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EDITORIAL 
 
 

Petre Andrei – omul și opera 
 

[Petre Andrei – Men and Opera] 
 

Doru TOMPEA &Anca 
Teodora TOMPEA 

 
 
Abstract: I intercepted the personality of the philosopher 
and sociologist Petre Andrei during my student years, by 
printing, under the auspices of the Romanian Academy, 
under the coordination of Mircea Mâciu, Petre Andrei. 
Sociological Works, 1983, but, especially through 
documents, texts, writings of Petre Andrei, which, in a 
thoughtful order, before ‘89, uncle Pichi, son Petru P. 
Andrei presented to us for study and research. This is how 
the Petre Andrei project began, to which the son of the 
scientist, the historian Valeriu Florin Dobrinescu and other 
colleagues attracted us under his coordination. Initially, 
this project aimed at editing and re-editing "without 
corsets" the communist censorship of the life and work of 
Petre Andrei, the activity carried out in intellectual circles 
and circles, in political, governmental, parliamentary 
activity. This is how I initiated the Petre Andrei series, The 
Man and the Opera, in which I edited his Omnia opera, in 
different editions, bilingual, Romanian, and English. 
Subsequently, in 1991, I founded the Petre Andrei Academic 
Foundation, within which the UPA was established, Petru 
Andrei being the President and, respectively, their 

Founding Rector. In 1991 Petre Andrei has received post-mortem member of the 
Romanian Academy, and in 2001 the same high academic forum awarded 
Professor Petru Andrei and me the Ioan Petrovici Prize, for the editorial activity 
submitted in promoting the work of the scientist. 
 
Keywords: Petre Andrei, Petru P. Andrei, philosopher, sociologist, parliament-
tarian, minister, university, dictatorship, democracy, legionarism, employed 
intellectual. 
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Introducere 
 
Căderea comunismului a făcut po-

sibilă recuperarea operei științifice a 
savantului Petre Andrei, motorul 
acestei acțiuni fiind unul dintre fiii 
săi, profesorul Petru P. Andrei. El a 
fost cel care a scos la lumină, în mai 
multe etape, un număr de 40 de ma-
nuscrise ale tatălui său, majoritatea 
nepublicate, chiar nefinisate. Ceea ce 
se publicase în perioada comunistă 
fusese cenzurat, pentru că Petre 
Andrei se exprimase și împotriva 
bolșevismului.  

În cele ce urmează, vom prezenta 
câteva repere ale vieții și operei lui 
Petre Andrei. Menționăm faptul că 
publicarea integrală a operei s-a da-
torat atât lui Petru P. Andrei, cât și 
celor care au fost colaboratorii lui 
apropiați.  

 
Familia 
 
Cunoscutul sociolog şi filosof 

Petre C. Andrei s-a născut în Brăila, 
pe 29 iunie 1891. În anul 1910 a 
absolvit cursurile Liceului „Nicolae 
Bălcescu” – secția modernă – din 
oraşul de pe malul Dunării, fiind co-
leg de clasă cu Dumitru I. Panaitescu-
Perpessicius1.  

A fost al patrulea copil, după trei 
fete, născut de o grecoaică frumoasă, 
Vasilica, fiică a unui ofițer de marină 
(Conduriotis) care a fugit cu ciobanul 
Andrei la nordul Dunării. Tatăl său, 
Costache, a fost puțin știutor de carte, 
alături de el Petre Andrei aventu-
rându-se în incursiuni în Bălțile 
Brăilei, unde pescuia și vâslea. În 

liceu a fost remarcat de profesorul 
Vasile Goraș, care l-a orientat să con-
tinue studiile la Iași, tânărul dove-
dindu-se avid de învățătură. Petre 
Andrei și-a depus la dosarul de ad-
mitere Certificatul de pauperitate eli-
berat de Primăria Brăila, care evi-
denția faptul că familia sa nu poseda 
avere, având doar imobilul din strada 
Rabavei nr. 135, pentru care plătea 
un impozit de 28,79 lei. 

Petre Andrei se va căsători cu 
Alice-Georgette Tulbure (Dudu), 
care provenea din familia junimistu-
lui C. Meissner. Acesta era căsătorit 
cu Elena, născută Buznea, cunoscută 
în istoria Iaşului pentru activitatea sa 
ca profesoară şi ca devotată luptă-
toare feministă, care avea o soră, 
Maria Tulbure, ce era institutoare, 
văduvă din tinereţe. Maria avea o 
fată, Alice-Georgette Tulbure (Dudu), 
care în 1920 se va căsători cu Petre 
Andrei.  

Iată cum descria Petru P. Andrei 
familia din partea mamei: „O să 
descriu oamenii care se întâlneau în 
casa junimistului Meissner... Pe 
George Enescu, de pildă, memoria 
mea îl plasează în atmosfera casei 
Meissner. L-am revăzut, apoi, la 
Ministerul Artelor, de câteva ori, 
când Enescu a venit la Ralea să 
protesteze împotriva epurării marelui 
dirijor Gogu Georgescu, a Artei 
Florescu și a lui Arnăutu. Iar Ralea, 
om foarte subțire, un știutor de carte, 
un intelectual, i-a replicat lui Enescu 
că măsura nu a luat-o el, ci i-a fost 
impusă de ruși! Atunci, Enescu s-a 
supărat și-a pus pălăria și a plecat la 
Paris. Nu s-a mai întors! Tot în casă 
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la Meissner, i-am cunoscut pe Ghiță 
Chirileanu, pe Grigore Antipa, pe Ion 
Petrovici, o serie întreagă de oameni 
ai Iașului, inclusiv Elena Meissner 
(sora bunicii) adeptă a curentului 
feminist care exista atunci.”2 

 
Studiile 
 
Ajuns la Iaşi în 1910, Petre C. 

Andrei a candidat la admitere la 
Facultatea de Litere a Universității 
„Alexandru Ioan Cuza”. A susținut 
examen de admitere cu două teze – 
cu profesorii Dimitrie Gusti şi Ion 
Petrovici – obţinând singura bursă 
care se acorda în anul universitar 
1910-19113, în valoare de 100 lei, din 
care își plătea chiria. Pentru com-
pletarea veniturilor făcea „prepa-
rații”. I-a avut colegi pe Constantin 
Simionescu și Victor Iamandi.  

Profesorii Gusti şi Petrovici au 
remarcat inteligența, perseverența şi 
capacitatea de muncă neobişnuită a 
viitorului student. Dimitrie Gusti 
sesiza și marea dorinţă de învățătură 
a lui Andrei4, iar Petrovici nota că 
„elementul de seamă apăruse şi lucrul 
s-a confirmat continuu, în toate 
etapele evoluţiei sale de student, la 
toate examenele parţiale şi la exa-
menul de licenţă”5.  

După decesul tatălui său, în anul 
1911, la recomandarea lui Dimitrie 
Gusti şi Ion Petrovici, Petre Andrei a 
primit de la Administrația Școlilor un 
premiu special de 250 lei, pentru 
lucrările Critica Rațiunii Pure a lui 
Immanuel Kant și Sociologism și 
neo-kantianism. În al doilea an de 
studenție, cei doi profesori i-au oferit 

un post de asistent şi conducerea 
Bibliotecii Seminarului de filosofie. 

La 15 iunie 1913, Petre Andrei 
absolvea examenul de licență cu trei 
bile albe, fiind declarat licențiat 
„Magna cum laude”6. Rectorul C. 
Stere a dispus scutirea de taxe pentru 
obţinerea diplomei de licenţiat, 
decizie care îi favoriza şi pe alţi 
studenţi eminenți: A. Gheorghiu, O. 
Păun, T. Hotnog și Th. Simenschi. 

Ca o recunoaştere a meritelor sale 
profesionale, din toamna anului 1913 
tânărul licențiat în filosofie a fost 
numit ca suplinitor, în locul titula-
rului care era în concediu de studii, la 
un curs liber de Enciclopedie filo-
sofică şi un altul de Istoria filosofiei. 
Încă de la început, cursurile lui Petre 
Andrei s-au bucurat de un interes 
deosebit din partea auditoriului. 

În anul 1914, în semestrul de vară, 
a urmat Seminarul de logică şi istoria 
filosofiei de la Universitatea din 
Berlin, condus de A. Riehl, iar la 
Leipzig a frecventat cursurile lui 
Wundt, E. Spranger, E. Cassirer, K. 
Schmidt şi alții. Aceste cursuri îl vor 
ajuta la scrierea tezei de doctorat. 

 
Participarea la Marele Război 
 
Odată cu începerea Primului 

Război Mondial a revenit în țară, iar 
în perioada 1916-1918 va participa la 
războiul pentru reîntregirea neamului. 
Deşi ca orfan de tată legea îl scutea 
de participarea la război, Petre 
Andrei se va înscrie ca voluntar, la 20 
martie 1915 fiind repartizat la Regi-
mentul 38 Infanterie. Între 7 iulie-9 
septembrie 1916 va urma cursurile 
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Şcolii de ofiţeri în rezervă de la 
Târgovişte, iar de la 1 noiembrie 
1916 va fi trimis la Regimentul nr. 13 
„Ştefan cel Mare”7. 

Cu zece zile înainte de a ajunge la 
regiment, Petre Andrei se adresa 
mentorului său, profesorul Ion 
Petrovici, printr-o scrisoare în care îl 
anunţa că pleacă pe front: „Voi aplica 
concepţia filosofică că viaţa nu 
preţuieşte prin ea a nimic, ci valoarea 
ei provine din idealul căreia este 
pusă. Idealul nostru este aşa de mare 
şi sfânt, încât vedeţi de ce nu mă 
nelinişteşte deloc gîndul morții”8 
(s.n.). Pe front, Petre Andrei se va 
distinge prin eroism în luptele de pe 
Valea Oituzului, Slănic şi Valea 
Caşinului, pentru acestea fiind deco-
rat cu „Steaua României”, ,,Coroana 
României” şi „Crucea de război cu 
barete”. 

 
Cariera intelectuală 
 
Imediat după terminarea primei 

conflagrații mondiale, Petre Andrei 
îşi va susţine teza de doctorat cu 
subiectul Sociologia valorii în fața 
unei comisii compusă din Al. 
Philippide (președinte), Dimitrie 
Gusti (conducător) şi Ion Petrovici 
(referent). Prin grija fiului său, Petru, 
lucrarea se va tipări în 1945.  

După susţinerea doctoratului, în 
perioada 1919-1922, Andrei va func-
ţiona ca profesor în învăţămîntul 
secundar la Liceul Naţional9, Liceul 
Militar Moritz Wachtel10 și Liceul 
ortodox de fete. Concomitent, îl 
suplineşte pe Ion Petrovici la cursul 
de Istorie a filosofiei – Epoca 

kantiană – şi pe Dimitrie Gusti la 
Catedra de sociologie. La 1 decem-
brie 1922, va ocupa prin concurs 
postul de profesor la Catedra de 
sociologie a Universităţii din Iaşi11, 
rămas vacant prin transferarea profe-
sorului Dimitrie Gusti la București. 
Dar, va fi titularizat la Catedra de 
sociologie abia după doi ani de dez-
bateri și litigii generate de Decanul 
facultății, profesorul Găvănescu, aliat 
a lui A.C. Cuza, care l-a impus pe 
acolitul său politic, Garabet Aslan, 
fapt ce a determinat reacția profe-
sorilor Garabet Ibrăileanu, Ioan 
Petrovici și Traian Bratu, care au 
impus titularizarea lui Petre Andrei. 

În perioada imediat următoare, 
Petre Andrei va scrie Sociologia 
cunoașterii (1923) şi va începe lucrul 
la Sociologia generală și la cea a 
culturii. Din acest punct de vedere, 
Andrei va fi, fără îndoială, un înte-
meietor al Sistemului ştiinţelor socio-
logice din România. Petre Andrei 
definea astfel valoarea educativ-pa-
triotică a ştiinţei care l-a preocupat 
toată viaţa: ,,Pentru ca viitorii cetă-
ţeni să fie pregătiţi şi să-şi poată 
închina forţele binelui obştesc, se 
impune ca ei să cunoască temeinic 
ţara în care trăiesc şi neamul căruia îi 
aparțin”12. 

În perioada 14 octombrie 1922-1 
februarie 1927, a ocupat, prin Decret 
Regal, funcția de Director al 
Bibliotecii Fundațiilor Regale 
Ferdinand, realizând prima reorga-
nizare fundamentală a acestei insti-
tuții din epoca modernă, iar în 
perioada 1927-1930 a editat revista 
de cultură Minerva. În paralel, a 
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funcționat ca Secretar general al 
Societății de Sociologie, Psihiatrie, 
Psihologie, Endocrinologie, sub pre-
ședinția lui C. I. Parhon13. 

Ca profesor, Petre Andrei s-a si-
tuat în grupul celor care nu acceptau 
introducerea politicii în Universitate. 
În 1924, ca membru al Senatului 
Universităţii „Al. I. Cuza”, a con-
damnat crima comisă de Corneliu 
Zelea Codreanu, legătura acestuia cu 
A. C. Cuza şi folosirea de către 
acesta din urmă a catedrei pentru 
răspândirea ideologiei legionare. 
Între altele, Andrei a spus: ,,Mă simt 
dator a spune: domnul Cuza a țintit și 
Codreanu a tras. Sunteți adevăratul 
asasin moral. [...] Aţi înfăptuit un 
asasinat”14. 

 
Afinități și cercuri intelectuale 
 
Petre Andrei, Demostene Botez, 

Mihai Ralea, Ionel Teodoreanu, 
Octav Botez și Garabet Ibrăileanu 
treceau pe dealul Sărăriei, pe strada 
Lascăr Catargi, şi se întâlneau la anti-
cariatul lui Barasch, unde își coman-
dau cărți15. S-a afirmat că, la începu-
tul carierei sale, ar fi frecventat cer-
curi conservatoare, făcându-se refe-
rire la Constantin Meissner. Dar, pe 
Petre Andrei nu l-a interesat politica 
lui Meissner, ci activitatea sa peda-
gogică şi intelectuală progresistă. 
Afirmaţia, deşi surprinde un adevăr, 
în legătură cu reputatul profesor, 
denaturează realitatea, suportul acelor 
contacte16. 

Încercând să ducem la capăt ideea 
atracţiei sale față de ideile socialiste, 
trebuie spus că, în cadrul cursurilor 

ţinute, ca suplinitor al profesorului 
Petrovici, sau a cursurilor libere de 
sociologie, între anii 1919-1921, el a 
prezentat amplu şi concepţiile mar-
xiste, dar în maniera unui adevărat 
intelectual, care nu poate trece cu 
vederea orice apare în câmpul dez-
baterilor filosofice. Au urmat cu-
noscutele proteste ale unor cadre di-
dactice şi chiar ale studenţilor. Susţi-
nut cu căldură de Garabet lbrăileanu, 
Ioan Petrovici și Traian Bratu, după 
doi ani de încordate dezbateri, decizia 
senatului universității consemna titu-
larizarea lui. 

 
Activitatea politică 
 
După formarea, în octombrie 

1926, a celui de al doilea mare partid 
din România interbelică – Partidul 
Naţional Ţărănesc –, numeroase per-
sonalităţi ale culturii şi ştiinţei s-au 
îndreptat către această formaţiune 
politică. Andrei a intrat în PNŢ în 
1928, fiind preşedintele organizaţiei 
judeţene Vaslui. Noul partid, care îşi 
avea sorgintea nu atât în voința 
oamenilor cât mai ales în „porunca 
vremurilor”17, părea să întrunească 
adeziunea electoratului român și a 
marii majorități a opiniei publice, 
fiind partizanul principiului „solida-
rităţii naționale”. 

Sfârșitul deceniului de dominație 
liberală, care a purtat pecetea marelui 
om de stat și diplomat Ionel I. C. 
Brătianu – România a obținut, în acel 
răstimp, însemnate progrese pe linia 
dezvoltării economice și a procesului 
de unificare politico-administrativă – 
plasa PNȚ într-o poziție deosebit de 
favorabilă. La preluarea puterii, 
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partidul se bucura de o mare popu-
laritate concretizată prin obținerea a 
77,76% din totalul voturilor, cifră ce 
reprezintă cel mai mare succes 
electoral obținut de vreun partid 
politic din țară în întreaga perioadă 
interbelică. 

Alegerile din 12 decembrie 1928 
l-au propulsat pe Andrei în Camera 
Deputaților, el obținând 16 922 vo-
turi pe lista 1 a PNȚ în județul 
Vaslui18. Petre Andrei a fost confir-
mat ca deputat la 22 decembrie 
192819. Ca deputat în toate legisla-
turile național-țărăniste (1929-1933), 
el s-a impus printr-o activitate parla-
mentară bogată concretizată în desele 
sale intervenți din Cameră. Din 
multele sale luări de cuvânt, ne rețin 
atenția cele legate de rolul parlamen-
tului şi al deputaților în viaţa politică 
a țării, grija cu care s-a aplecat asupra 
dotării României cu legi moderne 
adaptate la realitățile europene, în-
deosebi cele ale învățământului şi 
administrației. Andrei a fost raportor 
al legii din 1929, care avea la bază 
descentralizarea administrativă: ,,De-
scentralizarea este sistemul admi-
nistrativ prin care se poate realiza, cu 
adevărat, constituționalismul şi se 
poate exercita suveranitatea națio-
nală, căci poporul săvârşeşte direct 
actele necesare pentru satisfacerea 
intereselor sale...”20. 

Situat în aripa de centru stânga a 
PNŢ, Petre Andrei respingea extre-
mismul de orice fel ar fi fost el. Încă 
din anul 1927, atunci când scrisese 
Fascismul, desfiinţase, cu o putere de 
argumentare exemplară, tot vidul 
doctrinar al mussolinismului: ,,Nu 

dictatura este principiul ideal care 
poate asigura progresul omenirii şi nu 
e nevoie de revenire la trecut pentru a 
găsi o normă de conducere politică, 
căci democraţia bine înțeleasă şi 
parlamentarismul conştient şi liber 
oferă toate elementele necesare unei 
normale funcționări a vieții de stat”21. 
Finalul excelentului său discurs 
politic este remarcabil şi din con-
siderentul că el găseşte analogii între 
dictatura fascistă şi cea bolşevică. 
„Viața statului nu poate fi pusă 
îndependenţă de un om, fie el cât de 
mare, pentru că atunci se întronează 
arbitrariul şi aproape întotdeauna 
abuzul. Dictatura fascistă nu se 
deosebşte, în esența sa, de dictatura 
bolşevică, căci atât în Italia, cât şi în 
Rusia ea este apăsătoare şi abuzivă. 
Bolşevicii şi fasciştii au creat mono-
polul puterii în favoarea partidului şi 
al clasei lor: ei s-au impus cu forța, 
trecând peste lege, ceea ce constituie 
un fapt de o gravitate excepţională, 
căci au proclamat primatul forței 
asupra dreptului...”22. 

Calităţile remarcabile ale profe-
sorului Petre Andre nu puteau trece 
neobservate şi, după numirea ca 
Subsecretar de stat la Departamentul 
Agriculturii şi Domeniilor – în guver-
nele Iuliu Maniu (13 iune-9 octom-
brie 1930) şi George Mironescu (17 
iunie-10 octombrie 1931) –, a urmat 
cea de la Ministerul Instrucţiunii 
Publice şi Cultelor în cabinetele Al. 
Vaida-Voievod (12 august-19 octom-
brie 1932), Iuliu Maniu (21 octom-
brie 1932-13 ianuarie 1933) şi, din 
nou, Al. Vaida-Voievod (14 ianuarie-
13 noiembrie 1933)23. Ca subsecretar 
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de stat la Instrucţiune şi Culte, Petre 
Andrei s-a remarcat pentru modul 
cum a condus acest departament, el 
fiind adeptul împroprietăririi româ-
nilor, nu numai cu pămînt, dar şi prin 
cultură24, aceasta constituind sub-
stanţa principală a unei vieți sociale 
evoluate. Educația, în concepția lui 
Petre Andre, avea înțelesul de feno-
men permanent, activ și prospectiv, 
teoretic și practic, disciplinar și 
integrativ, individual și colectiv, na-
țional și universal, reprezentând con-
diția specifică a unei existențe umane 
productiv-creative, iar învățământul 
reprezenta, pentru el, mijlocul de 
bază al educației la îndemâna întregii 
națiuni25. Aceste concepte le-a avut 
în vedere Andrei şi în scurtul răstimp 
(iunie-noiembrie 1932) în care a fost 
decan al Facultății de Litere şi 
Filosofie la Universitatea „Al. I. 
Cuza” din Iaşi.  

În perioada 5 decembrie 1938-3 
iulie 1940 – în guvernele Miron Elie 
Cristea, Armand Călinescu, Gh. 
Argeşeanu, C. Argetoianu şi Gh. 
Tătărescu –, Petre Andrei va conduce 
Departamentul Educației Naţionale26. 
El a preluat postul de la Armand 
Călinescu care, de la 20 iunie 1938, 
deținuse interimatul acestui minister. 
În această calitate va elabora Legea 
pentru organizarea învăţământului 
profesional, inferior şi mediu, Legea 
învățământului industrial de băieţi şi 
va începe elaborarea Legii de orga-
nizare a învăţământului superior27. 
,,Un om de carte care face cărți”28, 
cum l-a numit George Călinescu, 
Petre Andrei a înțeles că a folosi 
culturii tale „este a te înțelege cu 

generaţiile superioare care te vor 
urma și pe care, în fond, le-ai pre-
gătit”29. 

După trecerea național-țărăniştilor 
în opoziție, Petre Andrei păstrează 
strânse legături cu Ion Mihalache, în 
care vedea singura persoană capabilă 
să adune rândurile formațiunii poli-
tice, de care s-a simţit cel mai apro-
piat sufleteşte. Grupul de prieteni al 
lui Petre Andrei îi includea, de 
asemenea, pe Armand Călinescu, 
Grigore Gafencu30, Mihai Ralea, M. 
Ghelmegeanu și I. Lugoşianu. 

În urma guvernării de 44 de zile a 
poetului şi omului politic Octavian 
Goga, s-au creat condiţii pentru in-
staurarea unui regim bazat pe auto-
ritatea regală, iar principalele partide 
burgheze nu i se opuneau. Opinia 
publică era îngrijorată de creşterea 
pericolului fascist şi de agresivitatea 
din ce în ce mai pronunțată a statelor 
Axei. Din multe puncte de vedere, 
acţiunea monarhului putea părea ca 
menită să pună capăt crizei politice 
interne şi să asigure apărarea intere-
selor țării pe plan extern. Cercurile 
politice anglo-franceze vedeau în 
Carol al ll-lea persoana capabilă să 
asigure ordinea internă şi orientarea 
tradiţională a politicii externe a 
Bucureştilor31. Noul regim monarhic 
îşi asigura rolul dominant, precum-
pănitor, în sistemul politic al țării, 
parlamentul, guvernul şi chiar pute-
rea judecătorească fiind subordonate 
Regelui Carol al II-lea. Din aceste 
motive, nu este surprinzător că în 
jurul monarhului se vor situa 
numeroase personalități politice şi 
culturale care realizau pericolul 
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potenţial al Gărzii de Fier şi capaci-
tatea Regelui Carol al II-lea de a-l 
anihila32. Aşa se explică şi reintrarea 
în viața publică a profesorului Andrei, 
forţat ultimativ să facă acest gest, 
deşi firea, caracterul şi comporta-
mentul său civic erau în totală 
contradicție cu un regim autoritar. De 
altfel, Jurnalul alcătuit de Petre 
Andrei în acea perioadă este o do-
vadă incontestabilă a atitudinii sale 
politice, a dorinţei ca în problemele 
grave ale țării cea care să decidă să 
fie legea şi nu asasinatul politic, pe 
care l-a respins categoric. 

Din septembrie acelaşi an a 
început o nouă perioadă frământată, 
de uriaşă solicitare şi răspundere. 
Alături de Armand Călinescu, Mihai 
Ralea şi Ghelmegeanu va intra în 
guvern. De câţiva ani regele îl solici-
tase, atât ca tehnician la Ministerul 
Educaţiei Naționale, cât şi ca un cu-
noscut antifascist. Acestor propuneri 
le-a răspuns, cât a putut rezista, prin 
amânări, invocând, nu o singură dată, 
starea sănătății sau activitatea la 
catedră. 

Iată ce își amintea Petru P. 
Andrei: „O pagină din viața tatei, 
care mi-a rămas vie în memorie, se 
referă tocmai la momentul intrării în 
guvern. La începutul lunii decembrie 
se găsea în Bucureşti, în costum 
obişnuit, dar el trebuia să se prezinte 
în fata regelui. Aşa a apărut în fața 
acestuia. Atunci regele şi Armand 
Călinescu i-au dat termen limită de 
24 ore pentru a da un răspuns, dacă 
acceptă sau nu intrarea în guvern. Îmi 
amintesc bine cum, ajuns dimineața 
cu trenul, ne-a chemat pe toți şi față 

de mama, bunica şi noi cei mari, ne-a 
povestit ce s-a întâmplat şi dilema în 
care se afla. Nu-i convenea colabo-
rarea cu un regim dictatorial, care nu 
se potrivea cu firea şi concepţiile 
sale. Pe de altă parte, era atras de ac-
tivitatea de organizare a învăţămân-
tului, de colaborare cu Călinescu, 
Ralea, Ghelmegeanu. Îi repugna 
ideea de a accepta o demnitate, pe 
care o vedea şi cu multe semne de 
întrebare, de îndoială; dar primirea ei 
îi apărea drept cale unică de luptă 
împotriva ideilor ce loveau în crezul 
său politic. Ce puteam spune noi? În 
aceeaşi zi a luat biletul de plecare la 
Bucureşti pentru a răspunde afirmativ 
solicitării în noul guvern. Dar, ironia 
soartei, seara s-a prezentat la noi 
chestorul poliției Ion Vlasie (acelaşi 
care, doi ani mai târziu, i-a prezentat 
mandatul de arestare) care avea 
sarcina de a-l conduce la Bucureşti. 
Astfel, a depus jurământul ca mi-
nistru al Educației Naţionale, sub pre-
şedinţia Patriarhului Miron Cristea, la 
5 decembrie 1938... Cum şi-a desfă-
şurat activitatea la Minister, cât şi 
cum a muncit, revine în sarcina 
viitorilor biografi să-şi spună cuvân-
tul. Ştiu numai că a elaborat Legea 
pentru organizarea învățământului 
profesional inferior şi mediu, Legea 
pentru organizarea învăţământului 
industrial pentru băieți, ambele 
votate la 27 aprilie 1940, şi că lucra 
la un proiect-lege de organizare a 
învătmântului superior. Îmi amintesc 
cu câtă reţinere îmbrăca uniforma şi 
cât de nervos era, când trebuia să 
participe la recepții, în care i se 
indica şi ţinuta”33. 
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Era chiar în ziua de 27 iunie 1940, 
„zi memorabilă și istorică”, când la 
orele 8 și 15 minute intra Regele în 
clasa din Sala Tronului, unde Marele 
Voievod Mihai susținea examenul de 
bacalaureat, alături de Ioanițoiu, 
Malaxa și Neltru, obținând media 
9,50 și primul loc. Președintele comi-
siei a fost Petre Andrei. A fost ziua în 
care rușii au invadat Basarabia. „În 
anul 1940, Petre Andrei a trăit marea 
dramă a sfârtecării teritoriale a țării 
sale, ca urmare a realizării practice a 
anexei secrete a pactului sovieto-
german şi a izolării, tot mai pro-
nunţate, a Românie. S-a aflat între cei 
care, în Consiliile de Coroană, 
convocate în urma primirii a două 
note ultimative din partea Moscovei, 
au decis ceea ce avea de făcut 
România. Pentru România din vara 
anului 1940 nu erau prea multe 
variante de ales şi cea pentru care s-a 
pronunţat şi Petre Andrei reprezenta, 
se pare, singura soluţie realistă a 
momentului34. A trăit, apoi, tragedia 
sfârtecării trupului Transilvaniei prin 
„arbitrajul” fascist de la Viena și a 
cedării Dobrogei de Sud Bulgariei, 
prin tratatul de la Craiova. Petre 
Andrei asista, ca toți românii, la 
prăbuşirea granițelor României Mari, 
pentru înfăptuirea căreia luptase şi el 
în tranșeele Primului Război 
Mondial”35.  

Iată ce nota el în jurnal: „27 Iunie. 
Zi memorabilă și istorică. Nu știu 
cum se vor desfășura evenimentele, 
nu văd clar ce va urma. Copiii mei 
vor judeca actele mele în lumina 
faptelor care se vor produce și vor 
înțelege totul. Eu știu un singur lucru: 

am lucrat cu conștiința curată și 
cinstit în tot ceea ce am făcut. Am 
lucrat determinat de sentimentul 
datoriei și al iubirii de Țară. Până se 
vor putea da toate detaliile și se vor 
lămuri toate faptele mulți vor cârti și 
vor vroi să fixeze răspunderi și 
vinovății –, dar nu au dreptate, căci 
nu cunosc chestiunile în fondul lor. 
Colonelul Dămăceanu îmi spune în 
taină o veste uluitoare – rușii au intrat 
în Basarabia. Nu-mi vine să cred 
urechilor. Vreau să iau un aeroplan 
pentru a pleca la Iași, de unde să iau 
familia cu mine. Dar imediat sunt 
anunțat că este convocat un Consiliu 
de Coroană pentru ora 12 și 20 de 
minute, chiar la Palat”36. 

Schimbarea de regim politic, 
produsă prin renunțarea la tron a lui 
Carol al II-lea și instaurarea regi-
mului legionaro-antonescian nu 
puteau să nu se lase cu urmări pentru 
savantul Petre Andrei. A fost scos din 
învățământul superior din dispoziția 
lui Traian Brăileanu, a fost anchetat 
ca și alți demnitari din ordinul gene-
ralului Antonescu, iar Comisia pentru 
controlul averilor nu a avut ce să-i 
reproșeze37. 

Iată ce își amintea Petru P. 
Andrei: „A început să fie tracasat, 
insultat, amenințat, înjuriile curgeau. 
Formulele cele mai draconice au 
început să fie aplicate tatei pentru a-l 
înspăimânta, deruta... A fost chemat 
să scrie memorii şi justificări pentru 
«averea» deţinută. Şi ce avere... Au 
început să curgă scrisorile de ame-
nințare, primea coli de hârtie drapate 
cu negru, iar în mijloc fiind scris 
stâlcit numele lui, unele purtau şi un 
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număr, care poate reprezenta ceva în 
ierarhia anunțurilor mortuare. Profe-
sorul de sociologie Traian Brăileanu, 
legionar, ministrul Educaţiei, îl trece 
pe lista profesorilor indezirabili care 
urmau să fie scoşi din învătământ. În 
aceste condiţii, ambasadorul Turciei 
la Bucureşti, Sufi Tarihoer, profesor 
de istorie, îi oferă găzduire în lo-
cuința sa, din Turcia. Aceeaşi propu-
nere o face şi colegul său Andrei 
Oțetea, care îl va îndemna să se 
ascundă temporar la Sibiel. Dar tata a 
refuzat categoric, afirmând categoric: 
ce rău am tăcut eu oamenilor? Pe 
cine am năpăstuit vreodată? Accept 
să fiu judecat, dar de cine şi de ce? 
Mai mult îl îngrijora soarta familiei 
decât a sa. Tata era un om extrem de 
milos, nu agrea actele de violență. 
Cât a rugat pe Armand Călinescu să 
dispună punerea în libertate a 
profesorului de logică Nae Ionescu, 
de orientare de dreapta, pentru că era 
bolnav de plămâni! Sau alt exemplu: 
doctorul Poliacu, comandant le-
gionar, locuia peste drum de noi, 
fusese internat în lagărul de la Vaslui. 
Şi pentru el, care avea mai mulți 
copii, a intervenit ca să fie eliberat. Şi 
a fost pus în libertate. Când a murit 
tata, doctorul Poliacu era primar, casa 
noastră era încercuită de legionari, 
am găsit poarta acestuia închisă 
pentru noi. Omul, profesorul Andrei 
a protestat cu tărie împotriva exe-
cuţiilor, fără judecată, în urma asasi-
nării lui Armand Călinescu. Aşa era 
el, dur în concepţiile ştiinţifice şi 
politice; blând, generos şi cald în 
viața zilnică... Andrei Petre nu a fost 
niciodată un om fricos. Oare de ce se 

uită atât de uşor că el, la cererea sa, a 
plecat pe front în timpul primului 
război mondial? Era omul conştiinţei, 
al răspunsului loial, nu era adeptul 
ascunderii după voal, era împotriva 
celor care luptau cu cuțitele lungi la 
ascunzişul întunericului. Chiar în 
acest cadru, ultima sa scrisoare, de o 
luciditate uluitoare, nu relevă deloc 
sentimentul de frică, ci acel de 
protest, de refuz al abdicării de la 
propriile convingeri şi neacceptare a 
umilinţei. În opinia mea a fost un gest 
de nemărginită durere, față de familia 
sa, dar de mare curaj şi înaltă 
demnitate față de societate. Formula 
aleasă de-a nu accepta măcelul pe 
care îl prevedea era în ultimă instanță 
tot o sfidare şi nu o îngenunchere. 
Desigur, acestea sînt impresii-me-
morii ale fiului, care poate fi cata-
logat subiectiv. Să lăsăm însă timpul, 
cel mai bun judecător, să lămurească 
faptele”38. 

Ordinul de percheziție şi de ridi-
care a lui Petre Andrei a fost înmânat, 
personal, de Ilie Vlad Sturdza, şeful 
politic al judeţului Iaşi, mare coman-
dant în ierarhia legionară, repre-
zentant al Centrului, fiul Ministrului 
de externe. Ordinul de percheziţie şi 
de ridicare a fost aprobat de parchet 
şi de judecătorul de instrucţie, pe 
baza unor înalte dispoziţii.  

Ion Vlasie face o importantă 
afirmaţie care relevă faptul că Petre 
Andrei cunoştea sau cel puţin bănuia 
soarta care îl aştepta, mai cu seamă 
după ce a văzut semnătura lui Ilie 
Vlad Sturdza: ,,Profesorul, poate nu 
ştiţi, îmi ceruse cu vreo săptămână 
mai înainte o întâlnire pe una din 
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străzile mai laterale. Cu acea ocazie, 
trecând în revistă evenimentele, şi 
mai ales situaţia oamenilor politici, 
profesorului i-a scăpat o reflecţie în 
legătură cu Victor Iamandi, care, mai 
târziu, m-a făcut să-mi explic uşor 
hotărârea ce l-a dus la deznodământul 
tragic”. Iată ce își amintea Petru P. 
Andrei: „Sînt mai bine de 15 ani de 
când mama mea a primit o scrisoare 
de la Ion Vlasie, chestorul care l-a 
condus pe acel ce-a fost profesorul 
Andrei la palatul regal, pentru a 
depune jurământul, şi care a primit 
misiunea de-a efectua percheziţia şi 
de a-l ridica de la domiciliu... pentru 
a fi condus undeva. Să nu uităm că 
tot de la masa de lucru a fost ridicat şi 
N. Iorga pentru a fi condus undeva... 
Iată şi o încheiere care merită să fie 
reţinută, tot din aceeaşi sursă: «Şi câți 
oare... dintre oamenii politici n-au 
fost salvaţi atunci, de la soarta ce le 
era rezervată, prin acest sacrificiu al 
profesorului Andrei? Și-au pus ei, la 
acea vreme întrebarea?»”39. 

Opinăm și noi ca și autorul 
rândurilor de mai sus că supremul 
sacrificiu al lui Petre Andrei a favo-
rizat salvarea altor intelectuali din 
epocă. Și lista lor era lungă. La 
aceasta mai adaug: reacția presei 
interne și externe a contribuit enorm 
prin popularizarea noii crime, la 
amânarea altor și altor înregistrați pe 
listele negre. Amânarea crimelor a 
echivalat cu salvarea lor. 

Firesc se mai ridică o întrebare: de 
ce oare omul de catedră a fost printre 
primii care, după preluarea puterii de 
către legionari, a trebuit să fie arestat, 
toate celelalte victime ale asasinilor 
fiind arestate ulterior? 

Valorificarea operei lui Petre 
Andrei 
 
În afara calităţii sale cu totul ex-

cepţională, destinul antum al creaţiei 
savantului Petre Andrei nu anunţa 
nimic din ceea ce va urma. În pe-
rioada 1913-1940, au apărut nume-
roase studii, eseuri, articole şi cărţi. 
În plus, diferite cursuri universitare 
erau în faze avansate de redactare, 
fără a fi însă publicate. Fractura 
apărută în istoria noastră după 1947 
va forţa suspendarea evoluţiei fireşti 
a acestei opere. Avem toate motivele 
să considerăm că, în absența unei 
asemenea situaţii, ar fi apărut nenu-
mărate studii ale principalelor lucrări, 
s-ar fi editat operele complete însoțite 
de contribuții remarcabile la studierea 
fiecărei lucrări, colaboratorii săi 
apropiați ar fi continuat direcţiile 
deschise de maestru ş.a.m.d.. În locul 
acestora, tăcerea a domnit timp de 
trei decenii.  

Regimul comunist se afla în faţa 
unei dileme atunci când se concentra 
pe „cazul” Petre Andrei: pe de o 
parte, ca fost înalt demnitar înainte de 
1940, introducerea sa la index era în 
logica absurdă a sistemului; pe de 
altă parte, după formula „duşmanul 
duşmanului meu este prietenul meu”, 
deci ca adversar declarat al fascismu-
lui, Petre Andrei putea fi „reabilitat". 
Inevitabil, schimbările din sistem au 
condus la schimbări ale atitudinii şi 
faţă de moștenirea culturală a lui 
Petre Andrei. Până spre sfârşitul 
deceniului al şaptelea, prima inter-
pretare a primat. Odată cu perioada 
de relativă deschidere din ultima 
parte a deceniului al şaptelea şi 
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începutul deceniului următor, cea de 
a doua interpretare precumpăneşte. 
Astfel, după trei decenii, firul s-a 
reînnodat. Cea de a doua ediţie a 
lucrării Sociologie generală, apărută 
în anii ‘80, precum şi cele patru 
volume ale Operelor sociologice, 
tipărite în perioada 1973-1983, mar-
chează o întoarcere triumfală, deşi 
condiţionată. La finalul „Notei asupra 
ediţiei”, apărută în 1973, sub egida 
Academiei Române, publicată în 
deschiderea primului volum al 
Operelor, se arată că ediția cuprinde 
„o selecție din lucrările, studiile, 
cursurile, articolele, notele etc. lui 
Petre Andrei. Ea are la bază edițiile 
princeps publicate de autor; ma-
nuscrisele sale nepublicate; lucrările 
pregătite de el doar parțial pentru 
ediția a II-a, dar nefinalizate; articole 
și studii publicate în diverse reviste 
de specialitate, materiale inedite 
(note, conspecte etc.), cursuri univer-
sitare. Notele de subsol aparțin 
autorului. Notele și comentariile de la 
subsolul paginilor indicate prin 
asterix cât și notele indicate prin (1), 
(2), (3) etc. de la sfârșitul volumului 
sunt ale editorului. Semnul... aparține 
lui Petre Andrei. Textele omise sunt 
marcate prin semnele [...] (...), 
precizările ori sistematizările de capi-
tole, de paragrafe etc. sunt încadrate 
prin [ ]”40. Este vorba, desigur, despre 
acele „croşete” care au devenit un 
coşmar pentru domnul Petru P. 
Andrei, fiul ilustrului gânditor. Chiar 
în aceste condiţii, şi dincolo de orice 
reproşuri care se pot aduce atât 
ediţiei, cât şi editorilor, reeditarea 
operei lui Petre Andrei în anii ‘70 a 
reprezentat un câştig incontestabil. 

Un alt act de dreptate a fost 
săvârșit de Academia Română în anul 
1991, când la 21 decembrie Petre 
Andrei a fost primit post-mortem în 
sânul Academiei Române, Petru P. 
Andrei primind diploma semnată de 
președintele Mihai Drăgănescu. 

În ceea ce priveşte Fundaţia 
Academică „Petre Andrei”, acţiunea 
de apropiere firească de memoria şi 
de opera savantului a inclus două 
principale categorii complementare 
de activităţi. Pe de o parte, prin însăşi 
înfiinţarea şi activitatea ei, Fundaţia 
promovează continuu personalitatea 
lui Petre Andrei. Sesiunile de comu-
nicări ştiinţifice, simpozioanele, pre-
legerile publice, lucrările apărute în 
cele opt serii ale publicaţiilor „Petre 
Andrei” îi perpetuează memoria ma-
relui gânditor. Strâns legat de 
aceasta, poate cea mai importantă 
realizare este Universitatea „Petre 
Andrei”, impunându-se ca una dintre 
cele mai valoroase instituţii de învă-
ţământ superior din ţară, reprezintă 
deja un reper constant în contextul 
lumii academice. Pe lângă contribuţia 
adusă în ţară, Universitatea „Petre 
Andrei” a făcut ca numele savantului 
şi segmente importante ale operei lui 
să ajungă din India până în America 
de Sud, din Europa Occidentală până 
în America de Nord sau Africa de 
Sud. Pe de altă parte, o atenţie 
deosebită a fost acordată republicării 
operei sale fără amputări, dar şi cu 
modificările pe care autorul le tăcuse 
după prima publicare a diferitelor 
lucrări. Seria Petre Andrei. Omul şi 
Opera cuprinde până în prezent nouă 
titluri. Ne vom referi în continuare pe 
scurt la fiecare dintre acestea, pentru 
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a-i oferi, astfel, cuvântul lui Petre 
Andrei.  

Volumul de deschidere al seriei, 
Jurnal, Memorialistică, Corespondenţă, 
cuprinde jurnalul politic din perioada 
1938-1940, dosarul militar personal, 
scrisorile (dintre care cele mai multe 
publicate întâia oară), precum şi 
amintirile profesorului Petru P. 
Andrei despre tatăl său. Iată ce i-a 
scris savantul soției sale: „Îți las 
această scrisoare, ultima mea măr-
turisire, izvorâtă dintr-un suflet chi-
nuit, obosit de viață și dezgustat peste 
măsură de toate minciunile și ticălo-
șiile omenești... Am fost însuflețit în 
tot ceea ce am făcut de cele mai bune 
intenții și de cele mai frumoase senti-
mente de omenie, de iubire pentru cei 
mici și obidiți, de dreptate pentru toți. 
Nu am nimic pe conștiință, nici un fel 
de pată în viața mea”41. Iar aceste 
cuvinte sunt rostite de către cineva 
care a plecat voluntar pe front ca să 
lupte în linia întâi! 

Extraordinara sa capacitate de 
previziune, plecând de la o minu-
țioasă analiză a trecutului și prezen-
tului, se împletește în studiul intitulat 
Fascismul cu tăria de caracter, 
oferindu-ne încă din 1927 o imagine 
cutremurător de convingătoare asupra 
totalitarismelor ce vor măcina Europa 
mai bine de jumătate de veac: „După 
cum se poate vedea din succinta 
înfățișare a fascismului, așa cum am 
făcut-o din acest studiu, nu avem de a 
face cu o teorie nouă, ci cu o însăilare 
de elemente variate, care aparţin altor 
concepţii diferite şi uneori opuse 
între ele, cum sunt naţionalismul, 
sindicalismul şi bolşevismul”42. 

Realitatea crudă, întunecată a 
epocii în care au fost elaborate textele 
adunate în volumul Despre ideal. 
Despre fericire. Valorile estetice şi 
teoria empatiei, a fost dureros recep-
tată de gânditor. Oare preocuparea 
pentru teme cum ar fi fericirea sau 
esteticul nu înseamnă îndepărtarea de 
realitate, semnul unei tendinţe eva-
zioniste? Era însă doar o întrebare 
răsărită din preaplinul dragostei față 
de oameni. 

O importantă contribuție a 
Fundației Academice „Petre Andrei” 
în direcția publicării operei patro-
nului ei spiritual este reprezentată de 
apariția volumului Petre Andrei: 
Discursuri parlamentare (1929-
1933). Discursurile şi intervenţiile 
sunt reproduse după Monitorul Oficial 
şi sunt însoţite, pentru o mai bună 
inserare în context, de replicile altor 
membri ai Adunării Deputaţilor, cum 
ar fi Pamfil Şeicaru, Virgil Madgearu, 
Mihai Ralea, Mihail Manoilescu ş.a.  

De o importanţă aparte în pei-
sajul cultural românesc, lucrarea 
Sociologie generală apare pentru 
prima oară în forma completată în 
anul 1997, la Editura Polirom. În 
contextul nefericitelor bătălii ce se 
duc astăzi în general în spaţiul 
academic românesc şi în special în 
cel ieşean, câteva cuvinte ale sa-
vantului pot fi lămuritoare pentru cei 
ce nu s-au închis definitiv într-un 
univers paralel: „Pe lângă cercetarea 
ştiinţifică şi crearea ştiinţei, care 
formează esenţa ei şi îi justifică 
dreptul la existenţă, universitatea 
trebuie să îşi propună încă două ţinte, 
şi anume: formarea personalităţii spi-
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rituale a studentului şi pregătirea 
pentru o profesiune.”43 Şi deoarece 
exista o discrepanţă între numărul 
absolvenţilor şi cel al locurilor de 
muncă adecvate, „s-a ajuns chiar la 
ideea limitării numărului de studenţi 
care trebuie primiţi în universităţi, la 
aşa-numitul numerus clausus (...) La 
cultură [însă] trebuie să aibă acces 
oricine, cât mai mulţi – statul nu are a 
se teme de lumină, ci de întuneric”44. 
Cu atât mai mult ar trebui să reflec-
tăm asupra acestor cuvinte acum 
când, cu tot aportul învăţământului 
superior particular, România se află 
pe ultimul loc în Europa ca procent 
de studenţi în cadrul populaţiei, iar 
penultima clasată are un procent 
aproape dublu faţă de al nostru!  

În constituirea volumului 
Prelegeri de istoria filosofiei. De la 
Kant la Schopenhauer am apelat la 
unele materiale inedite. Pe lângă 
textul prelegerilor de filosofie ţinute 
în anii ‘20 la Universitatea „Al. I. 
Cuza”, text publicat în volumul IV al 
Operelor sociologice în anul 1983, 
mai apare un amplu studiu despre 
Critica raţiunii pure, redactat pe baza 
unui manuscris, precum şi unele 
„Note” extrase din fişele de lectură 
ale lui Petre Andrei.  

A urmat Filosofia valorii, teza sa 
de doctorat, care, în ediţia îngrijită de 
noi, este însoţită de alte patru articole 
şi studii care abordează aceeaşi tema-
tică. Crezul autorului este prezentat 
fără echivoc: „Valoarea culturală 
supremă este umanitatea, adică reali-
zarea conceptului celei mai desă-
vârşite moralităţi şi conştiinţe a uma-
nităţii (...) Valorile politice nu sunt de 

sine stătătoare, ci sunt subordonate 
celor culturale”45. 

În volumul Sociologia revoluţiei. 
Studii de sociologie politică, am 
inclus de asemenea mai multe studii 
complementare temei abordate în 
textul cu acelaşi nume publicat în 
anul 1921. Adept consecvent al 
schimbării prin evoluţie şi nu prin 
revoluţie, Petre Andrei ne indică 
totuşi forma acceptabilă de revoluţie: 
„Adevărata revoluţie, de care are 
nevoie societatea actuală, e revoluţia 
spiritului, care trebuie să arate indi-
vidului un ideal superior egoismului 
biologic, care să-l facă pe om să 
simtă solidaritatea lui cu umanitatea 
întreagă, înfăţişându-i nobleţea şi 
demnitatea muncii ca scopuri ime-
diate ale vieţii sale”46. 

Cel de-al nouălea volum apărut în 
seria Petre Andrei. Omul şi Opera, în 
1999, conţine prelegerile de Etică 
susţinute de marele gânditor la 
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, 
în anul universitar 1934-1935. Subli-
niind ideea că discursul etic este, 
practic, inseparabil de condiţia umană, 
savantul ieşean dorea să sugereze că 
individul uman este, în fapt, supus 
influenţei sociale şi că numai plecând 
de la defectele societăţii actuale se 
poate proiecta idealul unei societăţi 
viitoare, mai bună. Un demers cu atât 
mai actual cu cât societatea româ-
nească traversează o perioadă de 
intense transformări ale structurii 
sociale.  

A fost un moment de fericire 
nedisimulată pentru Petru P. Andrei 
invitarea Domniei Sale, la Sesiunea 
Solemnă a Academiei Române, pe 31 
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decembrie 2001, în Aula acesteia, 
pentru a i se înmâna Premiul „Ion 
Petrovici” al Academiei Române 
pentru lucrarea Etică și pentru în-
treaga activitate editorială. 

Editarea operei savantului Petre 
Andrei în unele ediții, atât în limba 
română cât și în limba engleză, s-a 
realizat în colaborare cu editura Tipo 
Moldova din Iași. În această din urmă 
ediție sunt adăugate și alte volume 
cum ar fi: Manual de Sociologie pentru 

licee și școli normale și Probleme de 
sociologie. Această galerie precum și 
editarea Seriei Works, în ediție bi-
lingvă, în cinci volume sunt realizate 
de Doru Tompea împreună cu profe-
sorul Cătălin Bordeianu.  

În loc de concluzii, vom reda 
formularea din necrologul apărut în 
Revista de filosofie (iulie-decembrie 
1940), condusă de C. Rădulescu-
Motru: CARACTER ȘI O ÎNALTĂ 
SEMNIFICAȚIE UMANĂ. 
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Petre Andrei și Europa sfârtecată 
 

(Petre Andrei and Europe torn apart) 
 

Tudor GHIDEANU 
 

Abstract: This study aims to analyze Petre Andrei’s 
axiology in a conceptual universe contemporary to his 
writing. Briefly following the main lines of force of 
axiology, which we retraced in the first half of the 20th 
century (L. Lavelle, M. Scheler, Simone de Beauvoir), we 
highlight the triple method of analysis of the concept of 
value that Petre Andrei uses. This method enables it 
bothtogain a real understanding of theaxiological - at the 
gnoseological, social and creative levels – and to grasp 
subtle conceptual distinctions (value-valorization). The 
three fold method of analysis – psychological, logical, 
andsociological - structures a hermeneutic with a double 
vector: horizontal (structural-functional relations of 

values in society) and vertical (creation and man’s relation to divinity - as modes of 
natural fulfilment). Both directions have as their teleology the fulfilment of humanity 
both in general and in particular: of humanity in man and of man in humanity. 

 
Keywords: axiology, consciousness, existence, Petre Andrei, subject, value 

 
Introducere 
 
Apărută postum (Petre Andrei a 

suportat presiunile legionarilor și 
moartea sa, în 1940, avea să preceadă 
crima comisă de ucigașii lui Nicolae 
Iorga în același an), lucrarea 
Filosofia valorii (1945) face operă de 
pionierat în axiologia secolului al 
XX-lea prin câteva dominante: teoria 

acțiunii, teoria valorilor materiale 
(ale afectivității: iubire, ură), aban-
donul indiferenței și al lașității, care 
stăpânesc filosofic gânditorii de la 
Temps Modernes (J.-P. Sartre, S. de 
Beauvoir și R. Aron). 

Aceeași obsesie democratică a 
libertății și creației – ca valori fun-
damentale – este prezentă și la Max 
Scheler, L. Lavelle, R. Polin în 
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cinismul axiologic și în revolu-
ționarismul antifascist și antihitlerist 
(nu doar filosemit). Așadar, Petre 
Andrei face operă de precursor și 
deschizător de soluții sociale în 
orizontul valorii. Astfel, ca axiologi, 
toți gânditorii primei jumătăți a 
secolului XX își originează eforturile 
judecăților de valoare în Strum Und 
Drang (secolul XVIII-lea) și în 
Critica puterii de judecare a lui 
Immanuel Kant.  

 
Axiologia în filosofia socială a 
lui Petre Andrei 
   
O cultură este un edificiu ierarhic, 

un cosmos clădit pe piloni reali, care 
îi definesc propriul, personalitatea și 
prestigiul istoric. Pilonii care susțin și 
conturează un astfel de cosmos sunt 
valorile lui materializate, persona-
litățile culturale ale unui popor. 
Poporul român și-a definit și își 
definește perpetuu reazimurile sale 
cele mai de seamă, între care filo-
soful și sociologul Petre Andrei își 
are un binemeritat loc.  

Dintre diversele câmpuri ale 
prestigioasei sale contribuții spirituale, 
nu cea de pe urmă a fost axiologia. 
Moment structural al filosofiei, axiolo-
gia introduce punerea în termeni a: 
rostului, prețului și noimei, a acțiunii 
generale constituente a omului, jude-
carea sa de sine însuși. Învecinarea pe 
care conștiința, odată venită în lume, o 
constituie între ea și această lume nu 
vizează numai distincția ontologică sau 
ruptura epistemologică dintre om și 
ființa materială a Universului, ci 
întreabă funciar ce «înseamnă» un 

obiect, o acțiune, un subiect, pentru un 
anumit subiect, ce «rost» are, dacă are 
«noimă». În axiologie, accentul cade 
pe subiect și pe scop. 

Axiologicul presupune o finalitate 
expresă în sfera raportului dintre 
subiect și obiect, în sensul unui meta-
raport, ochire lucidă asupra rapor-
tului însuși, ochire care ține ea însăși 
de acest raport. 

Petre Andrei a reușit la noi una 
dintre cele mai suple analize a feno-
menului dificil al axiologicului. Chiar 
din Introducerea la a sa Filosofie a 
valorii, gânditorul român caracteriza 
conștiința omenească prin două 
scopuri imanente ei: explicarea lumii 
și înțelegerea rostului existenței 
noastre. Această concepție ne pune 
fața unui universalism al valorii, care 
trebuie să cuprindă valoarea atât în 
tema sa teoretică (exprimarea realită-
ții), cât și în cea practică (transfor-
marea realității). Unghiurilor de 
percepție trunchiate – care se limitau 
la a interpreta valoarea doar ca pe o 
noțiune metafizică sau ca pe un 
fenomen subiectiv – Petre Andrei le 
opune comprehensiunea fenomenului 
valorii, ca „o relație funcțională a 
unui subiect și a unui obiect”. Astfel, 
el are posibilitatea să formuleze o 
definiție concisă care refuză identi-
ficarea valorii cu un atribut al obiec-
tului și nu al subiectului. Tradusă în 
termenii unui raport funcțional – 
discretă, deci, de obiectul ei, cum 
susținea și Messer1 –, valoarea nu 
poate fi concepută dincolo de legă-
tura ei cu ființa conștientă. 

Geneza, esențialitatea, ca și feno-
menologia valorii determină în chip 
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evident o triplă analiză: psihologică, 
logică și sociologică. Aidoma lui 
Richard Müller-Freienfels, în 
Psychologie der Kunst2, Petre Andrei 
interpretează complex condiția 
subiectivă, psihică a valorii ca o 
„dispoziție inerentă spiritului”, care 
are ca formă fenomenală de mani-
festare raportul funcțional al unui 
subiect cu un obiect, obiectul fiind un 
motiv pentru actualizarea dispoziției 
psihice de valoare3. Din planul 
teleologic al conștiinței, fenomenul 
valorii se manifestă ca „un sentiment 
ce întovărășește o judecată și care 
caută să concretizeze obiectul său, 
sub forma unui scop”4. Afirmațiile lui 
Eduard von Hartmann5 sau ale lui W. 
Ostwald6 despre independența valorii 
față de orice conștiință sunt respinse 
categoric și de la început. Pentru 
Petre Andrei, valoarea înseamnă ceva 
mai mult decât un act psihic. 

Esența logică a valorii, deduc-
tibilă din faptul că nu există valoare 
decât pentru și prin conștiință, este 
exprimată prin echivalarea ei „cu un 
postulat logic care are o manifestare 
și o expresie psihologică”7. Găsim 
aici, desigur, semnele influenței neo-
kantianismului lui Heinrich Rickert8, 
dar la Andrei valoarea nu se substi-
tuie unui imperativ. Cum orice 
conștiință omenească implică va-
loarea ca pe „cea mai fundamentală 
supoziție a gândirii și a cunoștinței”9, 
logica valorii, spre deosebire de 
viziunea genetică a psihologiei, este 
aceea care caută să stabilească 
„valoarea valorii pentru cunoaștere”, 
esența ei: aceea de „adevărată putere 
creatoare a cunoașterii”10. 

Petre Andrei a intuit atât relația de 
sprijin a oricărei cunoștințe cu 
practica, cât și sensul valorii pentru 
viața omenească. La el, este vorba de 
înțelegerea valorii ca o „consecință 
logică a cunoașterii generale ome-
nești”11. Conceptul are valoare pentru 
o mulțime de obiecte, judecata 
conține valoarea, ca „aprobare sau 
respingere a legăturii elementelor”12. 

Interpretarea dinamică a valorii 
prin tripla prismă – a psihologiei, 
logicii și sociologiei –, dar mai cu 
seamă prin triada specifică lui 
Andrei – Cunoaștere-Valorificare 
(Recunoaștere)-Realizare a valorilor 
– coroborează intim momentele 
esențial și fenomenal, teoretic și 
practic. Întrucât este constitutivă 
cunoașterii, logica valorii trebuie să 
opereze distincția între judecățile de 
existență și judecățile de valoare, 
deoarece „judecățile în care noi 
constatăm și explicăm valorile sunt 
deosebite de judecățile în care noi 
valorificăm valorile în vederea unui 
scop practic”13. Procesul de cunoa-
ștere a valorilor este unul teoretic, 
procesul valorificării lor, adică al 
„comparării valorilor în vederea 
realizării, este un proces practic”14. 

Distincția aceasta a mai fost 
folosită și de către Rickert (op. cit.), 
Mehlis15 sau Münsterberg16, de către 
un A. D. Xenopol17 sau de către un 
Benedetto Croce, dar la Petre Andrei 
ea are calitatea de a respinge iden-
tificarea valorii cu valorificarea 
(care este un act subiectiv). Pentru 
axiologul Petre Andrei, valorificarea 
este un proces practic de recu-
noaștere a unor valori sub formele de 
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realitate, în vederea unor anumite 
scopuri. Valorificarea este cerce-
tarea concordanței, a potrivirii dintre 
o valoare de mijloc și altă valoare 
scop, pe care o considerăm ca pe 
ceva realizabil! 

Pe de altă parte, valoarea nu 
acoperă întreaga realitate, nu poate fi 
un raport de reducere a realității la 
valoare, pentru că realitatea este mai 
bogată. Îndatorat, în general, neokan-
tianului Rickert, prin folosirea unei 
viziuni transcendentaliste a no-
țiunilor de „adevăr în genere”, „con-
știință în genere” și „aprioritate a 
valorilor logice”, Petre Andrei sal-
vează ceea ce este dinamic, viu în 
concepția sa printr-o analiză multiva-
lentă în care momentele teoretic și 
practic se presupun reciproc. Cu-
noașterea, valorificarea (recunoaște-
rea) și realizarea, logica și sociologia 
sunt planurile necesare conturării 
fenomenului valorii. 

Sociologia valorii concretizează 
imaginea conturată în abordarea 
psihologică și logică, întrucât este 
vorba de continuarea analizei în sfera 
de influență a factorilor sociali, a 
vieții istorice și a mediului asupra 
valorii. Unele opțiuni sincroniste 
atenuează, aici, meritele viziunii sale 
dinamice. 

Adesea, în analiza lui Andrei, se 
infiltrează paralelismul factorilor, 
alterând astfel dialectica. Sub in-
fluența concepției lui Dimitrie Gusti18 
– antigenetică în abordarea socialului 
–, Petre Andrei avertizează că 
elementele care compun „realitatea 
socială sunt de sine stătătoare”19, nu 
au între ele vreun raport de depen-

dență genetică, ci, dimpotrivă, sunt 
concomitente. Realitatea socială e 
constituită de anumite elemente și e 
organizată în funcționarea sa de 
asemenea elemente20. Totodată, axio-
logul Petre Andrei va deosebi ele-
mentele constitutive ale vieții sociale, 
cum sunt manifestările psihice și 
fenomenele economice, sau elemen-
tele regulative, care sunt fenomenele 
politice și juridice. 

Elementele constitutive alcătuiesc 
structura unității sociale, iar celelalte 
– funcțiunea acestei unități. Aceste 
elemente, între care unii filosofi au 
stabilit raporturi de reducere cau-
zală, coexistă, au între ele un raport 
de paralelism: „Ireductibilitatea ele-
mentelor vieții sociale relevă ireduc-
tibilitatea valorilor al căror substrat 
sunt aceste elemente”21. Cu toate 
acestea, analiza sociologică eviden-
țiază și caracteristica valorilor, ca 
„elemente active ale vieții sociale”22, 
procesul realizării practice a lor, în 
forme de cultură, ca bunuri culturale. 

Remarcabilă este la gânditorul 
român înțelegerea „luptei pentru 
realizare între valorile sociale”, 
cauzată de procesul apreciativ pe 
care îl dezvoltă societatea, în depen-
dență de scopuri și mijloace, de 
idealuri variabile, după societăți și 
timpuri. Istoricitatea idealurilor le 
conferă acestora rolul de forță colec-
tivă, de valoare colectivă, subordo-
nată în ultimă instanță unui ideal 
suprem invariabil, o valoare absolută 
după care apreciem sau valorificăm 
valorile și după care tindem să le 
realizăm și care nu este alta decât 
„Valoarea totală culturală”23. 
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Detașat de acordarea primatului 
genetic, factorul economic, Petre 
Andrei urmărește valorile după 
schema substratului lor social: 
Structură-Funcțiune-Cadru. Analiza 
valorii economice (una de structură 
socială) este susținută de el pe un 
plan de dialectică inconsecventă, 
întrucât el forțează un compromis 
între teoria utilității marginale, a lui 
Böhm-Bawerk, și teoria clasică a 
valorii bazată pe muncă (Adam 
Smith și David Ricardo). Petre 
Andrei scrie: „Valoarea economică 
este materială, dar elementul 
fundamental al valorii economice 
este utilitatea care satisface o 
trebuință”, iar munca are valoare 
„numai întrucât face lucruri utile și 
necesare societății”24. Singurul 
criteriu valabil, după Andrei, este 
criteriul moral-cultural. Politica 
economică indică modul și normele 
de realizare. 

Pe bună dreptate, cercetătorul 
Mircea Mâciu, autorul primei mono-
grafii a lui Petre Andrei, sublinia că 
acesta are tendința de a pune pe 
primul loc și chiar de a absolutiza 
utilitatea ca fiind unicul criteriu de 
apreciere a valorii economice. El se 
depărtează, însă, de o astfel de idee 
atunci când vorbește de munca nece-
sară ca element social al valorii și de 
trebuința omenească ca element 
subiectiv al valorii25. 

 Importanța acordată de Petre 
Andrei normei morale în realizarea 
valorilor economice îl face să 
conchidă, într-o susținută critică la 
adresa marxismului (el îl citează, de 
fapt, pe M. Adler26), că Marx ar fi 

negat valorile etice. La Petre Andrei, 
valorile economice sunt valori 
mijloace, valori relative, ca valorile 
funcții: valorile juridice, valorile 
politice etc. – subordonate valorii 
absolute, care este valoarea scop: 
cultura. Filosoful scria: „Valoarea 
culturală supremă este umanitatea, 
adică realitatea conceptului celei mai 
desăvârșite moralități și conștiințe a 
umanității. Statele nu pot contribui la 
această idee, decât devenind din 
unități politice – unități culturale. 
Unitatea inferioară umanității este 
națiunea; de aceea statele devin 
unități culturale, devenind naționale. 
De asemenea, națiunile pot să-și 
îndeplinească mai bine misiunea lor 
culturală devenind state”27. 

Concepția axiologică a lui Petre 
Andrei comportă o viziune inte-
gratoare socială, analiza psihologică 
și logică nefiind decât tratarea pe 
verticală a valorii în esențialitatea ei, 
operă necesară explicării pe orizon-
tală a diversității expresive a valorii, 
în viața socială. „După noi – scria 
Petre Andrei – natura valorii este 
socială și originea ei, de asemenea”28. 

Din punct de vedere etic, valoarea 
supremă este personalitatea cre-
atoare de cultură. În acest sens, orice 
act care tinde la creșterea perso-
nalității umane are valoare morală. 
La rândul lor, valorile istorice sunt 
valori ale cadrului social. 

O altă categorie de valori de care 
se ocupă în analiza sa Petre Andrei 
este aceea a valorilor estetice. În 
judecarea acestora, gânditorul român 
a suferit influența lui Theodor Lipps29 
și a ajuns el însuși la distincții și 
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sublinieri profunde. „În creația ar-
tistică – menționează Petre Andrei –, 
artistul obiectivează viața sa proprie, 
deci un moment subiectiv, prin 
ajutorul unui material sensibil, 
printr-un element obiectiv. Orice 
artist creează valori, și are conștiința 
despre aceasta, pentru un public 
ideal”30. Noțiunea de „frumos” nu 
poate fi înțeleasă decât în corelație cu 
„noțiunea de subiect și nu poate 
exista o valoare estetică decât pentru 
un subiect, pentru o conștiință”31. 
Afirmarea vieții este esența valorii 
estetice, omenescul, valoarea „fiind 
același timp și în noi și în obiect”. 
Caracterul social al valorilor se relevă 
cu atât mai eclatant în valoarea este-
tică „cu cât, în artă, se exprimă tipuri 
reprezentative, tipuri care acumulează 
toate caracterele ființei vii, ființei 
sociale”32. 

O serioasă limită a concepției 
axiologice a lui Petre Andrei o 
constituie formularea ideii că „valoa-
rea religioasă realizează unitatea tu-
turor valorilor, într-o valoarea trans-
cendentă”, unitate în care „dispare 
dualitatea subiect-obiect, deoarece 
subiectul este absorbit în tot”33. 
Aceasta constituie, de altfel, și o 
repudiere implicită a definiției origi-
nare dată valorii – ca relație dintre 
subiect și obiect.  

Esențială este la Andrei urmărirea 
diversității orizontale a valorilor 
sociale, între care introduce distincția 
operantă dintre valori-mijloace și 
valori-scop, precum și cea dintre 
valorile parțiale și valorile sociale (ca 
totalitate a celor dintâi), fundate pe o 
finalitate socială, rezultate dintr-o 

voință socială. „Pentru a putea stabili 
un criteriu de măsură, a variatelor 
valori sociale, este nevoie de o 
valoare supremă. Această valoare 
supremă nu poate fi economică, 
precum nu poate fi nici de natură 
politică și nici morală, căci toate 
acestea sunt abstracțiuni din com-
plexul valorilor sociale. Viața socială 
nu poate fi redusă nici la cea 
economică, nici la cea politică, și 
apoi, adesea aceste valori se pot 
contrazice între ele. De aceea, e 
nevoie de stabilirea altui principiu, a 
unui ideal mai cuprinzător, care este 
o valoare totală culturală. Valoarea 
aceasta cuprinde, în sine, toți factorii 
social-teleologici. Prin urmare, valo-
rile sociale au drept măsură, drept 
criteriu, cultura totală”34. 

Cultura este realizarea tuturor 
valorilor, ea înseamnă „obiectivarea 
spiritului omenesc în activitate”35. 
Purtătorul idealului suprem cultural 
– realizarea unității culturale – este 
umanitatea. Este evidentă în opera 
axiologului român punerea în prim-
plan a laturii teleologice umane și 
trecerea în plan secund a determinării 
cauzal-genetice. Aici rezidă, desigur, 
multe din scăderile și neînțelegerile 
axiologiei lui Andrei, deși nu odată 
același loc devine sursa unor subtile 
sugestii pentru acest domeniu încă în 
curs de facere: domeniul axiologiei. 

Cu mult simț istoric, Petre Andrei 
constată că umanitatea este ceva prea 
larg și „cel puțin pentru timpul 
nostru, rămâne ca substrat real, ca 
subiect activ, ca personalitate socială 
care realizează valoarea culturală – 
națiunea”36. În acesta, argumentul, 
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viața însăși este o valoare necesară, 
în chip absolut; dar valoarea vieții 
este condiționată, viața dobândind 
valoare numai prin creația de opere 
prin cultură. 

Subordonarea întregii analize a 
valorii, pe multiplele niveluri, idealu-
lui umanității culturale face din Petre 
Andrei unul dintre gânditorii de un 
umanism elevat. El a pornit de la 
premisa valabilă a conștiinței ca alt 
definitoriu uman, dezvoltând apoi, in 
extenso, pe paliere și articulații diver-
sificate, un universalism al valorii. 

Optica inversată, de avansare 
argumentativă – de la cunoaștere la 
practică – este simptomatică pentru 
un adept al idealismului transcen-
dental neokantian – măcar în teza 
originară – care pune greutate pe 
activitatea constituantă de sens și 
valoare a subiectului în raport cu 
obiectul. Analiza condiției psiholo-
gice, a celei logice precum și a celei 
sociale a valorilor reprezintă o trecere 
dinamică, la un prim nivel, de la 
esență la fenomen, de la constituire 
la manifestare. Înțelegerea valorii ca 
o entitate funcțională a subiectului și 
obiectului ni-l relevă pe Andrei ca pe 
un filosof și un sociolog atent la toate 
dimensiunile esențiale ale acestui 
fenomen social. 

Trebuie recunoscut că, sub raport 
axiologic, finalitatea actelor umane 
impune considerarea tuturor valorilor 
parțiale pe același plan față de va-
loarea supremă – umanitatea cul-
turală. Incontestabil – fie că e vorba 
despre un individ, despre un grup, 
sau despre o națiune –, singura 
ierarhie valabilă este aceea prin scop 

și ideal, prin proiectare decisă către 
un model uman capabil să armo-
nizeze aspirațiile tuturor oamenilor. 
Prin deosebirea dintre structură și 
funcție, Petre Andrei a depășit clar 
punctul de vedere al simplei co-
existențe a valorilor, deschizând 
posibilitatea înțelegerii și apropierii 
de concepția unor dependențe 
ierarhice – chiar și istorico-genetice – 
în aria socială a valorilor. 

Totodată, este un adevăr că so-
ciologul român a pus pietre de teme-
lie spre înțelegerea suplă a ierarhiilor 
pe care atât omul particular al unui 
anumit popor, cât și efortul dinamic 
și civilizator al unei națiuni reușesc 
să le înalțe întru salvarea istorică a 
omului. Acest evident crez umanist 
devine un real ferment de creație 
culturală și umană pe care Petre 
Andrei l-a promovat cu o fidelitate 
exemplară dusă până la sacrificiu. 

 
Petre Andrei și Louis Lavelle – 
reprezentanți ai axiologiei 
fenomenologice europene 
 
Punctul de plecare al filosofiei lui 

Lavelle îl reprezintă acea „primă 
experiență” a subiectului, prin care 
gândirea se sesizează pe sine însăși 
ca ființă. Ontologia lui Lavelle 
exclude hotărât neantul, posibilul 
altceva, socotindu-l tot o categorie a 
ființei. Opțiunea filosofului francez 
se deschide către pozițiile unui 
„fenomenism”, în interiorul căruia 
Eul se sesizează ca fiind-în-lume, în 
chip originar37. 

Ca la Petre Andrei, această atitu-
dine filosofică este străină oricărei 
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apropieri de poziția panteistă, care i-
ar răpi orice demnitate libertății 
umane38. Or, în viața noastră, în 
structurile ei cele mai profunde este 
nevoie de o alegere, de o permanentă 
expresie a libertății, ceea ce, afirmat 
în alți termeni, înseamnă că interesul 
pe care îl purtăm eului nostru stă la 
izvorul însuși al ființei, căci natura 
acesteia este un act. Filosoful francez 
înțelege prin Eul uman o ființă 
participată, care este, sui generis, 
integrată ființei, făurindu-și în mod 
liber ființa sa intimă printr-un act 
care este un consimțământ, echiva-
lent unei înscrieri decise a ființei sale 
de participare în ființa totală. 

Desigur, se pot face analogii care 
să-l situeze pe Louis Lavelle când în 
partea ontologiei lui Martin 
Heidegger, când de partea metafizicii 
lui Karl Jaspers. Dar, pentru filosoful 
francez, „participarea la actul pur este 
actul de credință filosofică”39. 
Lavelle relevă că spiritul este tocmai 
ceea ce nu poate fi nicicând obiect de 
cercetare, de testare, cu toate că el se 
află la originea oricărei constatări și 
oricărei testări. Spiritul este ceea ce 
se manifestă integral, în credință, mai 
ales în acea credință pe care individul 
uman o manifestă către sine însuși. 

O distincție lavelliană fundamen-
tală subliniază că: între Actul pur 
(Ființa) și Actul participant (Eul) 
există lumea, ca interval unic, ca mod 
de participare a ansamblului ființelor 
la ființă.  Narcis este prototipul celui 
care face eroarea de a se pierde în 
propria contemplare, sacrificând, prin 
aceasta, propria sa ființă în fața unei 
inconsistente aparențe. El � și cazul 

lui este la plural cu totul, observă 
filosoful – nu a știut să înlăture vă-
lurile mortalei aparențe și să deose-
bească între ceea ce ne ghidează 
benefic și ceea ce ne opune cu 
dușmănie. „Narcis și-a retezat, astfel, 
posibilitățile de a regăsi unitatea 
ființei în totalitatea ei”40. Lavelle 
continuă explicația: ,,Între actul pur și 
actul participat există o relație ce 
presupune unitatea dintre eternitate 
și timp”41. În vreme ce plenitudinea 
existenței caracterizează eternitatea, 
timpul ține de existența unei ființe 
incomplete, care primește posibi-
litatea de a se face. Timpul este un 
fel de drumeag pe câmpul eternității, 
un itinerar al ființelor, unele către 
altele și către ființă. Acesta se nu-
mește durată. Între timp – total 
discontinuu – și eternitate omul tră-
iește și se manifestă printr-un per-
petuu prezent. Timpul nu poate fi 
altfel înțeles decât ca operație de 
eternitate. Numai o contemporane-
itate a timpului și eternității poate să 
permită înțelegerea transformării 
trecutului de către viitor ca mod al 
viitorului. Acest gând capătă semni-
ficație dacă înțelegem faptul că: în 
vreme ce determinismul științei face 
predicții întemeiate asupra a ceea ce 
va fi în viitor, plecând de la cauzele și 
condițiile care s-au consemnat în 
trecut, dimpotrivă, prin libertatea sa, 
omul își edifică universul existenței 
mergând de la viitor către trecut42. 

Izvorând dintr-o ontologie a 
actului și participării, etica lui Louis 
Lavelle solicită o permanentă stră-
mutare a ființei individului: de la 
asumpțiile viclene ale lui A avea, la 
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luminile certe ale lui A fi. Un trai 
uman exclusiv în zonele aparenței are 
drept consecințe anxietatea și an-
goasa, în timp ce adevărata fericire 
poate fi dobândită numai printr-o 
constantă aderare la ființă, prin con-
simțământul acordat ființei.  

S-a spus, pe drept cuvânt, că 
dimensiunea axiologică este structu-
rală concepției lui Lavelle, deoarece 
însăși interogația asupra destinului 
uman și asupra semnificației vieții 
implică un răspuns la problema 
valorii. Filosoful francez, aidoma lui 
Petre Andrei, a asumat radical fru-
moasa definiție dată de Friederich 
Nietzsche: „Cuvântul Om semnifică 
pe acela care evaluează: El a vrut să 
se denumească prin cea mai mare 
descoperire a sa”43.  

Valoarea este conținutul și esența 
existenței. Temeiul ei rezidă struc-
tural în nevoia de încarnare. Însuși 
termenul de valoare transpare din 
reala ruptură față de indiferența sau 
față de egalitatea dintre lucruri. 
Valoarea este prezentă peste tot 
acolo unde ceva trebuie pus înaintea 
sau mai presus de altceva. 

Pentru că valoarea este într-o 
funciară simbioză cu ființa, Lavelle 
nu se ferește să susțină că valoarea 
este însăși ființa, aceasta fiind văzută 
în raportul intim cu o activitate „care 
se interesează de ea și care se auto-
condamnă, dacă nu caută să o apere 
când este reală, și să o realizeze când 
este posibilă”44. 

Identificată numai la punctul de 
confluență a posibilității și existenței, 
acolo unde conversiunea uneia în 
cealaltă pare să țină exclusiv de noi 

înșine, valoarea se revelează ca „un 
apel al unei ființe incomplete către o 
ființă mai plină, în care spiritul poate 
să se recunoască”45. 

Blaise Pascal spunea: „Ceva 
merită osteneala de a fi făcut”. Or, 
valoarea semnifică tocmai nevoia de 
a o înfăptui printr-un efort susținut, 
printr-o victorie perpetuă. De unde și 
accepția fundamentală dată de Louis 
Lavelle valorii, pe care o definește: 
„Ființă justificată și asumată”. „A 
face să valoreze ceva, aceasta în-
seamnă că valoarea nu rezidă nicio-
dată în lucruri, ci numai în activitatea 
care li se administrează acestora, 
transformându-le și incorporându-le 
procesului de dezvoltare a omului”46. 
Așadar, numai o participare con-
simțită de a întruchipa valoarea, de 
a-i da chip în operă, deci numai un 
act interior al subiectivității noastre îi 
poate da sens deplin. „Valoarea – 
scria Lavelle – vine din spirit și 
exprimă întotdeauna raporturi dintre 
lucruri și spirit”47. 

Chiar și valoarea economică este 
„o relație între resursele care ni se 
oferă și propria noastră viață, care nu 
subzistă decât prin aceste resurse”48. 
Din limbajul filosofului – altfel, 
extrem de suplu – răzbate un fel de 
convingere eticistă: „Valoarea eco-
nomică rezultă dintr-o dublă referință 
a realului – la noi, fie că noi recu-
noaștem în el posibilitatea de a-l 
utiliza, fie că el o dobândește prin 
însuși efectul acțiunii noastre”49. 
Această valoare – ca de altfel toate 
celelalte tipuri de valori – comportă 
trei aspecte definitorii:  
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1. o obiectivitate, care nu are sens 
decât pentru o subiectivitate care o 
apreciază; 

2. o universalitate, care nu se 
actualizează decât pentru un individ 
care o pune în operă; 

3. o mărime, sau un anume grad, 
cu toate că – după Lavelle – „esența 
ei ar trebui să fie o calitate pură”50. 

Louis Lavelle, care este unul 
dintre cei mai importanți axiologi ai 
timpului nostru, a negat prioritatea 
valorii economice, întemeindu-se pe 
o tradițională relație între valoare și 
virtute: „S-ar putea susține, dim-
potrivă – scria el –, că valoarea care 
era mai înainte curaj în război a 
devenit, puțin câte puțin, utilitate 
economică, printr-o evoluție în care 
se poate regăsi procesul trecerii de la 
societățile de tip militar la societățile 
de tip industrial”51. Acestei perspec-
tive (esentiale-axiologice) i se aso-
ciază în mod constant considerații de 
ordin moral. În concepția gândi-
torului francez, „valoarea este întot-
deauna un termen moral; un termen 
exclusiv economic este numai prețul; 
astfel, prețul este un fapt, dar 
valoarea este o judecată”52. Totodată, 
așa cum nu există valori care să fie 
exclusiv materiale, nu există valori 
care să fie exclusiv personale, subli-
niază Lavelle. Deși recunoaște faptul 
că valorile economice pot să fie puse 
la fundamentul teoriei valorilor, 
Lavelle afirmă că aceste categorii de 
valori reprezintă doar „Umbra valo-
rilor veritabile”, „Imaginea derizorie 
a acestora”, deoarece, numai într-o 
lume de afaceri ar putea fi pusă 
persoana în serviciul lor, în loc de a 
le pune pe ele în serviciul persoanei53. 

Tratatul valorilor, lucrare funda-
mentală a filosofului francez, înte-
meiată pe ontologia spiritualist-
reflexivă, ridică la rang suprem va-
loarea de spirit: „Activitatea spiri-
tuală constituie arbitrul lumii valo-
rilor, pentru că este creatoare de 
valori”54. Întrucât totul își primește 
valoarea de la spirit, expresii ca „va-
loarea faptului” sau „valoarea obiec-
tivă” sunt lipsite de sens, iar termenul 
valoare acuză, implicit, o subor-
donare a corpului față de spirit, sin-
gurul care semnifică o activitate per-
sonală. Omul este originea, focarul și 
măsura valorii. El se plasează pe 
sine mai presus de Univers, din care 
face un mijloc în slujba sa. Omul se 
pune pe sine ca unic scop. Dar, omul 
însuși trebuie să fie judecat și, atunci, 
valoarea omului își află termen de 
raportare numai în valorile spiri-
tuale, valori ideale cărora omul 
trebuie să li se sacrifice întotdeauna. 
Prin aceste valori, omul își rupe 
neîncetat limitele orizontului său 
temporal. Numai aceste valori merită, 
propriu-zis, numele de valori umane. 
Grație lor, omul se poate defini drept 
„Singura ființă care nu se poate 
justifica decât depășindu-se”55. 

Louis Lavelle mărturisea convin-
gerea că problema valorii, de o 
răspândire insolită, în filosofia zilelor 
noastre, interoghează mai curând 
existența și ființa decât reprezentarea 
asupra acestora. „Prin valoare suntem 
în inima ființei, în actul creator 
însuși, acolo unde Eul pune și 
justifică propria sa existență și, în 
legătură cu fiecare lucru, îi caută 
acestuia titlurile sale de existență � și 
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dacă acestea îi lipsesc, el se obligă să 
i le furnizeze. Problema valorii, în loc 
să ne pună în fața Universului, ca în 
fața unei enigme de descifrat, îl face 
pe acesta solidar unei responsabilități 
de care ne-am încărcat noi oamenii și 
care nu poate fi separată de respon-
sabilitatea pe care o avem față de noi 
înșine. Ea exprimă, așadar, un fel de 
primat al lui A vrea”56. 

În viziunea lui Lavelle, valoarea 
nu poate fi transformată niciodată în 
cunoaștere. Ea nu apare decât acolo 
unde ea simte, acolo unde ea vrea. 
Axiologia devine, astfel, un gen de 
Metafizică a sensibilității și voinței. 
De asemenea, o știință a valorilor nu 
este posibilă, sublinia Lavelle, în 
temeiul că „Valoarea nu este un fapt, 
ea nu poate fi descrisă dinafară. Nu 
există experiență obiectivă a ei, ci 
numai o pătrundere subiectivă. Ea nu 
poate fi percepută, ci numai aprobată 
și asumată. Ea se dizolvă acolo unde 
încetează actul care mă obligă să cred 
în ea și să o trăiesc”57. Împotriva 
celor care, ca fenomenologii, consi-
deră valoarea un obiect pur sau, ca 
empirismul sociologic, un fapt, 
concepția lui Lavelle susține că 
valoarea este „inseparabilă de propria 
ei justificare, că ea aparține ordinii de 
drept, și nu ordinii de fapt”58. 

Negând posibilitatea unei științe a 
valorilor, Lavelle menționa că 
prestanța tot mai accentuată a proble-
maticii valorii în gândirea contem-
porană și-ar avea izvorul într-o 
anume preponderență a ordinii eco-
nomice față de cea politică, în ac-
centul pus tot mai evident pe valorile 
materiale indispensabile vieții și în 

potențarea acelei reflexii care își 
pune mereu întrebarea asupra sem-
nificației ființei și a vieții. Un alt 
important izvor l-ar constitui preocu-
pările nemijlocite ale conștiinței 
zdruncinate de evenimentele epocii 
noastre, această angoasă care este 
sentimentul unei existențe a cărei 
securitate este amenințată de înseși 
cuceririle civilizației59. Toate acestea, 
împreună, angajează gândirea, desti-
nul particular al omului ca și cel al 
lumii întregi: „Filosofia nouă a 
valorilor – scria Louis Lavelle – pare 
o reîntoarcere către problemele esen-
țiale pe care reflexia filosofică n-a 
încetat să și le pună, probleme care 
pot fi mereu uitate dar care resuscită 
întotdeauna”60. 

Semnificația destinului uman 
precum și sursa dezvoltării perma-
nente nu rezidă doar în puterile omu-
lui, ci sunt împrumutate fără rezerve 
unui „dincolo” spiritual, căci unitatea 
dintre valoare și ființă este indiscu-
tabilă, în viziunea lui Louis Lavelle. 
„Fără valoare, lumea ar fi un pur 
fenomen. Numai grație valorii lumea 
își cucerește semnificația reală. 
Valoarea este tocmai termenul mediu 
între eu și ființă, căci, afirmată în 
profunzimile conștiinței noastre, 
valoarea poate să devină arbitrul 
însuși al existenței”61. Tratată, în 
genere, în spațiul unei ontologii a 
participației, valoarea este analizată 
de Lavelle adesea într-o viziune 
psihologistă, ceea ce favorizează, 
uneori, identificarea planului obiectiv 
al valorii cu planul subiectiv al 
evaluării, al valorificării. 

Conform axiologului francez, a 
introduce valoarea în lume, ca 
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moment al acțiunii umane, înseamnă 
a introduce în ea diferențele care 
sunt, întotdeauna, în legătură cu 
preferințele. Astfel, valoarea apare 
într-o corelație intimă cu o activitate 
de selecție. „Nu există valoare decât 
acolo unde parțialitatea începe să se 
introducă în real. Valoarea este un 
parti-pris... indiferența o dizolvă”62. 

  Utilizând o analogie subtilă, 
filosoful apreciază că, așa cum lumea 
realului se reazimă pe senzație, tot 
așa lumea valorilor se sprijină pe 
sentiment (!!!). În alți termeni, este 
vorba despre lumea lui a simți, a 
dori, a estima, a vrea și nicidecum 
despre lumea lui a cunoaște. Iar 
întrucât valoarea „nu poate deveni 
niciodată în obiect”, prima concepție 
dată valorii este cea subiectivă. 
Lavelle preciza distincția „nu există 
nimic care să aibă valoare, adevărul 
însuși, în alt chip decât prin raportul 
său cu o voință”63. 

Cu toate aceste aprecieri, Louis 
Lavelle nu este un gânditor subiecti-
vist. Dimpotrivă, el menționează 
chiar „pericolul de a converti va-
loarea într-o stare internă subiec-
tului”64. În această privință, filosoful 
francez sublinia că realitatea, ca 
obiect al voinței și nu al intelectului 
uman, ființează ca obiect al voinței 
(al dorinței etc., al omului). Numai că 
sursa valorii nu se află în omul însuși, 
ci în absolut. Dar valoarea este o 
posibilitate ce nu poate fi realizată în 
lucruri în mod independent de ale-
gerea (opțiunea) omului și de efortul 
depus de acesta. Dacă aceste dimen-
siuni ale valorii ar lipsi, ar fi abolit 
însuși caracterul de valoare a valorii. 

Însemnând o legătură organică 
între spirit și realitate, valoarea repre-
zintă tocmai „spiritul afirmându-se 
prin actul său propriu, fiind confirmat 
de real”65. Situându-se în planul logic 
al definirii naturii valorii, Lavelle a 
ales o inopțiune: „Valoarea nu poate 
fi pusă nici de partea obiectivității, 
nici de partea subiectivității, ci 
implică întotdeauna un acord care se 
stabilește între acestea. Noi îi 
sesizăm, fără îndoială, caracterul cel 
mai profund în valoarea morală, care 
nu se reduce nici la intenție, nici la 
acțiune, ci ne obligă să le unim pe 
acestea”66. 

Aflat, desigur, sub influența trans-
cendentalismului husserlian și a 
„apriorismului” lui Max Scheler, 
Louis Lavelle folosește conceptul de 
„subiectivitate trans-individuală”, 
valoarea definindu-se acum dincolo 
de spațiul de interes al individuali-
tății, ca o „interioritate proprie atât 
lumii, cât și Eului”67. 

Abstrasă, astfel, antinomicei dintre 
subiect și obiect, valoarea transcende 
totodată și distincția dintre individual 
și universal, „pentru că ea nu în-
seamnă nimic dacă nu rezidă în 
adeziunea fiecărei conștiințe indivi-
duale, deoarece este imposibil de a-i 
da alt sens cerând nu ca ea să fie 
aceeași pentru toți, cum s-ar crede, ci 
ca să poată face acordul dintre toți”68. 

Lavelle vorbește despre o infi-
nitate a valorii și a gradelor acesteia, 
căci spiritul și infinitul sunt inse-
parabile – releva filosoful – înțelese 
drept „operația însăși a infinitului”. 
Altfel spus, fiecare moment al 
spiritului reprezintă termenul unei 
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valori care, odată realizată, se și 
deschide către o altă valoare. 

Ordinea valorilor apare ca ordine 
verticală (elementele sunt subor-
donate unele altora), în vreme ce 
ordinea cunoașterii este o ordine 
orizontală (elementele ei sunt simple 
coordonate). „După cum ordinea 
finalității reprezintă o răsturnare a 
ordinii cauzalității, tot așa ordinea 
axiologică apare drept o redresare a 
ordinii cognitive”69. 

Filosofia lui Lavelle este, desigur, 
o ontologie aflată sub multiple 
influențe, dintre care aceea a lui 
Martin Heidegger nu este cea de pe 
urmă. În acest sistem de gândire, în 
care sunt polenizate absolutul și 
ființa-participată a omului, valoarea 
este singura menită să releve semni-
ficația ființei. Totuși, într-un divorț 
radical cu filosofia heideggeriană, 
Lavelle nu se plasează într-un univers 
al enigmelor leibnizo-schellingiană 
(„pentru ce există ceva, și nu 
nimic?”), ci identifică hotărât sensul 
ființei în valoare. Valoarea este 
unicul liant între ființa totală și ființa 
participată a omului individ, ființa 
conștientă și valorizatoare prin însăși 
trăirea care acționează. Pe astfel de 
coordonate specifice axiologiei 
(pentru că Heidegger, împotriva lui 
Nietzsche, refuză evaluabilitatea – ca 
păcat originar al filosofiei), Lavelle 
considera că „valoarea nu este nici un 
obiect, nici un concept și nu este 
cunoscută decât dacă este trăită”70. 
Valoarea ființează, însă, numai sub 
condiția înfăptuirii ei, ca unitatea 
relativului și absolutului. Prin va-
loare, ființa-participată își dobândește 

revelația absolutului. Louis Lavelle 
scria: „Ar fi mult mai drept să spu-
nem că nu putem avea alt absolut 
decât valoarea, care este ceea ce noi 
căutăm în orice lucru scopul tuturor 
aspirațiilor și tuturor exegențelor 
spiritului, principiul mișcării sale și 
locul repausului său”71. Interpretată 
ca adevărată excelență, care răzbate 
din fiecare lucru drept ceea ce apare, 
când subiectul, încetând să facă din 
propria sa relativitate măsura a tot, 
consideră că valoarea reprezintă 
suprema dezirabilitate72. Ea este 
deosebită de orice obiect și de orice 
scop precis care l-ar obliga pe om să 
participe în permanență la ea fără a o 
epuiza vreodată. După Lavelle, 
valoarea înseamnă „o dezirabilitate 
absolută, în care dorința se pro-
porționează după momentul, locul, 
situația, natura sau vocația indivi-
dului-care-dorește”73. 

Această fenomenologie „metafi-
zică” a axiologicului identifică valoa-
rea cu o veșnică tatonare, căutare a 
unui ideal absolut, potențând pe căi 
proprii virtuți mobilizatoare. Reluând 
pe Blaise Pascal, axiologul definește 
valoarea drept o căutare, „dar o 
căutare care este deja ea însăși 
posesie, căci orice altă posesie o va 
converti în obiect și o va aboli ca 
valoare”74. 

Ontologia spiritualistă a lui Louis 
Lavelle ajunge, totuși, în impasul de 
a fi dublată de utopia unei sociologii 
valoriste, în care „Spiritul este unica 
valoare, valoarea vie și întotdeauna 
în act, este arbitrul și sursa tuturor 
valorilor. El este în orice lucru 
semnificația lui și rațiunea lui de a fi, 
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se poate să-l definim drept punerea în 
joc neîncetată a activității noastre 
creatoare, drept aceea care trebuie să 
producă semnificatul acestei semni-
ficații și ființa acestei rațiuni de a 
fi”75. Dar, argumentează Lavelle, 
spiritul trebuie să vrea mai întâi să fie 
adevăratul câmp al propriei sale 
activități: „Numai mijlocită de spirit, 
valoarea se poate realiza. Ea devine 
lumea asumată și acceptată fără 
încetare pentru a fi transformată. 
Aceasta nu înseamnă, însă, lumea 
distrusă. Fiind semnificație a lumii 
precum și a noastră înșine, în raportul 
mutual al acestora, valoarea le face 
demne de a fi dorite, atât pe una, cât 
și pe cealaltă, precum și legătura 
dintre ele. Căci lumea însăși nu poate 
fi dorită decât dacă este vehicul al 
valorii. Lumea însăși nu va valora 
decât prin voința de valoare, căci 
aparține spiritului de a-i imprima fără 
încetare pecetea sa”76. 

Un anumit suflu hegelian nu este 
străin acestei viziuni în care spiritul, 
ca „Absolut viu, cheamă spre a se 
realiza pluralitatea conștiințelor”77. 
Spiritul trăiește numai din comuni-
carea între spirite și prin mijlocirea 
obiectului lumii. Or, inderența valo-
rilor relative realizează valoarea ab-
solută prin același mecanism ideal al 
participației rămas, totuși, nedeslușit 
până la capăt. 

În viziunea lui Lavelle, reazimul 
semnificației ființei constă într-o 
perpetuă „descoperire” a absolutului 
în fiecare lucru și în fiecare punct al 
existenței. Această trimitere neînce-
tată la un „dincolo” care ancorează, 
în om, numai pe dimensiunile 

intenției și căutării, amplifică o 
perspectivă de splendidă genero-
zitate: „Identificând absolutul valorii 
cu spiritul în act, reușim să sintetizăm 
toate caracteristicile prin care am 
încercat a defini valoarea: înțelegem 
cum ea poate să se manifeste numai 
prin ruptura de indiferență, se poate 
recunoaște în prezența dorinței dar 
care se cheamă, ea însăși, judecata, 
pentru a se justifica, ceea ce ne obligă 
să definim valoarea printr-un triplu 
raport, între activitatea asupra 
noastră înșine și asupra lumii în care 
ea reușește să dea o semnificație 
existenței noastre și sistemului de 
relații care se unește cu întreg realul 
și cu întreg posibilul, cu toate 
conștiințele și cu toate lucrurile”78. 

 
Ființa valorii. Sinuozități ale 
definiției 
 
Valoarea reprezintă o regiune 

ontic-ontologică de o specificitate 
expresă, distinctă de nivelul de fi-
ințare al realității materiale obiective 
de domeniul propriu-zis al conștiinței 
(cunoaștere, afectivitate, voință, me-
morie, imaginație etc.). Nivelul de 
ființare al valorii este secund față de 
planul ființării lucrurilor materiale, 
dar acest caracter secund al ființei 
valorii nu poate fi identificat cu 
caracterul secund al reflectării 
subiectiv-umane. Valoarea este acea 
realitate care corespunde intențio-
nalității specific umane: de prețuire, 
respect, stimă etc. Ea nu există ca o 
creație subiectivă a acestei intențio-
nalități, ci are o independență sui ge-
neris față de subiectivitatea noastră, 
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în sensul că nu este numaidecât un 
rezultat al operei subiectivității, însă 
ea nu se poate manifesta altfel decât 
printr-o raportare esențială la 
subiectivitatea umană. Dacă lumea 
lucrurilor materiale este de conceput 
ca fiind total independentă, sub 
aspect ontic, de subiectivitate, lumea 
valorilor în sine este un nonsens fără 
existența unei instanțe capabile de 
prețuire – conștiința umană. 

Această realitate de manifestare, 
și nu de ființă, între subiect și obiect, 
conștiință și lume, destinează valoa-
rea unui statut special din punct de 
vedere ontologic și gnoseologic, ea 
diluân- du-le pe acestea în statutul 
axiologic ca atare. Neokantienii au 
fost primii care au teoretizat cu real 
efect cultural dimensiunea axiologică 
a operei umane, a culturii însăși. Pe 
urmele lui Immanuel Kant, ei au 
subordonat întreaga explicație unui 
Principiu transcendent echivalent exi-
genței, cerinței esențiale, imperativului. 

Ideea imperativului este, în filo-
sofia kantiană, apropiată ca rol și ca 
rost celei a necesității. Și într-un caz, 
și în altul se judecă în ipoteza 
întemeiată a stilului ordonat, legic și 
ordonator al conexiunii universale. Și 
într-un caz, și în altul se face loc ideii 
de finalitate la scara Universului. 
Numai că, în vreme ce determinismul 
înțelege finalitatea ca pe o expresie a 
determinismului real, a necesității 
imanente materiei infinite în perpetuă 
devenire, idealismul kantian și neo-
kantian pune imperativul pe seama 
unei transcendențe în sine: o 
transcendență substanțială la Kant 
(lucru în sine) și o transcendență ca 

valoare în sine, la neokantieni. 
Heinrich Rickert, cel mai de seamă 
reprezentant al Școlii de la Baden, a 
formulat distincția față de Kant în 
expresia „Transcendentul a murit, 
trăiască transcendentul!”79.  

Pentru a circumscrie ființa parti-
culară a valorii, neokantienii au intro-
dus și o altă distincție simptomatică: 
dacă despre lucruri, ființe etc. se 
poate spune, cu temei, că ele există, 
că ele sunt, despre valori nu se poate 
spune că ele există, ci doar că ele 
valorizează. Pe seama acestei distinc-
ții, neokantienii au statuat existența 
unui imperiu al valorilor și au vorbit 
despre irealitatea valorilor. Prin 
intermediul filosofiei valorilor 
(axiologia), neokantienii au vrut să 
identifice, într-o spiritualitate de un 
fel aparte, transcendența și imanența. 

Ordinea, cosmosul acestei subiec-
tivități capătă chipul unei structuri 
transcendentale înțeleasă ca metodă. 
Universul spiritualității exprimă o 
raționalitate care leagă sensul su-
biectiv de sensul obiectiv, impera-
tivul și valoarea. Totul se subordo-
nează nivelului valorii, care are drept 
legitate de ființare exigența, impera-
tivul. Sensul se poate împlini numai 
pe acest făgaș în care se întâlnesc 
subiectul și obiectul. 

Monismul neokantian, oricât ar fi 
de ipostaziate valorile, nu este un 
idealism obiectiv de tip hegelian, ci 
un idealism subiectiv transcendental 
a cărui zonă de comprehensiune este 
valoarea80. Fără îndoială, nivelul 
ontologic al valorii prezintă greutăți 
de înțelegere, având în vedere faptul 
că valoarea este o ființă de mediere, 
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analogă dar cu sensuri deosebite 
modului în care universalul este ființa 
mijlocită de particular. Cuvântul 
„mijlocită” este extrem de important 
pentru ontologia valorii ca și a uni-
versalului întrucât arată că valoarea 
ca atare nu există, ci este numai 
purtată de un lucru care prețuiește 
(este vorba de toate planurile pre-
țuirii) în ochii unui subiect uman. 

Distincția pe care o introducem nu 
identifică valoarea cu universalul, 
deoarece valoarea este însăși reazi-
mul distincției, al oricărei distincții!!! 
A constata diversitatea calitativă a 
lumii înseamnă a o valoriza. Subiec-
tul nu creează ex nihilo valoarea, dar 
are virtutea de a da valoare unui lucru 
așa cum are virtutea de a cunoaște 
lucrurile și de a le transforma. Între 
calitate și valoare se deschide deose-
birea dintre nivelul ontic și nivelul 
ontologic. 

Valoarea se manifestă numai ca 
împlinire a unei interogații filosofice 
pusă lumii. Ea este sau poate fi, 
desigur, și cunoaștere, și acțiune și 
răspunde unei întrebări care intere-
sează înțelepciunea, nu cunoașterea. 
Ea nu răspunde la întrebarea: ce este 
cutare sau cum este, ci la întrebarea: 
ce rost are sau ce importanță are 
cutare lucru sau cutare idee. La 
nivelul valorii se încearcă temeiul și 
sensul, justețea și binele, virtutea și 
alegerea etc. 

Într-adevăr, o echivalență a lucru-
rilor poate fi depășită numai grație 
valorii. „Valoarea – spunea Louis 
Lavelle – înseamnă o ruptură cu 
indiferența sau egalitatea lucrurilor, 
peste tot acolo unde ceva trebuie pus 

în fața sau mai presus de altceva”81. 
Pentru axiologul francez, repre-
zentant strălucit al direcției spiritu-
alismului reflexiv, „valoarea este 
însăși ființa, în raportul ei intim cu o 
activitate care se interesează de ea, 
care colaborează cu ea și care se 
condamnă singură, dacă nu caută să o 
apere, când este reală, și să o 
realizeze când este posibilă”82. 

Riscul soluțiilor fenomenologice 
transcendentaliste în dezlegarea pro-
blemei valorii s-a văzut mai ales în 
exagerarea rolului subiectivității. Va-
loarea este redusă, în aceste foarte 
multe concepții, la evaluare, apre-
ciere, valorificare, critică – adică la 
acte strict subiective. Filosofiile i-
dealiste care au ipostaziat valoarea, 
făcând din ea o realitate în sine, au 
eșuat în spiritualism.  

Tradiția raționalist-umanistă a 
culturii românești a impus ideea unui 
co-raport între subiectivitate și obiec-
tivitate, pentru înțelegerea esenței și a 
statutului real al valorii. Petre Andrei, 
Tudor Vianu, Mihai Ralea, D. D. 
Roșca ș.a. sunt reprezentativi pentru 
această orientare. Cercetările actuale, 
de la noi și din alte țări, sunt unanime 
în a recunoaște obiectivitatea speci-
fică valorii, ca ținând de raportul 
dintre un obiect și un subiect, dintre o 
conștiință și o realitate, dialectică 
suplă care își exprimă adevăratul 
înțeles numai într-un context istoric 
socio-cultural anumit. 

Ivită dintr-o determinare materială 
socială, dintr-o practică istorică 
concretă, valoarea este „o relație între 
subiect, care are relații umane cu 
lumea, și obiecte care au... relații 
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umane cu omul”83. Între valoare, 
valorizare și evaluare, apreciere, 
critică sau valorificare se statuează 
un raport din care nici un corelat nu 
poate lipsi. Subiectivul și obiectivul 
sunt luate împreună în actul valorii și 
în toate categoriile valorii. Totuși, 
afirmarea, în cazul valorii, a unui 
raport între subiect și obiect este prea 
puțin și prea general. Același lucru s-
ar putea spune și despre acțiune în 
genere și despre cunoaștere. Or, va-
loarea (cu toate categoriile ei) deține 
o esență proprie, aparte și o demni-
tate nouă. 

Important este să fie surprins, pe 
cât posibil, propriul acestei determi-
nări a ființei. Este adevărat că orice 
aspect al valorii este legat și trebuie 
explicat în coordonatele acțiunii 
umane, dar dacă ideea se potrivește și 
altor niveluri ale stilului uman de a fi, 
atunci trebuie să înaintăm de la 
general și abstract la particular și 
concret. La urma urmei, a devenit 
astăzi un adevăr secund (deci, 
acceptat de toată lumea), care nu mai 
trebuie demonstrat, că tot ceea ce ține 
de social trebuie interpretat numai în 
limitele acțiunii umane84. 

Neglijând nivelul specific al 
obiectivității valorii precum și perma-
nențele subiectivității umane, existen-
țialismul ateu a ajuns, în jumătatea a 
doua a secolului XX, la o filosofie 
strict temporalistă a perpetuei depă-
șiri, în care nimic nu mai reușește să 
se închege și să dureze. Cinismul 
axiologic, ambiguitatea moralei, 
caracterul ei „necesar, dar impo-
sibil”85 sunt efectele unei astfel de 
viziuni heraclitice, a unei tempo-

ralități a istoriei. O acțiune în con-
tinuă desfășurare, fără stâlpi de 
stabilitate și fără raportare la „corpul 
ei anorganic”, natura ajunge să 
constituie, în chip subiectivist, toate 
legitățile, ceea ce conduce la un 
nihilism axiologic. Este locul unde se 
întâlnesc Raymond Polin, J.-P. 
Sartre, M. Merleau-Ponty, Simone de 
Beauvoir ș.a. „Acțiunea – scrie 
Raymond Polin – nu are alte motive 
nici alt scop ultim decât pe ea 
însăși”86. Actul de a crea îi ajunge. 
Identificând, în manieră subiectivistă, 
valoarea cu evaluarea, Polin și adepții 
praxis-ului absolutizat, dintr-o per-
manentă așa-zisă „Acțiune creatoa-
re”, dizolvă valoarea într-o „depă-
șire” aflată dincolo de orice coerență 
cu binele și răul. Între irealismul 
axiologic neokantian și irealismul 
cinic al lui R. Polin și al existen-
țialiștilor atei se deschide deosebirea 
dintre raționalism (Petre Andrei) și 
nihilism.  

Problematica valorii nu poate face 
abstracție, desigur, de planul voinței, 
dorinței personalității și al planul 
temperamentului, dar ființa valorii, 
după Petre Andrei, depășește toate 
aceste articulații și determinări. Ca 
realitate obiectivă, valoarea presu-
pune: o determinare cauzală, o 
ierarhie (valorizare, între valori) o 
finalitate umană particulară și 
generală, o speranță și o împlinire, o 
acțiune de transformare și o dura-
bilitate87. A crede că valoarea ar în-
clina mai mult de partea obiectului 
decât de cea a subiectului sau invers 
ține de o naivitate filosofică. Va-
loarea – considera axiologul Petre 
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Andrei – este o calitate purtată de un 
real care interesează subiectul uman 
în una dintre intenționalitățile sau 
vizările prin care se deschide asupra 
lumii. 

 
Valoarea și creația în viziunea 
lui Petre Andrei 
 
Subiectivitatea umană este un 

cogito care vizează independența 
obiectivă a lumii prin câteva deschi-
deri, nemăsurabile, iar răspunsurile la 
aceste deschideri reprezintă tot atâtea 
împliniri, cât și decepții. Dacă îm-
plinirea este mai curând acceptată 
decât decepția, valoarea este actul 
uman al reținerii, pentru o vreme sau 
pentru totdeauna, a unui chip în totala 
indistincție a lucrurilor. Această ra-
țiune – înțeleasă ca prețuire, respect, 
iubire – este un adaos al lumii la 
exigența (cerința) noastră. Voința, 
dorința, creația edifică valoarea din 
partea acestei ordini secunde a lumii 
care este ființa umană. Șansa de a 
găsi un răspuns și chiar aceea de a 
dori numai sau de a o imagina ca 
răspuns vorbește despre coerența 
(Ordinea) lumii materiale, despre 
necesitatea ei – la finalitate, despre 
judecată – ca loc al sensului.  

Într-o conexiune luminoasă a 
unității și universalității materiei și 
gândului uman se naște bucuria și 
durerea de a ști și de a crea, de a 
abandona egalitatea și indiferența 
lucrurilor, de a cosmisifica, de a 
introduce ierarhia și respectul88. 
Dacă o finalitate a acestei zone a 
ființei care este viața este însăși 
conștiința, atunci se poate afirma că o 

finalitate a conștiinței comprehensive 
sau iubitoare este valoarea. Căci o 
informație este înscrisă și în plantă și 
în fisiunea uraniului 235. Reflectarea 
– ca adițiune de note și însușiri, 
determinări – în calitate o găsim și la 
nivelul pre-umanului și al materiei 
minerale. Valoarea însă nu o găsim 
decât la om. Omul este originea, 
focarul și măsura valorii. El se 
plasează pe sine mai presus de 
Universul din care face un mijloc 
aflat în sacrificiul său. Faptul că omul 
însuși trebuie să fie judecat este o 
dovadă că valoarea omului își găsește 
termen de raportare numai în valorile 
spirituale, în valorile ideale cărora 
omul trebuie să li se sacrifice tot-
deauna. 

Ca alți mari axiologi ai timpului 
de răstriște, pe care l-a însemnat 
războiul, Petre Andrei mărturisește că 
„numai valorile spirituale merită nu-
mele de valori propriu-zis umane89. 
Valoarea este expresia cea mai 
pregnantă a solidarității dintre om și 
univers, grație cărei solidarități omul 
este responsabil de sine și de tot 
restul. Desigur, valoarea nu poate fi 
percepută, ci numai aprobată și 
asumată; ea trebuie să fie trăită, în ea 
trebuie să se creadă.  

Valoarea aparține ordinii de 
drept și nu ordinii de fapt, spunea 
Lavelle. Ea este unicul prilej de 
semnificație a lumii. Prin valoare, 
lumea își cunoaște și își realizează 
semnificația. Într-adevăr, valoarea 
merită să devină și să rămână 
arbitrul existenței. Dacă indiferența 
dizolvă valoarea, nu există valoare 
decât acolo unde parțialitatea începe 
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să fie introdusă în real. „Valoarea 
este un parti-pris”, spunea Louis 
Lavelle (loc. cit.). 

Ordinea valorii este, pe drept 
cuvânt, o ordine verticală, elementele 
ei sunt numai subordonate unele 
altora, în vreme ce în ordinea cu-
noașterii este o ordine orizontală, 
elementele ei sunt simplu coordonate. 
Ordinea valorii este o redresare a 
ordinii cognitive. Desigur, interfe-
rarea necesară a celor două ordini 
atenuează valoarea distinctivă de mai 
sus, căci orice cunoaștere deține 
valoarea și, invers, orice valoare este 
implicit o cunoaștere. Totuși, aria 
axiologicului este mai largă decât 
aria cunoașterii. Cunoașterea presu-
pune o intenționalitate particulară a 
conștiinței umane. Valoarea apare, 
dimpotrivă, ca marca definitorie a 
oricărui gest uman. Ea este non-
indiferența funciară a omului în fața 
spectacolului lumii și al ființei sale 
proprii. 

Valoarea este această capacitate 
de a săpa în lucruri o inegalitate, de a 
structura ierarhic. Sunetul și culoarea, 
temporalitatea și întinderea, respirația 
și suferința sunt deschideri proprii 
omului, ce țin de transcendentalitatea 
subiectivității care se acordă esențial 
acelei deschideri necesare către om a 
lumii. 

Petre Andrei arăta, într-o epocă 
vitregă față de creație și față de însăși 
viața intelectualului creator care a 
fost autorul Filosofiei valorii (apărută 
postum, în 1945, la sfârșitul celui de 
al doilea război mondial): „Valoarea, 
în sensul cel mai larg, nu este creație 
subiectivă, constituire transcenden-

tală de sens, ci este o dezvăluire, 
instituire a sensului și semnifi-
cației”90. 

Se poate vorbi despre organicitate 
umanistă, în cel mai înalt sens, a 
axiologicului!!! Adică: omul este om 
în tot ceea ce face, chiar și când 
produce inumanul (nimeni nu poate 
ignora această dialectică strict etică – 
a umanului și a inumanului –, dar 
omul este om atunci când prețuiește, 
respectă, iubește, stimează. El își 
realizează definiția și esența atunci 
când, în echivalența lucrurilor, intro-
duce bucuria sau durerea, speranța 
sau decepția, destrăbălarea sau 
asceza, egoismul sau sacrificiul. 

În continuitatea operei umanist-
eroice a lui Petre Andrei, știm astăzi 
cu certitudine că discuția despre 
valoare presupune o multiplicitate a 
valorilor, ierarhii sociale ale lor și 
criterii de clasificare. Ierarhiile însele 
sunt valori corespunzătoare unor 
evaluări, valorizări și valorificări 
particulare ale unor timpuri și locuri 
diferite, ale unor popoare, clase și 
indivizi. Se știe că subiectivitatea 
dovedește cea mai vie labilitate în 
raportul ei cu valorile. Supunerea față 
de supremația subiectivității tempo-
rale, particulare a unui grup sau a 
unui individ se atenuează, însă, cu 
vremea și rămâne față de valoare 
numai asumarea durabilă de către 
subiectivitatea comună, colectivă și 
generală, care iese de sub mișcarea 
fluidă a temporalității stricte. Va-
loarea își face definitiv fidelă această 
subiectivitate. 

Totuși, predicția axiologică deține 
o contradicție care trebuie relevată, 
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întrucât ea poate deveni un real 
pericol. Putem afirma valoarea 
oricărei realități, idei, imagini etc., 
dar când apare problema valorii unei 
evaluări, aprecieri, critici, valorificări 
sau, mai departe, problema valorii 
unei valori, intrăm într-o zonă în care 
paradoxul și suspendarea temeiului 
își dau mâna. Ce putem spune despre 
prețuirea unei prețuiri?! Și, totuși, 
întrebarea poate fi pusă. Ea arată 
specificul contradictoriu al valorii și 
al judecății de valoare, al obiectivului 
și subiectivului, care se pot trans-
forma unul în celălalt. 

Un mod de a soluționa această 
dificultate este trimiterea la toți 
termenii colaterali ai unei valori sau 
ai unei valorizări: cui servește ea, 
scopul, timpul, tradiția, domeniul, 
mijloacele etc. Aceasta este o solu-
ționare concretă, sociologică. O 
punere la punct logică a problemei 
este, însă, mai dificilă. Ea ar în-
semna: ori introducerea unor inter-
dicții � și, astfel, problematica s-ar 
restrânge împotriva semnificației reale 
–, ori lărgirea elementelor discuției – 
ceea ce ar însemna disoluția proble-
maticii valorii – în aria tuturor 
problematicilor91. 

Rămâne de necontestat faptul că 
valoarea cea mai demnă de prețuire 
este valoarea ca fruct al creației. 
Dintr-un respect al demnității uni-
versale a muncii, actul creator ne 
apare drept valoarea tuturor valo-
rilor, fundamentul lor adevărat și 
singurul în care criteriul își arată 
noblețea și cheamă respectul cel mai 
larg al colectivităților de oameni. 
Căci și în aprehendarea valorii există 

o limită pentru greșeala noastră. 
Creația, dacă este autentică, își gene-
rează ea singură spațiul de evaluare, 
de la receptarea nesemnificativă până 
la teoria temeinică; ea se împlinește 
într-o valoare. 

Valoarea nu este în facere per-
petuă, dar este în maturare continuă, 
ea generează valorizări cu atât mai vii 
și mai noi cu cât intrarea ei în calitate 
este o ieșire din durată spre durabi-
litate. Cercul ontologic din social, 
creație-evaluare-valoare, com-porta o 
legitate de inseparabilitate a tuturor 
acestor momente. Valoarea apare, pe 
plan social și cultural, cu o depășire 
nouă, privilegiată, în calitate a 
muncii. De aceea, ea are o ființă de 
verticalitate. Ca rezultat al creației, ea 
nu este pur și simplu un efort, ci 
transcenderea acestuia, ea este o 
emergență. 

Spunem despre o operă că este 
aproape de perfecțiune cu cât lucrul, 
travaliul creatorului este mai profund 
marcat. Valoarea, odată constituită 
într-un anumit fond cultural, exercită 
un prozelitism organic. Cu cât este 
mai autentică, mai reală, cu atât zona 
de „molipsire”, de contagiune pe care 
o iscă este mai lungă92. 

Valoarea deține cea mai organică 
legitate democratică. Ea este, prin 
ființă, destinată celor mulți. Pe de altă 
parte, ea instituie adevărată sacra-
litate pe care o naște omenescul. Ea 
are respectul total: să ne gândim la 
Eminescu! Dar, valoarea suportă și 
ea eroziunea ierarhiei imanente ei 
însăși. Între valorile aceluiași gen, 
chiar și una singulară poate deveni 
arhetipică. În acest caz, idealul 
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trăiește printre noi. El nu dizolvă 
celelalte valori, ci le pune la locul lor 
real și, ca „motorul imobil” al lui 
Aristotel, cheamă către sine toate 
celelalte valori, cheamă către atin-
gerea propriului său nivel maxim. 

O ierarhie valorică este un 
viespar, un roi în perpetuă mișcare. 
Valoarea instaurează Domnia 
Demnității. Particularul și singularul 
ajung să fie respectate de genera-
litate, iar naționalul – ca universa-
litate. Valoarea scoate din claustrare, 
ea face socialul și culturalul cu 
adevărat umane. Valoarea este me-
diația absolută a omenescului cu sine 
însuși, transcenderea perisabilului și 
instaurarea perenului. 

Filosofia valorilor a lui Petre 
Andrei s-a impus în fața principalelor 
curente din axiologia europeană a 
secolului XX, fenomenologia și 
existențialismele. Fenomenologia, 
prin contribuția lui Edmund Husserl 
și apoi a lui Martin Heidegger, se 
părea că nu mai lasă loc unei 
problematici care frecventase asiduu 
filosofia neokantiană – problematica 
valabilității și a valorii. Transcen-
dentul și transcendentalul, eideticul și 
intuiția de esență nu se conjugaseră, 
expres, cu etica. 

 
Max Scheler și fenomenologia 
afectivității 
 
Cel care avea să orienteze feno-

menologia către acest domeniu a fost 
Max Scheler. Despre el, istoricul 
Friederich Ueberweg93 scria: „apa-
riția cea mai proeminentă a feno-
menologiei este Max Scheler. El a 

dezvoltat etica într-o manieră necu-
noscută după epoca lui Kant”.  

În locul eticii apriorice formale a 
lui Kant, Max Scheler a pus o etică 
apriorică dar „materială”. Această 
așa-zisă „materialitate” înseamnă, în 
accepția dată de Max Scheler94, un 
apriorism al sentimentului, adică o 
primaritate a sentimentului valorii, 
ținând de „ordinea inimii” și nu de 
„ordinea logicii”. Actul de a prefera 
devansează, împotriva a ceea ce 
spune Kant, legea morală sau da-
toria. Ordinea valorilor este indepen-
dentă de bunurile reale, ea este 
apriori, dar nu formală, ci „mate-
rială”: valorile nu sunt abstracții de 
bunuri, ci fenomene independente 
care nu sunt date într-un chip evident 
fără ca suportul lor – bunurile – să fie 
date. Valorile sunt conținuturi pozi-
tive determinante ale vieții morale și 
nu legi formale. 

În principala sa lucrare, Der 
formalismul in der Ethik und die 
materiale Wertethik, Scheler dădea 
termenului apriori înțelegerea de 
„unități ideale de semnificație” rupte 
de orice dependență cu obiectul sau 
subiectul, care se dau prin inter-
mediul unei intuiții imediate, printr-o 
„experiență fenomenologică95. In-
tuiția de esențe devine intuiția de 
valori, „intuiție materială”, act emo-
țional orientat către irațional. Aceste 
„esențe” precum și legăturile dintre 
ele sunt apriorice, alogice, ireducti-
bile și iraționale. „Valorile – spunea 
Scheler – pot constitui baza unor 
relații, dar ele nu sunt relații, ci 
calități, fapte obiective care nu pot fi 
semnificații sesizabile prin rațiune”96. 
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Copilul simte bunătatea mamei fără 
să înțeleagă semnificație ideii de 
„bun”. În acest sens, axiologul german 
scria: „Eu am refuzat deja opinia care 
pretinde că ființa valorilor presupune 
un subiect sau un eu, fie un eu 
empiric, transcendental, sau o simplă 
conștiință... Ființa valorilor presupune 
tot atât de puțin un eu ca și existența 
obiectelor (de ex. cifrele)”97. 

Lipsită de caracterul ei de relație 
cu subiectul, valoarea întemeiază un 
absolutism axiologic, vizibil mai cu 
seamă în teoria ierarhiei valorilor. 
Intuiția gradelor de valoare, a rapor-
turilor de inferioritate sau de supe-
rioritate, apare ca un act emotiv 
aparte, superior sentimentului pur, 
cuprinzând două acte polare: de 
preferință și de repulsie. În actul de a 
prefera, este dată ființa superioară a 
valorilor. Ierarhia valorilor este, 
pentru Max Scheler, o ordine cu 
caracter absolut invariabil, ordine 
materială a calităților valorii. Aceste 
valori nu pot fi nici create, nici 
distruse; valorile absolute există 
pentru un sentiment pur independent 
de legile sensibilității, ele fac parte de 
această categorie. Dar, Scheler afirmă 
că există și valori relative la ființele 
sensibile, cum este, de pildă, aceea de 
„agreabil”. 

Sistemul de valori al lui Max 
Scheler integrează multiplele sale 
clasificări: valori personale, valori 
lucruri, valori acte, valori convingeri 
etc. „Aprioriu-ul material” al conști-
inței noastre axiologice parcurge – 
după Max Scheler – patru modalități 
funcționale: 

1. O primă modalitate, legată de 
natura senzorială, distinge dubletul 

„agreabil-dezagreabil”, marcând opo-
ziție între plăcere și durere corespun-
zătoare vizării de către sentimentul 
senzorial și, cu toate că același lucru 
poate fi agreabil pentru cineva și 
dezagreabil pentru altcineva, distinc-
ția valorică dintre agreabil și dez-
agreabil rămâne una absolută și 
independentă de cunoașterea reală a 
lucrurilor. 

2. O a doua treaptă a ierarhiei 
axiologice o constituie valorile vitale, 
opunând nobilului, vulgarul, adică 
acea sferă vizată de sentimentul vital, 
în multiple forme de ființare: senti-
mentul de sănătate, de boală, de 
vârstă, de oboseală, de moarte 
ș.a.m.d.98. Pare a fi stranie această 
părere, după cum remarca Alfred 
Stern99, care leagă sentimentul bolii 
sau oboselii de valoarea „nobil” sau 
„vulgar”. Între valori și ranguri de 
valori, Scheler menține același hiatus 
irrationalis, hău metafizic deschis, la 
fel ca și între esențele husserliene. 
Valorile sunt ireductibile unele la 
altele, dar nu ne prezintă un haos, ci 
ele valorează printr-o ordine mate-
rială, un mod de a fi al aprioricului. 

3. Cel de al treilea moment al 
piramidei scheleriene îl reprezintă va-
lorile spirituale. Unitatea lor consistă 
într-o evidență clară, care sacrifică 
orice valoare vitală!!! Aceste valori 
sunt sesizate prin funcțiile sentimen-
tului spiritual și prin actele corespon-
dente din domeniul vitalului, „fru-
mosul” și „urâtul”; și celelalte cate-
gorii estetice, „dreptul”, „nedreptul” 
etc., sunt asemenea valori. 

4. Ultima treaptă axiologică în 
acest sistem cât se poate de feno-
menologic este aceea a sacrului. 
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Valorile subordonate acestui rang nu 
apar – după Scheller – decât asupra 
obiectelor care, în intenție, sunt date 
ca obiecte absolute. Față de valorile 
sacrului, toate celelalte valori apar ca 
simboluri. Expresiile emotive co-
respunzătoare acestor valori, incan-
tația și desperarea, măsoară apro-
pierea și depărtarea de sacru prin 
credință, necredință, adorație etc.100. 

Cele patru modalități axiologice 
alcătuiesc o ierarhie apriorică în care 
valorile vitale (de ex.: nobil și 
vulgar), superioare valorilor agreabil-
dezagreabil, sunt inferioare față de 
valorile spirituale care, la rândul lor, 
sunt inferioare sacrului – rang 
axiologic suprem. Ierarhia lui Scheler 
este antinomică în raport cu hedo-
nismul și, deopotrivă, cu vitalismul, 
cu nietzscheanismul și cu spiri-
tualismul neohegelian, având toate 
caracterele ireductibilității valorilor, 
proprie viziunii de esența fenome-
nologică.  

Valorile distinse de Max Scheler 
nu au nici o legătură între ele. 
Caracterul arbitrar al originii imagi-
nate de Scheler este în contradicție 
flagrantă cu ceea ce ar trebui să 
însemne caracterul ei aprioric. Înlo-
cuind pluralismul valoric real printr-
un monism care, prin privilegierea 
ordinii religioase, dobândea o factură 
medievală, Max Scheler a exclus din 
clasificarea sa domeniul atât de im-
portant al valorilor morale. Morali-
tatea este, pentru Max Scheler, un 
atribut doar al actului prin care se 
realizează existența sau inexistența 
uneia dintre valorile pozitive relevate 
de sistemul său. 

Criteriul orientării după dimen-
siunea superiorității sau inferiorității 
unei valori rezidă în actul de pre-
ferință sau repugnanță, a cărui 
importanță este formulată de către 
Max Scheler, principiul după care 
există o evidență intuitivă de a 
prefera101. Acest principiu care, în 
intenția de a favoriza opțiunea și 
comportamentul personal ar vrea să 
fie sprijinul monismului și apri-
orismului axiologic, conduce inevi-
tabil la o subiectivitate accentuată și, 
deci, la relativism. Fiecărui rang al 
valorii îi corespunde o „morală 
materială” și apriorică după care 
orice act este moral atunci când 
realizează sau tinde să realizeze o 
valoare pozitivă sau unul din gradele 
acesteia. 

Adevăratul suport al valorilor 
morale este persoana, încât valorile 
morale pot fi numite valori personale. 
Persoana este un termen cu o 
specificație specifică la Scheler, 
reprezentând unitatea concretă și 
esențială a actelor. Ea este la 
fundamentul actelor dar nu există 
decât prin îndeplinirea actelor sale. 
Interesant este faptul că Scheler 
rupea complet persoana de subiect. 
Actul și persoana au o ființă supra-
conștientă. Persoana – arată filosoful 
– este forma unică a existenței 
spiritului, în opoziție cu subiectul, 
care nu este un element esențial al 
spiritului. Lumea însăși nu există 
decât în corelație cu o persoană102. 

Pluralitatea microcosmosurilor, a 
lumilor individuale, constituie partea 
unui macrocosmos a cărui persoană 
colectivă este Divinitatea: Persoana 
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totală, absolută. Max Scheler a ajuns 
la un personalism axiologic întemeiat 
pe următoarea lege fundamentală: 
orice creștere și descreștere a 
valorilor etice nu se face prin acte de 
supunere și de nesupunere față de o 
normă, ci prin eficacitatea persoa-
nelor care servesc drept model. 
Există, așadar, persoane care sunt 
bune modele, după cum există și 
persoane care sunt modele rele. 
Există, totodată, și legi apriorice care 
determină principiile de a le prefera 
pe unele altora103. 

Toate acestea erau justificate, la 
Max Scheler, prin „intuiția fenome-
nologică” � singura cale de surprin-
dere a lucrurilor în ele însele, fără 
mijlocirea altor simboluri cognitive. 
Dar, fenomenologul german a ajuns 
la o neclară apologie a „virtuților 
grației Divine” și la aceea a unei 
„auto-mântuiri umane”?! „El a văzut 
în valori posibilitatea unei unificări 
umane. Valorile superioare, care prin 
ele însele sunt indivizibile, al căror 
suport nu trebuie împărțit pentru a 
angaja o mulțime crescută a oame-
nilor, sunt comunicabile, totuși, unui 
număr nelimitat de oameni”104.  

 
Petre Andrei și etica 
ambiguității 
 
Deși apărută postum (în 1945), 

lucrarea Filosofia valorii a lui Petre 
Andrei probează o contemporaneitate 
simultană celor două curente: feno-
menologia și existențialismele. Prin-
cipalii gânditori ai Europei – precum 
Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-
Ponty, Simone de Beauvoir, Louis 

Lavelle, Raymond Polin – își 
publicau aproape simultan, în aceiași 
ultimi ani ai Războiului, lucrările de 
ontologie, epistemologie, etică, axi-
ologie și estetică. Astfel, au apărut: 
L’être et la Neant (1943), Pour une 
memoire de l’ambiguité (1947), La 
création des valeurs (1944) și 
Phenomenologie de la perception 
(1945). 

Morala ambiguității se dorește a 
fi la antipozii atitudinii nihiliste, ea 
crede în rezultatul ei „pozitiv” când 
susține că „atitudinea nihilistă mani-
festă un anumit adevăr: ambiguitatea 
condiției umane este prin ea dove-
dită; dar eroarea constă în faptul că 
ea definește omul nu ca existență 
pozitivă a unei lipse, ci ca o lipsă în 
inima existenței...”, spunea Simone 
de Beauvoir105. Deși o astfel de 
distincție face greu sesizabilă deose-
birea radicală dintre adevăr și eroare, 
felul în care Simone de Beauvoir 
revendică valoarea vieții ne obligă să 
acceptăm această valoare drept 
fundamentul primar al libertății, al 
sensului, al autodepășirii umane, al 
speranței sau al eșecului. Nihilistul 
face eroarea definitivă de a respinge 
toate valorile și de a nu regăsi din-
colo de gestul negator „importanța 
acestui scop universal, absolut – care 
este libertatea însăși”106!!! Alegând 
distrugerea drept singura acțiune cu 
sens, nihilistul face indiferent conți-
nutul libertății, adică transformă 
libertatea în totala ei absență, pentru 
că o libertate care alege distrugerea 
ca pe singura ei posibilitate se auto-
anihilează. Independentă față de 
lumea „omului serios”, dar și față de 
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aventura nihilistă, libertatea pune 
„ambiguitatea existenței” într-o figu-
ră pozitivă � și nu ca pe o absență, 
încât această atitudine îmbracă, 
dialectic, contestarea seriosului de 
către nihilism, și pe aceea a nihi-
lismului, prin existența ca atare”107. 
În etică, o astfel de construcție 
coincide cu un solipsism axiologic 
care, deși pune accent pe proiect, pe 
transcendență, pe autodepășire în 
acțiune, face imposibile valorile. 
Ambiguitatea existenței nu se poate 
edifica sau exterioriza axiologic – în 
valoare – câtă vreme acesteia nu i se 
conferă obiectivitate de durată. 

Etica Simonei de Beauvoir are 
puternice analogii cu cinismul axiolo-
gic al lui Raymond Polin, care, por-
nind de la demnitatea Principiului 
transcendenței, a încercat să recuce-
rească terenul irealismului valorilor. 
„Concepția sa se închide în chingile 
unui așa-zis cerc axiologic, în care 
subiectivitatea temporară a indivi-
dului se mișcă perpetuu, între in-
ventia ex nihilio a valorilor și 
distrugerea permanentă a valorilor, 
odată devenite opere”108. 

La Simone de Beauvoir se poate 
vorbi de prezența unei tentații către 
purismul etic și axiologic, purism al 
subiectivității definită ca libertate și 
proiect. Purismul este, însă, pe bună 
dreptate, trădat, când el afirmă 
(împotriva nihilismului, aventu-
rismului și arivismului civic) perma-
nentul: trebuie să ții partea altora, să 
le respecți libertatea și să-i ajuți să se 
elibereze. A face din acest imperativ 
legea propriei libertăți înseamnă a 
pune limite unei acțiuni și a căuta o 

cale către autenticul libertății. În-
seamnă a nu-ți fi indiferente mij-
loacele folosite într-o acțiune și a nu 
disprețui pe nimeni. Indiferența față 
de mijloace, disprețul față de semen, 
echivalează cu o servitute față de 
obiectul libertății – de pildă, în cazul 
voinței de putere, cu dictatura sau cu 
tirania. Dar, realitatea impune Ade-
vărul Universal că „Nici un om nu se 
poate salva singur”109. Eroarea funda-
mentală constă în credința că ar fi 
posibil ceva pentru sine fără ceilalți. 

Simone de Beauvoir aduce pe 
aceeași canava explicativă figura 
pasionatului, a cărui subiectivitate se 
confirmă pe ea însăși în chiar eșecul 
ei. Pasionatul pune solidaritatea sa 
angajată ca pe un absolut. Asumarea 
acestei subiectivități este, totodată, 
dezvăluirea de ființă, pentru că 
pasionatul caută să atingă ființa, chiar 
dacă el rămâne în permanență la 
distanță de ea. Subordonat exclusiv 
obiectului pasiunii sale, pasionatul 
poate, adesea, să ia și el calea 
trădării, a uciderii, a tiraniei. În toate 
aceste cazuri, este vorba despre o 
unilateralitate a modului subiecti-
vității, a proiectului și a libertății, 
echivalând cu o reală izolare a indi-
vidului; „un om care caută ființa 
departe de alți oameni o caută contra 
lor, în același timp în care el se pierde 
pe sine însuși110. 

Dar această separare poate 
constitui și locul întâlnirii alterității 
semenului, căci altul se dezvăluie 
întotdeauna ca străin, liber, interzis 
etc. Or, a iubi cu adevărul semenul 
„înseamnă a-l iubi în alteritatea sa și 
în această libertate prin care el își 
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scapă sieși. Iubirea este, în acest caz, 
renunțare la orice posesiune, la orice 
confuzie, se renunță la ființă în 
scopul de a exista această ființă care 
nu ești. O astfel de generozitate nu 
poate, de altfel, să se exercite în 
profitul unui oarecare obiect; nu s-ar 
putea iubi, în independența sa și în 
separația sa, un lucru pur, căci 
lucrurile nu posedă independență 
pozitivă”111. Cu drept cuvânt s-a spus 
că unui raport de dependență uni-
laterală „Simone de Beauvoir îi pre-
feră dăruirea spontană și gratuită a 
iubirii...”112. 

Existența umană nu se poate 
împlini pe sine dacă se limitează la ea 
însăși. Ea face, fundamental, apel la 
existența altuia. „Ambiguitatea” 
acestei condiții originale nu poate fi 
surmontată. Cei care caută să fixeze 
această existență și să o promoveze 
spre etern sunt numai artistul și 
scriitorul. „Numai în opera de artă – 
susține Simone de Beauvoir – lipsa 
de ființă se convertește în pozitivul 
confirmării existenței și al propriei 
justificări. Este finalitatea fără scop 
despre care a vorbit Kant. Efortul 
creator este autentica mișcare către 
existența care se confirmă pe ea 
însăși”. Simone de Beauvoir a căutat, 
în etica sa, o dialectică a unității, în 
care libertate și ființă să se presupună 
într-o relație de insubordonare. Din 
punct de vedere ontologic, desigur, 
atitudinea aceasta este un ninism, o 
intenție de neutralitate pe care o 
favorizează, cum am relevat adesea, 
metoda fenomenologică: „Nu se 
poate spune nici că omul liber vrea 
libertatea, pentru a dezvălui ființa, 

nici că vrea dezvăluirea ființei pentru 
libertate; acestea sunt, aici, două 
aspecte ale unei singure realități”113. 

Împotriva ideii de independență 
obiectivă a lumii, ontologia fenome-
nologică susține ideea conaturalității 
originare a omului și a lumii114. În 
această conturalitate însă, explicit sau 
implicit, este privilegiată intenționa-
litatea conștiinței, drept singura sursă 
constituantă de sens și valoare, ceea 
ce pe plan axiologic se traduce nece-
sar printr-o privilegiere a libertății în 
detrimentul necesității; sau, mai 
deschis, o privilegiere a libertății su-
biective față de libertatea obiectivă a 
colectivității, a națiunii: „Nu există 
pentru om nici un mijloc de a evada 
din această lume în această lume 
evitând stavilele pe care le vom 
semnala – el trebuie să se realizeze 
din punct de vedere moral”115. 

Simone de Beauvoir spunea că 
„trebuie ca libertatea să se proiecteze 
între propria sa realitate, pe parcursul 
unui conținut căruia ea îi întemeiază 
valoarea; un scop nu este valabil 
decât printr-o întoarcere la libertatea 
care l-a pus și care este vrut prin 
intermediul ei. Dar această voință 
implică faptul că libertatea nu se 
înglodează în nici un scop și nici nu 
se dispersează zadarnic, fără să 
vizeze un scop; nu trebuie ca 
subiectul să caute a fi, ci trebuie să 
dorească a exista o ființă; a te voi 
liber și a voi să exiști în ființă este 
una și aceeași alegere: Alegerea pe 
care omul o face de el însuși, ca 
prezență în lume”116. În esență, 
pledoaria umanistă a Simonei de 
Beauvoir afirmă nevoia libertății 
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celorlalți oameni pentru fiecare dintre 
noi, pentru că numai libertatea seme-
nului împiedică principiul, imuabili-
zarea, fixarea în absurdul facticității. 
Asemănarea acestei atitudini are, 
pentru Simone de Beauvoir, calitatea 
echivalării cu creștinismul, care ar 
susține un adevărat respect al Divi-
nității față de om, întrucât l-a creat pe 
acesta liber. 

Trebuie spus că, la nivelul general 
al afirmării de altul, la Simone de 
Beauvoir se poate vedea încercarea 
de a evita solipsismul „în detrimentul 
voinței de putere apărată de 
Nietzsche, dar concepția sa etică nu 
reușește deloc o reală debarasare de 
subiectivismul monadologic al inter-
subiectivității fenomenologice când, 
luând cu mult patos partea indivi-
dului, ea rezumă complexitatea 
aproape tragică a existenței acestuia 
la simpla mișcare care pune din sine 
însuși o depășire a subiectivității”117. 
Înlocuirea atomismului subiectivist 
cu o inter-subiectivitate necesară nu 
înseamnă nicidecum depășirea su-
biectivității. Suntem determinați, 
astfel, să suspectăm aparența adevă-
rului tezei care susține că „grija 
morală nu vine, la om, din exterior”. 

Este, oare, posibilă izolarea neli-
niștitoarei întrebări „La ce bun?” în 
exclusiva interioritate a individului 
sau în aceea a coexistenței sale cu 
ceilalți? Ne dăm seama că reproșul 
adresat existențialismului, de a fi o 
doctrină formală, lovește în plin nu 
numai în teoria sa asupra existenței, 
ci și în etica sa tatonantă, deoarece 
simpla recunoaștere a libertății tu-
turor semenilor este departe de a 

însemna dobândirea efectivă a liber-
tății individuale sau colective în 
cadrul unui popor concret-istoric, al 
unei națiuni. A reduce libertatea la 
voința care indică fiecăruia acțiuni 
concrete de îndeplinit înseamnă a nu 
atinge, în nici un chip, nivelul con-
cretului libertății. 

Ca și la Jean-Paul Sartre, la 
Simone de Beauvoir asistăm la un 
eșec al libertății spre care conduce 
deopotrivă negativul aforism „In-
fernul înseamnă ceilalți” și antinomia 
cinică „Morala este necesară și 
imposibilă”118. Convingerea etică a 
scriitoarei franceze este că „nici o 
soluție nu este mai bună, nici mai rea 
decât alta”, că omul nu se poate situa 
într-o atitudine pasivă de reflectare a 
prezentului, trecutului sau viitorului, 
ci singură acțiunea dă titlurile de 
validitate oricărei morale. Inserția 
patetică în acțiune, demnitatea actului 
dau măreția umanului, în opoziție cu 
absența valorilor, existența instaurân-
du-se ierarhic împotriva „Nopții 
indistincte a ființei”119. 

Angajarea, asumarea unei atitu-
dini active în raportul de esență cu 
ceilalți oameni, luarea de poziție, 
refuzul, dorința, ura și iubirea consti-
tuie probele existenței, care trebuie să 
devanseze orice confirmare a opțiunii 
lor. Aceasta înseamnă A fi-în-situație, 
înseamnă A fi-în-lume, „Om printre 
oameni”, indiferent dacă e oprimat 
sau opresor, dacă e revoltat sau 
revoltător. Simone de Beauvoir crede 
că este suficientă prezența acelei 
exigențe „comune tuturor oamenilor” 
și pe care artistul sau scriitorul o 
mărturisește în permanență: „el 
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trebuie să vrea libertatea în el și 
universal; este nevoie ca el să tindă a 
o cuceri: în lumina acestui proiect 
situațiile se ierarhizează și se dezvă-
luie temeiuri pentru a acționa”120. 

Există în această distincție sar-
treană – care răstoarnă raportul real 
de determinare, de la situație la pro-
iect, substituindu-i explicația quasi-
finalistă prin întâietatea pro-iectului 
și scopului față de elementele de 
condiționare pozitivă sau negativă ale 
situației – aparența unei mai vii 
apărări a libertății, aparența unei su-
blinieri a concretului istoric în defa-
voarea generalității abstracte. „Noi 
vom numi situație contingența li-
bertății în plenum-ul ființei lumii, 
atâta cât acest datum care este acolo 
doar pentru a ne constrânge libertatea 
să nu se reveleze acestei libertăți 
decât ca deja luminată de scopul pe 
care ea îl alege. Astfel, datum-ul nu 
apare niciodată ca existând brut în 
sine și pentru-sine, el se descoperă 
întotdeauna ca motiv, pentru că el nu 
se revelează decât la zorile unui scop 

care îl luminează; situație și moti-
vație fac una”121. 

Simone de Beauvoir înțelege prin 
„împlinire concretă a libertății” doar 
permanenta depășire, transcenderea 
către noi scopuri, idealuri și valori. 
Existența nu trebuie să fie „econo-
misită”, ci trebuie în permanență 
„cheltuită” pentru a fi dobândită 
fericirea. Existența își are în ea însăși 
rațiunea de a exista, se identifică 
acesteia. „Orice om se depășește în 
permanență” – este leitmotiv-ul filo-
sofiei morale a Simonei de Beauvoir. 

 
* 

 
Între diversele platouri filosofice 

(ca să-l parafrazăm pe Deleuze), 
axiologia produsă de Petre Andrei 
pare să păstreze echilibrul perspec-
tival. Valoarea este ghidul real de 
acțiune al ființei umane într-o lume 
concretă și, în același timp, moda-
litatea în care omul nu doar se auto-
înțelege, ci tinde să realizeze desăvâr-
șirea sa: umanitatea. 
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Cu privire la valoarea sociologiei lui Petre Andrei 
 

[On the value of Petre Andrei’s sociology] 
 

Petre DUMITRESCU 
 

Abstract: The present work starts from the idea 
that, in Petre Andrei’s vision, sociology is not a 
science of any kind, a science among the other 
sciences, but one with fundamental status, because it 
allows the determination of the origin, as well as of 
the place and role of each social phenomenon, 
within the society. It is mentioned that Petre Andrei, 
who opted for a sociology of a cogitans type, 
anticipated through his novel ideas the creations of 
the new wave of sociologists from the middle of the 
XXth century, who reviewed and restructured the 
great classical sociological theories. The value of 
the Romanian thinker’s conception is highlighted, 

first of all, by consistent references to the way of defining sociology in relation to 
philosophy, social sciences and practical activity. 
Regarding the essential coordinates of Petre Andrei’s conception, it is exposed the 
way of understanding the biunivocal relations between society and the individual, 
which paves the way for the identification of the dual nature of society, seen as a 
concretized or substantialized spirit and insists on presenting the role of the two 
processes, individualization and socialization, specific to any society, in explaining 
the structure and dynamics of the social life. At the same time, considerations are 
made on the eclectic character of the integralist method and the fact that between 
the causal explanation and understanding there is no opposition, but, on the 
contrary, in the field of sociology they complement each other. 
 It is concluded that by cultivating the scientific spirit, the passion of truth and the 
trust in the freedom of the spirit, Petre Andrei’s work, besides being a valuable 
working tool, from which the new generations have a lot to learn, is also an 
inexhaustible source of inspiration, still insufficiently exploited. It contains in nuce 
ideas, perspectives, suggestions, which are required to be carefully analyzed and 
to deduce from them new opinions that allow the deeper and adequate 
understanding of society and man as an essential piece of the social mechanism. 
 
Keywords: sociology of a cogitans type, dual nature of society, integralist method. 
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Introducere 
 
Din opera bogată și valoroasă a 

lui Petre Andrei, volumul consistent 
consacrat analizei problematicii 
sociologiei generale, la reeditarea 
căruia a lucrat cu pasiune până în 
ultimele momente ale vieții sale 
zbuciumate, este, fără îndoială, o 
capodoperă. Această apreciere se 
certifică dacă avem în vedere că 
acesta sintetizează și sistematizează 
magistral contribuțiile sale din lu-
crările anterioare, ce tratează, în 
principal, teme de sociologie, de 
filosofie, de politologie și în care 
propune un mod propriu, inedit de a 
defini sociologia și de a explica 
universul social. 

Ideea axială, care exprimă ca-
ratele spiritului creator al gândito-
rului român ce își pune pecetea pe 
structura și substanța întregului său 
demers, susține că sociologia nu este 
o știință oarecare, o știință printre ce-
lelalte științe, ci are o vocație aparte, 
un statut fundamental, deoarece îngă-
duie determinarea originii, precum și 
a locului și rolului fiecărui fenomen 
social, indiferent de felul său, în an-
samblul universului social. In virtutea 
acestei exigențe teoretice, documen-
tarea riguroasă întreprinsă și infor-
mația imensă acumulată, sprijinite pe 
o deschidere culturală și erudiție de 
excepție, sunt ordonate și coordonate 
astfel încât să-i îngăduie regândirea, 
reconstrucția tematicii sociologiei. 
Acestui scop important îi este 
destinată și cercetarea minuțioasă, pe 
teme, fragmentat, a marilor teorii 
sociologice. Rezultatul acestui efort 

uriaș este elaborarea unei concepții 
originale asupra sociologiei ca știința 
care permite explicarea realității 
sociale în unitatea și în diversitatea 
elementelor sale constitutive, aflată 
într-o continuă schimbare și evoluție. 

Prin modalitatea de a aborda și 
gândi tematica sociologiei, Petre 
Andrei, care resimțea o atracție fun-
ciară spre marile modele explicative, 
anticipează creațiile noului val de 
sociologi de la mijlocul secolului al 
XX-lea, strălucit reprezentat de 
Talcott Parsons, Robert Merton, 
Wright Mills, Niklas Luhmann, 
Claude Levi-Strauss ș.a., care au ex-
ploatat valoarea teoreticului în ve-
derea revizuirii și restructurării 
marilor teorii sociologice clasice. 
Sociologia gânditorului român se 
bazează pe axioma că cea mai bună 
practică este o bună teorie, de aceea a 
promovat, cum bine s-a remarcat, o 
sociologie de tip cogitans, diferită de 
sociologia militans, care reduce tema-
tica sociologiei în general la practica 
socială de ameliorare a condițiilor de 
viață a comunităților umane. 

 
Specificul sociologiei ca știință 
 
Ca apărător fervent al indepen-

denței, al autonomiei științificului, 
Petre Andrei consideră sociologia ca 
diferită de filosofie, de științele so-
ciale și de practica socială. Referitor 
la teoriile sociale anterioare consti-
tuirii sociologiei ca știință, el apre-
ciază că acestea, ca expresii directe 
ale speculației filosofice, întrucât 
privilegiau orizontului transcendent 
sau transcendental, nu vizau cu-
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noașterea concretă a realității sociale, 
ci împlinirea unor idealuri și valori 
morale. Spre deosebire de filosofie, 
sociologia își deduce principiile și 
categoriile prin cercetarea faptelor 
sociale pe baza experienței sociale 
pentru că investighează ceea ce este 
și nu ce ar trebui să fie. 

Sociologia se bucură, după Petre 
Andrei, de o demnitate, de o valoare 
intrinsecă pentru că cercetează so-
cietatea umană ca totalitate, ca un 
întreg, pe când științele sociale stu-
diază fenomene sociale concrete, de-
terminate (economice, politice, juridice 
etc.). Sociologia explică viața socială 
prin interdependența tuturor factorilor 
sociali, evidențiind unitatea lor supe-
rioară și originară, fiind o știință 
sintetică și integrală, în timp ce științele 
sociale sunt analitice și parțiale. În 
această privință este semnificativă 
constatarea că „sociologia propriu-zisă 
privește fenomenul social în totalitatea 
sa, bazându-se pe cunoștințele speciale 
furnizate de științele sociale și urmă-
rește să găsească ceea ce este esențial și 
general sau, cu alte cuvinte, socialul 
din fenomene”1.  

Din orizontul opțiunii pentru o 
sociologie de tip cogitans, Petre 
Andrei nu este de acord cu viziunea 
privind cercetarea sociologică a 
magistrului său Dimitrie Gusti și a 
elevilor acestuia, pe motivul că în 
acest fel se confundă aplicarea rezul-
tatelor cercetărilor sociologice cu 
sociologia însăși, ceea ce înseamnă a 
o reduce la un instrument practic, 
reformator al vieții sociale. Deși 
cercetarea științifică, în mod special 
cea sociologică, este generată de 

nevoi practice, întrucât textul nu se 
reduce la context, ea se detașează de 
instanța practică, care o face posibilă. 
Sociologului, ca om de știință, i se 
cere să urmeze exigențele atitudinii 
obiective, să caute permanent să pună 
între paranteze dorințele, pasiunile, 
interesele, cu un cuvânt subiecti-
vitatea sa, și să se preocupe exclusiv 
de cercetarea teoretică și, cu deose-
bire, de elaborarea de noi probleme. 
În mod firesc, se conchide că 
„sociologia nu formulează idealuri 
practice către care trebuie să aspire 
realitatea, ea constată numai și caută 
să explice fenomenele sociale2”. 

Tendința de a substitui sociologia 
fie cu filosofia, fie cu cercetări ce 
aparțin științelor sociale particulare, 
fie cu practica socială, a fost, con-
sideră Petre Andrei, unul din mo-
tivele care au determinat contestarea 
posibilității sociologiei ca știință. 
Pentru a contracara o asemenea opi-
nie, întreg demersul său este astfel 
structurat încât să poată dovedi, fără 
putință de tăgadă, că sociologia pose-
dă un obiect propriu, utilizează o me-
todă specifică și formulează legi ale 
căror particularități sunt condiționate 
de natura spirituală a realității sociale. 

În viziunea lui Petre Andrei, so-
cietatea este un domeniu al existenței 
ireductibil, are o calitate proprie, de 
aceea structura și funcțiile sale nu 
trebuie explicate prin factori exte-
riori, așa cum procedează teoriile me-
caniciste, care consideră continuitatea 
fenomenelor din natură drept o 
identitate a lor, ci prin forțe și cauze 
inerente acesteia. Mediul exterior, 
care poate favoriza sau îngreuna 
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procesul social, reprezintă doar o 
condiție și nu o cauză eficientă a 
vieții sociale. 

Prin cercetarea sa, în concordanță 
cu exigențele spiritului științific, 
adică a explicației cauzale și func-
ționale, a conținutului teoriilor so-
ciale clasice, Petre Andrei caută să 
evidențieze cât adevăr și eroare cu-
prinde fiecare dintre acestea, pentru 
ca, prin utilizarea cu virtuozitate a 
exigențelor principiului compromi-
sului rezonabil, să-și poată contura 
jaloanele propriei concepții sociolo-
gice. Hibele pe care le decelează 
teoriilor sociologice sunt, grosso 
modo, expresia modului inadecvat al 
acestora de a aborda și înțelege co-
ordonatele complexe și extrem de 
subtile ale raporturilor biunivoce 
dintre societate și individ și de aceea 
sunt văzute ca văduvite de capa-
citatea de a decela și înțelege simul-
tan natura spirituală a societății și 
recunoașterea caracterului ei exterior 
în raport cu individul.  

Teoriile care susțin că obiectul 
sociologiei este realitatea socială, așa 
cum se înfățișează ea prin observarea 
și analiza genezei și evoluției faptelor 
sociale, și nu condițiile exterioare 
necesare existenței acesteia, se îm-
part, în funcție de cum concep rapor-
tul dintre societate și individ, în două 
categorii: concepții nominaliste și 
concepții realiste. Pentru nominalism, 
care atribuie existență efectivă numai 
individului și fenomenelor psiho-so-
ciale, societatea nu este decât un 
nume prin care se desemnează un 
număr de indivizi. Dimpotrivă, 
pentru realism societatea este o 

realitate specifică, guvernată de legi 
proprii, deosebită de indivizii ce o 
compun. Petre Andrei reproșează 
acestor două feluri de explicații 
caracterul lor tranșant și radical; 
nominalismul neagă existența so-
cietății ca realitate distinctă de indi-
vizi, iar realismul nu recunoaște indi-
vidului nici o putere de inițiativă și de 
creație socială și nici nu-i atribuie 
acestuia un rol în determinismul și 
evoluția socială. „Sociologia studiază 
socialul așa cum îl vedem, în geneza 
și manifestările sale, dar trebuie să se 
ocupe și de individ ca socius, ca 
membru al grupului social și ca agent 
activ în procesul de evoluție.3”   

 
Miezul novator al concepției lui 
Petre Andrei despre societate  
 
Cercetarea întreprinsă cu o mă-

iestrie de bijutier, care lucrează în 
filigan conținutul principalelor teorii 
cu privire la obiectul sociologiei, 
elaborate de Oth. Spann, E. Durkheim, 
G. Simmel, L. Von Wiese, M. Weber, 
îl conduce pe gânditorul român să 
afirme că „fiecare concepție are o 
parte de adevăr, toate fiind însă 
unilaterale, pentru că nu privesc decât 
un aspect al problemei și nu cer-
cetează societatea în totalitatea ei 
reală. Sociologia studiază faptele 
sociale generale, legate de toată viața 
societății4”. În consens cu această 
constatare, el caută să dezvăluie în 
fiecare teorie sâmburele de adevăr, 
care, validat de experiența socială și 
de datele științelor sociale, este 
valorificat într-o viziune mai cuprin-
zătoare și adecvată în vederea sur-
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prinderii specificului vieții sociale, a 
tipurilor de structuri sociale funda-
mentale, în interacțiunea și în deve-
nirea elementelor lor constitutive. 

Societatea, cu organizarea ei com-
plicată, dar unitară, apare ca o 
realitate exterioară indivizilor, care se 
impune acestora prin reguli și legi 
emanate de la instituții sociale. 
Societatea, însă, menționează Petre 
Andrei, are un îndoit caracter: este 
exterioară, ne depășește, și, în această 
calitate, ne constrânge, dar, în același 
timp, este și interioară, există în su-
fletul nostru, pentru că toate fenome-
nele și instituțiile sociale sunt, la 
urma urmelor, relații dintre indi-vizi, 
întemeiate pe fapte psihice, deși ele 
ne apar ca exterioare, obiective și ni 
se impun. Societatea este exterioară 
indivizilor, dar ei sunt purtătorii și 
agenții faptelor sociale, ceea ce 
înseamnă că ele presupun activitatea 
conștientă a indivizilor, care sunt 
ceea ce sunt numai datorită societății. 
Evidențierea caracterului dual al 
societății i-a deschis gânditorului 
român noi orizonturi explicative, care 
i-au îngăduit intuirea ideii că feno-
menele sociale nu pot fi înțelese co-
rect dacă facem abstracție de natura 
lor spirituală expresie a faptul că nu 
există obiectivitate fără subiectivitate 
și subiectivitate fără obiectivitate. 
Concluzia pe care o deduce, firesc, 
din această idee este că „societatea 
trăiește în noi, dar în același timp 
trăiește și prin noi. Mentalitatea 
proprie grupului social determină pe 
cea a individului, care, la rândul lui, 
poate influența și el societatea.5”  

Pentru sociolog, trecutul, pre-
zentul și viitorul alcătuiesc o unitate, 

o continuitate, evidențiată prin suc-
cesiunea generațiilor care are un rol 
important în determinarea caracte-
rului de exterioritate și obiectivitate 
al fenomenelor sociale față de conști-
ința individuală. Este o observație 
curentă că orice individ, atunci când 
apare pe lume, găsește instituții, legi 
și obiceiuri create de generațiile ante-
rioare, sub înrâurirea cărora crește și 
se dezvoltă, modelându-i comporta-
mentul și viața psihică. Dar, legile și 
instituțiile sociale sunt la origine 
raporturi vii, spirituale între indivizi, 
opinie care, însă, precizează Petre 
Andrei, nu are nimic comun cu 
nominalismul, pentru că societatea 
este o realitate sui generis cu o viață 
proprie, diferită de a indivizilor pe 
care îi influențează, dar care există 
tocmai datorită activității lor. 
Societatea este un întreg, o totalitate 
ireductibilă la indivizi, care sunt, 
totuși, forțe vii, active numai în și 
prin aceasta. Astfel, gânditorul român 
este îndrituit să afirme că „feno-
menele sociale sunt relații dintre 
oameni substanțializate, concretizate, 
obiectivate6”.  

În explicarea societății se cuvine a 
fi avute în vedere atât recunoașterea 
cauzalității specifică instituțiilor so-
ciale de a constrânge pe individ cât și 
forța, puterea individului de a o influ-
ența prin activitatea sa societatea. 
Cheia de boltă a întregii realități 
sociale, susține Petre Andrei, eludată 
de teoriile sociale, este distincția între 
acțiune și act, între relația în devenire 
și instituția devenită, care face posi-
bilă relevarea atât a naturii spirituale 
a societății, cât și existența reală, 
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obiectivă a acesteia. De exemplu, 
acțiunea încărcată de subiectivitate a 
creatorilor de artă, se cristalizează ca 
formă socială în opera de artă a cărei 
forță de înrâurire asupra indivizilor 
este în funcție de calitățile ei estetice, 
în timp ce relația dintre doi îndră-
gostiți devine fenomen social ca 
urmare a căsătoriei și întemeierii unei 
familii, care generează drepturi și 
obligații membrilor acesteia. Pentru 
gânditorul român, ideea menționată 
mai sus este cardinală deoarece ne 
permite înțelegerea particularităților 
și specificului vieții sociale.  

Corelat cu rolul dublu, când pasiv 
când activ, pe care îl joacă individul 
în raport cu societatea, Petre Andrei 
menționează că înțelegerea univer-
sului social nu va fi completă și 
corectă dacă se va ignora rolul 
individului și, mai cu seamă, nu se va 
putea explica dinamica socială fără a 
ține seama de individ. Rolul imens al 
individului, datorită potențialului său 
creator, în producerea schimbărilor 
și, în consecință, în evoluția socială, 
este evidențiat prin două procese suc-
cesive, care se repetă mereu, caracte-
ristice oricărei societății: procesul de 
individualizare și procesul de so-
cializare. Procesul de individualizare 
se referă la faptul că în toate so-
cietățile apar oameni excepționali, 
inovatorii, care se diferențiază de 
ceilalți și devin lideri, iar inovațiile 
lor se generalizează, se tipizează, 
ducând la schimbarea stării prece-
dente a societății cu una nouă. De 
exemplu, trecerea de la cea mai 
veche formă de societate, clanul 
nediferențiat, ca urmare a constituirii 

grupurilor matrimoniale, la clanul 
diferențiat, s-a produs, în opinia lui 
Petre Andrei, certificată de cerce-
tările etnologice, datorită capacității 
extraordinare a unui conducător care 
a imaginat un procedeu de interzicere 
a incestului, prin care i-a convins pe 
membrii comunităților arhaice că este 
cel mai mare pericol care pândește 
viața fiecăruia și a clanului întreg. 

Diferențierea indivizilor din cla-
nul totemic a avut drept consecință 
constituirea unei noi forme de so-
cietate pentru că inovațiile unui indi-
vid de mare prestigiu și reputație, 
acceptate de comunitate, sunt gene-
ralizate, tipizate, substanțializate într-
o instituție. „Acestea, la rândul lor – 
subliniază Petre Andrei –, produc o 
nouă mentalitate generală de un alt 
grad, care provoacă mai departe un 
alt proces de diferențiere a indivi-
zilor, prin reacțiunea lor față de insti-
tuțiile existente. Și așa mai departe, 
se repetă mereu, alternând cele două 
procese: individualizarea și sociali-
zarea”. Înlănțuirea și repetarea conti-
nuă a acestor procese ne arată în ce 
mod înțelege gânditorul ieșean faptul 
„că societatea e în funcție de indivizi 
și indivizii în funcție de societate7”. 

Obiecțiile făcute cu ocazia recen-
zării în reviste din Germania a 
lucrării lui Petre Andrei, Das pro-
blem der Methode in der Soziologie, 
tipărită la Leipzig, în 1927, unde este 
expusă pentru prima oară concepția 
sa cu privire la ființarea duală a 
societății, în exterior și în interior, 
precum și faptul că în aceasta există 
două procese, individualizarea și 
socializarea, care alternează unul cu 
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altul la infinit, sunt considerate ca 
nefondate pentru că sunt bazate pe o 
neînțelegere flagrantă a acesteia. În 
general, conținutul lucrării pomenite 
nu este înțeles adecvat și este grevat 
de interpretări eronate, deoarece 
recenzenții, captivi vechiului mod de 
a aborda și gândi tematica sociologiei, 
o receptau din perspectiva teoriilor 
clasice, eludând astfel sensul autentic, 
novator al acesteia. Unii recenzenți, 
de pildă, conferind un sens, din per-
spectiva școlii durkheimiste, concep-
telor de „psihic”, „obiectiv” și „sub-
stanțializare”, esențiale în configu-
rarea concepției originale despre 
societate a lui Petre Andrei, le-au 
înțeles ca pe o reluare a pozitivis-
mului francez. Astfel, unul dintre 
recenzenți susține că, deși se recu-
noaște că voința este un element 
esențial pentru întemeierea societății, 
nu i se acordă un rol și o poziție siste-
matică, ci îi conferă aceeași impor-
tanță ca și Durkheim, al cărui scop 
era să formuleze o etică a perfecțiunii 
omenirii. 

Petre Andrei nu contestă că teoria 
sa e marcată de o anumită doză de 
pozitivism în măsura în care so-
cietatea, deși de esență spirituală, se 
înfățișează, în primă instanță, ca o 
realitate obiectivă, exterioară, ce se 
cuvine a fi cercetată în mod științific. 
Dar, în ceea ce privește specificul 
societății, comentatorul neglijează 
semnificația extrem de clară a afir-
mației că „procesul de obiectivare și 
substanțializare cuprinde doi termeni: 
1) spirit-psihic și 2) realitatea 
exterioară – între care este un necon-
tenit curent de schimb circular.” 

Totodată, gânditorul român preci-
zează că „afirmarea diferențierii 
indivizilor, care produc valori noi și 
schimbă instituțiile existente, nu 
trebuie înțeleasă în sensul etic și nici 
confundată cu stabilirea unei scări de 
valori care duc la perfecționare genul 
omenesc, deoarece valoarea nouă, 
care se socializează și se tipizează 
mai apoi, este... pur și simplu o altă 
realitate, indiferent dacă este mai 
înaltă, mai progresivă decât cea 
existentă sau dacă reprezintă un 
regres față de ea.8” De altfel, un 
laitmotiv al operei lui Petre Andrei 
este că cercetarea unor valori nu 
echivalează în același timp cu for-
mularea unor judecăți de valoare, 
deoarece sociologia nu apreciază 
valorile, ci le explică, considerându-
le fapte sociale obiective. 

În ceea ce privește obiecția că 
dintre cele două procese, de indivi-
dualizare și de socializare, primul ar 
premerge celui de al doilea și că, de 
fapt, nu se poate dovedi și susține 
prioritatea vreunuia dintre ele, gân-
ditorul român o consideră fără temei 
întrucât n-a afirmat niciodată ideea 
care i se atribuie, „ci a repetat, de mai 
multe ori, că ambele procese există și 
alternează unul cu altul la infinit9”. 

Replica viguroasă a lui Petre 
Andrei la obiecțiile consemnate mai 
sus este o dovadă elocventă a faptului 
că opera sa, plină de nuanțe și de o 
intensitate comprehensivă remar-
cabilă, trebuie citită și interpretată nu 
în orizontul vechiului mod de a 
concepe sociologia, grevat de reduc-
ționism, speculativism, formalism 
sau apriorism.  
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Virtuțile metodei integraliste 
 
Originalitatea concepției lui Petre 

Andrei privind specificul vieții so-
ciale are repercusiuni notabile și 
asupra modului de a configura meto-
dologia sociologiei. Dacă atitudinea 
științifică, obiectivitatea, este comună 
tuturor cercetătorilor, metoda este în 
funcție de obiectul de investigat. 
Pornind de la caracterul dual al 
faptelor sociale, de a fi exterioare și 
spirituale, de la calitățile individului 
de a fi activ și pasiv și de la identi-
ficarea proceselor de individualizare 
și socializare caracteristice oricărei 
societăți, gânditorul ieșean a respins 
monismul metodologic, care extra-
polează metodele valabile în studiul 
naturii la investigarea vieții sociale. 
Sociologismul metodologic, repre-
zentat îndeosebi de Marx și Durkheim, 
care susține că spiritul și produsele sale 
sunt două realități separate și opuse, 
reduce studiul faptelor sociale la 
aspectul lor exterior, obiectiv, elu-
dând, astfel, cauzalitatea proprie 
vieții spirituale și sociale. Ni se oferă 
astfel o schemă rigidă, fără suflet 
asupra realității sociale. 

Metoda de cercetare a sociologiei, 
în măsura în care este concordantă cu 
specificul societății, trebuie să 
posede, în concepția lui Petre Andrei, 
un caracter integral pentru că numai 
astfel îi vom putea cuprinde în pro-
cesul explicativ atât exterioritatea, 
substanțializarea cât și interioritatea, 
esența ei spirituală. Dezvăluirea na-
turii spirituale a fenomenelor sociale 
reprezintă condiția indispensabilă 
pentru a înțelege modul de naștere, 

de transformare, de devenire perma-
nentă a lor. 

Exigența majoră a metodei inte-
graliste este studierea fenomenele 
sociale, economice, politice, juridice, 
morale, religioase etc. în interdepen-
dența lor, pentru a dezvălui, astfel, 
„armonia lor sintetică și totală”, adică 
structural și global. Niciun fenomen 
social nu trebuie analizat numai în 
sine și pentru sine, ci integrat și în 
corelație cu celelalte fenomene. Mai 
precis, „să privească fiecare fenomen 
în raport cu întregul social și să-l 
explice prin alte fenomene ante-
rioare10”. Rezultă că în fiecare parte 
este prezentă unitatea, societatea, 
care, însă, nu este reductibilă la părți, 
la elementele ei componente. Dimpo-
trivă, acestea devin vii, active, semni-
ficative numai în măsura în care 
reflectă, rezonează cu totalitatea socială. 

A gândi și explica societatea în 
orizontul metodei integraliste în-
seamnă a fi mereu acasă, a te simți în 
siguranță într-un spațiu cultural do-
minat de raționalitate, măsură, lipsă 
de excese, radicalisme și reducțio-
nism de orice fel.  

Metoda integralistă este carac-
terizată de Petre Andrei ca fiind 
eclectică, în sensul că ea trebuie să 
țină seama și de cerințele altor me-
tode pentru a reuși explicarea tuturor 
dimensiunilor și particularităților fap-
telor sociale. În acest sens, un loc 
central revine metodei psihologice și 
celei hermeneutice a căror menire 
este de a contribui la explicarea și, în 
special, la înțelegerea conținutului 
spiritual al societății, care-i conferă 
acesteia o finalitate, un rost.  
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Împotriva autorilor care separau 
explicația de înțelegere deoarece 
ignorau că „realitatea socială apare în 
două ipostaze – 1) ca act, ceva 
devenit și explicabil cauzal, și 2) ca 
acțiune, ceva în curs de devenire, al 
cărui sens trebuie neapărat sesizat” –, 
Petre Andrei susține că „nu numai că 
între explicație și înțelegere nu este 
nicio opoziție, ci, din contra, ele se 
completează una pe alta în domeniul 
sociologiei11”. Respingerea de către 
gânditorul român a poziției celor care 
separă total explicația cauzală de 
înțelegere este motivată „cu atât mai 
mult cu cât înțelegerea însăși poate fi 
cauzală și teleologică și poate servi 
ca un mijloc de completare a cu-
noașterii fenomenelor cauzale. Înțe-
legerea sociologică trebuie să poată 
prinde cauzele, alături de motivele și 
scopurile interioare ale acțiunilor 
sociale12”. 

Complexitatea și particularitățile 
fenomenelor sociale solicită, însă, so-
ciologului ca, pe lângă metoda inte-
gralistă, care este principală, să uti-
lizeze și alte metode: metoda an-
chetelor și a monografiei, metoda 
statistică, metoda comparației și, așa 
cum am menționat anterior, metoda 
psihologică și metoda hermeneutică. 
Toate aceste metode sunt necesare 
cercetării sociologice pentru că 
permit clarificarea diferitelor aspecte 
ale realității sociale și se completează 
una pe alta. 

 

Concluzii 
 
În lumina ideilor expuse în rân-

durile de mai sus, sociologia are, în 
viziunea lui Petre Andrei, o vocație 
aparte în măsura în care oferă un 
cadru general pentru a înțelege ce 
este și cum este lumea în care trăim. 
Ea conferă instrumentele teoretice și 
metodologice de a explica rațional, 
cu argumente logice lumea iluziilor, 
fantasmelor, viselor și a tot ceea ce îl 
face pe om să-și uite sinele. Feno-
menele cele mai bizare, ciudate, 
misterioase, iraționale, examinate în 
context sociologic, în baza metodei 
integraliste, își pierd caracterul lor 
miraculos, obscur, nefiresc. 

Opera lui Petre Andrei, exemplară 
prin cultivarea spiritului științific, pa-
tima adevărului și încrederea nestră-
mutată în libertatea spiritului, pe 
lângă faptul că este încă un valoros 
instrument de lucru, din care noile 
generații au multe de învățat, este și 
un izvor nesecat de inspirație, încă 
insuficient valorificat. Ea conține in 
nuce idei, perspective, sugestii care 
se cer a fi analizate și aprofundate cu 
atenție, în vederea deducerii din ele a 
noi opinii, care să îngăduie înțele-
gerea mai adecvată a societății și 
omului ca piesă esențială a meca-
nismului social. 
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Note 
 
1 Petre Andrei, Sociologie generală, 

Editura Universității „Alexandru 
Ioan Cuza”, Iași, 2010, p. 89. 

2 Ibidem, p. 87. 
3 Ibidem, p. 113. 
4 Ibidem, pp. 138-139. 

5 Ibidem, p. 140. 
6 Ibidem, p. 141. 
7 Idem, p. 142. 
8 Idem. 
9 Ibidem, p. 143. 
10 Ibidem, p. 227. 
11 Ibidem, p. 230. 
12 Idem. 
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Orizonturile conștiinței de sine  
și depășirea sentimentului de insecuritate 

 
[The horizons of self-awareness 

and overcoming the feeling of insecurity] 
 

Anton CARPINSCHI 
 

Abstract: Dedicated to the memory of the 
Romanian scientist Petre Andrei – professor of 
sociology at the University of Iași and democratic 
politician in the interwar period – this essay is a 
meditation on the fragility of the human condition 
in the face of the temptations and pitfalls of 
politics, as well as on our chances of overcoming 
the feeling of insecurity generated by socio-politi-
cal crises. Starting from a scenario of increasing 
the feeling of insecurity in society, a self-reflexive 

strategy is proposed to overcome the feeling of personal insecurity. 
Reflexive-therapeutic, the whole approach is tested through an experiment of 
participatory thinking conceived in the horizon of experiential states of self 
conscience. 

 
Keywords: cultural models; feeling of insecurity; multidimensional self 
conscience; social cleavages; zero sum political games.  

 
Introducere 
 
Printre ultimele gânduri transmise 

de savantul Petre Andrei celor patru 
fii înaintea tragicului său sfârșit a fost 
și acela de a nu face politică și de a 
nu cădea în pasiunea jocurilor pentru 
putere. Am aflat despre acest teribil 
avertisment direct de la unul dintre 
fiii savantului, profesorul Petru P. 
Andrei pe care, în calitate de tânăr 
asistent la Facultatea de filosofie, am 
avut onoare să îl cunosc la începutul 

anilor 1970 în sala de lectură a 
Bibliotecii Centrale Universitare din 
Iași. Susțineam la vremea aceea un 
curs de Doctrine politice contem-
porane, recent introdus în programa 
universitară, și făcusem o cerere către 
directorul bibliotecii pentru a împru-
muta câteva cărți de la fondul secret 
(celebrul Fond S). Printre acestea și 
cărțile lui Petre Andrei, Sociologie 
generală și Fascismul. Ulterior, am 
mai avut deseori ocazia să discut cu 
profesorul Petre P. Andrei, iar după 
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căderea comunismului, în contextul 
colaborării mele cu Universitatea 
„Petre Andrei” din Iași, aceste discuții 
au căpătat o și mai mare amploare și 
profunzime. 

 
Două ipoteze și câteva întrebări 
călăuzitoare 
 
Dedicat memoriei savantului 

român Petre Andrei – profesor de 
sociologie la Universitatea din Iași și 
om politic democrat în perioada inter-
belică –, acest eseu este o meditație 
referitoare la fragilitatea condiției 
umane în fața ispitelor și capcanelor 
politicii, precum şi la şansele depăşirii 
sentimentului de insecuritate generat 
de crizele social-politice. Plecând de 
la un scenariu al creșterii sentimen-
tului insecurității în societate, în acest 
eseu propun o strategie autoreflexivă 
pentru depășirea sentimentului insecu-
rității personale. În acest scop, avan-
sez două ipoteze complementare. 
Potrivit primei ipoteze, sentimentul de 
insecuritate crește în societate atunci 
când jocurile politice de sumă nulă 
acaparează relațiile de putere per-
turbând, astfel, modelele culturale și 
clivajele structurale ale societății. În 
circumstanțele creșterii sentimentului 
de insecuritate în societate, depășirea 
sentimentului insecurității personale 
devine posibilă, potrivit celei de a 
doua ipoteze, prin explorarea orizon-
turilor experiențiale ale conștiinței de 
sine și valorificarea potenţialului secu-
rizant al acestora.  

Plecând de la aceste ipoteze îmi 
pun, în continuare, câteva întrebări 
călăuzitoare: ce legătură există între 
jocurile politice de sumă nulă, relațiile 

de putere, modelele culturale, clivajele 
sociale și creșterea sentimentului de 
insecuritate în societate? Cum se 
explică impactul relațiilor de putere 
asupra modelelor culturale și clivaje-
lor sociale? Dar influența modelelor 
culturale și clivajelor sociale asupra 
relațiile de putere? Cum se explică 
legăturile dintre explorarea orizontu-
rilor experiențiale ale conștiinței si-
nelui, valorificarea potențialului lor 
securizant și depășirea sentimentului 
insecurității personale? În căutarea 
răspunsurilor, voi testa printr-un expe-
riment de gândire participativă scena-
riul creșterii sentimentului de insecu-
ritate în societate și strategia autore-
flexivă pentru depășirea sentimentului 
insecurității personale. 

 
Un experiment de gândire 
participativă. Despre nodurile 
rețelelor semantice și structurile 
conceptual-experiențiale 
 
Difuz și persistent, sentimentul in-

securității resimțit de omul moder-
nității târzii este generat de numeroase 
procese globale cu reverberații în plan 
personal și interpersonal. Civilizaţia 
umană se prezintă astăzi sub forma 
unei fragile coexistenţe competiţionale 
tensionate de disparităţile economico-
sociale, confruntarea geostrategică a 
superputerilor, disputele ideologico-
politice, incontrolabilele raporturi cu 
mediul natural, dezechilibrele demo-
grafice şi de gen, conflictele confe-
sional-religioase etc. Acutizate prin 
inginerii financiare, speculaţii bursiere, 
conflicte politico-militare, pandemii 
devastatoare și războaie mediatice, 
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aceste tensiuni structurale se trans-
formă tot mai des în crize globale 
și/sau regionale declanşatoare de neli-
nişti şi îngrijorări ce întrețin la nivel 
personal și interpersonal un sentiment 
de insecuritate difuză pe fondul căruia 
se suprapun propriile narațiuni identi-
tare încărcate, deseori, de drame și de 
neîmpliniri.  

În aceste circumstanțe, potrivit 
primei ipoteze, sentimentul de insecu-
ritate crește în societate atunci când 
jocurile politice de sumă nulă – jocu-
rile în care câștigătorul ia tot iar învin-
sul pierde tot – acaparează relațiile de 
putere perturbând, astfel, modelele 
culturale și clivajele structurale ale 
unei societăți. Observăm că prima 
ipoteză se prezintă ca un flux de 
fenomene social-politice transpuse în 
plan mental într-o rețea semantică în 
care nodurile rețelei sunt anumite 
structuri conceptuale. „Jocurile poli-
tice de sumă nulă”, „acapararea relați-
ilor de putere”, „perturbarea modelelor 
culturale și clivajelor sociale”, „crește-
rea sentimentului de insecuritate în 
societate” sunt structuri conceptuale 
deoarece fiecare dintre aceste locu-
țiuni se prezintă ca structuri semantice 
proprii. De pildă, asocierea semantică 
a unor concepte precum, „joc”, „poli-
tic”, „sumă”, „nul”, sau a conceptelor 
„acaparare”, „relație”, „putere” a con-
dus la apariția unor structuri concep-
tuale cu o semnificație proprie: „jocu-
rile politice de sumă nulă”, respectiv, 
„acapararea relațiilor de putere”. Ace-
lași proces de aglutinare semantică se 
produce și în cazul celorlalte locuțiuni 
avansate în acest eseu. Nivel al repre-
zentării mentale în care informaţiile 

lingvistice și cele senzorio-motorii 
sunt compatibilizate, structurile con-
ceptuale se plasează la intersecţia 
semanticii şi cogniţiei. Faptul că un 
singur nivel al reprezentării mentale – 
structura conceptuală – compatibili-
zează o diversitate de termeni și infor-
maţii conferă structurii conceptuale 
putere cognitivă şi capacitate opera-
ţională. Singularitatea nivelului repre-
zentării mentale capabil de compa-
tibilizarea diversităţii termenilor și 
informaţiilor conferă structurilor con-
ceptuale o deosebită importanţă în 
arhitectonica gândirii. Informaţii acu-
mulate şi împărtăşite prin modalităţi 
diferite – senzoriale, motorii, lin-
gvistice, raţionale – structurile con-
ceptuale ordonează întreaga noastră 
activitate mentală. 

Constructe conceptuale dotate cu 
putere explicativă şi capacitate seman-
tică, structurile conceptuale organizate 
în reţele semantice oferă, spre deose-
bire de conceptele singulare, explicaţii 
mai profunde şi modelări mai adec-
vate ale proceselor sociale. Mulţumită 
bagajului informaţional-cognitiv în-
capsulat în cuvinte și locuţiuni, struc-
turile conceptuale participă la proce-
sarea mentală şi la rezolvarea unor 
probleme teoretice şi practice. Carac-
terul explicativ şi operaţional conferă 
structurilor conceptuale capacitatea de 
a efectua şi media operaţii intelec-
tuale, de a organiza experimente cog-
nitive şi de a planifica activităţi prac-
tice, implicit, posibilitatea îmbunătă-
ţirii potenţialului cognitiv şi creativ al 
minţii umane. Astfel, prin succesiunea 
și întrepătrunderea lor într-o rețea 
semantică, structurile conceptuale 
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menționate anterior conturează un 
scenariu al creșterii sentimentului de 
insecuritate în societate. Altfel spus, 
aceste structuri conceptuale corelate 
semantic configurează imaginea 
mentală a creșterii sentimentului de 
insecuritate în societate.  

În viaţa reală, însă, întâlnirea se-
manticii şi cogniţiei se produce pe 
fondul stărilor experienţiale ale obser-
vatorului participant. În fluxul eveni-
mentelor la care participăm sau despre 
care luăm cunoştinţă, fiecare dintre 
noi trăiește stări experienţiale variate, 
de natură cognitiv-reflexivă, emo-
ţional-afectivă, motivaţional-volitivă. 
De-a lungul vieții trăim în diverse 
situații bucuria cooperării, tensiunea 
competiţiilor, încrâncenarea conflic-
telor, decepția înfrângerii. În aceste 
circumstanţe, propun rafinarea terme-
nului „structuri conceptuale” prin 
introducerea termenului structuri con-
ceptual-experienţiale. Atunci când 
folosesc termenul „structuri concep-
tual-experiențiale” mă refer la concep-
tualizarea stărilor experiențiale ale 
observatorului participant, altfel spus, 
mă refer la valorificarea stărilor expe-
riențiale ale observatorului participant 
prin transpunerea acestora în structuri 
conceptual-experiențiale. Mai precis, 
am în vedere valorificarea resurselor 
cognitive, afective, volitive existente 
în stările mele experiențiale și trans-
punerea acestora în structurile con-
ceptual-experiențiale ale unui scenariu 
personalizat al creșterii sentimentului 
de insecuritate în societate.  

Așadar, „jocurile politice de sumă 
nulă”, „acapararea relațiilor de putere”, 
„perturbarea modelelor culturale și a 

clivajelor sociale”, „creșterea senti-
mentului de insecuritate în societate” 
nu sunt structurile conceptuale ale 
unui scenariu abstract elaborat de un 
observator extern. Resimțite ca expe-
riențe ale observatorului participant, 
aceste structuri conceptuale sunt asu-
mate ca structuri conceptual-expe-
riențiale personalizate. Fiecare dintre 
noi, în calitate de observator partici-
pant, resimte creșterea sentimentului 
insecurității în societate. Resimțind 
creșterea sentimentului insecurității în 
societate fiecare dintre noi are, printr-
un exercițiu de gândire participativă, 
posibilitatea conceptualizării propri-
ilor stări experiențiale. Astfel se ex-
plică faptul că, în demersul nostru 
autoreflexiv putem asuma cu ajutorul 
propriilor stări experiențiale imaginea 
mentală a creșterii sentimentului de 
insecuritate în societate ca o trăire 
personală conceptualizată. 

 
Jocurile politice de sumă nulă și 
creșterea sentimentului 
insecurității în societate. Un 
scenariu al observatorului 
participant  
 
În continuare, îmi propun testarea 

primei ipoteze a acestui eseu, având 
în minte sentimentul insecurității so-
ciale și personale trăit și transmis de 
savantul Petre Andrei fiilor săi atunci 
când, cu ultimele cuvinte, îi povățuia 
să nu facă politică și să nu cadă în 
pasiunea jocurilor pentru putere. În 
acest experiment de gândire, plasân-
du-mă pe poziția observatorului parti-
cipant, percep politica drept (re)alo-
carea pozițiilor, funcțiilor, resurselor 
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prin controlarea/influențarea relați-
ilor asimetrice de putere: conducere-
ascultare/dominare-subordonare. În 
orizontul stărilor mele experiențiale 
politica apare ca un comportament 
emoțional-rațional de controlare/in-
fluențare a relațiilor de putere într-o 
lume a coexistenței și confruntării 
intereselor publice și private. Precum 
Ianus bifrons – vechea divinitate a 
mitologiei romane – politica își arată 
fața emoțională în trăirea stărilor po-
zitive/negative ce însoțesc confrun-
tarea pentru (re)alocarea pozițiilor, 
funcțiilor și resurselor și fața ra-
țională în calcularea strategiilor (re)a-
locării pozițiilor, funcțiilor și resur-
selor. Imperativul supraviețuirii co-
lective solicită, însă, oricărui calcul 
politic atenție pentru menținerea echi-
librului fragil între interesele grupu-
rilor privilegiate și interesele generale 
ale societății.  

Observăm, așadar, în activitatea 
politică prezența unei duble dualități. 
În plan comportamental, fața emo-
țională și fața rațională se combină 
generând o diversitate de situații, ex-
presii și fizionomii politice, iar în pla-
nul intereselor, interesele grupurilor 
privilegiate se combină conjunctural 
cu interesele generale ale societății. 
Opuse dar complementare totodată, 
fața emoțională și fața rațională con-
feră politicii prin jocul lor permanent 
de situații și fizionomii o natură 
duală emoțional-rațională. În același 
timp, confruntarea intereselor grupu-
rilor privilegiate cu interesele gene-
rale ale societății conferă politicii, 
prin echilibrul său fragil, o natură 
duală public-privat.  

Natura duală și contradictorie a 
politicii se regăsește în armătura ori-
cărei societăți la nivelul relaţiilor poli-
tice primare vizând cucerirea și exer-
citarea puterii decizionale. Astfel, prin 
relațiile politice primare – aliat vs 
inamic, putere vs opoziție, dreapta vs 
stânga – politicienii, grupurile de 
interese, partidele schimbă relativ des 
din motive emoționale și din calcule 
conjuncturale rolul de aliat cu acela 
de inamic, rolul puterii cu acela al 
opoziției, interesul public și interesele 
private și de grup, politica dreaptei 
investiționale cu politica stângii redi-
stributive. Coalizarea tactico-stra-
tegică contra inamicului politic; orga-
nizarea puterii contra atacurilor opo-
ziției, prioritizarea intereselor private 
în raport cu cele publice sau invers, 
primatul dreptei investiționale sau al 
stângii redistributive sunt tot atâtea 
expresii ale naturii duale a politicii 
mereu în căutarea concilierii irecon-
cilibilelor. Dar, dubla dualitate con-
tradictorie a politicii – emoțional-ra-
țional în plan comportamental/public-
privat în planul intereselor – se re-
găsește în armătura oricărei societăți 
şi la nivelul relaţiilor politice deri-
vate vizând proiectarea și gestionarea 
politicilor publice sectoriale în plan 
economico-financiar, de apărare, sa-
nitar, educațional, privind forța de 
muncă și asistența socială etc. Natura 
duală și contraditorie a relațiilor de 
putere și a politicilor publice se re-
flectă într-o formă multiplicată și 
diversificată în dinamica clivajelor 
sociale structurale: capital-muncă, an-
gajatori-angajați, urban-rural, central- 
local cărora li se adaugă o serie de 
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alte clivaje structurale de natură 
etnică, națională, confesională, reli-
gioasă, generațională și de gen. 

Rezumând, realitatea social-poli-
tică este, prin natura sa duală, perma-
nent tensionată de contrarii structu-
rale. Într-un asemenea datum existen-
țial, menirea fondatoare a relațiilor de 
putere de-a lungul istoriei a fost și a 
rămas aceea de a menține dinamica 
modelelor culturale și a clivajelor 
sociale în folosul grupurilor privile-
giate, dar în limitele supraviețuirii 
colective. Potrivit primei ipoteze, 
însă, atunci când relațiile de putere 
degenerează într-un joc politic de 
sumă nulă vizând maximizarea câști-
gurilor unui singur grup de interese în 
detrimentul celorlalte și al societății 
în întregul ei, se produce perturbarea 
modelelor culturale și clivajelor so-
ciale. O societate în care perturbarea 
modelelor culturale și clivajelor 
sociale pune în pericol supraviețuirea 
colectivă devine terenul propice de-
clanșării crizelor de securitate socială 
și, implicit, creșterii sentimentului de 
insecuritate personală.  

Să ne imaginăm, acum, creșterea 
sentimentului de insecuritate în 
societatea românească a anilor 1938-
1940, anii dictaturii regale sub Carol 
al II-lea și, totodată, ultimii ani de 
viață ai savantului Petre Andrei. Sunt 
anii în care, pe fondul declanșării 
iminente al celui de al doilea război 
mondial, criza politică în Europa 
favorizează instaurarea regimurilor 
dictatoriale și creșterea sentimentului 
de insecuritate în societate. Acaparate 
de forțele extremiste ale dictaturii 
totalitare, relațiile de putere se trans-

formă în jocuri de sumă nulă, jocuri 
politice în care învingătorul ia tot, iar 
învinsul pierde tot. În România, 
impactul jocului politic de sumă nulă 
practicat de forțele extremiste, legio-
nare este rapid și catastrofal. Pe fon-
dul radicalizării politice a modelelor 
culturale, al iradierii acestora în 
anumite categorii ale populației și al 
adâncirii dramatice a clivajelor so-
ciale, toți actorii sociali și politici nu 
au decât de pierdut. În acest context 
politic, sunt asasinați de comando-
urile legionare Nicolae Iorga și Virgil 
Madgearu, personalități marcante ale 
culturii și politicii democratice în 
România. În circumstanțele tragice 
ale exacerbării violențelor politice, 
căderii morale și deteriorării compor-
tamentelor, omul politic democrat 
Petre Andrei resimte tot mai acut 
pericolul creșterii insecurității sociale 
și personale presimțind, totodată, pro-
priul său sfârșit de observator partici-
pant pe scena politică românească. 

 
Depășirea sentimentului inse-
curității personale. O strategie 
autoreflexivă în orizontul sine-
lui multidimensional  
 
Potrivit celei de a doua ipoteze, 

depășirea sentimentului insecurității 
personale devine posibilă prin explo-
rarea orizonturilor experiențiale ale 
conștiinței de sine și valorificarea po-
tenţialului securizant al acestora. 
Altfel spus, prin explorarea stărilor 
experiențiale ale unui „eu însumi” 
statornicit în profunzimile conştiinţei, 
eu – în calitate de observator partici-
pant, de eu manifest – pot proiecta o 
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strategie autoreflexivă vizând depă-
șirea sentimentului inscurității per-
sonale. Dar, pentru proiectarea unei 
strategii autoreflexive am nevoie de 
un model multidimensional al conști-
inței de sine. Configurarea unui ase-
menea model mental m-ar ajuta să 
identific centrul operațional și orizon-
turile experiențiale ale sinelui con-
fruntat cu sentimentul insecurității. 
Să explorăm, așadar, orizonturile 
experiențiale și centrul operațional al 
sinelui multidimensional! 

Descifrarea informațiilor genetice 
şi reconstituirea filiaţiilor genealogice 
dezvăluie orizontul ancestral-bioge-
netic al sinelui fiecăruia dintre noi. 
Explorările eului psihologic în ori-
zontul sinelui ancestral-biogenetic 
pun în evidență informația genetică 
transmisă ereditar. Fiecare dintre noi 
este, prin sinele său ancestral-bioge-
netic, purtătorul temporar al unor 
informaţii genetice şi caracteristici 
genotipice provenite de la înaintaşi. 
Fiecare dintre noi poate trăi o dimi-
nuare a sentimentului insecurității per-
sonale atunci când convertește infor-
mația genetică impersonală în emoții 
și sentimente pozitive trăite și trans-
mise din generație în generație în 
mediul familial prin narațiunile iden-
titare. Sinele ancestral-biogenetic apare 
în aceste circumstanțe ca depozitarul 
informațional al unui potențial secu-
rizant valorificabil într-o strategie 
autoreflexiv-terapeutică. 

Dar, noi nu suntem numai fiinţe 
biogenetice. În straturile străvechi ale 
sinelui ancestral-biogenetic își făcu-
seră loc deja rădăcinile sinelui cul-
tural-arhetipal. Spre deosebire de 

inconştientul opac al individului, 
inconștientul colectiv descoperit de 
Carl Jung ne-a dezvăluit lumea arhe-
tipurilor cultural-spirituale stocate în 
memoria speciei umane. Astfel, prin 
contemplarea „imaginilor primor-
diale” ale Tatălui, Mamei, Eroului, 
Prietenului, Duşmanului, Focului, 
Apei, Casei, Ogorului etc. au ieșit la 
lumină din straturile profunde ale in-
conştientului colectiv şi supraper-
sonal reprezentări și simboluri arhe-
tipale cu potenţial terapeutic-securi-
zant. Având acces la lumea tipurilor 
cultural-spirituale, a reprezentărilor 
arhetipale și a modelelor culturale, 
sinele cultural-arhetipal – sinele-releu 
care asigură comunicarea între con-
ştientul personal şi inconştientul 
colectiv – poate fi perceput ca reper 
identitar-securizant. 

Sinele ancestral-biogenetic și sinele 
cultural-arhetipal evoluează în medii 
psihosociale variate. Prin conştienti-
zarea mediului psihosocial, în conști-
ința sinelui se conturează orizontul 
său psihosocial. În acest orizont 
experiențial, medierea interactivă, au-
toreglementarea, estimarea de sine, 
comportamentul autocorectiv, interac-
țiunea comunicativă configurează com-
portamentul personal şi comunitar. 
Constituirea psihosocială a sinelui, 
implicit, dimensiunea socială a esti-
mării de sine sunt puse mereu sub 
lupa modelelor culturale și a cliva-
jelor sociale. Activitatea fiecăruia 
dintre noi de-a lungul vieții este 
filtrată prin modelele culturale ale 
propriei formări în marja clivajelor 
sociale statornicite: profesional-ocu-
pațional, de gen, vârstă, apartenență 
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familială, etnică, națională, orientare 
confesional-religioasă etc. În aceste 
circumstanțe, am putea spune că sinele 
psihosocial este perceput ca un ghid 
personal de comportare în societate.  

Constituirea psihosocială a sinelui 
s-a produs prin asumarea unor prin-
cipii și valori în orizontul sinelui mo-
ral. În miezul realităţilor sociale, pe 
fondul coagulării relaţiilor şi institu-
ţiilor culturale, sinele moral a apărut 
şi s-a impus în timp ca o valoare car-
dinală. Dar, în mijlocul tulburărilor 
lumii de astăzi, mai putem răspunde 
la întrebarea „cum ar trebui să 
trăim?”. Pe fondul conflictului con-
temporan al valorilor și disoluției prin-
cipiului autorității, unde mai este locul 
sinelui moral? Aflat undeva între 
„imperativul categoric” și „minima 
moralia”, continui să cred că respec-
tarea reciprocă a demnităţii umane 
rămâne esența sinelui moral și o 
garanție a diminuării sentimentului de 
insecuritate. 

Dar tot în orizontul conștiinței de 
sine, prin trăirile sinelui spiritual-
religios ne aflăm în căutarea spiri-
tualității ordonatoare universale. Din 
nevoia înăbușirii sentimentului de 
insecuritate generat de tenebrele 
neantului, angoasele necunoscutului, 
propriile tentații și slăbiciuni, credem 
și ne încredințăm Cuiva de dincolo 
de noi. Acest Cineva/Ceva de dincolo 
de noi și deasupra noastră este Refe-
renţialul absolut resimţit de sinele 
spiritual-religios ca suport existențial. 

Ajunși aici îmi pun următoarea 
întrebare: cum reușim să corelăm 
informațiile și să evaluăm mesajele 
venite din orizonturi experiențiale 

atât de diferite? Pereche a eului 
manifest apărută prin dedublarea 
miraculoasă a acestuia, sinele com-
prehensiv – eul interior și partenerul 
meu de dialog – este acela care, prin 
trăirea comprehensivă, este capabil 
să înțeleagă într-o manieră profundă 
și cuprinzătoare informațiile și mesa-
jele provenind din orizonturi expe-
riențiale și situații de viață atât de 
diferite. Atunci când mă refer la 
trăirea comprehensivă, am în vedere 
înțelegerea profundă și cuprinză-
toare a unei situații prin transpune-
rea în situația respectivă și descifra-
rea din interior a sensului acesteia. 
Printr-o astfel de poziționare, sinele 
comprehensiv își asumă rolul de 
centru operațional-semantic al sine-
lui multidimensional și, respectiv, al 
eului manifest. Capacitatea transpu-
nerii în situații variate combinată cu 
puterea înțelegerii și descifrării din 
interior a sensului diferitelor situații 
permit sinelui comprehensiv să ana-
lizeze şi să decanteze informații, să 
discearnă semnificații și să interpre-
teze acțiuni, să explice și să evalueze 
situații variate. În calitate de centru 
operațional-semantic, sinele compre-
hensiv concepe programe, proiec-
tează scenarii și strategii, inspiră 
acțiuni pe care eul manifest le valo-
rifică prin orizonturile sale expe-
riențiale. Plasat în centrul sinelui 
multidimensional, sinele comprehen-
siv interacționează cu sinele ance-
stral-biogenetic, sinele cultural-arhe-
tipal, sinele psihosocial, sinele moral, 
sinele spiritual-religios ajutându-ne, 
astfel, să căpătăm o imagine coerentă 
a locului nostru în lume. 
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Rezumând, din perspectiva mode-
lului multidimensional, conştiinţa 
sinelui apare drept conștientizare a 
identității multiple a sinelui prin ex-
plorarea orizonturilor sale experien-
țiale. Trăirile în orizonturi experien-
țiale variate conferă sinelui multi-
dimensional consistenţă structurală, 
capacitate exploratorie, valențe tera-
peutice. Prin răsfrângerea orizontu-
rilor experiențiale ale conștiinței de 
sine, sinele comprehensiv aduce 
laolaltă într-o strategie autoreflexiv-
terapeutică sinele ancestral-bioge-
netic ca depozitar informațional al 
unui potențial securizant, sinele 
cultural-arhetipal ca reper identitar-
securizant al eului, sinele psihosocial 
ca ghid personal al comportamentului 
în societate, sinele moral ca garant al 
respectării reciproce a demnității 
umane, sinele spiritual-religios ca su-
port existențial cu valențe securizante. 
Filtrând spectacolul lumii prin trăirea 
stărilor experiențiale ale sinelui pro-
fund, sinele comprehensiv ne împacă 
cu lumea și cu noi înșine oferindu-ne, 
astfel, șansa depășirii sentimentului 
de insecuritate.  

 
În loc de concluzii. Spre un 
model personalizat al conștiinței 
de sine 
 
Miza acestui eseu autoreflexiv 

este depășirea sentimentului insecu-
rității personale prin explorarea ori-
zonturilor experiențiale ale conști-
inței de sine. În căutarea autenticității 
securizante trăim, însă, experienţe 
multiple pe un fond emoţional vari-
ind de la satisfacţii morale și inte-

lectuale până la insatisfacţiile şi 
dezamăgirile pricinuite de propriile 
limite şi erori, insuficienţa evaluării 
raportului dezirabil-indezirabil, imp-
recizia prevederii „viitorilor posibili”, 
contextele nefavorabile și forțele 
ostile cu care ne confruntăm de-a 
lungul vieții. Mintea trăieşte într-un 
context personal şi situaţional şi, 
implicit, într-un permanent mediu 
emoţional-afectiv, emoţiile şi senti-
mentele pozitive şi negative colorând 
în tonuri mai calde sau mai reci firul 
gândurilor şi acţiunilor noastre. Ca 
persoane și colectivități ne zbatem 
mereu între amenințările care ne 
pândesc din exterior și propriile 
vulnerabilități care ne slăbesc din 
interior. Sunt amenințări și vulnera-
bilități ce vin din urmările trecutului, 
complicaţiile prezentului, incertitu-
dinile viitorului. Subiectivă, esti-
marea vulnerabilităţilor interne pare, 
uneori, mai imprecisă și dificilă în 
raport cu identificarea ameninţărilor 
externe. Suntem adesea tentaţi să fim 
mai atenţi şi să supraevaluăm peri-
colele ce ne ameninţă din afară, decât 
să evaluăm lucid şi responsabil pro-
priile limite şi culpabilităţi. Iată-ne, 
aşadar, în situaţia confruntării cu un 
risc insidios, acela al autosuficienţei 
şi automulţumirii.  

În aceste circumstanțe îngrijoră-
toare nu pot evita următoarea între-
bare: cum funcționează modelul 
multidimensional al sinelui într-o 
situație de criză? Altfel spus, aflat 
într-o situație excepțională spre ce 
orizont experiențial al conștiinței de 
sine îmi voi îndrepta atenția? Îmi voi 
putea înăbuși sentimentul insecu-
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rității apelând la moștenirea bio-ge-
netică sau, poate, la memoria colec-
tivă a arhetipurilor culturale? Dar, 
poate reglementările psiho-sociale 
împreună cu principiile și valorile 
morale mă vor ajuta mai mult? Sau, 
poate, trăirile spiritual-religioase? 
Desigur, fiecare dintre aceste stări 
experiențiale puternic înrădăcinate în 
sinele multidimensional participă în 
mod specific – în funcție de profilul 
psiho-moral al eului manifest, de 
natura și gradul de ostilitate al împre-
jurărilor – la diminuarea sentimen-
tului de insecuritate. Potrivit, însă, 
modelului multidimensional al sine-
lui, sinele comprehensiv – deținătorul 
unei puteri de înțelegere profundă și 
cuprinzătoare și al unei capacități de 
descifrare a sensului datorită transpu-

nerii în situații variate – ne poate 
orienta spre un anumit orizont expe-
riențial. Plasat în poziția privilegiată 
de centru operațional-semantic, sinele 
comprehensiv rămâne, din punctul 
meu de vedere, cel care într-o anume 
situație excepțională ne poate sfătui, 
în cunoștință de cauză și cu bune 
intenții, ce orizont sau ce orizonturi 
experiențiale ne pot ajuta pentru 
depășirea sentimentului de insecu-
ritate. Aceasta înseamnă că sinele 
comprehensiv trebuie mereu testat în 
situații concrete de viață. Persona-
lizate și testate, sinele comprehensiv 
și orizonturile sale experiențiale pot 
deveni tainicul prieten și sfătuitor al 
eului nostru manifest de-a lungul 
vieții.
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Petre Andrei și perspectiva etico-sociologică asupra fericirii1  

 
[Petre Andrei and the ethical-sociological  

perspective on happiness] 
 

Teodora PRELIPCEAN 
 

Abstract:  This study aims to analyze critically the 
manner in which the wish to be happy and the hope of 
achieving this state are approached by the scholar Petre 
Andrei in his work Despre fericire [On happiness]. Thus, 
the psychological origins of happiness and the possibility 
of being truly happy, the possible causes and the contents 
of happiness, its social and ethical grounds, vulnerability 
to outside conditions and the role of practical wisdom in 
the achievement of the state of happiness, happiness as an 
impulse to moral action – all these are major landmarks 

in Andrei’s approach, and the author’s answers are both competent and 
profound. In this context, we believe that the interaction and mutual conditioning 
between all these elements, highlighted by the Romanian philosopher, and the 
way he mixed the theoretical perspective with our representations bring an 
added-value to the understanding and analysis of this phenomenon as a whole, 
contributing, to the same extent, to the creation of an authentic picture of the 
way in which the fundamental mechanisms of happiness can be recognized and 
clarified.  
 
Keywords: happiness, ideal, value, morals, social environment, wisdom.  

 
Introducere 
 
 În tratatul Principiile filosofiei, 

scriere din perioada de maturitate 
filosofică a lui René Descartes, gân-
ditorul atrăgea atenția asupra însem-
nătății și rolului „filosofilor adevă-
rați” într-un stat, afirmând că „o na-
țiune este cu atât mai civilizată și mai 
bine crescută cu cât oamenii ei filo-
sofează mai bine; așa că cea mai 
mare bogăție ce o poate avea un stat 

este faptul de a avea filosofi adevă-
rați”2. Personalitate marcantă a cultu-
rii române, Petre Andrei (1891-1940) 
se încadrează perfect în sfera „filoso-
filor adevărați”, contribuind din plin 
atât la o mai bună înțelegere a con-
textului socio-politico-istoric în care 
a trăit și activat, cât și la conturarea și 
dezvoltarea unor discipline în spațiul 
românesc.  

Filosof, sociolog, om politic și pro-
fesor universitar, membru al Partidului 
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Național-Țărănesc, deputat (1929-
1933) și ministru al Educației 
Naționale (1938-1940), membru 
post-mortem al Academiei Române, 
Petre Andrei reprezintă un punct de 
referință în istoria filosofiei și culturii 
române. Scrierile sale tratează pro-
blematici diverse, de la sociologie, 
politologie, filosofie și logică la axi-
ologie, etică și pedagogie. Mecanicism 
și teleologism în sociologia contem-
porană (1915), Sociologia revoluției 
(1921), Problema fericirii. Funda-
mentul său etico-sociologic (1921), 
Probleme de sociologie (1927), 
Fascismul (1927), Sociologie gene-
rală (1936), Filosofia valorii (1945), 
Etică generală (1999), Istoria filo-
sofiei (1983, 1997), Sociologie spe-
cială (1983) sunt doar câteva dintre 
lucrările științifice ale savantului, 
unele editate în timpul vieții, altele 
postume. Sunt de amintit, de aseme-
nea, Discursurile parlamentare 
(1929-1933), intervenții care eviden-
țiază varietatea preocupărilor și acti-
vităților desfășurate în calitate de om 
politic/deputat, demonstrând totodată 
o bună cunoaștere a realităților româ-
nești specifice perioadei interbelice. 
În acest context, savantul militează 
pentru adaptarea legislației la cerin-
țele epocii și pentru descentralizarea 
administrativă, pentru reforma învăță-
mântului și democratizarea culturii3. 

În cele ce urmează, mă voi opri 
asupra fericirii și a modului specific 
în care filosoful a tratat-o. Tema a 
sedus și continuă să seducă deopo-
trivă filosofi și psihologi, scriitori și 
poeți, oameni de știință și oameni 
obișnuiți, nimeni neîndoindu-se de 

faptul că fericirea este dezirabilă și 
constituie una dintre valorile supreme 
la care aspirăm. După cum însuși 
autorul nostru afirmă, „mersul vieții 
individuale și evoluția vieții sociale 
sunt o necontenită goană după feri-
cire”4. În această nesfârșită căutare, 
perspectiva etico-sociologică a gândi-
torului poate constitui un reper. Ceea 
ce așternea pe hârtie Petre Andrei în 
1920 continuă să fie de actualitate, 
gândurile și ideile exprimate fiind un 
izvor continuu de înțelepciune pentru 
cei care, având spiritul critic mereu 
treaz și ochii permanent deschiși, sunt 
în căutarea fericirii. Mai mult, filoso-
ful român nu urmează calea altora, 
adică simpla expunere istorică a ceea 
ce a reprezentat ideea de fericire 
pentru diverși filosofi ori pentru cu-
rentele anumitor epoci. Petre Andrei 
se raportează la marii filosofi și la 
marile tradiții, însă o face dintr-o per-
spectivă critică, analizează constant 
și, ceea ce mi se pare a fi cel mai im-
portant, abordează problema fericirii 
nu doar din punct de vedere teoretic, 
ci și practic, coroborând cele două 
aspecte și încercând să ne pună în 
gardă asupra provizoratului și fragile-
tății fericirii aici, pe pământ.  

 
Repere în abordarea problemei 
fericirii 
 
Ce este fericirea și cum poate fi 

definită aceasta, în ce constă adevă-
rata fericire, în ce măsură este posi-
bilă fericirea aici, pe pământ, sunt 
doar câteva dintre întrebările la care 
au încercat să răspundă cei care s-au 
aplecat asupra acestei teme. Însă, 
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analizând o parte dintre lucrările ulti-
melor două secole care tratează su-
biectul, putem constata că de cele mai 
multe ori autorul/autorii se axează pe 
o anumită latură în abordarea fericirii. 
De exemplu, filosoful Bertrand 
Russell, prin lucrarea În căutarea 
fericirii, oferă publicului larg o serie 
de „rețete” menite a-i călăuzi pașii în 
efortul continuu de a elimina cauzele 
nefericirii și de a deveni mai fericiți5.  

Spre deosebire de acesta, Comte-
Sponville, Delumeau și Farge ne 
supun atenției Cea mai frumoasă 
istorie a fericirii, scriere ce ne resti-
tuie, prin intermediului dialogului 
dintre Alice Germaine și autorii amin-
tiți, semnificațiile conceptului din per-
spectivele celor mai cunoscuți gân-
ditori și ale celor mai importante 
direcții filosofice. Dincolo de titlul 
comercial – este vorba de o istorie a 
ideii de fericire, de o trecere în 
revistă a modului în care aceasta a 
fost înțeleasă în diverse timpuri și 
spații socio-culturale, istorie ce nu 
poate fi „cea mai frumoasă” sau „mai 
puțin frumoasă” –, autorii ne propun 
nu numai o incursiune avizată, ci și o 
bogată reflecție asupra sensului 
fericirii astăzi, prezent în care „a fi și 
a avea, intim amestecate” constituie 
„rețeta de moment”6.  

Într-o cu totul altă direcție se 
înscrie Fericirea paradoxală a lui 
Gilles Lipovetsky. Autorul se în-
treabă dacă „societatea de hipercon-
sum”, acest „imperiu în care soarele 
mărfii și al individualismului nu 
apune niciodată”7, centrată pe consu-
mator și pe locul aparte pe care 
acesta îl ocupă în cadrul universului, 

ne înlesnește drumul spre fericire așa 
cum, aparent, ar trebui să se în-
tâmple. Se pare că nu, societatea de 
hiperconsum fiind, în fapt, o „civi-
lizație a fericirii paradoxale”8. Altfel 
spus, bogăția materială și confortul 
nu sunt singurele condiții necesare și 
suficiente ale fericirii.  

Ipoteza fericirii, apărută în același 
an, 2006, a psihologului social 
Jonathan Haidt, vine să completeze 
abordările anterioare. Construind un 
pod între perspectiva vechilor civili-
zații asupra fericirii și cea oferită de 
știința modernă, autorul ne prezintă 
„zece Mari Idei” psihologice, urmă-
rind nu simpla „enumerare meca-
nică”, ci mai ales „coerența” lor, modul 
în care „se potrivesc bine împreună, se 
completează reciproc și spun po-
vestea felului în care oamenii își 
găsesc fericirea și sensul vieții”9.  

În fine, Despre fericire. O 
călătorie filosofică a lui Frédéric 
Lenoir, publicată în 2013, subliniază 
o dată în plus dificultatea „delimit-
tării”10 noțiunii, „relativitatea” și 
„subiectivitatea”11 acesteia, criticând 
totodată „folosirea intempestivă a 
cuvântului, mai cu seamă în dome-
niul publicitar sau în noianul de 
lucrări ce au pretenția că furnizează 
«rețete» de-a gata despre fericire”12. 

În contextul lucrărilor de gen 
menționate, dar nu numai, ceea ce 
particularizează studiul Despre 
fericire al filosofului Petre Andrei 
este complexitatea modului de analiză 
și abordare a temei. Continua aspirație 
spre fericire, aspectul subiectiv al 
acesteia, legătura cu mediul social și, 
nu în ultimul rând, ceea ce este 
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extrem de important, relaționarea în-
tregii problematici cu aspectul moral 
dintr-o dublă perspectivă – fericirea 
ca „rezultat al moralei” și, totodată, 
„imbold către acțiunea morală”13 –, 
constituie tot atâtea puncte de refe-
rință care-l individualizează pe autor 
în tratarea problematicii.  

Acesta fiind universul în ansam-
blu supus examinării, pentru început 
filosoful își îndreaptă atenția asupra 
izvoarelor psihologice ale fericirii14, 
descriind subiectivismul și obiecti-
vismul – cele două direcții care au luat 
naștere de-a lungul timpului. Astfel, 
în timp ce reprezentanții primei con-
cepții – fie aceasta intelectualistă, 
afectivă sau voluntaristă – afirmă că 
sufletul nostru este singurul izvor al 
fericirii15, adepții celei de-a doua – în 
forma sa teologică sau socială – con-
sideră fericirea în relație de depen-
dență doar cu factori exteriori nouă16. 
Revenind la subiectivism, potrivit 
autorului fericirea nu constituie 
numai ceea ce simțim în anumite 
circumstanțe și nici inteligența nu 
poate fi „elementul ultim care dă 
naștere acestui fenomen atât de 
complicat”17. De aici nu trebuie să 
concluzionăm că „fericirea intelec-
tuală” nu există. Probabil că învățatul 
grec Arhimede, de exemplu, a fost 
fericit, sau chiar extrem de fericit, în 
momentul în care, descoperind prin-
cipiul fundamental al hidrostaticii, a 
rostit „Evrika”. Așadar, „fericirea 
intelectuală” există, dar nu poate fi 
singura formă de fericire. În primul 
rând pentru că nu este „la îndemâna 
oricărei ființe umane”18; în al doilea 
rând, deoarece fericirea, ca stare 

emoțională, „nu poate fi provocată 
numai de raporturile obiective și reci 
stabilite de inteligență”19. Desigur, 
„cultivarea unei minți ordonate, care 
gândește despre orice lucru în mod 
adecvat și la timpul potrivit”20 poate 
determina sporirea motivelor de feri-
cire, însă și sentimentul, această „pu-
ternică forță interioară”21, ocupă un 
loc bine definit în atingerea fericirii și 
constituie o sursă inepuizabilă în do-
bândirea acesteia. Totuși, fericirea nu 
poate fi redusă doar la sentiment, la 
ceea ce ne oferă simțurile și pasiu-
nile. Inteligența și cunoașterea își au 
locul și rostul lor. Cu alte cuvinte, 
„dacă inteligența fără sentiment e 
rece și nu are forță dinamică, senti-
mentul fără inteligență este orb”22. 
De asemenea, voluntarismul, deși are 
„meritul de a arăta că fericirea se 
dobândește prin activitate, că trebuie 
să luptăm pentru a o realiza”23, luat în 
sine constituie o concepție unilate-
rală. În ceea ce privește obiecti-
vismul, potrivit acestuia fericirea își 
are rădăcinile adânc înfipte doar în 
mediul înconjurător, în lumea exte-
rioară. Sufletul nostru este „pur re-
ceptiv”24, cauzele fericirii fiind întot-
deauna independente de noi. Este 
adevărat că aflarea fericirii în noi este 
imposibilă, însă dacă noi nu am fi, 
mai putem vorbi de fericire? Nu 
suntem noi cei care o trăim, o simțim 
și ne manifestăm ca atare? De aceea, 
nici obiectivismul teologic, care „vine 
în contradicție cu caracterul moral al 
fericirii și cu morala în genere”25, nici 
cel social, acesta ducându-ne în 
eroare prin „neglijarea personali-
tății”26, lucru subliniat de altfel și de 
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Russell în lucrarea amintită27, nu ne 
pot oferi o imagine clară și completă 
asupra izvoarelor psihologice ale 
fericirii.  

În concluzie, potrivit lui Petre 
Andrei, factorii producători de feri-
cire nu pot fi exclusiv subiectivi ori 
pur obiectivi. Soluția adecvată nu 
poate fi decât evitarea extremelor și 
găsirea „unui echilibru între subiectiv 
și obiectiv” întrucât „fericirea nu e un 
fenomen pur subiectiv, intern, al unui 
individ abstract, izolat de viața 
socială, nu e nici rezultatul influenței 
sociale asupra sufletului omenesc 
pasiv –, ci e produsul activității per-
sonalității, a prelucrării materialului 
social, în vederea idealului de 
fericire”28. Așadar, trebuie să luăm în 
calcul sentimentele, rațiunea, voința, 
dar și mediul social. Fericirea vine 
atât „din interior”, cât și „din ex-
terior”29. Nu trebuie „să ne neglijăm 
eforturile îndreptate spre exterior”, 
dar nici „munca internă” care este 
„indispensabilă celui ce aspiră la o 
fericire mai stabilă, mai profundă”30. 
Numai mariajul dintre acestea ne va 
permite o mai bună explicare și 
înțelegere a izvoarelor psihologice 
ale fericirii. Fericirea ca temă nu 
există nici în absența individului, nici 
în absența lumii exterioare. Ea este 
un apanaj al „oricărei ființe ra-
ționale”31, însă nu este dependentă 
doar de individ. Deși fiecare individ 
în parte o trăiește în felul său spe-
cific, ea își are izvorul în afara 
noastră. În absența unui „tu”, unui 
„cineva” sau „ceva” fericirea nu 
există. Cineva poate fi fericit dacă 
revede persoana iubită, sau dacă 

devine părinte, sau dacă își atinge 
scopul etc. Prin urmare, cauzele sau 
sursele fericirii sunt infinite și diferă 
de la persoană la persoană. Mai mult, 
ceva ne poate face fericiți la 20 de 
ani, altceva la 30, 40 ori 50 ș.a.m.d. 

O altă întrebare la care încearcă să 
răspundă filosoful român vizează 
posibilitatea de a fi sau nu fericiți. 
Altfel spus, este fericirea o stare reală 
sau nu? Răspunsurile formulate, de la 
Democrit și până astăzi, sunt, evi-
dent, diferite. Există, pe de o parte, 
adepții posibilității și realității feri-
cirii, optimiștii, pe de altă parte, cei care 
neagă această posibilitate, pesimiștii.  

Conform ideilor exprimate de 
Petre Andrei, optimismul poate fi 
dispozițional sau reflexiv. În ce pri-
vește prima formă, autorul ne vor-
bește de un optimism dispozițional al 
viitorului, adică de încredere într-o 
fericire viitoare, și un altul al 
trecutului, caz în care fericirea din 
trecut este singura recunoscută32. 
Optimismul reflexiv, cea de a doua 
formă, poate fi teoretic sau practic-
social. La rândul lor, acestea se 
prezintă sub ipostazele filosofică sau 
teologică33, respectiv biologică, mo-
rală și economică34. De menționat în 
acest context sunt caracteristicile 
optimismului social – activitatea, 
perfectibilitatea – lucru subliniat și de 
alți autori35. Referitor la pesimism, 
vom observa că, deși tratarea subiec-
tului este analogă dezvoltării opti-
mismului, se întinde pe mai multe 
pagini. Astfel, vorbim de un pesi-
mism dispozițional și de unul reflexiv, 
cel din urmă putând fi teoretic sau 
practic-social. De asemenea, pesi-
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mismul teoretic poate fi teologic, filo-
sofic-metafizic și științific36. Însă și 
optimismul, și pesimismul sunt puncte 
de vedere care exagerează într-o di-
recție sau alta. În acest context, 
trebuie să menționăm și faptul că nu 
avem în vedere interpretarea teolo-
gilor sau credincioșilor potrivit cărora 
fericirea nu este doar posibilă, este și 
o realitate, însă nu aici, în cetatea 
terestră, ci dincolo, în cetatea celestă. 
Pe noi ne interesează posibilitatea sau 
imposibilitatea fericirii aici, pe pă-
mânt. De aceea, în vederea formulării 
unui răspuns potrivit la această 
întrebare ar trebui să plecăm de la o 
concepție „realistă asupra vieții”37, 
ceea ce presupune și renunțarea la 
„ideea de permanență a fericirii, de 
perenitate a ei”38. Fericirea este 
durabilă, aici, pe pământ, dar nu în 
sensul în care ea poate fi o stare 
permanentă, ci în sensul în care clipa 
fericită, odată trăită, nu ne-o poate 
lua nimeni. Toată viața ne vom 
reaminti de acel moment și vom fi 
capabili să-l împărtășim celorlalți.  

 Așadar, nu este bine nici „să fim 
plini de speranță”, dar nici „cu totul 
lipsiți de iluzii”39. Drept soluție Petre 
Andrei ne propune o „concepție mai 
justă”40, anume meliorismul, potrivit 
căruia progresul există, cu alte 
cuvinte lumea în care trăim poate fi 
ameliorată, fiind posibilă trecerea la o 
stare de mai bine și o îmbunătățire 
treptată a acesteia. De aici, conchide 
gânditorul, rezultă că și fericirea „se 
realizează odată cu progresul în 
omenire”41. Din punctul meu de ve-
dere, Petre Andrei are și nu are drep-
tate, multiplicarea motivelor fericirii 

neputând fi relaționată întotdeauna cu 
progresul fericirii. Nu există trepte în 
drumul spre fericire. Putem vorbi de 
progres în cazul moralității, al 
bunătății, al libertății și, mai ales, al 
tehnologiei, dar nu neapărat de un 
progres al fericirii. Am putea spune 
noi că persoanele care au trăit cu 
secole în urmă au fost mai nefericite 
decât noi? Categoric nu. Progresul, 
indiferent de natura sa, ne poate oferi 
alte și mai multe motive de a fi 
fericiți. În același timp, aceleași 
motive pot fi tot atâtea cauze ale 
nefericirii altora. De asemenea, este 
posibilă o creștere în ceea ce privește 
totalitatea momentelor fericite. Dar 
nu vom putea susține în fiecare zi că 
suntem mai fericiți în comparație cu 
ziua anterioară și mai puțin fericiți în 
comparație cu ziua ce va veni. 
Fericirea o trăim aici și acum. 
Urmează, eventual, momente în care 
tristețea, nemulțumirea, insatisfacția, 
durerea, melancolia etc. pun stăpânire 
pe noi. Apoi, posibil, fericirea revine. 
Acesta este cursul vieții. Fericirea și 
nefericirea se împletesc în mod 
constant pe parcursul existenței 
noastre. A spune „am fost complet 
fericit” sau „am fost complet nefe-
ricit” mi se pare o exagerare. Lucru-
rile nu trebuie catalogate în termeni 
absoluți. Aici, pe pământ, vom pen-
dula în permanență între bine și rău, 
dreptate și nedreptate, libertate și 
constrângere, succes și insucces, plă-
cere și durere, bucurie și tristețe, 
fericire și nefericire. Însă, da, putem 
vorbi de grade ale fericirii. Dacă am 
fi întrebați care ar fi cea mai mare 
fericire pe care am trăit-o, probabil 
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cu toții am ști ce să răspundem. 
Russell considera, de exemplu, că 
fericirea de a fi părinte i s-a părut a fi 
„mai mare decât oricare alta”42. 
Așadar, fericirea se manifestă în 
ipostaze diferite. Există fericiri și 
fericiri, unele putând fi mai mari sau 
mai mici în comparație cu altele.  

Incontestabil, fericirea, indivi-
duală sau colectivă, există. Firește, 
noi suntem ființe sociale și fericirea 
noastră depinde, de cele mai multe 
ori, de ceilalți și de circumstanțele 
specifice societății în care activăm. În 
felul acesta ajungem la ultimul aspect 
abordat de filosoful român în pro-
blematica fericirii. Acesta vizează 
fundamentul social și etic al fericirii. 
Trăind în societate, scopurilor noastre 
individuale li se alătură scopurile so-
ciale și umane43. Așa stând lucrurile, 
este evident că „legea morală e goală 
fără omul individual”, dar cu toții am 
fi „orbi fără intuiția unei ordini trans-
individuale”44. Pe cale de consecință, 
potrivit lui Petre Andrei, umanitatea 
reprezintă idealul etic ori scopul 
moral suprem. Acestuia „i se subor-
donează toate scopurile individuale și 
sociale. Umanitatea este scopul care 
va determina fericirea”45. Natura feri-
cirii nu este una „individuală, e-
goistă”46, scopurile de acest fel ofe-
rindu-ne doar „mulțumiri trecătoare”47.  

Cred, totuși, că și scopurile indi-
viduale pot fi surse ale fericirii. Este 
adevărat, în absența celuilalt nu am 
avea prea multe motive de fericire, 
după cum tot din cauza celorlalți 
suntem expuși și nefericirii, decepți-
ilor, insuccesului, dezamăgirilor, ne-
mulțumirilor vieții în general. Există 

o strânsă legătură și interdependență 
între individ și ceilalți în realizarea 
fericirii, chiar dacă în prezent s-a 
„pierdut ceva din relația cu celălalt”48 
iar „fericirea personală este consi-
derată mai importantă decât privirea 
aruncată spre fericirea altora”49. Cu 
toate acestea, receptivitatea la greută-
țile și nevoile celor din jur, dorința de 
a-i ajuta nu au dispărut în totalitate. 
Cu alte cuvinte, „inima individului 
hiperconsumator nu a încetat să bată, 
doar că are alt ritm”50. 

Altfel spus, în permanență trebuie 
să avem în atenție și nevoile sau 
starea de bine a celorlalți semeni, 
întrucât „cele mai mari fericiri sunt 
condiționate de raportul față de sine 
și față de ceilalți”51. În acest sens, 
„învățămintele morale sunt apte să 
amelioreze lumea”52, să influențeze 
în bine atitudinea și acțiunile indivi-
zilor, să îmbunătățească raporturile 
dintre aceștia și colectivități. Morala, 
această „ultimă treaptă a înțelep-
ciunii”53, nu poate fi eludată în tra-
tarea problemei fericirii. Însuși 
Stagiritul considera fericirea ca fiind 
„binele cel mai înalt dintre toate în 
domeniul vieții practice”54. 

Este însă fericirea un scop sau un 
efect al moralei, se întreabă, în final, 
gânditorul român? Răspunsul ur-
mează calea de mijloc. Fericirea 
poate fi și scop, și efect al moralei55. 
Dacă vom ține cont de faptul că 
fericirea noastră nu trebuie să se 
realizeze în detrimentul celorlalți și 
vom fi preocupați continuu și perma-
nent de binele semenilor noștri, 
atunci vom ști cum să acționăm în 
așa fel încât tot ceea ce facem să 
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contribuie nu numai la propria feri-
cire, ci și la fericirea celor din jur. 

Este posibilă acum, după aceste 
scurte considerații asupra comple-
xității problematicii fericirii, defi-
nirea acesteia? Desigur, în universul 
de discurs al filosofiei definițiile nu 
ne lipsesc. Termenii prin intermediul 
cărora s-a definit fericirea, de ase-
menea, sunt multipli. Într-o epocă sau 
alta, cuvinte precum înțelepciunea, 
virtutea, conștiința, perfecțiunea, 
succesul, prestigiul, binele, iubirea, 
plăcerea, bucuria, satisfacția, bel-
șugul, existența confortabilă etc. sunt 
considerate a fi sinonime cu fericirea. 
Însă aceste criterii sunt unilaterale și 
nu este înțelept să fie generalizate 
întrucât „nu au în vedere omul real cu 
trebuințele și impulsurile sale sufle-
tești”56. Ele sunt, desigur, „ingre-
diente ale fericirii”57, componente 
necesare ale sale, dar nu și suficiente, 
luate separat. La toate acestea să 
adăugăm și importanța rolului pe care 
îl joacă o fărâmă de noroc în do-
bândirea fericirii58, lucru recunoscut 
și menționat de mulți gânditori. 
Important, și dificil în același timp, 
este să descoperim nu numai care 
dintre aceste elemente coroborate ne 
pot conduce spre fericire, ci și „can-
titatea” exactă pentru fiecare individ 
în parte. Altfel spus, trebuie să desco-
perim „cheia”, „rețeta” sau „secretul” 
fericirii. Ceea ce mi se pare aproape 
imposibil, chiar dacă ideile avansate 
în acest sens nu lipsesc. Filosoful bri-
tanic Russell, de exemplu, consideră 
că secretul fericirii constă în a avea 
„interese cât mai largi cu putință”, iar 
reacțiile noastre „față de lucrurile și 
persoanele care ne interesează să fie, 
pe cât posibil, simpatetice, iar nu 

ostile”59. Psihologul social Haidt ne 
propune chiar „trei tehnici care 
sporesc fericirea”60, meditația, tera-
pia cognitivă și Prozacul61, precizând 
că „fiecare se poate dovedi o metodă 
eficientă în cazul unora, dar nu și al 
altora...”62. Recomandările acestora 
sunt, firește, de mare ajutor în drumul 
pentru dobândirea fericirii, însă nu ne 
garantează reușita.  

Revenind la posibilitatea avansării 
unei definiții a fericirii, în viziunea 
lui Petre Andrei aceasta constituie 
„mulțumirea durabilă a voinței prin 
îndeplinirea și realizarea scopuri-
lor”63, scopul suprem fiind „realize-
rea umanității sau a maximului de 
valori culturale umane”64. În opinia 
mea, fericirea este un teritoriu vast, 
complex, ce nu poate fi cuprins în 
limitele unei definiții. De aceea, o 
definiție adecvată, clară, lipsită de 
termeni impreciși sau expresii figu-
rate este imposibil de formulat în 
cazul conceptului de fericire. Mutatis 
mutandis și parafrazând ceea ce 
Fericitul Augustin spunea în Con-
fesiunile sale cu privire la timp, dacă 
nu mă întrebi ce este fericirea, o știu, 
însă dacă vreau să explic cuiva care 
mă întreabă, nu știu. 

 
Concluzii 
 
Ce este fericirea și care-i sun 

izvoarele, dacă este posibilă și cum 
poate fi atinsă, aici, pe pământ, sunt 
doar câteva dintre întrebările funda-
mentale la care studiul de față a 
încercat să ofere un răspuns. Ceea ce 
putem constata, pe de o parte, este 
faptul că anumite idei sunt prezente 
nu numai în veacuri diferite, ci și la 
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gânditori diferiți din aceeași pe-
rioadă. Pe de altă parte, referitor la 
posibilitatea sau imposibilitatea atin-
gerii fericirii, soluțiile nu sunt simple 
și nici la îndemâna oricui. Difi-
cultățile apar la tot pasul și nu de 
puține ori „obstacolele pe care ni le 
așezăm în calea propriei fericiri”65 nu 
sunt conștientizate. În plus, „filtrele 
mentale prin care privim lumea”66 
diferă de la individ la individ. Altfel 
spus, nu există o rețetă unică, capa-
bilă să ne arate totalitatea „ingre-
dientelor” din componența fericirii și 
cantitatea exactă pentru fiecare indi-
vid în parte astfel încât să fim siguri 
de succesul său. Cu alte cuvinte, nu 
există fericire în sensul abstract sau 
absolut al termenului, ci indivizi care 
sunt fericiți în anumite momente sau 
clipe ale vieții lor. Fericirea, aici, pe 
pământ, nu este o stare permanentă. 
Nu există oameni cu desăvârșire, 
perfect sau deplin fericiți pe pământ. 
Fericirea absolută aici, pe pământ, 
există doar printr-un „abuz teore-
tic”67. Există grade de fericire, dacă 
vreți. Putem fi mai mult sau mai 
puțin fericiți, respectiv mai mult sau 
mai puțin nefericiți, dar niciodată 
absolut fericiți sau absolut nefericiți. 
Însă, da, fericirea poate fi absolută în 
sensul în care ea este ceva definitiv 
câștigat. Odată trăită, clipa fericită nu 
mai poate fi pierdută, nici chiar cu 
trecerea timpului. Ea rămâne în 
amintirea noastră și mereu vom putea 
să o împărtășim altora. Tocmai de 
aceea și putem vorbi, în timp și în 
diverse situații, de cea mai mare 
fericire pe care am trăit-o. 

Fericirea este un apanaj al oame-
nilor, este specific umană. De aceea, 
nu cred că expresii precum „vremuri 

fericite”, „pământ fericit”, „viață 
fericită”, „mariaj fericit”, „fericit în-
zestrat de natură”, „limba germană 
are fericirea să posede” ș.a., deși 
folosite în mod constant în limbajul 
filosofic sau curent, scris sau oral, 
sunt, la rigoare, corecte. Însă, chiar 
dacă ele nu rezistă unei evaluări 
critice, sunt larg răspândite și recu-
noașterea inter-subiectivă funcți-
onează. Cu toții cunoaștem sensul și 
semnificațiile acestor sintagme, 
suntem de acord în ceea ce privește 
puterea lor comunicativă și, prin 
urmare, le folosim permanent pentru 
că rigurozitatea formei nu constituie 
întotdeauna un standard în reușita 
procesului comunicării. Deși sunt 
imprecise, vagi, ambigue, prin inter-
mediul lor exprimăm uneori mult mai 
bine ceea ce dorim să transmitem. În 
plus, aceste diferite expresii, mai 
mult sau mai puțin apropiate de 
accepțiunea autentică, sunt un semn 
al faptului că fericirea este reală. 

Revenind la fericire și la înțelesul 
acesteia, cred, de asemenea, că 
nimeni nu poate spune despre o altă 
persoană dacă a fost sau este fericită 
ori nefericită. În primul rând pentru 
că fericirea, înțeleasă ca stare perma-
nentă, nu există. În al doilea rând, 
pentru că fiecare știe doar despre sine 
când și cum s-a manifestat fericirea. 
Putem, eventual, presupune că o 
persoană sau alta, într-un anume 
moment al vieții, a fost fericită 
plecând de la modul în care și-a 
exteriorizat trăirile, însă nu vom fi 
siguri niciodată dacă într-adevăr este 
vorba de o fericire autentică, excep-
tând, desigur, situația în care acest 
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lucru ne-ar fi direct comunicat. De 
exemplu, Bertrand Russell spunea 
despre Michelangelo că „a fost un 
om profund nefericit”68, iar Aristotel 
considera că „nimeni nu l-ar putea 
socoti fericit”69 pe ultimul rege al 
Troiei, Priam. Să fie oare așa? Nu 
cred că noi putem răspunde astăzi la 
această întrebare.  

Cât privește posibilitatea sau 
imposibilitatea de a fi fericiți, și aici 
opiniile diferă. Pendulăm permanent 
între voci care ne spun „Vei fi fericit” 
și voci opuse care susțin că „Nu 
există nicio șansă”. Este adevărat că 
fericirea eternă nu poate fi dobândită 
în viața de zi cu zi, dar nici „deșertă-
ciune și vânare de vânt” (Ecclesiastul, 
2, 17-26) nu este totul. Pe cale de 
consecință, nu putem susține că feri-
cirea „nu poate fi atinsă deloc în 
această lume”70. Este posibil ca feri-
cirea să fie doar o clipă sau, cum 
spunea Petru Creția, poate fi „lumina 
dintre două bezne” și cu aceasta să te 
întâlnești doar o singură dată în viață. 
Și nici nu poate fi redusă doar la a 
bea, a mânca și a fi mulțumiți de ceea 
ce am făcut sau am strâns în viață 
(Ecclesiastul, 2, 24). Nu poate fi 
exclusă posibilitatea ca cei care nu au 
ce pune pe masă să se considere 
fericiți în momentul în care au parte 
de un prânz copios. Este posibil, de 
asemenea, ca în anumite situații 
critice, de exemplu cel al unui un om 
care a rătăcit mai multe zile în deșert 
fără a avea parte de un strop de apă, 
să fim fericiți dacă ni se oferă o cană 
cu apă.  

În ceea ce privește plăcerea cred 
că fericirea profundă, autentică nu 

poate fi redusă la aceasta. După cum 
au demonstrat oamenii de știință, 
„studiile biochimice și imagistica 
cerebrală permit perceperea plăcerii”, 
însă „ele nu măsoară niciodată feri-
cirea”71. Fericire și plăcere nu sunt 
termeni identici, după cum nu există 
identitate de sens și conținut nici între 
fericire și bucurie, mulțumire, sa-
tisfacție, împlinire, deși cel mai 
adesea termenii sunt confundați. Și 
nici „a trăi bine și a te bucura de 
succes”72, ideal „proslăvit fără înce-
tare”73 și în societatea de hipercon-
sum, nu sunt unul și același lucru cu 
fericirea. Toate acestea sunt mijloace 
prin intermediul cărora putem atinge 
ceea ce numim fericire. Care este 
însă aportul lor în parte știe doar 
fiecare pentru sine.  

Așadar, condiția temporalității și 
complexitatea realității, căreia „nimic 
de ordinul absolutului nu-i sub-
zistă”74, ne împiedică să oferim un 
răspuns valabil oricând, oriunde și 
pentru fiecare în parte. Probabil cel 
mai bun răspuns la această eternă 
întrebare este cel oferit de mulți 
filosofi. Potrivit acestora, dacă dorim 
să ajungem la fericire, atunci trebuie 
să ne punem orice altă țintă, numai 
un singur lucru nu – fericirea. Cu 
alte cuvinte, să „nu vorbim despre 
drum din unghiul punctului de 
sosire”, ci să „vorbim din mers, 
însoțiți de oboseala, de incertitudinea, 
dar și de tenacitatea mersului”75. În 
caz contrar, există posibilitatea să 
trecem prin viață doar nădăjduind-o.
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Abstract: The principle of administrative decen-
tralization was proclaimed in the constitutions of modern 
Romania (1866 and 1923), but was not applied until 
1929, when the Local Administration Law was adopted, 
with the peasant party deputy from Vaslui, sociologist 
and philosopher Petre Andrei as rapporteur. In his 
report to the Assembly of Deputies and during the 
debates conducted by intellectually highly qualified 
MPs, Petre Andrei explained the virtues of decentra-
lization and regionalization, in contrast to the 
centralized and standardizing system created by the 

Liberal Administrative Law of 1925. Petre Andrei’s arguments – backed up by 
observations of Romanian social realities, but also by the theories of renowned 
Western and Romanian jurists and sociologists - are astonishingly topical, more 
than nine decades after they were formulated. 
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Introducere 
  
De aproximativ jumătate de secol, 

în democrațiile occidentale au loc 
schimbări majore în organizarea 
sistemelor administrative, cauzate de 
incapacitatea statelor de a gestiona în 
amănunt complexitatea socială, dar și 
de presiunile societății civile pentru 
a-și recupera zona de autonomie și de 
participare reală la elaborarea și la 
gestionarea politicilor publice. Dizlo-
când practicile centraliste specifice 

epocii de constituire și consolidare a 
statelor moderne, curentul politic al 
descentralizării administrative im-
pune o remodelare completă a scenei 
vieții publice, deopotrivă în materie 
de instituții, de legi și mecanisme 
decizionale, de agenți de putere și de 
participare democratică. Întâmpinată 
cu o explicabilă ostilitate de către 
birocrațiile de stat și elitele guver-
nante, descentralizarea își dovedește 
tot mai mult virtuțile economice și 
democratice, pe măsură ce colecti-
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vitățile locale învață să se autoad-
ministreze și să coopereze pe orizon-
tală, reducându-și gradul de depen-
dență față de autoritățile centrale. 

În tratatele de drept administrativ 
și de administrație publică, fenome-
nul descentralizării este examinat, de 
regulă, ca un proiect născut și crescut 
pe tărâm occidental, iar cazul tipic de 
trecere de la centralism la descen-
tralizare este acela al Franței. Lite-
ratura juridică și dezbaterile politice 
de la noi reiau aceeași convingere că 
descentralizarea este „o afacere fran-
țuzească”, pe care trebuie să o adop-
tăm vrând-nevrând, pe mult bătătorita 
linie istorică a sincronismului. Această 
stare de lucruri este explicabilă, câtă 
vreme primul nostru contact cu 
doctrina descentralizării s-a petrecut, 
după căderea comunismului (bazat pe 
„centralism democratic”), prin stu-
diile efectuate de tineri români în 
universități franceze și prin „înfrățiri” 
dintre comune și orașe din România 
cu localități din Hexagon. Franța a 
fost principala noastră sursă de 
informare despre descentralizare, așa 
cum tot ea fusese modelul sistemului 
nostru juridic și administrativ, de la 
1859 până la instaurarea comu-
nismului. 

Recunoscând importanța mode-
lului francez pentru actualele procese 
ale descentralizării administrației 
publice românești, se cuvine să 
valorificăm și moștenirea noastră 
istorică în materie de descentralizare, 
prezentând dezbaterile parlamentare 
care au precedat adoptarea Legii nr. 
167 din 3 august 1929 pentru orga-
nizarea administraţiunii locale, act 

normatic care l-a avut ca raportor pe 
profesorul universitar ieșean Petre 
Andrei, sociolog și filosof, deputat 
țărănist de Vaslui. Pe lângă adecvarea 
conceptului descentralizării la nevoile 
administrației românești de după Marea 
Unire, demersul politico-juridic al lui 
Petre Andrei și al deputaților care și-au 
prezentat în plen punctele de vedere 
demonstrează nivelul intelectual al 
Parlamentului nostru interbelic, ra-
cordarea membrilor săi la cultura 
politică europeană și ancorarea adâncă 
în solul intereselor naționale. 

  
Întâlniri intelectuale cu ideea 
descentralizării 
 
În urmă cu treizeci de ani, am auzit 

pentru prima oară despre descen-
tralizare, în timpul studiilor masterale 
în domeniul puterilor locale. Unul 
dintre profesorii mei, Jean-Claude 
Lugan, cunoscut sociolog sistemist 
francez, se străduia pe atunci să 
explice utilitatea descentralizării, în 
fața unui grup eterogen de studenți, 
proveniți din țări cu tradiții admi-
nistrative foarte diferite: fostele co-
lonii africane Zair, Togo și 
Mauritania, Brazilia federală, „disci-
plinatele” asiatice Japonia și Coreea 
de Sud, Franța (fostul etalon al cen-
tralismului european modern), dar și 
proaspăt eliberatele de comunism 
România și Cehoslovacia (încă 
nedivizată). Ca să pricepem noi de ce 
se făcea atâta zarvă politică și 
științifică în siajul acestui concept, 
Profesorul Lugan (care exercita de 
mai bine de un deceniu și funcția de 
vice-primar în localitatea sa natală, 
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Figéac, la vreo sută de kilometri 
depărtare de Toulouse) ne-a povestit 
o întâmplare administrativă – nu știu 
cât de reală va fi fost, dar cu sigu-
ranță era potrivită ca exemplu di-
dactic – despre eficientizarea „guver-
nanței locale”, după adoptarea legilor 
descentralizării (din 1982 și 1983). 
Povestea suna cam așa: înainte de 
descentralizare, ca să se aprobe 
construirea unui banal pod peste râul 
Célé, erau necesari câțiva ani doar 
pentru ca diverse ministere pariziene 
(finanțele, lucrările publice, mediul, 
transporturile, patrimoniul etc.) să 
avizeze lucrarea; apoi mai dura un 
timp oarecare alocarea de resurse „de 
la centru”, pe bază de amiciții / clien-
telisme politice, lucrarea propriu-zisă 
demarând după alte luni sau chiar 
ani. Acea lungă așteptare dăuna în 
mod evident intereselor cetățenilor, 
care ar fi avut nevoie grabnică de 
pod. Prin contrast, după descentra-
lizare, avizarea s-a oprit la nivelul 
unor servicii deconcentrate, obținân-
du-se foarte rapid; având documen-
tația, colectivitatea locală putea 
organiza ea însăși licitația de lucrări, 
putea angaja fonduri proprii sau se 
putea împrumuta pe piața de capital, 
grăbind astfel finalizarea obiectivului. 

După întoarcerea mea în 
România, am folosit uneori povestea 
cu podul din Figéac, când a trebuit să 
le explic studenților ce înseamnă 
descentralizarea. Odată prezentat 
exemplul, încercam să desprind o 
formă preliminară de „teorie”, afir-
mând că interesele reale și imediate 
ale unei colectivități locale sunt cel 
mai bine cunoscute de către ea însăși, 

decizia privind o anume politică 
publică trebuind să coboare astfel de 
la centru către nivelul local. 

Destul de multă vreme, am aso-
ciat descentralizarea doar cu refor-
mele administrative din Franța 
începutului anilor ’80, eventual cu 
alte câteva experiențe din Belgia, 
Italia sau Spania. De prin 2000, însă, 
cercetând istoria administrației româ-
nești de dinainte de comunism, am 
aflat cu surprindere că și la noi se 
pusese problema descentralizării, mai 
întâi la nivel de principiu, în textele 
Constituțiilor de la 1866 și 19231, 
apoi ca suport practic al reorganizării 
administrative, operate printr-o lege 
din 19292. Acest din urmă document 
juridic este indisolubil legat de 
prestația politică a lui Petre Andrei, 
care a prezentat în fața Adunării 
Deputaților Raportul și Proiectul 
Legii pentru organizarea admi-
nistrației locale3. 

Esența reflecțiilor care urmează 
poate fi exprimată prin următoarele 
afirmații din Raportul lui Petre 
Andrei: „În conformitate cu prin-
cipiile constituționale, realizate după 
mult zbucium, poporul are dreptul să 
se conducă prin reprezentanții săi, să 
participe la întreaga viață de stat. Cu 
atât mai mult poporul are dreptul să 
se administreze. Și, desigur, cea mai 
bună administrație o pot face acei 
care își cunosc direct și imediat 
interesele. De aici decurge o conse-
cință foarte naturală: autoadmi-
nistrarea. Dar aceasta e posibilă 
numai printr-o largă descentrali-
zare”4. Așa explica raportorul con-
strucția noii legi administrative în 
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jurul conceptului de descentralizare, 
declanșând multe reacții de respin-
gere din partea adepților centra-
lismului, motivat principial prin 
„apărarea unității statului”.  

Tensiunile generate de afirmarea 
descentralizării, în vara lui 1929, au 
fost atât de mari, încât deputații 
liberali au părăsit la un moment dat 
dezbaterile, pentru a nu fi asociați cu 
ceea ce ei catalogau drept o acțiune 
de destructurare a statului național 
unitar. Mulți dintre ei trăiau, pro-
babil, un sincer sentiment de frică; și 
mai mulți vor fi fost cei care înțe-
legeau să-și mențină foloasele deri-
vate din poziționarea Bucureștiului 
(adică a liderilor centrali) ca „stăpân” 
peste provinciile proaspăt reunite cu 
Vechiul Regat. Și pentru unii și 
pentru alții, chestiunea descentra-
lizării era prea fierbinte, prea riscantă 
și aducătoare de pagubă politică (și 
economică).  

Am încercat să-i înțeleg și pe 
țărăniștii reformatori și pe liberalii 
transformați în „conservatori” (ba 
chiar în „reacționari”, potrivit etiche-
tărilor făcute de majoritatea parla-
mentară țărănistă), pornind de la 
atmosfera încărcată a anului de debut 
al marii crize economice, dar mai 
ales pornind de la vechile (și 
proastele) obiceiuri ale clasei noastre 
politice: corupția, clientelismul, dile-
tantismul etc. Privind către acele 
vremuri, îmi pot explica unele ecouri 
actuale ale naționalismului de paradă, 
refractar la descentralizare în general 
și la regionalizare în special.  

 

Frica de descentralizare și de 
regionalizare în epoca inter-
belică 
  
Raportul privind proiectul de 

Lege a administrației locale și dez-
baterile premergătoare adoptării ei au 
evidențiat din plin conservatorismul 
multor politicieni români interbelici 
în chestiunea schimbării sistemului 
administrativ. Mai mult chiar decât o 
atitudine conservatoare, se putea 
descifra în rândul lor o adevărată 
frică de descentralizare (ca să nu mai 
vorbim de groaza indusă de „re-
gionalizare”)! Astfel, deși înscris în 
constituțiile României moderne (prin 
imitarea dreptului francez, în spe-
cial), principiul descentralizării admi-
nistrative a fost multă vreme ignorat 
sau trecut sub tăcere, fie dintr-o 
exagerată precauție privind conso-
lidarea unității statului (date fiind 
coordonatele istorice ale nașterii sale, 
prin unirea unor provincii cu tradiții 
administrative sensibil diferite și cu 
elite interesate de afirmarea valorii 
propriilor paradigme politice), fie din 
motive ce țineau de avantajele pe 
care notabilii le putea extrage din 
centralism. 

Cât privește „frica de centralism”, 
Petre Andrei remarca următoarele: 
„Descentralizarea a fost pentru mulți, 
mai ales la noi în țară, o formulă 
înspăimântătoare din cauza confuziei 
voite sau involuntare cu federalismul, 
cu atingerea unității statului”5. Or, 
dacă federalismul presupune o gru-
pare de state cu organe legiuitoare 
proprii și cu guvernăminte distincte, 
sistemul descentralizat presupune 
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existența unui singur parlament care 
dă legi pentru ansamblul teritoriului. 
Puterea legislativă unică din capitală 
este cea care stabilește limitele com-
petențelor organelor administrative 
din toate unitățile administrativ-
teritoriale; guvernul – unic și el – 
aplică uniform legile și are exclu-
sivitate în materie de politică externă; 
în plus, exercită dreptul de tutelă 
administrativă. Nicio atribuție dată de 
stat unei colectivități locale nu se 
poate transforma într-un drept irevo-
cabil, așa că statul care s-ar simți 
amenințat de tendințe centrifuge ar 
putea restrânge sau chiar retrage 
atribuțiile acordate anterior structu-
rilor locale de putere. 

Depășind această chestiune de 
abecedar al teoriei constituționale (pe 
care presupunea că o cunoaște în 
amănunt fiecare parlamentar), Petre 
Andrei avansează spre fondul 
psihologic al fricii de descentralizare: 
convingerea unora (din Vechiul Regat, 
se înțelege) că descentralizarea 
bazată pe regiuni ar putea antrena 
tendințe separatiste în Transilvania, 
Bucovina sau Basarabia. În această 
privință, discursul deputatului Petre 
Andrei intră în registrul moral și 
afectiv, păstrându-se totodată pe 
coordonata logicii implacabile. În 
opinia sa, nu se cădea și nu era logic 
să-i suspecteze cineva pe frații noștri 
din provinciile reunite că ar dori să se 
separe de Regat, revenind la obe-
diențele de odinioară și la dezna-
ționalizarea la care au fost supuși: 
„aceia care au luptat o viață întreagă 
și care s-au sacrificat pentru un ideal, 
unirea într-un singur stat al tuturor 

românilor, aceia care au cunoscut 
mizeria temnițelor ungurești și au 
suferit grozăviile exilurilor în Siberia, 
acești români care și-au jertfit viața 
pentru un ideal național, deodată au 
devenit forțe de care trebuie să ne 
temem pentru că au tendințe de 
îndepărtare de statul român?”6. O as-
tfel de bănuială la adresa lor era cu 
totul jignitoare, imorală și absurdă, 
dar era totuși întreținută în unele 
cercuri politicianiste bucureștene, 
care nu agreau spiritul critic și 
rigoarea pe care le aduseseră în 
instituțiile dâmbovițene oamenii 
politici formați la școala parlamen-
tarismului de la Viena sau Budapesta. 
Personalități ca Iuliu Maniu, 
Alexandru Vaida-Voevod, Vasile 
Goldiș, Ștefan Cicio Pop, Antoniu 
Mocioni, Vasile Lucaciu și alții 
asemenea lor, vorbitori ai mai multor 
limbi străine și școliți serios în 
universitățile germanice7, contrastau 
cu „Miticii” noștri tradiționali (super-
ficiali utilizatori de franțuzisme, 
delăsători și luând totul în bășcălie, 
ca la „porțile Orientului”), devoalân-
du-le sărăcia ideatică și morală.  

Liberalii încercaseră să unifor-
mizeze viața publică, prin Legea 
administrativă din 1925, sperând să 
obțină o „omogenitate” națională8; 
reușiseră parțial să impună un anume 
fel de uniformitate, un „tip mijlociu” 
(vorba lui Mihail Ralea), care nu 
aducea însă vreo valoare suplimen-
tară unității naționale, nici o func-
ționare mai bună a administrației9. 
Invocând ideile lui Iuliu Maniu, 
exprimate în prefața unei cărți scrise 
de profesorul clujean Mihai Adrian 
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Șerban10 despre starea agriculturii 
românești, Petre Andrei atrăgea aten-
ția asupra faptului că descentralizarea 
și forma ei cea mai avansată – 
regionalizarea – constituie sursa vieții 
armonioase a națiunii, atât din punct 
de vedere economico-social, cât și 
cultural: „Regionalismul acesta admi-
nistrativ este necesar, el colorează 
întreaga noastră viață și cultură. 
Psihologia popoarelor chiar este 
influențată de regionalism. Gândiți-
vă dumneavoastră la omul nordului, 
omul în sufletul căruia este misti-
cismul, omul cu putere de concen-
trare și cu hotărâre energică; la omul 
sudului este dezvoltată spontaneitatea 
creatoare, imaginația, senzualitatea 
chiar. În țara noastră, firea blândă, 
mistică și indolența contemplativă a 
basarabeanului și a moldoveanului 
desigur că este deosebită de raționa-
lismul și practicismul olteanului și 
munteanului; și cu toate acestea în 
sufletul tuturora au existat senti-
mentul și ideea de unitate națională și 
de stat unitar românesc”11. Prin 
urmare, în loc să dezavuăm regiona-
lismul, mai înțelept ar fi să-i folosim 
resursele, fie ele culturale, economice 
sau politice, așa cum fac alte state. 

Descentralizarea și regionalizarea 
sunt justificate de Petre Andrei și din 
perspectivă constituțională, răspun-
zând astfel celor care „se temeau” de 
încălcarea Constituției. Evocând 
perioada guvernării liberale, în care 
s-au adoptat de către aceeași adunare 
parlamentară atât Constituția din 
1923, cât și Legea unificării admi-
nistrative din 192512, Petre Andrei 
arăta faptul că legea fundamentală a 

țării nu interzice regionalizarea. În 
art. 4, ea prevede că: „Teritoriul 
României, din punct de vedere ad-
ministrativ, se împarte în județe, ju-
dețele în comune. Numărul, întin-
derea și subdiviziunile lor teritoriale 
se vor stabili după formele prevăzute 
în legile de organizare administra-
tive”. Iar când cercetăm prima astfel 
de lege elaborată în baza Constituției, 
respectiv Legea nr. 95 din 13 iunie 
1925, vedem că la art. 296 se 
stabilesc următoarele: „Comunele şi 
judeţele se pot asocia între ele sau cu 
Statul pentru un scop bine deter-
minat, ca să execute, să creeze sau să 
întreţină lucrări şi instituţiuni, care 
sunt de folos local sau regional (subl. 
ns.), din punct de vedere sanitar, 
economic, cultural sau al lucrărilor 
publice”. Iată că, deși nu era definită 
ca unitate administrativ-teritorială, 
regiunea era subînțeleasă de le-
giuitorul constituant ca o realitate de 
viață publică, posibil a fi regle-
mentată prin legile administrative, 
dar putând să subziste și fără o 
consacrare legală, fără a contrazice 
spiritul Constituției; o astfel de 
unitate este produsul asocierii 
comunelor sau / și a județelor, în 
vederea satisfacerii unor scopuri de 
nivel regional. „Prin urmare, dom-
nilor – spunea Petre Andrei –, consti-
tuantul a înțeles să permită regiunea. 
Folos regional! Ce înseamnă acest 
«regional» decât că a avut în vedere o 
anumită configurație a unei provincii, 
regiunea. Pentru liberali, cuvântul 
«regional» atunci nu era o spe-
rietoare, pentru că erau la guvern; 
când au ajuns în opoziție, regiunea 
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devine deodată o groaznică himeră 
care trebuie să producă spaimă 
tuturor. Vasăzică, din punct de 
vedere constituțional, asociația de 
județe și, aș spune, chiar regiunea 
este constituțională”13. 

Totuși, ca să evite o reacție și mai 
virulentă contra descentralizării, 
inițiativa legislativă a țărăniștilor s-a 
limitat la menționarea asociației de 
județe (renunțând la folosirea terme-
nului de regiune sau de provincie), 
căreia i-a conferit în mod necesar o 
mai largă libertate de mișcare și – 
elementul de bază pentru a putea 
opera ca actor administrativ – perso-
nalitatea juridică14. Dar și față de 
personalitatea juridică a asociației de 
județe au existat proteste în presa 
liberală, care a agitat aceeași spaimă 
a dezarticulării statului. Petre Andrei 
a explicat, însă, cu argumente oferite 
de un reputat jurist francez, de ce era 
necesară conferirea personalității 
juridice: „Asociația de județe, ca să 
creeze serviciile necesare, are nevoie 
să angajeze agenți, are nevoie de 
buget, trebuie să facă cheltuieli, are 
nevoie de venituri. Asociația trebuie 
să poată dobândi bunuri, să fie cre-
ditoare, să fie debitoare, are nevoie 
de capacitate juridică (...). Agenții 
administrativi care exercită anumite 
funcții, spune Barthélemy15, sunt 
asemenea cu particularul care face 
anumite operațiuni administrative în 
patrimoniul său”16. 

Asigurările lui Petre Andrei pri-
vind „supraviețuirea” statului na-
țional unitar (și chiar mai buna lui 
funcționare) după aplicarea descen-
tralizării erau temeinice și de bun 

simț, putând satisface pretențiile 
oricărui naționalist; dar nu și pe cele 
ale centraliștilor pragmatici. 

 
Descentralizarea și critica cen-
tralismului administrativ în con-
cepția lui Petre Andrei 
 
În perioada interbelică, clasa 

intelectuală și elita politică (ultima 
categorie fiind inclusă cvasi-integral 
în prima), beneficiind de o solidă 
educație academică în Occident, știau 
care este substanța celor patru tipuri 
de regim administrativ (centralist, 
descentralizat, deconcentrat și auto-
nom), înțelegând totodată că: „Cen-
tralizarea și descentralizarea, decon-
centrarea și autonomia sunt realizări 
administrative înfățișând aspecte de 
seamă, pure, ale eternului antagonism 
social care există între autoritate și 
libertate”17. În aceste condiții, dez-
baterile politice privind opțiunea 
pentru un regim administrativ sau 
altul – mai atașat centralismului etatic 
sau, după caz, libertăților regionale – 
erau de o înaltă calitate, antrenând 
solide teorii și argumente sociolo-
gice, antropologice, economice și 
filosofice, pe lângă motivațiile de 
ordin ideologic. În parlamentul de 
atunci, erau extrem de rare cazurile 
de incultură18, de „aflare în vorbă” 
sau de grobianism, căci partidele își 
îndeplineau riguros funcția de filtrare 
și de selectare a valorilor. Așadar, să 
vedem cum se punea problema cen-
tralismului și a descentralizării. 

În discursul său din 18 iulie, în a 
treia zi de la debutul dezbaterilor 
asupra Legii administrației locale și 
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la o zi după retragerea liberalilor de 
la discuții, Petre Andrei a început cu 
o critică dură la adresa Partidului 
Național Liberal, care, în opinia sa, 
se obișnuise a se crede „o instituție a 
statului”, de care nimeni nu se putea 
atinge și care se plasa cu de la sine 
putere deasupra Constituției și a 
legilor; în acest fel blocase ani la rând 
materializarea principiului constitu-
țional al descentralizării.  

Folosind texte din dreptul consti-
tuțional al lui Léon Duguit și din 
filosofia statului a lui Hegel, depu-
tatul țărănist a arătat celor rămași în 
plen ce înseamnă statul și care este 
raportul său cu aparatul administra-
tiv. A lămurit apoi esența regimului 
administrativ de tip executiv de la noi 
(în care organele guvernamentale fac 
în același timp administrație, până la 
nivelul teritorial cel mai de jos), un 
regim împrumutat de la francezi sub 
aspectul formei, dar nenaturalizat, din 
lipsă de... francezi: „Noi am împru-
mutat forma de regim francez, dar 
conducătorii care exercită acest regim 
nu au nici mentalitatea, nici concepția 
morală înaltă a conducătorilor fran-
cezi. Și atunci, domnilor, am ajuns la 
această administrație nenorocită, din 
care se pare că ideea de interes 
obștesc a dispărut cu desăvârșire; am 
ajuns la această administrație care a 
comis acte de uzurpare de putere, 
acte nule din punct de vedere admi-
nistrativ, sau de cele mai multe ori 
acte bazate pe exces de putere”19. 

Dar, în ce consta, mai exact, regi-
mul administrativ „nenorocit”, menți-
nut cu încăpățânare de liberali? El era 
în mod vădit unul centralist, care 

întreținea confuzia dintre centra-
lismul politic (necesar unității sta-
tului) și cel administrativ (dăunător 
colectivităților locale, de la sate până 
la regiuni). Petre Andrei nu contesta 
virtuțile istorice ale politicilor centra-
lizatoare, atât pentru construcția 
statului francez, cât și pentru a celui 
român. Dar considera că, după atin-
gerea scopului politic reprezentat de 
unitatea statală, era necesară crearea 
unui sistem de administrare care să-și 
întoarcă privirea spre populația 
administrată. Chiar să vrea, un sistem 
administrativ centralizat nu are capa-
citatea de a trata convenabil, compe-
tent și operativ problemele care se 
adună la ministere20, venind preci-
pitat din toate colțurile țării. Apoi, 
într-o administrație centralizată nu 
există nici posibilitatea reală ca o 
unitate administrativă inferioară să se 
poată plânge de încălcarea drepturilor 
ei de către una superioară.  

Peste toate, Petre Andrei identi-
fica și alte „excrescențe nesănătoase” 
altoite pe trunchiul centralismului: 
„În special în țara noastră, s-a 
dezvoltat un favoritism fără frâu. 
Centralismul a servit guvernului și 
diferitelor partide politice pentru 
scopuri pur electorale. Dumnea-
voastră cunoașteți aceasta nu din 
teorie, ci din practica pe care ați 
făcut-o. Ați simțit în alegeri cum 
administrația era aservită scopurilor 
electorale ale guvernelor care s-au 
perindat la cârma țării. Și în afară de 
aceasta, după mecanismul admi-
nistrației centralizate, așa cum îl 
avem astăzi, știți dumneavoastră că 
interesul general, foarte adeseori, este 
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sacrificat complet pentru interesul 
personal; competența este înlocuită 
prin complezență și așa se explică, 
domnilor, că în capul serviciilor 
importante de stat, în organizația 
administrativă de astăzi, de cele mai 
multe ori vedem nechemați al căror 
loc nu poate fi nicidecum acolo unde 
sunt puși să conducă. Barthélemy 
spune că: «slăbiciunea de sus a 
încurajat indolența de jos», iar noi am 
putea adăuga: «Slăbiciunea de sus a 
încurajat frauda în toate părțile»”21. 
Cu greu s-ar putea face un mai bun 
rechizitoriu centralismului de la acea 
vreme, dar și celui de azi. Fraude 
electorale, neaveniți puși în funcții 
pentru care nu au nicio pregătire, 
favoritisme – într-un cuvânt, corupție 
generalizată și distribuită ierarhic, 
pentru a da satisfacție tuturor agen-
ților statului, dar nu și populației. 

Soluția ieșirii din marasmul cen-
tralist nu putea fi decât descentra-
lizarea. Principiile ei erau cât se poate 
de simple: în primul rând, adunările 
deliberative locale vor fi alese de 
cetățeni, prin vot direct; iar adunările 
îi vor alege pe agenții executivi, toți 
fiind responsabili pentru actele 
administrative pe care la înfăptuiesc. 
Funcționarii nu vor mai depinde de 
partidele politice și de puterea cen-
trală. Și toate acestea se vor petrece 
fără a atenta câtuși de puțin la 
„patrimoniul de unitate al României 
Vechi” (cum acuzau I. G. Duca și 
Octavian Goga, ultimul dintre ei 
având și un mare dispreț față de 
principiul electiv, pe care îl numea 
„capriciul votului”). 

În prezentarea principiilor enun-
țate mai sus și în definirea propriu-
zisă a descentralizării, Petre Andrei a 
procedat de o manieră aproape 
didactică, la tribuna parlamentului, 
folosindu-se inclusiv de autoritatea 
intelectuală a unor mari juriști con-
temporani, precum Maurice Hauriou 
(profesor de drept administrativ la 
Universitatea din Toulouse). Astfel, 
Petre Andrei afirma următoarele: 
„Descentralizarea e sistemul admi-
nistrativ prin care se poate realiza cu 
adevărat constituționalismul și se 
poate exercita suveranitatea na-
țională, căci poporul săvârșește direct 
actele necesare pentru satisfacerea 
intereselor sale. El alege pe agenții 
executivi, care traduc în realitate 
hotărârile sale”22. Iar mai departe 
spunea că: „Adevărata descentra-
lizare «tinde să redea națiunii orga-
nele de administrație locală și admi-
nistrații speciale». Ea tinde să creeze 
«centre de administrație publică auto-
nome în care numirea agenților o 
face corpul electoral al circumscrip-
ției și în care acești agenți formează 
colectivități sau adunări care participă 
la puterea executivă» (Hauriou)”23. 

După lungi dezbateri de principii 
și pe articole, pe data de 22 iulie 
1929 a fost supusă votului cu bile 
forma finală a Legii pentru orga-
nizarea administrației locale. Majo-
ritatea țărănistă din Adunarea 
Deputaților (aproximativ 77%) a 
trecut legea fără probleme. Marea 
provocare abia urma, însă: cum să 
schimbi din rădăcini un sistem admi-
nistrativ centralist, clientelar, încadrat 
cu mulți neaveniți și obedient față de 
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partidele politice, cum să aduci în 
viața politică masele sărace de țărani 
cu educație precară? Petre Andrei a 
înțeles nevoia presantă de a ridica 
nivelul calității clasei politice și a 
corpului funcționăresc, dar și de a 
crește gradul de cultură și de prospe-
ritate al poporului, alcătuit în marea 
sa parte din țărani. Toată cariera lui 
politică și academică o va dedica 
acestui scop, căruia i-a rămas fidel 
până la tragicul său sfârșit. 

 
Concluzii 
 
Intrat în politică fără prea multă 

tragere de inimă, sociologul Petre 
Andrei a fost unul dintre notabilii 
Partidului Național-Țărănesc, sub 
stindardul căruia a activat ca parla-
mentar (1928-1933) și ca membru al 
echipei guvernamentale (subsecretar 
de stat la Agricultură și Domenii, 
între 1930 și 1931; subsecretar de stat 
la Educație și Culte, între 1932 și 
1933; ministru al Educației 
Naționale, între 1938 și 1940). În 
toate funcțiile deținute, s-a remarcat 
prin capacitatea de a aduce în politică 
teorii și modalități argumentative de 
tip academic, prin care a contribuit la 

ridicarea nivelului intelectual al 
clasei politice. 

Cea mai importantă operă 
politico-juridică a lui Petre Andrei a 
fost promovarea Legii nr. 167 din 3 
august 1929 pentru organizarea 
administraţiunii locale, în calitate de 
raportor parlamentar, lege prin care s-
a încercat dizlocarea centralismului 
administrativ și impunerea princi-
piului descentralizării (prezent în 
Constituțiile României moderne, dar 
nepus în aplicare). 

Deși nu a obținut rezultatele 
scontate, legea pentru care a pledat 
exemplar Petre Andrei a reușit să lase 
în conștiința publică a vremii un 
concept al descentralizării care 
redefinește relațiile dintre palierele 
puterii centrale și locale în felul 
următor: „comuna și județul sunt 
administrate de aleșii cetățenilor – 
primarul și președintele delegațiunii 
județene –, Statul rezervându-și 
numai dreptul său de control, de 
tutelă administrativă, menită să 
asigure unitatea administrației, înlă-
turând diversitățile de soluții prea 
pronunțate, ce apar în mod natural 
într-un regim de reală descentra-
lizare”24.

  
Note 
 
1 „Capitolul IV. Despre instituţiunile 

judeţene şi comunale. Art. 106. 
Instituţiunile judeţene şi comunale 
sunt regulate de legi. Art. 107. 
Aceste legi vor avea de bază des-
centralizarea administraţiunii mai 
completă şi independenţa comu-
nală” („Constituțiunea din 1866”, 
publicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 142 din 1/13 iunie 
1866). „CAPITOLUL V. Despre 
instituțiunile județene și comunale. 
Art. 108. – Instituțiunile județene și 
comunale sunt regulate de legi. 
Aceste legi vor avea de bază des-
centralizarea administrativă” 
(„Constituția României din 1923”, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României nr. 282/29 martie 1923). 
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2 „Legea nr. 167 din 3 august 1929 
pentru organizarea administraţiunii 
locale”, publicată în Monitorul 
Oficial al României nr. 170 din 3 
august 1929. 

3 Dezbaterile parlamentare privind 
descentralizarea preconizată prin 
Legea administrației pot fi con-
sultate în Monitoarele Oficiale nr. 
97/22 octombrie 1929, 98/23 oc-
tombrie 1929 și 101/30 octombrie 
1929. Textele sunt reunite în 
volumul: Petre Andrei, Discursuri 
parlamentare (1929-1933), Tomul 
VI, Partea I, Volumul I, Editura Tipo 
Moldova, Iași, 2010, pp. 213-249. 

4 Petre Andrei, op. cit., p. 214. 
5 Ibidem, p, 214. 
6 Ibidem, p, 237. 
7 Trebuie să amintim că și Petre 

Andrei, deși era „regățean”, făcuse 
studii la Berlin și Leipzig, avându-i 
ca profesori pe celebrii Wilhelm 
Wundt, Eduard Spranger și Ernst 
Cassirer. 

8 Privind retrospectiv reforma admi-
nistrativă liberală, Enciclopedia 
României din 1938 consemna că: 
„Până în 1925, existau patru orga-
nizări administrative deosebite, 
patru feluri diferite în conducerea 
administrațiilor locale. Și dacă se 
putea trăi provizoriu cu patru coduri 
civile deosebite, cu patru regimuri 
comerciale diferite, nu se putea trăi 
cu patru regimuri administrative și 
ale finanțelor locale deosebite, fără 
a atinge grav atât unitatea națională, 
cât și economia țării” (Enciclo-
pedia României, Ediție anastatică, 
Vol. IV, Editura TipoMoldova, Iași, 
2010, p. 829). Din acest motiv, 
„scopul principal al legii din 1925 a 
fost asigurarea unității Statului, prin 
crearea unui regim general și uni-
form al vieții locale, atât în Vechiul 

Regat, cât și în provinciile realipite, 
bazat pe descentralizare și in-
dustrializarea serviciilor...” (Ibidem, 
pp. 829-830). 

9 „Legea enunță principiul că nicio 
cheltuială obligatorie nu se poate 
pune în sarcina comunelor și a 
județelor, fără a li se crea mijloace 
pentru acoperirea ei”. Cu toate 
acestea, dispozițiile legii din 1925 
„privitoare la finanțele locale nu au 
fost aplicate. A lipsit elementul 
esențial fără de care scopul propus 
de legiuitor – descentralizarea – nu 
se putea realiza: mijloacele finan-
ciare. Pe lângă acestea, autoritatea a 
fost prima care a călcat dispozi-
țiunile acestei legi, intervenind 
foarte des în gestiunea administra-
țiilor locale, peste puterile acordate 
de lege” (Ibidem, p. 830). 

10 Mihai Adrian Șerban (1887-1947) a 
fost profesor universitar de științe 
agricole la Cluj și Rector al 
Academiei de Agricultură din orașul 
transilvan. A obținut licența la 
Academia de Înalte Studii 
Comerciale din Viena și diploma de 
agronom la Academia de 
Agricultură din Halle, apoi a devenit 
doctor în drept la Berlin, cu o teză 
despre problema agrară din 
România. În 1919, a participat la 
Conferința de Pace de la Paris, ca 
expert pe problemele economice ale 
Transilvaniei. A fost un politician 
apropiat de Iuliu Maniu, ocupând 
mai multe funcții înalte: deputat, 
senator și subsecretar de stat la 
Agricultură, apoi la Minorități. În 
1935, a intrat în formațiunea car-
listă Frontul Renașterii Naționale. 

11 Petre Andrei, op. cit., p. 238. 
12 „Legea nr. 95 din 13 iunie 1925 

pentru Unificarea Administrativă”, 
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publicată în Monitorul Oficial nr. 
128 din 14 iunie 1925. 

13 Petre Andrei, op. cit., p. 240. 
14 În anul 1998, în România a fost 

create „regiunile de dezvoltare”, 
prin asocierea consiliilor județene, 
având ca scop principal instituirea 
unor unități de raportare statistică 
echivalente nivelului european 
NUTS-II. Acelor regiuni de dez-
voltare (în număr de opt) nu li s-a 
atribuit nici calitatea de unități 
administrativ-teritoriale, nici perso-
nalitate juridică, întrucât în so-
cietatea românească era foarte pre-
zentă frica de regionalizare, pe 
fondul unor manifestări postcomu-
niste ale iredentismului maghiar.. 
Funcția regiunilor de dezvoltare 
este de a coordona proiecte regional 
de infrastructură sau din alte 
domenii. În realitate, guvernanții 
noștri mențin aceste structuri pentru 
a evita adevărata regionalizare, si-
mulând o evoluție pozitivă în planul 
descentralizării. 

15 Joseph Barthélemy (1874-1945) a 
fost jurist, publicist și om politic 
francez, de orientare liberală; a ocu-
pat catedra de drept constituțional 
de la Facultatea de Drept din Paris 
și de la Școala liberă de științe 
politice, devenind unul dintre cei 
mai cunoscuți constituționaliști din 
Europa interbelică. Spre sfârșitul 
carierei, a alunecat spre autori-
tarism, ocupând funcția de ministru 
de justiție în Guvernul Mareșalului 
Pétain. 

16 Petre Andrei, op. cit., p. 240. 
17 Enciclopedia României, Ediție ana-

statică, Vol. I, Editura Tipo 
Moldova, Iași, 2010, p. 271. 

18 Cu siguranță, nu existau cazuri de 
deputați care să ceară crearea unei 
comisii de anchetă pentru a se 

vedea cine e responsabil că apa 
distribuită locuitorilor Capitalei are 
de două ori mai mult hidrogen decât 
oxigen, nici care să creadă că 
Norvegia este o republică; niciun 
parlamentar nu confunda, pe atunci, 
numele unei instituții publice (cum 
ar fi Rasdaq – Romanian Association 
of Securities Dealers Automated 
Quotation, spre exemplu) cu 
numele unei persoane private… 

19 Petre Andrei, op. cit., p. 231. 
20 Observând administrația de dinainte 

de 1929, unii țărăniști membri ai 
Cercului de Studii de la Iași au 
arătat cât de dăunător era centra-
lismul pentru bunul mers al trebu-
rilor locale: „Aproape nicio lucrare 
nu se putea face fără prealabila 
aprobare a ministerelor, iar aceste 
aprobări învăluiau orice inițiativă 
locală în plasa de opresiune a bi-
rourilor ministeriale (...); aceste 
birouri, mai întotdeauna, nu pot 
înțelege nici urgența, nici necesi-
tatea lucrărilor propuse de admi-
nistrațiile locale, căci, prin firea lor, 
ele sunt pasive și dispuse a mărgini 
totul la împlinirea unor formalități 
impuse de niște legi, de multe ori 
inspirate de aiurea și nepotrivite 
nici cu firea, nici cu nevoile noastre” 
(Pentru biruința țărănismului. 
Contribuțiile cercului de studii al 
Partidului Național-Țărănesc din 
Iași la revizuirea programului, 
Tipografia „Brawo”, Iași, 1934, p. 
70, apud: Silvia Bocancea, 
„Național-țărănistul Petre Andrei și 
Legea autonomiei administrative”, 
în: Doru Tompea și Daniel Șandru 
(coordonatori), Dimensiuni social-
politice ale operei lui Petre Andrei, 
Editura Academiei Române, 
București, 2012, p. 171.). 

21 Petre Andrei, op. cit., p. 233. 
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22 Ibidem, pp. 214-215. 
23 Ibidem, p. 215. 

24 Enciclopedia României, Vol. IV, 
ed. cit., p. 831. 
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Petre Andrei și fascismul în cultura europeană.  
Un eseu despre libertate 

 
[Petre Andrei and fascism in European culture. 

An essay on freedom] 
 

Sabin DRĂGULIN 
 

Abstract: This short contribution aims to express some 
ideas about the cultural heritage that the sociologist 
and philosopher Petre Andrei left to the political 
culture in Romania. His violent and premature 
disappearance, and later the establishment of the 
totalitarian communist regime in Romania did not 
allow the ideas of this intellectual to be widely known 
in the local space and to remain almost unknown in the 
space of ideas at European level. In this sense, the 
author of this short contribution, decided to limit 
himself to drawing the theoretical contribution that 

Andrei made in the field of the study of fascism, emphasizing two fundamental 
concepts of liberalism: freedom and equality. At the same time, a summary of 
Sguardi dall’est. Dal Fascismo italiano al fascism romeno: l’analisi di Petre 
Andrei editorial project was presented, which, with the support of the Romanian 
Cultural Institute, will publish a paper which will include the study Fascism, 
signed by Petre Andrei, which was presented for the first time in the magazine 
„Minerva” from 1927, the two letters written and addressed to children and his 
wife in the last moments of his life and some studies. The first of these concerns 
the biographical and ideational coordinates and is signed by Doru Tompea, 
Sorin Bocancea and Daniel Șandru, the second, written by Sabin Drăgulin 
addresses a history of nationalist, xenophobic and racist ideas in modern 
Romania, as a conclusive study, signed by Angelo Chielli, to present Andrei’s 
conception in the context of analyses of fascism. 
 
Keywords: Petre Andrei, fascism, sociology, freedom, equality. 

 
Petre Andrei este modelul inte-

lectualului român ca produs al 
fenomenului de modernizare pe care 
societatea și statul român le-au 
cunoscut într-un secol de istorie. 

Sociolog și filosof, a urmat un 
parcurs educațional în țară, pentru 
început în orașul natal Brăila, și 
ulterior la Iași, fiind remarcat de 
profesori precum Dimitrie Gusti și 
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Ion Petrovici. Conform unui Cursus 
honorum, care era specific mai 
multor generații de tineri intelectuali 
români de excepție de la începutul 
secolului XX, v-a continua studiile în 
Germania unde a urmat seminarul de 
logică și istoria filosofiei de la 
Universitatea din Berlin, condus de 
A. Riehl, iar la Leipzig frecventează 
cursurile lui Wundt, E. Spranger, E. 
Cassirer, C. Schmitt și alții.  

Așa cum ne arată și profesorul 
Angelo Chielli, opera lui Petre 
Andrei se concentrează pe sociologie, 
în special pe sociologia cunoașterii, 
disciplină pe care în anii șederii sale 
în Germania au dezvoltat-o Karl 
Mannheim și Max Scheler. Nu trebuie 
să uităm că cea mai importantă lucrare 
a lui Andrei a fost Sociologia gene-
rală și a cunoscut prima ediție în anul 
1936 la editura „Scrisul Românesc”, 
fiind republicată ulterior în perioada 
comunistă, în 1970 și 1978, dar fără 
anumite texte care nu se încadrau în 
dogma promovată de comunismul 
din România. Prăbușirea regimului 
totalitar a permis republicarea lucrării 
în 1997 și ulterior în 2010. 

Abordările teoretice ale lui Andrei 
se suprapun cu o perioadă fertilă a 
neokantianismului pe fondul unor 
profunde convingeri democratice 
influențate de raportul dintre libertate 
și egalitate. Din studiul acestora se 
observă cum atât libertatea cât și 
egalitatea sunt interpretate conform 
paradgimei dominante în secolul al 
XIX-lea, în care primatul este deținut 
de valoarea fundamentală iar a doua 
privește doar domeniul politic. În 
acest sens, Andrei se diferențiază de 
alte viziuni contemporane epocii sale, 

în care libertatea și egalitatea în 
matrice liberală sunt reinterpretate și 
secătuite de substanțele lor vitale1, 
fiind transformate în mijloace de 
dominație și hegemonie politică, 
economică și culturală2. 

Contemporan al unor evenimente 
epocale pentru umanitate – Primul 
Război Mondial, reconfigurarea 
hărții Europei continentale la înche-
ierea Marelui Război, instituirea 
comunismului în Rusia țaristă, apa-
riția societății de mase, a mișcărilor 
politice care i-au adus la putere pe 
comuniști și fasciști, criza libera-
lismului clasic etc. –, Andrei demon-
strează o capacitate extraordinară de 
analiză și sinteză reușind să prezinte 
cu claritate portretul psihologic al lui 
Benito Mussolini, caracterul eclectic, 
ambiguu și ipocrit al ideologiei şi 
acţiunii politice, antiparlamenta-
rismul, antidemocratismul și con-
cepția corporativă despre stat care 
caracterizează fascismul, situând în 
opoziție propria idee de libertate, care 
este de origine pur liberală. 

Pentru a permite difuzarea ideilor 
lui Andrei în spațiul cultural italian, 
care i-a fost atât de apropiat de 
universul cunoașterii, s-a elaborat un 
proiect, intitulat Sguardi dall’est. Dal 
Fascismo italiano al fascismo 
romeno: l’analisi di Petre Andrei 
care a fost supus evaluării în cadrul 
sesiunii «2019-2020» a programelor 
de finanțare Translation and 
Publication Support Programme 
(TPS) și Publishing Romania3. 
Proiectul editorial prevede publicarea 
în limba italiană a studiului semnat 
de Petre Andrei, intitulat Fascismul, 
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care a fost prezentat pentru prima 
dată în revista Minerva, în nr. 2 din 
1927, cele două scrisori scrise și 
adresate copiilor și soției în ultimele 
clipe ale vieții și trei studii. Primul 
dintre acestea privește coordonatele 
biografice și ideatice, semnat de Doru 
Tompea, Sorin Bocancea și Daniel 
Șandru, al doilea, semnat de Sabin 
Drăgulin, abordează o istorie a ideilor 
naționaliste, xenofobe și rasiste în 
România modernă, pentru ca un 
studiu cu un caracter concluziv, 
semnat de Angelo Chielli, să prezinte 
concepția lui Andrei în contextul 
analizelor despre fascism. Traducerea 
în limba italiană a fost realizată de 
Sabin Drăgulin și Ioana Drăgulin. 
Proiectul a fost acceptat de comisia 
de evaluare și va vedea lumina tipa-
rului în anul 2022 la editura Pensa 
Multimedia din Lecce și se va înscrie 
în activitățile culturale din Italia 
prilejuite de centenarul Marșului asu-
pra Romei (22-29 octombrie 1922), 
care a fost titulatura sub care Partidul 
Național Fascist, aflat sub condu-
cerea viitorului Duce, Benito 
Mussolini, a dat o lovitură de stat 
prin care regimul democratic liberal 
din Italia a fost abolit. 

Fascismul este publicat într-o 
perioadă în care societatea burgheză 
din România încerca să își regăsească 
echilibrul intern, pe fondul unor 
răsturnări al status-urilor, ceea ce a 
produs o presiune majoră asupra 
structurilor democratice liberale ale 
timpului, exercitată atât de grupările 
conservatoare, cât și de cele pro-
gresiste. Filonul mesianic4 existent 
atât în cultura română cât și la nivelul 

simțului comun al unei părți im-
portante a societății, altoit de o 
dorință programatică a elitelor de a 
moderniza și a mitului regenerării 
promovat de tinerele generații, a 
produs o atracție față de spațiul 
politic italian încă din anii ‘20 ai 
secolului trecut. 

În oglindă, fidel principiilor sale, 
Andrei a fost atent la evoluția 
realității socio-politice, suprizând 
realitățile momentului, în care dorința 
de regenerare, renaștere și transfor-
mare a societății a identificat ca prin-
cipal obstacol în realizarea acestui 
demers regimul democratic liberal. 
Aflat într-o tabără opusă celei din 
care făceau parte Nae Ionescu, 
Constantin Noica, Mircea Eliade, 
Emil Cioran și alții, Petre Andrei s-a 
dovedit a fi un intelectual lucid care a 
observat și a exprimat în scris care 
sunt riscurile pe care o mișcare 
precum fascismul le presupune în 
continuare drumului democratic al 
României. 

Este important să observăm că 
Fascismul este publicat cu cinci ani 
înainte ca Mussolini să prezinte 
publicului La dottrina del fascismo 
(1932), unde Ducele realizează o ex-
punere sistematică a gândirii fasciste. 
De aici putem observa capacitatea 
extraordinară și predictivă a analizei 
sale relativă la caracterul totalitar al 
acestui fenomen politic, care este și 
astăzi surprinzătoare.  

Desigur, acest demers a fost faci-
litat de contextul intelectual ieșean 
din epocă, unde A. C. Cuza promova 
de la catedră antisemitismul și 
violența politică, fiind nașul legiona-
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rismului. Acesta din urmă poate fi 
văzut ca o expresie a exasperării unei 
părți a intelectualității române care 
avea o viziune etnicistă asupra 
societăți, în raport cu fondarea și 
conturarea unei societăți multi-
culturale, ca urmare a efectelor 
produse de Constituția de la 1923 
care, la art. 5, prevedea că „Românii, 
fără deosebire de origine etnică, de 
limbă sau de religie, se bucură de 
libertatea conștiinței, de libertatea 
învățământului, de libertatea presei, 
de libertatea întrunirilor, de libertatea 
de asociație și de toate libertățile și 
drepturile stabilite prin legi”, la art. 7 
arăta că „Deosebirea de credințe 
religioase și confesiuni, de origine 
etnică și de limbă nu constitue în 
România o piedică spre a dobândi 
drepturile civile și politice și a le 
exercita”, iar la art. 8 consacra: „Nu 
se admite în Stat nici o deosebire de 
naștere sau de clase sociale. Toți 
Românii, fără deosebire de origine 
etnică de limbă sau de religie, sunt 
egali înaintea legii și datori a 
contribui fără osebire la dările și 
sarcinile publice”5. 

Atunci când s-a referit la insta-
larea violenței politice în spațiul 
public din România interbelică, 
Andrei arăta, că „(...) un început de 
mișcare fascistă se constată și la noi 
din anul 1923, când vechiul curent 
antisemit se organizează în cohorte, 
adoptând ideile fasciștilor și preco-
nizând aceleași mijloace violente”6. 

Legiunea și-a propus, în acei ani 
tulburi pe care România i-a traversat 
– în care populismul în politică 
explodase odată cu intrarea în scenă a 

mareșalului Alexandru Averescu, 
care înființase în 1918 Liga Poporului, 
care s-a transformat din 1920 în 
Partidul Poporului – să realizeze o 
reînnoire spirituală, orientată spre 
redescoperirea autenticelor valori 
creştine cu scopul salvării țării pe 
coordonatele spirituale şi istorice pe 
care legionarii le descoperiseră în 
trecutul naţional. Mitologia legionară 
a fost construită cu scopul de a 
recupera elementele fundamentale ale 
mitologiei naţionale, care se con-
struise după 1848, concomitent cu 
exacerbarea antisemitismului şi anti-
comunismului, dar şi accentuarea or-
todoxiei7. Să nu uităm că rever-
berarea naționalismului în spațiul 
ideilor politice autohtone s-au axat pe 
critica „împrumuturilor”, având și 
accente antisemite, dar care au fost 
punctuale, cum apare în 1878, ca 
reacție la politica Marilor Puteri de a 
impune tânărului stat român acorda-
rea cetățeniei colective evreilor care pă-
trunseseră pe teritoriul Principatelor 
încă din anii ’30 ai secolului al XIX-
lea, ca o condiție pentru a recunoaște 
la nivel internațional independența și 
ca „zgomot de fond” datorită antise-
mitismului militant promovat la Iași 
de A. C. Cuza și de susținătorii săi8. 

Revenind la fascism, observăm 
cum Andrei, în calitate de moderat și 
adept al regimurilor democratice, 
prin spiritul său critic s-aopus cu-
rentelor care promovau violența 
purificatoare în general și în politică 
în particular. 

Volumul Sguardi dall’est. Dal 
Fascismo italiano al fascismo 
romeno: l’analisi di Petre Andrei, 
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coordonat de Sabin Drăgulin și 
Angelo Chielli, își propuse să îl 
introducă pe sociologul Petre Andrei 
în cultura politică italiană. Studiul 
Fascismul, care reprezintă baza teo-
retică a volumului, a rămas necu-
noscut spațiului cultural italian, în 
condițiile în care, după încheierea 
celui de-al Doilea Război Mondial, 
literatura de specialitate care a studiat 
fascismul este abundentă. În opinia 
contributorilor, publicarea unui autor 
precum Petre Andrei în cadrul unui 
volum care arată în paginile sale 
biografia, ideile, conceptele teoretice, 

împreună cu studii importante care 
prezintă o istorie a ideilor, care au 
condus la apariția extremei drepte în 
România este un prim pas, de o 
valoare intelectuală și culturală in-
contestabilă.  

Prin publicarea concepției lui 
Petre Andrei despre fascism, se va 
realiza o conectare în planul culturii 
politice în România și Italia. Dialogul 
cultural româno-italian se va îmbo-
găți și se va aprofunda, permițând 
cititorului italian să înțeleagă mai 
bine contextul vieții politice și 
intelectuale interbelice din România.

 
Note 
 
1 A se vedea Karl Marx, Critica 

programului de la Gotha, 
https://www.marxists.org/romana/m
-e/1875/gotha/index.htm (accesat 
29.11.2021): „De aceea, dreptul 
egal continuă să fie aici, în prin-
cipiu, dreptul burghez, deşi princi-
piul şi practica nu se mai bat cap în 
cap, pe când în condiţiile schim-
bului de mărfuri există un schimb 
de echivalente doar în medie, nu în 
fiecare caz în parte. În pofida 
acestui progres, într-o privinţă acest 
drept egal tot mai este supus unei 
limitări burgheze. Dreptul producă-
torilor este proporţional cu munca 
efectuată de ei; egalitatea constă în 
faptul că se măsoară cu o unitate de 
măsură egală – munca”. De aceea 
„având ca bază obiectivă relaţiile de 
producţie socialiste, egalitatea 
politică nu mai are în socialism un 
caracter formal, ci unul real; toţi 
oamenii, fără nici o deosebire, au 
posibilităţi, drepturi şi obligaţii e-
gale de a participa activ la rezolva-
rea tuturor problemelor vieţii so-

ciale, economice si politice”, în 
Arhiva Marxiștilor pe Internet, 
https://www.marxists.org/romana/di
ctionar/e/Egalitate.htm, (accesat 
29.11.2021). 

2 Vezi Antonio Gramsci, Caietul 
19.1934-1935. Risorgimentoul 
italian, Ediție îngrijită de Ioana 
Cristea Drăgulin, traducere de 
Ioana Cristea Drăgulin, Editura 
Adenium, Iași, 2008, unde „hege-
monia culturală” este un concept 
care indică diferitele forme de 
„dominare” culturală și/sau de 
„direcție intelectuală și morală” de 
către un grup sau clasă care este 
capabilă să impună altor grupuri, 
prin practici cotidiene și credințe 
comune, propriile puncte de vedere 
până la interiorizarea lor, creând 
condiţiile unui sistem complex de 
control. 

3 https://www.cennac.ro/uploads/files
/evaluationresultstpsandpublishingr
omania20192020.pdf. (accesat 
30.11.2021). 

4 Pe scurt, pentru că nu este subiectul 
principal al eseului vreau să amin-
tesc doar câteva repere: Constantin 
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Stere și narodnicismul său, ortodo-
xismul lui Nichifor Crainic, sămă-
nătorismul și mesianismul naționa-
list al lui Nicolae Iorga. Pentru 
identificarea acestor idei recomand: 
Constantin Stere, Social democratism 
sau poporanism?, Editura Porto-
Franco, Galați, 1969 și Idem, 
Scrieri, Editura Minerva, București, 
1975; Nicolae Iorga, Istoria 
literaturii româneşti contemporane, 
partea întâi, Crearea formei (1867-
1890), Editura Minerva, Bucureşti, 
1986; Nichifor Crainic, „La un 
hotar de viaţă românească”, în 
Sfarmă piatră, nr. 146 din 1 
ianuarie 1939. 

5 Constituția României din 1923, M.Of. 
nr. 282/29 mar. 1923, TITLUL II, 
DESPRE DREPTURILE ROMÂNI-
LOR, http://www.cdep.ro/ pls/legis/ 

legis_pck.htp_act_text?idt=1517, 
(accesat 29.11.2021). 

6 Petre Andrei, Fascismul, Editura 
Viața Românească S.A., Iași, 1927, 
p. 4. 

7 Emanuel Copilaș, „Confiscarea lui 
Dumnezeu şi mecanismul inevita-
bilităţii istorice o comparaţie între 
mitologia legionară şi cea a 
comunismului românesc”, în Sfera 
Politicii, anul XVII, nr.135, 2009, 
p. 94. 

8 Sabin Drăgulin, „Rădăcinile teore-
tice ale tradiţionalismului românesc 
la junimişti, semănătorişti, popo-
ranişti şi socialişti. O istorie a 
ideilor politice”, în Sfera Politicii, 
vol. XVIII, nr.153, 2010, pp. 35-43 
și Idem, „Originile rasismului ro-
mânesc. O istorie a ideilor”, în 
Sfera Politicii, vol. XX, nr.168, 
2012.
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Semnificațiile clasice ale revoluției în gândirea lui Petre 
Andrei. Interpretări și relevanțe actuale 

 
[The classic meanings of the revolution in Petre Andrei's thinking. 

Current interpretations and relevance] 
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Costel Marian DALBAN 

 
 

 
 
Abstract: Starting from the work Sociology of the 
Revolution, we intend to capture some peculiarities of the 
thinking of the sociologist from Iasi, Petre Andrei, regarding 
this subject. In this sense, we have had in mind three main 
coordinates: the first regards the analysis of the revolution 
as a complex social process and not as a clearly temporally 
delimited state; the second marks the way in which Petre 

Andrei theoretically capitalizes on the classical 
characteristics of the revolution (violence and the break with 
what it was); the third proposes an ethical analysis of the 
revolution as a result of which we identified two aspects of it: 
revolutionary machiavellianism and revolutionary humanism. 
Finally, starting from these defining notes from the work 
Sociology of the Revolution, we try to sketch a brief 
interpretation of the contemporary revolutions. 
 

 
Keywords: global revolution, Petre Andrei, revolution, social change. 

 
Revoluția ca stare și proces  
 
În peisajul sociologic românesc, 

Petre Andrei s-a remarcat nu doar ca 
un reprezentant de seamă al unei 
sociologii cogitans, ci și prin ana-
lizele sale cu profunde reverberații în 
zona filosofiei valorilor. De același 
tratament se bucură și revoluția ca 

fenomen social complex, generator 
de schimbare. Abordarea unei teme 
de acest gen este de înțeles câtă vreme 
sociologul ieșean a fost martorul 
direct al unor evenimente istorice 
importante. El a activat ca voluntar în 
Primul Război Mondial, iar pre-
siunile exercitate de regimul anto-
nescian din 1940 l-au determinat în 
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cele din urmă să recurgă la gestul 
fatal al sinuciderii. Mai mult, consi-
derăm că poziția de ministru al mai 
multor guverne în perioada inter-
belică, perioadă marcată de schimbări 
sociale importante, și-a lăsat am-
prenta asupra analizei și înțelegerii 
fenomenului. 

Perspectiva teoretică a lui Petre 
Andrei asupra revoluției se circum-
scrie unei viziunii sociologice mai 
ample. Conform acesteia, cunoaște-
rea socialului solicită asumarea unei 
înțelegeri integratoare în care „ele-
mente psihice și fizice, individuale și 
colective, vechi și noi, stabile și 
prestabile, legice și contingente”1 
descriu un fenomen social complex, 
apropiat de faptul social total, în 
expresia lui Marcel Mauss2. Fiind 
fundamentată material, societatea e 
produsul spiritului, o parte din spirit3. 
Problematica revoluției se cere a fi 
plasată în contextul acestei înțelegeri 
a socialului „întrucât esența societății 
este dată de comunitatea de scop şi 
de interese, evoluţia ei este deter-
minată de manifestarea voinţei 
sociale”4. Din această pricină, în 
prefața volumului din 1921, revoluția 
este socotită „o problemă politică și 
etică în același timp”5.  

Pe urmele studiilor din filosofia 
culturii ale lui Georg Simmel, con-
ceptul de revoluție la Petre Andrei 
este o rezultantă a unei permanente 
confruntări dintre spirit și creațiile 
acestuia și exprimă „această tendință 
de creație, de autonomie, a spiritului 
în luptă cu totalitatea produselor sale 
anterioare”6. În esența sa, revoluția 
reprezintă o permanentă opoziție 

între libertatea, prospețimea și per-
manenta creativitate a spiritului uman 
și caracterul conservator, rigid și 
oarecum încremenit în propriul său 
proiect al produselor sale. Astfel, 
revoluția beneficiază de o dublă per-
spectivă: una de natură axiologică și 
cealaltă pragmatică, ultima fiind cea 
care accentuează dimensiunea struc-
turală și funcțională a acesteia.  

Etimologic, conceptul de revo-
lutio (lat.) indică o „schimbare de 
sens”7. Termenul are însă o aplicabi-
litatea vastă, în diferite domenii: bio-
logie, astronomie, matematică, teh-
nică, zona cultural-artistică și socială. 
În acest peisaj de o audiență deose-
bită se bucură revoluțiile politice.   
Dacă până la Revoluția franceză 
conceptul făcea trimitere la o mișcare 
periodică în jurul unui ax, la mișcarea 
de rotație, la ciclicitate, după acest 
moment apare un nou înțeles în 
sensul de ruptură violentă, schimbare 
bruscă pe o altă orbită. În domeniul 
social, conceptul accentuează ideea 
de mișcare socială și procesul trans-
formator ce o însoțește. „În general 
termenul de revoluție desemnează o 
schimbare structurală, o transformare 
a ordinii social-politice”8. De această 
dată înțelesurile merg până a sublinia 
o serie întreagă de schimbări radicale 
din spațiul social din punct de vedere 
valoric, structural, instituțional, ideo-
logic și administrativ. Amintim aici 
mișcarea parlamentarilor britanici de 
a-l detrona pe Iacov al II-lea de pe 
tronul Angliei, sub denumirea de 
Glorioasa Revoluție9.  

Chiar dacă în sociologie conceptul 
face trimiteri clare la schimbări 
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sociale structurale și sistemice bruște, 
nu putem să nu remarcăm o anume 
periodicitate a fenomenului în istorie 
și faptul că el pivotează de fiecare 
dată în jurul unor valori și principii 
împărtășite de grupuri sociale im-
portante sau de mase. Mai mult, 
această ciclicitate este semnalată de 
autori chiar și atunci când vorbim de 
rupturi violente. În fapt, aici este 
vorba de glisarea pe o altă orbită a 
acelorași probleme de criză10. Așa se 
explică faptul că, nu de puține ori, 
avem sentimentul că istoria se repetă 
la un alt nivel. Indiferent de cono-
tațiile pe care le vehiculăm, constant 
rămâne nucleul, axul în jurul căruia 
se petrec toate fenomenele sociale. 
La Petre Andrei, elementul central 
este reprezentat de spiritual uman.  

Aceste (re)definiri și precizări 
conceptuale, în compania ideilor lui 
Petre Andrei ne conduc către a 
practica o distincție: revoluția ca 
stare și revoluția ca proces. Prima 
privește o schimbare bruscă, clar 
delimită spațio-temporal (Revoluția 
română din decembrie 1989), și a 
doua, ca proces cu delimitări spațio-
temporale mai vagi care presupune o 
origine, o perioadă de germinare, un 
apogeu zgomotos, urmate de o 
stingere lentă (revoluția industrială, 
de exemplu). Identificăm la Petre 
Andrei o mai mare apropiere de cel 
de-al doilea înțeles, fără a neglija însă 
dinamismul unei schimbări bruște, 
clar delimitate. Pentru el, revoluțiile 
se circumscriu într-o logică mai 
amplă la scara istoriei. 

O înțelegere mai generoasă a 
revoluției, fără a se limita exclusiv la 

ideea de schimbare, este întâlnită la 
diferiți autori. Friedrich Schlegel, de 
pildă, a catalogat Revoluția franceză 
din 1789 mai mult decât o revoluție 
politică11.  În a doua jumătate a seco-
lului al XIX-lea, revoluția industrială 
primește o accepțiune mai largă în 
analiza unor autori precum John 
Stuart Mill, Karl Marx sau Arnold 
Toynbee. Pentru Marx, de exemplu, 
revoluțiile reprezentau locomotivele 
istoriei12. Negând o ordine social-po-
litică existentă, revoluția înscrie schim-
barea socială pe orbita unei evoluții 
permanente. Această înțelegere dia-
lectică a revoluției la Marx se limi-
tează în mod special la manifestările 
sale sociale, respectiv la lupta de 
clasă, fără a accentua dimensiunea 
culturală și spirituală a fenomenului, 
așa cum se întâmplă în cazul lui Petre 
Andrei. 

Perspectiva culturală ce vine 
dinspre filosofia valorilor, cu toate 
riscurile sale, extinde înțelegerea 
revoluției dincolo de limitările date 
de o sumă de variabile vizibile: crize 
de tot felul, constrângeri economice, 
avarii administrative, derapaje poli-
tice, sterilitate culturală etc. Poate că 
unul dintre meritele cele mai mari ale 
sociologului ieșean este acela de a 
analiza revoluția ca un proces social 
care are în centrul său motivații și 
experiențe spirituale de mare anga-
jament. În jurul acestora se clădesc 
societăți, se dărâmă imperii și se 
proiectează viitorul. Ele sunt cele 
care coagulează energii, clădesc spe-
ranțe și mută munții din loc. 
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Dramatismul revoluționar în 
formă și conținut 
 
În imaginarul colectiv, conceptul 

de revoluție face trimitere la un câmp 
lexical de genul: violență, cruzime, 
vărsare de sânge etc. Dramatismul 
imaginii pe care o solicită ideea de 
revoluție rezidă în aceea că asociază 
violența schimbării sociale. Este 
violența o caracteristică a revoluției? 
În viziunea lui Petre Andrei, violența 
„nu este un caracter special al revo-
luției în genere”13, în ciuda faptului 
că marii teoreticieni ai revoluției o 
văd ca pe un aspect definitoriu. De 
exemplu, revoluțiile științifice nu au 
nimic violent în manifestarea lor, 
argumentează sociologul ieșean. Și 
Revoluția de catifea de la Praga din 
decembrie 89 este un exemplu în 
acest sens.  

Totuși, într-o anumită măsură, 
fiecare revoluție este însoțită de 
violență. În unele cazuri acesta este 
prezentă în manifestările concrete, în 
altele prin efecte sau prin ambele 
laolaltă. Revoluția franceză din 1789, 
Revoluția rusă din octombrie 1917, 
Revoluția română din decembrie 
1989 combină violența evenimentelor 
cu o serie întreagă de efecte care au 
fost resimțite puternic la nivel 
individual și social. Pe de altă parte, 
revoluția tehnologică specifică mo-
dernității, sau revoluția digitală, de 
exemplu, au produs și produc în con-
tinuare schimbări sociale dramatice. 
Efectele lor sunt vizibile. Ele se 
regăsesc peste tot: de la schimbarea 
stilului de viață și a modului de 
gândire până la schimbarea societății 

în ansamblu. Așadar, spectrul violen-
ței în cazul revoluțiilor este mult mai 
amplu: de la violența fizică până la 
cea simbolică, de la violența directă 
la cea indirectă. Practic, orice 
transformare sau schimbare radicală 
incumbă o anume formă de violență. 
Acesta deoarece fenomenul presu-
pune o rupere de trecut, un nou re-
gistru de a gândi și trăi, o nouă 
paradigmă.  

Și în ceea ce privește caracterul 
brusc, neașteptat, al revoluției, Petre 
Andrei își exprimă un acord parțial. 
„Bruschețea se constată numai în 
schimbarea organelor de execuție a 
unor funcțiuni”14, afirmă sociologul. 
Pentru el, revoluția nu reprezintă în 
mod necesar și obligatoriu un feno-
men „rapid”15, o accelerare a ritmului 
de schimbare16. John Paige17, de 
pildă, insistă în definițiile sale pe 
caracterul rapid sau neașteptat al 
revoluțiilor.   

Nuanțările pe care le regăsim în 
Sociologia revoluției extind înțele-
gerea fenomenului dincolo de mo-
mentul manifestării sale directe, 
vizibile, uneori chiar violente. Mo-
mentul trecerii bruște de la o stare la 
alta exprimă fără îndoială „o schim-
bare spectaculoasă”18, ceva revolu-
ționar. Ele descriu o perturbare rapidă 
a cursului normal al evenimentelor19. 
Totuși, într-o logică evolutivă, mai 
amplă, momentul manifestării con-
crete a unei revoluții descrie un 
proces mult mai vast a cărui origine 
nu se află în prezent și a cărui fina-
litate privește viitorul. Practic, sursa 
sau cauza oricărei schimbări revolu-
ționare se regăsește în trecut, în însuși 
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sistemul care urmează a fi schimbat. 
Din acest motiv „revoluțiile sunt 
rezultatul unor evoluții treptate, sunt 
ceva pregătit și dezvoltat oarecum 
fiziologic într-un organism social”20.  

La limită, am putea spune că orice 
sistem social conține în sine ger-
menele disoluției sale. Explicațiile 
pot fi diverse. Pe linia gândirii lui 
Petre Andrei, revoluțiile ar fi ase-
menea unor vehicole istorice ale 
spiritului uman. Noi idei, valori și 
principii iau locul celor care s-au 
degradat sau au fost pervertite. O 
abordare oarecum asemănătoare, însă 
de pe poziții organiciste, este întâlnită 
la Oswald Spengler21 atunci când 
explică morfologia ciclică a culturii. 
Pentru el, declinul unei culturi rezidă 
în incapacitatea acesteia de a mai 
genera noi valori capabile să susțină 
și să gestioneze progresul civiliza-
țional. În definitiv, această ciclicitate 
descrie un proces revoluționar care 
marchează epuizarea, sfârșitul unei 
epoci, a unui sistem și nașterea altuia 
nou. Așa putem explica dispariția 
unor civilizații fabuloase la vremea 
lor, precum cea greacă, egipteană sau 
cea romană. Și sfârșitul unor regimuri 
totalitare ar putea fi explicat la fel, 
dacă luăm în calcul doar principiile și 
idealurile pe care sunt clădite acestea: 
crearea unor societăți perfecte, a 
omului nou, a unei rase pure, o lume 
perfect egală, lipsită de discriminare 
și nedreptăți. În fapt, ele configurează 
o societate utopică. Acestă necon-
cordanță flagrantă între idealuri și 
realitate produce un val imens de 
frustrare ce alimentează schimbări 
revoluționare ale dictaturilor și ale 

sistemelor totalitate. Istoria ne arată 
că există o relație direct proporțională 
între forța de manifestare a dicta-
turilor și violența schimbării revolu-
ționare a acestora. 

Dincolo de diferite forme pe care 
poate să le ia revoluția în spațiul 
social (revoluții politice, economice, 
științifice etc.), Petre Andrei iden-
tifică o serie de elemente caracte-
ristice comune. Ele sunt analizate în 
funcție de două criterii: cel al formei 
și cel al conținutului.  

Din punctual de vedere al conți-
nutului, sunt remarcate prin trei 
elemente definitorii: 

• lupta subiectivă a indivizilor 
contra normelor obiective, împotriva 
autorității ca o formă de afirmare a 
autonomiei; 

• exteriorizarea este obiectivarea 
luptei subiective a individului;   

• caracterul reformator, cel prin 
care revoluția trebuie să aibă în 
conținut conștiința „unui nou drept și 
a unei noi valori”22. Etapa construc-
tivă este cea de obiectivare, în care 
noile abordări sociale sunt transpuse 
în soluții concrete23.  

În ceea ce privește criteriul for-
mei, socialitatea este un element 
important. Revoluția devine un feno-
men real doar atunci când este obiec-
tivată și asumată de masele sociale. 
Așadar, ideile lipsite de aderență 
socială nu pot genera mișcări sociale 
de amploare și revoluționare. Ele 
rămân proiecții izolate și subiective 
ale unor oameni care nu au reușit să 
contamineze grupurile și masele24. 
Așadar, toate revoluțiile au un pro-
fund caracter social, implicit cele 
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tehnologice și științifice. Ele nu ar fi 
revoluționat domeniul și lumea dacă 
nu erau cunoscute și asumate de majo-
ritatea comunității, de experți din 
domeniu și preluate mai apoi la scară 
largă în societate în diferite forme.  

Revoluția este un fenomen social 
prin excelență. În viziunea lui Petre 
Andrei, ea se sprijină pe o serie de 
conștiințe subiective care se grupează 
într-o conștiință colectivă comună ce 
gravitează în jurul unor valori și date 
de natură spirituală. Acestea pot 
mișca lumea și pot genera schimbare.  

 
Despre machiavelismul și 
umanismul revoluțiilor la Petre 
Andrei 
 
O particularitate a perspectivei lui 

Petre Andrei asupra revoluției este 
aceea de a plasa fenomenul în con-
textul unei analize etice. Faptul nu 
este singular25, dar este de înțeles 
dacă ținem seama de preocupările 
sale timpurii concretizate în 1918 
prin susținerea unei teze de doctorat 
despre Filosofia valorii. O astfel de 
problematizare pare destul de riscantă 
și dintru început sortită eșecului. 
Aceasta mai ales în condițiile în care 
fenomenul implică un mare anga-
jament din partea maselor și, implicit, 
emoție. Totuși, acest fapt nu este 
imposibil, arată Petre Andrei. Analiza 
pe care o propune valorifică trei 
variabile importante: scopul, motivele 
și mijloacele.  

„A cerceta revoluția din punct de 
vedere etic însemnă, deci, a analiza 
care este scopul ei, ce valoare are 
acest scop și de ce mijloace se 

servește pentru realizarea scopului 
ei.”26 Succesul iese din ecuația ana-
lizei deoarece, așa cum afirma profe-
sorul Andrei evocându-l pe Wundt, el 
este întotdeauna contextualizat și 
depinde de criterii etice stabile.  

Petre Andrei se distanțează clar de 
perspectivele marxiste care propo-
văduiesc revoluția ca un scop în sine 
și care o consideră ca fiind un mijloc 
pentru atingerea unor valori. Scopul 
final al unei revoluții în plan social 
este construirea unei societăți în care 
omul să se dezvolte deplin. Merită 
menționat că întotdeauna idealurile 
revoluționare au fost clădite pe o 
serie de principii și valori extrem de 
generoase, precum libertate și drep-
tate, adevăr, pace și fericire. Felul în 
care au fost operaționalizate aceste 
valori și puse în practică prin mișcări 
revoluționare a făcut diferența între 
tiranie și democrație, între dictatură și 
libertate, între normalitate și pato-
logie socială. De exemplu, „mar-
xismul a fost apoteoza relativismului 
etic, a suspendat distincțiile tradi-
ționale dintre bine și rău, a definit 
binele în chip instrumental, utilitar si 
pragmatic, drept tot ceea ce servește 
cauza mesianicului proletariat, clasa 
presupus mântuitoare. În fapt, s-a 
produs ceea ce Alain Besançon a 
definit drept  falsificarea binelui. În 
câteva notații mult timp secrete, 
Stalin și-a definit tabla de valori, a 
identificat ceea ce el privea drept 
viciu (ori, dacă vreți, păcat) și ceea 
ce-i apărea drept virtute”27. 

Aceste derapaje pot fi veritabile 
falsuri, relativizări ale eticii, pato-
logii, efecte perverse ale patosului 
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revoluționar. Poate fi vorba și de o 
confiscare a unor idealuri pentru a 
sluji unor manevre ideologice radi-
cale, defavorabile majorității. Toate 
acestea descriu, în fapt, un relativism 
moral predicat constant culturii 
moderne de către trei mari profeți: 
Machiavelli și ambiguitățile eticii 
sale, Hegel și a sa filosofie a istoriei 
și Marx cu anularea conștiinței indi-
viduale28. Ajunse în mâna unor mer-
cenari politici sau gagsteri ideolo-
gici, cum îi numește Tismăneanu, 
aceste opere se transformă în veri-
tabile instrumente ale unor minți 
aflate sub asediul patologiilor puterii.  

În această privință, opțiunea lui 
Petre Andrei este una de echilibru 
prin care transpare apropierea sa de 
spiritul conservator și atașamentul 
față de valorile democratice. Pentru 
el, de pildă, idealul egalității se 
convertește în plan social în echilibru 
și reciprocitate. Din acest punct de 
vedere, o revoluție se circumscrie 
unui demers etic și moral în măsura 
în care scopul suprem al acesteia este 
de natură etică-socială29. Această 
condiție este una necesară dar nu 
suficientă  pentru a aprecia feno-
menul ca fiind o mișcare justificată 
din punct de vedere etic. Prin urmare, 
deși motivele și scopurile pot fi 
plasate pe aceeași orbită a eticii și 
moralei, o evaluare din aceeași 
perspectivă a mijoacelor este absolut 
necesară.  

De altfel, importanța scopurilor și 
mijloacelor în actul guvernării și 
puterii a fost statuată cu multă vreme 
înainte prin celebra lucrare 
Principele30 (1532). Deși subiectul nu 

era unul cu totul nou la acea vreme31, 
el a făcut carieră în timp grație 
acestei lucrări. Personaje celebre din 
zonele întunecate ale istoriei, precum 
Stalin și Hitler, par să fi avut o mare 
prețuire pentru Principele cunoscu-
tului scriitor florentin. Fiind la loc de 
cinste în bibliotecile personale, cartea 
pare să-i fi inspirat. La fel se întâm-
plă și cu marxistul Antonio Gramsici 
– menționează V. Tismăneanu – 
atunci când numea drept „Principe 
modern” partidul de avangardă.  

Astăzi, gândirea machiavelică 
pare a se contopi perfect cu celebra 
zicere „scopul scuză mijloacele”. 
Aceasta ar echivala doar cu valo-
rizarea etică a scopurilor în detri-
mentul mijloacelor. În realitate, re-
lația dintre scopuri și mijloace com-
portă o dublă perspectivă în viziunea 
lui Petre Andrei: 

• Machiavelismului revolu-
ționar marchează „absolutizarea sco-
pului final și sanctificarea normei”32, 
scoțând-o pe acesta din urmă de sub 
imperiul eticii și moralei. Numeroase 
texte atribuie această atitudine unei 
viziuni stângiste de tip marxist. În 
cadrul acestei orientări, Petre Andrei 
descoperă o valorificare morală doar 
a scopului. De pildă, M. Bakunin, 
evocat de Petre Andrei cu teoria etică 
a revoluției, pune la îndoială rostul 
unor evaluări etice a mijloacelor, a 
acțiunilor asumate într-o revoluție, 
apelând la explicații de natură mate-
rialist-deterministe. La fel, de pe 
poziții ideologice mai ferme, Troțki 
considera că valoarea morală a unei 
revoluții este în corelație directă cu 
scopul ei. Cu alte cuvinte, orice 
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mijloc este acceptabil dacă slujește 
scopului. Aceste perspective nu vin 
doar din spectrul marxist. Ele „se 
înrudesc cu viziunile deopotrivă 
cinice și exaltate despre «metapo-
litica» (v. studiul clasic al lui Peter 
Viereck), despre romantizarea, re-
vrăjirea lumii prin mit, comuniune, 
abnegație și sacrificiu”33. În ambele 
situații, mijloacele, indiferent de 
natura lor, trebuie să servească 
scopului revoluționar.   

• Umanismul revoluționar im-
plică și o evaluare etică a mijloacelor. 
Conform acestuia, valoarea morală a 
revoluției depinde de valoarea morală 
a scopurilor și mijloacelor utilizate. 
Interesant este faptul că Petre Andrei 
întâlnește o astfel de perspectivă la 
Kautsky, exponent al unei gândiri de 
stânga cu serioase accente marxiste. 
Pentru acesta, mijloacele greșite pot 
să compromită scopul moral al unei 
revoluții pentru că „oricât de pa-
sionată ar fi o asemenea mișcare, ea 
nu trebuie să distrugă valorile morale 
pentru că atunci devine un fenomen 
patologic”34.  

De remarcat este faptul că, în 
contextul complex al derulării unei 
revoluții, valorizarea etică a mij-
loacelor folosite se face prin prisma 
legitimității lor. Așadar, pentru Petre 
Andrei, utilizarea forței nu este 
exclusă decât în cazul în care violența 
este legitimă și este folosită cu mă-
sură. Faptul este argumentat de so-
ciologul ieșean prin aceea că „revo-
luția nu reprezintă conflictul dintre 
forță și drept, ci pe acela dintre drept 
și moralitate, ideal și realitate”35. Pe 
urmele lui Kant, Petre Andrei 

considera că respectul demnității 
umane poate reprezenta o motivație 
solidă ce poate justifica o revoluție și 
poate ghida din punct de vedere etic 
scopurile și mijloacele acesteia.   

 
Revoluții noi, înțelesuri vechi 
 
Toate aceste particularități ale 

gândirii lui Petre Andrei descriu o 
concepție generoasă și pătrunzătoare 
asupra revoluției. Inevitabil ne între-
băm dacă această filosofie și sociolo-
gie a revoluției este de actualitate și 
dacă contribuie la înțelegerea unor 
fenomene contemporane. 

Înainte de toate, merită să pre-
cizăm că astăzi, deși la nivelul men-
talului colectiv operăm cu anumite 
imagini dramatice despre revoluție, 
se impun treptat înțelesuri mai blânde 
ale acesteia. Revoluția pare a nu se 
mai manifesta într-o manieră bruscă, 
radicală și violentă, așa cum ne-am 
aștepta. Discursurile curente impun 
din ce în ce mai mult o înțelegere 
procesuală a fenomenului, destul de 
apropiată de concepția lui Petre 
Andrei, fapt care înscrie revoluția 
într-un vast proces evolutiv. Suntem 
expuși zilnic, pe diferite canale, la in-
formații care ne amintesc că suntem 
în pragul unor transformări fără 
precedent sau chiar în plin proces al 
unor schimbări revoluționare.  

Ceea ce atrage atenția este faptul 
că revoluția tinde din ce în ce mai 
mult să aibă un caracter global. Totul 
se întâmplă la o altă scară, pe diferite 
paliere ce sunt interconectate între 
ele. Astfel, media ne amintește cu 
ritmicitate de o iminentă revolu-
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ționare a sistemului la nivel global, 
de faptul că suntem în plină revoluție 
tehnologică și științifică etc. Devine 
un fapt de viață. Toate aceste versiuni 
subsecvente ale unei revoluții globale 
par a fi acompaniate de un discurs 
ideologic adecvat care profețește apo-
teotic schimbarea. El ne anunță, di-
rect sau nu, că suntem în plină trans-
formare: urmează să apară un om 
nou, o lume nouă. Faptul nu este ceva 
inedit în istorie. Periodic, societatea 
înregistrează schimbări revoluționare, 
resetări. Teoria succesiunilor co-
existente, aparținând lui Tudorel 
Postolache și evocată adesea de Ilie 
Bădescu în scrierile sale, poate 
explica întregul fenomen. În această 
situație, revoluția globală marchează 
sfârșitul unui ciclu și plasarea pe un 
alt nivel al existenței social-umane.  

Specificitatea actualelor schimbări 
revoluționare rezidă în însăși globa-
litatea lor. Ele se transmit de la o 
zonă la alta, de la un domeniu la 
altul, de la o societate la alta. Inter-
conectivitatea lumii actuale face ca 
orice schimbare, implicit una revolu-
ționară, să aibă un caracter global. La 
fel se întâmplă și cu crizele. Vorbim, 
așadar, de o contagiozitate maximă, 
indiferent de tipologia revoluției.  

Această globalitate introduce 
schimbări în ceea ce privește rolul 
actorilor sociali antrenați în tot acest 
proces. Mulțimile devin din ce în ce 
mai opace și instabile, iar indivizii se 
regăsesc în ipostaza de actor-spec-
tator. De pildă, Revoluția română în 
direct, așa cum a mai fost numită, a 
reprezentat o premieră prin mobi-
lizarea mulțimii nu doar în stradă, ci 
și în fața televizoarelor. 

 Actualmemte, cel puțin la nivelul 
mesajului, este promovat acest statut 
dual de actor- spectator. De exem-
plu: „asistăm la cea mai mare revo-
luție tehnologică”; „suntem martorii 
unor prefaceri revoluționare” etc. El 
presupune o anume aderență la un set 
de norme și valori care nu caracte-
rizează în mod necesar o parte 
importantă a conștiințelor indivi-
duale. În plus, observăm că, cel puțin 
în discursul public, dimensiunea spi-
rituală a unei mișcări de o asemenea 
anvergură pare a fi ignorată sau 
anulată. Conștiințele individuale sunt 
oarecum strivite sub presiunea for-
țelor globale ale schimbării revolu-
ționare și nu mai reprezintă funda-
mentul schimbării, așa cum suge-
rează sociologul Petre Andrei. La fel, 
în cazul revoluțiilor clasice, când 
individul se transformă sub presiunea 
masei, rolul său pare a fi mai clar 
conturat în întreg procesul, de la 
debut până la final.   

Esența unei revoluții globale pare 
a fi mai curând de natură științifică și 
nu de natură spirituală, așa cum 
aprecia sociologul ieșean. Teoriile, 
raționamentele științifice, evidențele 
statistice, algoritmul analizei sunt for-
țele mobilizatoare care pun în mișcare 
un întreg mecanism al schimbărilor 
revoluționare. Idealurile, principiile, 
credințele aproape capitulează în fața 
evidențelor științifice care parali-
zează emoția și dirijează acțiunile 
umane.  

Suportă aceste schimbări o analiză 
etică? Da, dacă reușim să realizăm o 
hartă globală a motivelor, scopurilor 
și mijloacelor. Apare însă o difi-
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cultate legată de motivație: dacă 
binele global vine în contradicție cu 
binele local, atunci revoluția mai are 
o justificare etică? Greu de spus. 
Acesta este și motivul pentru care 
judecarea schimbărilor contemporane 
prin prisma unui proces revoluționar 

poate fi o întreprindere riscantă 
căreia i se pot reproșa multe. 

Ceea ce este cert este faptul că 
ideile lui Petre Andrei încă inspiră, 
rămân valide peste timp și pot 
constitui adevărate grile de lectură 
ale lumii în care trăim. 
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Pedagogia socială în concepția lui Petre Andrei  
 

[Social Pedagogy in Petre Andrei’s Conception] 
 

Sorin CRISTEA 
 

Abstract: The study highlights the epistemological and 
ethical dimensions of social pedagogy, grounded in a 
sociological perspective. The investigation is based on 
a synchronic-diachronic interpretation of Petre 
Andrei’s work. The integralist sociological method 
promoted by Petre Andrei investigates each social 
phenomenon in relation to the whole that gives it its 
particular form through the function exercised 
objectively. Petre Andrei’s social pedagogy can be 
reconstructed by exploiting his epistemological 
demonstrations, developed in almost all his works. On 
this basis we can identify the general epistemological 

and ethical lines of a university pedagogy and a school pedagogy. The first is 
promoted as an epistemological and ethical argument in favor of social progress 
and is centered on the general function of the University; the second is promoted at 
the level of education policy, carried out on levels and steps of education, open also 
to the type of "private education". 
 

Keywords: epistemological, ethical, school pedagogy, sociological pedagogy, 
specific normativity, university pedagogy. 

  
 

Introducere 
  
Analiza noastră aprofundează 

două studii publicate în 2019 în 
Anuarul Universității Petre Andrei, 
care au ca temă generală dimensiunea 
teoretică, normativă și metodologică 
a pedagogiei lui Petre Andrei1 și 
specificul pedagogiei ca știință socio-
umană specializată în studiul 
educației, care poate fi susținut pe 

fondul raportării sale la un model 
epistemologic, identificabil și în 
sociologia lui Petre Andrei2. Argu-
mentele construite vor fi dezvoltate 
din perspectivă predominant episte-
mologică, fundamentată și articulată 
paradigmatic, la nivel conceptual, 
susținut în plan denotativ, normativ și 
pragmatic (metodologic).  

Investigația întreprinsă (în condiții 
de cercetare fundamentală, istorică și 
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teoretică) are la bază interpretarea 
sincronic-diacronică a operei marelui 
sociolog, care a fost reeditată în ediția 
excepțională Opera omnia, publicată 
cu sprijinul Universității „Petre 
Andrei” din Iași în 20103.  

 
Statutul științific al sociologiei 
  
Așa cum aminteam și în studiul 

nostru, publicat anterior în urma 
susținerii unui curs deschis4, opera 
sociologică a lui Petre Andrei 
dezvoltă o temă epistemologică ma-
joră, cu referință specială la „con-
ceptul de știință care are un caracter 
dinamic”, explicat și interpretat în 
spirit kantian pe baza unui sistem de 
valori cu caracter obiectiv, stabilizat 
la nivel de „supoziții apriorice” 
orientate în direcția a două scopuri 
prin care cercetătorul își propune să 
cunoască realitatea (naturală, 
psihologică, socială) și să organizeze 
această cunoștință pentru o trebuință 
rațională5. Această temă este dez-
voltată pe larg în Sociologie 
generală, publicată inițial în 19366. 
Revizuirile pregătite de autor înaintea 
morții vor fi valorificate integral abia 
în ediția a IV-a, publicată în 19977. 
Edițiile a II-a, din 1970 și a III-a, din 
19788, au readus în atenție opera lui 
Petre Andrei, însă cu eliminarea unor 
fragmente ce veneau împotriva ide-
ologiei comuniste. Ediția a V-a, 
apărută în 20109, este orientată după 
toate aparițiile precedente, asigurând, 
după cum afirmă Dumitru Stan, 
„fluidizarea lecturii, preluând 
ipostazele de modernizare lexicală 
operate în celelalte ediții (…), cu 

mulțumiri domnului profesor uni-
versitar Doru Tompea. coordonatorul 
Fundației Academice «Petre Andrei», 
depozitarul legal al tuturor textelor pe 
care le-a scris cel care dă numele 
acestei instituții culturale, care a 
încuviințat, sprijinit și încurajat 
această nouă reeditare”10.  

În Sociologia generală, tema 
epistemologică a statutului științific 
al sociologiei, cu implicații și la 
nivelul pedagogiei, este abordată pe 
larg, cu demonstrații exemplare, cu 
referință specială la condițiile indi-
spensabile pentru întemeierea oricărei 
științe: 1) existența unui obiect 
propriu de cercetare sau a unui punct 
de vedere special; 2) găsirea de legi 
proprii pentru fenomenele studiate; 3) 
întrebuințarea unor metode seri-
oase11. Pe această bază Petre Andrei a 
conturat principalele componente ale 
conceptului de știință care vizează 
cunoașterea realității obiective, pe 
fondul „relației subiectului cu 
obiectul epistemic, organizată rațio-
nal potrivit valorii de adevăr”12.  

Studiul problemei a fost lansat de 
Petre Andrei în 1927, în lucrarea 
publicată în Germania, Das Problem 
der Methode13, și reluată în Sociologia 
generală. El este aprofundat pe tot 
parcursul cărții cu argumente episte-
mologice, dar și etice, inițiate în 
Introducere, unde autorul pune o 
întrebare cu impact social major: „Ce 
este Universitatea și care e menirea 
ei ?”14 Problema de fond, deschisă în 
capitolul I, „Sociologia ca știință”, 
este centrată asupra „obiectului de 
studiu specific” care solicită 
clarificarea relației dintre „sociologie 
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și filozofie”, dar, mai ales, dintre 
„sociologie și științele sociale”, 
clarificare necesară în mod evident și 
în pedagogie15.  

Prin apelul la filozofie, sociologia 
poate depăși obiecția principală adusă 
în legătură cu obiectul de studiu 
specific – societatea –, „împărțit între 
diferite științe” care cercetează pro-
blemele economiei, politicii, culturii, 
eticii, educației, psihologiei indivi-
duale și colective etc., abordate din 
perspectivă statică sau dinamică, 
structurală sau funcțională. Din 
perspectivă filozofică, integrativă, 
„sociologia studiază societatea, în 
genere, arătând care este natura și 
esența ei, ce structură și ce funcțiuni 
are ea și cum evoluează”16. Pe această 
cale, sociologia poate îndeplini prima 
condiție a științificității: existența 
unui obiect de studiu specific.  

Recunoașterea obiectului de 
studiu specific al sociologiei este asi-
gurată pe fondul clarificării raportului 
dintre sociologie și filozofie. În 
această perspectivă, „sociologia ca 
știință nu poate fi decât integralistă”. 
Ea „are, deci, un obiect – de studiu – 
deosebit de fiecare știință socială 
specială, care privește numai o latură, 
numai un fel de raporturi sociale, nu 
ceea ce e comun tuturor, nu so-
cietatea în genere”17.  

Statutul epistemologic al sociolo-
giei este confirmat în măsura în care 
„sociologia studiază în mod obiectiv, 
în primul rând, existența socială și 
aspectul ei static-structural, și apoi 
aspectul dinamic funcțional al ei, 
arătând fazele și tipurile sociale 
realizate”18 instituțional, la nivel de 

economie, politică, religie, cultură, 
educație, comunitate etc.. Delimitarea 
obiectului de studiu specific permite 
asumarea celei de-a doua condiții a 
științificității, mai dificilă în zona 
științelor socio-umane: normati-
vitatea necesară pentru ordonarea 
„societății în genere”. Petre Andrei 
are în vedere „problema legii în viața 
socială”, lege care „se referă la o 
legătură dintre mai multe fenomene, 
fie că avem de a face cu o succe-
siune, fie cu o coexistență a lor”19.  

În științele naturii, legile definesc 
„legătura dintre fenomene” realizată 
în cadrul „unui raport de cauzalitate 
în care există un fel de putere 
substanțială, cauza, care produce 
anume efecte”. În științele socio-
umane, pentru „evita diferitele neîn-
țelegeri și greșeli” apărute în con-
dițiile în care există „interpretări 
variate date conceptului de cauză, 
epistemologia tinde să înlocuiască 
conceptul de cauză din noțiunea de 
lege prin ideea de funcțiune” sau de 
funcție. Ca parte sau expresie 
obiectivă a legii, funcția este „menită 
să exprime mai bine dependența 
fenomenelor de un șir de condițiuni și 
de variația fenomenelor consecvente” 
în raport de antecedentele lor20. 

La fel ca în natură, în viața socială 
„legea nu este o realitate existentă în 
afară de noi, ci una creată cu ajutorul 
categoriilor gândirii”, necesară pentru 
a introduce ordine în diversitatea 
fenomenelor empirice”. De aceea 
structura legii include și în socio-
logie „trei elemente componente care 
determină apariția legii însăși: a) 
conexiunea logică, regulată a unor 
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fapte de sine stătătoare; b) existența 
unui raport direct de succesiune sau 
coexistență” – aceste două elemente 
componente „explicând posibilitatea 
epistemologică a legii”, c) valoarea 
euristică a conexiunii – practică în 
măsura în care are „posibilitatea de a 
prevedea viitorul”21. 

Din această perspectivă, legile 
sociale „prezintă exact aceleași ca-
ractere ca și legile naturale, expri-
mând și ele tot niște raporturi gene-
rale, constante și necesare”. Datorită 
complexității obiectului de studiu 
specific – societatea abordată global, 
care integrează economia, politica, 
morala, viața comunitară, justiția, 
religia, educația etc. – „nu avem de-a 
face cu o generalitate constantă și 
necesitate absolută, ci numai 
relativă”. Aceasta nu exclude, însă, 
necesitatea unei normativități, a unei 
ordini și regularități în domeniul 
vieții sociale, exprimată în diferite 
formule la nivel de: a) set de principii 
– principiul anticipației, principiul 
simulației, principiul individualizării, 
principiul echilibrului; b) „serii 
istorice”, referitoare la „fenomenele 
de succesiune” existente în sociolo-
gia dinamică, diferite de „fenome-
nele de repetiție”, identificabile în 
sociologia statică; c) explicații psiho-
logice, în cadrul cărora „fenomenele 
de conștiință” devin „cauze ale 
evenimentelor sociale”; d) „legi cu 
caracter tendențial – un fel de legi de 
motivare a faptelor care explică mai 
mult tendința de persistență a tre-
buințelor sociale”22. 

Spre deosebire de legile din 
natură care „fac prevederi precise și 

sigure”, legile sociologiei ordonează 
viața socială în condiții de „proba-
bilitate, nu de siguranță”. Dar, deși 
„nu prezintă aceeași stringență ca 
legile naturale”, legile sociale „nu pot 
fi neglijate sau tăgăduite”. Ele for-
mulează regularități prin „compara-
rea instituțiilor sociale din diferite 
locuri și timpuri” care permit stabi-
lirea unor identități și analogii între 
funcțiile și formele structurale ale 
societăților, care îmbracă un aspect 
special – tipul social”. Petre Andrei 
are în vedere: a) „tipurile de evoluție 
socială”, definite ca forme realizate 
prin care o societate poate trece”; b) 
tipurile de acțiuni sociale care pot 
avea loc într-o societate, apropiate de 
regularitatea unor legi sociale 
probabilistice, importante chiar dacă 
nu au efectiv siguranța unor „legi 
riguroase și necesare”23. 

Soluția care susține normativi-
tatea specifică sociologiei, la care 
aderă Petre Andrei, este cea cons-
truită epistemologic de Max Weber, 
centrată asupra distincției necesară 
între știința socială și politica so-
cială. Explicația cauzală tipică 
sociologiei este dependentă de 
obiectul de studiu specific – „acțiu-
nea socială care dă naștere colecti-
vităților și complexelor sociale sau cu 
un cuvânt, culturii întregi” care 
trebuie ordonată normativ (și cer-
cetată pragmatic) în sens: a) obiectiv, 
raportată la sfera generală (nu 
individuală), la funcția și structura sa 
de bază; b) subiectiv, raportată la cei 
care susțin acțiunea socială, la nivel 
de proiectare (prin finalitățile 
propuse), și de conținuturi și forme 
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sociale, selectate, în consecință, reali-
zate într-un cadru social determinat – 
de exemplu, în cazul educației / 
pedagogiei, sistemul de educație și de 
învățământ, procesul de învățământ, 
activitățile și situațiile de educație / 
instruire concrete24. 

Obiectul de studiu specific al 
sociologiei este delimitat și apro-
fundat, astfel, la nivelul „oricărei 
acțiuni sociale care trebuie înțeleasă 
în întregul ei și mai ales în aspectul ei 
funcțional”. Pe această bază, poate fi 
identificat „sensul acțiunii sociale” – 
obiectiv, definit prin funcțiile 
generale îndeplinite, și subiectiv, prin 
scopurile proiectate – sens explicat 
„și prin înlănțuirea tuturor fenome-
nelor” implicate („actorii sociali” 
angajați în context determinat; con-
ținuturile, formele, cadrul de realizare 
etc.)25.  

Normativitatea specifică socio-
logiei este construită de Max Weber 
în raport de complexitatea și dina-
mica obiectului de studiu specific – 
societatea ca întreg, care trebuie 
„explicată cauzal și rațional”, ținând 
seama prioritar nu de „intervenția ira-
ționalului” prezentă în faptele indi-
viduale, ci de faptele sociale, legi-
timate valoric, care constituie „cul-
tura în genere”26. Prin cercetare 
fundamentală, istorică și teoretică, 
sociologia trebuie să identifice și să 
fixeze epistemologic „tipurile ideale 
de acțiuni sau de raporturi sociale”. 
Ele sunt foarte importante în măsura 
în care, în cadrul lor „viața socială 
prezintă oarecare regularități, carac-
teristici generale, sensuri generale 
tipice pentru acțiune”. În această 

perspectivă, preluată și confirmată de 
Petre Andrei la nivel de sociologie 
generală, dar și de pedagogie 
sociologică, este asigurat „elementul 
general normativ necesar pentru 
constituirea științei”, reprezentat de 
tipul-ideal. Astfel „în sociologia 
contemporană, ideea de tip 
înlocuiește cu succes ideea de 
lege”27. 

„Legea în viața socială” poate fi 
definită în termeni de tip-ideal sau de 
ideal-tip – „un sistem de posibilități 
care se construiește printr-un proces 
de abstracție și de constrângere – de 
ordin normativ – dintr-o mulțime 
difuză și discretă de fenomene 
individuale”. Elaborarea sa ca „ima-
gine sau concept nou” este posibilă 
prin cercetare fundamentală (istorică 
și teoretică), nu prin investigație 
empirică. Este urmarea faptului că 
„tipul-ideal nu există în experiență”. 
El este „construit prin gândire”, 
constituind, „în primul rând un 
concept sau un complex de concepte, 
sub care sunt exprimate în anumite 
supoziții posibile sau necesare, niște 
fapte reale”28.  

Ca demers normativ, specific 
sociologiei – în mod analogic și 
pedagogiei sociologice – ideal-tipul 
îndeplinește trei categorii de funcții 
cu caracter obiectiv, cu referință 
specială la funcțiile explicativă și 
teoretică, dar și la funcția practică 
implicată în înțelegerea valorilor care 
susțin orice acțiune socială. Expli-
cația necesară în științele sociale 
(socio-umane) presupune înțelegerea 
sensului acțiunilor sociale, angajat în 
mod:  
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a) obiectiv, la nivelul funcțiilor 
generale ale activității (economice, 
juridice, politice, pedagogice / de 
educație etc.), exprimat în termeni de 
„judecată de existență”;  

b) subiectiv, la nivelul finalităților 
activității de referință, exprimat în 
termeni de „judecată de valori” (în 
cazul educației, valorile pedagogice 
aflate la baza construcției scopurilor 
și obiectivelor educației, a conținu-
turilor și a formelor de realizare 
desfășurate în cadrul sistemului și al 
procesului de învățământ).  

Înțelegerea obiectivă și cea 
subiectivă asigură, în interdependența 
lor permanentă, axiomatică, înțele-
gerea explicativă, rațională și inte-
lectuală a conexiunilor necesare, 
existente la nivelul oricărei acțiuni 
sau activități sociale. O astfel de 
înțelegere, specifică științelor socio-
umane, asigură „explicarea fenome-
nului sau a complexului social”, nu 
doar prin „determinare cauzală” 
(posibilă doar la nivel microstructural 
și pe termen scurt), ci, în mod 
special, prin „stabilirea unui raport de 
dependență funcțională a părții față 
de întreg”29.  

„Caracterele sociologiei ca ști-
ință” reflectă specificul obiectului de 
studiu și a legii (care poate fi expri-
mată în termeni de ideal-tip) care 
trebuie să ordoneze desfășurarea 
acestuia. Notele fixate epistemologic 
la nivelul raporturilor logice dintre 
sociologia generală și sociologia 
specială – existente și în cazul 
conexiunilor necesare între peda-
gogia generală, teoretică și pedago-
giile particulare, aplicative – reflectă 

unitatea în interdependență dintre 
caracterul descriptiv-normativ, ex-
plicativ-interpretativ și conservator-
reformator30.  

Aprofundarea lor implică rezol-
varea a două problemei speciale 
referitoare la: raporturile dintre:   

1. Ramurile sociologiei:  
a) sociologie pură-sociologie 

empirică; sociologie generală-socio-
logie specială (pură, aplicată, em-
pirică) (Tonnies);  

b) sociologie pură (studiază esen-
țele, conceptele de bază, funda-
mentate epistemologic, rațional, de-
ductiv)-sociologia empirică (induc-
tivă, experimentală);  

c) sociologia culturală (studiază 
valorile sociale)-sociologia reală (stu-
diază faptele sociale) (Scheller);  

d) sociologia generală – teoria 
socială care studiază, natura societă-
ții, componentele și condițiile vieții 
sociale – sociologia specială, care 
studiază diferitele tipuri de institu-
țiuni în evoluția lor, făcând apel la 
toate științele auxiliare pentru re-
construirea diferitelor forme ale so-
cietății și pentru prezentarea carac-
terelor tipice31.  

2. „Sociologie și alte științe”32:  
a) istoria „care precizează carac-

terele proprii din care se poate vedea 
dezvoltarea unui popor”, importantă 
pentru sociologie care „extrage ceea 
ce e comun tuturor societăților în 
evoluția lor generală”33;  

b) psihologia aflată în raporturi de 
interdependență cu sociologia care 
„are ceva în plus față de psihologie” 
– socialul – valorificând însă „rolul 
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metodologic al psihologie în cerce-
tarea sociologică”34;  

c) epistemologia, care asigură 
sociologiei fundamentele cunoașterii 
sale, probate la nivelul construcției 
conceptelor de bază integrate în 
ordinea kantiană pentru „afirmarea 
unei structuri logice, neschimbă-
toare” necesară și în viața socială35; 

d) pedagogia, implicată în pro-
cesul de formare a conștiinței sociale, 
condiție fundamentală pentru exis-
tența unei societăți”, motiv pentru 
care sociologia și știința educației 
sau pedagogia sunt foarte strâns 
legate una de alta, pedagogia fiind, în 
viziunea lui Petre Andrei, apropiată 
de cea a lui Durkheim, „o știință 
socială care se întemeiază în special 
pe sociologie”36.  

A treia condiție a științificității – 
metodologia de cercetare specifică – 
este apreciată de Petre Andrei în 
contextul pozitivist identificat în 
epoca sa, când „caracterul științific al 
unui sistem de cunoștințe depinde, în 
primul rând, de mijloacele de 
cercetare întrebuințate”. La acest 
nivel, „sub influența pozitivismului 
modern, reprezentanții științei sunt 
mai puțin pretențioși, considerând 
drept condiție fundamentală a unei 
științe o observare exactă, o deter-
minare riguroasă a conceptelor, o 
diviziunea a faptelor și o explicare 
cauzală a tuturor fenomenelor”37.  

Metodologia de cercetare spe-
cifică sociologiei, „de care se ser-
vește sociologia în cercetarea feno-
menelor sociale, are o foarte mare 
importanță pentru a lămuri obiectul” 
de studiu specific – societatea în 

genere –, dar și pentru a consolida 
normativitatea specifică, ordonarea 
acțiunilor sociale realizată în condiții 
de înțelegere a funcțiilor lor generale, 
integrate în tipurile-ideale, care pot fi 
interpretate ca legi sociale probabi-
listice”38. 

Complexitatea și dinamica obiec-
tului de studiu specific impune două 
strategii de cercetare afirmate istoric 
și teoretic, care promovează „mo-
nismul metodologic” și „dualismul 
metodologic”. La nivel de „monism 
metodologic”, reprezentativă este con-
tribuția lui Durkheim care „afirmă 
necesitatea unei metode pozitive uni-
tare pentru studiul fenomenelor so-
ciale”, abordate ca „lucruri” cu 
caracter obiectiv, extern și constrân-
gător (impus în sens normativ, în 
raport cu faptele psihologice 
individuale”39. La nivel de „dualism 
metodologic” intervine modelul 
„mult mai vechi decât monismul” 
care întreține tendința „îndelungată 
de a confunda sociologia cu filozofia 
istoriei și chiar cu etica”. Pe acest 
fond, intervine separația dintre „ști-
ințele naturii și științele culturii” 
(sociale), care utilizează „metode 
speciale de investigație”40.  

În măsura în care obiectul de 
studiu al sociologiei este „societatea 
în genere”, abordat și în plan nor-
mativ „ca întreg” explicat și inter-
pretat prin valori obiective și subiec-
tive, este necesară o îmbinare între 
metodele inductive și deductive. 
Chiar în condițiile în care în plan 
normativ este necesară recunoașterea 
specificului sociologiei și la nivel de 
metodologie de cercetare, „nu putem 
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admite separațiunea absolută a 
explicației cauzale de înțelegere, cu 
atât mai mult cu cât înțelegerea însăși 
poate fi cauzală și teleologică și poate 
servi ca un mijloc de completare a 
cunoașterii fenomenelor cauzale”41. 

Explicația sociologică se bazează 
astfel pe două categorii de metode de 
cercetare, susținute psihologic la 
nivel inductiv (metoda anchetelor și 
a monografiei) și deductiv – metoda 
statistică, metoda comparată, metoda 
istorică42. În raport de obiectul de 
studiu specific sociologiei și de nor-
mativitatea specifică acesteia – 
influentă la nivelul tuturor științelor 
sociale (socio-umane, inclusiv în 
pedagogie) –, metodele amintite, „în 
interdependență funcțională servesc 
la cercetarea realității sociale, com-
pletându-se una pe alta, fiecare 
umplând o lacună a celeilalte”43. 

„Metoda sociologică integralistă” 
promovată special de Petre Andrei 
cercetează fiecare fenomen social 
privit prin prisma totului social, în 
raport cu întregul care îi dă forma sa 
specială prin funcțiunea care o exer-
cită „în mod obiectiv”, cu deschidere 
spre toate „influențele pe care le are 
asupra lui”. O astfel de metodă, tipică 
sociologiei ca știință specializată în 
studiul „societății în genere”, pre-
tinde cercetătorului „o atitudine 
obiectivă și necesitatea de a face 
abstracție de subiectivitatea sa, de 
prejudecățile și chiar de idealurile 
sale sociale și politice”. Ea tinde 
mereu spre „cunoștința sintetică fi-
nală, care singură explică realitatea”, 
cultivând „spiritul de ansamblu care 
trebuie să predomine asupra celui de 
detaliu”44.  

Pedagogia sociologică 
 
Pedagogia sociologică a lui Petre 

Andrei poate fi construită sau re-
constituită prin valorificarea demon-
strațiilor sale epistemologice dez-
voltate pe larg în Sociologia generală 
din 1936, reluate ciclic, ideologic sau 
programatic, metodologic sau prag-
matic în aproape toate lucrările sale:  

- Filozofia valorii, redactată în 
1918 și publicată în 1945, cu Cuvânt 
înainte de D. Gusti: „valoarea cu-
noașterii, caracterele (unitate, univer-
salitate, obiectivitate) și criteriul ei – 
adevărul cu referință la valorile 
teoretice, absolute (legile generale) și 
relative”45; 

- Despre ideal – cu referință la 
„structura logică a idealului”, „valoa-
rea către care țintește evoluția”: are 
„forță practică”, reprezentând „unita-
tea de măsură a activităților noastre 
(Kant)”46;  

- Prelegeri de istorie a filozofiei – 
centrate asupra „obiectului cu-
noașterii”, dependent de „constituția 
subiectului cunoscător (legea inte-
lectului nostru care este chiar 
condiția cunoașterii (Kant)”47; 

- Discursuri parlamentare (1929-
1933) – „realitatea socială e mai 
puternică decât dorințele noastre”48, 
altfel încât „o lege trebuie întot-
deauna să se adapteze realității și să 
prevadă pentru viitor”49.  

Dimensiunea epistemologică a 
sociologiei lui Petre Andrei contri-
buie la fundamentarea pedagogiei 
sale sociale, dezvoltată special la 
nivel de etică și de politică a edu-
cației. Pe această bază putem identi-
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fica liniile generale, epistemologice 
și etice, ale unei pedagogii univer-
sitare și ale unei pedagogii școlare. 

Pedagogia universitară este pro-
movată ca argument epistemologic și 
etic, filozofic și istoric, în favoarea 
științei și conștiinței ca surse și 
resurse fundamentale ale progresului 
social. Construcția epistemologică 
este realizată în jurul conceptului pe-
dagogic de Universitate, care repre-
zintă instituția superioară de cultură 
cu sferă de referință:  

a) restrânsă în epoca premodernă, 
clasică, delimitată de „filozoful 
Scheling, care a susținut că Universi-
tatea trebuie să formeze numai 
oamenii de știință, cercetători, nici-
decum profesioniști” deoarece stu-
diile de acest rang nu trebuie să 
coboare niciodată „demnitatea științei 
pure”;  

b) extinsă, în epoca modernă spre 
„un scop mai complex și mai 
multilateral” care nu exclude, ci 
presupune formarea profesională la 
nivel superior solicitată de „situația 
economică, formele sociale, clasele 
sociale, viața spirituală dintr-un 
anumit moment care determină în 
mod necesar structura culturii și a 
tuturor instituțiilor științifice”50. 

Din această perspectivă, funcția 
socială, generală, fundamentală a 
Universității constă în „cercetarea 
științifică și în crearea științei” care 
formează esența ei și justifică dreptul 
la existență academică, de rang 
cultural superior. Ea determină pro-
iectarea unui scop general, strategic, 
„mai complex și mai multilateral” în 
desfășurare istorică permanentă, care 

constă în „a spori potențialitatea 
conștiinței” științifice în evoluție 
continuă. Pe acest fond, pedagogia 
universitară modernă promovează 
„două ținte”, subordonate funcției 
generale, obiectivate la nivelul a două 
funcții principale care vizează: a) 
formarea personalității spirituale a 
studentului; b) pregătirea superioară 
pentru o profesie care solicită studii 
validate academic”51.  

Funcțiile generale ale Universi-
tății determină competențele pedago-
gice, de rang academic, aflate la baza 
construcției cursurilor universitare, 
dar și a comportamentului social al 
profesorului universitar: 1) Adevărul 
științific; 2) Libertatea spirituală 
(morală, civică, deontologică). În 
funcție de competența adevărului 
științific, cursurile și seminariile uni-
versitare „trebuie să urmărească în 
primul rând cercetarea și creația ști-
ințifică”. În consecință obiectivul 
prioritar al profesorului universitar 
este „de a prinde adevărul, de a des-
coperi forme noi ale realității, atră-
gând pe acest drum al realității și pe 
tinerii studenți”. Obiectivele specifice 
transmise studentului, după modelul 
academic oferit de profesor solicită 
capacitatea acestuia „de a învăța să 
cerceteze pe lângă legăturile mate-
riale ale lucrurilor, înlănțuirea con-
ceptuală a problemelor, ceea ce 
constituie esența muncii științifice, 
respectând întotdeauna obiectivi-
tatea”, necesară inclusiv în „științele 
sociale și politice”, unde „trebuie 
făcută o clară demarcațiune între pu-
nerea problemei, cunoașterea faptelor 
și aprecierea lor”52. 
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În funcție de competența libertății 
este asigurată substanța academică a 
conținuturilor universitare transpuse 
la nivel de pedagogie universitară 
angajată social-profesional, la nivel 
superior, în „realizarea creației 
științifice a spiritualității”. În această 
perspectivă, în proiectarea cursurilor 
universitare și în comportamentul 
academic al profesorilor universitari 
este accentuată legătura dintre adevăr 
și libertate, „fără nici o îngrădire”, 
posibilă doar în condițiile în care 
libertatea: a) „coincide cu spiri-
tualitatea în formele sale cele mai 
înalte”; b) oferă posibilitatea „de 
diferențiere și înnoire, fiind cea mai 
proprie stare pentru manifestarea 
originalității”; c) „formează persona-
litatea spirituală a studentului” care 
devine capabil „să urmărească sin-
teze mai vaste în cugetarea lui, să 
vadă dincolo de impresia momen-
tului, să înțeleagă sensul totului și să 
se înglobeze în acest tot la locul 
cuvenit”53.   

Pedagogia școlară este promovată 
de Petre Andrei cu argumente episte-
mologice și etice traduse și susținute 
la nivel de politică a educației pro-
movată de autor prin opera sa știin-
țifică, dar și prin acțiunea socială 
exercitată în contextul funcțiilor 
publice asumate, inclusiv ca ministru 
al instrucțiunii publice în perioada 5 
decembrie-6 iulie 1940.  

Construcția epistemologică are ca 
sferă de referință instrucția școlară, 
abordată ca instrucție publică – 
deschisă și spre zona învățământului 
particular – analizată în acord cu 
principiile de politică a educației, 

promovată partinic (ca reprezentant 
al Partidului Național-Țărănesc), 
reflectată în „directivele organizării 
școlare și a culturii”, cu argumente 
susținute teoretic și practic în cadrul 
pedagogiei sale sociale sau socio-
logice. Funcția generală a instrucției 
școlare analizată special în varianta 
sa „publică” vizează „determinarea 
sensului întregii dezvoltări a so-
cietății” adaptată chiar la „timpuri 
economice critice” în cadrul cărora 
„școala și cultura poporului trebuie să 
continue punctul central al preocu-
părilor oamenilor de stt”54.  

Funcțiile principale ale instrucției, 
subordonate funcției generale, vizează:  

a) organizarea centrală, prin 
„organul principal de îndrumare și de 
executare în această direcție” repre-
zentat de Ministerul Instrucțiunii, 
care trebuie să devină „Ministerul 
Culturii și Educației Naționale”;  

b) realizarea instrucțiunii publice 
pe niveluri și trepte de învățământ, 
deschisă și spre tipul de învățământ, 
complementar celui de stat: „învă-
țământul particular”. 

Structura de bază a instrucției 
publice este realizată la nivelul inter-
dependenței funcționale necesară 
între:  

a) Ministerul Culturii și Educației 
Naționale, specializat în conducerea 
învățământului, atât pedagogică (prin 
„organe pedagogice”), cât și admi-
nistrativă (prin „direcțiuni între care 
se împart toate serviciile”);  

b) principalele trepte de învă-
țământ, integrate în cele trei niveluri 
de învățământ (primar; secundar – 
normal, teologic; teoretic / liceal, 
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tehnic, profesional; superior / univer-
sitar) cu deschideri pedagogice și 
administrative și spre „învățământul 
particular”.   

 
Concluzii   
  
Pedagogia socială își găsește 

fundamentul în modul în care Petre 
Andrei concepe sociologia. Faptele 
sociale nu pot fi cunoscute decât 
printr-o abordare integralistă. Dimen-
siunea epistemologică a sociologiei 
fundamentează pedagogia socială, 
dezvoltată special la nivel de etică și 
de politică a educației.  

Pedagogia socială în concepția lui 
Petre Andrei se dezvoltă pe două linii 
generale: pedagogia universitară și 
cea școlară. Prima este promovată ca 
argument epistemologic și etic în 
favoarea progresului social și este 
centrată asupra funcției generale a 
Universității; a doua este promovată 
la nivel de politică a educației, 
realizată pe niveluri și trepte de 
învățământ, deschisă și spre tipul de 
„învățământ particular”. 
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Politica educației în pedagogia sociologică a lui Petre Andrei 

 
[The Politics of Education  

in Petre Andrei’s Sociological Pedagogy] 
 

Gabriela CRISTEA 
 

Abstract: Petre Andrei’s sociological pedagogy is 
education policy-oriented and involved in the design of 
education reform. The analysis of public education is 
carried out at the level of the management structure of 
the education system and at the level of the organi-
zational structure, which includes all levels of 
education. In Petre Andrei’s conception, the University 
has two purposes: the formation of the student’s 
spiritual personality and the preparation for a pro-
fession that requires higher education. The functional 
correlation between teacher and student maintains "an 
ethos of truth without which there is no science". The 
reformist ideas advocated by the scholar are reflected 

in the school legislation initiated during his time inministry office. 
 
Keywords: public education, sociological pedagogy, education policy, 
sociology. 

 
 
Introducere 
  
În „istoria gândirii și practicii 

pedagogice românești” din prima 
jumătate a secolului XX, Petre 
Andrei este încadrat în direcția care 
definește „pedagogia socială și 
pedagogia sociologică”, alături de 
Dimitrie Gusti, Ion C. Petrescu, 
Stanciu Stoian, Eugeniu Sperantia”1. 
Marele istoric al pedagogiei Ion Gh. 
Stanciu optează pentru formula 
„pedagogia sociologică”, argumen-

tată din perspectiva metodologiei de 
cercetare de tip interdisciplinar pro-
movată de Petre Andrei, inițiată de 
Spiru Haret și de Constantin 
Dimitrescu-Iași „încă din ultimul 
deceniu al secolului XIX”. În 
perioada interbelică, „prin cercetări și 
reflecții sociologice în domeniul 
educației”, dezvoltarea pedagogiei de 
orientare socială va fi influențată de 
„școala monografică de la București, 
condusă de Dimitrie Gusti”, aflată la 
baza construcției unor modele 
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originale precum „regionalismul și 
localismul educativ, orientări repre-
zentate de Ion C. Petrescu, respectiv 
de Stanciu Stoian. Ideile lor 
principale vor fi valorificate de Petre 
Andrei în politica educației, promo-
vată special pentru reorganizarea 
democratică a școlii primare, care, pe 
de o parte, trebuie «să ofere atât la 
sate, cât și la orașe un minimum de 
cunoștințe», iar, pe de altă parte, 
trebuie să valorifice mai bine condi-
țiile sociale, geografice și culturale, 
diferite în plan comunitar și zonal”2.   

Pedagogia lui Petre Andrei poate 
fi reconstituită dintr-o astfel de 
perspectivă istorică, aptă să identifice 
acele „dimensiuni teoretice, norma-
tive și metodologice” proprii care o 
individualizează în mod special în 
contextul relațiilor sale interdiscipli-
nare cu sociologia, știință socială care 
studiază „societatea în genere”, un 
model și pentru pedagogie care are ca 
obiect de cercetare specific educația 
abordată în general3.  

Opera pedagogică a lui Petre 
Andrei poate fi analizată nu doar din 
perspectiva istoriei pedagogiei, ci și 
în contextul unei ramuri mai speciale 
a istoriei pedagogiei: pedagogia isto-
rică, orientată asupra „unor probleme 
ale educației, cum ar fi scopurile edu-
caționale, filozofia educației, psiho-
logia pedagogică, metodele de 
instrucție, curriculumul etc.”4. Între 
aceste coordonate putem situa cer-
cetarea noastră orientată asupra „unei 
probleme educaționale” speciale, 
Reforma învățământului. O 
perspectivă istorică (1864-1944), 
care ne-a permis să analizăm 

pedagogia lui Petre Andrei la nivel 
de: a) „sistem de gândire pedago-
gică”; b) „idei pedagogice reforma-
toare angajate în elaborarea unor legi 
și proiecte de legi”5. 

În ambele ipostaze, trebuie subli-
niat faptul că pedagogia sociologică 
promovată de Petre Andrei este im-
plicată în politica educației, elaborată 
de autor în spiritul concepției sale ge-
nerale despre viața socială (culturală, 
economică, morală, juridică, spiri-
tuală), transpusă în practica instruc-
ției publice, organizată în învățămân-
tul primar, secundar și universitar, în 
plan normativ, în condițiile îndepli-
nirii unor funcții situate la vârful 
Ministerului: Subsecretar de stat la 
Ministerul Instrucțiunii publice 
(condus de Dimitrie Gusti, în pe-
rioada 1931-1932) și Ministru al 
Educației Naționale, în perioada 
1938-1940. 

  
Organizarea școlii 
 
Ca reprezentant al pedagogiei 

sociologice, Petre Andrei elaborează 
un sistem de principii de organizare a 
școlii pe criterii sociale, menite să 
încurajeze realizarea unei politici a 
educației reformatoare:  

1. Principiul democrației, care 
impune un minimum de cunoștințe 
comune în învățământul primar, 
conceput ca învățământ de bază, 
general, obligatoriu;  

2. Principiul caracterului prac-
tic al școlii, care se referă atât la 
metodele de instruire cât și la resur-
sele umane și didactico-materiale 
existente;  
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3. Principiul valorificării speci-
ficului regional, evaluat la nivel 
comunitar;  

4. Principiul educației prin 
muncă eficientă, asociat cu celelalte 
două principii prezentate anterior;  

5. Principiul politehnismului, 
vizând proiectarea învățământului 
tehnic-profesional, în contextul lan-
sării și dezvoltării industriei6.  

După cum spuneam, Petre Andrei 
este un reprezentant al pedagogiei 
sociologice interbelice, orientată în 
special în direcția politicii educației 
fundamentată teoretic la nivel de 
sociologie generală și elaborată 
practic de pe poziția unui factor deci-
dent la cel mai înalt nivel de con-
ducere a sistemului de învățământ. 
Concepția sociologică și pedagogică 
despre politica educației este 
promovată în studiul intitulat Politica 
culturală a noului stat român, scris în 
perioada în care Petre Andrei înde-
plinea funcția de Subsecretar de stat 
în Ministerul Instrucției, cultelor și 
artelor, studiu ce va fi inclus de 
Dimitrie Gusti, în cartea Un an de 
activitate la Ministerul Instrucției, 
cultelor și artelor, 1932-19337.  

În viziunea sociopedagogică a lui 
Petre Andrei, reforma școlii implică 
reforma culturii, necesară în con-
dițiile în care omul creator al tuturor 
valorilor existente a ajuns să fie 
stăpânit de propriile sale creațiuni, 
convertite în bunuri materiale sau în 
deziderate politicianiste. Reforma 
școlii trebuie sa rezolve această criză 
a culturii întreținută prin lupta dintre 
concepția idealistă, care afirmă pri-
matul culturii cu toate efectele sale 

formative pozitive, și concepția poli-
ticianistă oglindită la nivelul școlii 
prin tendința de tehnicizare sau de 
ideologizare a educației și a învăță-
mântului.  

Soluția reformatoare propusă de 
Petre Andrei angajează „răspunderea 
socială a statutului cultural care 
trebuie să facă din cultură un scop 
pentru orice om indiferent de clasa 
socială din care face parte”. Pe acest 
fond, „școala trebuie să arate va-
loarea omului muncitor”. Ea trebuie 
să stimuleze și să aprecieze perma-
nent „valoarea muncii” la nivel de 
criteriu social, pedagogic și etic, 
juridic și politic, necesar, în toate 
împrejurările, „pentru selecția valori-
lor în conducerea statului”8. Ca 
urmare, este nevoie de „o reformă a 
întregului sistem de învățământ”. Ea 
pleacă de la critica școlii, concepută 
doar ca „agent de transmitere a 
cunoștințelor” și are ca scop general 
proiectarea unei noi instituții con-
cepută ca „un colaborator în creația 
omului nou, în creația unei alte vieți 
pentru stat, pentru crearea adevăratei 
vieți democratice”9.  

Pentru a atinge scopul general, 
construit în termeni de politică a 
educației, este necesară o nouă 
structură de organizare a sistemului 
de învățământ, cu o școală primară, 
concepută ca școală generală, obli-
gatorie, de bază, care să aibă urmă-
toarele caracteristici:  

a) unitară, „cu un punct de 
plecare comun, un minimum de 
cultură necesar, același pentru copilul 
de țăran și pentru copilul de orășean, 
pentru ca procesul de ascensiune 
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socială a valorilor să se efectueze 
normal”;  

b) „supusă descentralizării și 
regionalismului”, nu birocratismului 
central;  

c) „simplă și vie”, corespun-
zătoare cerințelor psihologice de 
vârstă și sociale, de mediu regional, 
de model comunitar / rural, urban;  

d) capabilă „să devină practică” 
prin obiectivele, conținuturile și 
metodele de instruire promovate de 
societate și de învățător cu insistență 
și perseverență;  

e) activă în cadrul unui proces 
didactic eficient, apt „să schimbe 
complet metoda de predare”, de 
învățare în școală și în afara școlii și 
de evaluare a rezultatelor obținute în 
timp; 

f) susținută pedagogic de „învă-
țători care să aibă mai întâi o perfectă 
cunoștință a mediului și apoi să 
stăpânească foarte bine cunoștințele 
bogate și variate” – ceea ce presu-
pune „o reformă a învățământului 
normal”10. 

  
Instrucția publică 
 
Pedagogia sociologică a lui Petre 

Andrei, orientată valoric la nivel de 
politică a educației, este elaborată și 
demonstrată, în mod special, în două 
lucrări importante: Instrucția pu-
blică11, concepută ca Raport pre-
zentat comisiunei de întocmire a 
programului, și Ce este Universitatea 
și care e menirea ei?12. 

Instrucția publică reprezintă 
învățământul organizat de stat care 
trebuie să se oglindească perfect în 

directivele politicei sale școlare și 
culturale. Instrucția publică este de-
pendentă de „ideologia partidului” 
reflectată în principiile de organizare 
și în scopurile generale ale educației 
și învățământului considerate priori-
tare. În context istoric determinat, 
Petre Andrei evocă „ideologia 
partidului național-țărănesc” care 
substituie „vechiul ideal liberalist”, 
centrat doar pe valoarea absolută a 
individului, cu ideea de comunitate 
socială, „națională și de interes 
colectiv, pe primul plan în toate 
statele moderne”13. 

Instrucția publică este realizată la 
nivel de sistem de învățământ, orga-
nizat de „un stat cultural” care pune 
accent pe activitățile culturale, im-
portante în plan general, calitativă, 
chiar dacă „rezultatele practice ime-
diate, efectele, nu se văd momentan. 
Cultura, ca funcție generală a siste-
mului de învățământ, legitimată de 
stat (juridic) și ca fundament al con-
ținuturilor activității de instrucție 
publică, validat pedagogic, „condi-
ționează și determină sensul întregii 
dezvoltări a societății14. 

Analiza instrucției publice este 
realizată de Petre Andrei la nivel de 
structură de conducere și de orga-
nizare a sistemului de învățământ. La 
nivel de structură de conducere, el 
are în vedere „Ministerul instruc-
țiunii, organul principal de îndrumare 
și executare”. La nivel de structură de 
organizare are în vedere toate treptele 
de învățământ – primar, secundar, 
tehnic, superior – cu deschidere și 
spre „învățământul particular” și spre 
„cultura populară”, care este con-
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cepută de „Ministerul Culturii și 
Educației Naționale în paralel cu 
organizarea învățământului” formal, 
în spirit pedagogic modern, care 
anticipează educația și instruirea 
nonformală.  

Structura de conducere a siste-
mului de învățământ implică orga-
nizarea Ministerului Instrucțiunii care 
în statul cultural devine „Ministerul 
Culturii și Educației Naționale”, 
preocupat pedagogic și social „nu 
numai de pregătirea pentru viața nouă 
a tinerei generații, ci și de educația 
întregului popor”. Un astfel de 
minister are un scop strategic, care 
anticipează teza educației ca factor 
prioritar în dezvoltarea societății – 
„armonizarea modului de funcționare 
a tuturor instituțiilor școlare și 
culturale indiferent de Ministerul 
cărui aparțin”15. 

 Reforma Ministerului este 
concepută pe baza a două principii de 
organizare, complementare:  

1. Principiul unității de direc-
tive „de natură pedagogică” necesare 
pentru ordonarea activității de 
instruire la scara întregului sistem de 
învățământ;  

2. Principiul descentralizării, 
aplicat de „serviciile exterioare ale 
ministerului, care trebuie bine orga-
nizate” administrativ, pentru a putea 
aplica „directivele unitare pedagogic” 
în funcție de resursele existente pe 
plan regional și local16.  

Ministerul Culturii și Educației 
Naționale coordonează instrucția 
publică realizată în cadrul sistemului 
de învățământ, prin intermediul a două 
tipuri de „organe de conducere”: 

I. Organe pedagogice:  

1. Consiliul pedagogic cen-
tral, „strâns legat de consiliile 
pedagogice regionale”; 

2. Oficiul de studii și statistică 
– cu biblioteca respectivă;  

3. Consiliul „foștilor miniștrii 
de instrucțiune”, cu atribuții 
pedagogice precise; 

4. Consiliul Inspectorilor șco-
lari;  

5. Consiliul permanent. 
II. Organe administrative, respon-

sabile de aplicarea deciziilor elabor-
ate de organele pedagogice, în acord 
cu cele două principii de organizare a 
ministerului (care ordonează activi-
tatea de instrucție publică prin „direc-
tivele unitare”, valorificate eficient în 
condiții de „descentralizare”):  

1. Direcțiuni, care au ca obiectiv 
conducerea administrativă a treptelor 
și formelor de învățământ;  

2. Direcțiunea culturii poporului, 
„provenită din completa transformare 
a Casei Școalelor”, care include trei 
mari secțiuni, cu diferite servicii:  

a. Secția cercetărilor științifice și 
a publicațiunilor;  

b. Secția artelor „de care va 
depinde învățământul artistic”;  

c. Secția instituțiilor de popu-
larizare:  

i. Serviciul școlar, „cuprinzând 
școli țărănești superioare și uni-
versități populare”;  

ii. Serviciul propagandei (prin 
cinematograf, radio, cămine cultu-
rale, case de lectură, educație fizică și 
turism);  

d. Secția materialelor. 
În acord cu principiul descentra-

lizării, „în administrația noastră șco-
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lară trebuie să menținem inspecto-
ratele regionale, conduse de un 
membru al corpului didactic cu larg 
atribuțiuni, având alături un consiliu 
pedagogic regional”. Petre Andrei 
propune că „n-ar fi rău ca aceste 
inspectorate să fie conduse – peda-
gogic – de un profesor universitar 
care poate rezista mai mult presiu-
nilor de tot felul”17.  

Structura de organizare a siste-
mului de învățământ asigură distri-
buția pedagogică și socială a instruc-
ției publice pe trepte de învățământ 
(primar, secundar, tehnic, superior), 
cu deschideri și spre „învățământul 
particular” dar și spre educația 
nonformală, proiectată să fie realizată 
prin „cultura populară”18.  

I. Învățământul primar asigură 
instrucția publică prin „școala pri-
mară”, generală, de bază, obligatorie. 
Școala primară este proiectată în 
funcție de trei scopuri generale care 
urmăresc: 

1. democratizarea sistemului 
de învățământ, 

2. orientarea practică a învăță-
mântului;  

3. descentralizarea învățămân-
tului.  

În această încadrare teleologică și 
axiologică, școala primară, generală 
și obligatorie, care asigură baza de 
formare la scara întregului sistem de 
învățământ, trebuie să fie sau să 
devină în procesul de instrucție 
publică: 

1. „Democratică, în sensul că atât 
la sate, cât și la orașe se va preda un 
minimum de cunoștințe necesare 
pentru viață, încât copilul de sătean 

să nu fie pus în inferioritate” dacă 
„va dori să urmeze o școală secun-
dară, beneficiind efectiv de posibilități 
egale de cultură, de puncte comune de 
plecare”. 

2. „Practică, în sensul că se va 
înlătura din program tot ceea ce 
constituie cunoștință aridă, rece, 
departe de aplicarea la viața de toate 
zilele”, astfel încât „pe lângă for-
marea de aptitudini practice în 
atelierul școlar și în grădina școalei, 
în predarea cunoștințelor chiar se va 
scoate în relief aspectul practic al 
lucrurilor”; 

3. „Regională”, în sensul că „edu-
cația prin muncă și pentru muncă se 
poate realiza numai dacă se ține 
seama de mediul geografic și econo-
mic în care trăiește copilul”, astfel 
încât „învățătura din școală să 
corespundă cerințelor sufletului, dar 
în același timp să urmărească și sco-
purile societății”19.  

Cele trei scopuri socio-pedago-
gice generale ale învățământului 
primar determină transformări calita-
tive la nivel de sistem și de proces de 
învățământ, cu referințe speciale la: 

a. Conținutul învățământului 
rural-urban, care este perfecționat pe 
fondul valorificării acelui „minimum 
de cunoștințe” de cultură generală, 
care în pedagogia contemporană 
constituie „curriculumul comun” sau 
„trunchiul comun de cultură gene-
rală”;  

b. Modul de instruire în școala 
primară, care este perfecționat în 
cadrul „unui învățământ integral cu 
obiectele de predare grupate pe 
unități de viață, în care cunoștințele 
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din diferitele domenii se întrepătrund 
alcătuind un tot armonic”, valori-
ficând modelul de învățare pe centre 
de interes (Ov. Decroly), anticipând 
chiar modelul de curriculum integrat, 
interdisciplinar și transdisciplinar;  

c. Structura școlii primare cu 
caracter deschis, ce include nu doar 
„ciclul de 4 ani”, ci și „ciclul II cu 
trei clase complementare cu caracter 
accentuat agricol și profesional, care 
nu trebuie confundat cu un gimnaziu 
incomplet”, chiar dacă prin examene 
de diferență „elevii care au prins gust 
de carte au și posibilitatea de trecere 
în gimnaziu (prima treaptă a liceului, 
cu durata de 4 ani)”. 

d. „Învățământul normal” pentru 
pregătirea învățătorilor, care implică 
stabilirea unei legături directe cu 
învățământul primar special pentru a 
forma un învățător – agent al unei 
culturi care se bazează pe cunoaș-
terea profundă a „vieții și sufletului” 
satului, în mod special, (dar și a 
orașului), privite „sub toate 
aspectele”20. 

II. Învățământul secundar inte-
grează în structura sa:  

1. Școlile normale, „frecven-
tate într-o majoritate covârșitoare de 
fii de țărani”, care trebuie perfec-
ționate prin atragerea în corpul 
didactic a „unor titrați universitari cu 
examene de capacitate așa cum se 
recrutează pentru licee, prin înfiin-
țarea de laboratoare de psihologie 
(implicate în cunoașterea elevilor) și 
prin perfecționarea organizării la 
nivel de conducere – „directorul 
școalei normale să fie neapărat un 
profesor de pedagogie” și de deschi-

dere spre „o instituție specială, așa 
numitul institut pedagogic”. 

2. Învățământul de grad se-
cundar include școli teoretice (gim-
naziile și liceele) și școli practice 
(școlile profesionale de fete, școlile 
comerciale, școlile de meserii, școlile 
agricole, școlile de menaj). Învăță-
mântul secundar teoretic urmărește 
„formarea unui spirit echilibrat” care 
poate fi realizat prin cultură generală, 
unitară și coordonatoare. Este orga-
nizat pe două cicluri: „cursul inferior 
sau gimnaziul” (clasele I-IV, n.n. V-
VIII) și „cursul superior”. Gimnaziul 
constituie „primul ciclu al liceului 
comun pentru toate școlile de grad 
superior”. Cel de-al doilea ciclu, 
liceul propriu-zis, „nu scoate spe-
cialiști”.  Dar „întrucât la vârsta de 
17-18 ani se desemnează bine prefe-
rințele și aptitudinile elevilor, se 
poate începe o îndrumare în pregăti-
rea pentru studiile superioare” prin 
„împărțirea în clasa a VII-a (n.n. a 
XI-a), în două secții, științifică și 
literară”. 

3. Seminariile teologice au 
comun cu liceele primele patru clase 
gimnaziile, „după care începe opera 
de pregătire specială teologică”. Ea 
permite absolvenților să urmeze fa-
cultatea de teologie. Menirea absol-
venților, preoți care „nu constituie 
niște obișnuiți funcționari de stat,” 
este să ofere comunității „exemple vii 
de moralitate”. Preoții, „împreună cu 
învățătorii, vor trebui să intervină 
activ în întreaga viață culturală și 
socială a satelor noastre”21.    

III. Învățământul tehnic constituie 
„ramura cel mai puțin dezvoltată” 
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care trebuie reorganizată în acord cu 
„structura economică și socială a 
țării” pentru a răspunde nevoilor de 
dezvoltare a acesteia. El include:  

a. școlile de meserii: elementare 
(de 2 ani), inferioare și superioare;  

b. școlile comerciale: elementare, 
complementare, superioare (care 
orientează absolvenții spre „Academia 
Comercială”);  

c. școlile profesionale pentru fete;  
d. învățământul tehnic profe-

sional, „cu trei grade; elementar, se-
cundar și superior”; 

e. învățământul tehnic superior;  
f. învățământul muncitoresc „le-

gat de ucenicie și de școlile de per-
fecționare a lucrătorilor”;  

g. învățământul realizat prin 
„cursuri ambulante pe cartiere sau 
din comună în comună”22. 

IV. Învățământul superior are ca 
funcție generală „cercetarea și creația 
științifică”. Prin raportare permanentă 
la această funcție generală, 
Universitatea ca instituție specifică 
învățământului superior „evită tot 
ceea o poate compromite și abate – în 
diferite împrejurări și contexte isto-
rice – de la îndatoririle sale științifice, 
morale și legale”23.  

La nivel de politică a educației, în 
organizarea universității, determinant 
calitativ, din punct de vedere 
pedagogic și social, este principiul 
autonomiei „fără de care nu poate 
exista”. El validează în plan normativ 
superior: „1. Dreptul universităților 
de a-și grupa materiile de învățământ 
în catedre după necesitățile științifice; 
2. Dreptul de a propune înființări sau 
desființări de catedre, conferințe, 

cursuri; 3. Libertatea de concepție 
științifică a profesorului; 4. Dreptul 
facultăților de a-și recruta corpul 
didactic”24.  

O problemă specială importantă 
pentru calitatea instrucției publice la 
scara întregului sistem de învățământ, 
este cea a „pregătirii viitorilor pro-
fesori”. Petre Andrei preconizează 
„transformarea actualului seminar pe-
dagogic – în care studenții fac prac-
tică pedagogică, asistând la un număr 
oarecare de lecții din specialitatea 
aleasă de dânșii și făcând apoi ei 
înșiși lecțiuni cu elevii” – în institut 
pedagogic cu două secțiuni: 

a. Secțiunea secundară – pentru 
„studenții care vor să se facă profe-
sori, audiind anumite cursuri și con-
ferințe pedagogice și făcând practică 
timp de doi ani (studenții din anul III 
și IV)”; 

b. Secțiunea normală – pentru 
„învățătorii care au funcționat cinci 
ani la țară, având titlul definitiv și 
după ce au trecut un examen de 
admitere”, care la final „vor purta 
titlul de profesori, având și drepturile 
de salarizare ale profesorilor secun-
dari” și posibilitatea de a fi recrutați 
prioritar ca „inspectori, revizori, 
subrevizori și directori de școli”25.  

Petre Andrei evidențiază faptul 
că:  

a) formarea învățătorilor va 
trebui să fie asigurată în timp prin 
„institutul pedagogic”, organism al 
învățământului superior „în strânsă 
legătură cu consiliul pedagogic re-
gional;  

b) formarea continuă a profeso-
rilor secundari cu titluri superioare și 
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lucrări științifice” poate fi realizată 
prin înscrierea lor la „un examen de 
agregație în urma cărora vor obține 
titlul de agregați, care le oferă șanse 
suplimentare pentru „recrutarea lor ca 
directori de școli secundare” sau ca 
inspectori, integrați în „organele de 
control”. 

Institutul pedagogic, ca organism 
de formare a corpului didactic 
(pentru învățământul primar și secun-
dar) va atașa, la nivelul structurii sale 
de organizare, „școli de aplicație și 
laboratoare (psihologice, metodice 
etc.) necesare pentru a putea da o 
temeinică pregătire a viitorilor pro-
fesori”26.  

Caracterul deschis al sistemului 
de învățământ analizat de Petre 
Andrei în spiritul pedagogiei sale 
sociologice, orientată valoric la nivel 
de politică a educației, este probat 
prin:  

1. Învățământul particular, care 
este criticat de Petre Andrei deoarece 
„este în stare de inferioritate din toate 
punctele de vedere”. El trebuie 
dezvoltat calitativ, în funcție de un 
scop specific pedagogic, „nu lucrativ 
așa cum a fost de multe ori în trecut. 
Trebuie chiar stimulat de stat, oferind 
oarecare avantagii comunelor, muni-
cipiilor, județelor și altor instituții de 
stat care ar dori să înființeze școli, 
acordându-le toate drepturile școlilor 
de stat”27. 

2. Cultura populară, care este 
analizată de Petre Andrei la nivel de 
educație / instruire nonformală, reali-
zată „paralel cu organizarea învăță-
mântului”. Ea implică, însă, răspun-
derea Ministerului Culturii și 

Educației Naționale care „va trebui să 
se ocupe de răspândirea culturii în 
marile mase ale poporului și de 
întreținerea preocupărilor culturale la 
cei ce au trecut prin școală”28. Sunt 
preconizate mai multe forme de 
realizare a unei educații nonformale, 
cu impact comunitar, concepută în 
funcție de un scop general care 
reconstituie noțiunea socio-pedago-
gică de „cultură populară”:  

a. Școlile superioare țărănești, 
care „au menirea să fie centre per-
manente de cultură sătească”, dezvol-
tate, în spirit haretian ca „adevărate 
institute practice de continuare a 
culturii absolvenților școlilor primare”;  

b. Căminele culturale care includ 
bibliotecă, un muzeu agricol, radio, 
cinematograf etc.; 

c. Universitățile populare, în ora-
șele mari;  

d. Ateneele culturale, în orașele 
mici – care „înlocuiesc la oraș școlile 
țărănești”29.  

 
Analiza Universității 
  
Aceasta este realizată de Petre 

Andrei în introducerea la Sociologia 
generală. Reperul istoric este asociat 
cu „filozoful Schelling, care a susți-
nut că universitatea trebuie să for-
meze numai oameni de știință, 
cercetători și nicidecum profesi-
oniști”. Reperul teoretic este asociat 
cu funcția socială a universității care 
angajează capacitatea sa instituțio-
nală sau organizațională de „a spori 
potențialitatea conștiinței” la nivel de 
„idei pure”, dar și de „realitatea so-
cială”, economică, politică, spirituală, 
culturală etc.30. 
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În cadrul istoric actual, „univer-
sitatea trebuie să urmărească un scop 
mai complex și mai multilateral, pe 
care în care în context epistemologic 
și etic specific pedagogiei sociologice 
constituie funcția generală a învă-
țământului superior: „cercetarea știin-
țifică și crearea științei”. Funcțiile 
principale tratate de Petre Andrei ca 
„ținte” sau scopuri generale, strate-
gice, au în vedere: a) formarea per-
sonalității spirituale a studentului; b) 
pregătirea pentru o profesiune. 

În plan pedagogic, obiectivul ge-
neral al Universității este concentrat 
la nivelul corelației necesare între 
profesor și studenți, susținută de „un 
ethos al adevărului fără de care nu 
există știință”. Ca urmare, putem 
construi un obiectiv general cu va-
loare de scop strategic: a forma și a 
dezvolta la nivelul conștiinței stu-
denților capacitatea de a utiliza 
„metoda științifică de lucru” aptă „să 
trezească în suflet pasiunea pentru 
știință și gândire”31. 

Studentul este analizat de Petre 
Andrei în contextul în care comporta-
mentul său evidențiază „aspectul 
specific tineretului universitar”. Ca 
actor al educației universitare, stu-
dentul constituie o componentă im-
portantă a structurii de funcționare a 
educației necesară pe larg în cadrul 
activităților pedagogice de tip uni-
versitar. „Caracterele sale specifice” 
sunt probate în mediul universitar și 
în societate, unde studentul se re-
marcă în special prin:  

a. „manifestarea activă, vie, chiar 
violentă în viața socială și politică”; 

b. „preferința pentru anumite 
ideologii sociale”;  

c. „trebuința de libertate și de 
expansiune care dă studentului im-
presia că orice autoritate care îi 
reglementează manifestările comite 
un atentat contra persoanei sale”;  

d. „ideologia pronunțată cu 
nuanță universalistă”;  

e. „apariția unei conștiințe poli-
tice care nu a mers paralel cu pre-
gătirea intelectuală și științifică”32. 

Profesorul este analizat în context 
general și particular. În context social 
general, el își asumă dramatic „soarta 
intelectualilor”, care „în toată evo-
luția omenirii nu au avut de când e 
lumea o soartă materială care nu 
poate fi invidiată”. În context parti-
cular, pedagogic, în general, didactic, 
în special, profesorul trebuie să 
probeze, „mai înainte de orice, o 
conștiință a datoriei, izvorâtă din 
dragostea pentru misiune și din 
sentimentul răspunderii morale a 
fiecăruia pentru activitatea sa”. La 
nivel de corelație profesor-student, 
Petre Andrei adresează un îndemn 
spiritual studenților: „Apropiați-vă cu 
încredere de profesorii voștri, în al 
căror suflet este, trebuie să fie 
destulă dragoste pentru a vă înțelege 
și a vă ajuta”33. 

La nivel normativ, în plan socio-
logic juridic, „ideile reformatoare 
susținute de Petre Andrei se regăsesc 
în legislația școlară inițiată în 
perioada sa ministeriat”: 

1. Legea pentru organizarea și 
funcționarea învățământului primar 
și normal (26 mai 1939) „încearcă să 
găsească un echilibru pedagogic între 
programa minimală cu caracter ge-
neral și program suplimentară, adap-
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tabilă la situații particulare”, echi-
libru susținut la nivel de conținut al 
instruirii cu argumente psihologice 
(„unități de viață”, apropiate de 
„centrele de interes” / Ov. Decroly) și 
sociologice (raportate la condițiile 
sociale existente, geografice, regio-
nale și locale).  

2. Decretul Lege pentru învăță-
mântul secundar teoretic (3 noiem-
brie 1939) urmărește: a) „adaptarea 
liceului la condițiile sociale existente, 
oferind absolvenților clasei a VII-a 
(n.n. a XI-a) posibilitatea înscrierii 
într-o școală tehnică”; b) „organi-
zarea unui liceu model care se înca-
drează în tendința de democratizare a 
școlii care presupune lărgirea ariei de 
selecție a viitoarelor elite necesare 

pentru progresul societății româ-
nești”34. 

O altă temă de cercetare în con-
textul pedagogiei istorice este cea a 
interdisciplinarității în științele so-
ciale / științele educației. Este o temă 
dezvoltată pe tot parcursul operei lui 
Petre Andrei, cu accente specifice în 
Sociologia generală, unde autorul 
analizează relațiile dintre sociologie 
și istorie, psihologie, filozofie (epis-
temologie), pedagogie35. În această 
perspectivă putem avansa un model 
de (re)construcție a pedagogiei reali-
zat prin raportarea acesteia la 
criteriile epistemologice validate în 
sociologie, demonstrate de Petre 
Andrei în opera sa. 

 
Domenii

Criterii epistemologice 
Sociologie Pedagogie 

 
1. Obiectul de studiu 

specific 

„Societatea în genere”, 
abordată prin conceptele 
sociologice fundamentale 

(Sociologia generală) 

Educația abordată global 
prin conceptele 

pedagogice fundamentale 
(Teoria generală a 

educației) 
 
 

2. Normativitatea 
specifică 

Legile sociologiei, 
probabilistice 

- raportate la funcțiile 
generale 
- exprimate prin tipurile-
ideale (cu referință la 
societate, natura și esența 
ei, factori, condiții, 
structura și evoluția ei 
etc.) 

Legile pedagogiei, 
probabilistice 

- raportate la funcțiile 
generale 
- exprimate prin tipurile-
ideale (cu referință la 
educație, finalitățile 
educației, conținuturile 
generale ale educației 
etc.) 

3. Metodologia de 
cercetare specifică 

„Metoda sociologică 
integralistă” 

- Metode inductive 
- Metode deductive 

- Metode de cercetare 
fundamentală (istorică și 
teoretică) 
- Metode de cercetare 
aplicată (empirică, 
experimentală) 
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Concluzii 
  
Pedagogia sociologică a lui Petre 

Andrei este orientată la nivel de 
politică a educației și implicată în 
proiectarea reformei educației. Ana-
liza instrucției publice este realizată 
la nivel de structură de conducere a 
sistemului de învățământ și la cel de 
structură de organizare, care include 
toate treptele de învățământ.  

În concepția lui Petre Andrei, 
Universitatea are două scopuri: 

formarea personalității spirituale a 
studentului și pregătirea pentru o pro-
fesiune care presupune studii supe-
rioare. Corelația funcțională dintre 
profesor și student întreține un „ethos 
al adevărului fără de care nu există 
știință”. Ideile reformatoare susținute 
de savant se regăsesc în legislația 
școlară inițiată în perioada sa de 
ministeriat. 
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Doi miniștri sociologi în anul Serviciului Social. 
Note despre relația dintre Petre Andrei  

și Dimitrie Gusti în 1939 
 

[Two sociology ministers in the year of Social Service. 
Notes on the relationship between Petre Andrei and Dimitrie 

Gusti in 1939] 
 

Zoltán ROSTÁS 
 

Abstract: This article deals with the relationship 
between professors Dimitrie Gusti and Petre Andrei in 
1939. This was a tumultuous year for the Romanian 
cultural and political landscape as it also marked the 
formation of the institution of the Social Service. The 
author presents new data on the constructive relation-
ship between the two remarkable sociologists. 
 
Keywords: Dimitrie Gusti, Petre Andrei, Social Service, 
social intervention in villages, student teams, sociolo-
gical school.  

 
Introducere 
 
Implicarea în viața politică a so-

ciologilor în perioada interbelică este 
de notorietate și nu a fost nici 
întâmplătoare. Dimitrie Gusti, chiar 
în prelegerea inaugurală a cursului 
din 1910, a precizat cât se poate de 
clar că cercetarea socială trebuie să 
contribuie la reforma vieții româ-
nești, adică la modernizarea sa.  

Acest spirit l-a transmis și stu-
denților săi, întâi la Iași și, din 1920, 
la București, prin faimoasele sale 
seminarii, care au fost adevărate 
ateliere de creație pentru tinerii 
sociologi. Astfel, nu este de mirare că 

profesorul Gusti, asumând teza fun-
damentării științifice a politicii, a 
devenit ministru în guvernul țărănist 
în 1932-33, alături de fostul lui 
student de la Iași, Petre Andrei, sub-
secretar de stat, urmașul său de la 
Catedra de sociologie. Și nu este 
întâmplător că, într-un alt context dar 
educațional similar, cei doi sociologi 
au făcut parte din același guvern, în 
1938-39. Prima conlucrare, puțin 
cunoscută, se caracteriza și prin anu-
mite note de animozitate; cea de-a 
doua, mai deloc. În această scurtă 
intervenție doresc să aduc informații 
despre relația dintre cei doi miniștri, 
mai cu seamă în perioada punerii în 



POLIS 

 152

funcțiune, în 1939, a Legii Serviciului 
Social.  

 
* 

 
Pentru a oferi un cadru concret 

analizei, este nevoie să prezentăm 
Legea Serviciului Social, ce a funda-
mentat organizația de cea mai mare 
anvergură inventată și pusă în 
funcțiune de Dimitrie Gusti și școala 
sa sociologică. Deși legea a fost 
promulgată de regele Carol al II-lea 
în octombrie 1938, rădăcinile sale se 
găsesc în perioada campaniilor 
monografice gustiene din anii 1920. 
Atunci a început Gusti să se preocupe 
de condițiile tineretului și de orga-
nizarea muncii lor pentru ridicarea 
satului. Abia în 1934, după termi-
narea mandatului de ministru al 
instrucției, a reușit să inițieze impli-
carea studenților într-un program de 
intervenție socială și culturală sub 
egida Fundației Culturale Regale 
„Principele Carol”. Preluarea condu-
cerii fundației de către Gusti pentru 
revitalizarea acestuia și munca volun-
tară cu studenții trebuie înțelese într-un 
context mai larg. Ca urmare a creș-
terii mișcărilor de extremă dreaptă, a 
Mișcării Legionare în special (care 
folosea eficient taberele de muncă 
pentru îndoctrinarea tinerilor), elita 
politică și regele au inițiat o politică 
de educare a tineretului, evident 
nelegionară. În acest scop, au inițiat o 
serie de legi pentru a facilita institu-
ționalizarea educației tineretului: 
Legea pentru înființarea Oficiului de 
educația tineretului român1, Legea 
pentru pregătirea premilitară2, Legea 

pentru organizarea muncii de folos 
obștesc3, Decret-lege de înființarea a 
„Străjii Țării”4.  

Pin urmare, recrutarea studenților 
pentru intervenție socială la sate, 
formarea din ce în ce mai multor 
echipe studențești regale nu era doar 
o prelungire de „sociologie aplicată” 
a școlii gustiene, ci și o strategie poli-
tică antilegionară. În ciuda acestor 
instituții, în paralel cu afirmarea tot 
mai agresivă a puterilor revizioniste 
din Europa, activitatea mișcării 
legionare creștea în importanță. Ideea 
unei contrabalansări a acesteia prin 
introducerea obligativității muncii 
culturale la sate pentru studenții care 
terminau o facultate sau o școală 
superioară a determinat aprobarea 
proiectului Serviciului Social5. Astfel, 
pe 13 octombrie 1938, Regele Carol 
al II-lea a promulgat legea. Acest pas 
făcut în timpul dictaturii regale era, 
fără doar și poate, un act politic în-
dreptat împotriva Mișcării Legionare, 
care, chiar în ilegalitate fiind, exercita 
o atracție semnificativă în mediul 
studențesc. 

 
* 

 
Conform instrucțiunilor, legea 

trebuia să fie pusă în practică în 1939 
cu concursul majorității ministerelor, 
inclusiv al Ministerului Educației 
Naționale condus de profesorul Petre 
Andrei. A fost și este cunoscut că 
relațiile dintre Gusti și Andrei în 
guvernarea țărănistă din perioada 
anilor 1932-33 nu erau întotdeauna 
cordiale. Ceea ce știu mai puțin 
cercetătorii problemei este faptul că, 
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după intrarea în opoziție a PNȚ-ului, 
în 1934, cei doi profesori de sociolo-
gie au colaborat în pregătirea progra-
mului nou al partidului. Au hotărât ca 
Andrei să se ocupe de sistemul 
instrucțiunii, iar Gusti de probleme 
ale ridicării culturale a satului (ceea 
ce era oricum și misiunea acestuia la 
Fundația Culturală Regală „Principele 
Carol”)6. Semnele de apropiere erau 
clare la începutul anu-lui 1939, când 
un important ziar relata: „D. prof. 
Petre Andrei, mi-nistrul educației, a 
făcut ieri dim. o lungă vizită – la 
fundația „Principele Carol” – d-lui 
ministru D. Gusti, președintele 
Serviciului Social”7. 

Prin urmare, nu a fost de mirare 
că la masa festivă organizată cu 
ocazia aniversării nașterii profeso-
rului Gusti, la 13 februarie, Ministrul 
educație naționale, Petre Andrei, l-a 
felicitat călduros și a afirmat: „Prof. 
Gusti este unul din acei fericiți 
oameni care și-a văzut realizat un 
gând vechi. Pentru că opera sa, 
Institutul Social, a crescut și s-a 
dezvoltat, transformându-se în insti-
tuție de stat8. D. Gusti este un ani-
mator care a știut să dezmorțească 
sociologia românească, creând un 
curent de care vrând nevrând trebuie 
să se țină seamă”9. Ziaristul de la 
Universul a mai reținut din alocu-
țiunea lui Petre Andrei următoarele: 
„D. prof. D. Gusti este creatorul unei 
școli a cărei importanță nu poate 
scăpa nimănui. Ca unul din cei mai 
vechi elevi ai d-lui prof. D. Gusti, 
închin în sănătatea d-sale și în 
rodnicia continuă a măreței sale 
opere științifice și naționale”10. 

După cuvântările omagiale ale 
oamenilor de cultură, ale politi-
cienilor și ale propriilor colaboratori 
monografiști, Dimitrie Gusti a rostit o 
cuvântare de răspuns, în care, printre 
alte amintiri, a menționat și urmă-
toarele: „Îmi amintesc că primul 
seminar, ca tânăr profesor, l-am făcut 
la un schit din județul Iaşi, iar cea 
dintâi revistă am publicat-o tot la Iaşi, 
cu colaborarea d-lor: Petre Andrei, 
Ghiulea și Setlacec”11. Este denotat 
că în afară de acești foști studenți de 
la Iași, nimeni nu a mai fost men-
ționat dintre elevii săi cu această 
ocazie. Aceste schimburi de amabi-
lități, făcute public, trădau o recu-
noaștere reciprocă a valorii fiecăruia, 
iar pentru Gusti însemnau că din 
partea Ministrului Petre Andrei va 
avea sprijin în realizarea obiectivelor 
deloc ușoare ale Serviciului Social. 

Demararea organizării acestei 
instituții interdepartamentale a conti-
nuat însă fără Gusti, întrucât profe-
sorul a fost și comisar general al 
Pavilionului Românesc de la Expo-
ziția Mondială de la New York, iar la 
4 martie 1939 a plecat la Paris și de 
acolo în Statele Unite. Cu toate că în 
funcțiile de conducere au fost numiți 
oameni competenți, ritmul de punere 
în practică a instruirii comandanților 
pentru Serviciul Social a fost lent. De 
asemenea, s-a lovit de dificultăți și în 
angajarea cercetătorilor. Munca noii 
instituții a fost îngreunată și de faptul 
că, concomitent, se lucra și pentru or-
ganizarea Congresului Internațional 
de Sociologie, care urma să aibă loc 
la București și de la care se aștepta o 
recunoaștere europeană a metodei 
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gustiene de cercetare, ca și o nouă 
organizare a colaborării interna-
ționale a sociologilor. 

Între timp se desfășurau pregă-
tirile pentru Pavilionul Românesc de 
la Expoziția Mondială din New York, 
gestionat de Gusti. La evenimentul 
care a avut loc la 11 mai, în prezența 
mamei președintelui Delano 
Roosevelt, conform presei americane 
și românești, Gusti a repurtat un nou 
succes internațional (după expoziția 
din Paris din 1937). A fost apreciată 
modul de prezentare al României în 
edificiul modern ala pavilionului, la 
fel ca importatele vizite ale lui Gusti 
la cele mai înalte foruri politice, aca-
demice, precum la comunitățile româ-
nești din New York. Dar, fiindcă 
ritmul de pregătire al Serviciului 
Social în vederea primei ieșiri la sate 
a studenților nu era corespunzător, la 
insistențele colaboratorilor apropiați, 
la 1 iulie 1939, Gusti s-a întors la 
București.  

Revenirea profesorului a dat un 
nou avânt pregătirii echipelor 
Serviciului Social de a ieși instruiți în 
satele țării. Cum această nouă insti-
tuție era prin excelență interdeparta-
mentală, care avea nevoie să fie sus-
ținută de toate ministerele guvernului 
și de celelalte instituții culturale ale 
țării, ar fi fost de așteptat ca toți 
conducătorii acestor instituții să i se 
alăture profesorului Gusti. Printre 
puținii care s-au expus public în acest 
sens a fost Ministrul educației na-
ționale, Petre Andrei, care la o 
deschidere festivă a unei școli de 
pregătire a echipierilor de la Piatra 
Neamț a rostit o cuvântare pe măsura 
importanței momentului și a pregă-

tirii sale: „Am răspuns cu mare plă-
cere rugăminții care mi-a făcut-o d. 
prof. Gusti, președintele Serviciului 
Social. Nimănui nu-i poate scăpa 
importanța acestei solemnități. Cum a 
spus d. director [al școlii de echi-
pieri], astăzi, în toată tara, 4 000 de 
echipieri se pregătesc pentru munca 
prestată în serviciul națiunii. Serviciul 
Social este ceva specific românesc. Nu 
există nicăieri în Europa o asemenea 
organizație ca aceasta de la noi. În 
America există ceva asemănător de 
mai multă vreme, dar n-are am-
ploarea pe care i-a dat-o M. S. Regele 
Serviciului Social. Odinioară, tânărul 
intelectual învăța pe băncile școlii că 
menirea lui este de a deveni suflet 
echilibrat, personalitate întreagă. 
Intelectualul era un fel de idol. Totul 
era făcut parcă pentru dânsul. Era o 
concepție veche cu care v-ați hrănit și 
d-voastră. Era concepția umanismu-
lui pe care am trăit-o noi. […] Și 
astăzi este un fel de umanism, dar cu 
alt sens decât acela din școlile ante-
rioare. D-voastră v-ați pus desigur 
problemele acestea. 

Ce pretindem noi astăzi? 
Pretindem să formăm perso-

nalități, oameni cu voință puternică și 
conștiință de sine, dar în același timp 
cu o conștiință nouă. Umanismul de 
astăzi pe care Serviciul Social îl 
îndeplinește înseamnă altceva: for-
marea omului pentru a servi oamenii, 
adică omul în serviciul colectivității. 
Nu om idol, ci om având conștiința 
că este un element care trebuie să se 
integreze în colectivitatea întreagă și 
să-i servească. Aceasta este concepția 
de la baza Serviciului Social. […] 

Tineretul de odinioară era altfel. 
În vremea mea, tânărul era un om 
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care se vestejea pe filele cărții. Tine-
retul de astăzi, însă – ca în toate 
părțile, de altfel –, este un tineret 
dornic de a activa, de a lucra. Tine-
retul de odinioară era static, în care 
nota intelectuală domina. Tineretul 
de astăzi este dinamic. […] 

Iată cum Serviciul Social nu apare 
ca ceva forțat. El este ceva din 
trebuințele sufletești ale tineretului de 
după război. D-voastră sunteți supuși 
unui regim de ordine și disciplină 
cvasi militară, absolut necesară. 
Trebuie să fiți convinși de acest 
adevăr acum și veți înțelege și mai 
bine când veți începe să lucrați pe 
teren, pentru că nu se poate activa 
ordonat decât în spirit de echipă. 
Această primă educație pe care 
trebuie să o faceți altora, vi se face 
aici. […] 

D-voastră sunteți titrați. Proble-
mele sociale v-au preocupat și fără 
îndoială n-ați putut trece cu vederea 
peste o concepție interesantă: tot ceea 
ce știm noi am primit de la alții. Noi 
suntem debitorii societății, nu 
creditorii ei. Datorăm națiunii căreia 
aparținem și de aceea trebuie să 
plătim această datorie”12. 

Am citat aceste fragmente din 
cuvânt profesorului Petre Andrei 
pentru a marca spiritul unei categorii 
de intelectuali responsabili, care au 
refuzat încrederea oarbă în condu-
cătorul (Căpitanul, Führerul sau Il 
Duce) providențial și au cultivat 
sensibilitatea socială la tinerii inte-
lectuali. Evident, în același spirit a 
vorbit profesorul Gusti la o similară 
festivitate la Pitești, îmbogățind sem-
nificația Serviciului Social: „În-

zestrăm azi țara cu o nouă univer-
sitate, universitatea vieții și a muncii 
românești, alcătuită anul acesta din 4 
000 de membri și lucrând – spre 
deosebire de cealaltă universitate, a 
cărții – numai la sate. Așteptăm de la 
ea, pentru absolvenți, o întâi lămurire 
în fața problemelor vieții naționale și 
o mare încercare a puterilor pentru 
încordările mai mari cari îi așteaptă; 
iar pentru sate, o îmbunătățire de stări 
și îndeosebi o câștigare de încredere 
în cărturari și conducători din care 
trebuie să iasă o mai puternică și mai 
rodnică întărire a națiunii”13. 

Stilul și vocabularul acestor 
îndemnuri înflăcărate trebuie să fie 
interpretate în registrul antilegionar 
de atunci, pentru că Serviciul Social, 
după cum am mai precizat, a fost 
organizat drept contrapondere față de 
această mișcare de extremă dreaptă. 
Din păcate, deteriorarea situației 
internaționale a făcut ca după aceste 
declarații Gusti să fie nevoit să 
renunțe la Congresul Internațional de 
Sociologie, deși toate pregătirile 
fuseseră făcute, până la rezervarea 
camerelor de hotel și a biletelor 
pentru excursii în țară ale partici-
panților străini. În septembrie 1939, 
echipele care au ajuns în sate au fost 
retrase iar în octombrie regele a fost 
nevoit să suspende Legea Serviciului 
Social, ceea ce a dus și la încetarea 
activității Institutului de Cercetări 
Sociale ale României și la dispersarea 
cercetătorilor. 
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* 
 
Acest an tumultuos a adus vizibil 

normalizarea relației celor doi pro-
fesori de sociologie, Petre Andrei și 
Dimitrie Gusti. Este mai puțin 
cunoscut că și membrii școlii, în 
special Traian Herseni, au beneficiat 
de simpatia Ministrului educației. Se 
știe că Gusti a sprijinit concursul lui 
Traian Herseni la Universitatea din 
Cluj, concurs care a fost falsificat și, 
în locul elevului lui Gusti, altcineva, 
cu mult mai puține lucrări științifice, 
a fost declarat câștigător. Din scri-
sorile adresate de Herseni în primă-
vara anului 1939 lui Gusti, aflat la 
New York, reiese atitudinea bine-
voitoare a Ministrului Petre Andrei. 
În ciuda acestui fapt, din cauza 
procedeelor birocratice (sau unor 
interese oculte), legitima dorință a lui 
Gusti și a lui Herseni a fost pusă în 
pericol – conform scrisorii din 30 
aprilie 1939: „Ministerul a fost din 
nou foarte atent cu mine: m-a scos 
din buget. V-a repartizat numai doi 
asistenți, pe dl. Răcoasa și Vulcănescu. 
Am cerut audiență la dl. ministru 
Andrei și a dispus să fiu plătit din 
salariul de conferențiar. Cu prilejul 
acesta am vorbit și despre conferință. 
L-am rugat să o scoată la concurs în 
așa fel încât să fiți și Dv. în țară (25 
iunie). Mi-a comunicat însă un lucru 
destul de neplăcut, că deși a redus 
catedra de sociologie rurală la con-
ferință, reducere făcută în noul buget, 
actul nu e legal și deci nu poate 
publica vacanța. În lege e catedră și 
va trebui să publice vacantă catedra. 
M-a asigurat că n-are cine s-o ocupe 

și, după termenele legale, tot la con-
ferință se va ajunge. Eu i-am comu-
nicat că dorința Dv. este să se reducă 
această catedră la conferință, indife-
rent cine va ocupa-o și l-am rugat să 
o scoată la concurs direct conferință. 
Firește eu accept orice soluție, dar n-
aș vrea să se întâmple lucrurile 
împotriva voinței Dv. De aceea, până 
în cele din urmă, nu ne-am înțeles cu 
dl. Andrei și a rămas să lăsăm totul 
încurcat, până vom avea părerea Dv. 
V-aș fi foarte recunoscător dacă mi-
ați scrie două vorbe, căci dacă nu se 
scoate la concurs acum, abia în 
toamnă sau și mai târziu se va da 
examenul și aș vrea să mă știu trecut 
peste formalitățile acestea, ca să-mi 
pot vedea de treabă cu nervii liniștiți. 
Poate ar fi și mai bine dacă i-ați scrie 
d-lui Andrei o scrisoare, în care să-l 
rugați să scoată la concurs conferința, 
riscul fiind al meu, în caz că ne va 
face cineva proces. Sau, dacă socotiți 
că e mai bine să lăsăm lucrurile să se 
desfășoare normal, să se publice 
vacantă catedra, cu riscul meu de a fi 
ocupată prin transferare sau concurs, 
până se va reduce la conferință ca să 
pot și eu candida. Sau, a treia soluție, 
să amânăm totul până la întoarcerea 
Dv. ca să vă puteți informa direct și 
să luați măsurile pe care le credeți de 
cuviință”14.  

În următoarele scrisori ale lui 
Herseni adresate lui Gusti nu se mai 
pomenește de tema postului de 
conferențiar și niciun alt document 
cunoscut de mine nu menționează 
acest detaliu. Dar, faptul că în 
septembrie 1939 Traian Herseni a 
câștigat acest titlu denotă că, datorită 
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conlucrării celor doi miniștri socio-
logi, a fost învinsă legislația viciată, 
care lăsa portițe pentru fraudă. 

Respectul cucerit de Petre Andrei 
s-a perpetuat și după moartea tragică 
a profesorului în timpul și din cauza 
regimului legionar din toamna anului 
1940. Nu cred că este întâmplător că 
la repornirea revistei Sociologie 
Românească în 1941 tocmai Traian 
Herseni a scris despre opera profe-
sorului de la Iași. La fel, nici faptul 
că o ediție de studii postume ale lui 
Petre Andrei, publicată după război, a 
fost prefațată tocmai de Dimitrie 
Gusti. 

 
Concluzii 
 
Anul 1939 a constituit un tur de 

forță atât pentru Ministrul educației 
naționale, Petre Andrei, cât și pentru 
profesorul Dimitrie Gusti, Președinte 

al Serviciului Social, Comisar gene-
ral a Pavilionului Românesc de la 
New York. Primul s-a străduit să 
introducă reforme de mult așteptate 
de școala românească, celălalt a dorit 
să determine tânăra generație de 
licențiați să contribuie la ridicarea 
satelor.  

Fiind determinați de convingeri 
moral-politice apropiate, cei doi au 
înțeles că deosebirile de vederi din 
prima etapă a colaborărilor din 
perioada anilor 1932-33 sunt infinit 
mai mici față de dezideratele anului 
1939, când s-au sprijinit reciproc. 
Faptul că nici unul, nici celălalt nu a 
reușit să realizeze ceea ce își pro-
pusese se explică prin intervenția 
brutală a istoriei sfârșitului celui de-al 
patrulea deceniu. Însă pilda colabo-
rării lor rămâne exemplară pentru 
generațiile ulterioare. 

 
Note 

 
1 Publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I: Legi, Decrete, 
nr. 106 din 9 mai 1934. 

2 Publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I: Legi, Decrete, 
nr. 107 din 11 mai 1934. 

3 Publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I: Legi, Decrete, 
nr. 69 din 24 martie 1937. 

4 Publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I: Legi, Decrete, 
nr. 233 din 8 octombrie 1937. 

5 Publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I: Legi, Decrete, 
nr. 242 din 18 octombrie 1938. 

6 Rapoartele comisiunii de întocmire 
a programului (1934) Partidul 

Naţional-Ţărănesc, Cercul de Studii 
al Partidului Naţional-Ţărănesc. 

7 Universul Nr. 10, joi 12 ianuarie 
1939, p. 11. 

8 Se făcea aluzie la faptul că 
Institutul Social Român se trans-
formase în Institutul de Cercetări 
Sociale ale României în cadrul 
Serviciului Social, cu buget propriu, 
cu angajați dintre vechii mono-
grafiști. 

9 România, Anul II, No. 256, 
miercuri 15 februarie 1939, p. 17. 

10 Universul Nr. 44, miercuri 15 
februarie 1939, p. 11. 

11 România, Anul II, No. 256, 
miercuri 15 februarie 1939, p. 17. 

12 România, Anul II, No. 435, marți 
15 august 1939, p. 2. 

13 Idem. 
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14 Rostás, Zoltán (Ed.), Scrisori 
inedite adresate lui Dimitrie Gusti, 

Editura Creator, Brașov, 2020, pp. 
79-80.

 
Bibliografie 
 
1. Lucrări 
GUSTI, Dimitrie, „Despre știința na-
țiunii și serviciul social al studențimii” 
în Sociologie Românească, anul II, 
nr.1/1937. 

ROSTÁS, Zoltán, Scrisori inedite 
adresate lui Dimitrie Gusti, Editura 
Creator, Brașov, 2020.  

ROSTÁS, Zoltán, Strada Latină nr. 8. 
Monografiști și echipieri gustieni la 
Fundația Culturală Regală 
„Principele Carol”, Editura Curtea 
Veche, București, 2009. 

ROSTÁS, Zoltán & Sdrobiș, Dragoș, 
Culturalizare în uniformă, Editura 
Paideia, București, 2017. 

TOMPEA, Doru & Șandru, Daniel 
(Coord.), Dimensiunile social-politice 
ale operei lui Petre Andrei, Editura 
Academiei Române, București, 2012. 

STAHL, Henri H., Amintiri și gânduri din 
vechea școală a monografiilor 
sociologice, Editura Minerva, București, 
1981. 

 
2. Legislație 
Legea pentru înființarea Oficiului de 

educația tineretului român, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I: Legi, Decrete, nr. 106 din 9 
mai 1934. 

Legea pentru pregătirea premilitară, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I: Legi, Decrete, nr. 
107 din 11 mai 1934. 

Legea pentru organizarea muncii de 
folos obștesc, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I: Legi, 
Decrete, nr. 69 din 24 martie 1937. 

Decret-lege de înființarea a „Străjii 
Țării”, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I: Legi, Decrete, 
nr. 233 din 8 octombrie 1937. 

Legii Serviciului Social, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I: Legi, Decrete, nr. 242 din 18 
octombrie 1938. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Petre Andrei. 130 de ani de la naştere 

 159

 
 
 
 

Petre Andrei și Francmasoneria ieșeană interbelică 
 

[Petre Andrei and the interwar Freemasonry of Iasi] 
 

Cătălin TURLIUC 
 

Abstract: The present paper is focused on a peculiar, 
less known to the general public, aspect of Petre 
Andrei’s biography and activity, namely his involve-
ment in the interwar Romanian Freemasonry. Initiated 
on 4-th November 1930 Petre Andrei was member in 
the “Moldova” Lodge in Iasi. His Mother Lodge 
kindled the Lights in the same year, in February, and 
so becoming the fifth Lodge in the former capital city 
of Moldova. After a brief biographical survey, the 
paper deals with few general aspects concerned 

Freemasonry and its Romanian historiography in order to better understand the 
place and role played by this modern fraternal association in the social life of the 
country. Discussing the values and principles promoted by Petre Andrei as scholar 
and also a politician one can observe the striking similarities with those endorsed by 
Freemasonry. The paper used archive materials and also fragments from his 
published works. In conclusion I stress one more time on the fact that modern 
democratic values represented the core of Petre Andrei’s beliefs and they also 
represented pillars of the masonic credo. 

 
Keywords: democratic values, Freemasonry, Iasi, interwar period. 

 
Savant și om politic cu o carieră 

strălucită și un nemeritat tragic 
destin, Petre Andrei ilustrează inte-
lectualitatea românească interbelică 
democratică, fidelă valorilor și 
principiilor lumii moderne din fazele 
incipiente ale genezei și cristalizării 
acesteia, din păcate o categorie nu 
foarte numeroasă, rămasă în afara 
mrejelor ideologiilor totalitare active 
în epocă (fascismul și comunismul în 
toate formele și nuanțele acestora). 
Pentru multe dintre mințile luminate 

ale lumii politice, ale culturii, științei 
și spiritualității interbelice din țara 
noastră, astfel de ideologii afirmate 
tot mai puternic în siajul primei 
conflagrații mondiale la nivel con-
tinental au fost un cântec de sirenă 
care venea, prin ofertanta oportu-
nitate a unei promise transformări 
profunde și radicale la nivel social și 
național, să compenseze frustrarea 
unei generații lipsită de un ideal 
național bine definit, în condițiile 
realizării României Întregite. La 
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aceasta se adaugă dezamăgirile pro-
vocate de tulburările politice ale 
vremii, de corupția și venalitatea 
sistemului, de posibilitățile, în gene-
ral reduse, de afirmare în conștiința 
publică, de dobândire a unui capital 
simbolic semnificativ. 

Petre Andrei, născut la 29 iunie 
1891 în Brăila, un om provenit din 
categoria neprivilegiată a societății, 
și-a croit destinul și cariera într-un 
mediu în care meritocrația nu era o 
realitate dominantă a timpului în care 
a trăit. Biografia sa, în general bine 
cunoscută, a fost marcată în copilărie 
de mama sa, Vasilica, precum și de 
profesorul Vasile Goraș, cel căruia i-
a nutrit respect și o îndelungată 
prietenie. Studenția începută la Iași, 
la 1 octombrie 1910, în cadrul 
Facultății de Litere și Filozofie i-a 
conturat profilul intelectual și, mai 
mult, l-a legat funciar de metropola 
moldavă, oraș al culturii și cu-
noașterii, al unui mediu academic și 
universitar efervescent, al unei vieți 
politice active și pătimașe uneori, în 
ciuda renumelui unui stil de viață 
ieșean molcom și temeinic așezat. 
Tânărul student și-a asigurat existența 
printr-o bursă câștigată în fața unui 
juriu exigent din care făceau parte 
Ion Petrovici și Dimitrie Gusti și din 
meditațiile care-i completau venitul 
modest. În anul premergător izbuc-
nirii primei conflagrații mondiale, în 
iunie 1913, absolvă magna cum 
laude cursurile facultății și imediat 
obține o bursă doctorală, timp de doi 
ani, perioadă în care audiază cursuri 
la Berlin și Leipzig.  

Izbucnirea Marelui Război deter-
mină reîntoarcerea lui în țară și o 

perioadă de participare la cursurile 
școlii militare de la Târgoviște 
urmate de un episod didactic la 
Liceul Național din Iași. În cuvintele 
fiului său Petru P. Andrei, „Deși 
potrivit legii era scutit de armată, 
fiind unicul susținător al mamei sale1, 
la cererea sa a plecat pe front în 
prima linie, unde a cunoscut din plin 
urgiile luptelor din Valea Oituzului și 
a Cașinului, cu Regimentul 13 infan-
terie, alături de profesorul Traian 
Bratu. Deși rănit, după o perioadă de 
convalescență, la insistența sa va fi 
din nou trimis pe frontal unde căzuse 
lovit. Avea acum gradul de locote-
nent”2. Pentru faptele sale de arme va 
fi decorat cu ordinele: „Steaua 
României”, „Coroana României” și 
„Crucea de război cu barete”.  

Finalul Războiului de Întregire a 
Neamului va marca revenirea sa la 
preocupările intelectuale concretizate 
în susținerea disertației doctorale 
(„Sociologia valorii”) și ocuparea 
unor poziții succesive în învățămân-
tul liceal și apoi universitar. După 
avataruri specifice generate de politi-
cianismul vremii, va ocupa postul de 
profesor universitar la catedra 
părăsită prin transfer la București de 
către Dimitrie Gusti. Director, timp 
de cinci ani, al Bibliotecii Universității 
(1922-1927), va reorganiza activitatea 
acesteia și se va distinge prin opera 
științifică în domeniul sociologiei, 
dar și prin poziția fermă împotriva 
exceselor provocate de pătrunderea 
politicii în mediul universitar con-
damnând extremismul de dreapta.  

Intrat în politică în rândurile 
Partidului Național Țărănesc, primul 
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partid de masă din istoria României, 
se va plasa ideologic în aripa de 
centru stânga al acestuia și va susține 
constant, cu un talent retoric remarcat 
în epocă, principiile și valorile în care 
credea, adesea în opoziție cu unii 
membri ai conducerii acestui partid. 
Cum activitatea sa pe scena mare a 
politicii interbelice este cunoscută, 
atât cea parlamentară, cât și cea 
ministerială, nu voi insista asupra 
acesteia. Conchid doar subliniind 
rectitudinea sa morală, atașamentul 
față de valorile democrației tradi-
ționale, aversiunea față de extremism 
și totalitarismul de dreapta și stânga.  

Participarea sa în guvernele insti-
tuite în perioada monarhiei autoritare 
carliste în calitate de responsabil al 
domeniului instrucțiunii publice, 
culturii și cultelor are o serie întreagă 
de explicații și lectura Jurnalului 
savantului poate lumina pe cei curioși 
asupra resorturilor opțiunii sale. E de 
ajuns însă, în contextul temei abor-
date de mine, precizarea că opțiunea 
sa fundamentală în ceea ce privea 
viața publică românească nu a suferit 
transformări oportuniste semnifi-
cative. Sfârșitul său tragic, la 4 oc-
tombrie 1940, provocat de regimul 
legionaro-antonescian și poliția „că-
mășilor verzi” epitomizează drama-
tismul unui angajament politic în 
vremuri tulburi și tragice pentru 
destinul național. Iată cum și-a 
justificat savantul Petre Andrei gestul 
ultim în scrisoarea lăsată soției sale: 
„Eu, deși complet nevinovat, din nici 
un punct de vedere, nu pot trăi umilit 
și disprețuit. Nu pot suporta nici 
chiar compătimirea. Am trăit demn o 

viață întreagă și nici în momente 
grele nu m-am plecat, necum în 
aceste momente când mi se face o 
teribilă nedreptate. De aceea trebuie 
să termin acum când se deschide o 
perspectivă neagră”3. Într-o altă 
scrisoare, lăsată copiilor săi, Petre 
Andrei preciza următoarele: „Scumpii 
mei copii. Mi-e greu, mi-e foarte greu 
să mă despart de voi și de mama 
voastră. Sunteți tot ceea ce am avut 
eu mai scump pe lume, dar nu mai 
pot trăi. Tocmai acum, când aveți 
mai multă nevoie de mine, eu trebuie 
să vă părăsesc pentru totdeauna... Eu 
am conștiința împăcată; sângele și 
moartea să cadă asupra capului 
celor care mi-au zdruncinat nervii în 
halul acesta. Am avut altă atitudine 
politică decât garda de fier, dar nu 
am prigonit pe nimeni și nu am făcut 
nici un gest urât. Nu pot să fiu însă 
umilit și degradat. De ce să fiu 
arestat? Dacă aș avea pe sufletul 
meu o cât de mică vină aș suferi 
orice, căci aș fi meritat. Dar așa? În 
cărțile scrise de mine apare clar 
atitudinea și concepția mea. Voi 
controlați și veți vedea”4.  

Lucrările filozofului Petre Andrei 
au fost redescoperite după „obse-
dantul deceniu”, când a început cule-
gerea și retipărirea operei sale, în 
maniera cenzurată impusă de rigorile 
ideologice ale regimului comunist. A 
lăsat în urma sa o operă semnificativă 
și valoroasă compusă din 15 lucrări, 
5 cursuri universitare, peste 40 de 
studii și articole de specialitate, 25 de 
recenzii, 35 de conferințe și cuvân-
tări, 3 rapoarte la legi și peste 75 de 
discursuri și intervenții parlamen-
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tare5. După schimbarea de regim din 
anul 1989, o parte consistentă a 
operei sale a fost din nou editată în 
varianta originală de această dată. 

În 1991 a fost ales post mortem 
membru al Academiei Române.  

Posteritatea lui Petre Andrei, a 
gândirii și operei sale, a fost puternic 
marcată de schimbările de regim 
politic din țară, de uitarea lui 
vinovată în unele cercuri intelectuale 
sau de prezentarea trunchiată a con-
tribuțiilor sale cărturărești. Desigur, 
familia și unii dintre cei care i-au fost 
comilitoni sau învățăcei nu au putut 
face un adevărat restitutio al scrieri-
lor sale multă vreme din cauza con-
strângerilor regimurilor totalitare 
cărora savantul li s-a opus cu atâta 
vehemență. Viața și activitatea sa au 
fost reduse, prea mult timp, doar la 
momentul ieșirii sale tragice din 
existența mundană cauzată de te-
roarea legionară, multe alte aspecte 
din activitatea sa de polimat au fost 
fie ascunse și ignorate, fie decupate 
arbitrar în contextul unor scrieri 
dedicate perioadei în care a trăit și a 
fost prezent pe scena publică6.  

În cele ce urmează, mă voi opri 
asupra uneia dintre laturile mai puțin 
cunoscute ale vieții și activității sa-
vantului Petre Andrei și anume cali-
tatea lui de francmason. Sunt convins 
că toți cei care i-au studiat viața și 
opera vor recunoaște în calitatea de 
inițiat a savantului mai toate prin-
cipiile și valorile susținute de această 
formă de spiritualitate sapiențială 
concretizată în asociaționismul frater-
nalist modern, mai exact în Francma-
sonerie. Cercetarea acesteia a intrat în 

ultimul deceniu într-o nouă etapă 
ușor de remarcat, etapă care 
marchează nu doar un aspect 
cantitativ relevant ci, mai cu seamă, o 
nouă calitate a abordării atât din 
punctul de vedere al surselor inedite 
și edite consultate și puse în 
circulație, cât și metodologic. Cu 
toate acestea, o primă observație de 
ansamblu este absolut necesară și 
anume aceea că literatura istorică 
dedicată acestui domeniu a rămas 
încă profund divizată între autorii 
encomiaști (de regulă inițiați în 
Francmasonerie) și latomofobi (cei 
care condamnă ab initio această 
formă de aglutinare la nivel social). 
Între aceste două categorii de autori 
pot fi observați din ce în ce mai 
numeroși studioși ai acestui domeniu 
– până nu demult, unul de nișă și 
ocultat la noi – care încearcă abordări 
sine ira et studio a unei tematici vaste 
și atât de complexe. Conchidem 
această observație preliminară cu su-
blinierea că cercetarea unui fenomen 
social, cultural și spiritual atât de 
sofisticat și proteiform ca cel al 
nașterii afirmării și dezvoltării Franc-
masoneriei în diverse puncte ale 
întregului mapamond în ultimele trei 
secole este încă un teritoriu care își 
așteaptă exploratorii de bună credință, 
profesioniști și înarmați cu instru-
mentarul de cercetare adecvat care să 
înlocuiască amatorii pasionați, ro-
manticii incurabili și pe cei tulburați 
de lipsa înțelegerii unei societăți 
moderne și contemporane atât de 
diversă, complexă și multistratificată.  

Asociaționismul fraternalist pre-
zent la Iași, în forme diferite și 
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diverse (Francmasonerie, Rotary, 
B’nai Brith ș.a.) s-a dezvoltat firesc 
în straturile privilegiate și deținătoare 
de capital simbolic în urbea moldavă, 
în mediul etnic românesc și evreiesc 
cu precădere – grupurile etnice domi-
nante în orașul celor șapte coline. 
Francmasoneria și-a reaprins luminile 
la un deceniu după înfăptuirea de 
facto a Marii Uniri, în anul 1928, 
acest lucru putând fi explicat și prin 
starea generală precară a orașului și 
locuitorilor săi confruntați cu mari 
probleme de facturi diverse și cu o 
relativă marginalizare în comparație 
cu atenția acordată capitalei țării și a 
provinciilor unite cu țara-mamă. 
Vechea tradiție a cluburilor, so-
cietăților și asociațiilor din fosta 
capitală a Moldovei a reînviat în 
spiritul coagulant al unor imperative 
care țineau de condițiile modernizării 
și democratizării țării, de valorile 
morale ce trebuiau promovate, valori 
necesare în procesul refacerii „fibre-
lor” țesutului social și ale afirmării 
societății civile. Ca formă a sociabi-
lității Francmasoneria oferea atunci, 
ca întotdeauna, nu doar ocazia 
întâlnirii unor spirite afine din varii 
domenii ale vieții socio-profesionale 
și cultural-spirituale, animate de 
valori și principii cu vocație univer-
sală, eminamente democratice, ci, 

mai mult, ea punea în operă acțiuni 
caritabile ascunse sub vălul anoni-
matului, oferea sprijin dezinteresat 
multora și crea legături puternice și 
solide între oameni care altminteri nu 
s-ar fi întâlnit decât prin capriciile 
sorții7. 

Petre Andrei a fost inițiat în 
Francmasonerie la 4 noiembrie 19308 
în Loja „Moldova”, cea de-a cincea 
lojă care și-a aprins luminile la Iași la 
data de 18 februarie 19309. Numele 
acestei loji nu a fost ales întâmplător, 
căci în istoria Francmasoneriei din 
spațiul românesc o lojă purtând ace-
lași nume distinctiv este semnalată în 
anul 1747, tot la Iași. Se marca astfel 
o continuitate simbolică semnifi-
cativă. Fac precizarea că în perioada 
interbelică în Orientul Iași au 
funcționat alte patru loji după cum 
urmează: Loja „Dimitrie Cantemir” 
fondată în anul 1928, Loja „Vasile 
Alecsandri” apărută în același an, 
Loja „Zorile” care și-a aprins lumi-
nile în anul 1929 și Loja „Dr. C. 
Mârzescu” fondată în anul 1930, anul 
apariției lojii în care a funcționat și 
personajul nostru. 

Numele lui Petre Andrei este 
menționat și în Repertoarul general 
al Francmasoneriei aflat în arhivele 
CNSAS10. 

 
 
 

 
 

Loja „Moldova” din Orientul Iași 
apare înregistrată în Annuaire de la 
Franc-Maçonnerie Universelle, 

lucrare editată în capitala Elveției, la 
Berna, în anul 193211. Ea se afla în 
obediența Marii Loji Naționale din 
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România, entitate francmasonică 
regulară. Date importante și deopo-
trivă relevante cu privire la această 
lojă ne sunt dezvăluite dintr-un 

Tablou al acesteia aflat în arhivele 
CNSAS12. 
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Tabloul Lojii „Moldova” din Iași 
a fost întocmit, cel mai probabil, la 
jumătatea anului 1934, întrucât men-
țiunea cu data ultimului inițiat cu-
prins în tabel este 22 februarie 1934. 
La data întocmirii acestui document 
loja cuprindea 23 de membri pe care 
îi menționăm în continuare: scriitorul 
Mihail Sadoveanu, inginerul agro-
nom Vasile Sadoveanu, fratele scri-
itorului, inginerul Constantin L. 
Negruzzi, medicul Grigore Nubert, 
avocatul Cezar Ioan, magistratul 
Ștefan Culianu, pensionarul Ioan 
Chirilă, profesorul universitar Traian 
Bratu, profesorul universitar Petre 
Andrei, avocatul Xenofon Eraclide, 
proprietarul Ștefan Gheorghiu, profe-
sorul Mihail Jacotă, pensionarul 
Constantin Meissner, generalul (pro-
prietar) Mihail Negruzzi, scriitorul 
George Topârceanu, proprietarul 
Aurel Varlam, expertul contabil 
Camil Motăș, avocatul Constantin 
Dumbravă, profesorul universitar 
Ioan Borcea, inspectorul de cadastru 
Georges d’Albon, profesorul Ion 
Rizescu, profesorul Octav Toma și 
profesorul Vasile Lungu. O simplă 
consultare a enciclopediilor și dicțio-
narelor, ori, mai facil, a internetului, 
poate da indicii clare despre valoarea 
personajelor aflate în această lojă. Un 
alt membru cunoscut al acestei loji a 
fost avocatul și omul politic Nicolae 
Gheorghiade (Gheorghiadi), semnalat 
ca membru activ al acesteia în anul 
1935. 

În anul 1932, Maestru Venerabil 
al Lojii a fost scriitorul Mihail 
Sadoveanu, iar cu începere din anul 
1934 loja a părăsit Marea Lojă 

Națională din România și a trecut, cu 
17 dintre membri săi, în obediența 
Federației Francmasoneria Română 
Unită. 

Prezența savantului și omului 
politic Petre Andrei în francma-
soneria interbelică ieșeană poate fi 
explicată prin câteva considerații 
privitoare atât la valorile și principiile 
sale de viață, acestea suprapunându-
se în cea mai mare parte cu cele pro-
movate de această formă de aglu-
tinare fraternală modernă, cât și prin 
contextul social și al cercului de 
prieteni și apropiați în care Petre 
Andrei și-a croit destinul. Dragostea 
de patrie reflectată încă din momen-
tul participării sale voluntare la 
Războiul de Întregire a Neamului13, 
consistența mesajului său public 
racordat valorilor democratice expri-
mat și în opera sa14, comportamentul 
în viața universitară și în cea 
politică15, atașamentul față de familie 
și prieteni marcat de afecțiune și 
responsabilitate asumate mereu, toate 
acestea sunt semne peremptorii ale 
unui om bine ancorat în societate, 
liber și de bune moravuri. Alături de 
Frații săi din Loja „Moldova”, 
oameni ale căror nume au rezonanță 
în istoria și cultura ieșeană, în cazul 
unora chiar a României interbelice, 
Petre Andrei s-a manifestat activ pe 
scena societății noastre. În lipsa unor 
surse de arhivă și cunoscută fiind 
discreția cu privire la lucrul în cadrul 
lojilor nu am găsit până în prezent 
detalii legate de activitatea în câmpul 
francmasoneriei a savantului. Pot 
doar intui, cunoscând activitatea ge-
nerală a unor loji din perioada 
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interbelică, că acesta a contribuit – 
asemenea Fraților săi – la opera cari-
tabilă, la înfăptuirea binelui public, la 
cultivarea în rândul opiniei publice a 
crezului și valorilor structurii din care 
făcea parte. La fel, pot presupune, 
fără a avea date concrete însă, că 
activitatea sa în cadrul Francmaso-
neriei a încetat în perioada sfârșitului 
anilor ’30, atunci când o bună parte a 
acesteia a intrat în adormire vo-
luntară. Petre Andrei a întreținut 
legături apropiate și cu alți franc-
masoni ieșeni precum: Traian Bratu, 
Theofil Simensky, Sergiu Niță, Dan 
Bădărău, Eugen Herovanu, Ionel 
Teodoreanu, Octav Botez, Ilie Minea, 
Mihai Ralea ș.a. toți repere în viața 
intelectuală și culturală a Iașului și a 
țării. 

 În încheiere, îmi exprim speranța 
că prin acest articol am contribuit la o 
mai bună cunoaștere a unei perso-
nalități notabile a sociologiei româ-
nești, a unui om care s-a implicat 
activ în viața socială și politică a țării, 
prin relevarea apartenenței sale la 
Francmasonerie, aspect biografic mai 
puțin cunoscut publicului larg. Sunt 
convins că Petre Andrei face parte 
din categoria restrânsă a oamenilor 
care, înainte de a fi inițiați în miste-
rele Artei Regale, au internalizat deja 
principiile și valorile clamate și 
promovate de aceasta și, prin acest 
simplu fapt, au putut aduce plus-
valoare și consistență activității 
acestei structuri fraternale. 

  
Note 
 
1 Tatăl său a murit în anul 1911. 
2 Petre Andrei, Jurnal, memorialistică, 

corespondență, ediție îngrijită de 
Petru P. Andrei, Valeriu Florin 
Dobrinescu și Doru Tompea, Editura 
Graphix, Iași, 1993, p. 26. 

3 Petre Andrei, Sociologie generală, 
Editura Academiei Republicii 
Socialiste România, București, 1970. 

4 Idem, Fascismul, Editura Neuron, 
Focșani, 1995, p. 111. 

5 Datele sunt preluate din Petru 
Andrei, „Omul și personalitatea lui 
Petre Andrei” în Petre Andrei, 
Jurnal, memorialistică..., ed. cit., p. 
36. Tot aici este menționat faptul că 
o altă parte a operei savantului a 
dispărut în condițiile războiului și a 
timpurilor tragice ale perioadei post-
1940.  

6 Facem cuvenita mențiune că prin 
grija regretatului Petru P. Andrei și a 
lui Doru Tompea opera savantului 
Petre Andrei a fost repusă în 
circulația științifică alături de alte 
scrieri ale acestuia și că Fundația 
Academică „Petre Andrei” și-a ono-
rat constant și consistent patronul 
spiritual readucându-l în atenția 
opiniei publice românești și interna-
ționale.  

7 Considerațiile de mai sus sunt pre-
luate din volumul Cătălin Turliuc, 
Mircea Munteanu, Francmasoneria 
în Iașul interbelic, Editura Mușatinii, 
Suceava, 2020, pp. 15-16. 

8 Arhivele Naționale Istorice Centrale 
(ANIC), Fondul Francmasoneria 
Română 1921-1945, fila 50. 

9 Ioan T. Ulic, Cronologie, Istoria 
MLNR – Documente, Editura V.I.S. 
Print, București 2014, p. 60. 
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10 Arhivele CNSAS, Fond Documentar, 
Dosar nr. 2569, fila 1 verso. 

11 Annuaire de la Franc-Maçonnerie 
Universelle 1932, Imprimerie 
Büchler & Co., Berne, 1932, p. 343. 

12 ANIC, Fondul Francmasoneria 
Română 1921-1945, fila 50. 

13 Într-o scrisoare adresată unuia dintre 
mentorii săi, Ioan Petrovici, tânărul 
voluntar scria: „Voi aplica concepția 
filosofică că viața nu prețuiește prin 
ea nimic, ci valoarea ei provine din 
idealul căreia îi este pusă. Idealul 
nostru este așa de mare și sfânt, încât 
vedeți de ce nu mă neliniștește deloc 
gândul morții”. În momentul tragic 
al sfârșitului său din toamna anului 
1940 regăsim aceeași motivație de 
ordin filosofic și moral.  

14 În lucrarea sa Fascismul, publicată 
în anul 1927, cu un an înainte de 
intrarea sa în politică alături de 
Partidul Național Țărănesc, partid pe 
care l-a reprezentat în parlamentul 
țării, Petre Andrei scria: „Nu dicta-
tura este principiul ideal care poate 
asigura progresul omenirii și nu e 
nevoie de revenire la trecut pentru a 
găsi o normă de conducere politică, 
căci democrația bine înțeleasă și 

parlamentarismul conștient și liber 
oferă toate elementele necesare unei 
normale funcționări a vieții de stat”. 
Savantul conchidea în lucrarea mai 
sus menționată: „Dictatura fascistă 
nu se deosebește în esența sa de 
dictatura bolșevică, căci atât în Italia 
cât și în Rusia ea este apăsătoare și 
abuzivă. Bolșevicii și fasciștii au 
creat monopolul puterii în favoarea 
partidului și al clasei lor: ei s-au 
impus cu forța, trecând peste lege, 
ceea ce constituie un fapt de o gravi-
tate excepțională, căci au proclamat 
primatul forței asupra dreptului...”. 
Citatele provin din Petre Andrei, 
Jurnal. Memorialistică..., pp. 12-13 

15 Cititorul interesat poate afla amă-
nunte extrem de relevante despre 
modul în care Petre Andrei a ajuns 
în anii regimului de autoritate mo-
narhică și de dictatură în postură 
ministerială. Jurnalul său, început la 
5 decembrie 1938, relevă amănunte 
din care reiese clar că Petre Andrei 
nu și-a abandonat credința politică și 
că doar forțat de împrejurări a 
acceptat prezența sa în guvernările 
epocii respective.  
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Imposibila întoarcere 
 

[The impossible return] 
 

Tudor PITULAC 
 

Abstract: Since 1990 we were constantly over-
whelmed by the astonishing discrepancies between the 
selection mechanisms in the Romanian society in the 
first decades of the XXth century and the ones in place 
since the middle of the century and especially since 
1990. To set the premises, after presenting in a very 
personal manner some considerations about Petre 
Andrei, we identified a person that is his perfect 
antonym. From there, we went to the societal level 
indicating several elements that explain the me-
chanisms that perverted selection and promotion of 
the elites in contemporary Romania. Some portion is 

dedicated to communism as an egalitarian system, indicating progressivism as the 
newest instantiation of such approach mentioning Malthus on the way. It is a bitter 
but authentic flavour of the current situation in Romania, with migration as one of 
the individual solutions used inefficiently to tackle our collective impotences. The 
conclusion is that we cannot have Petre Andrei among us in such a toxic 
environment for merits, honesty and hard work. 

 
Keywords: comunism, egalitar, elite, fascism, Petre Andrei, sociology. 

 
Introducere 
 
În decursul celor peste 25 de ani 

care au trecut de când mi-am început 
cariera didactică la UPA din Iași, am 
avut mai multe ocazii de a scrie 
despre Petre Andrei și despre opera 
sa. Am făcut-o de fiecare dată cu 
bucurie și cu sentimentul înscrierii 
într-o orientare consistentă în gândi-
rea sociologică și în acțiunea socială.  

Când am primit invitația de a 
participa la realizarea acestui număr 

special pentru Polis și pentru fiecare 
dintre noi, mi-am dat seama că a 
venit momentul în care pot scrie 
despre Petre Andrei cumva din 
interior. Această poziționare aparte 
îmi permite să abordez textul de față 
într-o manieră riguroasă, dar fără 
aparatul critic utilizat în lucrările care 
conțin unele sau altele dintre 
rezultatele cercetărilor și analizelor 
mele, pe care le voi utiliza și aici. În 
acest articol care este parte jurnal, 
parte dialog imaginativ, parte eseu, 
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parte sinteză, voi exprima raportarea 
interioară la ceea ce a însemnat Petre 
Andrei pentru mine ca student mai 
întâi, ca profesor de sociologie cel 
mai adesea, ca sociolog uneori și ca 
frontispiciu sub care mă aflu de multă 
vreme. Întregul discurs va rămâne 
sub semnul perplexității nervoase 
care se instituie de fiecare dată când 
compar rezultatele selecției la nivelul 
elitelor acum mai bine de 100 de ani 
în societatea românească și cele din 
deceniile apropriate momentului 
prezent. 

 
Petre și Petru P. Andrei 
 
În anii studenției am colindat lumea 

ideilor sociologice împreună cu 
Thomas Robert Malthus, Montesquieu, 
Max Weber, Vilfredo Pareto dar mai 
ales cu Emile Durkheim1, încântat 
fiind de Dimitrie Gusti și de Petre 
Andrei. Aceștia doi de la finalul 
enumerării, atât de aproape în timp 
de noi, sunt situați într-o cu totul altă 
dimensiune. Deși nu am eludat 
niciodată importanța fiecărui efort 
bine închegat pentru conturarea unui 
sistem de gândire în sociologie, 
întotdeauna Petre Andrei mi-a stat 
mai aproape decât Dimitrie Gusti.  

La fel ca în Franța secolului al 
XVIII-lea, pentru aproape un secol 
începând din momentul 1848, în 
România fiecare intelectual de elită 
asuma planuri importante pentru țară. 
Fără emfază, căutând, identificându-i, 
recunoscându-i, sprijinindu-i pe cei la 
fel ca ei, contribuiau la ceva ce cu 
siguranță și pe bună dreptate arăta 
măreț și justifica întreg efortul. 

Faptul că istoria și neputințele 
colective exacerbate de unul dintre 
cele mai influente sisteme egalitare 
nu ne-au permis continuarea fie ea și 
întârziată a ceea ce începuse atât de 
promițător ca dedicare și optimism 
nu scade cu nimic amploarea 
travaliului lor. 

În septembrie 1996, când am 
început activitatea didactică la UPA 
din Iași, imaginea mea despre Petre 
Andrei era cantonată exclusiv în zona 
academică. Lucrarea Sociologie 
generală era o parte însemnată a 
grilei de interpretare în zona ideilor și 
curentelor sociologice. Penuria de 
informație de la începutul anilor ‘90 
creștea și mai mult importanța 
deosebită pe care acea lucrare o avea 
pentru cei care studiam Sociologia în 
România. De fapt, programul pe care 
l-am urmat era unul cu dublă spe-
cializare: Sociologie și Științe 
Politice. Departe de a înghesui două 
specializări și de a nu parcurge 
niciuna corespunzător, era un pro-
gram foarte consistent derulat pe o 
perioadă de 5 ani. Bine, consistența 
era subțire uneori, dar asta din cauza 
unor personaje ca Vasile Miftode, 
care „moștenise” Sociologia la 
Universitatea „Al. I. Cuza” și care se 
comporta precum un vătaf pe moșie. 
Nu-i vorbă, își selectase colaboratorii 
în așa manieră încât să i se recu-
noască rolul respectiv, deși în general 
adusese în catedră oameni mult mai 
pregătiți decât el. Asta nici nu era 
greu, e drept, având în vedere sub-
țirimea străvezie care îl caracteriza 
profesional, atât ca sociolog, cât și ca 
profesor. 
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Aducerea în discuție a situației 
care s-a instaurat în învățământul 
superior românesc în general nu este 
o digresiune. Nu mă pot opri din 
mirare în ultimii mai bine de 30 de 
ani văzând cât de mult diferă situația 
de cea care era pe vremea lui Petre 
Andrei, ca să conțin cumva temporal 
reperul. Și nu este vorba doar despre 
zona academică, ci și de cea politică. 
Partea introductivă a Sociologiei 
generale, împreună cu discursurile 
sale parlamentare reprezintă fundalul 
impresionant peste care se suprapune 
o realitate destrămată. Imaginea este 
idealizată într-o anumită măsură, așa 
cum se petrece când reperul este unul 
extraordinar în sensul propriu al ter-
menului, așa cum este Petre Andrei, 
cu opera sa, cu activitatea lui publică 
și cu viața sa. Dar marca rămâne puter-
nică și neștirbită în orice context. 

Cum spuneam, în 1996, Petre 
Andrei îmi era exclusiv reper aca-
demic. De fapt nu el, ci lucrarea lui, 
Sociologie generală. Raportarea era 
la instrument, lăsând autorul în umbră. 
Așa se întâmplă în mod firesc. Doar 
că uneori apar resorturi care ne 
conduc spre câțiva gânditori, puțini, 
către care ne aplecăm captând tot 
ceea ce reprezintă ei, nu doar opera, 
sau o anumită parte a ei. Debutul 
carierei mele universitare (ca de altfel 
întreaga ei derulare) la instituția care 
îi poartă numele a reprezentat un 
asemenea resort care mi-a îndreptat 
interesul către Petre Andrei savantul, 
omul, actorul politic fundamental 
implicat. De fapt, mai era ceva în 
afara lucrării Sociologie generală și 
anume studiul Fascismul, pe care îl 

citisem ca parte a pregătirii mele în 
zona Științelor politice.  

În multe privințe este greu să 
cunoști realitatea curentă în mod 
profund, consistent și adecvat. Nu 
este ușor nici să cunoști trecutul, deși 
trecerea timpului oferă repere care 
facilitează demersul. Totuși cel mai 
provocator este să cunoști viitorul. Să 
îl vezi uneori venind ca un corp 
ceresc care va spulbera ceea ce pare 
așezat pentru multă vreme. Capa-
citatea aceasta de a cunoaște viitorul 
este apanajul unui infim procent al 
oamenilor. Este nevoie de o cu-
noaștere profundă a ceea ce a fost și 
de sesizarea fără rest a ceea ce este. 
În plus, este nevoie de capacitatea 
rarisimă de a decela variabilele cru-
ciale precum și dinamica lor. Mai 
mult, trebuie o nezdruncinată încre-
dere în sine pentru a expune acestea 
public, fie și numai pentru că s-ar 
putea ca lucrurile să nu evolueze 
exact în direcția și în maniera în care 
le prezinți. În fine, în cazul în care 
maniera în care ți se dezvăluie vi-
itorul este contrară unui viitor profețit 
de puternicii zilei cățărați pe valul 
autoritarismului pur, lipsit de respect 
pentru viață, este nevoie de măreție 
pentru a spune tot ceea ce știi că 
trebuie spus.  

După ce am început activitatea la 
UPA din Iași, am avut foarte repede 
ocazia să învăț despre Petre Andrei. 
În anii care trecuseră din 1990, 
profesorul Doru Tompea derulase o 
parte consistentă a proiectului de 
recuperare a lui Petre Andrei. Era 
vorba atât de operă dar și de alte 
contribuții ale sale, care permit 
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apropierea de omul Petre Andrei, 
dezvăluie personalitatea acestuia și îl 
arată ca pe un om, nimic mai mult, 
dar un om perfect în umanitatea sa. 
Așa am citit pasaje din Jurnalul său, 
inclusiv scrisorile redactate înaintea 
actului ultim prin care și-a sigilat 
moștenirea într-o manieră inexpug-
nabilă. Așa am putut să citesc dis-
cursurile sale parlamentare, puse în 
contextul mai cuprinzător al dezba-
terilor care le-au generat. Și tot așa 
am putut să pășesc pe puntea care 
leagă savantul Petre Andrei de omul 
Petre Andrei. Scrierile sale de natură 
filosofică dezvăluie felul în care și-a 
sculptat percepția, și-a acordat su-
fletul și și-a cumpănit pașii pe sin-
gura cale care ducea către ceilalți fără 
a-l îndepărta de sine.  

Primul spațiu în care mi-am 
derulat inițial activitatea la UPA din 
Iași a fost biroul rectorului. Pe vremea 
aceea rector era Petru P. Andrei, unul 
dintre copiii lui Petre Andrei. Timp 
de câteva luni, zi de zi în cursul 
săptămânii stăteam împreună în 
aceeași încăpere, doar noi doi. Moti-
vul prezenței mele acolo era sarcina 
de inventariere a elementelor din 
„arhiva Nicuță”, cele care nu fuseseră 
ușor de distribuit. Nicuță fusese unul 
dintre asistenții lui Petre Andrei, ceea 
ce indică a priori un spirit departe de 
obișnuit. Probabil și datorită acti-
vității sale diplomatice, avea acces 
imediat la orice publicație sociolo-
gică semnificativă nou apărută deși 
asta era neobișnuit în România 
comunistă. Avea un mod aparte de a 
citi, în sensul că fișa totul foarte 
amănunțit. Fișele de lectură ale 

fiecărei cărți se aflau în câte un plic 
dedicat, de dimensiuni standard, de 
mărime medie – aproximativ un sfert 
de coală A4. Într-o zi mi-am ex-
primat mirarea față de acest mod 
sistematic, laborios și neobișnuit de a 
citi. Nu după multă vreme, însoțindu-
l acasă pe Petru P. Andrei, m-a 
invitat în camera de lucru a lui Petre 
Andrei și mi-a spus să deschid câteva 
dintre foarte numeroasele sertărașe 
ale mobilierului de birou. În ele se 
aflau nenumărate fișe de lectură 
aidoma celor pe care le redacta 
Constantin Nicuță. 

Nu am încercat niciodată să 
vorbesc despre Petre Andrei cu Petru 
P. Andrei. Nu știu de ce dar și acum 
mi se pare că era foarte firesc să fie 
așa. Dar uneori se conturau contexte 
precum cel cu fișele de lectură, care îl 
aduceau incredibil de aproape de 
mine pe Petre Andrei. Motivul pentru 
care inventariam multele piese 
disparate ale arhivei Nicuță în biroul 
rectorului era lunga masă de ședințe 
poziționată perpendicular pe biroul 
rectorului. Acolo puteam să înșir 
piesele puzzle-ului în efortul de a le 
așeza corespunzător. Eu stăteam la 
jumătatea ei și înaintam destul de 
anevoie pentru că munca era migă-
loasă și în plus aveam de pregătit și 
de susținut orele mele ca proaspăt 
preparator universitar. Într-o zi, din 
senin, îl aud pe rector spunându-mi: 
„tu semeni cu tata”. Avea 18 ani când 
tatăl său a decis să își închidă cartea 
vieții decât să lase pe alții să o 
mâzgălească. 

Nu am reușit să îl înțeleg prea 
bine pe Petru P. Andrei. L-am 
cunoscut într-o etapă a vieții sale în 
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care înțelepciunea implica naivitatea 
atunci când subiectele se încăpățânau 
să aibă contact cu ceea ce putea fi 
evaluat în termeni de influență. Nu 
voi insista aici asupra lui Petru P. 
Andrei, dar sunt câteva aspecte care 
au legătură cu ceea ce vreau să 
subliniez în cât mai multe detalii: 
discrepanța dintre destinul intelec-
tualilor în perioada Petre Andrei, 
respectiv după 1989. 

 
Alăturări dureroase 
 
Vasile Miftode este doar un caz 

din atâtea, care s-au petrecut și încă 
se petrec în întregul sistem univer-
sitar românesc. Petru P. Andrei îl știa 
pe Miftode cu mult înainte ca eu să îl 
întâlnesc ca proaspăt student. Pentru 
că eram foarte aproape în timp de 
mașinațiunile derulate preventiv de 
Miftode, ca să nu riște rămânerea 
mea la „Cuza”, Petru P. Andrei știa 
bine părerea mea despre Miftode ca 
exponent al unei abordări potrivnice 
meritocrației în mediului universitar, 
cu tot cortegiul consecințelor nefaste 
care se propagă astăzi tot mai 
puternic. Pentru că el nu era un caz 
izolat. Dovada este situația actuală. 
Aceste sisteme au capacitatea de a se 
reproduce, așa cum bine se știe. 
Flagelul clanurilor universitare, 
favorizat de pervertirea selecției este 
pe cât de bine cunoscut pe atât de 
tolerat. De fapt nu, am trecut de ceva 
vreme de etapa tolerării. Nepotismul 
și cronyismul sunt elemente deja 
complet integrate, părți componente 
acceptate cel puțin implicit ca 
definitorii. Astăzi, la catedra de 

Sociologie de la „Al. I Cuza”, dar 
oriunde în sistem de fapt, personaje 
precum fostul meu coleg de grupă 
Ștefan Cojocaru i-au luat locul lui 
Miftode și au coborât cel puțin încă 
un nivel dezlănțuindu-se dezinvolt în 
nepotisme ubicue. Asta nu înseamnă 
că nu există și excepții, dar cei puțini 
care nu sunt decât rotițe, nu forțe 
motrice, se complac din varii motive. 
Este deplorabil să îți vezi foști 
profesori de la care ai învățat ceva în 
perioada studenției cum s-au adaptat 
și unei situații în care un Miftode mai 
tânăr continuă să îi trateze în același 
mod nedemn, pentru că le-ar mai 
putea scăpa din când în când niște 
firimituri prin diverse proiecte, la fel 
cum făcea și vătaful originar în anii 
’90. Doar că nici măcar nu mai sunt 
anii ’90. Nu că ceva ar putea scuza 
acceptarea unei situații nedemne, dar 
poate că pentru atunci era cumva 
explicabil.  

Deși am absolvit cu cea mai mare 
medie pe țară după 5 ani, nu am vrut 
să rămân la Universitatea „Al. I. 
Cuza” în calitate de cadru didactic, 
deși eram decis să urmez cariera 
universitară. Ar fi trebuit să pornesc 
o luptă instituțională cu sistemul în 
care miftozii au avut și au succes. 
Probabilitatea mare era să o pierd, 
desigur. Au fost două aspecte care m-
au făcut să nu insist. În primul rând 
exista alternativa reprezentată de 
UPA din Iași. În al doilea rând, chiar 
dacă aș fi izbândit și aș fi obținut un 
post la „Al. I. Cuza”, tensiunile, 
șicanele ar fi persistat cerând timp și 
efort pe care nu eram dispus să le 
risipesc astfel. Nu voi detalia aici 
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mecanismele care erau utilizate în 
aceste lupte și nici nu îi voi numi pe 
colegii lui Miftode care îi făceau 
treburile murdare cum ar fi depunc-
tarea nejustificată într-un moment 
strategic a cuiva care putea repre-
zenta un pericol. Relevant este faptul 
că era și este un sistem, nu este vorba 
despre excepții2. 

Dincolo de orice considerații, 
avem în mai puțin de 100 de ani, la 
aceeași catedră de Sociologie, două 
repere din planuri neintersectabile în 
orice lume cu sens: Petre Andrei și 
Vasile Miftode. Sunt permanent 
siderat de aceste alăturări de nume și 
de impactul atât de diferit al fiecă-
ruia. Evident, fiecare este exponentul 
unui sistem care macină și selectează. 
Nu pot exista elemente mai puțin 
consonante între ele decât cele care 
pot aduce în vârf un Petre Andrei, 
respectiv un Vasile Miftode. Din 
păcate, având în vedere perpetuarea 
miftozilor, excepția, „accidentul”, 
este Petre Andrei. În Fascismul, 
acesta arăta nu doar ceea ce va aduce 
extremismul de dreapta, ci și cel de 
stânga, comunismul. Este evident că 
decizia lui Petre Andrei de a nu se 
alătura niciuneia dintre cele două 
tabere a fost una prin care își asuma 
un destin tragic, indiferent de câști-
gător.  

Ca să continuăm alăturarea de 
nume, să ne uităm și spre zona celor 
care activau în prim planul vieții 
politice atunci, respectiv mai aproape 
de noi. Atunci Armand Călinescu, 
Nicolae Iorga, Petre Andrei sau 
Gheorghe Brătianu; în deceniile de 
după 1989, Victor Ciorbea, Radu 

Vasile, Liviu Dragnea, Viorica 
Dăncilă, Ludovic Orban, Florin Câțu. 
Și într-un caz și în celălalt listele se 
pot prelungi, desigur.  

Pervertirea mecanismelor de se-
lecție și de promovare socială este un 
fenomen cu consecințe teribile și 
îndelungate. Pentru că orice sistem 
are tendința de a se reproduce. Fiecare 
impostor va proteja și va utiliza 
mecanismele care i-au facilitat ascen-
siunea în dauna celor care ar fi 
meritat să ocupe poziții din care se 
pot urmări interesele unora, puțini și 
apropiați lor, sau ale multora, în 
funcție de calitatea celui care ocupă 
respectivele poziții. 

Nu am niciun motiv să cred că 
Petre Andrei ar fi avut acces atât în 
mediul academic cât și în cel politic 
după 1990 la titlurile și la pozițiile pe 
care le-a avut atunci. Sigur, mă refer 
la perioada de după 1990 pentru că în 
perioada comunistă lucrurile erau 
așezate programatic potrivnic norma-
lității. „Astăzi” am dezvoltat un 
mediu în care fățărnicia este perma-
nent prezentă. Pot fi clamate neîntre-
rupt valori obiectiv supraordonate în 
orice ierarhie axiologică ce con-
sonează cu aspirațiile umane care 
depășesc instinctele fundamentale. În 
același timp, aceleași persoane care 
fac asta acționează în maniere care 
tot în mod obiectiv trimit către o cu 
totul altă ierarhie a valorilor. Este o 
inversiune a valorilor opusă merito-
crației. Astfel accentuăm neputințele 
colective evidente, resimțite, fără să 
vrem să facem legătura între propria 
complacere și rezultate. La noi se 
practică o abordare schizoidă în care 
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acțiunile individuale par a nu in-
fluența situația colectivă.  

 
Progresismul ca sistem egalitar 
 
La începutul anilor ’90, citeam 

Eseu asupra principiului populației. 
În cursurile mele de Sociologie lista 
precursorilor Sociologiei începe cu 
Malthus. Același resort al admirației 
pentru capacitatea de previziune s-a 
declanșat pentru el ca și pentru Petre 
Andrei. După superba analiză pe care 
o face sistemelor egalitare, Malthus 
ajunge la concluzia că tentația pentru 
sistemele egalitare va reveni ca un 
cântec de flașnetă pe întreaga durată 
de viață a speciei umane. Asta în 
pofida faptului că orice sistem 
egalitar este nenatural și de aceea 
condamnat la eșec din start. Simt și 
acum neatenuat sentimentul de 
revoltă față de realitate pe care l-am 
avut citind paragraful amintit, care 
sigila pentru totdeauna fereastra 
naivității prin care priveam un viitor 
din care sistemele egalitare urmau să 
lipsească în urma eradicării regimului 
care crease lagărul comunist în 
Europa. La numai câteva luni după 
căderea regimului comunist în 
România, auzeam deseori voci în 
jurul meu care spuneau că era mai 
bine „înainte”. Cum în 1989 eu 
aveam 22 de ani, nu era nevoie ca 
cineva să îmi povestească despre ce 
înseamnă comunismul și prin 
extensie orice sistem egalitar. Îi 
plătisem un tribut greu și urma să îl 
plătesc atât direct pentru încă 30 de 
ani, ca român trăitor în România, dar 
și indirect, poate pentru totdeauna.  

Malthus identificase un mecanism 
infailibil3. Datorită faptului că 
oamenii nu sunt egal dotați natural, 
se ajunge firesc la polarizarea resur-
selor. Odată realizată aceasta, inevi-
tabil apare cineva care străfulgerat 
revelator identifică soluția penuriei 
resurselor în anumite perioade: insti-
tuirea unui sistem egalitar. Dincolo 
de învelișul ideologic, care diferă de 
la un sistem egalitar la altul, structura 
lor este identic de simplistă în igno-
rarea datelor naturale și de aceea ele 
sucombă inevitabil lăsând în urmă o 
situație mult mai dificilă decât cea de 
dinainte de instituirea lor. Aici inter-
vine ingredientul pe care Malthus îl 
indică impecabil și care era tot mai 
des prezent în jurul meu la debutul 
anilor ’90: uitarea. Oamenii uită 
repede și de aceea sistemele egalitare 
pândesc permanent.  

De când am citit prima dată cartea 
lui Malthus, avizat fiind și curățat de 
naivități, mă uit atent să văd din timp 
venind următorul sistem egalitar. De 
ceva vreme atenția îmi este îndreptată 
către cel mai serios concurent și 
anume progresismul. Se pare că 
duhul comunismului, după prăbușirea 
fostului lagăr comunist, a intrat în 
Occident fecundându-l specific. 
După scurtă vreme la scara istoriei, 
progresismul eclozează exploziv dis-
trugându-și gazda entuziastă. Avem 
în cazul progresismului multe dintre 
elementele sistemelor egalitare. 
Istoria trebuie rescrisă, reinterpretată 
utilizând în mod ilicit criteriile 
emanate de ideologia actuală. Elitele 
trebuie înlăturate. Atât cele actuale 
cât și cele care în istorie au deschis 
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calea sistemului care urmează să fie 
înlăturat pentru instituirea noii 
însăilări egalitariste. Meritocrația este 
aruncată la coș pentru a promova 
câștigătorii olimpiadei asupriților4. 

 
Comunismul cu ale sale 
 
Ecoul lecturării lucrării lui Malthus 

a reverberat îndelung pe fundalul 
neputințelor tot mai evidente ale 
poporului român de a depăși provo-
cările istorice ale momentului respec-
tiv. Cunoșteam tot mai bine situația 
din urmă cu aproape 100 de ani, cu 
Petre Andrei ca reper esențial, dar mă 
loveam zilnic de Miftode și de colegii 
care îl aveau pe el ca reper funda-
mental pentru parvenire și pe care el 
îi antura deja ca parte a acțiunilor de 
reproducere a sistemului care îi 
permisese să se cațere acolo unde era. 
Situația din mediul academic era doar 
exemplul care îmi era cel mai 
aproape, însă undeva exista o cauză 
comună a neputințelor colective instan-
țiate în „Miftozi” și în „Cojocari” pe 
post de Miftode wanna be. 

Prima ipoteză pe care am avansat-
o identifica regimul comunist drept 
cauză fundamentală a degringoladei 
axiologice, acționale, administrative, 
intelectuale, evidențiate în neputin-
țele colective majore. Sigur că a 
existat o influență negativă covârși-
toare a comunismului în această 
direcție, prin însăși natura sa de 
sistem egalitar. Dar era aceasta cauza 
primă, sau a fost o cauză concurentă? 
Pentru a răspunde întrebării a trebuit 
să compar strategia sovietică utilizată 
în state ale lagărului comunist care ne 

sunt aproape geografic către vest și 
care ca și noi nu aparțineau Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste. 
Știam că în aceste țări situația în 
1989 era foarte diferită de cea din 
România în sensul că distrugerile 
comunismului fuseseră semnificativ 
mai reduse. Ca bursier al Central 
European University am putut studia 
modul în care sovieticii au impus 
sistemul lor egalitar în aceste țări și a 
fost evident că strategia a fost 
identică peste tot. Nu mai reiau ce am 
indicat mai sus despre progresism, 
pentru că în esență este aceeași 
abordare. Diferența deloc neglijabilă 
constă în aceea că prezența militară a 
sovieticilor era cu totul aparte iar 
agresiunile nu erau la nivel simbolic, 
ci brutale și stricto sensu criminale.  

Deci, sovieticii au utilizat aceeași 
strategie pentru a-și impune sistemul 
egalitar în toate țările lagărului 
comunist. Cu toate acestea, în 1989 
situația nu era deloc identică în toate 
acele țări. Concluzia: deși parcursul 
României ar fi fost incalculabil mai 
puternic în absența comunismului, 
acesta a reprezentat o cauză concu-
rentă pentru neputința colectivă. 
Pentru că tot suntem în context pan-
demic putem compara sistemul ega-
litar impus de sovietici cu un virus 
care a fost inoculat identic tuturor 
țărilor din lagărul comunist. Rezul-
tatul existent după 50 de ani a evi-
dențiat forța organismului social în 
fiecare dintre acele țări. Acolo unde 
acesta a fost mai puternic, virusul 
comunist nu a reușit să producă 
ravagiile prezente în România. Dacă 
asemănăm comunismul cu o să-
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mânță, solul comunitar a făcut ca 
rezultatul de peste jumătate de secol 
să aibă un profil sau altul.  

Absența diversității tipurilor co-
munitare în România, cu satul tradi-
țional drept reper ultramajoritar, a 
făcut ca planul sovietic să fie imple-
mentat foarte repede cu succes. 
Sovieticii știau foarte bine că un 
sistem care deține ilegitim puterea nu 
se poate menține decât prin forță, dar 
este de preferat să nu fie nevoie decât 
de amenințarea cu aceasta, nu de uti-
lizarea ei. Consecințele episoadelor 
din Budapesta și din Praga au condus 
la o altă abordare în Polonia mai 
târziu. Dizidența individuală nu 
reprezenta o amenințare reală pentru 
sistem, dar o reacție care să implice 
fie și doar câteva sute de persoane era 
un coșmar permanent pentru comu-
niști. De aceea planul a fost distru-
gerea comunităților, cele în care 
existența spiritului comunitar con-
duce la posibilitatea reacției colective. 
În Ungaria, Polonia, Cehoslovacia, 
sovieticii au trebuit să se lupte cu 
diverse redute, fiecare tip de comu-
nitate necesitând o abordare spe-
cifică. Astfel în acele țări sovieticii au 
trebuit să își divizeze resursele ceea 
ce a condus la o presiune mai redusă 
exercitată asupra fiecărui tip de 
comunitate. Rezultatul a fost că 
acestea au rezistat și s-au manifestat 
exercitând o presiune constantă 
asupra regimului. În România, satul5 
a sucombat repede și planul sovietic a 
fost pus în aplicare fără modificări 
sau întârzieri. Elementul care demon-
strează asta este momentul retragerii 
trupelor sovietice de pe teritoriul 
țărilor amintite. Din celelalte țări, 

efectivele militare sovietice s-au 
retras după 1989. Din România au 
plecat în 1958! 

Prezența foarte palidă a spiritului 
comunitar în România în timpul 
comunismului s-a perpetuat inevitabil 
și după aceea în condițiile prezervării 
și consolidării mediului social con-
struit de tip sovietic, special gândit 
pentru a nu permite apariția spiritului 
comunitar. De aceea este imposibilă 
reacția colectivă. Chiar dacă în urmă 
cu câțiva ani au existat excepții și am 
asistat la mobilizarea unor mase de 
oameni pentru sprijinirea unor 
mișcări, nu au existat obiective clare 
și nu au avut anduranță. Asta deoa-
rece nu au avut lideri.  

Mecanismele de impunere a 
liderilor pentru mase mari de oameni 
implică ceea ce am numit prezumția 
de onorabilitate care spune că, până 
la proba contrarie, orice deținător al 
unor titluri înalte sau ocupant al unor 
poziții importante este considerat ca 
legitim. Dacă populația știe că doar 
în cazuri excepționale ocuparea unor 
poziții importante sau deținerea unor 
titluri înalte este îndreptățită merito-
cratic, acționează prezumția de neo-
norabilitate, așa cum se petrece inva-
riabil în România. Aceasta se mani-
festă prin aceea că, până la proba 
contrarie, orice deținător de titluri sau 
de funcții este perceput ca nelegitim. 
Singura cale pentru legitimizare este 
cea directă, interpersonală. În 
România „toți” profesorii, medicii, 
funcționarii etc. sunt percepuți drept 
impostori. Dar, fiecare persoană 
„știe” un anumit profesor, sau doctor, 
sau director etc. care deține legitim 
titlul sau poziția. Acesta s-a legitimat 
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personal în raport cu persoana 
respectivă. Dar pentru a avea lideri 
pentru mulțimi, trebuie să acționeze 
prezumția de onorabilitate, pentru că 
legitimizarea interpersonală nu este 
posibilă pentru un număr suficient de 
persoane care ar constitui o mulțime. 
Iar prezumția de onorabilitate nu se 
manifestă în România din motive 
perfect întemeiate și anume pentru că 
legitimitatea este excepția. Cancerul 
miftodist este generalizat, iar societa-
tea românească este metastazată în 
toate straturile sale. Reacția la această 
situație este una care menține 
perpetuarea cercului vicios: aplicarea 
soluțiilor individuale la problemele 
colective. Emigrația este o astfel de 
soluție. Dar ea nu face decât să 
acutizeze neputința colectivă.  

 
 

Concluzie 
 
Am încercat să arătăm de ce nu 

mai este posibil să îl avem astăzi pe 
Petre Andrei. Sigur, explicațiile nu 
pot ajuta direct la rezolvarea proble-
melor. Probleme care sunt cronici-
zate, pentru că existența lor asigură 
mediul toxic care le priește imposto-
rilor care ne păstoresc și ne povă-
țuiesc de prin varii posturi din admi-
nistrație până în academie. Doar că 
aceștia se perpetuează acolo pentru 
că majoritatea populației beneficiază 
bucuroasă la rândul ei de lipsa de ri-
goare în pregătire, selecție și promovare. 

Am auzit de multe ori invocarea 
emfatică a lui Vlad Țepeș în con-
textul degringoladei axiologice româ-
nești. Eu aș vrea sa vină Petre Andrei.

Note 
 
1 Pentru oricine are cunoștință despre 

preocupările mele în zona socio-psi-
hologiei evoluționiste în ultimii 5 ani 
și mai bine, admirația mea perma-
nentă pentru constructorul construc-
tivismului poate părea stranie. Dar 
acesta este un alt subiect. 

2 Scriind acest articol mi-am dat seama 
că încă nu a trecut destulă vreme 
pentru a contura până la capăt ima-
ginea dezastrului moral, cu nume și 
alte detalii, pentru satisfacția perso-
nală într-o anumită măsură. Pe de o 
parte, nici nu este atât de important, 
iar pe de altă parte sunt încă mulți 
actori care doresc să se uite cu 
încăpățânare în altă parte, pentru că, 
dacă încă nu au devenit complet 
miftozi, undeva într-un colț al 

conștiinței lor mai pâlpâie sufocată 
recunoașterea imposturii personale. 
Să spunem deci că avem aici prima 
parte a articolului, urmând ca o a 
doua să apară atunci când va mai fi 
trecut un deceniu al îndepărtării 
noastre ca societate de Petre Andrei. 

3 Nimic din ceea ce a spus nu aduce 
atingere principiului fundamental 
conform căruia toți oamenii trebuie să 
fie egali în fața legii. 

4 Nu voi continua aici subiectul acesta 
pentru că ne îndepărtează de cel care 
trebuie abordat acum. 

5 Este relevantă pentru înțelegerea 
situației comunitare din România 
mijlocului de secol al XX-lea analiza 
pe care Daniel Chirot a făcut-o satului 
devălmaș raportat la zadruga. 
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INTERVIU 
 

 
Petre Andrei. 130 de ani de la naștere 

 
Interviuri realizate de Doru TOMPEA & Sorin BOCANCEA 

 
 

În acest an, se împinesc 130 de 
ani de la nașterea savantului Petre 
Andrei. Cu acest prilej, revista Polis 
îi va dedica numărul 34, ce va 
apărea la începutul lunii decembrie 
2021. În cadrul acestui număr, vom 
realiza un interviu la care vă invi-
tăm să participați. Iată care sunt 
întrebările: 
1. Care componentă a operei lui 

Petre Andrei o considerați a fi 
definitorie? 

2. Care considerați a fi marca/ 
mărcile pe care Petre Andrei a 
lăsat-o/le-a lăsat în științele 
sociale? 

3. Cum evaluați nivelul de perce-
pere a operei lui Petre Andrei în 
învățământul superior și în cer-

cetarea științifică din România 
și nu numai? 

4. Care a fost cea mai bună ex-
ploatare sau continuare a con-
tribuțiilor științifice ale lui Petre 
Andrei în științele sociale? 

5. Ce parte/teorie/metodă aparți-
nând lui Petre Andrei consi-
derați a fi insuficient cunoscută/ 
exploatată/continuată?  

6. Vă rog să prezentați contribuția 
personală pentru promovarea 
operei și a personalității lui 
Petre Andrei. 
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„Petre Andrei este cu siguranță printre primii 
care recunosc caracterul rasist al ideologiei fasciste” 

 
["Petre Andrei is certainly among the first  

who recognize the racist character of fascist ideology"] 
 

Angelo CHIELLI 
 

“Petre Andrei’s work focuses on sociology, especially 
the sociology of knowledge... While fascism and 
Mussolini enjoyed a high level of consensus and 
confidence in European chancelleries and in the public 
opinion of many countries, the Romanian philosopher is 
very lucid and ruthless in understanding Mussolini’s 
opportunism, the ambiguous and cunning character of 
the ideology and political action of the fascist 
movement... In Europe, Petre Andrei’s thought has not 
had and still does not have the resonance it deserves. It 
is only today that we are slowly beginning to rediscover 
it... I feel it is my duty to re-propose Andrei’s political 
lesson, his idea of freedom and equality.” 

 
1. Opera lui Petre Andrei se con-
centrează pe sociologie, în special pe 
sociologia cunoașterii, disciplină pe 
care, în anii șederii sale în Germania, 
o dezvoltau Karl Mannheim și Max 
Scheler. În același timp, consider că 
scrierile sale politico-teoretice sunt, 
de asemenea, de mare importanță. 
Ele ne permit, beneficiind de unul 
dintre cele mai strălucite puncte de 
vedere, să aruncăm o privire asupra 
dezbaterii politice și filosofice ro-
mânești și asupra modului în care au 
fost primite în țară inovațiile culturale 
din Europa de Vest. Referințele bi-
bliografice prezente în lucrările lui 
Petre Andrei mărturisesc cunoaștere 

de către acesta a dezvoltării științelor 
sociale și politice de pe continent.  
Evident, ca italian, consider că scri-
erile sale despre fascism sunt de mare 
interes. Izbitoare este cunoașterea de 
primă mână a evenimentelor politice 
care au caracterizat Italia în primii 
douăzeci de ani ai secolului XX, 
ciocnirea politico-ideologică care a 
căpătat amploare după Primul Război 
Mondial, organizarea partidului fas-
cist și mișcările care au gravitat în 
jurul său. 
Consider că foarte relevant este 
portretul psihologic pe care Andrei i-l 
face lui Benito Mussolini. Este sur-
prinzător că în timp ce în cancelariile 
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europene și în opinia publică a multor 
țări fascismul și Mussolini s-au 
bucurat de un nivel ridicat de consens 
și încredere, filosoful român este 
foarte lucid și nemilos în a înțelege 
oportunismul lui Mussolini, caracte-
rul ambiguu și viclean al ideologiei şi 
acţiunii politice a mişcării fasciste. 
Petre Andrei este cu siguranță printre 
primii care recunosc caracterul rasist 
al ideologiei fasciste. De fapt, el 
identifică aceste elemente înainte ca 
regimul să adopte așa-numitele legi 
rasiale în 1938 de care, de obicei și 
pe nedrept, se consideră că a produs 
turnura rasistă a fascismului. 
Foarte originală este și juxtapunerea 
pe care o face Petre Andrei între 
ideea, reluată de Vincenzo Gioberti, a 
primatului Italiei între națiunile 
europene (formulare pe care fasciștii 
și-au asumat-o, dar forțând-o în sen-
sul de dominație politică și nu cultu-
rală, așa cum fusese construită în 
viziunea giobertiană) și concepția 
celei de-a treia Rome a canonicilor 
ortodocși care, după căderea 
Constantinopolului (a doua Roma), au 
început să-l prezinte pe Ivan al III-lea 
al Rusiei drept succesorul legitim al 
Imperiului Bizantin. Concluzia origi-
nală a lui Andrei este că fasciștii au 
mentalitatea mistico-mesianică rusă. 
Andrei surprinde cu atenție caracterul 
eclectic al fascismului. El neagă că 
este o teorie nouă și își identifică 
sursele în mișcări care sunt adesea 
foarte îndepărtate unele de altele, 
cum ar fi sindicalismul, bolșevismul 
și naționalismul. Acesta identifică 
originile fascismului în principal în 
incapacitatea claselor conducătoare 

italiene de a-și păstra cuvântul dat în 
timpul războiului de a iniția reforma 
agrară în beneficiul țăranilor și de a 
îmbunătăți condițiile economice și de 
muncă ale muncitorilor. 
Petre Andrei este un critic sever al 
antiparlamentarismului, antidemocra-
tismului și a concepției corporative 
despre stat care caracterizează 
fascismul. În cadrul analizei feno-
menului fascist, el nu omite să scoată 
în evidență propria idee de libertate, 
care, deși este de origine pur liberală, 
nu duce lipsă de contribuții care nu 
coincid în totalitate cu aceasta din 
urmă. De altfel, influențele lui 
Rousseau sunt evidente (în identi-
ficarea libertății, egalității și în apelul 
la o voință generală) și organice (în 
mai multe locuri în text se face 
referire la armonia dintre grupurile 
sociale). Mai mult, trebuie subliniat 
cât de modernă este viziunea despre 
libertate, care coincide cu partici-
parea maselor la viața instituțiilor 
politice ale unei țări. 
Dar nu există nicio îndoială că unul 
dintre principalele scopuri teoretice 
ale eseului despre fascism este sepa-
rarea clară a acestuia de naționalism. 
Putem înțelege cum procesul de 
creare a statului național român, încă 
în desfășurare în anii ’20 ai secolului 
trecut, a făcut apel la o puternică 
componentă naționalistă specifică 
secolului al XIX-lea, unde conceptul 
de națiune era strâns legat de cel de 
libertate. Naționalismul secolului al 
XX-lea are însă o cu totul altă deri-
vație, iar în unele pasaje Andrei nu 
omite să sublinieze acest lucru. 
Totuși, în eseu această distincție nu 
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apare cu claritatea cuvenită (cauzele 
acestui fapt sunt de origine mai 
degrabă practică decât teoretică) ceea 
ce conduce la slăbirea propriei poziții 
de respingere a fascismului, oricât de 
clară și de lucidă este. 
Un ultim aspect de subliniat este cel 
referitor la juxtapunerea pe care 
Andrei o face adesea pe parcursul 
eseului dintre fascism și bolșevism, 
juxtapunere care va avea o largă 
rezonanță în istoriografia și în teoria 
politică de după Al Doilea Război 
Mondial. 
 
2. Principalele lucrări ale lui Petre 
Andrei au fost publicate între anii 
1921 și 1938 (cu excepția tezei sale 
de doctorat, intitulată Filosofia 
Valorii, din 1918). Este perioada în 
care intelectualul ieșean a desfășurat 
și o densă activitate politică. Un arc 
de timp în care regăsim cu regula-
ritate legături cu spațiul cultural 
german, Germania fiind țara unde 
tânărul intelectual, în anii imediat 
premergători Marelui Război, a mers 
să-și perfecționeze studiile. Acolo a 
intrat în contact nemijlocit cu mediul 
neokantian dominant la acel moment 
în științele sociale (pentru a menționa 
doar câteva nume în care influența 
neocriticii este puternică: Max Weber, 
Ernest Cassirer, W. Windelband și H. 
Rickert) și, în special, așa-numita 
Școală de la Baden în care neokantia-
nismul s-a schimbat în sens axiologic. 
Interesul lui Andrei pentru sociologia 
cunoașterii este, de asemenea, de 
atribuit acestei perioade fertile a 
neokantianismului. Cred că tocmai în 
această muncă continuă de primire a 
acelor stimuli, unită cu efortul de a le 

transpune în programe politice con-
crete, ar trebui căutată cea mai mare 
moștenire a lui Andrei. Ar fi necesar 
să se cerceteze totodată și modul în 
care educația sa în domeniile filosofiei 
și sociologiei s-a reflectat în activitatea 
sa de subsecretar, mai întâi, și apoi de 
ministru al educației publice. 
Cu siguranță, evenimentele cauzate 
de război, moartea sa tragică și insta-
urarea ulterioară a regimului comu-
nist nu au permis reformelor sale să 
se înrădăcineze în contextul educa-
țional românesc. Totuși, sentimentul 
este că evenimentele ce s-au defășu-
rat după Revoluția din 1989 au făcut 
posibilă reconectarea unor elemente 
care nu au fost niciodată complet 
sufocate în anii dictaturii. În 
domeniul științelor politice, cred că 
cea mai valoroasă moștenire este 
aceea pe care am menționat-o mai 
devreme și pe care o reiau, a separării 
naționalismului de fascism, a reven-
dicării unui naționalism democratic și 
liberal de care se leagă aspirațiile 
poporului român. 
Este evident, de fapt, că naționa-
lismul de astăzi în România nu a 
preluat acele caracteristici regresive 
și reacționare tipice multor țări din 
vestul și estul Europei, ci este pro-
iectat într-o posesivă custodie a 
propriei identități politico-culturale a 
cărei pierdere ar fi percepută ca un 
amputare antropologică dureroasă. În 
acest sens, învățătura lui Andrei pare 
a fi fundamentală. 
3. Din păcate, cunoștințele mele 
despre contextul cultural și academic 
românesc nu sunt de așa natură încât 
să pot răspunde cuprinzător la între-
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bare. Aceasta, dacă îmi permiteți o 
mică digresiune, este o problemă pe 
care Uniunea Europeană trebuie să o 
abordeze serios. Cunoașterea insti-
tuțiilor culturale și politice, istoria, 
viața intelectuală a multor țări, și în 
special a celor din Europa de Est sunt 
puțin cunoscute. Ne lipsim de o parte 
fundamentală a ființei noastre euro-
pene. Nu ne dăm seama ce pagubă 
aduce această ignoranță în procesul 
de integrare. Acordăm multă atenție 
economiei și puțin sau nimic culturii. 
Revenind la întrebare, cred că influ-
ența magisteriului lui Petre Andrei în 
România este ulterioară anului 1989. 
Desigur, în 1970, în plină epocă 
comunistă, a fost reeditat volumul 
Sociologia generală. A fost o peri-
oadă de dezgheț, în care un naționa-
lism cultural a fost preferat interna-
ționalismului proletar, care a justi-
ficat renașterea unui autor care cu 
siguranță nu poate fi suspectat de 
simpatii bolșevice. Dar a fost un 
episod, nu o adevărată redescoperire. 
Astăzi, privirea dezamăgită a lui 
Andrei, eliberată de scheme ideolo-
gice excesiv de rigide, este mult mai 
apropiată de sensibilitatea zilelor 
noastre față de cea din perioada 
interbelică. Mai mult, o democrație 
tânără precum cea românească poate 
doar să beneficieze prin extragerea 
limfei din acel patrimoniu limitat al 
gândirii liberale care, cu atâtea 
greutăți și printre atâtea obstacole, a 
reușit să prindă rădăcini în țara 
dunăreană în primele patru decenii 
ale secolului douăzeci. 
 
4. - 
 

5. În Europa, gândirea lui Petre 
Andrei nu a avut și încă nu are rezo-
nanța pe care o merită. Abia astăzi 
începem, încet, s-o redescoperim. 
Prin urmare, este imposibil să vorbim 
despre utilizarea sau continuarea 
acestuia. Nu are moștenitori pentru că 
nu a avut ocazia să dea roade. 
Nu pot evalua pe deplin evoluțiile din 
România. Pot semnala cu bucurie 
aspectele pe care le consider necesare 
ca acestea să aibă o aprofundare mai 
ales în rândul noilor generații care, 
din motive de vârstă, nu au cunoscut 
dictatura și, cu atât mai puțin, 
perioada istorică zbuciumată dintre 
cele două războaie. 
În primul rând, filosofia valorilor. 
Adesea, în lumea de astăzi, atât bunul 
simț, cât și reflecția învățată tind să 
atribuie ființei valoarea de a fi, de a 
plasa acțiunile și comportamentele la 
nivelul principiilor în care caracterul 
lor particular este evident. Față de 
această absolutizare a ființei, filosofia 
valorilor poate reprezenta un excelent 
antidot. Scopul nu este – imposibil 
totuși – de a restabili puritatea intan-
gibilă și universalitatea valorilor, ci 
de a-și repropune cu tărie funcția 
transcendentală, conștientă de natura 
lor problematică și de determinarea 
istorică. În cele din urmă, orizontul 
irevocabil pe care ni l-a deschis 
politeismul weberian al valorilor nu 
trebuie să ne facă să renunțăm total la 
capacitatea normativă și ordonatoare 
realizată de acestea. 
Un alt aspect fundamental din gândi-
rea lui Petre Andrei este sociologia 
cunoașterii. Filosofia a considerat 
pentru o lungă perioadă de timp că nu 
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există nici o legătură între cunoaște-
rea imuabilă a lumii și variabilitatea 
acțiunii umane. Aceasta a compromis 
posibilitatea de a înțelege caracterul 
constructiv al realității sociale. 
Sociologia cunoașterii ne-a permis să 
deschidem un pasaj între cunoaștere 
și acțiune, arătându-ne importanța 
medierii lingvistice și a „idolilor” în 
învățarea realității. Acestea sunt 
elementele care ne permit să dăm 
sens lumii. Totuși, acest simț este 
întotdeauna parțial și devine, cu alte 
cuvinte, un punct de vedere printre 
altele. Într-o epocă ca a noastră, în 
care predomină așa-zisa gândire unică, 
lecția de sociologie a cunoașterii mi 
se pare indispensabilă pentru a 
favoriza un fructuos dialog politic și 
cultural. 
În sfârșit, simt că este de datoria mea 
să repropun lecția politică a lui 
Andrei, ideea sa de libertate și ega-
litate. Cu siguranță, acesta din urmă 
este puternic influențat de un libe-
ralism de secol XIX, în unele pri-
vințe, lockean. Pentru Andrei, de 
fapt, egalitatea este doar politică, nu 
este loc în viziunea lui pentru egali-
tatea de natură materială. Inegalitățile 
nu sunt rezultatul unei structuri pro-
ductive și sociale nedrepte, ci depind 
doar de o distribuție diferită a ta-
lentelor între oameni. Cu siguranță, 
acest argument poate fi urmărit 
pornind de la starea de înapoiere în 
care se afla România la începutul 
secolului XX, țară preponderent agri-
colă în care „spiritul capitalismului” 
se străduia să se afirme. 
Egalitatea politică la Andrei este 
imediat legată de democrația politică 
și de rolul predominant al instituțiilor 

politice, în primul rând Parlamentul 
(în timp ce partidele politice joacă un 
rol minor în viziunea sa). Reafir-
marea acestei legături foarte strânse 
dintre egalitate, democrație și parla-
mentarism (pentru Andrei, o repre-
zentativitate deplină o poate oferi un 
tip de sistem electoral de tip propor-
țional), ca o expresie mai autentică a 
formei moderne de libertate, este 
esențială mai ales atunci când decala-
jul dintre democrații și parlamen-
tarism asumă, în aproape toate regi-
murile politice europene, aspecte 
îngrijorătoare pentru menţinerea arhi-
tecturilor constituţionale. 
 
6. Alături de colegii noștri Sabin 
Drăgulin, Doru Tompea, Sorin 
Bocancea și Daniel Șandru ne 
ocupăm de publicarea în limba 
italiană, la Editura Pensa Multimedia 
din Lecce, a studiului despre fascism 
apărut în revista Minerva, în 1927. 
Volumul va fi însoțit de câteva eseuri 
care vor prezenta, în primul rând, 
biografia umană și intelectuală a lui 
Petre Andrei, care, așa cum am 
menționat de mai multe ori, este 
aproape complet necunoscută publi-
cului italian, pentru a reconstitui 
zbuciumul politic, evenimentele so-
ciale, aspectele economice ale 
României de la unificarea naţională 
până la izbucnirea celui de-al Doilea 
Război Mondial şi, în sfârşit, să 
comparăm interpretarea fascismului 
făcută de Andrei cu cele din timpul 
său. 

 
Traducere de Sabin Drăgulin 
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„Cred că definiția sa: «Sociologia ca ştiinţă nu poate fi decât 
integralistă» a marcat evoluția acestei științe prin abordarea 

fenomenului social în totalitatea sa” 
 

["I think his definition: ‘Sociology as a science can only be 
integralist’"has marked the evolution of this science by 

approaching the social phenomenon in its totality"] 
 

Constantin SCHIFIRNEȚ 
 

 
"I believe that his definition: ‘Sociology as a science 
can only be integralist’ has marked the evolution of 
this science by approaching the social phenomenon in 
its totality. Petre Andrei’s original contribution also 
consists in delimiting value from value judgement... 
Given that Petre Andrei is one of the founders of 
Romanian sociology and the originality of his 
sociological ideas, I consider the exegesis of his work 
to be insufficient. I note the lack of a reference work 
on the life and work of Petre Andrei." 

 
 

1. O componentă o reprezintă argu-
mentarea ideii privind necesitatea 
unei sociologii generale. P. Andrei 
este ctitor al sociologiei românești, 
alături de D. Gusti și T. Brăileanu. 
Toți au contribuit la dezvoltarea 
acestei ştiinţe, ei fiind sociologi de 
anvergură internaţională.  
Amintesc că în perioada interbelică, 
în timp ce universităţile italiene și 
cele din Anglia nu aveau catedre de 
sociologie iar sociologia era profesată 
ca un fel de anexă de către jurişti şi 
economişti1, în România funcţionau 
patru catedre de sociologie: la 

Bucureşti, a fost numit profesor 
Dimitrie Gusti; la Cluj funcţiona 
Virgil Bărbat; la Iaşi, titularul cate-
drei era Petre Andrei, iar la Cernăuţi 
preda Traian Brăileanu. 
 
2. Cred că definiția sa: „Sociologia ca 
ştiinţă nu poate fi decât integralistă”2 
a marcat evoluția acestei științe prin 
abordarea fenomenului social în 
totalitatea sa. Contribuția originală a 
lui Petre Andrei constă și în deli-
mitarea valorii de judecata de va-
loare. Lucrarea lui P. Andrei Filosofia 
valorii a fost prima în limba română 
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despre valoare, fapt remarcat în 
referatul lui D. Gusti din 1918 pentru 
admiterea ei ca teză de doctorat: 
,,Lucrarea D-lui P. Andrei se 
caracterizează în primul rând printr-
un punct de plecare foarte just și 
anume prin deosebirea precisă pe 
care o face între noțiunea de valoare 
și aceea de valorificare, între procesul 
de cunoaștere a valorii și procesul de 
apreciere al ei, noțiuni și procese 
confundate și neprecizate în literatura 
chestiunii”3. Filosofia valorii este o 
lucrare sociologică tratată din punctul 
de vedere al teoriei cunoașterii. 
Sociologia valorii analizează relația 
valorii cu realitatea socială. 
Se naște întrebarea de ce Petre Andrei 
nu a publicat teza sa de doctorat 
redactată în anul 1918, deși cuprinde 
teze originale despre valoare, așa 
cum remarca și D. Gusti. Manuscri-
sul din 1918 a fost revizuit de autor și 
apoi litografiat.  
 
3. Având în vedere că Petre Andrei 
este unul dintre ctitorii sociologiei 
românești precum și originalitatea 
ideilor sale sociologice, apreciez ca 
insuficientă exegeza despre opera sa. 
Remarc lipsa unei lucrări de referință 
despre viața și activitatea lui Petre 
Andrei. 
 
4. Cred că Universitatea „Petre 
Andrei” reprezintă, instituțional, o 
bună exploatare a operei și activității 
remarcabilului sociolog. De aseme-
nea, aș recomanda ca îndrumătorii de 
doctorat să propună teme despre opera 
și personalitatea lui Petre Andrei.  
 

5. Este insuficient studiată și valo-
rificată contribuția originală a lui 
Petre Andrei în delimitarea valorii de 
judecata de valoare din Filosofia 
valorii. 
 
6. Despre opera și politicianul Petre 
Andrei am scris în mai multe lucrări. 
În cartea C. Rădulescu-Motru. Viaţa 
şi faptele sale, vol. II (Bucureşti: 
Editura Albatros, 2004), am analizat 
relațiile dintre Petre Andrei, ministrul 
Instrucţiunii Publice, și C. 
Rădulescu-Motru, decanul Facultăţii 
de Filosofie şi Litere, Universitatea 
Bucureşti, precum și activitatea lor ca 
membrii ai Partidului Naţional 
Ţărănesc.  
În cartea Sociologie, ediția a 3-a 
(București: comunicare.ro, 2004) am 
inclus definiția lui Petre Andrei a 
sociologiei (p. 9), un subcapitol 
despre sociologul Petre Andrei (pp. 
23-24) iar subcapitolul Valori pre-
zintă ideile lui Petre Andrei despre 
valori (p. 187-188). 
În lucrarea „Concepția sociologică a 
lui Traian Brăileanu” din cartea 
Sociologie românească modernă 
(Bucureşti: Tritonic, 2017) am 
comparat definiția sociologiei dată de 
către Brăileanu și Andrei (p. 192). 
Petre Andrei discută despre sociolo-
gie ca ştiinţa care constată şi caută să 
explice fenomenele sociale existente: 
,,Sociologia studiază societatea în 
genere, arătând care este natura şi 
esenţa ei, ce structură şi ce funcţiuni 
are ea şi cum evoluează. Sociologia 
are deci un obiect deosebit de fiecare 
ştiinţă socială specială, care priveşte 
numai o latură, un fel de raporturi 
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sociale, nu ceea ce e comun tuturor, 
nu societatea în genere”4. Obiectul 
sociologiei este viaţa socială inte-
grală. Sociologia nu formulează 
idealuri practice, afirmă limpede 
sociologul ieşean. 
Profesorului Petre Andrei nu i-a 
scăpat soluţia lui Brăileanu la 
chestiunea relaţiei dintre individ şi 
societate, pe care, evident, nu o 
acceptă: ,,După d-sa problema funda-
mentală a sociologiei este «de a 
defini socialul ca o negaţiune pozi-
tivă a individualului, de a dovedi 
dispariţia reală şi completă a indi-
vidului în momentul naşterii so-
cietăţii». Dl. Brăileanu exagerează 
pentru că deşi viaţa socială are 
caracter propriu şi o cauzalitate rigu-
roasă nu trebuie totuşi să se uite că 
între individ şi societate sunt relaţii 
de determinare reciprocă. În evoluţie, 
în transformarea instituţiilor sociale, 
individul poate interveni şi produce 
fenomene noi”5. De aceea, sociologia 
studiază socialul, dar se ocupă şi de 
individ ca socius, ca membru al 
grupului social şi ca agent activ în 
procesul de evoluţie. În tratatul său 
Sociologie generală, P. Andrei revine 
la ideea lui Brăileanu despre nega-
ţiunea pozitivă a individualului. De 
această dată nuanţează aprecierea sa, 
amintind că în concepţia lui 
Brăileanu individul nu dispare nicio-
dată, dar el nu este societatea. De 
aceea sociologia lui Brăileanu nu 
poate fi inclusă în teoriile realiste 
care neagă orice rol individului în 
societate6. 
Am evidențiat similitudinile dintre 
ideile lui Petre Andrei și cele ale lui 

Traian Brăileanu despre metoda mo-
nografică. Andrei a analizat critic, în 
Sociologia generală, metoda mono-
grafică teoretizată și aplicată de D. 
Gusti și membrii Școlii sociologice 
de la București. El îi cerea lui Gusti 
să prezinte eşafodajul teoretic al 
monografiei sociologice. Sociologul 
ieşean remarca la rându-i caracterul 
politic al acţiunii de cercetare a 
echipelor studenţeşti: „Orice încer-
care de a reduce sociologia la un 
simplu instrument practic, reforma-
tor, în viaţa publică însemnează o 
denaturare a caracterului ei. Apli-
carea rezultatelor cercetărilor socio-
logice nu se poate confunda cu 
sociologia însăşi. La noi în ţară prof. 
D. Gusti, partizanul concepţiei mono-
grafice a sociologiei, alunecă acum 
pe această pantă periculoasă”7. Petre 
Andrei nu neagă utilitatea practică a 
activităţii echipelor de cercetare a 
studenţilor, dar ele fac o politică so-
cială rurală şi nicidecum sociologie. 
Traian Brăileanu se referea indirect la 
Gusti și la școala lui care credeau că 
în locul ştiinţei sociologiei pot să 
adune şi să ordoneze material 
sociologic: „În domeniul sociologiei, 
unii savanţi cred că pot înlocui știinţa 
sociologiei prin lucrări de seminar, 
prin adunarea și ordonarea de ma-
terial «sociologic». Nu tăgăduim ca 
aceste lucrări pot fi de mare «folos». 
Dar mai întâi ar trebui să definim 
bine termenul de folos. Pentru noi 
hotărâtor este folosul ce rezultă 
pentru sociologie ca știinţă, ca teorie 
pură. Nu poate fi vorba de folosul 
practic ce-l pot dobândi elevii sau 
profesorii ca viitori sau actuali 
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reformatori sociali, nici de folosul 
satelor şi oraşelor rezultat de pe urma 
şederii seminariştilor în mijlocul 
populaţiei, folos care poate fi şi 
material şi moral, ci numai şi numai 
de folosul rezultat pentru «ştiinţă»”8. 
Brăileanu cerea ca orice anchetă 
sociologică să pornească de la o 

ipoteză şi să o verifice. Sociologul 
cernăuţean avea obiecţii serioase faţă 
de tendinţa de a concepe metoda 
monografică, inclusive în învăţă-
mântul liceal, ca unica metodă de 
cercetare în sociologie. Aceasta este 
considerată o metodă printre altele. 

 
Note 
 
1 Traian Brăileanu, Istoria teoriilor 

sociologice, editată de Iosif Antohi, 
Cernăuţi: Universitatea ,,Regele 
Carol II”, 1937, p. 487. 

2 Petre Andrei, Sociologie generală, 
ediţia a II -a, îngrijită şi cuvânt 
introductiv M. Mâciu, Bucureşti: 
Editura Academiei Republicii 
Socialiste România, 1970, p. 100. 

3 D. Gusti, „Cuvânt înainte” la Petre 
Andrei, Filosofia valorii, Bucureşti: 
Fundația Regele Mihai I, 1945, p. 7. 

4 Petre Andrei, Sociologie generală, 
loc. cit., p. 100. 

5 Idem, Probleme de sociologie, 
Bucureşti: Editura Casa Şcoalelor, 
Bucureşti, 1927, p. 45. 

6 Idem, Sociologie generală, loc. cit., 
p. 121-122.  

7 Ibidem, p. 96. 
8 Traian Brăileanu, Sociologia în 

învăţământului superior și secundar. 
Extras din Revista de pedagogie, 
1934, p. 9. 
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„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"] 
 

Tudor PITULAC 
 

“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.” 

 
 

1. Opera este în întregime excep-
țională, dar capacitatea de previziune 
reprezintă locul geometric al tuturor 
virtuților sale intelectuale, profesio-
nale, 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, științi-
fice. 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 con-
temporane 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 nece-
sare. Dar orice român dotat cu con-
știință și care trăiește în conformitate 
cu aceasta continuă tradiția în care 
Petre Andrei s-a înscris magistral. 
Asta consider că este mai important 
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decât orice altceva. Îmi pot doar 
închipui că există o asemenea mino-
ritate în România, sau printre români, 
pentru că este condamnată la tăcere 
în mediul social toxic tot mai caracte-
ristic. 
 
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 excep-
țional. Afilierea neîntreruptă din 
1996 la instituții care îi poartă 
numele și activitatea depusă în cadrul 
acestora se înscriu în aceeași direcție.
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VARIA 
 
 

Nou-vorbirea pandemică și post-pandemică.  
Realitate, discurs, putere 

 
[Pandemic and Post-pandemic Newspeak. Reality, discourse and power] 
 

Dragoș DRAGOMAN 
 

Abstract: New-speak is to be unraveled as the ultimate process of transition 
from one dominant logic to another. Generally, before new-speak, the reality is 
mastered through a complex process of change of rationally constructed 
arguments. Public space is conceived as being produced by a long series of 
interactions that are permanent, consistent, multiple and free of all constraint. A 
market of rationally constructed arguments works for both the consistency of a 
community as well as for the consolidation of objectivity. With censorship, self-
refraining, threats and menaces, the long lasting interactions on a free basis are 
no longer valid. The official power discourse that replaces common objectivity 
fosters a completely new reality, enforced by the overwhelming control of all 
kinds of old and new media. With the current epidemic situation in Romania, the 
official power discourse and the widespread coercion push the individuals once 
again in what was familiar to their parents and grand-parents, namely into a 
simulated external conformity, making thus room for an internal, yet quit 
personal inner liberty. 
 
Keywords: new-speak; compliance; submission; democracy; objectivity; Romania. 

  
Introducere 
  
Definirea realității și limbajul se 

află întotdeauna în legătură. A gândi 
despre ceva se însoțește adesea de a 
împărtăși cu alții despre acel „ceva”. 
Nu este de mirare că limbajul este 
folosit în analiză drept un indicator a 
ceea ce este dominant la nivel social 
ca fenomen sau mecanism. Schim-
barea bruscă, abruptă și nenaturală, în 
sens de evoluție organică, a limba-

jului nu înseamnă doar schimbarea 
unei realități, ci de multe ori „con-
struirea” unei realități. Această con-
strucție rapidă a unui nou limbaj, a 
unei noi vorbiri, nu urmează calea 
naturală a negocierii sociale a 
adevărului derivat dintr-o realitate 
comună, ci exprimă o dorință ideo-
logică imperioasă de a impune o 
nouă realitate, consolidată prin toate 
mecanismele sociale și politice de 
putere. Deși discursul de putere este 
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intim legat de „confecționarea” unei 
realități și de eterna justificare a 
poziției de putere, nou-vorbirea este 
fenomenul accelerat de transformare 
a însuși materialului lingvistic ce 
formează discursul. 

Decantarea accelerată a dis-
cursului de putere în forma nou-
vorbirii este astăzi vizibil în expri-
marea noii realități pandemice. Deși 
discursul poate fi privit ca o meta-
narațiune mai amplă cu privire la 
noua lume ce va să vină, ce este im-
portant aici este descrierea trans-
formării limbajului ca expresie a noii 
realități „fasonate” de mecanismele 
de putere. Ca atare, articolul de față 
nu este unul legat de micro-biologie 
sau de epidemiologie, ramuri ale 
medicinii cu reguli specifice, ci este 
legat de felul în care un mecanism de 
putere de stat modelează lutul (de-
venit) moale al limbajului, de felul în 
care realitatea comună, dată tuturor, 
nu mai provine dintr-o experiență 
comunitară, ci dintr-o dorință de putere. 

 
Realitate, obiectivitate și 
comunitate 
 
Așa cum remarca H.-R. Patapievici 

într-un cunoscut eseu despre absența 
pieței ideilor, preluând o remarcă de-
a lui Charles Sanders Peirce, există o 
legătură intimă între comunitate și 
obiectivitate1. Geneza adevărului 
comunitar, am putea spune, are loc ca 
urmare a unei interacțiuni consistente 
între diferiți purtători de realitate 
socială. Interacțiunea inter-subiectivă 
dintre indivizii cuprinși în schimburi 
cognitive mutuale nu duce la su-

biectivism. Real nu este ceea ce 
reprezintă rezultatul unei reflecții 
separate și el nu depinde de bunul 
plac al cuiva, ci de obiectul prezent în 
reflecția la care este condamnată să 
ajungă orice investigație, anume la 
adevăr2. Iar acest adevăr este unul 
construit de interacțiunea celor aflați 
în schimbul de semnificații. Arbi-
trariul în construirea realității, anume 
ceea ce ar putea crede unul sau altul, 
un număr limitat de oameni, este 
eliminat tocmai prin numărul foarte 
mare de indivizi care participă la 
schimburile inter-subiective. „Nor-
malizarea” descrisă de psihologia 
socială experimentală ca fenomen de 
normare, negociere, ajustare a obser-
vațiilor individuale joacă același rol 
în construirea realității3. La fel, 
obiectivitatea este asigurată de exis-
tența unei comunități, iar comunitatea 
este intim definită de obiectivitatea 
pe care o împărtășesc membrii ei. 
Pentru ca obiectivitatea să ia naștere 
din comunitatea care-i este transcen-
dentă, este nevoie de schimburi inter-
subiective care să fie continue, mul-
tiple, permanente și libere4. Această 
comunitate îi conferă individului 
acces la o realitate cu sens, o realitate 
obiectivă tocmai pentru că ea depă-
șește limitarea subiectului izolat, con-
siderat failibil în cunoaștere. Tocmai 
de aceea individul este înlocui înlo-
cuit de o comunitate atât de largă, încât 
sensul realității să devină obiectiv5. 

Consensul care-i face pe oameni 
să formeze o comunitate și să trăiască 
împreună o realitate obiectivă, cu 
sens, nu poate fi niciodată obținut 
doar prin putere. Deși mecanismul de 
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putere funcționează în sens unidi-
recțional, el încearcă în zadar să 
construiască o realitate care să fie 
acceptată natural. Deși succesul său 
aparent este covârșitor, întotdeauna 
aparențele pe care le impune prin 
coerciție de orice fel se surpă atunci 
când puterea slăbește. Altfel spus, 
obiectivitatea nu poate fi obținută 
prin decret, în ciuda sau tocmai din 
cauza forței ne-naturale care mode-
lează în mod arbitrar realitatea. 
Științele sociale și filosofia socială, în 
genere, și-au făcut în ultimele două 
sute de ani un titlu de glorie din a 
dărâma mecanismele de putere care 
generează un arbitrariu al realității, 
fie ele bazate pe puterea personală, 
pe cea a tradiției6, a birocrației mo-
derne7 sau a științei oficiale8, confir-
mând teza inter-subiectivității ca 
metodă de a genera o comunitate 
transcendentă constituirii realității. 
Știința modernă însăși a încetat să 
mai fie înțeleasă drept operă inspirată 
a unei minți izolate, ci mai curând 
drept o comunitate generată de prac-
tici științifice comun acceptate, ce 
pune în operă cu succes satisfăcător o 
știință „normală”, deci obiectivă9. 

Dar nu sunt doar marii maeștri ai 
suspiciunii moderne (Marx, 
Nietzsche și Freud) cei care s-au 
aplecat asupra mecanismelor de 
putere ce constrâng formarea unei 
realități, ci și cei care au denunțat uti-
lizarea constrângerii eficiente tipice 
birocrației moderne în afirmarea unei 
realități și transformarea societății. 
Uneori, birocrația statului modern i-a 
dat o mână de ajutor chiar și Bisericii, 
în statele catolice și protestante, 

precum Republica Geneva10, în 
transformarea și îndreptarea unor 
practici derivate din credința oficială 
în vrăjitorie11. Alteori, îngemănate, 
ele au distrus cultura populară și au 
unificat din punct de vedere cultural 
teritorii întinse, impunând o realitate 
unică a unității de limbă și cultură 
națională12. Mai târziu, sub forma sta-
tului totalitar atotputernic, birocrația 
modernă a încercat alterarea structurii 
intime a omului și a umanității, ca 
spațiu propice de viețuire, din con-
siderente legate de perfecționarea 
artificială a societății bazată pe rasă 
sau pe clasă socială. A făcut asta mai 
ales atunci când a constatat că ome-
nirea este un material contorsionat, 
imperfect, inestetic dar perfect 
maleabil, ce se pretează ingineriei 
sociale13, cu scopul obținerii perfec-
țiunii pretins raționale, de fapt ira-
ționale, căci plecată dintr-o concepție 
izolată, arbitrară, personală. 

Mai cu seamă în acest ultim caz, 
birocrațiile totalitare moderne au 
încercat să-și impună cu forța 
tabuurile, punctele izolate de vedere, 
idiosincraziile și să le confere statut 
de realitate ultimă, în ciuda eviden-
țelor14. Ele au distrus astfel spațiul 
public, spațiu de libertate individuală 
și de autonomie comunitară, dând 
putere de lege acestor puncte de 
vedere limitate15. Inevitabil, ele au 
trebuit să modifice inclusiv limbajul, 
pentru a fi în acord cu noile realități. 
Astfel, nou-vorbirea poate fi văzută 
atât ca dovadă de conformism social 
al indivizilor supuși în fața meca-
nismului de opresiune socială, cât și 
ca intenție deliberată de transformare 



POLIS 

 196

a realității. Altfel spus, nou-vorbirea 
pandemică pe care o ilustrăm mai jos, 
alături de mecanismele unidirec-
ționale de „confecționare” a realității, 
poate fi atât acel „newspeak” folosit 
de Orwell pentru a descrie o limbă 
generată ficțional în scopuri ideolo-
gice16, o limbă capabilă să spună opusul 
a ceea ce simțul comun percepe, cât 
și acel „Ketman” folosit de Milosz 
pentru a descrie mecanismele lin-
gvistice și comportamentale de con-
formare ideologică implicită17.  

„Novlimba” sau nou-vorbirea, așa 
cum o numim aici, are aceeași funcție 
de conformare la o realitate con-
struită prin forța birocrației, cât și de 
semn de apartenență la noua clasă de 
putere, adică devine un limbaj ce 
pretinde că oferă acces la favorurile, 
numite acum „avantaje”, ale noului 
statut conferit de conformismul 
ideologic. Deși îmbrăcată în jargon 
științific medical, nou-vorbirea pan-
demică nu explică lumea socială și 
nici nu are această intenție. Fiind 
generată de un centru de putere, nou-
vorbirea nu poate juca funcția 
autonomă de a conecta indivizi egali 
și de facilita schimburi inter-subiec-
tive care să fie continue, multiple, 
permanente și libere, precum la 
Peirce. Ea este materialul vizibil al 
unei structuri de putere ce își impune, 
prin forța normelor emanate de 
aparatul birocratic, punctul de vedere. 

 
Nou-vorbirea pandemică: 
sănătate, boală, suspiciune 
  
La Orwell, „newspeak” avea rolul 

de a simplifica limbajul, atât lexical, 

cât și gramatical, pentru a face impo-
sibilă exprimarea unor concepte 
subversive, precum identitate perso-
nală, auto-exprimare și voință indi-
viduală liberă, devenite crime de 
gândire. La Milozs, „Ketman” este o 
tehnică de camuflare a oricărei opinii 
considerată periculoasă, fie ea mani-
festată verbal sau prin gesturi, 
mimică, poziția corpului. Mai mult, 
această tehnică implică uneori și 
afirmarea „adevărului” oficial, cu 
păstrarea lucidității interioare, cu 
refugiul permanent în adevărul inte-
rior, tocmai pentru a putea face față 
imensei presiuni exterioare. În cazul 
analizat aici, modificarea limbajului 
acoperă o alterare a logicii aristo-
telice clasice, o cerere expresă pentru 
claritate și obiectivitate. În Categorii, 
Aristotel descrie tehnica necesară 
obiectivității și imparțialității în 
formularea judecăților18. Un obiect 
nu poate face parte concomitent din 
două sau mai multe categorii diferite, 
sub sancțiunea distrugerii argumen-
tului logic: fie nu există mai multe 
categorii și atunci obiectul este corect 
încadrat în singura categorie exis-
tentă; fie există mai multe obiecte 
diferite și atunci ele sunt corect 
încadrate în diferite categorii; altă 
variantă nu este logic plauzibilă. 
Renunțarea la logica aristotelică este 
posibilă doar dacă cel care constru-
iește un astfel de argument îl impune 
cu forța. Atunci el devine un argu-
ment de putere, susținut și răspândit 
de un discurs de putere, așa cum vom 
vedea mai jos. Cea care este pusă tot 
timpul în discuție este, în final, 
cauzalitatea logică. Lipsa unei înțele-
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geri comune, libere și raționale a 
cauzalității nu poate fi acoperită 
decât de discursul de putere, cel care 
își impune versiunea particulară și o 
transformă în „oficială” cu ajutorul 
puterii birocrației de stat.  

Apariția, răspândirea și dezvol-
tarea noului virus a dat naștere, 
pentru prima dată după căderea 
comunismului în 1989, la o trans-
formare a limbajului, necesară pentru 
agenții de putere în vederea redefi-
nirii realității. Numărul și cauza mor-
ților, în primăvara anului 2020, au 
fost obiectul primei schimbări lin-
gvistice. Pe lângă numărul necu-
noscut de morți „de” virus, rapoartele 
oficiale vorbeau de o serie semni-
ficativă de morți „cu” virus. Deși 
diferența este una ușor de sesizat 
logic, ea s-a impus foarte repede. A 
spune despre cineva că a murit „de” 
regretul că nu a apucat în viață să 
viziteze Franța este cu totul altceva 
cu a spune că a murit „cu” regretul că 
nu a vizitat Franța. Deși în termeni 
medicali se puteau invoca și de altfel 
s-au invocat „co-morbidități” în 
număr semnificativ diferit de la caz la 
caz, problema nou-vorbirii rămâne 
validă, pentru că noua orientare 
medicală nu a afectat modul în care 
se raportează decesele „de” cancer, 
„de” atac vascular-cerebral, „de” 
ciroză hepatică ș.a.m.d. 

Odată cu răspândirea virusului, 
vaccinarea a fost impusă de auto-
ritățile publice drept unica soluție 
pentru limitarea și stoparea acesteia. 
Fără un consens în lumea experților, 
asupra căruia voi reveni mai jos, nou-
vorbirea s-a impus și aici pentru a 

întări versiunea oficială cu privire la 
unicitatea soluției de politică sanitară. 
În fața reticenței multor cetățeni de a 
se vaccina, termenul folosit din ce în 
ce mai frecvent a fost „imunizare”, 
care să înlocuiască „inoculare”, „vac-
cinare”, „administrare”. Nou-vor-
birea a produs un efect secundar, 
anume lipsa logică a motivării cazu-
rilor de persoane vaccinate, dar care 
totuși dezvoltă boala. „Imunizarea” 
nu mai poate fi un concept care să 
păstreze măcar ideea, posibilitatea, ca 
cineva vaccinat să dezvolte boala. 
Astfel, răspunsul Comitetului Național 
de Coordonare a Activităților privind 
Vaccinarea împotriva COVID-19 
(CNCAV) nu este unul medical sau 
chiar micro-biologic, ci este unul pur 
statistic. CNCAV spune că este 
normal să fie tot mai multe persoane 
depistate dintre vaccinați, pentru că 
numărul persoanelor vaccinate este în 
creștere. „Pe măsură ce numărul 
persoanelor vaccinate crește, este 
firesc ca, din totalul cazurilor con-
firmate, un procent semnificativ să 
fie din rândul acestei categorii. Ra-
portat la populația expusă, procentul 
celor pozitivi din rândul populației 
vaccinate este semnificativ mai scă-
zut, comparativ cu cei nevaccinați”19. 
Deși există 15% cazuri înregistrate la 
persoane vaccinate cu schemă com-
pletă (2 doze în octombrie 2021), ele 
sunt semnificativ statistic mai mici 
atunci când sunt raportate la 100.000 
de cazuri de vaccinați, respectiv 
nevaccinați sau când sunt raportate 
pe grupe de vârstă. 

În ciuda logicii deficitare de mai 
sus, „imunizarea” prin vaccin a 
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devenit sinonimă cu „sănătatea”, iar 
lipsa vaccinării sinonimă cu „risc”, 
„boală”, „contaminare”, în ciuda 
evidenței recunoscute chiar de către 
CNCAV, cum că există risc de 
îmbolnăvire și pentru cei vaccinați cu 
schemă completă. Difuzată pe larg în 
mass-media, nou-vorbirea a preluat 
această realitate, pe care discursul de 
putere o elaborează. Aceasta contor-
sionează și logica formală, cum ar fi 
folosirea diatezei pasive în ceea ce 
privește vaccinarea minorilor. În mod 
oficial, începând din iunie 2021, 
copiii cu vârsta mai mare de 12 ani se 
pot vaccina20. Diateza activă folosită 
acoperă faptul că ei pot fi doar vac-
cinați, fiind minori. Ca și în cazul 
adulților nevaccinați, copiii au deve-
nit ținta suspiciunilor de răspândire a 
bolii. Discursul de putere insistă chiar 
asupra situației lor de minori, punând 
sub semnul întrebării dreptul părin-
ților sau al tutorilor lor legali de a 
decide asupra vaccinării. La Digi24, 
medicul Emilian Imbri le amintește 
părinților reticenți în fața vaccinării 
minorilor că, în final, „copiii nu sunt 
proprietatea părinților”21. Mai tran-
șant, realizatorul TV de la Digi24, 
aflat în discuție directă cu Ministrul 
Educației, le cere profesorilor, școlii 
în general, „să-i scape pe copii de 
părinții lor”, „asta trebuie să facă 
școala”22. În ciuda retractării ulte-
rioare23, discursul de putere invocă 
forța pentru a-i scoate pe copii de sub 
tutela părinților, considerând refuzul 
părinților un obstacol major în calea 
vaccinării minorilor. 

Eficiența și siguranța vaccinurilor, 
dar și a celorlalte măsuri de prevenție 

a infectării cu virus, măști faciale, 
distanțare fizică, carantină de noapte 
sau carantină zonală, toate distor-
sionează logica aristotelică. Ele sunt 
elemente verbale destinate a reorga-
niza percepția realității, la fel cum fac 
„newspeek” sau „Ketman”. Dacă 
vaccinurile sunt, așa cum afirmă 
CNCAV, sigure și eficiente, de ce 
autorizarea lor pe piața europeană a 
medicamentelor și dispozitivelor 
medicale este provizorie? Dacă se 
știe deja că sunt eficiente și sigure, de 
ce se înregistrează în continuare 
efectele adverse? Dacă sunt sigure și 
eficiente, de ce producătorii lor sunt 
exonerați de răspundere civilă de 
către Guvernul României, care achită 
din bani publici eventuale despăgu-
biri decise de instanțele de judecată 
în caz de deces sau de vătămare 
gravă a persoanei? Mai mult, vac-
cinurile sunt testate sau în curs de 
testare? Dacă sunt deja testate, de ce 
se vorbește în continuare despre un 
experiment „în lumea reală”? Cum s-
a făcut trecerea oficială de la „vacci-
nurile (sigure și eficiente) imuni-
zează” la vaccinurile „oferă o pro-
tecție” semnificativă, atunci când 
sunt comparate statistic grupuri de 
studiu clinic? 

Prin informare oficială, vaccinu-
rile îți oferă șansa unei forme mai 
ușoare a bolii, dar există și persoane 
vaccinate cu schemă completă care 
au decedat. În logica inversă infec-
tării și deceselor „cu” virus, unde 
comorbiditățile sunt secundare infec-
tării, decesul persoanelor cu schemă 
completă aduce comorbiditățile în 
prim plan, drept cauză certă a dece-
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selor. Astfel, ele decedează „de” 
afecțiunile pe care le au, în ciuda 
vaccinului, în timp ce alții mor „cu” 
virusul, dacă nu au reușit sau au 
refuzat vaccinul. Utilizarea interesată 
a prepozițiilor este, de fapt, înfrân-
gerea logicii aristotelice, ce ne poate 
conduce la obiectivitate. Subiectivi-
tatea devine, astfel, obiectivă doar 
printr-un mecanism eficient de putere. 

La fel se întâmplă și în cazul per-
cepției subiective a mărimii fenome-
nelor. Confuzia creată la nivel men-
tal, pe care nou-vorbirea nu face 
decât să o exprime, face imposibilă 
comparația rațională a realității per-
cepute. Campania de frică, ce inundă 
mijloacele de comunicare în masă și 
discursul oficial, cea care folosește 
recuzita filmelor de groază pentru a 
inocula percepția catastrofei, nu 
permite nici o clipă utilizarea pură a 
rațiunii. Etologia a descoperit felul în 
care animalele, dar și omul, reac-
ționează la stimuli și a explicat meca-
nismele larg utilizate de către mar-
ketingul contemporan pentru a 
induce afecte și comportamente stra-
tegic orientate. Este vorba aici fie de 
păpușile cu chip de bebeluș, ce 
trezesc mecanisme înnăscute de 
protecție și grijă maternă, fie de 
alimentele slab nutritive, ieftine, dar 
crocante, dulci, sărate pe bază de 
gluten, ce provoacă epidemia mo-
dernă de boli digestive24. Cel mai 
importat lucru observat de Lorenz, 
însă, este cel legat de comporta-
mentele cu motivație multiplă. Există 
puține cazuri în care se poate observa 
efectul inhibitor complet al unui 
sistem de comportament asupra 

altuia. Excepția este comportamentul 
de fugă, datorită importanței sale 
pentru conservarea speciei. La om, 
declanșarea lui duce la inhibarea 
tuturor celorlalte sisteme de compor-
tament înnăscut, funcțiile superioare 
ale învățării și utilizarea discernă-
mântului. Altfel spus, frica îndobito-
cește25. 

Aceasta este sursa confuziei pe 
care o perpetuează raportările oficiale 
despre decesele „cu” virus. Raportate 
la alte boli, precum cele cronice grave, 
ratele de supraviețuire și vindecare 
sunt foarte mari. Dacă luăm un 
exemplu absolut aleatoriu, raportarea 
oficială din 6 mai 2021, se înregistrau 
la nivel național l1.062.527 infectări, 
1.005.623 vindecări și 28.710 decese, 
în intervalul care începe cu data de 
16 martie 2020, ziua declarării ofi-
ciale a stării de urgență, și se încheie 
la data raportării. Astfel calculată, 
rata de deces este de 2,7% din cei 
depistați ca infectați. Cum populația 
totală a României este de aproape 19 
ori mai mare decât numărul de 
infectări raportate, rata de deces 
general „cu” virus coboară la 0,1%26. 
Prin comparație, rata de deces a 
persoanelor bolnave cu cancer este de 
88% din totalul persoanelor afectate 
de această boală în 2019 și aflate sub 
tratament în evidența sistemului 
medical din România27. Chiar și așa, 
confuzia este agravată de raportările 
suplimentare din lunile de vară din 
2021. Un exemplu aleatoriu, data de 
17 iunie 2021, când Grupul de 
Comunicare Strategică, responsabil 
oficial pentru gestionarea combaterii 
epidemiei, anunță pentru intervalul 
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16 iunie 2021 (ora 10), 17 iunie 2021 
(ora 10) un număr de 87 de decese, 
dintre care 82 au avut loc în anul 
2020 și în alte luni din anul 2021, 
mult anterior raportării28. De altfel, în 
fiecare zi din iunie și iulie 2021 au 
fost raportate cazuri din 2020. Nu 
este de mirare că efectele psihologice 
sunt mai puternice la anunțul oficial 
de 87 de decese, decât la 5, 4, sau 3 
decese29. Prelungirea lunară a stării 
de alertă s-a făcut, deci, la 3 decese 
pe zi în iunie și iulie 2021, la fel cum 
starea de alertă era prelungită de 
guvern la cererea Comitetului 
Național pentru Situații de Urgență 
(CNSU) în lunile de iarnă din 2020, 
când numărul deceselor era mult mai 
mare. Nou-vorbirea a devalorizat 
astfel chiar „alerta”, făcând-o foarte 
variabilă și imposibil de raportat la 
un context definit de standarde 
logice. 

 
Subiectivitate, cenzură și putere 
  
Revenind la Peirce, ne amintim că 

există o legătură esențială între 
obiectivitate și comunitate. Astfel, 
schimbul de argumente multiple, 
permanente și libere este cel care 
asigură consistența comunității și 
rezistența obiectivității în fața subiec-
tivismului. Un număr mare de agenți 
implicați în schimburi generează, în 
final, comunitatea. Felul în care 
birocrația de stat, în colaborare cu o 
parte din corpul științific, mass-
media și platformele de socializare, 
au ștrangulat orice schimb de idei, au 
cenzurat orice opinie contrară și au 
eliminat orice conținut scris/vorbit, 

ridică mari semne de întrebare asupra 
pretinsei obiectivități științifice și 
politic-administrative. În sistemele 
totalitare, cenzura este garanția de 
succes dată ideologiei, atunci când 
este propagată de media oficială. 
Cenzura și auto-cenzura devin parte 
intimă a „Ketman”, ele îl feresc pe 
cel care în interiorul său se opune 
ideologiei oficiale de toate neajun-
surile nesupunerii fățișe: pierderea 
prestigiului social și profesional, 
degradarea civică, pierderea locului 
de muncă, izolarea în ghetou, pierde-
rea proprietății, a libertății și a vieții. 

Prin cenzură, singura voce auto-
rizată rămâne cea oficială, cea care 
propagă un punct de vedere diferit de 
alte puncte de vedere doar prin 
cantitatea de putere cu care este 
învestit. La Orwell, dar și în viața 
reală a nazismului și comunismului, 
punctul de vedere al Partidului 
devine „adevăr” oficial doar prin 
constrângere pură și dură. Nimic 
rațional obiectiv, adică desprins prin 
dezbatere între egali, nu poate trece 
dincolo de zidul ideologiei oficiale, al 
propagandei și cenzurii. În cazul 
nostru, cenzura extinsă pe care o 
practică rețelele de socializare, plat-
formele, ziarele și televiziunile este 
distinctă de cenzura de stat, dar 
efectele sunt identice. Pentru prima 
dată după 1989, când s-a realizat 
separarea specific democratică dintre 
puterea politică a guvernului și 
opiniile libere ale jurnaliștilor din 
presa scrisă, audiovizual și de pe 
internet, Guvernul României a 
finanțat în 2020 și 2021, din bani 
publici, trusturi de presă, posturi de 
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televiziune și radio, dar și multe 
publicații online30. Prin control eco-
nomic guvernamental, formarea opi-
niilor complet libere este mult inhi-
bată. Imixtiunea guvernului în piață, 
în structura economiei, în restrân-
gerea formei de proprietate privată 
este periculoasă, crede Hayek, pentru 
că centralizarea resurselor economice 
înseamnă concentrarea resurselor de 
putere în mâna guvernului31. Cu atât 
este mai puțin probabilă formarea 
unei opinii publice independente de 
opinia guvernului, comunicată pu-
blic. Catalogând drept „fals” orice 
contrazice opinia guvernului, comu-
nicată publicului, mecanismul de 
putere inhibă orice schimb de idei, 
indiferent de baza lor argumentativă. 
De fapt, baza lor rațională este com-
plet ignorată, deși căutarea adevăru-
lui prin argumente schimbate în mod 
liber este definiția oricărei comuni-
tăți. Nu este de mirare că pagina gu-
vernului pentru gestionarea infor-
mațiilor legate de virus, pagină con-
cepută de voluntarii unei asociații 
neguvernamentale, dar folosită de 
Guvernul României, prin Autoritatea 
pentru Digitalizarea României și 
Departamentul pentru Situații de 
Urgență, vorbește de „știri oficiale” 
despre acest virus și de „informații 
din surse sigure”. Prezentarea opiniei 
guvernului drept informație din sursă 
sigură și informație oficială, îndem-
nul de a folosi doar „surse sigure” 
sunt completate cu aplicații specifice 
pentru motoarele de căutare de pe 
internet (Google Chrome, Mozzila 
Firefox), capabile de „a depista știrile 
false”32 Posibilitatea Consiliului 

Național al Audiovizualului (CNA) 
de a cenzura conținut în mediul on-
line, nu doar în media tradițională 
scrisă și audio-video, este o extindere 
a controlului ideologic într-un mediu 
de exprimare devenit public33. Deja, 
în media tradițională reglementată 
legal, CNA a practicat sancțiuni 
pentru preluarea și difuzarea unor 
dezbateri din Congresul Statelor 
Unite sau a unor emisiuni de la 
posturi americane (CNBC, Fox 
News) care priveau eficiența vacci-
nului și a măsurilor de sănătate 
publică instituite în Statele Unite sau 
în Uniunea Europeană34. Ideea că 
spațiul public poate fi controlat 
ideologic, epurat prin metode de 
control al conținutului de orice nu 
este „sigur”, echivalența promovată 
dintre ne-„oficial” și „fals”, toate 
conduc la inhibarea oricărui exercițiu 
de schimb rațional de idei. Așa au 
făcut toate aparatele de control 
ideologic anterioare, de cele mai 
multe ori cu real succes, cel puțin 
pentru o perioadă de timp. 

Pentru ștrangularea oricărei dez-
bateri care ar putea conduce la alte 
concluzii decât cele ideologice ofi-
ciale, conținutul media a fost „blo-
cat”, „filtrat”, „ascuns” prin motoa-
rele de căutare de pe internet, iar unii 
utilizatori au fost „interziși”, „sus-
pendați”, de cele mai multe ori ridi-
culizați, defăimați, degradați public. 
Motivul invocat este unul ideologic, 
din nou, anume nerespectarea nor-
melor comunității, deși normele nu 
sunt definite obiectiv, ci sunt expresia 
unui pur arbitrar. Din nou, ceea ce 
funcționează este argumentul puterii. 
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Nu de puține ori, mulți dintre cei care 
au suferit degradarea, defăimarea 
profesională, ridiculizarea cotidiană 
sunt medici cu solidă reputație, cu 
publicații remarcate în cele mai 
prestigioase reviste științifice de spe-
cialitate, cu premii și distincții pro-
fesionale. Anterior impunerii versiu-
nilor oficiale despre virus și boală, ei 
și-au consolidat reputația de-a lungul 
unei lungi cariere științifice, care i-a 
adus la conducerea unor centre de 
cercetare, laboratoare și agenții 
publice. În Franța, Italia, Statele 
Unite și alte țări occidentale, acești 
medici au formulat discursuri alter-
native despre sursa bolii, măsurile de 
prevenție, propuneau alte metode de 
tratament (molecule deja cunoscute 
pentru eficiență în tratarea altor 
infecții), dar nu susțineau versiunea 
oficială, care se concentrează asupra 
vaccinării ca singură soluție pentru 
împiedicarea răspândirii virusului. 
Mai mult, unii dintre aceștia au pus 
sub semnul întrebării exonerarea pro-
ducătorilor de vaccin de răspundere 
legală și au insistat asupra posibilelor 
efecte nedorite ale vaccinurilor, în 
general, nu doar al celor recunoscute 
oficial în Uniunea Europeană. Deși 
erau oameni de știință, lucrau de 
multă vreme în aceeași ramură 
științifică și în aceleași institute de 
cercetare cu colegii care adoptaseră 
punctul de vedere oficial, efortul lor 
de a căuta în comun o explicație 
științifică și o cale de tratament a fost 
obstrucționat, apoi anulat prin 
eliminarea conținutului „neconform” 
din spațiul public, prin demitere sau 
pensionare35. 

Constrângerile ideologice nu sunt 
doar limitări ale posibilității de expri-
mare liberă, într-un schimb de idei 
care să conducă la obiectivitate, ele 
sunt și limităriale comunicării științi-
fice libere în sânul unei comunități de 
cercetători și practicieni profesioniști. 
În România, medicii care au avut 
puncte de vedere diferite au fost 
anchetați disciplinar de Colegiul 
Medicilor, deși abaterile de la 
deontologie nu sunt evidente atunci 
când este la mijloc doar o opinie 
diferită, nu un malpraxis sau o 
conduită vădit necorespunzătoare. 
Ceea ce este reprimat, prin cercetare 
disciplinară, este tocmai posibilitatea 
formulării unor judecăți independente 
de punctul de vedere oficial, încărcat 
cu puterea birocrației de stat36. 
Această constrângere este incompa-
tibilă cu funcționarea unei comunități 
profesionale plecată pe calea căutării 
adevărului științific obținut prin 
schimb de idei, observații, ipoteze, 
rezultate și demonstrații. Astfel, a 
pune sub semnul întrebării, chiar și 
parțial, versiunea medicală oficială 
din chiar rândurile personalului 
medical ridică suspiciuni și nu se 
înțelege de ce „unii doctori preferă să 
umbrească informațiile științifice 
reale și să abuzeze de titlul oferit de 
diploma de licență”, crede doctorul 
Irina Strâmbu37. Orice îndoială profe-
sională medicală legitimă devine 
astfel „abuz”, în timp ce nou-vorbirea 
promovează „beneficiile” vaccinării, 
mult mai mari decât efecte adverse 
(miocardită, pericardită, tromboze). 

Președintele Colegiului Medicilor 
din România (CMR), Daniel Coriu, 
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susține suspendarea exercitării pro-
fesiei de către orice medic dacă 
prezintă teorii care nu sunt validate 
științific. Deși Legea 95/2006 pre-
vede cercetarea disciplinară, preșe-
dintele CMR consideră că trebuie 
asimilată abaterii disciplinare toate 
opiniile propagate „prin orice mijloc 
de comunicare” și care sunt „nefun-
damentate științific, false și care 
periclitează sănătatea publică”38. 
Ștrangularea oricărei dezbateri științi-
fice publice nu lasă loc liber decât 
unei singure versiuni cu „fundament 
științific”, anume cea publică, ofi-
cială, însușită de medici și de puterea 
guvernamentală, fără a se mai face 
distincția între vectorii și sensul co-
municării. Odată devenită „oficială”, 
opinia devine „științifică” și invers. 
Devenit „științific” prin inhibarea 
dezbaterii, un punct de vedere 
particular este îmbrățișat de puterea 
politică. Astfel, tot ceea ce susține 
guvernul este „științific”, de unde și 
mesajul transmis de discursul guver-
namental de-a lungul crizei sanitare, 
conform căruia deciziile nu sunt 
politice (deci cu răspundere publică), 
ci științifice, dictate de „specialiști”, 
deci de particulari (fără răspundere 
publică). Tocmai acesta este sensul 
„societății închise” descris de Popper, 
adică transformarea unei opinii pri-
vate, un tabu de orice fel, o preju-
decată oarecare, o credință limitată la 
un grup restrâns, în normă, în lege, 
deci obligatorie pentru toți. Astfel 
dispare orice spațiu al libertății 
individuale bazate pe diferență, un 
spațiu care înainte era prielnic 
viețuirii tuturor, pentru că spațiul 

social liber se genera prin despărțirea 
normei generale de prejudecată, tabu, 
opinie particulară, oarecare39. 

 
Nou-vorbirea și libertățile cetă-
țenești: discriminare, „triere”, 
constrângere 
  
Dar nimic nu exemplifică mai 

bine felul în care nou-vorbirea rescrie 
înțelesul cuvintelor cu care logica 
aristotelică funcționa anterior. Intro-
ducerea unui „certificat verde” euro-
pean pentru urmărirea evoluției bolii 
în cazul celor care sunt vaccinați 
împotriva virusului, se află în pe-
rioadă de convalescență sau reali-
zează un test RT-PCR sau test 
antigen rapid pentru determinarea 
stării de infectare cu virus a ridicat de 
la început întrebări etice. Cum putem 
folosi un „pașaport de liberă trecere” 
fără să discriminăm, când discri-
minarea are la bază chiar ideea dife-
rențierii, a separării unui obiect de o 
clasă de alte obiecte? Deși Comisia 
Europeană a prezentat un certificat 
digital pentru a impune restricții de 
călătorie internaționale în vederea 
încetinirii răspândirii virusului, ea a 
insistat ca utilizarea lui să fie ne-
discriminatorie40. Guvernele națio-
nale ale statelor membre urmau să 
adopte recomandarea Consiliului 
Uniunii Europene din 13 octombrie 
2020 privind o abordare coordonată 
referitoare la restrângerea liberei 
circulații. În logica formulată de biro-
crația europeană, guvernele naționale 
au promovat „certificatul verde”, 
anunțând că vaccinarea nu este obli-
gatorie (din moment ce există posi-
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bilitatea testării) și că „certificatul” 
nu va fi discriminatoriu. Imediat însă 
cei care nu dovedesc posesia acestui 
certificat se supun riscului unui 
tratament diferit, legat de restricții 
suplimentare precum carantina și 
autoizolarea la intrarea pe teritoriul 
național al unui stat membru. 

Cu toate promisiunile ne-discri-
minării, realitatea practicii guverna-
mentale este tot mai greu de acoperit 
de nou-vorbirea pandemică. Astfel, 
guvernul PNL-USR-UDMR condus 
de Florin Vasile Cîțu a introdus la 30 
august 2021, prin OUG, folosirea 
certificatelor digitale europene în 
România pentru deplasări pe teri-
toriul național, nu doar pentru călăto-
riile internaționale. De la început, 
Ministrul sănătății a precizat că 
restrângerea libertății de circulație 
nu-i va afecta pe cei vaccinați41. 
Toate restrângerile de drepturi de 
circulație ulterioare au fost adresate 
doar celor care nu au acceptat să fie 
vaccinați: carantina de noapte42 în 
localitățile cu incidență de peste 3 la 
mia de locuitori43, accesul la restau-
rante și numeroase activități sociale, 
culturale, sportive. Pentru a da un 
exemplu, membrii guvernului au 
participat chiar la un spectacol de 
teatru la care accesul era posibil doar 
cu acest certificat44. Ulterior, folo-
sirea acestui certificat a fost extinsă și 
pentru accesul în centrele comerciale 
și este propus pentru toate activitățile 
comerciale45. Testele de tip RT-PCR 
au fost însă excluse de la intrarea în 
magazine, mai puțin cele alimentare, 
și de la cazarea în hoteluri46. 

Toate restricțiile pentru persoane 
nevaccinate, în Europa și în 
România, sunt considerate de nou-
vorbirea pandemică drept „încura-
jare” pentru vaccinare, deși ceea ce 
este pus în practică este o presiune 
către conformare47. Discriminarea 
persoanelor nevaccinate sau „favori-
zarea” celor vaccinate, cum se 
exprimă nou-vorbirea, sunt văzute ca 
metode de „triere”, nu de restric-
ționare48. Deși persoanele nevacci-
nate nu pot părăsi locuința pe timp de 
noapte, aceasta nu este o „discrimi-
nare”, ci un „drept câștigat” de cei 
care s-au vaccinat. La fel, limitarea 
dreptului la muncă în sectorul public 
prin folosirea certificatului de vacci-
nare sau testare nu înseamnă în nici 
un fel că vaccinarea este obligatorie, 
spune secretarul de stat Raed Arafat, 
cel care conduce Departamentul 
pentru Situații de Urgență. Este încă 
permisă testarea pe cheltuială proprie 
a angajaților în sectorul de stat, 
inclusiv în agențiile și companiile cu 
capital de stat (Poșta Română, Radio 
România, Televiziunea Română 
etc.)49. În oglindă, testele de anti-
corpi, cele ce pot dovedi că cineva a 
trecut prin boală și că are un sistem 
imunitar solid, capabil să se opună 
infectării, nu pot fi folosite, pentru că 
ar putea fi „falsificate”50. Mai mult, 
testarea în masă a tuturor este consi-
derată irelevantă, pentru că testele nu 
au fost omologate, ci doar aprobate, 
iar unele teste au fost declarate 
neconforme51. 

Așa cum insistă nou-vorbirea pe 
definirea a ceea ce este sau nu „obli-
gatoriu”, vaccinarea nu este defel 
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obligatorie, dar nevaccinarea produce 
consecințe serioase asupra studen-
ților, de exemplu. Cei nevaccinați, 
spunea Ministrul Educației în mai 
2021, vor fi obligați de universități să 
urmeze cursurile în costume speciale 
de protecție, precum medicii sau 
laboranții infecționiști ce lucrează cu 
virusuri letale52. La Universitatea 
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, 
studenții care au solicitat cazare peste 
vară în anul 2021 în regim hotelier, 
deci fără a fi prezenți la activități di-
dactice, au avut obligația de a se vac-
cina53. Studenții de la Universitatea 
de Medicină și Farmacie din Târgu 
Mureș au fost condiționați prin hotă-
rârea Senatului UMF să aibă acces la 
cazare, cursuri și la laboratoare doar 
în urma vaccinării sau a testării 
săptămânale54. 

 
Concluzii 
 
Gestionarea epidemiei cu noul 

virus se desfășoară în cea mai opacă 
manieră, fără dorința de a încuraja un 
spațiu public comun, fondat pe 
încredere și pe utilizarea rațională a 
argumentelor. Suspiciunea, învino-
vățirea, acuzele, amenințările și 
teama propagată voluntar prin tehnici 
de comunicare în masă inhibă orice 
schimb rațional de idei. Hotărârile 
Comitetului Național pentru Situații 
de Urgență, cele prin care guvernul a 
reglementat restrângerea de drepturi 
și libertăți cetățenești de la începutul 
combaterii îmbolnăvirii cu noul virus 
(16 martie 2020), au fost publicate în 
Monitorul Oficial al României abia 
din 29 iunie 202155. Anterior, ele 

erau comunicate prin presă, deși 
actele normative au caracter obliga-
toriu pe teritoriul național doar dacă 
sunt oficial asumate de stat prin 
publicare în Monitorul Oficial. 
Nepublicate, ele nu au putut fi atacate 
la curțile de justiție, pentru că nu 
existau ca acte emise oficial. La fel, 
componența Grupului de Comunicare 
Strategică (GCS), implicat în gestio-
narea comunicării oficiale pe timp de 
epidemiei, nu a fost cunoscută public 
decât în aprilie 2021, la peste un an 
de la înființarea GCS, însă doar în 
urma unei investigații jurnalistice. 
Majoritatea membrilor componenți s-
au dovedit a fi ofițeri din structurile 
militarizate56. 

Nici în ceea ce privește epidemia 
și vaccinul administrat în România 
nu există un spațiu liber, neviciat de 
constrângerea discursului de putere, 
capabil să accepte schimbul rațional 
de argumente. Deși inițial comu-
nicarea oficială insista că vaccinul 
este foarte sensibil și trebuie ținut la -
80oC, în condiții foarte riguroase, 
ulterior el s-a administrat pe scară 
largă în cabinetele medicilor de 
familie, școli, teatre, cinematografe, 
mall-uri și parcări. Deși expirate, 
dozele se pot încă administra după 
prelungirea valabilității lor de către 
guvern, în acord cu Agenția 
Europeană a Medicamentului57. Deși 
populația de referință folosită de 
CNCAV este de aproximativ 19 
milioane de persoane, Romania a 
cumpărat 120 milioane de doze 
vaccin. Premierul Florin Vasile Cîțu 
declara că ele sunt o comandă pentru 
mai mulți ani și că pe unele dintre 
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doze deja le-ar fi vândut58. Deși 
vaccinarea este gratuită, dozele de 
vaccin au fost cumpărate de guvern 
de la producători prin mecanismul de 
achiziție pus la punct de Comisia 
Europeană, dar premierul Cîțu nu 
spune care este prețul facturii pe care 
România o are de achitat59. 

În lipsa unui schimb liber de idei, 
în lipsa schimbului de argumente nu 
poate exista nici obiectivitate, nici 
comunitate. Nou-vorbirea pandemică 
și realitatea pe care discursul de 
putere o impune sunt incompatibile 
cu efortul comun de a căuta Binele și 
Adevărul. Discursul de putere care 
domină spațiul public creat anterior 
prin efortul de tranziție de la comu-
nism la democrația liberală inhibă 
orice opoziție argumentată. Deși 
democrația poate cu greu supraviețui 
mecanismelor de constrângere 
ideologică, cele care folosesc forța 
enormă a propagandei desfășurată 
prin mijloacele moderne de comu-
nicare în masă, salvarea ei a fost în 
secolul XX un context extern 
favorabil. Dacă nazismul s-a prăbușit 
în Germania prin control extern, 
comunismul a devenit imposibil, prin 
contradicțiile sale interne, doar pentru 
că surse externe de comunicare trans-
miteau mesaje contrare propagandei 
oficiale. Radio Europa Liberă, Vocea 
Americii, samizdatul larg răspândit 
dincoace de Cortina de Fier, toate au 
făcut ca sistemul totalitar să se prăbu-
șească ca o butaforie prost întreținută. 
Cum nimeni nu mai credea serios în 
ideologia propagată oficial, doar po-
liția secretă mai putea ține în picioare 
edificiul totalitar. 

Nicicând după 1989, mecanisme 
sofisticate de comunicare ideologică, 
cenzură și control nu au funcționat 
precum cele din noua realitate ofi-
cială pandemică. Ideile, argumentele, 
persoanele neconforme au fost cen-
zurate, paginile de internet „ascunse”, 
conturile personale „blocate”, repu-
tația știrbită și persoanele publice sau 
semi-publice denigrate sistematic de 
un aparat de comunicare privat, dar 
care lucrează în numele guvernului, 
dar și de un aparat birocratic de con-
trol al media, precum CNA. Nicicând 
după 1989 presa privată nu a fost mai 
legată economic de ideologia oficială 
guvernamentală, devenind un organ 
de comunicare cvasi-public, fără nici 
o tendință marcată de independență 
editorială. Pentru prima dată după 
1989, jurnaliștii privați au devenit 
simpli agenți de influență și de per-
suasiune ai guvernului, fără dorința 
de a căuta adevărul dincolo de ideo-
logia propagată oficial. Ei participă 
acum la controlul informației, elimi-
nând tot ceea ce nu este conform 
ideologic. Ștergerea pasajelor din 
interviuri și declarații anterioare, 
precum eliminarea pasajelor inco-
mode din interviul acordat de gene-
ralul Ciucă la încheierea mandatului 
său ca șef al Marelui Stat Major al 
Armatei, unde declara că niciodată 
nu va accepta o funcție politică, 
aduce aminte de tehnica orwelliană a 
rescrierii trecutului60. Cine contro-
lează trecutul, controlează prezentul, 
iar cine controlează prezentul, con-
trolează viitorul. 

În acest context, nu este de mirare 
că nou-vorbirea pandemică este 
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chemată să acopere noua realitate cu 
aparențele vechii realități. Cauza-
litatea exprimată prin prepoziția „cu” 
(nu prin „de”), substantive precum 
„discriminarea” și adjective precum 
„obligatoriu”, toate capătă un nou 
sens în nou-vorbirea pandemică. 
Discriminarea devine „triere”, iar 
„vaccinarea obligatorie” devine „în-
curajare către vaccinare”. În fața noii 
realități promovate prin propaganda 
oficială, pe măsură ce mecanismele 

de control devin mai severe, cetățenii 
încep să adopte ceea ce practicau cu 
succes înainte de 1989, anume 
„Ketman”, o conformare exterioară la 
reguli, care să mascheze un exercițiu 
autonom al gândirii ascunse, intime. 
Indivizii vor supraviețui prin „Ketman”, 
dar democrația nu va subzista fără un 
spațiu propice, fondat pe schimburi 
consistente de idei, care să fie con-
tinue, multiple, permanente și libere. 
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Măsurile restrictive și drepturile omului în timpul pandemiei 
de COVID-19.  

O analiză a percepției cetățenilor din România 
 

[Restrictive measures and human rights during the COVID-19 
pandemic. An analysis of the perception of Romanian citizens]  

 
Alexandra-Emanuela AXÂNTE 

 
Abstract: Deliberations on ensuring public health and how to control the 
transmission of viruses continue in the current context of COVID-19 pandemic 
and influences a large category of people, public perception, but also 
government responses. In this article I will endeavor in analyzing the impact of 
the COVID-19 pandemic on human rights, specifically in Romania. The 
objective of the research is an analysis of the people’s perception towards one’s 
rights limitation so other rights could be preserved. The period of time in which I 
conducted my analysis revolved around the lockdown period and the post 
lockdown one, specifically March 2020 to the present. Throughout the analysis I 
propose to address two issues: the first one is to look on how the people related 
to the question of having a series of restrictions forced upon them in order for a 
better management of the pandemic and for a better protection for the right of 
life of their fellow citizens. The second one revolves around the question if these 
restrictions, in accordance to what should be acceptable in a democratic society, 
have a strong juridical basis and do not actually represents a case of 
discriminatory behavior. The results collected with semi-structured interviews 
show that a large part of respondents perceive the measures of rights limitation 
as the smallest bad that may happen, the „necessary bad” to ensure the safety 
and security of the population, while the other part of the respondents consider 
the measures abusive and inconsistent with human rights. 
 
Keywords: human rights; COVID-19 pandemic; restrictive measures; 
perceptions; public health; Romania. 

 
Introducere 
 
Sănătatea și drepturile omului 

sunt abordări complementare pentru 
asigurarea bunăstării umane. Pan-
demiile provoacă perturbări sociale, 
economice, de sănătate, dar și tul-

burări în legătură directă cu drep-
turile omului. În perioade de criză 
este necesară o clarificare a dreptu-
rilor și a obligațiilor indivizilor, co-
munităților și guvernelor, pentru a se 
realiza un echilibru între sănătatea 
publică și drepturile omului. Deli-
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berări cu privire la asigurarea sănă-
tății publice și modul în care se poate 
controla transmiterea virusurilor se 
perpetuează în contextul actual al 
pandemiei de COVID-19 și influ-
ențează o largă categorie de oameni, 
percepția publică, dar și răspunsurile 
guvernamentale. Multiplele analize 
ale fenomenului indică printre altele 
că deși există îndrumări interna-
ționale pentru implementarea unui 
răspuns bazat pe situații de urgență, 
există lacune cu privire la orientările 
pentru promovarea unei abordări 
bazate pe drepturile omului în timpul 
epidemiilor. Statele pot fi în aceaste 
situații atât purtătorii de obligații, cât 
și agenți ai încălcării de drepturi1. 

Limitările drepturilor omului ca 
politici de guvernare împotriva răs-
pândirii virusurilor au fost direcții de 
acțiune și în pandemii anterioare. 
Guvernele au folosit situațiile de 
urgență din domeniul sănătății pu-
blice pentru a raționaliza limitările 
sau derogările de la obligațiile lor în 
temeiul drepturilor omului. Cu toate 
acestea, s-au relevat slăbiciuni ale 
eforturilor naționale de a vedea drep-
turile individuale indisolubil legate 
de eforturile de sănătate publică. Este 
important ținând cont de faptul că 
guvernele au obligația de întreprinde 
acțiuni eficiente pentru a proteja 
societatea de epidemii și de crize de 
sănătate publică, ca „puterile de ur-
gență să nu pătrundă insidios în legea 
obișnuită” deoarece istoria a arătat că 
cea mai benefică abordare pe care o 
pot avea statele este de a acționa 
rapid și protejând drepturile omului2. 

Drepturile omului în pandemie nu 
au fost explorate suficient anterior 

deoarece nu au existat abordări care 
să îmbine drepturile omului și măsu-
rile restrictive adoptate în vederea 
contracarării virusului. Această ana-
liză își propune să analizeze atitudi-
nile, percepțiile, experiențele oame-
nilor vizavi de drepturile lor în con-
textul răspândirii virusului COVID-
19. Utilizând o abordare calitativă, 
am dorit să examinăm dacă oamenii 
au considerat măsurile de restrângere 
a drepturilor rămase în limitele a ceea 
ce este acceptabil sau ca amenințări a 
încălcării drepturilor lor sau a dezi-
deratului suprem, acela de a proteja 
sănătatea.Relevanța acestui subiect 
trezește un interes major prin actuali-
tatea sa, prin prisma faptului că s-a 
creat o criză globală fără precedent, 
iar această analiză aduce o contri-
buție pentru literatura de specialitate 
prin studierea percepțiilor care ajută 
la înțelegerea comportamentului real 
al indivizilor, dar și la înțelegerea 
intențiilor și deciziilor care sunt influ-
ențate de acestea. 

Voi dedica prima secțiune a acestui 
studiu câtorva aspecte teoretice axate 
pe limitările legate de drepturile omului 
și pe modul în care oamenii se simt 
referitor la acestea. Mai apoi, va urma 
design-ul de cercetare, succedat de a 
treia secțiune în care vor fi expuse o 
serie de percepții ale cetățenilor deduse 
de pe urma analizei datelor. În final, 
concluziile prezintă principalele desco-
periri și direcțiile următoare de cerce-
tare. 
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Limitările drepturilor omului 
 
La fel ca oricare pandemie, și cea 

de COVID-19 reprezintă o ame-
nințare transnațională3, împingând 
lumea spre una dintre cele mai grave 
crize de sănătate publică4. Din acest 
motiv, dar și ca urmare a avansării 
tehnologice și a globalizării care au 
favorizat răspândirea virusului, gu-
vernele statelor au acționat pentru 
prevenirea și stoparea infectării, 
adoptând o serie de măsuri cu apli-
cabilitate la fiecare nivel al orga-
nizării umane, printre care amintim: 
izolarea la domiciliu, distanțarea fi-
zică, închiderea frontierelor sau ca-
rantinarea localităților5. 

Dacă ne referim la drepturile 
omului, literatura de specialitate și 
textele juridice le definesc pornind de 
la ideea că oamenii sunt „născuți 
liberi și egali în demnitate”6 și subli-
niază diversitatea, care nu permite 
diferențieri pe baza caracteristicilor 
precum rasa, culoarea, sexul, limba, 
religia sau sănătatea7. În literatura de 
specialitate s-a observat și că anumite 
drepturi sunt limitate pentru a fi con-
servate altele și pentru a se echilibra 
interesele individuale cu cele co-
lective. Într-un context al multiplelor 
crize generate de actuala pandemie, 
luarea măsurilor de limitare în 
temeiul drepturilor omului au fost 
justificate de lege8. Acestea au fost 
folosite pentru a maximiza efica-
citatea în combaterea bolii și a mini-
miza consecințele negative, priori-
tatea fiind salvarea de vieți și asi-
gurarea dreptului la sănătate pentru 
toți cetățenii. Având în vedere modul 

în care s-a realizat interconectarea 
drepturilor, reiese că atunci când un 
drept este atacat, și altele sunt expuse 
riscului9. 

În acest sens, într-o circumstanță 
excepțională, statele și-au exercitat 
puterile de urgență și s-au asigurat ca 
orice derogare sau limitare să se 
oprească la ceea ce este strict ne-
cesar10. Măsurile de limitare consi-
derate eficiente de către autorități 
sunt puse la îndoială de unii cetățeni, 
care consideră că guvernele folosesc 
limitările și pandemia ca scuze pentru 
a restrânge drepturile în continuare11. 
Cercetările arată că, în 2020, în con-
textul COVID-19, 91% din populația 
globală trăia în națiuni considerate 
„închise”, „reprimate” sau „obstruc-
ționate”, unde drepturile civile erau 
din ce în ce mai afectate. 

Coronavirusul a repoziționat ba-
lanța între siguranță și libertate 
deoarece a trebuit să se găsească un 
echilibru între salvarea de vieți și 
permiterea oamenilor de a-și exercita 
drepturile și libertățile. Când o co-
munitate este în pericol, pot fi nece-
sare măsuri de sporire a siguranței și 
menținere a sănătății publice, care să 
fie legitime și proporționale. S-au 
manifestat și limitări inutile asupra 
participării publice, activității de 
apărare a drepturilor, cauzele fiind 
identificate în faptul că guvernele nu 
au evaluat corect răspunsul la pan-
demie sau în acela că eu apărut 
încercări conștiente ale guvernelor cu 
tendințe autoritare de a exploata si-
tuația de urgență pentru a eroda li-
bertățile individuale și procesul de-
mocratic12. Benjamin Franklin susține 
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că „orice societate care va renunța la 
puțină libertate pentru a câștiga 
puțină siguranță nu va câștiga nici 
una, și le va pierde pe amândouă”. 
De vreme ce democrațiile sunt cel 
mai bun mediu pentru drepturile 
omului, slăbirea acestora au un 
impact asupra protecției drepturilor. 
În cadrul unui sondaj, s-a arătat că 
50% dintre oameni consideră că 
regimurile autoritare sunt la fel de 
capabile să facă față pandemiei ca 
democrațiile13. 

Pentru a surprinde într-un mod 
eficient percepțiile oamenilor cu 
privire la drepturile lor în pandemie, 
am analizat cu precădere opiniile 
acestora cu privire la măsurile restric-
tive adoptate și am pus mai apoi 
accentul pe dreptul la viață/sănătate. 
Am încercat să scot în evidență 
interdependențele dintre drepturi și să 
determin un grad de coeziune logică 
în contextul răspândirii virusului 
COVID-19.  

În ceea ce privește dreptul la 
viață, acesta a fost luat în considerare 
deoarece într-o accepțiune mai 
largă14, dreptul la viață, libertate și 
siguranță sunt complementare și 
reprezintă drepturile esențiale, cele 
de care depind toate celelalte drep-
turi. La nivel regional, instrumentul 
principal în materia drepturilor 
omului, Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului15, încadrează 
dreptul la viață ca fiind unul dintre 
cele mai valoroase, deoarece fără 
acesta este imposibil de a ne bucura 
de celelalte drepturi; altfel spus, le 
condiționează pe celelalte. 

 

Metodologie 
 
În prezentul articol, am selectat 

cazul României deoarece autoritățile au 
răspuns recomandărilor Organizației 
Mondiale a Sănătății implementând 
măsuri similare celor din țările afec-
tate de noul coronavirus16. Ca metodă 
de colectare a datelor am utilizat 
interviul semi-structurat pentru avan-
tajul flexibilității, care oferă spațiu 
pentru exprimările individuale ale 
participanților și permite validarea 
semnificației răspunsurilor. În raport 
cu subiectul nostru de cercetare, 
metoda interviului semi-structurat 
este o metodă riguroasă și potrivită 
pentru explorarea percepțiilor și opi-
niilor oamenilor cu privire la limi-
tarea drepturilor lor în perioada pan-
demiei, subiect care poate constitui o 
problemă complexă sau sensibilă17. 
Interviurile au fost realizate în 
perioada aprilie-mai 2021, cu 20 de 
persoane recrutate prin metoda 
bulgărelui de zăpadă și selectate din 
medii distincte pentru a identifica 
asemănările și deosebirile dintre 
grupuri, cât și variațiile intra-grup. În 
rândul respondenților, femeile și 
bărbații sunt distribuiți în mod egal, 
iar vârstele acestora sunt cuprinse 
între 21 și 69 de ani, cu o vârstă 
medie de 35 de ani. Profesiile 
acestora variază (administrație, eco-
nomie, educație ș.a), iar majoritatea 
responsdenților au o afiliere creștină. 
Zona de rezidență este divizată între 
rural și urban, iar regiunile sunt 
distribuite geografic diferit deoarece 
ne raportăm la populația generală a 
României. 
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Am folosit un set de opt întrebări 
generale care au acoperit conținutul 
principal al subiectului de cercetare, 
în care participanții au fost încurajați 
să vorbească liber despre opiniile și 
experiențele lor, și patru întrebări de 
follow-up, folosite pentru a facilita 
explorarea problemelor ridicate și 
pentru a direcționa conversația către 
subiectul studiat în cazul în care 
existau devieri de la acesta. De 

menționat este și faptul că interviurile 
au fost structurate și adaptate pentru 
mediul online. Ca metodă de analiză 
a datelor, a fost folosită analiza tema-
tică a extraselor de date calitative din 
interviurile semi-structurate care 
permite examinarea semnificațiilor 
pe care oamenii le atribuie limitării 
drepturilor în timpul pandemiei de 
COVID-19 și semnificația pe care 
acestea le au în viața lor. 
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Percepția cetățenilor despre 
măsuri și drepturile omului 
 
Măsurile adoptate pentru pre-

venirea și combaterea pandemiei de 
COVID-19 pot avea implicații pro-
funde pentru drepturile fundamentale 
ale cetățenilor, inclusiv pentru 
dreptul la viață și sănătate. Analiza 
răspunsurilor respondenților se va 
axa în primă instanță pe necesitatea 
sau pe caracterul abuziv al măsurilor 
de stopare a răspândirii virusului. 

 
Măsuri care au dictat nevoi reale 
„răul necesar” 
 
O parte dintre respondenți percep 

măsurile de limitare a drepturilor lor 
ca pe răul cel mai mic care se poate 
întâmpla, acel „rău necesar”18 pentru 
asigurarea siguranței și securității 
populației. Au fost îngrădite anumite 
drepturi, însă acest lucru s-a întâm-
plat ținând cont de câteva limite, 
întrucât era nevoie să fie îngrădite 
drepturile și libertățile pentru a se 
proteja sănătatea tuturora. Y5 și Y20 
consideră că autoritățile au luat cele 
mai bune măsuri pe baza celor două 
ordonanțe militare (emise la înce-
putul perioadei din martie-mai 2020) 
și au gestionat bine situația, raportat 
la aspectele acelei perioade, la 
răspunsurile altor state și la faptul că 
nimeni nu s-a mai confruntat anterior 
cu experiența unei pandemii19. 
Restricțiile au salvat viețile oame-
nilor deoarece i-a prevenit de con-
tactul cu virusul și, gândind prin 
prisma persoanelor vulnerabile, limi-
tările au fost un lucru bun în ciuda 

faptului că au afectat celelalte per-
soane din multiple puncte de vedere 
(economic, social): „Când ne referim 
strict la oameni, deoarece compo-
nenta umană este cea mai importantă 
oricând, prima oară ne uităm la 
aceștia și mai apoi la toate celelalte 
resurse, este clar că pentru ei a fost 
ceva necesar”20. 

Respondenții remarcă faptul că 
scopul fundamental în perioada pan-
demiei a fost asigurarea siguranței 
cetățenilor și asigurarea dreptului la 
sănătate și la viață, iar în această idee 
autoritățile au făcut pe cât de mult 
posibil ca tuturor cetățenilor 
României să le fie garantat dreptul la 
viață21. Y15 susține că „Unele per-
soane au considerat că le-au fost 
încălcate drepturile, dar din punctul 
meu de vedere limitarea lor a fost 
colacul de salvare și ajutorul din 
partea autorităților, a fost puținul pe 
care l-au putut face pentru ca noi, 
cetățenii, să putem supraviețui”22. Y6 
spune că drepturile oamenilor nu au 
fost încălcate ca în China, Rusia sau 
în alte state în care există război și în 
care drepturile omului sunt încălcate 
oricum. În această situație de urgență, 
drepturile omului nu au fost încăl-
cate, ele au fost restricționate, dimi-
nuate puțin.  

 Dacă măsurile au părut stricte și 
că încalcă anumite drepturi și li-
bertăți, este pentru că au fost con-
strânse de situația de la nivel mon-
dial23. În acest sens, măsurile sunt 
considerate corecte și de către Y12 
care remarcă faptul că statul român s-
a pliat pe niște cereri și s-a raliat cu 
organizațiile mai mari din care face 
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parte: „Noi, la rândul nostru, trebuie 
să ne supunem ca stat la anumite re-
glementări de mai sus și să respectăm 
niște reguli, pentru a putea în felul 
acesta să primim și ajutor”. 

România a așteptat răspunsul ce-
lorlalte state (Y13 consideră diferit); 
astfel, instituțiile au transpus la nivel 
național măsurile care s-au luat și în 
alte state și care s-au dovedit a fi 
eficiente. Y18 susține că „Nu s-au 
implementat toate măsurile restrictive 
adoptate de alte state, dar pentru noi, 
ca țară, a fost un atu, deoarece am 
avut în fața noastră alte state cu un 
decalaj de două-trei săptămâni, am 
avut un model. Dacă am fi fost 
primii, probabil că impactul ar fi fost 
mult mai dezastruos deoarece nu am 
fi avut un tipar după care să ne luăm. 
Global, cu excepția primelor două 
luni de pandemie, martie și aprilie 
2020, consider că autoritățile în 
proporție de 70% au gestionat bine 
criza sanitară24. 

Pe de altă parte, reiese și un alt 
punct de vedere conform căruia 
deciziile au fost legitime pentru că au 
existat cazuri în care incidența în 
anumite comunități a crescut brusc, 
pe fondul sosirii unor români din alte 
țări deja aflate în zona de risc. Acest 
lucru a alertat autoritățile și în această 
situație a fost necesar să se ia măsuri 
în sensul stopării răspândirii viru-
sului25. 

Alți trei respondenți au susținut 
faptul că nu a fost încălcat niciun 
drept de vreme ce restricțiile au fost 
adoptate pentru binele cetățeanului, 
că au fost măsuri realiste, necesare și 
legitime pentru o situație care este 

colectivă și temporară și care repre-
zintă un sacrificiu care trebuia făcut 
de toți pentru a depăși situația de 
criză cât mai rapid, cu cât mai puține 
victime26. Unul dintre respondenți 
afirmă: „Cred că este o abordare bună, 
deși inițial nu este privită așa. Dar, 
dacă vrei să te bucuri de ceva, ar 
trebui să faci și niște sacrificii. Din 
acest motiv, cei mai mulți dintre noi 
ne-am motivat în perioada de caran-
tinare (perioadă în care am fost 
închiși mai bine de o lună) că va fi 
neconform o perioadă, ca mai apoi să 
fie mai bine, să putem să ne reunim 
cu prietenii, familia, persoanele 
dragi”27. Y1 adaugă că ar fi trebuit să 
se pună mai mult preț pe cum este 
livrată informația, pentru ca oamenii 
să înțeleagă interesul comun care stă 
la baza adoptării de măsuri restric-
tive28. 

Sunt și respondenți care consideră 
că autoritățile au îngrădit anumite 
drepturi cu scop bun și măsurile au 
avut de cele mai multe ori temei 
justificat, deși recunosc că au existat 
și câteva situații de exces de zel 
(polițiștii care au aplicat măsuri ustu-
rătoare sau care au apelat la violență 
atât fizică, cât și verbală)29 și că 
modul în care s-a făcut limitarea a 
fost ușor abuziv. Y8 remarcă: „Drep-
tul la libertatea personală este im-
portant, fiindcă pandemia a venit cu 
anumite restricții, iar acestea trebuie 
să fie în limita protejării sănătății și a 
dreptului la viață. Este o linie destul 
de fină până unde se protejează 
sănătatea și de unde începe restric-
ționarea libertății”30. De asemenea, 
Y10 sugerează că „Măsurile luate în 
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sensul de limitare au fost relevante 
pentru situație, dar responsabilitatea 
individuală a fost înțeleasă de fiecare 
în mod diferit”31. Un alt intervievat 
relevă faptul că „Paza bună trece 
primejdia rea. Așadar, cei care s-au 
păzit nu s-au infectat, iar eu am făcut 
la fel, m-am păzit”32. Mulți indivizi 
nu au fost dispuși să fie restricționați, 
să le fie limitate drepturile. Fiind 
ceva nou, cu care lumea nu s-a mai 
confruntat, au fost generate valuri de 
neînțelegere: „...au fost anumite 
meeting-uri și anumite întruniri în 
care unii oameni scandau „Jos masca” 
și aveau anumite reacții nelalocul lor 
din punctul meu de vedere33.  

În pofida opiniilor populației și 
manifestărilor de pe internet, Y12 
consideră că părerile pot fi luate în 
calcul în timpul pandemiei, dar nu 
pot schimba ceva, pentru că trebuie 
respectate niște reguli. 

 
Măsuri de limitare abuzive/ 

exagerate 
 
Mulți consideră măsurile adoptate 

ca având un temei justificat. Recu-
nosc că au simțit anumite drepturi 
încălcate și că s-au realizat abuzuri, 
însă le motivează pe baza scopului 
primordial, acela de a proteja vieți. 
Totodată, la polul opus, există și 
respondenți care se declară îngrijorați 
de lipsa de proporționalitate dintre 
limitarea drepturilor și nevoia reală 
care a dictat unele dintre aceste 
măsuri. Autoritățile au luat măsuri în 
scopul limitării numărului de cazuri, 
dar preponderent au existat exagerări 
de limitare a drepturilor omului, 
privite ca nenecesare și nefirești34. 

Din perspectiva unora, drepturile 
omului au fost încălcate și acesta este 
un lucru indiscutabil35. Faptul că 
oamenii au fost privați de libertate s-a 
resimțit asupra lor. Aceștia sugerează 
că se puteau găsi soluții mai bune și 
măsurile puteau fi regândite în raport 
cu evoluția situației, în așa fel încât 
să scadă numărul de infectați, dar să 
nu se încalce cu mult drepturile 
omului, deoarece în unele cazuri s-au 
făcut abuzuri36. În acest sens, Y15 și 
Y18 remarcă existența unei practici 
specifice țărilor ca unele drepturi să 
fie îngrădite și consideră că o soluție 
benefică ar fi fost să se fi îndreptat 
atenția către anumite categorii so-
ciale, spre exemplu persoanele vârst-
nice, persoanele care au rămas fără 
loc de muncă, deoarece unele măsuri 
par a fi potrivite doar pentru o anu-
mită categorie de oameni și nu pentru 
întreaga populație37. 

În astfel de cazuri, de forță ma-
joră, era necesar să se adopte măsuri 
pentru a preveni infectarea, dar 
majoritatea nu au avut nici un efect. 
Luând în considerare faptul că 
numărul de cazuri nu a scăzut, ci a 
rămas același în toate circumstanțele, 
atât pe perioada purtării și nepurtării 
măștii în exterior, dar și pe perioada 
când nu se putea circula noaptea sau 
se putea, s-a ajuns la imposibilitatea 
de a găsi vreo utilitate în regulile im-
puse, din perspectiva unor respon-
denți38. Încălcarea drepturilor și lipsa 
de organizare a autorităților a deschis 
calea repercusiunilor39, precum dosa-
rele deschise împotriva autorităților: 
„Faptul că nici ei nu au știut ce se 
întâmplă și au mers pe un drum pe 
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care a mers mai toată lumea mi s-a 
părut ilegitim. Noi acum nu putem să 
discutăm la trecut despre pandemie, 
deoarece și acum suntem într-o 
pandemie, suntem în aceeași stare de 
alertă, autoritățile continuă să ia 
decizii pripite și decizii care afec-
tează întreaga populație40. 

Totodată, se observă (potrivit lui 
Y1, Y13 și Y16) o discontinuitate în 
păstrarea deciziilor, lucru care a 
sporit numărul de cazuri și decese. 
Oamenii au dezvoltat aversiune față 
de restricții. Le-au respectat la 
început, dar după ce s-au mai relaxat 
din măsuri și s-au înăsprit iar, 
cetățenii și-au pierdut încrederea în 
stat și nu au mai văzut în același mod 
eficacitatea măsurilor41. Y1 afirmă: 
„Nimic din ce e prea mult nu e bine. 
Eu consider că la începutul perioadei 
de pandemie oamenii au fost grijulii 
și obedienți față de măsuri, dar mai 
apoi s-a trecut o limită de omenie 
deoarece lumea este ca un copil: îi 
spui că face ceva rău și mai apoi o 
face pe ascuns. La fel și cu oamenii 
care au ieșit pe ascuns, interacționau 
și își asumau riscul”. Y12 consideră 
că era bine și cu restricțiile de 
circulație, deoarece oamenii nu le 
respectau oricum. Contrar lui Y12 ȘI 
Y18, există și păreri care sugerează 
că unele decizii au fost bune, au avut 
scopul de a îmbunătăți situația, însă 
au fost luate brusc deoarece situația 
COVID-19 a început cu câteva luni 
în urmă, înainte să ajungă în 
România, și se putea limita treptat 
exercitarea drepturilor omului având 
în vedere acest aspect42. 

Acest haos generat de luarea 
deciziilor restrictive a condus la pier-

derea încrederii din partea populației. 
Urmărind scenariul izolării Sucevei 
de restul societății de către repre-
zentanții de la București, Y4 con-
sideră că: „De la încălcarea dreptu-
rilor la batjocura populației este nu 
mult”, iar „În ceea ce privește nivelul 
de reprezentare al instituțiilor sta-
tului, nu au ieșit oamenii care 
trebuiau să o facă, deoarece politica 
nu are treabă cu sănătatea. Sănătatea 
este asigurată de către medici, iar 
politica este făcută de către poli-
ticieni, care nu au ce căuta în siste-
mul medical”. Mai mult, Y4 resimte 
denigrare și încălcare a drepturilor 
omului în urma declarațiilor Primului 
ministru, Ministerului Educației, 
Ministerului Afacerilor Interne, care 
au spus că cei vaccinați vor avea 
prioritate43. 

 
Limitarea dreptului la viață/ 

sănătate 
 
Garantarea drepturilor omului 

devine una dintre cele mai mari 
provocări. Măsurile adoptate, pot 
afecta mijloacele de trai și la secu-
ritatea oamenilor și accesul la 
asistență medicală. Criza COVID-19 
a exacerbat vulnerabilitatea celor mai 
puțin protejați din societate, iar în 
situația necesității accesării servi-
ciilor mediale vorbim nu doar de 
persoane care suferă de sau prezintă 
simptome COVID-19, ci și de per-
soanele care suferă de alte afecțiuni. 
Sistemele inadecvate de sănătate pot 
pune în primejdie viața oamenilor.  

La întrebarea care viza enume-
rarea celor mai importante drepturi 
pentru fiecare respondent, în răspun-
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suri au fost enumerate dreptul la viață 
și la sănătate44. Y8 remarcă faptul că 
dreptul la sănătate, care este inerent 
dreptului la viață, este și cel mai 
afectat de o pandemie, întrucât viru-
sul îi poate ataca orbește pe toți și e 
greu să se realizeze respectarea 
dreptului în cauză. Totodată, toată 
lumea ar trebui să beneficieze de 
dreptul menționat indiferent de 
statutul său și indiferent dacă suferă 
de COVID-19 sau de oricare altă 
boală45. Din punctul de vedere al lui 
Y4, chestiunea privind dreptul la 
viață a fost una voalată: „S-a redus 
practic calitatea vieții întregii 
populații a unui stat pentru un anumit 
tipar de vârstă de persoane care 
puteau fi izolate.” Y4 propune: „Dă-
mi mie dreptul de a munci, de a-mi 
câștiga traiul pentru a întreține acea 
persoană vârstnică care stă acasă. S-a 
luat dreptul la muncă unei persoane, 
pentru a sta acasă cu o alta vulne-
rabilă, iar în câteva cazuri s-a 
întâmplat ca persoanele acelea să se 
fi infectate, cu toate că au stat acasă”. 

Criza sanitară a prezentat multiple 
implicații în ceea ce privește furni-
zarea serviciilor medicale la nivelul 
întregii populații. O mare parte din 
subiecții care au participat la inter-
viuri sunt de părere că declanșarea 
crizei COVID-19 a afectat furnizarea 
serviciilor medicale în comunitățile 
lor. În ciuda continuării furnizării 
serviciilor, perioada pandemiei a fost 
caracterizată de reorientarea unei 
părți importante a resurselor din 
cadrul sistemului medical (resurse 
umane, materiale sau logistică) către 
centrele destinate tratării cazurilor de 

infectare cu COVID-19, fapt care 
lasă o amprentă asupra resurselor 
disponibile pentru celelalte tipuri de 
servicii medicale. Respondenții 
pretind că autoritățile ar trebui să 
lucreze într-un mod eficient pentru 
asigurarea protejării dreptului la 
sănătate, deoarece în ceea ce privește 
accesarea serviciilor medicale, multe 
persoane au fost neglijate și au avut 
parte de un acces inegal46 și 
îngreunat47 la serviciile medicale, din 
considerente precum transformarea 
spitalelor în secții COVID-1948 sau 
un sistem medical depășit, care a 
încercat să se concentreze pe virus 
mai mult decât pe alte boli49. Y18 
explică: „Servi-ciile medicale ar 
trebui prioritizate și probabil extinse 
pentru a face față, prin implicarea 
mai multor persoane, chiar și 
voluntari, tineri din domeniu sau nu, 
care ar trebui educați în perioada 
pandemiei pentru a oferi suport 
instituțiilor principale din domeniu 
medical”. 

Percepțiile privind starea siste-
mului medical și a accesului la 
serviciile medicale descriu situații 
diverse. În spitalele depășite total de 
situație, anumite persoane nu s-au 
bucurat de respectarea dreptului la 
sănătate, iar cazurile banale care s-ar 
putea transforma în cazuri grave nu 
au fost luate în considerare sau nu au 
fost văzute ca importante. Y11 
remarcă: „ Am văzut cazuri în care 
femei însărcinate, care mai aveau 
puțin și trebuiau să nască, au fost 
lăsate pe holuri în travaliu. Aceasta 
este o problemă și acolo au fost 
încălcate niște drepturi”. În această 
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notă, în care sistemul medical este 
depășit, acesta întrevede necesare 
restricțiile pentru persoanele care au 
probleme grave de sănătate, deoarece 
indirect le-ar salva viața50. 

Observații similare sunt făcute și 
de Y1 și Y15, care exemplifică 
situații care nu au fost în mod 
obligatoriu regulamentare în ceea ce 
privesc drepturile omului: „În 
București, s-a stat în spital pe sălile 
de așteptare câte patru-cinci ore, 
chiar dacă erai sau nu infectat cu 
COVID-19. De asemenea, am auzit 
și despre cazuri apropiate, care au 
fost diagnosticate cu coronavirus deși 
nu au avut virusul. Așadar, cred că 
zona medicală a fost overwhle-
med”51. Y15 amintește o situație în 
care mai mulți bolnavi de la un spital 
din București au fost scoși din spital 
deoarece acesta trebuia transformat 
într-unul funcțional pentru tratarea 
coronavirus: „Această situație a fost 
deranjantă, deoarece mi se pare 
absurd faptul că s-au scos oameni 
vulnerabili, bolnavi și proaspăt ope-
rați din spitale în circumstanțe nepo-
trivnice pentru a se desfășura demer-
suri pentru transformarea spitalului. 
Erau atâtea centre, se putea aranja 
oricând din alt loc un spital de acest 
gen, existau multe posibilități.” 

În alte cazuri, COVID-19 a fost 
pus pe prim plan52. În legătură cu 
acest lucru, Y14 crede că nu s-a 
protejat niciun drept, nici măcar 
dreptul la viață, deoarece totul a 
gravitat în jurul virusului și a 
interacțiunii cu pacienții care au fost 
infectați cu COVID-19, iar ca urmare 
a acestui lucru alți oameni au avut de 

suferit. Contrastant, deși se afirmă că 
toată atenția s-a concentrat asupra 
virusului, un respondent sugerează că 
dreptul la sănătate publică a fost 
încălcat deoarece modul de reacție al 
statului față de sistemul de sănătate a 
fost unul necorespunzător, nu s-a 
investit în cumpărarea de aparatură 
nouă, s-a cumpărat la mâna a doua53. 
Mai mult, sistemul medical depășit 
despre care am discutat și axarea 
exclusivă pe virusul COVID-19 au 
condus către o caracteristică care se 
regăsește în rândul oamenilor. Y9 și 
Y16 au adus în discuție reticența în 
accesarea serviciilor medicale, creată 
din teama de a nu contacta virusul. O 
altă cauză a acestei reticențe, poate fi 
și asocierea celor mai multe decese 
cu coronavirus: „Mulți oameni au 
intrat în spital pentru alte cauze și 
totuși verdictul final a fost cel de 
COVID-19”54; „Ne uităm pe statistici 
și vedem câți oameni au murit, 
deoarece acum nu se mai spune că au 
murit de COVID, ci că virusul le-a 
afectat organismul deja îmbolnăvit de 
altceva și au decedat. Și sistemul de 
sănătate și-a schimbat opinia față de 
această boala”55. 

Dreptul la viață și cel la sănătate 
sunt văzute ca importante și de către 
persoanele care nu consideră că ar fi 
fost încălcate în vreun fel. Multe per-
soane nu înțeleg gravitatea situației 
și, în acest sens, Y12 consideră că 
„Este o absurditate să spui că a fost 
îngrădit dreptul la viață a unor per-
soane care aveau nevoie de spita-
lizare în timpul unei stări de urgență, 
când totul se concentrează pe ce s-a 
întâmplat, pe noul virus la care nu 
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știa nimeni cum să reacționeze. Poate 
că au existat persoane care aveau 
probleme importante, precum ope-
rații, dar a fost nevoie și de secții 
COVID-19 și încă este.” Y17 este de 
părere că înainte de pandemie nu s-a 
știut să se facă diferența între un caz 
grav și unul mai puțin grav, deoarece 
fiecare problemă era văzută de 
fiecare dintre noi ca fiind cea mai 
gravă. În acest sens, este firesc ca o 
persoană care este foarte grav 
bolnavă să aibă prioritate, mai ales 
într-o situație cum este cu pandemia, 
ceva nou care a luat prin surprindere 
și oamenii din sistemul medical, 
deoarece nu știau cum se manifestă, 
cum trebuie tratat: „A trebuit cu atât 
mai multă atenție și mai mult timp 
din partea medicilor pentru această 
problemă și, automat, resursele nu au 
fost suficiente pentru a ține sub 
control și pandemia și celelalte 
probleme medicale care existau deja 
până la momentul respectiv”56. 

O parte dintre respondenți57 s-a 
pronunțat referitor la eforturile de-
puse de comunitatea de medici în 
tandem cu ajutorul autorităților care 
au luat măsurile necesare ce au 
funcționat pentru depășirea pragului 
critic58. Celelalte persoane care nu s-
au pronunțat sau poziționat în sensul 
respectării dreptului la viață sau 
accesului la servicii medicale nu au 
avut probleme care să le oblige să 
intre în contact59. 

 
Concluzii 
 
În acest studiu mi-am propus să 

prezint modul în care românii au 

perceput limitările drepturilor omului 
în contextul pandemiei de COVID-
19, între martie 2020 și mai 2021. Au 
fost propuse câteva explicații și 
răspunsuri pentru limitarea dreptu-
rilor fundamentale ale omului și 
pentru măsurile luate de autorități 
pentru a preveni răspândirea infecției 
în contextul pandemiei de COVID-
19. În interviurile realizate, majori-
tatea respondenților au identificat că 
măsurile de limitare a drepturilor au 
fost un „rău necesar” și s-au con-
format. Însă au existat și câteva per-
soane iritate de nerespectarea câtorva 
drepturi. Interviurile sugerează că 
măsurile ar trebui motivate de 
obiective legitime de sănătate publică 
și să nu fie utilizate ca pretext pentru 
a urmări scopuri ilegitime. La acest 
lucru se mai adaugă și faptul că 
limitările drepturilor s-au întâmplat în 
condițiile în care oficialii au operat 
cu informații insuficiente și au avut 
nevoie de flexibilitate pentru a 
aborda amenințarea iminentă. Din 
acest motiv, există și o credință po-
trivit căreia instituțiile și-au exercitat 
competențele într-un mod echitabil și 
rezonabil. 

Drepturile omului în contextul 
pandemiei au fost văzute de către 
cetățeni în moduri distincte. Măsurile 
adoptate de către autorități în scopul 
limitării lor au generat percepții și 
atitudini diferite în raport cu câteva 
drepturi fundamentale (dreptul la 
viață, dreptul la libertatea de mișcare, 
dreptul la libertatea de întrunire și 
asociere, dreptul la viață privată, 
dreptul la a fi informat, dreptul la 
educație și dreptul la muncă). Per 
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total, limitările libertăților au fost 
văzute de o bună parte din respon-
denți ca necesare și corecte pentru a 
se asigura siguranța și sănătatea 
întregii populației, un sacrificiu care 
se impunea a fi făcut de către toată 
lumea pentru depășirea situației de 
criză. Cealaltă categorie de persoane 
au simțit o disproporție între decizii 
și nevoia reală care a dictat luarea lor, 
susținând că măsurile au fost potri-
vite doar pentru o anumită categorie 
de persoane și s-au realizat într-o 
manieră pripită, afectând întreaga 
populație. 

În ceea ce privește dreptul la 
viață, acesta este descris ca un drept 
inerent ființei umane și dreptul cen-
tral pentru care este permisă limitarea 
tuturor celorlalte. Analiza de față, 
scoate în evidență faptul că în 
urmărirea protejării sănătății și a 
vieții împotriva virusului COVID-19 
au apărut alte probleme în accesarea 
serviciilor medicale, într-un mod 
proporțional pentru toată lumea. Cu 
un sistem medical depășit, a crescut 
și nivelul de reticență al oamenilor în 
a accesa unitățile medicale, lucru care 
s-a simțit de multe ori ca o îngrădire 
pentru că s-a pus în primejdie viața 
oamenilor. 

Statele și-au recunoscut obligațiile 
de a asigura înlăturarea amenințării 
constituită de apariția virusului 
COVID-19. În acest sens, a reieșit o 
problemă conform căreia legislația 
adoptată în scopul protejării sănătății 
și asigurării binelui comun trebuie să 
fie conformă cu drepturile omului. 
Guvernarea bazată pe drepturile 
omului se impune ca un element cru-
cial de respectat deoarece, dincolo de 
impactul pe care pandemia o poate 
avea, se pot naște și exagerări ale 
limitărilor acestora care sădesc în 
rândul oamenilor ideea că drepturilor 
lor nu sunt luate în considerare.  

COVID-19 și crizele pe care le 
aduce pot afecta atât din punct de 
vedere al sănătății, cât și din punct de 
vedere al libertăților. Ca atare, deter-
minând comportamentele oamenilor 
și opiniile lor cu privire la măsurile 
de limitare impuse (evitarea spațiilor 
cu risc ridicat, utilizarea contactului 
de urmărire prin aplicații, distanțarea 
fizică), măsuri care se află în strânsă 
legătură cu dreptul de manifestare 
nemijlocită a libertăților acestora, se 
poate analiza pe mai departe modul 
în care ar putea fi îmbunătățită si-
tuația pentru conformarea tuturora la 
comportamentele de sănătate publică.
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Abstract: Evaluating the populist phenomenon in a country like Romania is a 
complex research objective and requires an important distinction between two 
dimensions – effectively measuring the public’s populist predispositions, 
regardless of party affinities, and evaluating the ideological discourse of the 
main parties as well as the relationship between these ideological approaches 
and the populist attitudes in society. In this study, we evaluated the current state 
of the populist inclinations of the voting-age population in Romania, and also the 
ideological mechanisms that have recently stimulated these populist attitudes. 
We analyzed whether we can observe a rise in populist attitudes in Romania in 
recent years, especially in the context of the emergence of a new political force 
with populist and ultra-nationalist discourse. We also evaluate the evolution of 
this type of ideologic discourse during the last year, as well as its relation to 
earlier populist political discourses in Romania. We operate on the premise that 
parties can have populist approaches independently from the ideology they 
support, and also that understanding the relation between (political) discourse 
and populist orientation (of the public) is relevant. 
 
Keywords: AUR, political attitudes, political parties, Populism. 

 
Introducere.  
 
Măsurarea predispoziției publi-

cului către populism este o preocu-
pare firească într-o societate ca 
aceasta din România, în care dina-
mica votului pentru actori politici cu 
acest tip de discurs este constant 
ridicată (practic, analizând datele 

electorale, cu o singură excepție – 
perioada 2016-2020 – mereu au 
existat în Parlamentul României for-
mațiuni cu abordări populiste mai 
mult sau mai puțin explicite). Repe-
rele metodologice ale acestui studiu 
se sprijină, firesc, pe o serie de repere 
conceptuale, fixate de literatura vastă 
dedicată populismului.  



POLIS 

 234

Definiția clasică a populismului se 
construiește în jurul a două repere – 
„poporul” și „elita” – aflate în opo-
ziție și are ca ax central ideea că 
politica ar trebui să fie o expresie a 
voinței poporului1. Populismul nu 
este considerat o ideologie de sine 
stătătoare sau o „doctrină codifi-
cată”2, ci mai degrabă un tip de mesaj 
politic sau abordare discursivă stra-
tegică, uneori dominantă în arsenalul 
unor lideri sau partide, alteori folosită 
sporadic, ca element de recuzită 
retorică punctuală3. Autorii care ope-
rează cu definiția minimală a popu-
lismului, precum Norris și Inglehart4, 
îl consideră „o ideologie politică a 
guvernanței, care se referă la mo-
dalități de legitimare a autorității, și 
nu la politici publice de substanță”5, 
motiv pentru care eticheta se poate 
aplica unor partide din zone foarte 
diferite ale eșichierului politic, sau 
unor lideri care susțin politici sau 
inițiative adesea diametral opuse. 
Mudde și Kaltwasser numesc popu-
lismul o „ideologie cu nucleu slab” 
(thin-centered ideology)6, care nu 
poate funcționa decât atașată altor 
ideologii sau chiar asimilată de 
acestea, deoarece în sine nu poate 
oferi explicații cuprinzătoare sau so-
luții de sine stătătoare pentru proble-
mele aflate în dezbaterea publică. 

Studiile și cercetările sociologice 
axate pe spațiul vest-european aso-
ciază populismul mai ales cu partide 
și lideri radicali, care pot fi de 
dreapta sau de stânga7 – o realitate 
care îi determină pe unii cercetători 
să vorbească de o realiniere și recon-
stituire a clivajelor politice con-

sacrate, pe criterii noi8. Deși discursul 
populist se bazează adesea pe pre-
tenția unificării poporului, instrumen-
tul efectiv folosit de aceștia este di-
vizarea sa9, deoarece pe fond, con-
form mesajului său, nu toată lumea 
face parte din poporul pe care îl 
definește acest mesaj – în formularea 
lui Jan-Werner Muller, „doar o parte 
din popor reprezintă cu adevărat 
poporul”10. De altfel, definiția spe-
cifică a poporului în numele căruia 
pretind că vorbesc și acționează ajută 
la clasificarea diverselor forme de me-
saje populiste. Există voci populiste 
de extremă dreapta care definesc po-
porul pe criterii etnice11 sau mișcări 
populiste xenofobe îndreptate împo-
triva imigranților12. 

Nici elita, celălalt concept funda-
mental al punctelor de vedere popu-
liste, nu are o definiție unitară, ci se 
construiește pragmatic, în funcție de 
contextele locale sau de reperele 
doctrinare care completează elemen-
tele populiste. Nu doar establish-
ment-ul politic este ținta acestui 
discurs, ci și elita economică, me-
diatică sau culturală13, acuzată de 
faptul că ignoră voința populară sau 
chiar acționează împotriva acesteia.  

 
Măsurarea populismului în 
România. 2019-2021 
 
Fără a stimula o discuție meto-

dologică amplă, ne-am propus reali-
zarea unei măsurări sociologice a 
atitudinilor populiste ale publicului, 
în România, pe o perioadă mai lungă 
de timp. Modelul de la care am plecat 
pentru construcția variabilelor este 
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deja testat de compania americană de 
cercetare sociologică Pew Research 
Center14. Mai exact, pe date sociolo-
gice (provenite dintr-un sondaj de 
opinie realizat în toamna anului 
2017) a fost realizat un indice al 
populismului la nivelul orientărilor 
populației, evaluat prin testarea 
atitudinilor populației față de câteva 
abordări:  

- Mai întâi, ideea că voința po-
porului este principala sursă de legiti-
mitate a guvernării (o premisă a ori-
cărui guvern democratic, de altfel); 

- Apoi, însă, în același timp, 
conceptul că există o diferență destul 
de clară între „popor” și „elită”, cele 
două fiind grupuri antagoniste; 

- Precum și prezumția că „popo-
rul” este inevitabil bun, în timp ce 
„elita” este coruptă și cu intenții 
negative.  

Pornind de la aceste concepte, 
Pew Research Center a identificat 
două variabile pe care le-a măsurat, 
pentru un indice15 foarte eficient al 
populismului la nivelul publicului. 
Aceste variabile sunt afirmațiile 
următoare: 

1. Oamenii obișnuiți ar face 
(sau nu) o treabă mai bună pentru 
rezolvarea problemelor țării decât 
politicienii aleși („ordinary people 
would do a better job/do no better 
solving the country’s problems than 
elected officials”); 

2. Majoritatea politicienilor 
aleși sunt (sau nu) interesați de ceea 
ce cred oameni ca mine („most 
elected officials care/don’t care what 
people like me think”). 

Ambele variabile măsoară dimen-
siuni ale conceptelor fundamentale 
enumerate mai sus, legate de distanța 
dintre elite și popor și despre măsura 
în care elitele se află sau nu în 
legătură directă cu voința populară. A 
doua variabilă este chiar o întrebare 
destul de des folosită în trecut pentru 
a testa satisfacția publicului față de 
clasa politică. Pew Research Center a 
unit rezultatele celor două întrebări 
într-o singură variabilă, împărțind re-
spondenții în trei categorii: populiștii 
(cei care sunt de acord cu ambele 
afirmații), non-populiștii (cei care 
resping explicit ambele afirmații) și 
cei cu păreri mixte (restul publicului 
rămas, inclusiv cei care au refuzat să 
răspundă la ambele întrebări). Re-
zultatele studiului Pew au fost rele-
vante pentru că ele descriau relația 
dintre populism și diverse alte va-
riabile. Printre concluziile studiului 
(realizat pe mai multe state occiden-
tale), numărăm câteva utile – atitu-
dinile populiste sunt direct asociate 
cu diverse tipuri de nemulțumiri față 
de instituțiile publice și nu sunt legate 
de un singur spectru ideologic (ele 
generând un clivaj propriu, pe teme 
precum imigrație, securitate, econo-
mie, efectul străinilor asupra propriei 
culturi). O concluzie importantă este 
că atitudini populiste nu sunt regăsite 
doar la electoratul partidelor care își 
asumă explicit discurs populist, ci se 
distribuie extins pe toate zonele ideo-
logice16. Or, o astfel de premisă este 
relevantă, inclusiv pentru România, 
mai ales dacă dorim să evaluăm dina-
mica atitudinilor populiste, precum și 
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relația acestora cu un tip de discurs 
ideologic sau altul.  

Astfel de date ne-au inspirat să 
reluăm asemenea cercetări și în 
România, prin sondaje de opinie care 
includ afirmații de tipul celor de mai 
sus. Începând cu vara anului 2019, în 
câteva sondaje de opinie, am inclus 
cele două variabile, traduse astfel: 

- Oamenii obișnuiti s-ar descurca 
mai bine să rezolve problemele țării 
decât majoritatea aleșilor 

- Majoritatea politicienilor aleși 
nu sunt interesați de ce cred oamenii 
obișnuiți. 

În cazul acestora, am urmărit să 
vedem nuanțe ale atitudinilor, motiv 
pentru care le-am măsurat ca 
afirmații față de care respondenții să 
își declare acordul sau dezacordul (cu 
o scală de 4 răspunsuri: total de acord, 
oarecum de acord, oarecum împo-
trivă, total împotrivă). În plus față de 
cele două afirmații, am mai construit 
încă una, creată pe o logică similară 
conceptelor inițiale, respectiv pe 
relația antagonistă dintre elite și 
popor, pentru verificarea gradului de 
ostilizare a publicului față de elite în 
general. A treia afirmație inclusă în 
măsurare este următoarea: „Majo-
ritatea politicienilor au furat și ar 
trebui să facă pușcărie”.  

Datele avute în vedere pentru 
analiză provin din 6 sondaje de opi-
nie, după cum urmează: 

1. Iulie 2019 (997 cazuri, cule-
gere telefonică, eșantion reprezen-
tativ, eroare maximă admisă de +/-
3%): date culese la mai puțin de două 
luni după alegerile europarlamentare 
din România, după arestarea liderului 

partidului aflat la guvernare și cu 
câteva luni înainte de alegerile 
prezidențiale – deci, într-un context 
electoral.  

2. Mai 2020 (900 cazuri, cule-
gere telefonică, eșantion reprezen-
tativ, eroare maximă admisă de +/-
3%): date culese imediat după ieșirea 
din lockdown-ul generat de pandemia 
Covid-19.  

3. Octombrie 2020 (600 cazuri, 
culegere telefonică, eșantion repre-
zentativ, eroare maximă admisă de 
+/-4%): date culese în context elec-
toral, înainte de alegerile parlamen-
tare și la o lună după alegerile locale. 
De asemenea, datele au fost culese 
într-un moment de dinamică pande-
mică importantă, cu număr mare de 
cazuri de infectare de Covid-19.  

4. Ianuarie 2021 (984 cazuri, 
culegere telefonică, eșantion repre-
zentativ, eroare maximă admisă de 
+/-3%): date culese imediat după 
alegerile parlamentare, după confir-
marea intrării în Parlament a unui 
nou partid asumat populist, după ce 
valul epidemic s-a temperat.  

5. Februarie 2021 (1500 cazuri, 
culegere telefonică, eșantion repre-
zentativ, eroare maximă admisă de 
+/-2,5%): datele au fost culese pentru 
o confirmare a tendințelor, după ce 
efectul electoral s-a estompat.  

6. Iunie 2021 (994 cazuri, cule-
gere telefonică, eșantion reprezen-
tativ, eroare maximă admisă de +/-
3%): date culese într-un context post-
electoral, dar și post-epidemic, într-
un moment de maximă relaxare a 
restricțiilor Covid-19.  
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Cele 6 sondaje reflectă o perioadă 
de doi ani de zile, cu diverse mo-
mente relevante pentru astfel de 
măsurări, care permit înțelegerea 
unor dinamici legate de publicul cu 

tendințe populiste. Rezultatele inițiale 
(prima măsurare) au fost următoarele 
(cifrele reflectă ponderi ale acestor 
răspunsuri în rândul publicului votant 
probabil – „likely voters”): 

 
Tabelul 1. Afirmații și ponderea răspunsurilor 

 
Afirmatii populism Total de 

acord 
Oarecum 
de acord 

Oarecum 
împotrivă 

Total 
împotr
ivă 

NS / 
NR 

Majoritatea politicienilor 
aleși nu sunt interesați de ce 
cred oamenii obisnuiți 

59% 21% 5% 12% 4% 

Oamenii obisnuiți s-ar 
descurca mai bine să 
rezolve problemele țării 
decât majoritatea aleșilor. 

43% 24% 10% 17% 6% 

Majoritatea politicienilor 
au furat și ar trebui să facă 
pușcărie 

62% 17% 5% 10% 6% 

 
Cifrele, coroborate după meto-

dologia Pew, pentru primele două 
variabile, conduceau la scoruri de 
populism de tipul următor: 57% 
populiști, 11% non-populiști și 32% 
micști. Prin comparație cu alte state 
occidentale, vedem că România are 
cei mai mulți votanți cu orientare 

populistă, de departe (Spania are 
45%, Italia – 43%, iar Franța – 
40%). În ce privește publicul non-
populist, România seamănă cu 
statele latine, având doar 11% non-
populiști, față de 12% în Spania sau 
Italia.
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Figura 1. Atitudini populiste in 8 țări17 
 

 
 

O primă concluzie, pentru România, 
este că orientarea populistă la nivelul 
publicului din România este mai in-
tensă comparativ cu statele occiden-
tale, inclusiv cu statele cu atitudinile 
cele mai pregnante (statele latine din 
comparația propusă). Publicul popu-
list ar fi, conform acestei abordări, de 
aproape 60%, ceea ce este relevant 
într-o comparație internațională, dar 
mai puțin relevant atunci când vrem 
să înțelegem ce influențează acest 
discurs în România. Atunci când 
majoritatea votanților probabili au 
multiple atitudini populiste, nuanțele 
devin foarte relevante. De aceea, am 
introdus în analiză o a treia afirmație 
(cea despre vinovăția extinsă a clasei 

politice, care merită pedepse penale), 
precum și grade de acord față de 
aceste afirmații.  

Încercând să măsurăm nuanțe ale 
atitudinilor populiste, am ajuns să 
creăm o variabilă diferită, rezultată 
din combinația complexă a răspun-
surilor celor 3 afirmații. Astfel, noua 
variabilă a atitudinilor populiste 
conține 4 tipuri de clasificare, după 
cum urmează: 

- Populism ferm – cei care 
sunt „total de acord” cu toate cele trei 
afirmații în același timp, respectiv un 
public cu convingeri populiste 
extinse, și foarte categorice. 

- Populism moderat – cei 
care exprimă diverse grade de acord 



Petre Andrei. 130 de ani de la naştere 

 239

cu cele trei afirmații în același timp. 
Aici avem public care susține afir-
mațiile respective fie total, fie parțial.  

Practic, aceste două prime cate-
gorii cuprind mare parte din publicul 
cu atitudini populiste așa cum sunt 
măsurați de variabilele Pew. Dar, 
pentru o segmentare mai extinsă, noi 
am reținut prin această nouă con-
strucție doar trei sferturi din publicul 
care inițial ar fi fost încadrat la 
categoria de public populist.  

- Public cu „tendințe” popu-
liste – respectiv, publicul care are 
diverse grade de acord cu cel puțin 
două afirmații – fără a fi foarte ferm 
și fără a susține toate afirmațiile în 
același timp. Este un public mixt, 
care oscilează între atitudini anti-
populiste și atitudini populiste.  

- Și „restul”, public marcat 
mai degrabă de atitudini anti-popu-
liste, de răspunsuri de dezacord total 
sau parțial față de toate afirmațiile. 
La această categorie au fost incluse și 
non-răspunsurile (practic, la această 
categorie jumătate sunt cei cu atitu-
dini explicit non-populiste, și restul de 
jumătate sunt diverse forme de non- 
răspuns sau populism accidental). 

Noua variabilă nu măsoară atitu-
dini populiste comparativ cu atitudini 
explicit non-populiste, ci doar gradul 
asumării unei atitudini populiste. Este 
o variabilă care poate explica dife-
rențe de grad în legătură cu tonul 
discursului populist.  

 
Tabelul 2. Ponderile diferitelor tipuri de orientări față de populism 
 
Grade populism Jul.19 May.2

0 
Oct.20 Jan.21 Feb.21 Jun.21 

Populism FERM (t 
acord 3 af) 

28% 21% 29% 32% 23% 25% 

Populism mediu 
(acord 3 af)  

23% 31% 31% 29% 30% 31% 

Tentatie populism 
(acord 2 af) 

30% 31% 29% 25% 33% 31% 

Restul, inclusiv non-
populisti 

20% 17% 12% 15% 15% 13% 

 
Pe o formă de vizualizare grafică, 

aceste cifre arată că momentele cu 
influență electorală (precum sonda-
jul din iulie 2019, dar și cele din 
octombrie 2020 și ianuarie 2021) 
conduc la o creștere semnificativă a 

scorurilor de atitudine populistă 
pentru electoratul românesc. Această 
atitudine scade în perioadele ceva 
mai „liniștite”, precum cele de după 
alegeri – vezi mai 2020 sau iunie 
2021. 
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Figura 2. Evolutia atitudinilor populiste, 2019-2021 
 

 
 

Cine sunt cei care au atitudini 
populiste în România? 
 
Dacă ne uităm în profunzime la 

detaliile publicului cu atitudini 
populiste, pe baza unor corelații 
între variabila construită și diverse 
tipuri de răspunsuri din sondajele 
respective, ajungem la mai multe 
concluzii interesante.  

Astfel, din perspectiva votului 
politic, putem plasa votanții parti-
delor principale după cum urmează, 
pe cele 6 sondaje și pe cele 4 grade 
de populism. În tabelul 3 am sin-

tetizat informații despre structura 
votanților partidelor, acolo unde 
ponderea acestora depășește semni-
ficativ (+5%) structura medie a vo-
tanților în general. În tabel, așadar, 
notăm doar aceste zone de supra-
reprezentare, care indică ponderi 
relevante pentru fiecare zonă de 
votanți. Notăm, pentru corectitudine, 
că nici o structură de alegători nu 
este încadrabilă la un singur grad de 
populism – toate conțin o variație. 
Doar că aceste variații cunosc ac-
cente mai deosebite, pe care le sem-
nalăm mai jos. 
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Tabelul 3. Atitudini populiste și vot politic 

 
 Populism 

FERM 
Populism 
mediu 

Tentatie 
populism 

Restul 
(non-
populiști) 

Iulie 2019 PNL USR USR PSD 
Mai 2020 PSD PNL USR  
Octombrie 2020 PSD PNL, 

USR 
PSD USR 

Ianuarie 2021 AUR, 
PSD 

 PNL USR, 
PSD 

Februarie 2021 PSD, 
AUR 

USR PNL PSD 

Iunie 2021 AUR USR PNL, 
PSD 

 

 
Constatăm cum publicul votant 

are atitudini populiste ferme atunci 
când se află în opoziție, și nu ca 
regulă: 

- Votanții PNL au avut atitu-
dini populiste puternice în perioada 
de opoziție (2019), mai puternice 
decât votanții USR. În aceeași 
perioadă, electoratul PSD avea 
atitudini mai puțin populiste, propriul 
partid fiind la guvernare.  

- Votanții PSD a avut grade 
mari de populism pe parcursul anului 
2020, ca partid aflat în opoziție, chiar 
dacă și-a păstrat și o parte din public 
în zone mai puțin populiste.  

- După alegerile din 2020, 
votanții AUR devin dominanți la 
capitolul atitudini populiste, în timp 
ce votanții PSD tind să își păstreze 
atitudinile duale.  

- Tot după aceste alegeri, 
votanții USR încep să devină mai 
populiști, adoptând tot mai multe 
abordări anti-elite, chiar dacă pro-
priul partid se afla la putere. În anul 

2021, votanții USR au mai multe 
atitudini populiste decât votanții 
PNL, care devin unii dintre cei mai 
moderați alegători, alături de cei ai 
PSD.  

- Dacă analiza noastră începea 
cu o separație în care votanții PSD nu 
aveau atitudini populiste, iar votanții 
dreptei erau ceva mai populiști, anul 
2021 aduce o modificare importantă, 
în care votanții cu cele mai multe 
abordări populiste sunt la AUR și 
USR, iar votanții cu cele mai puține 
atitudini populiste sunt la PSD și 
PNL.  

Dacă ne uităm la alte caracteristici 
socio-demografice dar și la diverse 
alte atitudini și comportamente, 
observăm că există caracteristici 
constant asociate cu atitudinile popu-
liste, și există caracteristici „sezo-
niere”, care corelează cu atitudinile 
populiste doar în anumite perioade.  

Ce fel de public are constant atitu-
dini populiste? 

- publicul cu educație primară,  
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- publicul activ cu studii medii 
sau primare (muncitori, activi, cu loc 
de muncă, dar din zone manuale),  

- publicul care consideră că 
direcția țării este greșită,  

- publicul care se auto-defi-
nește ca având venituri mici, insufi-
ciente, 

- publicul din mediul rural, 
- publicul care consideră că 

românii se definesc mai mult prin 
ortodoxie, decât prin apartenența la 
UE, la latinitate, 

- publicul non-votant și vo-
tanții AUR – o categorie care 
respinge taberele politice clasice,  

- publicul care consideră că 
lupta anti-corupție este o prioritate 
majoră, 

- publicul care nu se infor-
mează din surse multiple. 

Ce fel de public are doar în 
anumite momente atitudini populiste? 

- vârstnicii, inclusiv pen-
sionarii – la primele măsurări la 
aceste categorii am regăsit atitudini 
nepopuliste sau moderate, dar au 
preluat atitudini populiste în 2021, 

- tinerii fără studii superioare 
și fără loc de muncă au avut atitudini 
populiste majore anul trecut, 

- publicul din Moldova, 
precum și votanții anti-vaccin sunt tot 
mai populiști în 2021, 

- publicul din mediul rural a 
devenit populist în 2021, 

- publicul care își ia informații 
mai ales de la TV, în special Antena 
3 sau RTV, a devenit tot mai populist 
în 2021. 

Dincolo de câteva date structurale 
(publicul sărac și nemulțumit de 

direcția țării) care sunt similare în 
România și alte state occidentale în 
lista factorilor care sunt corelați cu 
populismul, vedem că votanții devin 
mai mult populiști în funcție de 
discursul adoptat de propriile partide, 
când acestea trec – sau se auto-
definesc – drept partide de opoziție. 
În plus, una din noile dezvoltări ale 
spațiului politic românesc recent ține 
de apariția unei noi formațiuni 
politice, Alianța pentru Unirea 
Românilor (AUR), care a intrat în 
Parlament în premieră la finalul 
anului 2020, cu un tip de discurs ușor 
de încadrat în categoria celor care 
stimulează atitudinile populiste 
(abordări împotriva elitelor, precum 
și prezumția că publicul larg are 
soluții mai bune pentru guvernare 
decât elitele politice de până acum).  

Dincolo de aceste repere, însă, 
urmărim să clarificăm câteva aspecte 
cu privire la discursul acestui nou 
partid. Așa-numitul fenomen apare la 
confluența a două realități – pre-
dispoziția populistă a unor categorii 
ample de public (explicată în detaliu 
și nuanțat mai sus) și supralicitarea 
unor elemente de mesaj și limbaj 
populist în exprimarea publică a unor 
lideri capabili de a se face vizibili în 
plan public, și care stimulează 
manifestarea politică și electorală a 
atitudinilor populiste latente ale 
publicului. Aduce AUR ceva diferit 
în discursul populist din România? 
Pentru a răspunde la această între-
bare, este nevoie de un excurs istoric, 
explicativ, pentru a contextualiza ti-
puri diferite de populism în România 
ultimilor 30 de ani.  
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Contextul stimulării atitudinilor 
populiste din România ultimilor 
30 de ani 
 
O soluție mai degrabă populistă, 

prin care s-a stimulat relația dintre o 
soluție politică și „popor”, a fost 
apelul la discursul naționalist și 
explicațiile asociate cu acesta. Unul 
dintre mijloacele prin care fostul 
dictator comunist Nicolae Ceauşescu 
a încercat să se despartă de modelul 
lui Gheorghiu Dej şi să-şi creeze un 
drum propriu în fruntea Partidului 
Comunist Român (PCR) a fost 
apelarea la naţionalism. Stimularea 
resentimentelor istorice ale majo-
rităţii româneşti faţă de minoritatea 
maghiară, lansarea dezbaterii privind 
destinul Basarabiei şi a milioanelor 
de români care trăiau acolo, exacer-
barea imaginii unor lideri din trecut, 
modificarea sensurilor şi realităţilor 
unor momente istorice, proiectarea 
unei imagini excepţionaliste a rolului 
poporului român în context european 
şi mondial inclusiv prin impunerea 
protocronismului au fost încununate 
cu politica de independenţă faţă de 
URSS – cel mai vizibil moment fiind 
discursul din august 1968 prin care se 
condamna invadarea Cehoslovaciei 
de către trupele Pactului de la 
Varşovia, dar şi sfidarea boicotului 
statelor socialiste împotriva Olim-
piadei de la Los Angeles. Așa cum 
sublinia D. Deletant, „Nicolae 
Ceauşescu a descoperit că apelul la 
sentimentul naţional constituia un 
mecanism eficient de control social şi 
de dictatură personală”18. Conse-
cinţele acestei decizii s-au regăsit în 

educaţie, în toate domeniile culturii şi 
în discursul politic al acelei perioade.  

Chiar dacă noile partide formate 
după 1989 au păstrat în discursul lor 
elemente care au stimulat atitudinile 
populiste, recursul la acest tip de 
naționalism nu a mai fost folosit la 
fel de mult. După decembrie 1989, 
partidele care au condamnat 
comunismul şi au dorit ruperea de 
trecutul imediat au repudiat filonul 
naţional/naţionalist şi s-au îndepărtat 
de valorile promovate prin acesta. 
România, conform viziunii lor, 
trebuia să privească în viitor, nu în 
trecut, şi în exterior – nu în interior. 
Iar în exterior, trebuia să privească 
spre Vest. Pe teritoriul rămas astfel 
liber s-a instalat întâi Frontul Salvării 
Naţionale, care însă a abandonat 
tema, fără a o condamna în vreun fel. 
La nivelul narațiunilor utilizate, 
partidul lui Ion Iliescu s-a concentrat 
spre problematicile economice şi de 
asistenţă socială, urmărind şi domo-
lirea avântului pro occidental, pro 
economie liberă de piaţă şi pro re-
forme al opoziţiei de dreapta. După 
zeci ani de ceauşism marcat de lipsuri 
materiale, calea spre constituirea şi 
menţinerea suportului majorităţii 
izvora, într-o primă etapă, din nevoile 
pornite din stomac și apoi din nevoia 
de linişte socială. Dar publicul con-
vins de nevoia afirmării măreţiei 
naţiunii române polemic faţă de alte 
naţiuni exista şi-şi aştepta repre-
zentanţii. 

În 1990, a apărut Partidul Unităţii 
Naţionale Române (PUNR) al cărui 
mesaj principal era orientat spre si-
tuaţia din Transilvania, axa comuni-
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caţională a acestei organizaţii fiind 
stabilită cu Uniunea Democratică a 
Maghiarilor din România (UDMR). 
Deşi programul politic al PUNR 
aborda toate subiectele epocii, prin-
cipala sa ţintă era limitarea accesului 
minorităţii maghiare la drepturi şi 
libertăţi, care ar fi putut pune în 
pericol caracterul unitar şi indivizibil 
al statului român. Deşi nu întot-
deauna afirmat tranşant, crezul politic 
al PUNR deriva din convingerea că 
exista un plan secret de desprindere a 
Transilvaniei de România, plan ela-
borat de guvernele de la Budapesta, 
de lobby-ul maghiar din occident şi 
sprijinit de organizaţiile politice şi 
civice ale minorităţii maghiare din 
România. Astfel, acţiunile politice ale 
UDMR erau permanent interpretate 
în această cheie, iar reacţia PUNR 
pornea mai mereu de la această 
premisă.  

În aceeaşi perioadă şi tot sub im-
perativul patriei în pericol ia naştere 
Partidul România Mare (PRM), care 
dezvoltă tot un discurs naţionalist, 
dar puternic condimentat cu teorii ale 
conspiraţiei, ţintele acestuia fiind şi 
alte minorităţi din România (evre-
iască, romă), dar şi Uniunea 
Europeană sau Statele Unite. În timp 
ce PUNR va rămâne cantonat în 
confruntarea cu minoritatea maghiară 
şi cu solicitările acesteia pentru 
drepturi civile, PRM îşi va diversifica 
discursul, devenit unul tipic popu-
list/justiţiar prin care atacă elitele 
corupte, incompetente şi obediente 
faţă de exterior. Consecinţa acestei 
schimbări discursive, venită pe 
fondul unei deprecieri a nivelului de 

trai al cetăţenilor României, a fost 
scorul neaşteptat (19% la Camera 
Deputaţilor şi 21% la Senat) obţinut 
la alegerile din 2000. O temă pre-
dilectă a PRM a fost descoperirea 
„duşmanului din interior” care îm-
preună cu „duşmanul din exterior” 
complotează împotriva binelui na-
ţiunii române.  

În 2012, fostul realizator de 
televiziune Dan Diaconescu fondează 
Partidul Poporului – Dan Diaconescu 
(PP-DD) al cărui mesaj este prepon-
derent orientat spre ridicarea nive-
lului de trai al cetăţeanului român. 
Vinovată pentru decăderea materială 
şi socială a naţiunii este, din nou, 
elita coruptă, incompetentă şi obe-
dientă faţă de structurile europene şi 
euro-atlantice, dar PP-DD nu identi-
fică niciun vinovat în minorităţile 
naţionale de pe teritoriul României şi 
nu-şi bazează discursul decât spora-
dic pe elementele clasice ale naţiona-
lismului. PP-DD militează pentru o 
redistribuire generală a averii din 
România, dinspre elite spre naţiune, 
şi pentru pedepsirea prin intermediul 
„tribunalelor poporului” a tuturor 
celor implicaţi în „jaful naţional”, în 
mod special, întreaga clasă politică a 
ultimelor decenii. Peste 65 de puncte 
din programul în 100 de puncte al 
partidului sunt subsumate acestor 
două deziderate: bani alocaţi popu-
laţiei (fie direct, fie prin tăieri de 
taxe), respectiv judecarea şi condam-
narea elitelor şi reprezentanţilor 
acestora. 

Pe lângă aceste trei partide semni-
ficative ale curentului naţionalist/po-
pulist din România (PUNR a făcut 
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parte din coaliţia majoritară în 1992-
1996, PRM a trimis un candidat în 
turul al doilea al alegerilor prezi-
denţiale din 2000 şi PP-DD a devenit 
al treilea partid ca pondere parlamen-
tară în 2012), au mai existat tentative 
de înfiinţare a unor organizaţii poli-
tice în această zonă, dar cu un succes 
limitat. Mai poate fi menţionat 
Partidul Noua Generaţie (PNG) 
condus de George Becali, influent 
om de afaceri şi patron de sport, care 
deşi nu a obţinut niciodată un scor 
suficient pentru accesul în Parlament, 
a introdus în discursul public un 
puternic mesaj naţionalist-creştin-
ortodox însoţit de numeroase acţiuni 
de caritate şi de o tentativă de inter-
pretare a vieţii socio-politice prin 
prisma dogmei religioase.  

Populismul, care – așa cum am 
amintit deja – poate fi definit ca fiind 
„o ideologie ce desparte societatea în 
două grupuri omogene şi antagoniste, 
poporul pur împotriva elitelor co-
rupte, şi care consideră că politica ar 
trebuie să fie expresia voinţei popu-
lare”19, a avut o dezvoltare semnifi-
cativă în ultimele decenii şi a generat 
modele naţionale distincte, în funcţie 
de realităţile politice, sociale, econo-
mice şi demografice ale statelor 
respective.  

Un astfel de exemplu, în 
România, a fost partidul Uniunea 
Salvăm România (USR) care deşi 
respectă definiţia lui Mudde – elite 
corupte vs popor transformat în 
victimă –, se desprinde complet de 
narațiunile naţionaliste, suveraniste 
şi, eventual, nativiste susţinând valo-
rile europene împotriva celor na-

ţionale, modernitatea împotriva tradi-
ţiei, secularismul împotriva bisericii 
ortodoxe şi capitalul străin corporatist 
împotriva capitalului autohton20. 

În timpul guvernării PSD, USR 
devine „braţul politic” al societăţii 
civile şi principalul beneficiar, alături 
de preşedintele Iohannis, al marilor 
mişcări de protest din 2017 şi 2018. 
După un succes major la europarla-
mentarele din 2019, USR intră în 
competiţie cu Klaus Iohannis la 
alegerile prezidenţiale din acelaşi an 
şi cu partidul președintelui Iohannis, 
PNL, în 2020 şi scade în opţiunile 
electoratului. Nu acceptă, din calcule 
electorale, să participe la un guvern 
minoritar de dreapta în 2019, pentru 
ca în 2020 să acceadă la guvernare 
într-o coaliţie de dreapta, pe care însă 
o părăseşte după numai nouă luni 
acuzând toate partidele parlamentare 
de corupţie şi de dezinteres pentru 
reforme. Soluţia enunţată pentru 
depăşirea problemelor cu care se 
confruntă România (inclusiv situaţia 
generată de pandemie şi de explozia 
valului patru al acesteia care a adus 
un număr record de infectaţi şi de 
decese) rămâne, în continuare, 
eliminarea elitelor corupte, cauză a 
tuturor eşecurilor societăţii.  

Alegerile parlamentare din 2020, 
desfăşurate, la insistenţa preşedintelui 
şi a partidului de guvernământ, în 
timpul celui de-al doilea val al pan-
demiei, au generat două surprize. 
Prima s-a referit la revenirea în 
fruntea opţiunilor electoratului a 
Partidului Social Democrat (PSD) 
prăbuşit electoral în 2019 după trei 
ani de guvernare. A doua surpriză a 
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fost scorul de 9% obţinut de Alianţa 
pentru Unirea Românilor (AUR). Cu 
numai trei luni înainte, la alegerile 
locale, AUR strângea numai 0.29%. 
În octombrie 2021, la zece luni de la 
alegeri, AUR îşi dublează scorul 
electoral, fiind cotat în sondajele de 
opinie cu 17.1%21. 

 
Discursul noului partid, AUR. 
Cum stimulează acesta atitu-
dinile populiste? 
 
Deşi provenind din părţi diametral 

opuse ale spectrului politic, traseul 
AUR are numeroase asemănări cu cel 
al USR. În anul 2016, mai multe 
ONG-uri adunate în Coaliţia pentru 
Familie au strâns peste trei milioane 
de semnături în vederea modificării 
Constituţiei. Obiectivul lor era să 
înlocuiască, în paragraful dedicat 
căsătoriei, termenul „soţi” cu sin-
tagma „un bărbat şi o femeie”. Per-
cepută ca un atac împotriva comu-
nităţilor LGBT şi respinsă de o 
anumită zonă a societăţii româneşti, 
iniţiativa a urmat traseul legal şi, cu 
sprijinul parlamentar al PSD, s-a 
ajuns la referendum. Acesta însă a 
eşuat din cauza unei participări foarte 
reduse, doar 21.1% faţă de norma de 
30% impusă de lege. Este de notat că 
un singur judeţ din România, 
Suceava, a depăşit norma, având o 
prezenţă de 30.67%. Liderii Coaliţiei 
pentru Familie au acuzat, mai mult 
sau mai puţin direct, clasa politică de 
acest insucces, considerând că parti-
dele au fost influenţate de mesaje 
externe şi nu au sprijinit, prin mobi-
lizarea membrilor, demersul. După 

2019, discursul orientat spre tradiţie 
al PSD, s-a estompat şi el, astfel încât 
acest spaţiu a rămas din nou gol. În 
anul 2020, AUR l-a preluat, alături de 
alte teme importante rămase fără 
reprezentare politică (euroscepti-
cismul, mesajul orotodox, mesajul 
naţionalist, mesajul unionist cu 
referire la Basarabia, mesajul anti-
maghiar) şi l-a proiectat în spaţiul 
public într-un ambalaj dedicat pande-
miei şi modului în care aceasta a fost 
gestionată. Aşa cum USR a devenit 
în 2017 vocea celor nemulţumiţi de 
felul în care PSD se opunea statului 
de drept şi încerca să interfereze cu 
actul de justiţie, AUR a devenit 
vocea celor care considerau că 
pandemia este doar un pretext pentru 
abolirea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţeneşti şi pentru alinierea forţată a 
cetăţenilor la modelul şi valorile 
promovate de Bruxelles si alte state 
straine.  

Din punctul de vedere al temelor 
(exceptând bineînţeles subiectul 
epidemiologic), AUR se înscrie în 
linia partidelor naţionalist-populiste 
din România ultimilor 30 de ani, care 
au preluat, la rândul lor, naţiona-
lismul epocii Ceauşescu. Există însă 
o deosebire importantă între AUR şi 
celelalte partide. Mai mulţi autori, 
printre care Taggart22 sau Hermet23, 
consideră că pentru acest tip de 
partide este necesar ca liderul să fie 
charismatic, bun vorbitor, capabil să 
personalizeze relaţia dintre el şi 
susţinători. Corneliu Vadim Tudor şi 
Dan Diaconescu au fost jurnalişti şi 
oameni de televiziune, iar George 
Becali şi Gheorghe Funar aveau 
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capacitatea de a „trece sticla”, de a 
furniza mesajele în spiritul dorit de 
publicul ţintit, dar şi capabili să 
menţină trează atenţia media. În 
AUR a existat un asemenea personaj, 
senatoarea Diana Şoşoacă, dar a fost 
îndepărtată din partid, tocmai din 
cauza excesului de expunere publică. 
Este de remarcat că atât cei patru 
lideri anteriori, cât şi Diana Şoşoacă 
ajungeau, prin caracterul lor histrio-
nic şi prin exagerările comporta-
mentale şi discursive să ducă în 
derizoriu parte din temele abordate. 
Istoria recentă a României are nume-
roase anecdote avându-i în prim plan 
pe foştii lideri naţionalişti, unele din 
afirmaţiile lor devenind subiect de 
emisiuni de divertisment. De altfel, o 
caracteristică a naţionalismului româ-
nesc postcomunist este tocmai 
această apetenţă pentru audienţă cu 
orice preţ, pentru ştire senzaţională şi 
pentru formulări citabile – un naţio-
nalism de tip „spectacol”, izvorât din 
spectacolul naţionalist pus în scenă 
de propaganda comunistă, după 
1965. Deşi temele erau serioase, deşi 
abordările liderilor sau purtătorilor de 
mesaj ai acestor partide erau agresive 
şi uneori treceau de limita legii, tot 
ansamblul atitudinii lor politice crea 
impresia de reprezentaţie şi nimic 
mai mult. Este corect totodată că, 
prin însăşi natura sa, populismul 
respinge „corectitudinea politică” şi 
îşi face un titlu de glorie din 
afirmarea unor adevăruri incomode 
pe care politicienii din partidele 
clasice nu au curajul să le dezbată şi 
din abordarea unui discurs mai lejer, 
mai direct şi mai eliberat de canoane.  

Naționalismul de tip legionar vs 
naționalismul „spectacol”. De 
unde se inspiră AUR? 
 
Înainte de naţionalismul epocii 

Ceauşescu, România a experimentat 
un alt tip de naţionalism izvorât din 
provocările pe care noul stat, născut 
după Primul Război Mondial, le avea 
de surmontat. Teritorii vaste ajunse în 
subordinea guvernului de la 
Bucureşti avuseseră de secole elite 
conducătoare neromâneşti, care îşi 
cedau cu greu fostele poziţii domi-
nate. În jurul noilor graniţe se aflau 
state care pierduseră teritorii către 
România (Ungaria, Bulgaria, Rusia/ 
URSS) sau care experimentau forme 
de organizare politică ostile mo-
narhiei constituţionale (Republica 
Sfaturilor din Ungaria, Republica 
bolşevică din URSS). În anumite 
provincii, impactul social, cultural şi 
economic al minorităţilor naţionale 
asupra majorităţii este semnificativ – 
populaţia evreiască în Moldova, cea 
maghiară în Transilvania – şi creează 
resentimente. Elitele politice, ieşite 
victorioase din război, gestionează 
greu noua ţară şi se scufundă într-o 
debandadă zgomotoasă, marcată de 
scandaluri interminabile şi de grave 
acuzaţii de corupţie care urcă până în 
preajma monarhului şi a camarilei 
cultivată de acesta. Mişcarea legio-
nară, derivată din curentul antisemit 
al unor intelectuali moldoveni, 
devine la un moment dat o alternativă 
pentru o parte din cetăţenii României 
şi ca urmare a mesajului propus – 
promovarea unei etnocentrism orto-
dox bazat pe sacrificiul de sine dus la 
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extrem în slujba poporului prezentat 
ca victim –, şi ca urmare a diferen-
ţelor evidente dintre politicienii 
elitelor şi cei ai Mişcării legionare: 
„Sărăcia personală a lui Zelea 
Codreanu şi a adepţilor săi făcea 
impresie asupra multor oameni, chiar 
şi asupra politicienilor care, precum 
Iuliu Maniu, respingeau violenta 
comunitate a radicalilor antisemiţi 
(...) Oferta credibilă a unui rigorism 
moral a stat la temelia ascensiunii 
rapide a lui Codreanu. Mulţi oameni 
disperaţi îi atribuiau calităţile care le 
lipseau celor mai mulţi politicieni: 
credibilitatea şi verticalitatea. De 
aceea, i-au acceptat fanatismul”24.  

În faţa vorbăriei elitelor şi a 
disputelor pentru putere, Legiunea 
propunea „România serioasă, gravă, 
tăcută”25. Iar în faţa stagnării, propu-
nea acţiunea. Chiar dacă această 
acţiune a însemnat violenţă împotriva 
cetăţenilor români din minorităţi na-
ţionale, împotriva cetăţenilor români 
cu altă orientare politică, împotriva 
reprezentanţilor statului sau a unor 
vârfuri ale societăţii. Spre deosebire 
de naţionalismul-spectacol al epocii 
Ceauşescu, în fapt o poleială care 
trebuia să acopere cultul persona-
lităţii şi conducerea totalitară a ţării, 
în epoca interbelică s-a dezvoltat un 
naţionalism al deznădejdii, scăpat din 
mâini de putere şi transformat într-un 
puternic instrument politic de o 
grupare alternativă a cărei imagine 
contrasta vizibil cu tot ce avea elita 
de oferit în acel moment.  

 
 
 

În loc de concluzii 
 
Este prea devreme să afirmăm că 

AUR şi-ar putea revendica o anume 
filiaţie şi din naţionalismul interbelic, 
nu doar din cel al epocii Ceauşescu, 
dar cu certitudine, liderii săi nu au 
acelaşi comportament cu zgomotoşii 
lor predecesori şi, spre deosebire de 
aceştia, nu par înclinaţi spre spectacol 
cu orice preţ. Nu sunt carismatici, nu 
au umor şi par a fi serioşi în abordă-
rile lor. Se poate constata şi o neo-
bişnuită recurgere la violenţă fizică 
(deocamdată în doze mărunte), dar şi 
capacitatea de a o justifica în numele 
unor imperative superioare. Unul 
dintre liderii AUR, referindu-se la un 
politician cu care nu era de acord, a 
spus de la tribuna Parlamentului: „Dacă 
eram legionar ştiţi cum procedam, 
da? Aşa, doar cu cuvintele”26.  

Se impune, cu siguranță, o re-
măsurare sociologică distinctă pentru 
a testa concluziile preliminare con-
semnate mai sus, mai ales că astfel de 
„citiri” ale discursului naționalist pot 
fi relevante pentru un public extins. 
Relevanța unui astfel de discurs în 
stimularea atitudinilor populiste este 
foarte important de notat, mai ales pe 
fondul unui context sociologic diferit.  

Naţionalismul epocii Ceauşescu a 
fost un instrument al sistemului 
utilizat în consolidarea dominaţiei 
acestuia fie prin dezvoltarea unui 
sentiment de apartenenţă la patria 
socialistă, fie prin crearea din când în 
când a unor duşmani ai acesteia îm-
potriva cărora poporul era chemat la 
luptă. Prin comparație, naţionalismul 
interbelic a fost folosit contra siste-
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mului de grupări sau de persoane 
diverse fie cu scopul schimbării 
acestuia, fie în vederea obţinerii unor 
foloase personale. Primul a fost un 
produs prefabricat şi livrat astfel unei 
populaţii sătule de internaţionalismul 
comunist şi de proletcultism, al 
doilea a fost rezultatul frustrărilor 
acumulate de diverse straturi ale so-
cietăţii româneşti faţă de constrân-
gerile momentului (în principal eco-
nomice şi sociale) şi faţă de incapa-
citatea elitelor de a le oferi soluţii 
convenabile pentru a depăşi acele 
constrângeri.  

Momentul actual cumulează atât 
din perspectiva clivajelor provocate 
de pandemie, cât şi din perspectiva 
costurilor sociale şi economice aso-
ciate acesteia, numeroase frustrări şi 
numeroase nemulţumiri orientate 
spre elite. Efectele cumulative ale 
constrângerilor multiple generate de 
pandemia de Covid-19, campania de 

vaccinare și, mai ales, de infodemia 
asociată acestora, sentimentul de 
frustrare produs de imaginea restric-
țiilor și influența explicațiilor alterna-
tive propuse din zonele de opoziție 
celor asumate de instituțiile publice 
trebuie să fie explorate suplimentar.  

Măsurarea recentă a atitudinilor 
populiste nu ne face să credem că 
apariția AUR duce la o creștere 
semnificativă a acestora. Dar, chiar și 
înainte de AUR, nivelul atitudinilor 
populiste era în România la un nivel 
semnificativ mai mare decât în orice 
alt stat occidental. Prin urmare, 
orientarea acestor atitudini spre un tip 
de discurs ideologic de tipul celui 
propus de AUR este o dinamică sem-
nificativă în sine – iar consolidarea 
acestui tip de discurs în România 
poate genera efecte mult mai ample 
din perspectiva stabilității sistemului 
democratic decât oricând până acum. 
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Participare, emancipare și recunoaștere politică. Re-
instituționalizarea Casei Regale a României,  

ca proiect legislativ: etape premergătoare, implicații legale  
și constituționale  

(Partea a II-a) 
 

[Participation, Emancipation and Political Recognition. Re-
Institutionalization of the Royal House of Romania,  

as a Legislative Project: Preliminary Stages, Legal and 
Constitutional Implications  

(Part II)] 
 

Alexandru MURARU 
 

Abstract: This study presents the precedents and the context in which the re-
institutionalization of the Royal House of Romania benefited from a support in the 
society and in the political environment. The analysis emphasizes that since 2016 
and even before, the institutions, politicians, society, and elites, but also 
communities, voluntarily or involuntarily, legitimized the transformation of 
Romanian royalty. In the public space this reality was marked by proposals for 
institutionalizing / re-institutionalizing the royal house, project called by us - "the 
new monarchy". Three different bills of law between 2016-2020 - unique in the last 
almost 75 years, after the abolition of the monarchy - proposed the creation of a 
legal-bureaucratic-institutional mechanism, financing from public funds of activities, 
but also the establishment of an official headquarters for activities of the Royal 
House. The bills made by the Government, political leaders or republican 
parliamentarians have practically recognized the existence of the Royal House of 
Romania and its usefulness for today’s time. Political crises, misunderstandings, 
confrontations in recent years have not led to the completion of these projects. But 
the advanced stage in which they were placed, some adjustments and recoveries 
along the way, proves that a compensatory act for the royal house of a future 
parliamentary majority is possible. 
 
Keywords: Royal House of Romania, Re-institutionalization, King Michael, the 
Custodian Crown, the New Monarchy.  
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Reinstituționalizarea regalității: 
jubileul regal și încrederea pri-
vind instituția dinastică  
 
Între instituția care a îmbrăcat 

forma unei structuri promotoare a 
valorilor regalității din perioada 
2002-2008 și anul 2016, atunci când 
a debutat public primul proiect 
asumat guvernamental și parlamentar 
pentru a da o formulă instituțional-
birocratică regalității, au mai existat o 
serie de momente sau instrumente 
care au ajutat la punerea în practică a 
unui asemenea demers. Nu este nici 
locul și nici spațiul necesar pentru a 
reda, cu fidelitate, întreaga pleiadă de 
borne evenimențiale, dar putem 
aminti doar apelurile și mesajele 
Regelui în chestiunea reinstitu-
ționalizării casei regale în diferite 
etape (2004, 2007 ș.a.), tentativa 
Principelui Radu de a candida la 
funcția supremă în statul republican 
(2009), construcțiile cvasi-institu-
ționale din mediul asociativ non-
guvernamental (Fundația Principesa 
Margareta a României, Asociația 
Casa Majestății Sale Regelui, 
Fundația Colecția Familia Regale a 
României, Asociația de Dezvoltare 
Durabilă de la Săvârșin ș.a.), reîn-
noirea și amendarea statutului 
dinastic al familiei regale a României 
(în 2007, 2010, 2015, 2017 etc.). 
Toate acestea au adăugat argumente, 
elemente esențiale, susțineri din 
diferite părți ale societății și au testat, 
în definitiv, încrederea publică dar și 
capacitatea statului și a societății 
pentru a oferi regalității un cadru 
instituțional nou1. 

Anul 2016 a marcat un moment 
important pentru societatea româ-
nească. În plan politic, țara a fost 
condusă, timp de un an de zile, caz 
unic în Uniunea Europeană la acel 
moment – până la desfășurarea la 
termen a alegerilor generale pentru 
constituirea noului Parlament și a 
unei noi majorități guvernamentale – 
de către un guvern aparent tehnocrat, 
susținut de forțele politice parlamen-
tare, iar, în același timp, familia 
regală a celebrat 150 de ani de la 
fondarea dinastiei2. Tot în 2016, a 
survenit retragerea oficială a Regelui 
Mihai din activitățile publice din 
pricina diagnosticului medical sever 
și preluarea de către Custodele 
Coroanei, Principesa Moștenitoare 
Margareta, a statutului ad interim de 
șef al casei regale a României. Peste 
aceste realități, s-a așternut o aștep-
tare în zorii schimbării de generație la 
șefia familia regale și a acțiunii sale 
participative față de evoluția statului și 
a societății. La un deceniu de la ade-
rarea României la Uniunea Europeană 
– cel mai important proiect politic nu 
doar după prăbușirea comunismului, 
ci probabil după actul de la 23 august 
1944, prin care țara se realătura forțe-
lor democratice și euro-atlantice, 
efort sprijinit semnificativ de către 
casa regală atât în perioada de pre-
aderare, cât și în ultimul deceniu – și 
unui complex de factori transfor-
matori de la nivelul relației dintre 
regalitate și clasa politică, formulele 
pentru instituționalizarea regalității 
au fost asumate public de către 
factorii guvernamentali și politici.  
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 Odată cu jubileul regalității româ-
nești, numeroase studii și cercetări3 au 
scos la iveală faptul că, un moment de 
bilanț, cum era împlinirea unui secol 
și jumătate de la fondarea monarhiei 
românești, desprindea câteva noutăți 
majore în spațiul public. O cercetare 
sociologică amplă națională releva4 
faptul că, la 25 de ani de la prăbu-
șirea comunismului, alternativa rega-
lității, utilitatea și funcționarea insti-
tuției dinastice în opinia românilor, 
beneficiau de procente unice în 
regiune. Astfel, 65% dintre ei apre-
ciau implicarea dinastiei în viața 
publică a țării și își declarau încre-
derea (mare și foarte mare) în familia 
regală a României. Aceeași cercetare 
sociologică indica faptul că un sfert 
dintre români susțineau, la aproape 7 
decenii de la abdicarea forțată a 
Regelui Mihai și la un sfert de veac 
de la prăbușirea comunismului, ideea 
restaurării monarhiei constituționale. 
Totodată, studiul mai indica5 date 
importante din perspectiva percepției 
românilor cu privire la activitatea 
„instituțională” a Casei Regale a 
României și asupra reprezentărilor și 
a rolului pe care acest organism îl are 
în societate. Astfel, capacitatea casei 
regale de a juca un rol de ambasador 
al României nu doar în relațiile 
externe, cât mai ales în raport cu alte 
dinastii europene, era evaluată la 
superlativ (85%), iar evaluarea rela-
țiilor casei regale cu actori institu-
ționali precum președinția, Parlamen-
tul, clasa politică ori cu societatea 
civilă era, de asemenea, la cote mari 
de apreciere din partea românilor 
(73% opinii pozitive despre relațiile 

cu Președinția României, 55% apre-
ciere pozitivă pentru relațiile cu 
guvernul, 53% favorabilitate pentru 
relațiile cu Parlamentul României și 
67% apreciere pentru legăturile cu 
ONG-urile).  

Sondajul național a mai subliniat 
faptul că aproape două treimi dintre 
participanții la studiu considerau că 
România ar fi evoluat înspre mai bine 
dacă după revoluția din 1989 s-ar fi 
optat pentru monarhie, iar mai mult 
de unul din cinci români optau fără 
ezitare pentru revenirea la monarhia 
constituțională. Toate aceste date 
erau, așadar, culese și prezentate pu-
blic într-un moment de bilanț și ele 
nu făceau decât să confirme o 
realitate a tranziției postdecembriste. 
Pe de o parte, disputa asupra formei 
de guvernământ era o chestiune vie, 
prezentă în spațiul public românesc și 
în imaginarul național, iar pe de altă 
parte, prezența familiei regale în 
societate nu doar că menținea intero-
gațiile asupra ultimilor șaptezeci de 
ani de istorie (sau chiar asupra 
ultimului secol și jumătate din istoria 
statului român modern), dar anticipa 
nevoia de modele, de leadership, de 
forță instituțională și de detașare față 
de ceea ce avuseseră conaționalii 
noștri parte, în materie de alternativă 
politică sistemică, în cele trei decenii 
de democrație românească.  

În spațiul public, anul 2016 a fost 
marcat de propuneri privind institu-
ționalizarea/re-instituționalizarea 
casei regale, ca o etapă justificată de 
evoluțiile din societate, în contextul 
transformărilor privind participarea 
regalității la procesele de dezvoltare a 
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democrației, a comunităților și a 
societății în ansamblul ei după 1989. 
Bilanțul scoate în evidență o realitate 
care impunea un alt drum istoric 
pentru dinastia nedomnitoare, în 
condițiile în care etape din evoluția sa 
recentă demonstraseră că o compa-
rație cu case regale similare din 
Europa ducea la concluzia unui mo-
del unic în regiune. Astfel, la un sfert 
de veac de la prăbușirea comunismu-
lui, regalitatea depășise deja stadiul 
unei instituții private. Prin anvergura 
sa, întărită și personalizată în 
imaginarul românesc de imaginea și 
profilul istoric a lui Mihai I, dar 
totodată de parcursul secular al mo-
narhiei de la jumătatea secolului XIX 
până la instaurarea comunismului, 
precum și de disputa cu autoritățile 
post-comuniste din primul deceniu 
postdecembrist – care a întărit ideea 
unei alternative capabile să ajute țara 
în efortul ei de a se alătura națiunilor 
euro-atlantice – regalitatea depășea 
cadrul formal, conceptual al unei 
realități republicane. Instituțiile, 
politicienii, societatea și elitele, dar și 
comunitățile, toate acestea, voluntar 
sau involuntar, au legitimat trans-
formarea regalității românești. Dacă 
deja la începutul anilor 2000 relația 
de conflict se estompase până la 
dispariție, odată cu procesul de pre-
aderare și apoi, în special, după 2007, 
anul integrării României în Uniunea 
Europeană, casa regală și regalitatea 
erau privite ca o realitate politico-
empirică, rezultatul unui proces 
societal de amploare care transfor-
mase deopotrivă subiectul și obiectul 
dezbaterii, contextul și actorii. Astfel, 

conaționalii aveau o percepție favo-
rabilă despre regalitate în măsura în 
care aceasta participa la viața socială 
și politică a societății: „o încadrează 
între instituțiile care contribuie la 
identitatea națională și la un fenomen 
unic de diplomație publică cu instru-
mente simbolice, politice, civice, 
culturale, istorice, sociale etc.”6.   

Totodată, încrederea și simpatia 
de care se bucura Regele Mihai în 
societate au grăbit demersurile pentru 
reinstituționalizarea casei regale. 
Anul 2016 a reprezentat un punct de 
cotitură în viața familiei regale, odată 
cu retragerea Regelui din viața 
publică și desemnarea principesei 
moștenitoare Margareta drept custode 
al Coroanei Române și continuator al 
tuturor angajamentelor publice sau 
private: „fiica mea, Margareta, 
Custodele Coroanei, va găsi înțelep-
ciunea şi forța de a mă reprezenta şi 
de a duce la îndeplinire toate ac-
țiunile mele publice”7. Reacția8 clasei 
politice a evaluat raportarea sa la 
figura lui Mihai I și la casa regală, 
fiind un preambul pentru o susținere 
largă, relativ conjuncturală, asupra 
identificării unei formule juridice 
pentru a da un cadru oficial, insti-
tuțional, regalității. Motivațiile au 
fost diverse, unele oneste, altele 
probabil care au ținut de populism 
sau de oportunitate politică, dar reali-
tatea este că la acel moment favora-
bilitatea formațiunilor politice pentru 
susținerea casei regale în acest de-
mers a fost apreciabilă.  
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Poziția partidelor și a liderilor 
politici cu privire la proiectul de 
lege privind Casa regală  
 
În tot acest context, social, politic, 

de bilanț istoric și de dezbatere pu-
blică – pe care l-am denumit generic 
„noua monarhie”9, ca o etapă încă 
nedefinită, nefinalizată, fără prece-
dent în statele membre ale Uniunii 
Europene – s-a născut primul proiect 
de lege privind crearea unei instituții 
care să servească și să asiste casa 
regală în realizarea scopurilor sale în 
raport cu reprezentarea și cu pro-
movarea intereselor și a valorilor 
românești. Am considerat atunci 
acest demers instituțional drept o 
„reinstituționalizare a regalității”10, 
chiar dacă termenul poate nu de-
semna cea mai fidelă reprezentare a 
procesului în care era implicată casa 
regală de un timp considerabil. Per-
sonalități ale vieții politice și civice – 
oameni politici cu funcții de con-
ducere în principalele partide parla-
mentare, personalități din mass-
media, istorici, jurnaliști etc. – au 
sprijinit de la început, în mod formal, 
o inițiativă care să vină din partea 
Executivului și nu a Legislativului. 
Argumentul acestei strategii a fost un 
anumit consens necesar a da pro-
iectului forța neutralității și a desprin-
de practic inițiativa de asumarea 
explicită a unor partide politice care 
ar fi putut dăuna traseului legislativ. 
În discuțiile informale cu liderii 
formațiunilor politice parlamentare, 
afișarea alături de unii politicieni a 
creat suspiciuni11, degajându-se 
uneori ideea, ca și la începutul anilor 

2000, că un proiect instituțional să fie 
de fapt o confiscare a valorilor și a 
simbolurilor regalității. Acest lucru a 
generat polemici publice, acuzații, 
detractări, dar și nuanțări și clari-
ficări12. Poziționările publice ale 
actorilor au dovedit că proiectul avea 
viabilitate și susținere dar, luând în 
considerare că România se afla în 
perioada pre-electorală a alegerilor 
locale și parlamentare, pașii au fost 
mult mai lenți decât cei preconizați. 

Primul-ministru de la acea vreme, 
Dacian Cioloș, șeful unui cabinet 
„tehnocrat”, dar controlat de o 
majoritate PSD-UNPR-ALDE în 
Parlament și în nivelurile inferioare 
ale administrației centrale, declara la 
momentul lansării ideii proiectului de 
lege că Executivul lucra de ceva timp 
pentru a crea un cadru juridic privind 
rolul şi atribuțiile Casei Regale în 
societatea românească: „Noi lucrăm 
deja cu Casa Regală de mai multe 
săptămâni în urma unor idei şi 
propuneri care au venit din partea 
dânșilor, lucrăm la o astfel de pro-
punere şi mă bucur să aud că şi 
domnul Dragnea ar putea susține o 
astfel de abordare. Sigur, urmează să 
discutăm detaliile, dar a existat 
această solicitare şi din partea Casei 
Regale de a stabili un cadru juridic 
legal care să delimiteze foarte clar şi 
precis rolul şi contribuția pe care 
Casa Regală pot să le aibă în 
societatea românească. Vom veni cu 
câteva idei, câteva propuneri şi sigur 
propunerea va fi supusă dezbaterii 
parlamentare”. În același timp, șeful 
principalului partid parlamentar, 
PSD, Liviu Dragnea, confirma 



POLIS 

 258

întâlnirea cu reprezentanții Casei 
Regale și admitea totodată că statutul 
acesteia trebuia „mult mai bine 
reglementat” anunțând că va avea, în 
acest sens, discuții şi cu celelalte 
formațiuni parlamentare, dar şi cu 
premierul Dacian Cioloş. De ase-
menea, formațiunile UNPR și ALDE, 
partide aflate în componența fostei 
coaliții de guvernământ care sus-
ținuse cabinetul condus de Victor 
Ponta până în noiembrie 2015, se 
declarau favorabile unui asemenea 
proiect de lege. Cu aceeași ocazie, 
liderul PSD lansa ideea susținerii de 
către președinții celor două camere 
ale Parlamentului – Liviu Dragnea și 
Călin Popescu Tăriceanu (lider al 
ALDE) – a unui proiect comun. Con-
comitent, însă, se admitea posibi-
litatea unei ordonanțe guvernamen-
tale de urgență care să scurteze 
traseul legislativ parlamentar, în 
cazul în care procedurile din forul 
democrației ar fi durat prea mult13. 

Partidul Național Liberal se pro-
nunța, cu privire la aceeași chestiune, 
în mod favorabil, anunțând, la 
sfârșitul lunii iunie 2016, că inițiativa 
legislativă privind casa regală, care să 
ofere un cadru juridic nou și adecvat 
noilor realități, va beneficia de 
susținerea parlamentarilor liberali. 
Președintele PNL de la acea vreme, 
Alina Gorghiu, declara: „Anul acesta 
se împlinesc 150 de ani de când Casa 
Regală a României şi PNL împart un 
efort continuu de modernizare şi 
democratizare a României. Am 
sărbătorit, recent, un secol şi jumătate 
de la momentul fondator al Casei 
Regale, sosirea în țară a Regelui 

Carol. În această vară, vom marca şi 
intrarea în vigoare a Constituției 
liberale din 1866 – certificatul de 
naștere al democrației românești. De 
aceea, PNL salută inițiativa anunțată 
de Guvern, în legătură cu o nouă 
lege, care să reglementeze statutul 
Casei Regale a României. Parlamen-
tarii liberali vor susține acest act 
normativ”14. 

Pe 23 iunie 2016, Guvernul a 
făcut public proiectul de lege privitor 
la Casa Regală a României. Potrivit 
expunerii de motive, casa regală, 
„păstrătoarea valorilor și tradițiilor 
statale ale Coroanei Române simbo-
lizează suveranitatea și independența 
națională” desfășoară „o activitate 
susținută, fiind parte esențială a 
societății românești, recunoscută 
public ca instituție-simbol”. Guvernul 
României aprecia faptul că „un rol 
esențial al Coroanei este recu-
noașterea valorilor reale ale societății 
românești, fie ele persoane, idei, 
proiecte, evenimente sau grupări 
organizate în scopuri meritorii”. Deși 
se preciza faptul că, în desfășurarea 
activităților și a misiunii sale, 
instituția dinastică avea parteneriate 
cu organisme publice la nivel central 
și local, unele dintre acestea fiind 
„trainice” și de tradiție, documentul 
prezenta lipsa personalității juridice 
„de sine stătătoare” ca fiind un impe-
diment, o vulnerabilitate „ce produce 
foarte mari inconveniente, nu numai 
sieși, ci și instituțiilor publice cu care 
intră în parteneriat”. Argumentele de 
ordin birocratic-administrativ invo-
cau lipsa unui partener instituțional, 
pe același nivel administrativ: 
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„acestea (instituțiile cu care casa 
regală interacționează – n.n.) trebuie 
să acționeze precum cu o persoană 
fizică, sau cu organizațiile non-gu-
vernamentale înființate pentru a 
susține activitățile Casei Regale, în 
loc să poată încheia parteneriate 
direct cu acestea”. După cum se știe 
în mediul politic și instituțional 
românesc, de la vizitele regelui Mihai 
și ale familiei sale pentru susținerea 
candidaturii României la Alianța 
Nord-Atlantică și la Uniunea 
Europeană, majoritatea proiectelor și 
a vizitelor externe în care s-a implicat 
casa regală au fost finanțate în mod 
exclusiv din fondurile private ale 
Regelui și ale familiei Sale. Cu toate 
acestea, în numeroase situații s-au 
făcut eforturi semnificative și artificii 
birocratice tocmai pentru ca, uneori, 
un minim suport financiar din partea 
unor instituții publice cum ar fi 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Ministerul Apărării sau a altor actori 
instituționali, să poată fi adăugat unor 
proiecte comune. Era însă lesne de 
observat că asemenea inițiative nu 
puteau avea nici oportunitatea și nici 
suportul legal de a fi dezvoltate pe 
viitor dacă ele nu beneficiau de un 
cadru legislativ adecvat, care să 
plaseze casa regală pe același palier 
instituțional și nu în sfera organi-
zațiilor non-guvernamentale sau a 
celor fără personalitate juridică. Mai 
mult, proiectul de lege pleca de la 
ipoteza că toată pleiada de activități a 
casei regale, împreună cu istoricul și 
anvergura sa simbolică și identitară, 
constituiau argumente „dezirabile” în 
„considerarea caracterului de interes 

public” pentru a crea posibilitatea 
finanțării din fonduri publice a 
acestor acțiuni, dar și a unui aparat 
administrativ „afectat îndeplinirii 
lor”15. 

 

Principalele prevederi ale 
actului normativ promovat de 
Guvern în 2016: recunoașterea 
șefului Casei Regale, atribuții și 
organizare  

 
Proiectul de lege lansat de 

Executiv, unic în ultimii aproape 
șaptezeci de ani, după abolirea mo-
narhiei, era consecința a numeroase 
discuții dintre grupuri de lucru teh-
nice, formate din juriști, întrevederi 
bilaterale între liderii principalelor 
partide parlamentare, dar și tehno-
crați, membri ai echipei guverna-
mentale din anul 2016. Astfel, 
documentul aducea în discuție, ca 
rezultat, trei elemente esențiale în 
jurul acestei „reinstituționalizări”: 
crearea unui mecanism juridic-
birocratic-instituțional, finanțarea din 
fonduri publice a activităților și 
stabilirea unui sediu oficial de desfă-
șurare a activităților Casei Regale, 
prin „permanentizarea” Palatului 
Elisabeta, ca o „consacrare normativă 
a legăturii dintre Palatul Elisabeta și 
Casa Regală”. 

Unul dintre cele mai importante 
aspecte ale actului normativ se 
referea la „recunoașterea poziției de 
Șef al Casei Regale a României ca 
poziție de demnitate publică, între 
atribuțiile căreia se află adoptarea 
Statutului Casei Regale a României”, 
ceea ce aducea în prezent forma pe 
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care casa regală ca instituție o avea 
înainte de 30 decembrie 1947. De 
asemenea, Executivul admitea prin 
lansarea publică a acestui proiect de 
lege faptul că era necesară „o metodă 
constituțional validă de recunoaștere 
a Șefului acesteia (a Casei Regale a 
României – n.n.)”, punând sub 
control parlamentar instituția, proce-
dură ce presupunea depunerea unui 
raport anual în acest sens. În același 
timp, nota de fundamentare și argu-
mentele instituționale în elaborarea 
acestui proiect de act normativ 
invocau „măsuri necesare pentru 
asigurarea continuității unei instituții-
simbol al cărei conducător a fost șef 
al Statului timp de 81 de ani din 
istoria constituțională a României” și 
adăugau considerentul trecutului 
recent al instituției dinastice: „(…) 
din 1947 până astăzi, reprezintă un 
reper de moralitate, continuitate și 
reprezentativitate a națiunii și valorile 
sale”. Documentul invoca, de ase-
menea, în eventualitatea adoptării 
sale de către Parlament, nu doar 
clarificarea unor raporturi juridice, de 
colaborare dintre instituția dinastică 
și alte autorități, dar mai ales un 
aspect cu implicații identitare, consti-
tuționale și istorice: „S-ar stabiliza 
totodată problema statutului Coroanei 
în societatea românească modernă, 
actualmente aflat într-o incertitudine 
juridică deplină, în ciuda susținerii 
populare largi și a tradiției sale ca 
instituție de stat”. Mai mult, proiectul 
de lege încadra general activitatea 
casei regale atât din țară, cât și din 
străinătate, dar acorda și „flexibi-
litate” Șefului Casei Regale, având în 

vedere că acesta urma să acționeze 
atât prin raportare la propriul statut 
dinastic (Normale Fundamentale ale 
Familiei Regale a României – n.n.) 
cât și la regulamentul de organizare 
interioară. Ambele poziționări – față 
de familie și față de cadrul de or-
ganizare – dădeau posibilitatea de a 
dezvolta „concret proiecte, programe 
și parteneriate cu alte instituții și 
entități și să organizeze Casa și serv-
iciul său administrativ, pentru buna 
îndeplinire a acestora”16. 

Guvernul României aprecia, 
totodată, în 2016, în autoevaluarea 
proiectului de lege privind casa 
regală, că impactul economic va fi 
unul pozitiv, în special în raport cu 
mediul economic și cu cel investi-
țional. Astfel, prin crearea instituției, 
se preconiza o multiplicare a acțiuni-
lor publice ale casei regale, în special 
prin dimensiunea sa tradițională, în 
promovarea produselor și serviciilor 
autohtone, cât și prin caracterul cari-
tabil pe care multe angajamente 
publice ale familiei regale îl angajau. 
Proiectul de lege era suplu, având 
doar cinci titluri și 12 articole. În Art. 
1 se definea forma pe care noua insti-
tuție urma să o aibă, aceasta asumân-
du-și un statut apolitic. Guvernarea 
noii instituții trebuia să se facă după 
statutul propriu al casei regale, 
document care urma să fie publicat în 
Monitorul oficial al României după 
adoptarea legii. Definită ca „persoană 
juridică de utilitate publică, auto-
nomă, apolitică și fără scop patrimo-
nial, păstrătoare a tradițiilor și valo-
rilor naționale și a valorilor statului 
român modern, promotoare a dez-
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voltării României”, noua instituție 
regală transpunea activitatea efectivă 
a acesteia, desfășurată în special după 
1997 și mai ales 2001. În acest sens, 
proiectul legislativ enumera la arti-
colul trei întreaga pleiadă de activități 
și de instrumente inedite prin care 
dinastia autohtonă devenea un actor 
unic în peisajul instituțional româ-
nesc. Pe lângă „promovarea tradi-
țiilor și simbolurilor suveranității 
naționale”, noua autoritate promova 
valorile din domeniul științific, cul-
tural, educațional, „reunirea comuni-
tăților regionale”, acțiuni educa-
ționale în rândul tinerelor generații, a 
monumentelor istorice și a poten-
țialului turistic și investițional româ-
nesc. De asemenea, una dintre cele 
mai cunoscute acțiuni ale casei regale 
– acordarea de patronaje pentru eve-
nimente (culturale, sociale, educa-
ționale, sportive etc.) sau forme de 
recunoaștere a calității produselor sau 
serviciilor românești ori a celor care 
activează pe piața autohtonă – de-
venea astfel parte din proxima lege 
propusă de Executiv. În același timp, 
acțiunile casei regale în mediul 
internațional erau integrate ca acțiuni 
de promovare a României și a 
valorilor naționale.  

O prevedere importantă din pro-
iectul de lege – și care a făcut 
obiectul a numeroase speculații de-a 
lungul timpului, dat fiind caracterul 
său istoric17, valoarea imobiliară, cât 
mai ales situația juridică – se referă la 
Palatul Elisabeta. Edificiul, ridicat în 
1936, a servit inițial ca locuință 
privată pentru Regina Elisabeta a 
Greciei, născută Principesă a 

României, prima fiică a Regelui 
Ferdinand I al României și a Reginei 
Maria a României, soră a Regelui 
Carol al II-lea al României, iar din 
1944, după actul înfăptuit de Mihai I, 
imobilul a fost practic reședința de zi 
a Suveranului și a Reginei-mamă 
Elena. Palatul Elisabeta este deopo-
trivă locul în care s-a semnat 
abdicarea de la 30 decembrie 1947 – 
care a pus capăt nu doar monarhiei 
constituționale, legalismului, demo-
crației și continuității constituționale, 
dar și a unei întregi epoci din istoria 
noastră recentă –, dar a fost deopo-
trivă și locul unde familia regală a 
locuit temporar în perioada 1997-
2001 și, definitiv, după anul 2001. 
Reprezentanții casei regale apreciau 
că „Palatul Elisabeta nu a fost, în 
fapt, o reședință «privată» nici în anii 
1940, nici după anul 2001. Destinat 
prin lege, în mai 2001, drept reșe-
dință a Regelui Mihai I pe durata 
vieții sale, edificiul a fost de atunci 
încoace un centru activ al repre-
zentării intereselor fundamentale ale 
țării. La Palatul Elisabeta au avut loc 
în fiecare an sute de evenimente 
publice, reunind mii de oameni, 
români și străini, în vederea consoli-
dării țării și a renumelui ei”18. 
Așadar, acesta era un „centru al 
regalității” și un simbol al dinastiei, 
al fracturii de la 1947 și al revenirii, 
deopotrivă, a dinastiei pe pământ 
românesc. Totodată, situația acestei 
clădiri trebuie judecată în raport cu 
scaunul dinastic al familiei regale – 
Castelul Peleș19 – și cu întreaga isto-
rie recentă a chestiunii proprietăților 
care au aparținut familiei regale 
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înainte de 30 decembrie 1947, în 
raport cu modul și nivelul la care 
acestea s-au revendicat și respectiv 
obținut după 1989, în raport cu 
situații similare ale unor foste 
reședințe regale din Europa de Est și 
Balcanii de Vest, dar mai ales în ra-
port cu forța sa simbolică, identitară 
și cu modul în care aceasta servește 
intereselor națiunii. Proiectul de lege 
urmărea practic să permanentizeze 
„sediul” regalității românești la 
Palatul Elisabeta („în folosință 
gratuită, pentru o perioadă de 99 de 
ani” (art. 6(2))), prin transferul 
imobilului, din domeniul public în 
cel privat al statului, printr-o hotărâre 
de guvern ulterioară adoptării și 
promulgării noului act normativ, 
astfel încât după decesul Regelui 
Mihai să fie păstrată continuitatea și 
utilitatea clădirii-simbol, aceasta 
menținându-și destinația de sediu 
oficial al noii și vechii instituții 
regale, deopotrivă.   

Proiectul de lege recunoștea, cum 
am subliniat mai devreme, existența 
Șefului Casei Regale a României și 
lăsa la latitudinea deciziei propriilor 
norme („desemnat potrivit Statutului 
acesteia” (art. 7)) alegerea sa. Este 
important să evidențiem faptul că, cu 
atât mai mult cu cât ne referim la un 
proiect de lege elaborat de un 
Executiv republican, discuția privind 
șefia casei regale este una fundamen-
tală din perspectiva acceptării nor-
mativ-constituționale. Deși proiectul 
nu a ajuns să treacă de controlul de 
constituționalitate, acceptarea sui 
generis a acestei poziții a produs 
practic o recunoaștere de facto a 

existenței instituției neformalizate. 
Atribuțiile șefului casei regale, 
potrivit proiectului de act normativ, 
se refereau la reprezentarea instituției 
în raport cu alte entități publice sau 
private naționale sau internaționale, 
la numirea directorului serviciului 
administrativ al Casei Regale a 
României, la adoptarea regulamen-
tului de funcționare și a serviciului 
administrativ. Prezentarea raportului 
anual de activitate asupra activității 
noii instituții, în fața camerelor 
reunite ale parlamentului, dar și sti-
pendierea șefului casei regale cu o 
indemnizație lunară echivalentă cu 
cea aferentă unui fost șef de stat, 
conturau dimensiunea unei instituții 
unice în arealul românesc, cu valențe 
de reprezentare, identitare și suve-
rane20.  

În chestiunea patrimoniului, casa 
regală își mențiunea sursele private 
de finanțare, la care se adăugau dona-
țiile, vânzările de carte sau sponsori-
zările, dar sursa principală era, pentru 
proiectele și acțiunile publice, bu-
getul de stat. În același timp, pro-
iectul de lege făcea următoarea 
distincție: „patrimoniul Casei Regale 
a României, ca persoană juridică” și 
„patrimoniul personal al oricărei 
persoane, inclusiv al Șefului Casei 
Regale a României”. Totodată, patri-
moniul noii instituții putea fi com-
pletat cu donații, sponsorizări, edita-
rea și vânzarea de cărți, iar cea mai 
mare parte a finanțărilor pentru chel-
tuielile curente ale noii structuri se 
asigurau de la bugetul de stat, precum 
și din venituri proprii.  
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Este important de precizat că 
instituția dinastică, în noua formulă 
instituționalizată proiectată, urma să 
aibă o structură administrativă cu 20 
de posturi, condusă de un director 
administrativ al Casei Regale a 
României care gestiona întreaga acti-
vitate curentă. Astfel, acesta urma să 
decidă asupra procedurilor de ocu-
pare a posturilor, de administrare a 
patrimoniului, reprezentarea în 
instanță dar și alte atribuții stabilite 
„în baza mandatului acordat de Șeful 
Casei Regale a României”. Totodată, 
proiectul de lege prevedea ca, în 
termen de „10 zile de la data intrării 
în vigoare a prezentei legi, Șeful 
Casei Regale a României este recu-
noscut prin Declarația comună a 
celor două camere ale Parlamentului, 
adoptată în ședință comună”. În trei 
luni de la adoptarea actului normativ, 
Șeful Casei Regale aproba statutul 
acesteia21.  

Odată cu oficializarea proiectului, 
în vara anului 2016, familia dinastică 
preciza22 că „primește cu încredere 
proiectul de lege privind Casa 
Regală, pus în dezbatere publică de 
către Guvern” și sublinia că inițiativa 
consolida „pe termen lung” rolul 
Casei Regale a României în societate, 
prin oficializarea personalității sale 
juridice. Instituția regală mai afirma 
public în acel context că inițiativa 
legislativă promovată de Executiv 
„este rezultatul unui dialog constant 
cu Guvernul României și întrunește 
acordul Familiei Regale, al Guvernului 
și al partidelor parlamentare, care au 
fost consultate de către Custodele 
Coroanei”. Totodată, Casa regală 

„invita toţi cetăţenii interesaţi să 
participe la dezbaterea publică orga-
nizată de inițiatorul proiectului de 
lege, dezbatere care va fi dezvoltată 
în procedura din cadrul Parlamentu-
lui.  Potrivit comunicatului instituției 
regale, „reprezentanții Casei 
Majestății Sale Regelui se află într-o 
strânsă colaborare cu aparatul tehnic 
al Guvernului pentru ca, la finalul 
perioadei de dezbatere publică, să 
prezinte public clarificări despre 
aspectele față de care cetățenii îşi 
exprimă interesul”.  

Cum era de așteptat, proiectul de 
act normativ a stârnit chiar de la 
debutul său vii dezbateri și comen-
tarii23. Am argumentat24 atunci în 
intervenții publice motivele pentru 
care inițiativa Guvernului nu era una 
electorală sau politică, ci aceasta 
servea unui scop național, acela de a 
da casei regale „un cadru care să-i 
statornicească pentru totdeauna rolul 
și misiunea”, o formulă de a pune 
capăt unei limitări legislative și 
instituționale din ultimii 26 de ani, un 
proiect legal care să oficializeze și să 
faciliteze toate proiectele Familiei 
Regale de diplomație publică, de 
reprezentare, de participare în acțiuni 
sociale, economice în interiorul și în 
afara granițelor în beneficiul 
României. Am subliniat faptul că 
„rolul său legal și instituțional nu 
poate rămâne în avanpremiera tre-
cutului și a tradițiilor; nu poate 
rămâne fără progres, nu poate rămâne 
la nivelul anilor ’90, nu poate stagna, 
nu poate rămâne într-un perpetuu rol 
de ambiguitate din perspectiva statu-
tului său recunoscut de statul român 
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și de instituțiile românești”. În același 
timp, am readus în discuție faptul că 
această formulă de instituționalizare 
într-un context constituțional repu-
blican nu era nouă, ci își avea origi-
nile tocmai în experiențele (amintite 
în acest studiu) din anii ‘90 și 2000, 
când Regele Mihai și familia regală 
oferiseră un enorm sprijin diplomatic 
României prin eforturi financiare și 
logistice considerabile proprii și cu 
limitări pe măsură. Am arătat că acest 
proiect nu era asumat partizan de un 
partid politic, ci tocmai oferea o 
garanție de independență politică 
apreciabilă, context destul de rar în 
țara noastră: „Când România are un 
Executiv tehnocrat, un președinte 
ales democratic de altă culoare 
politică decât majoritatea parlamen-
tară și un legislativ cu grupuri parla-
mentare diverse, de ideologii liberale, 
social-democrate sau populare și 
când toate aceste forțe susțin acest 
proiect de instituționalizare a casei 
regale, înseamnă că elitele politice nu 
mai pot nega rolul casei regale sau 
valoarea inestimabilă a acesteia”. 
Mai mult, am amintit precedentul 
european și am întărit ideea că, în 
eventualitatea materializării proiec-
tului, dezbaterea despre monarhie nu 
se încheia: „O lege pentru Casa 
Regală nu împiedică prin absolut 
nimic aspirațiile monarhiste ale 
societății românești. Acest proiect de 
lege va ocroti casa regală de cei care 
ar încerca uneori să-i știrbească 
statutul, să-i nege meritele și să îi 
nege utilitatea sau implicarea în viața 
statului. Un model similar în 
Muntenegru funcționează de 5 ani și 

el a dus acolo la rezultate remarca-
bile, unice în Balcanii de Vest și în 
Europa. Statul muntenegrean va 
adera în acest an la NATO și în alți 
câțiva la UE, intrând astfel în cea mai 
benefică perioadă de stabilitate și 
prosperitate din istoria sa.” 

 
2017: Proiectul de lege este 
abandonat de Guvern; un nou 
proiect depus în Parlament de 
către președinții celor două 
Camere se oprește în declarații 
și confruntări politice 
 
Contextul politic încărcat al 

anului electoral 2016, divizarea și 
fragmentarea forțelor politice, un 
guvern tehnocrat cu o susținere 
fragilă în Parlament au inhibat 
progresul proiectului de lege, dar a 
lipsit și o asumare mai fermă din 
partea actorilor politici de la nivelul 
Guvernului și al Parlamentului. Mai 
mult, procedura de avizare a întâm-
pinat dificultăți în compartimentele 
guvernamentale și instituții, unde, se 
știe, susținerea actelor normative este 
nu doar rodul unui demers birocratic, 
ci și a unei susțineri politice și infor-
male. Era dovada că luptele politice 
și sabotarea de către funcționari a 
proiectelor ce primiseră consens 
politic blocaseră practic administra-
ția, anticipând o surpriză la alegerile 
parlamentare. De asemenea, proiectul 
de lege, în procedura de avizare, avea 
nevoie și de avizul Consiliului 
Suprem de Apărare a Țării (CSAT)25.  

La 10 luni de la lansarea în dez-
batere publică a proiectului de lege 
„privitoare la Casa Regală a 
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României”, în aprilie 2017, Liviu 
Dragnea, președintele Camerei 
Deputaților și liderul principalului 
partid de guvernământ, anunța că, în 
urma tergiversărilor instituționale ale 
Executivului, proiectul de lege urma 
să fie depus în Parlament, în circuitul 
legislativ, de către liderii coaliției de 
guvernare de la acel moment: „Am 
discutat cu Altețele lor Regale şi am 
constatat cu amărăciune că după 
întâlnirea pe care am avut-o şi eu şi 
domnul Tăriceanu separat anul trecut, 
când stabilisem să inițiem o lege în 
Parlament la propunerea dumnealor, 
atunci Guvernul Cioloş s-a grăbit şi a 
spus că vor dânșii să inițieze acel 
proiect de lege. Am zis să nu ne gră-
bim pe aşa ceva, am zis să așteptăm 
să vină proiectul în Parlament, dar 
nici până în ziua de azi proiectul nu a 
plecat de la Guvern. Împreună cu 
domnul Tăriceanu le-am propus 
Alteţelor lor Regale să inițiem noi 
proiectul de lege în Parlament pentru 
a putea totuși finaliza ce am promis”. 
Liderul PSD sublinia reticența și 
opoziția funcționarilor din instituțiile 
avizatoare: „Funcționarii din minister 
au rămas aceiași, cei care n-au vrut să 
avizeze din nu ştiu ce motive, în 
continuare nu vor să avizeze şi eu zic 
că totuși nu putem să ne împiedicăm 
de această birocrație”26. 

Dezbaterea asupra proiectului de 
lege privind instituționalizarea casei 
regale a fost deopotrivă grăbită și 
vulnerabilizată, în același timp, de 
câteva elemente care merită a fi men-
ționate. În primul rând, este necesar 
de precizat că, pe parcursul anului 
2017, mișcările antiguvernamentale 

de protest au avut amploare „isto-
rică”27 în urma deciziilor coaliției de 
a modifica prin acte normative 
(ordonanță de urgență și proiect de 
lege) anumite prevederi din Codul 
penal și din Codul de procedură pe-
nală pentru amnistierea unor categorii 
de infracțiuni din sfera corupției, 
precum și pentru grațierea unor 
categorii de persoane condamnate. 
Acestea vizau importanți oameni 
politici cu funcții de primă decizie în 
establishment-ul românesc, ceea ce a 
echivalat cu o deturnare masivă nu 
doar a luptei împotriva corupției, dar 
mai ales cu pericolul iminent al 
compromiterii statului de drept și al 
avarierii grave a statutului de mem-
bru al României în Uniunea 
Europeană și pe plan internațional. 
Totodată, conflictele din interiorul 
coaliției de guvernământ pe fondul 
tensiunilor sociale și a luptelor 
interne au făcut ca la mijlocul anului 
2017, prima moțiune de cenzură 
depusă de un partid împotriva pro-
priului Guvern să fie adoptată, astfel 
încât guvernul de coaliție PSD-
ALDE, condus de social-democratul 
Sorin Grindeanu, a fost înlăturat și un 
nou cabinet instalat. În al doilea rând, 
înrăutățirea stării de sănătate a 
Regelui Mihai și veștile triste despre 
situația medicală a monarhului – care 
au venit în cascadă pe tot parcursul 
anului 2017 – au grăbit din mai multe 
considerente discuția despre reinstitu-
ționalizarea Casei Regale. Cel mai 
probabil simpatia și notorietatea de 
care se bucura Regele, dar și alte 
motivații de poziționare față de elec-
toratul sensibil la situația casei regale 



POLIS 

 266

și la moștenirea instituțională a lui 
Mihai I au determinat actorii să 
găsească un nou prilej pentru a 
soluția statutul juridic al casei regale. 

La începutul lunii noiembrie 
2017, în contextul agravării stării de 
sănătate a Regelui, liderii coaliției de 
guvernământ, președinții celor două 
camere și, în același timp, ai PSD și 
ALDE, respectiv Liviu Dragnea și 
Călin Popescu Tăriceanu, depun pe 
circuitul legislativ parlamentar, la 
Senat, proiectul de lege privind 
statutul casei regale. Practic, docu-
mentul replica proiectul de lege 
lansat în dezbatere publică de către 
cabinetul condus de Dacian Cioloș 
din iunie 2016, dar aducea câteva 
prevederi noi, care atenuau riscul ca 
o eventuală atacare a legii la Curtea 
Constituțională să aibă succes. Astfel, 
se propunea recunoașterea poziției de 
Șef al Casei Regale a României, ca 
„poziție onorifică”, asimilată proto-
colar cu cea a unui fost șef de stat – 
„Șeful Casei Regale a României 
ocupă în ordinea de precădere a 
protocolului național o poziție 
echivalentă unui fost șef de stat” –, se 
reducea durata de folosință gratuită a 
Palatului Elisabeta de la 99 de ani la 
49 de ani, dar se adăuga și adoptarea 
bugetului anual al instituției prin 
hotărâre de Guvern28. De asemenea, 
desemnarea șefului casei regale 
devenea un atribuit al normelor 
interne „potrivit Statutului acesteia” 
și se introducea în lege paragraful 
care făcea trimitere directă la Mihai I 
și la statutul acestuia. Potrivit arti-
colului 6 (2)), „La data intrării în 
vigoare a prezentei legi, funcția de 

Șef al Casei Regale a României este 
deținută de șeful statului din perioada 
1927-1930”. Totodată, la dispozițiile 
finale, apărea noua prevedere potrivit 
căreia, în 90 de zile de la intrarea în 
vigoare a actului normativ, Șeful 
Casei Regale aproba statutul acesteia, 
iar la o lună de la apariția legii în 
Monitorul Oficial, Executivul urma 
să adopte o hotărâre prin care stabilea 
grila de salarizare a personalului 
serviciului Administrativ al noii 
instituții29. 

Reacțiile critice la noul proiect au 
fost relativ slabe, opoziția nu a 
protestat decât pe o voce singulară. 
Liberalii au aprobat tacit legea, fără 
să conteste nici oportunitatea și nici 
forma actului normativ, chiar dacă nu 
se aflau printre semnatari sau iniția-
tori, în vreme ce Uniunea Salvați 
România (USR), partid progresist 
nou înființat, a declarat public că va 
depune amendamente, reluând teza – 
utilizată de unii public în 2016 – 
potrivit căreia se producea o subor-
donare a casei regale politicului, se 
subliniau „beneficiile materiale” și se 
formulau acuzații de înțelegeri 
ascunse între membrii dinastiei și 
guvernanți. Radicalii din opoziție 
acuzau atunci că prin noul act nor-
mativ casa regală devenea „o insti-
tuție banală”, care urma să fie „șan-
tajată perpetuu” de către statul 
român30. 

Finalul anului a adus deopotrivă 
încercarea de a grăbi și mai mult 
parcursul actului normativ, dar și o 
situație oarecum neașteptată – pe 
fondul conflictelor din interiorul 
PSD, între primul-ministru de la acea 
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vreme, Mihai Tudose, și conducerea 
partidului – în care șeful Executivului 
a atacat și contestat public instituția 
dinastică. Vestea trecerii la cele 
veșnice a Regelui Mihai, la 5 decem-
brie 2017, a creat o emoție extrem de 
puternică în societate. Săptămâni 
întregi, mass-media și publicul au 
fost conectate și marcate de perioada 
funeraliilor, un adevărat șoc a fost 
declanșat de dispariția ultimului 
monarh al României. În tot acest 
context, s-a adăugat desigur și 
situația coaliției de guvernământ care 
era din ce în ce mai contestată public 
după protestele masive din iarna și 
primăvara aceluiași an, dar și după 
luptele intestine care culminaseră cu 
demolarea propriului Executiv prin 
moțiune de cenzură. Cu toate acestea, 
la două zile de la moartea Regelui 
Mihai, președintele Senatului, Călin 
Popescu Tăriceanu, anunța31 pripit că 
proiectul de lege care oficializa 
statutul juridic al instituției dinastice 
urma să fie dezbătut în comisia 
juridică a camerei superioare a 
Parlamentului și se antepronunța cu 
privire la avizul favorabil al 
Guvernului, transmițând că va fi unul 
pozitiv. Ulterior, după funeraliile 
Regelui, proiectul de lege ajunge32 să 
fie discutat într-o ședință a Coaliției 
de guvernare, ridicând deja primele 
semne de întrebare cu privire la un 
eventual consens. De obicei, ședin-
țele coaliției puneau în dezbatere 
chestiunile aflate în dispută și nu 
orice proiect de act normativ era 
discutat acolo. Cu același prilej, șeful 
Executivului de la acea vreme 
ajunsese să aibă primele declarații 

revendicative cu privire la familia 
regală și la statutul acesteia, decla-
rând că „în ceea ce privește drepturile 
urmașilor ca şi la nivel de urmaş de 
şefi de stat, nici la alţi şefi de stat nu 
avem aceste drepturi. Iar în ceea ce 
priveşte Palatul Elisabeta, să aibă 
statul şi folosinţa fiindcă sunt o 
mulţime de întrebuințări pentru acest 
palat, Casa Regală având alte do-
menii regale în toată ţara”. Afirma-
țiile cu privire la statutul familiei 
regale, la situația Palatului Elisabeta, 
la procesul retrocedării proprietăților 
regale, la eventualitatea ceremo-
nialului etc. au devenit în următoarele 
zile virulente33 și au blocat, atât 
declarativ, cât și oficial, demersurile 
legislative pentru parcursul birocratic 
al proiectului de lege. Invocând un 
punct de vedere negativ de la 
Ministerul justiției pe motive de 
constituționalitate, Guvernul a acor-
dat un aviz negativ34 pentru proiectul 
de lege privind statutul juridic al 
Casei Regale, Tudose susținând că 
acesta nu se mai bucura de susținerea 
de la început în Parlament. 

Se cuvin făcute aici câteva preci-
zări. În primul rând implicațiile 
constituționale ale proiectului de lege 
din 2017 erau mult atenuate față de 
prima propunere. Casa Regală primea 
doar un statut juridic de „utilitate 
publică”, fără scop patrimonial, ceea 
ce însemna că eventualul conflict la 
Curtea Constituțională nu era tocmai 
justificat. Totodată, acordarea unei 
calități onorifice asimilate cu cea de 
șef al statului în ordinea de precădere 
era mai degrabă o compensație de 
imagine decât un statut între auto-
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ritățile române. De asemenea, men-
ținerea Palatului Elisabeta ca sediu al 
viitoarei instituții prin formula 
schimbării destinației, din reședință 
pentru fost șef de stat în imobil 
pentru o structură de utilitate publică 
era posibilă. În definitiv, acesta și-ar 
fi păstrat rolul de „palat public” 
pentru evenimente și acțiuni cu 
caracter oficial, rămânând astfel în 
circuitul instituțional. Mai mult, noul 
act normativ ar fi reprezentat pentru 
viitor, dar mai ales în acel moment – 
2017, un compromis rezonabil cu 
privire la noul statut al casei regale 
după trecerea la cele veșnice a lui 
Mihai I, dar și o formulă de a înlocui 
efigia Regelui cu o susținere din 
partea statului, compensând multe 
din neajunsurile și îndatoririle sta-
tului față de dinastie. Dar atitudinea 
primului ministru Mihai Tudose, pe 
fondul neînțelegerilor și poziționă-
rilor în antiteză cu liderii propriei 
coaliții – prin care a creat un conflict 
spontan cu familia regală apelând la 
aserțiuni publice repetate de felul 
celor din perioada guvernelor din 
primii ani postdecembriștii, asimi-
lând existența casei regale cu atacul 
la adresa simbolurilor constituționale 
sau chiar cu schimbarea formei de 
guvernământ și readucând în discuție 
tema proprietăților regale – a servit 
instituțiilor avizatoare, cel mai pro-
babil, drept decizie politică în 
circuitul instituțional. Drept conse-
cință, nu doar că avizul Guvernului a 
fost negativ, dar s-a transmis practic 
ideea că instituțiile statului și, per 

ansamblu, clasa politică ar fi respins 
această idee în general.  

 
Abandonarea definitivă a pro-
iectului legislativ pentru regle-
mentarea statutului Casei 
Regale și încercarea de înfiin-
țare a unui institut regal pentru 
susținerea activităților institu-
ției dinastice  
 
Tergiversarea și vehemența cu 

care s-a opus șeful administrației ro-
mânești de la acea vreme proiectului 
de act normativ, consumarea momen-
tului de mare emoție publică pricinuit 
de dispariția ultimului monarh al 
României cât și neînțelegerile dintre 
șefii coaliției de guvernare și premier 
purtate mai ales prin astfel de 
episoade au făcut ca soarta inițiativei 
legislative depuse în noiembrie 2017 
să fie aproape pecetluită. Șansele ca 
proiectul să progreseze în Parlament 
erau reduse. Astfel, se decide retra-
gerea proiectului, în martie 2018. La 
acea vreme, președintele camerei 
superioare a Parlamentului, Călin-
Popescu Tăriceanu, făcea publică 
intenția liderilor coaliției de a aban-
dona definitiv inițiativa legislativă de 
la Senat, refacerea acesteia și depu-
nerea, într-o nouă formă, la Camera 
Deputaților. Tăriceanu a explicat 
atunci că, fiind vorba despre o insti-
tuție nou-înființată, era necesar ca 
proiectul să fie luat în dezbatere de 
camera inferioară a Parlamentului și 
abia apoi de către Senat, for deci-
zional în acest caz. În același timp, 
admițând într-un fel punctul de 
vedere al Guvernului, Tăriceanu 
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sublinia că un proiect de lege care să 
reglementeze statutul juridic al Casei 
Regale nu putea transforma instituția 
dinastică într-o organizație negu-
vernamentală („Casa Regală nu poate 
fi totuși un ONG”) și dezvăluia 
viitoarele intenții ale inițiatorilor de a 
genera repede, în aceeași sesiune 
parlamentară, „crearea unei instituții 
care să fie bugetată și care să pri-
mească forurile aferente. Păstrăm 
aceeași intenție, ca Palatul Elisabeta 
să poată fi folosit pentru derularea 
activităților Casei Regale”. Tăriceanu 
a precizat atunci că și-ar dori că pro-
iectul refăcut să fie adoptat în aceeași 
sesiune parlamentară, „și ca semnal, 
și pentru a da o formă stabilă și legală 
funcționării Casei Regale”35. 

În mai 2018, la doar două luni 
după retragerea proiectului, un nou 
act normativ, complet diferit, este 
depus de către Gabriel Vlase, deputat 
PSD la acea vreme și actual director 
al Serviciului de Informații Externe, 
și susținut de alți 34 de deputați PSD 
și ALDE. Legea36 „privind înființarea 
Institutului pentru promovarea valo-
rilor naționale «Regele Mihai I»” ar-
gumenta, printre altele, în expunerea 
de motive, că monarhia a avut o con-
tribuție semnificativă la consolidarea 
statului, „fiind recunoscută public ca 
simbol” iar, în ciuda tuturor angaja-
mentelor pe care le desfășoară în 
interiorul și în afara granițelor în 
beneficiul țării, „în prezent, nu există 
nicio bază instituțională prin care 
statul să faciliteze activitățile publice 
specifice”. Se propunea astfel „crea-
rea posibilității de finanțare a 
acestora și din fonduri publice, ca și a 

aparatului administrativ afectat înde-
plinirii lor” și „consacrarea Palatului 
Elisabeta ca sediu al unei instituții 
dedicate acestor activități”. Având cu 
totul o altă structură și filosofie 
instituțională, noua lege își propunea 
practic să creeze doar suportul lo-
gistic, financiar și birocratic pentru 
susținerea activității Casei Regale, 
astfel soluționând nu statutul juridic 
și design-ul dinastiei, ci problema 
colaboratorilor, cea financiară și a 
Palatului Elisabeta.  

Instituția propusă spre a fi creată 
avea statutul de „autoritatea adminis-
trativă autonomă, cu personalitate 
juridică, sub control parlamentar”, iar 
principalele activități vizau promo-
varea imaginii României, a simbo-
lurilor, tradițiilor naționale, a reali-
zărilor din domenii diverse, promo-
varea unor evenimente istorice sau 
programe naționale, a rezultatelor din 
educație, știință etc. De asemenea, 
noua instituție urma să efectueze 
studii, cercetări, să organizeze sau să 
participe la programe sau proiecte din 
domenii largi ale societății, vizite 
interne sau externe. Conducerea noii 
instituții era practic una pur admi-
nistrativă, șeful familiei regale a 
României, „Custodele Coroanei” 
doar propunând Parlamentului direc-
torul institutului regal, care era numit 
sau revocat prin votul parlamentarilor 
prezenți. Atribuțiile directorului, or-
donator principal de credite, vizau 
organizarea și funcționarea întregii 
instituții, inclusiv reprezentarea aces-
teia în relațiile cu persoanele fizice 
sau juridice române și străine. Din 
punct de vedere financiar, noua 
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auoritate urma să primească un buget 
anual, prin bugetul Senatului, în 
cuantum de 860.000, care se indexa 
din oficiu, anual, cu rata medie 
anuală a inflației, și care se putea 
completa cu venituri proprii. Institu-
tul avea posibilitatea să obțină veni-
turi prin studiile și cercetările pe care 
le realiza sau coordona, prin atra-
gerea de fonduri europene, editarea 
de cărți, servicii de consultanță, 
acorduri de colaborare etc. Ca și în 
vechiul proiect, noua structură urma 
să aibă un număr maxim de 20 de 
posturi salarizate, iar statul de per-
sonal, organizarea compartimentelor 
și atribuțiile erau stabilite prin ordine 
ale directorului. Anexa legii care 
stabilea organigrama dezvăluia că nu 
mai puțin de șapte compartimente 
urmau să fie subordonate directorului 
institutului și unui director adjunct. 
Anual, instituția era obligată să de-
pună un raport de activitate și contul 
de execuție bugetară la Birourile 
Reunite ale Parlamentului. Totodată, 
sediul noii instituții era Palatul 
Elisabeta, iar pentru punerea în 
aplicare a acestui deziderat, Regia 
Autonomă „Administrația Patrimo-
niului Protocolului de Stat” urma să 
predea noii instituții imobilul, în 30 
de zile de la intrarea în vigoare a 
actului normativ37.  

Parcursul noului proiect de lege 
durează aproape doi ani, de la 10 mai 
2018, când a fost înregistrată forma 
inițiatorului, și până la 23 aprilie 
2020, când ultimul punct de vedere al 
Guvernului (negativ) a fost transmis 
Parlamentului. Acesta se oprește fără 
a finaliza adoptarea sau respingerea 

definitivă a inițiativei. În tot acest 
timp, numeroase ajustări au fost 
făcute formei inițiale. În general, în 
anul 2018 rapoartele și avizele de la 
Camera Deputaților au fost favo-
rabile, precum și cele de la Consiliul 
Legislativ și Guvern. Modificările au 
fost în mare parte de ajustare cu alte 
prevederi legislative, ca de exemplu 
introducerea calității de ordonator 
terțiar de credite (și nu principal), 
eliminarea unei alocări bugetare 
preexistente în lege, precum și pre-
cizări birocratice necesare cu privire 
la statutul sediului noii instituții. 
Inițiativa a fost inițial adoptată tacit 
de către Camera Deputaților, ca 
urmare a depășirii termenului de 
adoptare, și transmisă Senatului pe 31 
octombrie 2018. La Senat, proiectul 
de act normativ privind înființarea 
instituției pentru promovarea valori-
lor naționale „Regele Mihai I” 
(L648/2018)38 durează relativ puțin, 
din noiembrie 2018 până în decem-
brie același an, unde primește avize 
favorabile, unele cu amendamente, 
de la comisiile sesizate și un raport 
negativ din partea Comisiei de buget.  

Votul final39 din 19 decembrie 
2018 adoptă inițiativa (69 de voturi 
pentru, 5 împotrivă, 16 abțineri). Față 
de forma de la Camera Deputaților, 
proiectul de lege primește relativ 
puține modificări de substanță, cele 
mai importante dintre acestea refe-
rindu-se la statutul noii instituții – 
„instituție publică de interes național” 
în loc de „autoritate administrativă” –
, la posibilitatea de a avea sigiliu și 
steag propriu, de a încheia convenții 
de colaborare cu experți ori perso-
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nalități din țară sau străinătate, de a 
colabora direct cu instituții guverna-
mentale și ministere, cu Președinția, 
de a primi suport din partea misiuni-
lor diplomatice sau consulare pentru 
activitățile institutului desfășurate în 
exterior, de a putea folosi cu titlu 
gratuit sălile din Palatul Regal cu 
simbolistică pentru istoria monarhiei, 
de a putea dobândi bunuri mobile sau 
chiar imobile. În același timp, o noutate 
era numirea directorului institutului 
pentru un mandat de 4 ani, cu posi-
bilitatea reînnoirii, fără a exista o li-
mită a numărului de mandate, nu-
mirea și revocarea în funcție făcându-se 
de către plenul Senatului la propu-
nerea Custodelui Coroanei. Directo-
rul institutului nu putea fi membru al 
unui partid politic, iar pe lângă 
acesta, se crea un consiliu consultativ 
din maximum 9 membri neremu-
nerați, format din „personalități de 
prestigiu în domeniul lor de acti-
vitate” cu rol onorific, ce urmau să 
contribuie la realizarea strategiei și a 
programelor institutului. În privința 
bugetului, noua prevedere instituia un 
prag minim anual de patru milioane 
de lei individualizat distinct din bu-
getul Senatului, care putea fi comple-
tat cu alte venituri sau din rectificări 
bugetare pe parcursul anului40.  

 După adoptarea în această 
formă proiectul privind înființarea 
instituției pentru promovarea valori-
lor naționale „Regele Mihai I” este 
ulterior transmis, la 21 decembrie 
2018, Camerei Deputaților, conside-
rată cameră decizională. Din acel 
moment proiectul se împotmolește 
din mai multe cauze. În principal, 

situația politică devine una volatilă, 
susținerea coaliției de guvernământ 
începe să fie imprevizibilă pe fondul 
alegerilor europarlamentare și prezi-
dențiale care urmau în anul 2019, a 
creșterii tensiunii sociale și mai ales a 
situației liderului PSD, Liviu 
Dragnea, implicat într-un important 
proces penal, care avea să-i pună 
capăt și carierei politice. Toate aceste 
considerente au lăsat în subsidiar 
prioritatea pentru acest act normativ, 
iar schimbările politice din anul 2019 
au fost decisive. După alegerile 
europarlamentare din luna mai 2019, 
sentința de condamnare a liderului 
PSD, problemele de leadership de la 
nivelul aceluiași partid, cursa internă 
din coaliția de guvernământ pentru 
desemnarea candidatului la prezi-
dențiale, toate acestea au culminat cu 
pierderea guvernării și instalarea unei 
noi majorități în noiembrie 2019. 
Practic, întreg anul 2019 a făcut 
imposibilă adoptarea actului nor-
mativ, lipsa consistenței susținerii și a 
unei decizii de impunere pe agenda 
coaliției din același an afectând deci-
siv șansele materializării inițiativei. 
Parcursul actului normativ, în con-
tinuare, la Camera Deputaților, a 
arătat că în primăvara lui 2019 doar 
jumătate dintre comisiile sesizate 
emiseseră avize (dintre care unul 
negativ la comisia pentru Educație), 
iar în aprilie 2020 Guvernul a emis 
un nou punct de vedere41 negativ 
pentru inițiativa legislativă aflată pe 
circuit la Camera Deputaților. 
Practic, din acel moment, din aprilie 
2020, proiectul de lege nu a mai 
avansat în Parlament, dar nici nu a 
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fost respins definitiv, situație în care 
se găsește și astăzi, la finalul anului 
2021.  

Trebuie precizat însă că, în 
aceeași lună a anului 2020, un pas 
înainte a fost făcut în privința se-
diului42 care servea instituția di-
nastică. Guvernul liberal condus de 
Ludovic Orban și instalat în noiem-
brie 2019 a promovat în aprilie 2020 
două43 importante acte normative. O 
hotărâre de Guvern prin care a 
recunoscut asociația „Casa Majestății 
Sale” ca fiind de utilitate publică, 
angajând ulterior, la câteva zile, 
promovarea proiectului hotărârii de 
Guvern privind atribuirea în folosință 
gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, a 
Palatului Elisabeta către aceeași 
asociație, în vederea stabilirii ca 
sediu al acesteia. Această organizație 
nonguvernamentală era practic ser-
viciul administrativ al Familiei 
Regale care administra proprietățile, 
bugetul, cât și întreaga dimensiune lo-
gistică a acțiunilor instituției dinastice.  

 
Concluzii  
 
Reinstituționalizarea regalității 

rămâne un proiect nefinalizat. Deși a 
trecut aproape un sfert de secol de la 
reîntoarcerea Familiei Regale în 
România și peste două decenii de la 
revenirea definitivă a acesteia, reali-
tățile politice dovedesc faptul că 
există în continuare lipsa unui con-
sens cu privire la statutul casei regale. 
Informal însă, acțiunile, anvergura și 
dimensiunea susținerii publice a di-
nastiei nedomnitoare au depășit 
cadrul formal, conceptual al unei 

comunități private de familie cu un 
statut privilegiat, dar nu au putut 
înlocui lipsa de mobilitate și de curaj 
a actorilor politici.  

Proiectele de lege lansate de 
Executiv, partide politice, deputați 
sau senatori, unice de altfel în ultimii 
aproape optzeci de ani, după abolirea 
monarhiei, erau consecința a nume-
roase discuții și poziționări din inte-
riorul sistemului și acestea serveau 
unui scop național, un cadru care să-i 
stabilească dinastiei naționale ned-
monitoare, pentru totdeauna, rolul și 
misiunea. Dar felul în care de multe 
ori, logica evenimentelor s-a supra-
pus cu contextul politic sau cu ima-
ginea oamenilor politici a afectat 
finalitatea unui proces legislativ 
complicat. Totodată, perioada 2016-
2021 a fost una complicată din punct 
de vedere politic, România traver-
sând în acești ultimi ani numeroase 
crize politice și instituționale, recon-
figurări de majorități, prăbușiri de 
guverne și confruntări electorale care 
au făcut puțin posibilă închegarea 
unui consens pe teme importante ca 
aceasta. Mai mult, schimbarea stra-
tegiei și a proiectelor de lege au 
inhibat actorii și partidele și au dat 
aparența unei situații provizorii care 
putea fi transformată inevitabil în 
favoarea sau defavoarea puterii sau, 
după caz, a opoziției.  

Deși definirea unui formule juri-
dice care să încheie o limitare le-
gislativă și instituțională de aproape 
opt decenii nu a fost conturată, un 
proiect legal care să oficializeze și să 
faciliteze toate proiectele Familiei 
Regale de diplomație are deja spațiu 
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de manevră. Cele câteva proiecte 
demonstrează că există deja prece-
dente, dar personalizarea de către 
actorii politici a acestei teme va crea 
mereu insurmontabile dezavantaje și 
blocaje inevitabile. Ambiguitatea 
juridică din perspectiva statutului 
casei regale recunoscute de statul 
român arată că aceasta poate fi 
depășită doar dacă va exista o bază 
instituțională de suport politic prin 
care statul să faciliteze activitățile 
publice specifice ale dinastiei 
nedomnitoare în beneficiul țării.  

Conturarea unor formule pre-
instituționale dar și a unor ajustări pe 
parcurs (proiectul de lege privind 
crearea instituției pentru promovarea 
valorilor naționale „Regele Mihai I”, 

recunoașterea de către Guvern a 
Asociației „Casa Majestății Sale” ca 
fiind de utilitate publică, atribuirea 
acesteia în folosința gratuită a 
Palatului Elisabeta) arată că pro-
gresele au fost minore, însă au 
confirmat că există în spațiu politic 
susținere și consens limitat. De aceea, 
pe viitor eventuala reluare a inițiati-
velor, într-un climat de stabilitate cu 
o majoritate largă, poate avea sorți de 
izbândă cu condiția ca toți actorii 
politici să fie implicați, iar dialogul, 
prezentarea propunerii și discuția să 
fie însoțite de personalități politice 
credibile și de posibile proiecte 
naționale pe care noua instituție le 
poate împlini sau susține. 
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Votul electronic la alegerile locale.  
Forme de impact asupra nivelului de participare electorală 

 
[Electronic Voting in Local Elections. 

 Various Forms of Impact on Voter Turnout] 
 

Radu CARP 
 

Abstract: This study provides an overview of the current use of e-voting in local 
elections around the world. A specific objective of this paper is to identify 
whether the use of electronic voting in local elections leads to an increase in 
voter turnout. The study considers 7 countries where e-voting is allowed or 
where pilot projects have been implemented, and the results are mixed. The 
paper highlights the need for further research in this area, as increased turnout 
in local elections could mean more legitimacy for those to be elected and run 
local government, while the effect of decreased turnout would prove the limited 
usefulness of e-voting as it is used in its current forms. 
 
Keywords: electronic voting, European, local elections, national, participation.  

 
Introducere 
 
Votul electronic (e-votul) repre-

zintă un subiect controversat în 
zilele noastre; există atât argumente 
în favoarea, dar şi împotriva utili-
zării sale. Ca beneficii, votul elec-
tronic permite persoanelor cu 
dizabilități să voteze fără asistență, 
poate contribui la o numărare mai 
rapidă a voturilor și la livrarea 
rezultatelor finale ale alegerilor, 
poate reduce erorile, poate îmbu-
nătăți accesul anumitor grupuri la 
procesul electoral (personalul mili-
tar sau cetățeni care locuiesc în 
străinătate). Există argumente îm-
potriva votului electronic, cum ar fi: 
posibilitatea atacurilor de hacking, 

faptul că este mai dificil să se 
detecteze sursa defecțiunilor teh-
nice, nevoia de campanii de educare 
a alegătorilor, riscul pierderii încre-
derii publice în procesul electoral și, 
de asemenea, faptul că implică o 
creștere a costurilor pentru achizi-
ționarea și întreținerea întregului 
sistem. Există, de asemenea, o mare 
provocare pentru a garanta un vot 
liber și secret atunci când se folo-
sește votul electronic, prin împiedi-
carea exprimării mai multor voturi. 

În această lucrare, intenționez să 
prezint cât de răspândită este utili-
zarea votului electronic în întreaga 
lume, în special în Europa, utilizând 
ca studiu de caz alegerile locale. Nu 
voi lua în considerare experiențele 
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specifice legate de votul electronic 
în diferite țări la nivel național (ale-
geri parlamentare) sau la nivel euro-
pean (alegeri pentru Parlamentul 
European). Scopul acestui studiu 
este de a analiza țările în care e-
votul este utilizat pentru alegerile 
locale. Până în prezent, votul 
electronic la nivel local a fost 
utilizat în Canada în două provincii 
(Ontario și Nova Scotia), dar unele 
consilii municipale interzic în mod 
explicit utilizarea lui. Acestea sunt 
cazuri precum în Estonia (unde a 
fost utilizat la alegerile municipale 
din 2005, 2009, 2013 și 2017), în 
Germania (unde stiloul digital la 
alegerile locale din Hamburg a fost 
considerat admisibil de către Curtea 
Constituțională, dar nu a fost folosit 
niciodată), în Elveția (unde au fost 
efectuate multe alegeri la nivel 
cantonal și comunal), în Norvegia 
(care a testat votul electronic în zece 
municipalități în 2011 și în două-
sprezece municipalități în 2013, dar 
s-a decis în 2014 să nu mai desfă-
șoare proiecte pilot de vot electro-
nic), în Belgia și în Țările de Jos. 

Un scop specific al acestei lu-
crări este de a vedea dacă utilizarea 
votului electronic în alegerile locale 
duce la o creștere a numărului de 
participanți la alegeri. Nu există atât 
de multe studii cu privire la această 
problemă specifică, dar voi analiza 
concluziile specifice care au fost 
trase asupra acestei probleme în mai 
multe țări și voi încerca să văd dacă 
există un model. 

 
 

Ce reprezintă e-votul? 
 
Votul electronic (e-votul) este 

tipul de vot care utilizează mijloace 
electronice pentru a se ocupa de 
exprimarea și numărarea voturilor. 
E-votul utilizează aparate de votare 
electronice (EVM) sau computere 
conectate la Internet. Utilizarea 
Internetului se realizează în mai 
multe feluri: transmiterea de bază a 
rezultatelor către votul online prin 
intermediul dispozitivelor conecta-
bile, fi marcarea unui buletin de vot 
pe hârtie, un sistem de introducere a 
votului, înregistrarea alegătorilor, 
criptarea și transmiterea datelor 
către servere sau tabelarea rezulta-
telor alegerilor. Un sistem de vot 
electronic va îndeplini majoritatea 
sau toate aceste sarcini și va 
respecta standardele stabilite de o 
instituție (autoritatea electorală sau 
un alt organism). El trebuie să 
respecte securitatea, acuratețea, con-
fidențialitatea, accesibilitatea și alte 
standarde într-un context național 
dat. 

În întreaga lume, există în prin-
cipal două tipuri de voturi electro-
nice: 

• supravegheat de reprezen-
tanți ai autorităților electorale 
guvernamentale sau independente 
(mașini electronice de vot situate la 
secțiile de votare); 

• votul electronic la distanță 
prin Internet, în care alegătorul își 
transmite votul către autoritățile 
electorale din orice loc. 

Aparatele de vot DRE (cu înre-
gistrare electronică directă) înre-
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gistrează voturile prin intermediul 
unui afișaj de vot prevăzut cu 
componente care pot fi activate de 
către alegător (butoane sau ecran 
tactil). După alegeri, se produce o 
tabelare a datelor de vot stocate într-
o componentă de memorie deta-
șabilă și o copie tipărită. Aceasta 
oferă transmiterea buletinelor de vot 
individuale sau totalul voturilor 
către o destinație centrală pentru 
raportarea rezultatelor. Mașinile 
DRE întabulează buletinele de vot 
pe măsură ce sunt numărate și 
imprimă rezultatele după încheierea 
grupării. 

Partidele politice cu sprijin în 
electoratul cu venituri mici, cu un 
grad redus de acces la Internet, nu 
acceptă votul electronic. Fără spri-
jinul tuturor sau al majorității facto-
rilor de decizie în problemele 
electorale, votul electronic nu poate 
fi extins. 

Sistemele de votare electronică 
sunt în vigoare din anii 1960, când 
au fost folosite pentru prima dată 
sistemele cu cartele perforate. Șapte 
state au ales acest sistem pentru 
alegerile prezidențiale din 1964 din 
SUA. În prezent, mașinile DRE sunt 
utilizate în Brazilia, India și SUA. 

Este sigură folosirea votului 
electronic? 

Dacă inițial a existat un sprijin 
puternic în întreaga lume în ceea ce 
privește votul electronic, numărul 
criticilor față de acesta este în 
creștere. Aceste critici fac referire la 
sistemul informatic și la software-ul 
pe care îl folosește, nu la faptul că 
un dispozitiv electronic face parte 

dintr-un proces de vot. Mașinile 
DRE trebuie să aibă piste de audit 
pe hârtie, verificabile de alegători, 
iar software-ul pe care l-au folosit 
trebuie să fie o chestiune de control 
public. Aceasta nu este doar o 
preocupare teoretică. S-a descoperit 
că aparatele de vot folosesc parole 
de administrare implicite. Mașinile 
DRE fac erori. Modul de custodie al 
înregistrărilor este, de asemenea, un 
motiv de îngrijorare. Votul electro-
nic poate facilita frauda electorală. 
Acestea sunt motivele pentru care 
unele țări au anulat sistemele de vot 
electronic sau au decis să nu 
continue. 

Există experiențe mixte în în-
treaga lume. În India, Comisia 
Electorală recomandă votul electro-
nic, sprijinind argumentele ce stau 
la baza siguranței sale. Pe de altă 
parte, Olanda și Germania au încetat 
să-l folosească după câteva 
experiențe care au dovedit că nu 
este de încredere. 

În Olanda, mașinile DRE au 
funcționat o vreme dar au fost 
scoase din uz după o dezbatere pu-
blică ce a scos la suprafață îngrijo-
rări serioase. În 2006, după alegerile 
parlamentare (unde 21 000 de 
alegători au folosit votul electronic 
pentru a-și exprima votul), grupul 
„Nu avem încredere în aparatele de 
vot” a demonstrat că aceste aparate 
pot fi manipulate în doar 5 minute. 
Mai mult, frauda nu ar putea fi 
recunoscută de către alegători sau 
oficialii electorali. În urma acestui 
incident, în 2007, un comitet a 
raportat guvernului că ar fi mai 
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sigur să revină la votul pe hârtie. 
Prin urmare, votul electronic a fost 
abandonat în 2008. 

Curtea Constituțională Federală 
din Germania1 a decis în 2009 că 
utilizarea aparatelor de vot trebuie 
să îndeplinească un standard: 
„Verificarea rezultatului trebuie să 
fie posibilă de către cetățean în mod 
fiabil și fără cunoștințe de specia-
litate cu privire la subiect”. Aceasta 
a concluzionat faptul că dispo-
zitivele DRE utilizate nu înde-
plineau acest standard. Impactul 
deciziei nu a fost interzicerea votu-
lui electronic ca atare, dar de atunci 
toți pașii alegerilor care utilizează 
acest sistem trebuie să fie sub 
control din partea electoratului. 

Un motiv pentru care nu există 
un sprijin larg pentru extinderea 
votului electronic este faptul că 
există decalaje operaționale în ceea 
ce privește securitatea, de la 
transferul rezultatelor alegerilor pe 
dispozitive personale la postarea 
informațiilor clasificate pe rețelele 
de socializare. Votul electronic este 
considerat, din cauza acestor rezul-
tate, nesigur în Estonia, potrivit 
unor cercetări făcute în vederea ale-
gerilor recente. 

Lipsa testării, procedurile greșite 
de audit și insuficiența atenției acor-
date proiectării sistemului sau a 
proceselor legate de votul electronic 
fac e-votul vulnerabil erorii și frau-
dei. Institutul Național de Standarde 
și Tehnologie (NIST) a susținut 
într-un raport că „Incapacitatea 
arhitecturii DRE de a asigura audi-
turi independente ale înregistrărilor 

sale electronice îl face o alegere 
slabă pentru un mediu în care 
detectarea erorilor și a fraudei este 
importantă”2. 

Pentru a asigura utilizatorii DRE 
că voturile lor au fost exprimate 
corect, se folosesc multe tehnologii, 
cum ar fi criptografia, hârtia 
(păstrată de alegător sau verificată și 
lăsată cu oficialii electorali), veri-
ficarea audio, înregistrarea dublă 
sau sistemele de martori (altele 
decât hârtia). 

Software-ul utilizat în votul 
electronic este, de asemenea, un 
motiv de îngrijorare. Codul sursă al 
aparatului de votare ar trebui să fie 
public, dar în majoritatea cazurilor 
nu este. În Australia, soluția găsită a 
fost publicarea software-ului sub 
licență de software gratuită. 

Votul electronic s-a dovedit a fi 
ținta unor încărcături utile rău inten-
ționate: datele software destinate să 
aducă daune pot schimba votul 
alegătorului fără a fi cunoscut acest 
lucru de alte părți, indiferent de 
identificarea alegătorului sau de 
software-ul de criptare. 

 
Votul electronic utilizat la alege-
rile infra-statale din Europa 
 
Belgia 
Votarea electronică este utilizată 

pentru alegerile generale și muni-
cipale începând cu 1999. Aparatul 
de vot nu înregistrează și nu 
întabulează direct votul, ci servește 
ca dispozitiv de marcare a buleti-
nelor de vot. În acest sistem, se 
înregistrează buletinele de vot pe 
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cardurile din carton cu bandă mag-
netică. Alegătorii își depun bule-
tinele de vot într-o urnă care încor-
porează un cititor cu bandă mag-
netică pentru tabelarea votului. În 
cazul unei controverse, cărțile pot fi 
reluate de mașină. 

Potrivit unei cercetări recente, 
participarea la vot a scăzut în muni-
cipalitățile în care se folosește votul 
electronic, cel puțin până la ale-
gerile locale din 2012. O altă 
concluzie a acestei cercetări este că 
efectul negativ al votului electronic 
la participare crește în timp3. 

 
Elveţia 
Mai multe cantoane – Geneva, 

Neuchatel, Zürich – au introdus 
proiecte de testare a votului pentru a 
permite cetățenilor să folosească 
votul electronic. În 2011 a fost 
înființat un comitet director, format 
din factorii de decizie din cantoa-
nele cu vot electronic și repre-
zentanți ai administrației federale, 
ce este prezidat de cancelarul federal. 

Peste 150 de procese de votare 
electronică au fost efectuate la nivel 
federal și multe procese la nivel 
cantonal și comunal. Alte cantoane 
s-au alăturat votului electronic 
pentru a da posibilitatea votului 
alegătorilor care locuiesc în afara 
țării (dar numai la referendumuri și 
alegeri parlamentare). Consiliul 
federal a prezentat 3 rapoarte despre 
votul electronic și a făcut câteva 
propuneri. 

 
Estonia 
Votul electronic a început cu ale-

gerile locale din 2005, peste 9 000 

de alegători folosind acest sistem. 
Estonia a devenit prima țară care a 
oferit votul electronic pentru toate 
secțiile de votare ale alegerilor 
locale. La alegerile municipale din 
2009, 104 415 persoane au folosit 
votul electronic, aproximativ 9,5% 
din persoanele cu drept de vot. 

Fiecare cetățean are un card de 
identitate cu cip electronic care 
permite votul electronic. Odată 
verificată identitatea alegătorului, 
utilizând cartea de identitate ca un 
fel de semnătură digitală, votul 
poate fi exprimat prin Internet. 
Voturile nu sunt luate în considerare 
până la sfârșitul zilei alegerilor, 
până când alegătorii pot să și-l 
retragă. Aproape o treime din voturi 
au fost exprimate online la ultimele 
alegeri. 

 
Finlanda 
În 2008, mașinile DRE au fost 

parte ale proiectelor pilot la ale-
gerile municipale din 3 localități. 
Curtea Administrativă Supremă a 
anulat rezultatele și a dispus re-
luarea alegerilor. De fapt, într-un 
număr de 232 de cazuri (2% din 
totalul voturilor) alegătorii s-au 
conectat, au selectat votul, dar nu l-
au confirmat; prin urmare, aceste 
voturi nu au fost înregistrate. Din 
cauza acestui eșec parțial al ale-
gerilor pilot, Finlanda a abandonat 
planurile de a continua votul elec-
tronic. Poziția oficială a guvernului 
finlandez este că va urmări înde-
aproape evoluțiile din întreaga lume 
și va reveni la votul electronic dacă 
se dovedește a fi o opțiune viabilă, 
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dar subliniază că în situația actuală 
riscurile depășesc beneficiile. 

 
Germania 
Pentru alegerile naționale și 

locale, Germania a decis să utilizeze 
EVM-uri acreditate. În cadrul 
alegerilor municipale din 2006 din 
Cottbus, s-a descoperit că sistemul 
ar putea duce la fraude; prin urmare, 
EVM-urile nu au fost utilizate, chiar 
dacă au fost închiriate de munici-
palitate. 

Standardul pentru utilizarea 
votului electronic a fost stabilit prin 
decizia Curții Constituționale 
Federale (a se vedea supra). Votul 
electronic nu este, în sine, neconsti-
tuțional, dar aparatele de vot DRE 
utilizate în acel moment erau 
considerate sub acel standard. 

Hamburg și-a anunțat decizia de 
a utiliza un sistem de pixuri digitale 
care a fost considerat admisibil de 
Curtea Constituțională Federală, dar 
acest sistem nu a fost niciodată 
folosit. Biroul Electoral Federal a 
considerat că există o largă neîncre-
dere publică cu privire la acest 
sistem. 

 
Italia 
În 2006, municipalitatea Cremona 

a folosit EVM pentru alegerile 
naționale. Proiectul pilot a implicat 
3 000 de alegători și 4 secții de 
votare. Participarea electorală a fost 
foarte mare, iar autoritățile italiene 
au considerat că pilotul are succes. 
Nu se folosește votul electronic 
pentru alegerile locale. 

 

Norvegia 
La alegerile locale din 2003, 

Ministerul Administrației Locale și 
Dezvoltării Regionale a efectuat 
proiecte pilot în 3 municipalități pe 
mașini de vot cu ecrane tactile. 
Concluzia acestor încercări a fost 
aceea că votul electronic nu a sporit 
participarea la vot și nici măcar 
tinerii nu au fost mai entuziasmați 
de acest tip de vot. Alegătorii 
credeau că votul electronic va aduce 
probleme de securitate cu privire la 
secretul votului. 

Institutul de Cercetări Sociale a 
făcut un studiu care a confirmat că 
alegătorii care se tem de confiden-
țialitatea voturilor cred că guvernul 
trebuie să asigure un sistem de 
criptare pentru a proteja voturile. Cu 
toate acestea, în 2008 s-a decis 
testarea din nou a votului electronic. 
Testul a fost realizat în 2011 la 
alegerile guvernului local din 10 
municipii. Votul electronic a fost 
folosit și pentru alegerile parla-
mentare din 2013. Procesele au fost 
primite cu mai multă deschidere, 
dar subiectul rămâne extrem de 
controversat. În 2014, guvernul a 
luat decizia de a nu mai efectua alte 
teste pentru votul electronic. 

 
Olanda 
Posibilitatea de utilizare a votu-

lui electronic la alegerile municipale 
a fost permisă încă din anul 1994. 
După dovada că secretul votului nu 
poate fi garantat și suspendarea 
votului electronic de către guvern în 
2008 (a se vedea supra), în 2013 a 
fost înființată o comisie pentru 
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viitorul votului electronic. Con-
cluzia a fost că utilizarea votului 
electronic – atât numărarea, cât și 
votarea – ar putea fi benefică pentru 
democrație. Prin urmare, au fost 
efectuate două noi experimente la 
alegerile europene din 2004 și la 
alegerile parlamentare din 2006. 

 
Marea Britanie  
Anglia 
Voturile de la alegerile din 

Londra din anul 2000 au fost 
numărate folosind un sistem de 
scanare optică. Alte proiecte pilot 
de vot electronic au avut loc în 
2000, 2002, 2004 și 2006. Toate 
procesele au fost suspendate în 
20084. 

 
Scoţia 
Voturile au fost numărate la 

alegerile consiliului scoțian din 
2007 folosind un sistem de vot optic 
cu scanare, dar Comisia Electorală 
din Regatul Unit a constatat mai 
multe erori în proiectarea scruti-
nului, care au produs 150 000 de 
voturi pierdute. Aceste alegeri 
utilizează un vot transferabil unic. 
Numărarea electronică a fost 
utilizată fără probleme la alegerile 
din 2012 și 2017 ale consiliilor. 

 
Votarea electronică utilizată în 
alegerile infra-statale din afara 
Europei 
 
Africa de Sud 
În 2013, un raport privind votul 

electronic5 a solicitat Comisiei elec-
torale independente să exploreze 

posibilitatea votului electronic, 
deoarece la alegerile naționale și 
provinciale din 2009 numărul 
stațiilor de vot a crescut de la 14 
650 la 19 726. Votul electronic a 
fost considerat un mijloc pentru a 
reduce costul alegerilor și, de 
asemenea, pentru a permite o mai 
mare participare a cetățenilor la 
procesul decizional. 

 
Australia 
Statul Victoria a introdus votul 

electronic ca un experiment pilot 
pentru alegerile de stat din 2006. În 
timpul alegerilor de stat din New 
South Wales din 2015, au fost 
raportate peste 66 000 de voturi 
electronice compromise. Se credea 
că un site web al unei terțe părți a 
avut mijloacele de a ataca sistemul. 

 
Brazilia 
În 1996 au fost efectuate teste cu 

dispozitive de votare electronică în 
peste 50 de municipalități. Din 
2000, toți alegătorii pot folosi 
urnele electronice pentru a-și alege 
candidații. Peste 400 000 de EVM 
au fost utilizate la nivelul întregii 
țări în alegerile din 2000 și 2002. 
Acest sistem a fost un model pentru 
alte țări. 

EVM-urile sunt utilizate pentru 
identificarea alegătorilor, expri-
marea votului și calcularea votu-
rilor. Partidele politice au acces la 
programele EVM pentru audit. 
Votul electronic este larg acceptat, 
deoarece accelerează numărul de 
voturi și ajută la prevenirea fraudei. 
Iniţial, un proces pe hârtie a fost 
inclus în sistemul de vot electronic, 
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dar a fost abandonat din cauza pro-
blemelor tehnice asociate cu impri-
mantele. Există critici cu privire la 
lipsa unui proces pe hârtie, deoarece 
înseamnă că auditul voturilor devine 
imposibil. 

 
Canada 
Datorită naturii federale a sta-

tului, există o varietate de sisteme 
de vot. Unele alegeri sunt complet 
electronice, altele oferă posibilitatea 
de a alege între buletinele de vot pe 
hârtie sau electronice, iar unele 
consilii municipale interzic utili-
zarea votului electronic. Aceasta 
este utilizată în unele municipalități. 
Sistemele optice de vot cu scanare 
sunt cele mai utilizate pe scară largă 
pentru acest tip de alegeri. 

Votul electronic este utilizat la 
alegerile municipale din Ontario și 
Nova Scoția. În 2003, 12 muni-
cipalități din Ontario au testat votul 
electronic. Participarea la vot a 
crescut. În 2014, 98 din 414 muni-
cipalități din Ontario au oferit votul 
electronic. În Nova Scoția, votul 
electronic a fost aplicat pentru 
prima dată în 2006 în 4 munici-
palități, iar în 2012 erau 14 munici-
palități. La alegerile municipale din 
Ontario din 2018, peste 150 de 
municipalități au organizat alegeri 
online, renunțând la unele secții de 
votare – păstrându-le doar pentru 
alegătorii care nu au putut sau nu au 
vrut să folosească votul electronic. 
În ziua alegerilor, 51 dintre aceste 
municipalități au fost afectate de o 
defecțiune tehnică. Acest lucru s-a 
cauzat creșterii traficului de voturi 

la începutul serii. Prin urmare, a fost 
imposibil să se voteze între orele 
17:00 și 19:30. Decizia a fost de a 
permite votul în aceste municipa-
lități, fie după închiderea oficială a 
votului timp de 2.5 ore, fie pentru 
întreaga zi următoare. Rapoartele 
din Nova Scoția, New Brunswick, 
Quebec, Ontario și Columbia 
Britanică au recomandat oprirea 
votului electronic la nivel de stat. 

 
India 
EVM-urile sunt utilizate în toate 

alegerile generale și de stat. În 2017 
au fost utilizate în 5 state. În 
prezent, EVM-urile au înlocuite cu 
buletinele de vot la alegerile locale, 
de stat și parlamentare. 

 
Statele Unite ale Americii 
În 2004, în Napa, California, un 

scaner a trecut cu vederea 6 992 
buletine de vot prin corespondență. 
Centrul Brennan al Facultății de 
Drept din NYU a făcut un raport6 în 
care a dovedit că peste 60 de EVM-
uri au eșuat în 26 de state între 2004 
și 2006. 

În Arkansas, computerul cu 
ecran tactil a înregistrat zero voturi 
pentru un candidat la funcția de 
primar care a confirmat că a votat 
pentru el însuși și, prin urmare, va 
primi minimum un vot. 

 
Votul electronic crește prezența 
electorală la nivel local? 
 
Utilizarea tehnologiei pentru a 

moderniza procesul electoral, și 
anume prin introducerea votului 
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electronic, poate crește participarea 
electorală? Votul electronic a fost 
considerat un instrument important 
pentru a încuraja prezența în rândul 
persoanelor care au posibilitatea de 
a vota pentru prima dată în viața lor. 

Comisia electorală din Marea 
Britanie a folosit scheme pilot 
pentru peste 6 milioane de cetățeni 
în 59 de districte diferite ale gu-
vernului local englez în timpul 
alegerilor pentru guvernul local din 
2003. Folosind instrumentele tradi-
ționale, doar 1/3 din numărul total 
de alegători merge să voteze la acest 
tip de alegeri. Proiectele pilot în-
seamnă modalități alternative de 
facilitare a votului electronic, in-
clusiv utilizarea internetului de la 
domiciliu și de pe website-urile de 
acces public, mesaje text interactive 
de votare digitală SMS și telefoane 
tactile. Buletinele de vot din toate 
poștele au fost, de asemenea, 
utilizate pentru a obține mai multe 
informații adecvate alegătorilor. 

Rezultatele au confirmat că 
utilizarea facilităților de votare prin 
poștă a crescut participarea la vot cu 
aproximativ 15% în medie. Un efect 
secundar a fost acela că a îmbu-
nătățit satisfacția față de procesul 
electoral în ansamblu. Putem con-
cluziona că acest experiment arată 
că votul electronic crește automat 
prezența electorală, în orice context 
dat? Conform unei evaluări a acestui 
experiment realizată de Pippa Norris, 
răspunsul este greu de formulat7. 

O cercetare făcută în 2017 
despre votul online în două can-
toane elvețiene a ajuns la o con-

cluzie diferită, conform căreia votul 
electronic nu a avut niciun efect 
asupra participării8. Potrivit unei 
alte cercetări făcute cu privire la 
alegerile locale belgiene, prezența la 
vot a scăzut după introducerea 
votului electronic9. 

În Olanda, o cercetare a arătat că 
votul electronic a avut un efect 
pozitiv mic asupra participării la 
alegerile municipale, când a fost 
utilizat pentru prima dată (1994). 
Luând în considerare toate alegerile 
municipale de atunci, autorul acestei 
cercetări concluzionează că introdu-
cerea votului electronic nu pare să fi 
avut un impact prea mare asupra 
rezultatelor alegerilor din Olanda10. 

Încercând să dea un răspuns la 
întrebarea de ce introducerea vo-
tului electronic în Elveția nu a avut 
efect asupra participării electorale, 
în timp ce în alte țări efectul este 
exact opusul, un autor a găsit o 
explicație foarte provocatoare: 
disponibilitatea votului prin poștă 
face diferența11. În Elveția, votul 
poștal este permis, prin urmare 
votul electronic nu este văzut ca o 
opțiune de către mulți potențiali 
alegători. Dimpotrivă, în Estonia și 
Canada votul online oferă un impuls 
pentru participare12 deoarece votul 
prin poștă nu este o opțiune. 

Același studiu dedicat votului 
electronic și participării la alegerile 
parlamentare din 2007 din Estonia a 
arătat că votul electronic nu elimină 
inegalitățile, ci chiar îmbunătățește 
diviziunea dintre clasele superioare 
și cele inferioare. Alegerile din 
Estonia din 2007 au asistat la o 
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participare mai mare la votul elec-
tronic din partea celor care locuiau 
în regiuni cu venituri mai ridicate și 
au primit mai multă educație. Se 
pare că preferința pentru votul 
electronic este corelată cu un venit 
ridicat, dar sunt necesare cercetări 
suplimentare în alte contexte na-
ționale pentru a vedea exact 
dependența acestor variabile (votul 
electronic și nivelul de prosperitate 
economică a unei anumite regiuni/ 
oameni). 

În concluzie, luând în consi-
derare 7 țări în care votul electronic 
este permis pentru alegerile locale 
sau în care proiectele pilot au fost 
proiectate pentru a vedea efectul 
votului electronic asupra parti-
cipării, rezultatele sunt mixte. În 
Canada și în Regatul Unit există o 
corelație puternică între disponi-

bilitatea votului electronic și o 
participare crescută. În Estonia, o 
astfel de corelație a fost studiată și 
dovedită doar la nivel național. În 
Belgia, prezența la alegerile locale a 
scăzut după introducerea votului 
electronic. În Olanda s-a dovedit o 
corelație destul de slabă. În 
Norvegia și Elveția, cercetările 
efectuate au dovedit că nu există 
deloc o astfel de corelație. Sunt 
necesare cercetări suplimentare în 
acest domeniu. Este important să se 
realizeze astfel de cercetări, deoa-
rece o participare sporită la alegerile 
locale ar putea însemna mai multă 
legitimitate pentru cei care vor fi 
aleși și vor conduce administrația 
locală, în timp ce efectul scăderii 
participării ar dovedi utilitatea 
limitată a votului electronic în 
forme actuale. 

 
Note 
 
1 Use of voting computers in 2005 

Bundestag election unconstitutio-
nal, 3 martie 2009, 
https://www.bundesverfassungsgeri
cht.de/SharedDocs/Pressemitteilung
en/EN/2009/bvg09-019.html, 
accesat la data de 27 iulie 2021. 

2 NIST, Requiring Software 
Independence in VVSG 2007: STS 
Recommendations for the TGDC, 
November 2006, 
http://vote.nist.gov/DraftWhitePape
rOnSIinVVSG2007-20061120.pdf, 
accesat la data de 27 iulie 2021. 

3 Régis Dandoy, The impact of e-
voting on turnout: insights from the 
Belgian case, aprilie 2014, 
www.regisdandoy.com, accesat la 
data de 27 iulie 2021. 

4 Pentru o descriere a încercărilor, a 
se vedea Dylan Clarke, Fang Hao, 
Brian Randall, „Analysis of issues 
and challenges of e-voting in the 
UK”, in (eds.) Brian Christiansen, 
James Malcolm, Frank Stojano, 
Jonathan Andersen, Security 
Protocols XX, 20th international 
workshop, Cambridge, 2012, pp. 
126-135; Lawrence Pratchett, 
Malvin Wingfield, „Electronic 
voting in the UK: lessons and 
limitations from the UK expe-
rience”, in (eds.) Norbert Kersting, 
Harakd Baldersheim, Electronic 
voting and democracy - a 
comparative analysis, Palgrave 
Macmillan, 2004, pp. 172-189. 

5 Ephias Ruhode, Mourine Achieng, 
The Adoption and Challenges of 
Electronic Voting Technologies 
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Within the South African Context, 
International Journal of Managing 
Information Technology 5(4), 
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6 Lawrence Norden, Christopher 
Faminghetti, America´s voting 
machines at risk, Brennan Center 
for Justice at the NYU School of 
Law, 2015, 
https://www.brennancenter.org/sites
/default/files/2019-
08/Report_Americas_Voting_Mach
ines_At_Risk.pdf, accesat la data de 
27 iulie 2021. 

7 Pippa Norris, Will New Technology 
Boost Turnout? Evaluating 
Experiments in E-Voting v. All-
Postal Voting Facilities in UK 
Local Elections, KSG Faculty 

Research Working Papers Series 
RWP03-034, August 2003. 

8 Micha Germann, Uwe Serdült, 
Internet voting and turnout: 
Evidence from Switzerland, 
Electoral Studies 47, March 2017. 

9 Vezi supra, nota de subsol 3. 
10 Martin A. Allers, Peter Kooreman, 

More evidence of the effects of 
voting technology on election 
outcomes, Public Choice 139, 159 - 
170, 2009. 

11 Micha Germann, Making votes 
count with Internet voting, Political 
Behavior, March 2020. 

12 R. M. Alvarez., T.E. Hall, A.H. 
Trechsel, Internet voting in com-
parative perspective: The case of 
Estonia, Political Science & 
Politics, 42(3), pp. 497-505, 2009.
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Gâlceava înțeleptului cu reacțiunea.  
George Călinescu și publicistica politică (1946-1949) 

 
[The wise man's grumbling with the reactionary movement. 

George Călinescu and political advertising (1946 - 1949)] 
 

Petre-Florian DRĂGHICI 
 

Abstract: In this article, we analyze the relationship between intellectuals and 
the political factor during the process of the communization of Romania carried 
out after August 23 1944, through the study of the editorials signed by G. 
Călinescu, editorial director of the newspaper Națiunea (The Nation). Our 
research highlights the public discourse used by the „fellow travelers” of that 
period by highlighting in the public discourse of G. Călinescu the abandonment 
of „aesthetics” in favor of politics. 
 
Keywords: critical discourse, democracy, intellectuals, political ideology.  

 
 
Introducere 
 
În cadrul acestui articol voi ana-

liza editorialele scrise de George 
Călinescu în perioada ianuarie 1946 - 
februarie 1949 pentru ziarul Naţiunea, 
organul de presă al Partidului Naţional 
Popular. Întrucât m-am ocupat de 
conținutul de idei al unor articole 
politice, am încercat să observ cum 
se reflectă evenimentele petrecute în 
acei ani cruciali pentru istoria României 
în publicistica criticului literar. 

Polemicile apărute în ultimele trei 
decenii privind rolul unor intelectuali 
de mare valoare în cauţionarea regi-
mului comunist m-au determinat să 
realizez o cercetare a cauzelor şi a 
etapelor acestui proces în cazul lui 
George Călinescu, anume dacă a 

existat o convertire bruscă la dog-
mele marxist-leniniste sau s-a petre-
cut o alunecare treptată de la condiția 
de intelectual autonom faţă de pute-
rea politică la cea de propagandist de 
elită. Din cele peste trei sute de edito-
riale scrise pentru ziarul Naţiunea, le-
am ales pentru analiză pe cele legate 
de principalele evenimente politice. 
Aceste articole au fost structurate atât 
pe criteriul cronologic, cât şi pe cel 
tematic. 

 
Ieșirea din pasivitate a intelec-
tualului 
 
Încă din momentul constituirii 

sale clandestine în 1942, Partidul 
Național Popular (PNP) a fost desti-
nat atragerii intelectualității româ-
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nești spre o politică filo-comunistă în 
lipsa existenţei unei numeroase inte-
lectualități de stânga apropiată de 
Partidul Comunist din România 
(PCdR) în perioada interbelică. 
Această politică de atragere a inte-
lectualităţii spre concepţiile marxist-
leniniste a început la nici o lună după 
reintrarea oficială a PCdR în lega-
litate, la 24 august 1944. Astfel, la 21 
septembrie 1944, Scânteia, organul 
central de presă al PCdR, publica un 
apel către intelectuali invitându-i „să-
şi pună în slujba naţiunii cunoștințele 
şi capacităţile”1, arătând că locul 
omului de artă şi cultură nu este „nici 
în turnul de fildeş, nici în mediul 
elitelor care dispreţuiesc poporul, ci 
alături de lupta maselor”2. La acest 
apel a răspuns, printre mulţi alţii, şi 
George Călinescu prin colaborările 
sale la Tribuna poporului (1944-
1945) şi prin conducerea revistei 
Lumea (1945-1946), revistă ce apărea 
sub oblăduirea României Libere, 
oficios al PCdR3.  

În cadrul activităţii sale ca direc-
tor la Naţiunea, organul de presă al 
PNP, partid ce dorea să atragă de 
partea sa „păturile mijlocii” şi „inte-
lectualitatea progresistă”, potenţiale 
forţe de opoziţie faţă de procesul de 
comunizare al României înfăptuit de 
PCdR cu sprijinul sovieticilor, 
George Călinescu a publicat multe 
articole despre rolul intelectualităţii 
în cadrul „democraţiei populare” pe 
cale de a se naşte. Un articol progra-
matic este cel publicat în Naţiunea la 
1 august 1946, intitulat Intelectualii 
în democraţie, în care Călinescu ex-
pune principalele teze comuniste pri-

vind rolul intelectualităţii în noul 
regim. Autorul începe prin a defini 
punctele esenţiale ale noului concept 
de democraţie care ar fi „regimul în 
care lumea aptă de a munci primeşte 
o răsplătire potrivită cu zelul şi cali-
tatea muncii. Se înţelege de la sine că 
executarea dreptului de a munci şi 
vegherea asupra justei răsplătiri cade 
sub regim democratic în sarcina 
poporului însuşişi prin reprezentanţii 
lui”4. În continuare se spune că „de-
mocraţia perfectă – şi perfect nu e 
nimic pe lume – exclude cu desă-
vârşire situaţia ca un om normal 
capabil de muncă să se bucure în 
virtutea unor privilegii ori condiţii 
speciale de putinţa de a trăi fără grijă 
pe spinarea altuia”5. În finalul de-
monstraţiei sale, Călinescu defineşte 
democraţia ca fiind „apoteoza po-
porului muncind şi fiind fericit în 
chip solidar pentru muncă”6. Pentru 
el, ca şi pentru PCdR, democraţia nu 
înseamnă separaţia puterilor în stat şi 
garantarea exercitării drepturilor indi-
viduale şi colective, ci doar obligaţia 
de a munci şi dreptul de a fi retribuit 
de reprezentanţii poporului pentru 
munca prestată. 

În ceea ce priveşte definirea rolu-
lui intelectualului în societate, 
Călinescu este la fel de tranşant. Nu 
există în fapt nici o deosebire majoră 
între muncitori şi intelectuali, cel din 
urmă fiind tot un fel de muncitor: „În 
realitate muncitorul cu braţul şi mun-
citorul cu creierul sunt rude strânse. 
Un intelectual este, ca să admitem o 
definiţie provizorie utilă discuţiei, un 
om care gândeşte, care formulează 
idei inductiv sau deductiv. Acum 



Petre Andrei. 130 de ani de la naştere 

 295

vine întrebarea: este oare cu putinţă 
ca un muncitor, oricât de umil, să 
facă forţări muşchiulare fără nici un 
proces intelectual? Prin urmare şi 
arhitectul şi zidarul sunt rude prin 
esenţă, cu singura deosebire că unul 
apasă mai mult asupra ideii, iar 
celălalt asupra faptei fizice. Amândoi 
muncesc şi munca intelectuală este şi 
ea o sforţare căci şi calculul produce 
sudori. Nu există de fapt decât un 
singur soi de muncitor: muncitorul 
pur şi simplu, care modifică natura şi 
creează obiecte în scopul subsistării 
colective”7. 

Dacă în planul conceptelor există 
o similitudine aproape totală între 
muncitori şi intelectuali, în planul so-
cial-politic muncitorul deţine în vizi-
unea călinesciană un avantaj im-
portant prin faptul că este mai aproa-
pe de „adevărul suprem” marxist-
leninist decât intelectualul. 

Una din culpele intelectualului 
este apatia, adică neimplicarea în 
lupta politică dusă de comunişti şi de 
apropiaţii lor pentru edificarea demo-
craţiei populare. 

Deşi într-un discurs parlamentar, 
din decembrie 1946, Călinescu, proas-
păt ales deputat de Botoşani pe listele 
Blocului Partidelor Democratice 
(BPD), promite că „intelectualii îşi 
vor face datoria şi nu vor sta impa-
sibili”8, peste nici un an, în noiembrie 
1947, el constată că „intelectualului îi 
trebuie destulă reflecţie şi energie 
spre a se dezbrăca de superstiţii vechi 
şi a primi realităţile fără acea sur-
prindere şi neplăcere care ies dintr-o 
superficială examinare a lucrurilor. 
Greşeala celor din clasa noastră ar fi 
de a ne exclude singuri, printr-o 

atitudine pasivă din diviziunile ce 
păşesc implacabil înainte”9. 

După lovitura de stat de la 30 de-
cembrie 1947, când Regele Mihai I a 
fost forţat să abdice şi când România 
a devenit republică populară, locul şi 
rolul intelectualului în societatea 
românească a suferit schimbări ma-
jore în viziunea propagandei comu-
niste, schimbări care se reflectă şi în 
optica călinesciană. Un summum al 
noii concepţii călinesciene despre po-
ziţia intelectualului în „noua orân-
duire” îl găsim în discursul ţinut în 
ziua de 31 ianuarie 1948 la o adunare 
electorală a PNP, care a avut loc la 
cinematograful Scala (ulterior rede-
numit Republica). 

Dacă în publicistica anilor 1944-
1947 demonstra egalitatea dintre mun-
citori şi intelectuali, deja în „noua 
orânduire” republicană Călinescu punea 
intelectualitatea la colţ şi îi recoman-
da să depună eforturi (intelectuale, 
desigur) pentru a ajunge la nivelul de 
conştiinţă politică al muncitorului: 
„Unde este locul intelectualului? Mi-
am zis la 23 August şi încă şi mai 
înainte de această dată, când mi-am 
dat seama că nu se mai cade să stau 
cu capul în tomurile mele. Multe 
greşeli se înfăptuiseră înainte şi 
pentru aceea că intelectualii aveau 
răul obicei de a sta deoparte şi de a se 
lăsa mânaţi de partidele oligarhice”10. 

 
Rolul intelectualului în demo-
crația populară 
  
După momentul trezirii intelec-

tualului la realitate urmează clipa 
opţiunii. George Călinescu mărtu-
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riseşte cum a înţeles „că marele 
capital şi latifundiul reprezintă forme 
moderne de feudalitate şi că orice ar 
fi şi orice s-ar întâmpla cauza munci-
torimii este definitiv câştigată. Dar eu 
sunt muncitor şi am dat mâna cu 
ceilalţi muncitori”11.  

Deşi conştient de victoria cauzei 
proletare, Călinescu nu se înscrie în 
rândurile PCdR. Să vedem cum 
motivează această decizie: „nu m-am 
înscris într-un partid al muncitorilor 
propriu-zis, ci în Partidul Naţional 
Popular dedicat păturii mijlocii, 
lămuririi şi democratizării lor. Am 
făcut aceasta fiindcă nu eram pregătit 
şi mărturisesc că nu am pătruns chiar 
de la început doctrina cea adevărată. 
Eu din viţiul intelectual vreau la toate 
explicaţii suplimentare. Intuiţia pe 
care lucrătorul o are acută, la noi s-a 
uzat uneori din cauza cărţilor”12. Iată 
cum plasează el „intuiţia lucrăto-
rului”, în fapt fanatismul sau obe-
dienţa activistului de partid, provenit 
din rândurile muncitorimii necalifi-
cate, deasupra spiritului critic văzut 
ca un „viţiu intelectual”. În continu-
area discursului său, marele critic li-
terar descifrează principalele defecte 
ale intelectualilor contemporani lui: 
„Într-adevăr două cusururi avem noi, 
intelectualii: cultul ideii în sine şi 
sentimentalismul! Cum să vă explic 
aceasta? Ideea este o abstracţiune, o 
sublimare a experienţei, aşadar în 
ultimă analiză este o formă de 
adaptare prin întârziere. Intelectualul 
începe pentru a se pasiona pentru 
întârzierea în sine, făcându-şi ceea ce 
se numeşte o plăcere gratuită care-l 
reţine şi îl face rezistent la mişcările 

vremii. Noi, intelectualii, suntem ca 
nişte copii. Aceştia, dacă acadeaua 
are formă de floare sau de pasăre nu 
se-ndură s-o mănânce şi o gustă cu 
limba. Domnilor, ceea ce ne poate 
împiedica pe noi, bieţii intelectuali, 
să fim sinceri democraţi este fantezia, 
capacitatea de visare”13. 

În comparaţie cu lucrătorul po-
litic, bietul intelectual este la nivelul 
copilăriei. Această tendinţă de culpa-
bilizare a intelectualilor pentru capa-
citatea lor de analiză şi pentru spiritul 
lor critic va fi o dimensiune propa-
gandistică permanentă a întregii pe-
rioade comuniste şi chiar îi va supra-
vieţui acesteia. Este de ajuns să ne 
amintim că, în iunie 1990, muncitorii 
de la IMGB „făceau ordine” în Piaţa 
Universităţii, în strigătele de „Moarte 
intelectualilor!”, iar minerii aduşi din 
Valea Jiului îi vânau pe străzi pe cei 
ce purtau, în concepţia lor, semnele 
exterioare ale intelectualului: oche-
lari, barbă, mapă etc. „Noi muncim, 
nu gândim!”, scandau ei cu mândrie. 

Acest sentiment de superioritate al 
muncitorului, care „produce la con-
cret”, a fost inoculat vreme de 50 de 
ani în minţile oamenilor şi, para-
doxal, dar şi tragic, la acest proces au 
participat mulţi intelectuali de prim 
rang. La nicio lună după acest discurs, 
Călinescu va semna, în Naţiunea din 
18 februarie 1948, editorialul Apatia, 
un adevărat avertisment adresat uni-
versitarilor, dar şi tuturor intelec-
tualilor care încă mai ezitau să ac-
cepte noua ordine. El le cerea acestora 
nu numai să adere la „regimul demo-
crat popular”, dar şi să devină propa-
gandişti ai acestuia. În introducerea 
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articolului, Călinescu constata că 
„majoritatea indivizilor (din mediile 
universitare – n.n.) sunt apatici, indi-
ferenţi la orice speculaţie, dorind să 
nu li se bată capul, amatori de dis-
tracţie”14. În continuare, în spiritul 
tezelor lui A. A. Jdanov, el descrie 
ascuţirea luptei ideologice între cele 
două lagăre, capitalist şi comunist. 
Pentru a învinge în această luptă este 
nevoie de formarea unei armate de 
„ideologi de profesie”: „O politică a 
cărei spirală este ideologia are nevoie 
de un colectiv de oameni, obişnuiţi 
cu reflexiunea şi lupta de idei. O rea 
poziţie ideologică periclitează cauza 
însăşi,aşa cum o rea strategie face 
sterilă viaţa soldaţilor”15. 

Trecând de la general la particu-
lar, autorul constată nevoia supe-
rioară de a fi create echipaje de ideo-
logi, în fapt propagandişti ai regi-
mului: „Democratizarea ţării şi ridi-
carea nivelului ei cultural cer echipe 
active cu existenţă intelectuală reală. 
Dacă intelectualitatea noastră suferă 
de o oarecare întârziere faţă de mun-
citorime, acest fenomen se explică 
prin apatia de care am vorbit. Adân-
cimea intelectuală nu constă în 
bogăţia detaliilor, ci în tensiunea 
interioară. Şi un lucrător poate fi şi 
este foarte adeseori mai plin de pro-
bleme decât un filosof de catedră”16. 
Se poate constata, numai în câţiva 
ani, schimbarea totală a raporturilor 
dintre muncitori şi intelectuali. 

Dacă în anii 1944-1945 G. 
Călinescu pleda pentru reconsi-
derarea muncii fizice şi a statutului 
lucrătorului în cadrul societăţii, iar 
într-o a doua etapă, pentru egalitatea 

pe plan social şi moral între mun-
citori şi intelectuali, odată cu pre-
luarea întregii puteri politice de către 
comunişti lucrătorul devine adeseori 
mai profund, cu o gândire mai 
problematizată decât a unui profesor 
de filosofie. Pentru ca universitarii să 
regăsească „tensiunea ideatică” spe-
cifică proletariatului, Călinescu pre-
conizează un program radical: „Ca să 
avem o bună armată de luptători cu 
arma ideologică este de neapărată 
trebuinţă să sporim interesul pentru 
pregătirea universitară, să distrugem 
apatia tinzând a se transforma într-un 
apatism, adică într-un soi de filosofie 
a inerţiei. Faptele mari ce ne aşteaptă 
nu suferă o asemenea laşitate, dacă 
sunt la noi, în mediile universitare, 
3000 de inşi dispuşi să studieze 
profund problemele timpului. Dacă 
nu-i avem, să-i creăm”17. La ora când 
scria aceste rânduri, Călinescu nu 
avea de unde să ştie că numai peste 
un an, în decembrie 1949, va fi 
nevoit să părăsească Catedra de 
istorie a literaturii române moderne 
de la Facultatea de Litere din 
Bucureşti, fiind înlocuit de Ion 
Vitner, unul dintre intelectualii creaţi 
de PCdR pentru a gândi şi studia 
profund problemele timpului18. 

După abdicarea forțată Regelui 
Mihai I şi proclamarea Republicii 
Populare Române (RPR), PCdR a 
trecut în forţă la crearea structurilor 
social-politice şi economice necesare 
transformării României într-un stat de 
tip socialist. Pe plan politic, Partidul 
Social-Democrat a fost absorbit de 
PCdR în cadrul congresului din 21-
23 februarie 1948, când a fost creat 
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Partidul Muncitoresc Român (PMR), 
„partidul unic al clasei muncitoare”. 
Celelalte formaţiuni politice apro-
piate de PCdR (Frontul Plugarilor, 
Partidul Naţional Popular, Uniunea 
Maghiară) au fost grupate, alături de 
nou creatul PMR, în Frontul 
Democraţiei Populare, coaliţie ce a 
câştigat 92,3% din voturi la alegerile 
pentru Marea Adunare Naţională 
(MAN) din 28 martie 1948, ultima 
consultare electorală pluripartidă 
până în 1990. 

Sarcina de prim ordin a proaspăt 
alesei MAN era adoptarea unei con-
stituţii care să legitimeze republica 
populară, a cărei proclamare avusese 
loc în condiţii dubioase din punct de 
vedere al dreptului constituţional19. 
La 13 aprilie 1948, la numai o 
săptămână de la începerea lucrărilor, 
MAN adoptă o nouă constituţie cu 
unanimitate de voturi, o caracteristică 
a parlamentarismului de tip comunist. 
Noul act fundamental al statului 
român era expresia stării de tranziţie 
de la capitalism la socialism în care 
se afla România. De exemplu, se re-
cunoştea proprietatea privată asupra 
pământului şi a instituţiilor indus-
triale şi comerciale, dar cu amenda-
mentul naţionalizării întreprinderilor, 
băncilor şi transporturilor dacă „inte-
resul general o cere”20. 

Pe plan economic, principalul 
scop al conducătorilor comunişti era 
trecerea la o economie controlată 
strict de stat. Pentru aceasta, a fost 
înfiinţat, la 18 iulie 1948, Comitetul 
de Stat al Planificării a cărui sarcini 
fundamentale erau elaborarea pla-
nului general al economiei naţionale 

şi înfăptuirea planificării economice. 
La 11 iunie 1948, MAN adoptă legea 
naţionalizării întreprinderilor indus-
triale, de asigurări, miniere şi de 
transport, o adevărată lovitură de stat 
pe plan economic şi social. Prin 
această lege s-a creat baza juridică 
pentru preluarea, în 1950, a 1060 de 
întreprinderi (90% din totalul pro-
ducţiei industriale)21, burghezia româ-
nească pierzând puterea economică şi 
pregătindu-se astfel desfiinţarea ei ca 
şi categorie socială. 

La 28 martie 1948 a fost creată 
Direcţia Superioară Politică a Armatei 
cu rolul de a transforma Armata 
Regală într-o Armată Populară, care 
va copia până şi în uniforme modelul 
sovietic, iar la 28 august 1948 a fost 
înfiinţată Direcţia Generală a Securităţii 
Poporului, destinată anihilării oricărei 
rezistenţe la trecerea României la 
noua orânduire socialistă. 

În a doua jumătate a anului 1948, 
au avut loc schimbări majore şi în 
învăţământ, prin aplicarea legii din 3 
august 1948 şi a altor acte normative 
ulterioare care prevedeau excluderea 
religiei din şcoli, schimbarea ma-
nualelor, introducerea de cursuri de 
limbă rusă şi de marxism-leninism la 
toate nivelurile. Admiterea în fa-
cultăţi se făcea pe principii de clasă, 
copiii de muncitori şi ţărani săraci şi 
mijlocaşi având rezervate, teoretic, 
între 20% şi 30% din numărul de 
locuri. Se introducea astfel un nu-
merus clausus, dar nu pe criterii 
rasiale, ci pe criterii sociale. În anii 
următori, tinerii cu „origine nesănă-
toasă” au fost practic privaţi de posi-
bilitatea efectuării de studii superioare. 



Petre Andrei. 130 de ani de la naştere 

 299

Pentru a înfrânge orice posibilitate 
de rezistenţă, fie şi sub formă 
religioasă, guvernanţii României au 
început presiunile asupra Bisericii 
Greco-Catolice pentru reunificarea cu 
„Biserica Mamă Ortodoxă” şi întreru-
perea relaţiilor speciale cu Vaticanul, 
aflat dincolo de Cortina de Fier. 
După arestarea tuturor episcopilor 
greco-catolici, a numeroşi preoţi şi 
laici, la 1 decembrie 1949 (o dată nu 
întâmplător aleasă) Biserica Greco-
Catolică a fost desfiinţată. Începând 
cu 1 ianuarie 1949, s-a trecut la apli-
carea planului economic naţional, iar 
la 15 ianuarie 1949, prin legea înfi-
inţării consiliilor populare, adminis-
traţia locală a fost reorganizată prin 
suprimarea oricărei autonomii faţă de 
stat. Totodată, la începutul anului 
1949 au fost desfiinţate PNL-Bejan 
(fost Tătărescu) şi Partidul Naţional 
Popular, liderii comunişti nemai-
având nevoie acum nici măcar de un 
pluripartidism de faţadă. Frontul Plu-
garilor, formaţiunea condusă de 
Primul ministru Petru Groza, a fost 
menţinută până în 1953 din motive 
de propagandă, pentru a nu agrava 
tulburările din lumea satelor generate 
de demararea cooperativizării agri-
culturii în martie 194922. 

Nu numai societatea românească 
era bulversată de aceste transformări 
rapide, dar şi PMR. Acesta a trecut în 
aceşti primi ani de „democraţie popu-
lară” printr-o perioadă de frământări 
cauzată atât de lupta pentru putere 
între liderii partidului („căderea” lui 
Lucreţiu Pătrăşcanu în februarie 1948 
şi conturarea conflictului Dej-Pauker), 
cât şi de procesul de verificare a 

membrilor de partid început în no-
iembrie 1948, care a dus la exclu-
derea a 192.000 de membrii PMR 
până în iunie 195023. 

 
Colivia de argint a „tovarășului 
de drum” 
  
Nici G. Călinescu nu a fost scutit 

în această perioadă de excesele 
epocii. Încă din primele luni ale 
anului 1948 a fost supus „unor critici 
relativ politicoase, dar suficient de 
apăsate”24 în paginile nou-apărutei 
reviste Flacăra, de către un corifeu al 
dogmatismului proletcultist, Nicolae 
Moraru,şi de către o tânără speranţă a 
genului, Vicu Mândra, student al lui 
Călinescu la Facultatea de Litere!!! 
Sub pretextul analizării relaţiei dintre 
ideologie şi artă, i se cere alinierea la 
dogmele culturale staliniste, aliniere 
ce nu-l scuteşte pe Călinescu de o 
nouă campanie de presă dusă 
împotriva sa, de data aceasta de către 
Ion Vitner, adjunctul său la Catedra 
de literatură modernă, prin articolul 
serial „Confuzia valorilor în critica 
noastră literară” apărut în revista 
Contemporanul în perioada aprilie-
mai 1948. Prin acest rechizitoriu abia 
deghizat, autorul, care urma să-i ia 
locul la Universitate, pregătea în 
realitate debarcarea criticului de la 
Catedră, reuşită în noiembrie 194925. 

Pe de altă parte, tot în 1948, 
Călinescu este ales deputat de Brăila 
în MAN (va fi deputat până la 
moarte) şi este primit în rândurile 
noii Academii a RPR, o recunoaştere 
a meritelor sale ştiinţifice şi o recom-
pensă a atitudinii sale obediente faţă 



POLIS 

 300

de conducătorii politici ai României. 
Această atitudine caracterizează şi 
publicistica sa politică din coloanele 
Naţiunii de-a lungul anului 1948 şi 
începutul anului 1949, până la înce-
tarea apariţiei ziarului. Astfel, după 
crearea Frontului Democraţiei 
Populare, în februarie 1948, el s-a 
simțit dator să explice cititorilor săi 
rolul PNP în cadrul acestuia: „De aici 
încolo, nu mai poate fi deci vorba de 
un pact de echilibru între unităţi 
adversare, ci de conlucrare ierarhică 
(s.n.) între forţele muncitoare, fie ele 
uvriere, agrare sau intelectuale, sub 
călăuzirea puterii politice cu 
ideologia cea mai înaintată (s.n.). 
Noi, păturile mijlocii, nu vom susţine 
interesele noastre în contra Partidului 
Unic Muncitoresc ci alături de el, 
întrucât prin eliminarea factorului 
exploatator nu mai există decât un 
singur efort al muncii cu trei aplicaţii 
deosebite. Noul Front al democraţiei 
nu e, ca să vorbim mai limpede, decât 
un contract, o coordonare între trei 
categorii de muncitori din noua demo-
craţie, urmărind câteşitrele laolaltă 
acelaşi scop final”26. 

Călinescu nu preciza care era 
scopul final al conlucrării ierarhice, 
considerând poate că e prematur ca 
acesta să fie dezvăluit în februarie 
1948. Teza specificităţii PNP ca repre-
zentant al claselor de mijloc este re-
luată şi într-un editorial din 6 martie 
1948, intitulat Drumul Adevărat: „O 
lungă acţiune de lămurire a clarificat 
lucrurile şi s-a înţeles că în PNP îşi 
găsesc expresia păturile mijlocii cu 
mentalitate înaintată, adică acelea 
care părăsind cu totul ideea claselor 

după volumul capitalului, se înca-
drează sincer în frontul muncii, 
alături de Partidul Unic Muncitoresc 
şi Frontul Plugarilor. Interesele cate-
goriilor noastre nu sunt şi nu trebuie 
să fie discordante cu acelea ale mun-
citorilor îndeobşte, întrucât existenţa 
lor se ridică tot pe muncă. Se poate 
vorbi doar de o formă deosebită de 
activitate. Tocmai această modalitate 
deosebită de muncă justifică învierea 
şi dăinuirea PNP. Intrarea noastră 
coordonată şi ierarhică în FDP nu 
înseamnă desfiinţarea noastră, căci 
nimeni n-are de gând să prefacă un 
profesor în sudor şi un negustor în 
funcţionar”27. 

Este greu de crezut că o „moda-
litate diferită de muncă” ar putea 
constitui o bază doctrinară pentru un 
partid politic, dar în martie 1948, în 
condiţiile în care PMR nu îşi im-
pusese încă un control strict asupra 
societăţii, mai era nevoie de un 
sistem pluripartid formal. 

Dacă în articolul sus-menţionat 
Călinescu vrea să demonstreze ra-
ţiunea de existenţă a PNP prin nece-
sitatea reprezentării politice a pătu-
rilor mijlocii, peste numai două 
săptămâni, pe 21 martie 1948, în 
articolul „Muncitorii şi intelectualii”, 
directorul Naţiunii crede că „între 
muncitor şi intelectual nu trebuie să 
se vadă două clase deosebite, una 
dotată cu mâini zdravene şi alta cu o 
minte pătrunzătoare, ci o singură 
armată a muncii, în care numai 
gesturile sunt deosebite. În nici un 
caz nu poate fi prin definiţie vreo 
separare prin calitatea inteligenţei”28. 
Dacă prin „pături mijlocii” se înţe-
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lege mica burghezie şi intelectuali-
tatea, atunci cvasitotala similitudine 
între muncitori şi intelectuali face 
problematică însăşi existenţa PNP. 

Odată febra electorală trecută, 
Călinescu îşi îndreaptă atenţia spre 
noile teme ale propagandei comu-
niste, cum ar fi lupta pentru pace sau 
munca voluntară. În editorialul Setea 
de pace, din 5 aprilie 1948, este 
prezentat un pensionar „cu preocu-
parea binelui public”, care propune 
plantarea de pomi fructiferi pe aleile 
Capitalei pentru îmbinarea plăcutului 
cu utilul. Dar nu ideea în sine îl 
interesează pe Călinescu, ci „semni-
ficaţia politică a visurilor unui cetă-
ţean. În vreme ce o anume lume agită 
ideea războiului, făcând demonstraţii 
cu avioane şi crucişătoare, în timp ce 
se votează în Occident sporuri pentru 
cheltuielile de război, în România 
noastră paşnică, legată de vecini prin 
tratate defensive, un cetăţean, care 
defapt e un simbol, e plin de nerăb-
dare de a i se publica articolele despre 
înfrăţirea naţiunilor printr-un grai 
comun şi înfrumuseţarea Capitalei cu 
flori de piersic şi măr. Ce înseamnă 
aceasta? Că lumea noastră crede în 
mult dorita linişte, că lumea are sete 
de pace”29. 

Tema păcii e prezentă şi în cadrul 
unui elogiu adus muncii voluntare, 
într-un articol din 22 aprilie: „În 
munca voluntară eu văd o semni-
ficaţie şi mai înaltă. Ea absoarbe şi 
converteşte instinctul războinic. 
Lupta voluntară este o manifestaţie 
pentru pace. Mult mai frumoasă mi 
se pare salopeta şi mult mai demn 
târnăcopul decât tunica şi puşca. 

Războiul distruge, munca constru-
ieşte. Însă vai, urând războiul trebuie 
să ne gândim totuşi la apărare, sunt 
sigur că cu mult mai multă hotărâre 
îşi apără pacea acela care a gustat 
bucuriile construcţiei”30. 

Deja integrat în mecanismul pro-
pagandei de tip comunist, Călinescu 
participă la campania de presă pre-
mergătoare şi pregătitoare „naţiona-
lizării mijloacelor de producţie” de la 
11 iunie 1948, prin articolul Planifi-
care, din 7 mai 1948, în care sunt 
descrise avantajele unei economii 
dirijate de stat: „Noi n-am intrat încă 
în faza socialistă şi Constituţia pre-
vede proprietari particulari ai mij-
loacelor de producţie. Însă aceeaşi 
Constituţie hotărăşte dirijarea de 
către Stat a producţiei. Între con-
cepţia burgheză şi aceea socialistă, 
timpul a verificat deci o fază inter-
mediară: planificarea. Producătorul 
se bucură mai departe de dreptul de a 
lua iniţiative de producţie pe bază 
capitalistă, totuşi producţia însăşi nu 
poate fi lăsată de capul ei. Indus-
triaşul care lucrează de capul lui, în 
scopul unui cât mai mare profit, se 
iluzionează când crede că e liberal, 
pentru că, pierzând din vedere folosul 
colectiv, vulnerează propria sa clasă 
mai devreme sau mai târziu. Însă un 
stat cum este al nostru, abia ieşit 
dintr-un război, nu putea să stea cu 
mâinile în sân şi să aştepte disoluţia 
unei clase în dauna cetăţenilor în 
general”31. 

După cum poate fi remarcat deja, 
pentru Călinescu tranziţia nu se mai 
face de la capitalism spre democraţie 
populară, ci direct spre socialism. În 
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cuprinsul articolului nu se face nici o 
referire la o eventuală naţionalizare, 
ci, dimpotrivă, se dau asigurări că 
„producătorul se bucură mai departe 
de dreptul de a lua iniţiative de 
producţie pe bază capitalistă”. După 
cum se ştie, actul naţionalizării de 
la11 iunie 1948 a fost pregătit în 
deplin secret pentru a-i împiedica pe 
proprietari să saboteze fabricile sau 
să-şi însuşească fondurile. În unele 
judeţe, PMR crease comitete de naţio-
nalizare, membrilor acestora comu-
nicându-li-se abia pe 10 iunie scopul 
pentru care fuseseră convocaţi. 

Odată înfăptuit actul naţionali-
zării, optica lui Călinescu asupra 
economiei româneşti se schimbă 
total. În articolul Naţionalizarea şi 
păturile mijlocii, el dovedeşte per-
fecta însuşire a vocabularului regi-
mului: „În ziua de 11 iunie 1948, 
MAN a RPR a votat o lege care 
schimbă radical structura burgheză a 
Statului român şi reprezintă un pas 
mare către idealul socialist. Adunarea 
Naţională a votat naţionalizarea prin-
cipalelor întreprinderi industriale, 
punând mijloacele de producţie la 
îndemâna celor ce muncesc şi înlă-
turând exploatarea acestora din urmă 
de către cei care trăgeau foloase din 
munca altora. De la împărţirea 
moşiilor la ţăranii fără pământ sau cu 
pământ puţin, este cel mai însemnat 
eveniment social”32. 

Să vedem în continuare cum justi-
fică G. Călinescu actul naţionalizării: 
„Întreprindere industrială şi comer-
cială de stat noi am mai avut, dar 
astăzi e vorba de cu totul altceva. De 
astă dată, administraţia întreprin-

derilor naţionalizate intră în grija 
unor oameni conştienţi că roadele 
muncii lor sunt sortite să ridice 
bunăstarea tuturora. Nu s-a schimbat 
nimic care să dezorienteze raporturile 
sufleteşti canonice, s-a petrecut doar 
atât că acţiunile (întreprinderilor – 
n.n.) au trecut în mâinile Statului, 
respectiv ale muncitorimii, care le 
anulează ca valori producătoare de 
rentă fără muncă, păstrând controlul 
uneltelor de producţie şi folosindu-le 
în scopul producţiei în sine ca factor 
de fericire economică obştească. 
Capitalistul avea interes să câştige, 
ceea ce îl determină să scumpească 
produsul şi să micşoreze salariile. 
Avea interes să câştige mult prin 
producţie limitată. Interesul capi-
talului particular era în contrazicere 
cu acela colectiv. Capitalistul român 
nu a aspirat niciodată la îmbună-
tăţirea producţiei ci la rentabilitatea 
acţiunilor. Nu poate fi îndoială că, 
scăpată de inerţia capitalismului, 
industria noastră îşi va îndrepta sfor-
ţările spre îmbunătăţirea producţiei în 
folosul cetăţenilor”33. 

În argumentaţia sa, Călinescu fo-
loseşte jumătăţi de adevăr, aşa cum îi 
stă bine unui propagandist al drumu-
lui spre socialism. Din cauza crizei 
economice postbelice, dar şi a proba-
bilităţii exproprierii întreprinderilor, 
după preluarea puterii supreme în stat 
de către comunişti la 30 decembrie 
1947, burghezia românească nu mai 
era dispusă să investească în dez-
voltarea unor întreprinderi care mai 
devreme sau mai târziu aveau să fie 
naţionalizate. Într-un climat politic 
normal şi nu într-o epocă anunţată 
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deja ca o tranziţie spre socialism, 
desigur că marii şi micii industriaşi 
români n-ar mai fi fost acuzaţi de 
„somnolenţa voită a producţiei”34. În 
încheierea acestui articol, el reco-
mandă intelectualilor şi micilor pro-
ducători atitudinea justă pe care 
trebuie s-o ia faţă de evenimentele de 
la 11 iunie 1948: „Păturile mijlocii 
vor privi nu numai cu linişte ci şi cu 
încredere noile prefaceri sociale. In-
telectualitatea care alcătuieşte o bună 
parte din aceste categorii, reprezen-
tând o muncitorime calificată pentru 
lucrări spirituale, nu are nici un motiv 
să jelească în mod retrograd o lume 
care n-a ocrotit-o niciodată. Cât pri-
veşte pe meseriaşi, pe micii produ-
cători, ei se vor afla acum în condiţii 
mai bune de activitate, pentru că statul 
nu-i concurează, ca marele capital 
privat, ci îi îndrumează, dimpotrivă, 
într-o operă de construcţie căreia acest 
stat se devotează exclusiv. Statul nu e 
rentier, ci un protector”35. 

Este evident faptul că mica bur-
ghezie nu putea crede în protecţia 
statului democrat-popular care desfi-
inţase într-o singură noapte puterea 
economică a marii burghezii. Dacă 
existase posibilitatea preluării rapide 
de către stat a unor mari fabrici ca 
Malaxa sau Lemaître, cine i-ar fi 
împiedicat pe comunişti să naţiona-
lizeze şi micile ateliere? 

Pentru români era clar că se în-
cerca transformarea societăţii într-
una de tip sovietic şi acest lucru nu 
era în stare să determine păturile 
mijlocii să privească „nu numai cu 
linişte, ci şi cu încredere, noile prefa-
ceri sociale”. 

Articolele lui Călinescu din vara 
anului 1948 sunt din ce în ce mai 
mult „pe linie”. Ceea ce era numai 
sugerat în februarie-martie 1948 în 
paginile Naţiunii, adică transformarea 
României într-un stat socialist, este 
proclamat acum cu toată convin-
gerea, ca, de exemplu, în articolul 
Reflecţii după 23 august: „Odată 
bătălia pierdută, vechile partide bur-
gheze au trecut la o guerilă econo-
mică, bazată pe sabotaj, speculaţie 
asupra monedei şi îndemn la ajutor 
financiar occidental. Epoca crispantă 
pentru salariat nu va fi uşor uitată. A 
venit atunci stabilizarea şi coşmarul a 
fost risipit. Producţia rămânea încă 
insuficientă, stingherită. Statul trebuia 
să intre în posesia esenţialelor instru-
mente de producţie spre a le pune la 
dispoziţia lucrătorilor plin de zel. 
Însă Constituţia veche, susţinută de 
un parlament compromis constituia o 
piedică. A urmat dizolvarea Parla-
mentului, alegerea unei Constituante 
din sânul însuşi al partidelor demo-
crate şi în fine, legea de naţionalizare 
a principalelor industrii. Astfel suntem 
azi în drum spre socialism. Ceea ce s-
ar fi părut o utopie pentru noi, educaţi 
ostentativ într-o anume viziune sta-
tică, a devenit azi o realitate palpa-
bilă. Mâncăm la restaurante de Stat, 
intrăm în magazine de Stat, cum-
părăm produse ale industriilor de 
Stat, ne ducem la munte ori la mare 
cu mijloace oferite de Stat. Protube-
ranţele clasei exploatatoare au dispărut 
şi în marea sa majoritate poporul 
român a rămas un popor de mun-
citori, fiind scutit de prezenţa specta-
torilor interesaţi ai muncii”36. 
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Câteva observaţii se pot face pe 
marginea acestui articol. În primul 
rând „îndemnul la ajutor economic 
occidental” (referire la Planul Marshall 
– n.n.) este privit de Călinescu ca o parte 
a „gherilei economice” a burgheziei, 
care a justificat naţionalizarea. În al 
doilea rând, parlamentul ales în no-
iembrie 1946, în care PCdR şi aliaţii 
săi deţineau peste 75% din mandate, îi 
pare un parlament compromis. 

În toamna anului 1948, Călinescu 
va vorbi tot mai puţin despre „spiritul 
progresist” în favoare promovării 
marxism-leninismului. Tezele stali-
niste privind raportul dintre mediu şi 
ereditate sau ascuţirea luptei împo-
triva chiaburimii sunt aprobate prin 
articole cum ar fi Ereditate şi mediu 
sau Lupta cu moşierii – lupta cu 
natura. 

Capitularea morală a lui Călinescu 
în faţa ofensivei dogmatismului sta-
linist o găsim pe deplin în articolul 
Mihai Eminescu, membru al 
Academiei RPR, scris la 15 ianuarie 
1949 cu ocazia aniversării zilei de 
naştere a poetului. Aici, el încearcă să 
demonstreze cum „în foarte multe 
privinţe, Eminescu e mai în sensul 
materialismului istoric decât unii 
poeţi socialişti, deprimaţi sau deca-
denţi. Eminescu repudiază metafizica 
şi în filozofie precum o înlătură în 
politică”37. Poemul Luceafărul nu 
mai este un poem filozofic, ci ex-
primă doar contradicţia dintre poet şi 
societatea contemporană lui: „De 
pildă Luceafărul. Aici e vorba de 
incomprehensibilitatea geniului de 
către oamenii obtuzi. De nicăieri nu 
rezultă că geniul e o fiinţă metafizică 

dacă nu forţăm figurile poetice. 
Aşadar în Luceafărul poetul se simte 
rece în mijlocul unei societăţi acul-
turale, fără atenţie pentru eroii 
poeziei şi ai ştiinţei. Poetul a voit în 
orice caz să se coboare în mijlocul 
vremii lui însă a fost respins”38. 

A nega orice conotaţie metafizică 
a operei eminesciene, după ce în anii 
1930-1940 Călinescu analizase în 
mod strălucit în Opera lui Mihai 
Eminescu legăturile dintre gândirea 
eminesciană şi filozofiile germană şi 
indiană, însemna într-un fel chiar 
negarea propriei sale opere de până 
atunci. Această negare a propriului 
sistem de valori va atinge o nouă culme 
prin discursul ţinut de Călinescu la 
Academia RPR, în februarie 1950, cu 
ocazia sărbătoririi poetului A. Toma, 
când, dezorientat de elogiile ditiram-
bice aduse poetului oficial al epocii, 
auditoriul se întreba dacă nu cumva 
oratorul nu îşi bătuse joc de săr-
bătorit39.  

În februarie 1949, la desfiinţarea 
PNP, Călinescu exclama satisfăcut: 
„Ne-am făcut datoria! Cea mai grea 
sarcină a noastră a fost de a convinge 
păturile mijlocii că nu sunt altceva 
decât pături muncitoare (subliniere 
G.C.). Când am ajuns la acest rezultat 
ne-am găsit în faţa unei noi pro-
bleme. Cei care şi-au dat seama de 
propria lor definiţie şi au înţeles că 
politica noastră actuală se dezvoltă 
sub semnul socialismului şi, prin 
urmare, sub călăuza PMR, au rămas 
totuşi cu un sentiment de categorie 
politică separată, născut, ce-i drept 
dintr-o convieţuire prietenească de 
câţiva ani. Sforţarea noastră în ultima 
vreme a fost în sensul ruperii 
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rândurilor particulare pentru a înlesni 
participarea muncitorilor neproletari 
la efortul socialist, solidar al tuturor 
celor din câmpul muncii. Prin desfă-
şurarea firească a evenimentelor, 
majoritatea prietenilor din păturile 
mijlocii s-au încadrat frontului 
comun, dar nu încape îndoială că vor 
fi existând elemente izolate, păstrând 
mentalitatea mic-burgheză. Asta e 
stânjenitor. Muncitorul poate privi cu 
neîncredere un membru al PNP, din 
cauză că transpune asupra celor buni 
observaţii asupra celor răi, iar mem-
brul PNP se vede pe nedrept izolat, 
calificat mediocru, faţă de poporul 
muncitor din care se simte a face 
parte”40. Într-adevăr, prezenţa unui 
pluripartidism chiar şi de faţadă era 
stânjenitoare pentru comuniştii ro-
mâni în lupta lor pentru uniformi-
zarea societăţii. 

Rolul politic al „tovarăşului de 
drum” se încheiase, Călinescu fiind 
acum un proaspăt convertit la ideile 
socialismului marxist-leninist. Sim-
ţindu-se pe deplin integrat în lupta 
pentru „făurirea orânduirii socialis-
te”, directorul Naţiunii le promitea 
cititorilor săi la despărţire că „ne vom 
reîntâlni în etapa a doua, totul 
reprezintă în definitiv o redistribuire 
a forţelor. Luptătorii de aici vor fi 
regăsiţi executându-şi misiunile lor 
de pe o poziţie mai înaintată de acei 
care au profitat de sfatul lor. Dispa-
riţia Partidului Naţional Popular şi a 
ziarului Naţiunea nu este o negaţie 
decât dacă privim lucrurile printr-o 
filozofie de abstracţiune. Dizolvându-
ne am câştigat o gradaţie în atitudine. 
Acest articol nu are deci caracter de 
concluzie absolut, ci numai de salut 
la un popas în drumul nostru con-

tinuu, un prilej cel puţin de a ne măr-
turisi că, în măsura puterilor noastre, 
ne-am făcut datoria”41. 

Da, George Călinescu îşi făcuse 
datoria, dar nu faţă de cititorii 
ziarului Naţiunea, nu faţă de cei care 
îl preţuiau pentru opera sa ştiinţifică 
şi literară, ci faţă de cei care doreau 
transformarea rapidă a României într-
un stat totalitar de tip comunist. G. 
Călinescu îşi proclama sentimentul 
datoriei împlinite în timp ce închi-
sorile începeau să se umple de cei 
care refuzau idealul socialist, în timp 
ce în munţi avea loc o confruntare 
sângeroasă între trupele de Securitate 
şi grupurile de partizani care se 
opuneau cu arma în mână comu-
nizării ţării. Să amintim faptul că, tot 
în acel an, 1949, pe 6 decembrie, va 
începe la închisoarea de la Piteşti 
groaznicul „proces de reeducare” a 
studenţilor închişi acolo. Dar pentru 
Călinescu nimic din toate acestea nu 
exista. În anii următori, el îşi va men-
ţine, alături de Mihail Sadoveanu, 
Camil Petrescu ş.a., statutul de „inte-
lectual de vitrină” cauționând cu 
prestigiul său regimul comunist. 

 
Concluzii 
  
Am analizat prezenţa politică şi 

raporturile cu puterea politică ale 
intelectualului George Călinescu în 
perioada 1946-1949 prin prisma edi-
torialelor scrise pentru ziarul Naţiunea. 
Aceşti ani n-au reprezentat decât o 
etapă în procesul de apropiere a 
criticului faţă de politica PCR. Dacă 
în perioada interbelică au predominat 
preocupările pentru critica şi analiza 
literară şi nu cele legate de o even-
tuală angajare politică, conjunctura 
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specială a anului 1944 i-a oferit lui G. 
Călinescu prilejul de a se implica în 
spaţiul politic. 

Între anii 1944-1948, poziţia sa a 
evoluat (sau a involuat) de la cea de 
„intelectual progresist”, adept al unei 
„democraţii populare” definită foarte 
vag ca un fel de social-democraţie, la 
integrarea, nu fără probleme, în elita 
intelectuală comunistă. După o rela-
tivă marginalizare între anii 1949-
1955, politica liderilor PMR (PCR) 
de edificare a unui comunism naţio-
nal prin promovarea valorilor cultu-
rale autohtone a dus, în anii 1955-
1965, la transformarea „divinului 
critic” într-unul din simbolurile cul-
turii româneşti.  

După dizolvarea structurilor poli-
tice comuniste în decembrie 1989, a 
apărut necesitatea de redefinire a 
valorilor culturale româneşti. Dez-
baterile privind raportul dintre etic şi 
estetic, dintre atitudinea social-poli-
tică şi valoarea operei au afectat şi 
piedestalul pe care fusese ridicat G. 
Călinescu în epoca comunistă.  

Actualmente se pot detecta trei 
direcţii de receptare a istoricului lite-
rar. O primă direcţie, formată din 
foştii apropiaţi sau discipoli ai lui G. 
Călinescu, dar şi din foştii ideologi ai 
naţional-comunismului, îl consideră 
pe G. Călinescu doar o victimă a unui 
regim totalitar, care i-a impus un 

compromis pentru a-şi edifica opera. 
O a doua este cea a celor care găsesc 
activitatea politică separată de cea 
literară şi ştiinţifică şi care îi dă 
scriitorului şi istoricului literar locul 
cuvenit. Pentru aceştia, publicistica 
politică trebuie cunoscută numai 
pentru a înţelege contextul biografic 
al operei călinesciene, ei pledând 
pentru autonomia dintre operă şi 
publicistica politică. În sfârşit, a treia 
direcţie este cea a demitizării totale: 
nu numai politic, dar şi literar G. 
Călinescu este depăşit.  

Este dificil acum, chiar şi la 30 de 
ani de la prăbuşirea unui regim ce 
părea să dăinuiască veşnic, regim ce-
şi construise propria ierarhie axiolo-
gică şi a cărui dispariție bruscă a dus 
la reintroducerea în circuitul cultural 
a unor nume în jurul cărora fusese 
impusă tăcere timp de 45 de ani, să se 
facă o evaluare obiectivă a locului lui 
G. Călinescu şi a operei sale într-un 
nou sistem de valori. Trecerea timpu-
lui şi aprofundarea cercetărilor privind 
istoria culturală a perioadei comuniste, 
a definirii realizărilor şi a pierderilor 
pe plan cultural cauzate de aceast pe-
rioadă va duce şi la așezarea defini-
tivă a lui G. Călinescu pe locul ce i se 
cuvinte în istoria culturii românești. 
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Politica pronatalistă în România comunistă,  
o cale de control al vieții private 

 
[Pro-natalist politics in communist Romania,  

a way of controlling private life] 
 

Oana MIRON 
 

Abstract: The radiography of the Communist Romania medical system, that I 
am interested to present alongside this article, pays attention to the reality that 
the centralization principle, under the direct command of the state-party 
represented, equally, also a form of control over the entire medical activity. 
Implying a very rigorous ranking, as results from the normative documents of the 
time, it is questionable if the system functioned when patients came in contact 
with it, especially in conditions of shortage of human resources, technology and 
medical infrastructure, which has worsened over time and especially during the 
decade before the regime change. On the other side, the public centralization of 
the health system, proper to the Communist regime, it allowed not only control 
over it as such, but also over the privacy and individual decisions of citizens, 
reality that I illustrate by referring to the aberrant pronatalist policy of the 
Ceaușescu regime, initiated in 1966 and continued assiduously until 1989. A 
hyper-centralized but totally underperforming medical system has guaranteed, 
for 23 years, the abuse of privacy and the loss of thousands of human lives. 
 
Keywords: abuse of privacy, centralization, Communist Romania medical 
system, control, pronatalist policy. 

 
Introducere 
 
În România comunistă, politicile 

de sănătate publică erau construite 
din perspectiva controlului asupra 
populației și mai puțin din perspec-
tiva grijii reale a sistemului față de 
sănătatea cetățenilor sau față de ac-
cesul acestora la serviciile medicale 
care, deși existau, erau văduvite de 
performanță din mai multe motive: 
aparatura medicală era una depășită 
funcțional în comparație cu cea din 

statele vest-europene și chiar cu cele 
situate în blocul estic, iar medicii se 
aflau într-o stare de captivitate siste-
mică, puțini fiind cei care, în condiții 
cu totul speciale, beneficiau de ceea 
ce am putea numi „green card” 
pentru a putea părăsi țara spre a 
participa la congresele de specialitate 
desfășurate în statele democratice. 
Fiind, practic, limitați la a interac-
ționa doar cu colegii lor din spațiul 
dominat de URSS, majoritatea covâr-
șitoare a medicilor români era 
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vitregită de marile descoperiri ale 
domeniului, prin comparație cu ceea 
ce se întâmplă astăzi, când accesul la 
informația de specialitate, partici-
pările la congrese medicale, schim-
burile de experiență reprezintă faci-
lități absolut normale, care permit nu 
doar profesionalizarea permanentă a 
resursei umane, ci asigură însăși 
evoluția oricărui sistem medical. 

În acest articol voi arăta faptul că 
sistemul centralizat de sănătate al 
României comuniste era unul care 
avea o funcție de control societal prin 
intermediul politicilor abordate în 
deplină  conformitate cu „sarcinile 
trasate” de partidul-stat și de către 
conducătorul acestuia. Voi lua ca 
exemplu politica pronatalistă a regi-
mului dictatorial al lui Nicolae 
Ceaușescu pentru a evidenția maniera 
în care, dincolo de controlul societal 
specific centralismului comunist, s-a 
pus în mișcare un veritabil meca-
nism, „fundamentat” ideologic, al 
cărui scop era controlul vieții private 
și care a avut drept principale conse-
cințe veritabile tragedii umane. În 
acest sens, explic funcționalitatea a 
sistemului de sănătate din România 
comunistă, prin apel la cadrul juridic 
din epocă, după care  voi recurge la o 
analiză a modului de aplicare a 
politicii pronataliste ca formă de 
intruziune în viața privată. 

 
Centralizare și control 
 
În România comunistă, legea sta-

bilea că cei care făceau parte din 
personalul medical, medicii în mod 
special, trebuia „să fie militanți activi 

pentru asigurarea sănătății, să mani-
feste dragoste pentru om, dăruire și 
pasiune în realizarea obligațiilor ce le 
revin, să fie oricând la dispoziția 
cetățenilor, să aibă în întreaga lor 
activitate o înaltă ținută morală, să-și 
ridice permanent nivelul pregătirii 
profesionale”1. Desigur, atribuțiile 
Ministerului Sănătății au suferit nu-
meroase modificări în perioada 1966-
1989, însă poate fi subliniat faptul că 
acte normative precum „precum 
Decretul nr. 452/1969, Ordinul de 
ministru nr. 568 din 27 octombrie 
1973 sau cel cu numărul 302/1982 au 
asigurat cadrul legal pentru o subor-
donare tot mai accentuată a actului 
medical față de politic”2. Din analiza 
contextului legislativ din perioada 
comunistă, rezultă în mod cert faptul 
că Ministerul Sănătății avea rolul de 
conducător și coordonator al întregii 
activități sanitare de pe întreg cu-
prinsul țării, stabilea toate normele 
privind sănătatea publică, regulile 
stabilite având caracter obligatoriu 
atât pentru instituțiile din subordine, 
cât și pentru populație. În aceeași 
măsură, Ministerul Sănătății era 
„responsabil cu realizarea politicii 
partidului și statului în domeniul 
ocrotirii sănătății populației (...)”, dar 
trebuia să respecte, totodată, în toate 
acțiunile sale, „legile, decretele și 
hotărârile Consiliului de Miniștri care 
făceau referire la sănătatea publică”3. 
De aici transpare, în mod evident, 
subordonarea totală față de partidul-
stat, implicit față de persoanele 
situate în poziții-cheie pe linie de 
partid. Astfel, conducerea Ministerului 
Sănătății era asigurată, mai întâi, de 



Petre Andrei. 130 de ani de la naştere 

 311

un „Colegiu al Ministerului”, con-
form Legii nr. 452/1969, sau de un 
„Consiliu de Conducere”, potrivit 
unui Ordin de ministru din 1973, însă 
prerogativele acestor instituții erau 
aceleași, respectiv de „organ delibe-
rativ care hotăra în problemele gene-
rale privind activitatea Ministerului”4. 
Ministerul Sănătății, incluzând toate 
direcțiile și serviciile din subordine, 
urma fără echivoc politica de partid și 
de stat, sarcinile fiind trasate însă nu 
de specialiștii în politici de sănătate, ci 
de către liderii politici comuniști care 
făceau parte din structura Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român5.  

Caracterul centralist, de subor-
donare și control față de partidul-stat 
era relevat și de Legea nr. 3 din 6 
iulie 1978 privind asigurarea sănă-
tății populației, care indica, la Art. 9, 
că „înfăptuirea politicii partidului și 
statului în domeniul sanitar, aplicarea 
unitară a măsurilor privind asigurarea 
sănătății, organizarea, îndrumarea și 
controlul acestei activități se reali-
zează de Consiliul Sanitar Superior și 
Ministerul Sănătății pe întreg teri-
toriul țării, precum și de consiliile 
populare în unitățile administrativ-
teritoriale în care funcționează. În 
comune, orașe și municipii, răspun-
derea nemijlocită pentru aducerea la 
îndeplinire a tuturor măsurilor pri-
vind asistența medicală a populației 
și a colectivităților revine unităților 
sanitare teritoriale. Unitățile și perso-
nalul sanitar, organele de conducere 
sanitară au obligația să raporteze 
periodic, potrivit legii, organelor de 
conducere colectivă ale unităților so-

cialiste, consiliilor populare comu-
nale, orășenești, municipale și jude-
țene, altor organe de stat centrale și 
locale, asupra activității desfășurate, 
a evoluției stării de sănătate și a mă-
surilor ce se impun pentru continua 
îmbunătățire a acesteia”6. 

Din perspectivă structural-func-
țională, în cadrul Ministerului 
Sănătății existau mai multe direcții și 
servicii. Le voi prezenta în cele ce 
urmează. 

Direcția Asistenței Medicale, în a 
cărei structură organizatorică intrau 
serviciul spitale și unități ambulatorii, 
cu atribuții specifice, în sensul în care 
„răspundea de reglementarea bunei 
desfășurări a activității de asistență 
medicală, analiza starea de sănătate a 
populației și mai coordona, între 
altele, organizarea stațiunilor balneo-
climaterice, a laboratoarelor de ra-
dioterapie, precum și selecția bolna-
vilor pentru tratament medical în 
străinătate”7; 

Direcția Coordonare, Control, 
Personal și Învățământ, ale cărei prin-
cipale atribuții vizau „documentarea 
cu privire la eficacitatea diferitelor 
metode de management în domeniul 
sanitar și propunerea de norme pentru 
îmbunătățirea acestora; organizarea 
controlului asupra felului în care orga-
nele de conducere colectivă ale unită-
ților sanitare din subordine, la nivel 
județean, respectau în activitatea lor 
hotărârile de partid, legile, decretele 
Consiliului de Miniștri, ordinele și in-
strucțiunile Ministerului (...)”8; Comisiile 
de specialiști ale Ministerului Sănă-
tății, care au început să funcționeze 
din 1973 și, urmare a unui Ordin de 
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ministru9, au ajuns la un număr total 
de 21. Principala responsabilitate a 
comisiilor de specialiști era „analiza, 
găsirea și punerea în practică a solu-
țiilor pentru rezolvarea anumitor pro-
bleme formulate de către Consiliul de 
Conducere, Biroul Executiv sau de 
către ministrul Sănătății, urmărind 
realizarea programelor de activitate 
stabilite pentru sectorul de activitate 
în care activau”10. 

Direcțiile Sanitare Județene, insti-
tuite după procesul de reorganizare 
administrativ-teritorială a Republicii 
Socialiste România din 1968 și după 
ordinul de funcționare a Ministerului 
Sănătății din 1969. Acestea aveau o 
dublă subordonare (față de consiliile 
populare din perspectivă administra-
tiv-financiară și față de Ministerul 
Sănătății din perspectiva activității 
medicale), misiunea lor esențială 
fiind „asigurarea conducerii tehnice 
și operative pentru toate sectoarele de 
ocrotire a sănătății de pe teritoriul 
județului respectiv sau al munici-
piului București, răspunzând de buna 
desfășurare a acesteia atât la nivelul 
orașului reședință de județ, cât și în 
restul teritoriului, acordând asistență 
comitetelor executive ale consiliilor 
populare ierarhic inferioare celui jude-
țean”11. Practic, rețeaua sanitară din 
teritoriu era coordonată de Direcția 
Sanitară, aceasta având câte o filială 
în fiecare județ. Toate unitățile sani-
tare din rețeaua consiliilor populare 
de la nivel județean sau al munici-
piului București – centrele de igienă 
și medicină preventivă, spitalele (cu 
excepția spitalelor clinice subor-
donate direct Ministerului Sănătății), 

policlinicile, dispensarele, sanatoriile, 
preventoriile, creșele și leagănele de 
copii, serviciile de recoltare și con-
servare a sângelui, serviciile de sal-
vare, de aviația sanitară, medico-le-
gale, de statistică sanitară și unitățile 
din sectorul farmaceutic – erau direct 
subordonate direcției respective, care 
le organiza, conducea, îndruma, coor-
dona și controla întreaga activitate. 

Așa cum am specificat deja, prin-
cipala atribuție a Direcției Sanitare 
Județene era cea de a asigura condu-
cerea tehnică și operativă a rețelei din 
subordine, însă în sfera sa de com-
petență intra „toată sfera de îngrijire 
medicală, de la activitatea sanitară 
antiepidemică și până la asigurarea 
educației sanitare și rezolvarea pro-
blemelor economico-financiare”12. 
Totodată, Direcțiile Sanitare Județene 
efectuau activități de control al acti-
vității medico-sanitare și asupra unor 
unități de profil care erau subordo-
nate la nivel central unui alt minister, 
cu excepția celui al Sănătății. Nu mai 
puțin, acestea atribuia sarcini institu-
țiilor din subordine, trasându-le obiec-
tivele pe termen scurt și lung, supra-
vegheau respectarea normelor de 
prescriere și eliberare a medicamen-
telor și, foarte important – un aspect 
ce conducea la politizarea selecției 
resurselor umane și la controlul 
exercitat asupra cadrelor medicale –, 
„dispuneau sau își dădeau acordul la 
angajarea, transferarea sau desfacerea 
contractelor de muncă ale perso-
nalului medico-sanitar în vederea 
respectării normelor «deontologice» 
de către întreg personalul medico-
sanitar”13. În ceea ce privește condu-
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cerea acestor direcții, ea era asigu-
rată, pentru fiecare în parte, de un 
director numit de Consiliul Popular 
cu acordul Ministerului Sănătății, 
care era ajutat de un corp de îndru-
mare și control format din medici 
inspectori. 

Un nou decret, care viza „stabi-
lirea normelor unitare de structură 
pentru unitățile sanitare”, a fost emis 
în 1973 de către Consiliul de Stat al 
Republicii Socialiste România14. Po-
trivit acestuia, „activitatea de ocrotire 
a sănătății se organizează pe urmă-
toarele tipuri de unități: spitale și spi-
tale clinice; sanatorii și preventorii; 
institute și centre medicale; creșe și 
leagăne de copii; oficii farmaceutice; 
direcții sanitare județene și Direcția 
sanitară a municipiului București”.  

După cum se observă, nicio aba-
tere de la direcția centralistă; dimpo-
trivă, principiul fondator al acestei 
formule de organizare era cel al „uni-
formizării”. Era, de asemenea, impli-
cată ierarhizarea, specificându-se că 
spitalele pot fi republicane (subordo-
nate Ministerului Sănătății), spitale de-
partamentale (subordonate Ministeru-
lui Apărării Naționale, Ministerului 
de Interne sau Ministerului Transpor-
turilor și Telecomunicațiilor), spitale 
județene (aflate în subordinea comi-
tetelor executive ale consiliilor popu-
lare respective și a Ministerului 
Sănătății), spitale municipale sau oră-
șenești (subordonate comitetelor exe-
cutive ale consiliilor populare respec-
tive) și spitale comunale (aflate în 
subordinea comitetelor executive ale 
consiliilor populare județene). În ceea 

ce privește normele de structură ale 
unităților sanitare, acestea erau stabi-
lite „în funcție de volumul, comple-
xitatea, importanța și specificul acti-
vității”15. Ca atare, normele regle-
mentau structura activității medicale 
(care cuprindea secții cu paturi, 
laboratoare medicale, laboratoare de 
cercetare, dispensare, policlinici, sta-
ții județene de salvare, laboratoare 
județene de medicină legală, centre 
județene sanitare antiepidemice și 
centre județene de recoltare și con-
servare a sângelui), a activității far-
maceutice (farmacii, unități tehnico-
medicale, depozite de medicamente 
și aparatură medicală), a activităților 
auxiliare (adică ateliere de întreținere 
și reparare a aparaturii medicale, insta-
lațiilor și utilajelor) și a celei funcțio-
nale (însemnând birouri și servicii).  

Așa cum se poate observa, siste-
mul medical din România comunistă 
funcționa pe baza unei viziuni cen-
tralizat-ierarhice, ceea ce asigura un 
control total al partidului-stat asupra 
întregii activități medicale, ca și 
asupra personalului administrativ 
implicat. Întrebarea care apare este 
dacă acest sistem era realmente 
funcțional atunci când pacienții intrau 
în contact cu el. Pentru a răspunde 
acestei întrebări și pentru a exem-
plifica maniera în care centralizarea 
serviciilor medicale a asigurat condu-
cătorilor regimului comunist nu doar 
controlul asupra sistemului ca atare, 
ci și, prin acesta, o nepermisă intru-
ziune în viața privată a cetățenilor (ce 
a determinat inclusiv pierderea de 
vieți omenești) voi exemplifica, în 
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următorul capitol, prin raportare la 
politica pronatalistă a regimului 
Ceaușescu. 

 
Centralism și controlul vieții 
private. Politica pronatalistă 
 
Decretul nr. 770, publicat la 1 

octombrie 1966 și adoptat cu scopul 
creșterii demografice, a provocat în 
cele din urmă o traumă națională: 
întrucât întreruperile de sarcină erau 
interzise, iar femeile nu beneficiau de 
consiliere maritală și de planificare 
familială (incluzând aici metodele de 
contracepție), multe dintre acestea 
ajungeau să recurgă la avorturi 
ilegale care duceau, în multe cazuri, 
la deces: „Între 1966 și 1989, 9 452 
de femei au fost înregistrate în sta-
tisticile privind mortalitatea maternă. 
Însă acest număr reprezintă o sub-
estimare a mortalității materne pentru 
că nu include și numărul femeilor 
care nu au apelat la asistență medi-
cală pentru complicațiile apărute la 
efectuarea avortului”. De exemplu, în 
1989 s-au înregistrat 169,9 decese 
materne la 100.000 de nașteri, ceea 
ce reprezenta „un număr de zece ori 
mai mare decât ceea ce fusese înre-
gistrat până atunci în Europa. Dintre 
acestea, 87% erau cauzate de întreru-
perile de sarcină”16.  

Centralizarea proiectului prona-
talist a reprezentat, fără putință de 
tăgadă, un plan foarte bine pus la punct 
și care a manifestat interesul direct al 
dictatorului Nicolae Ceaușescu, fapt 
dovedit și de faptul că, în 1984, 
Comitetul Politic Executiv al Comi-
tetului Central al Partidului Comunist 

Român a emis o nouă hotărâre re-
lativă la acest tipar al politicii demo-
grafice impus începând cu 1966. În 
preambulul acesteia se prevedea 
faptul că, „în conformitate cu pre-
vederile Programului partidului de 
făurire a societății socialiste multi-
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, cu sarci-
nile și indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Secretarul General al 
Partidului Comunist Române, preșe-
dintele Republicii Socialiste România, 
creșterea natalității, asigurarea unui 
spor corespunzător al populației, întă-
rirea familiei trebuie să constituie 
obiective prioritare pentru dezvolta-
rea națiunii noastre socialiste și asi-
gurarea progresului economic și so-
cial al țării, pentru păstrarea vigorii și 
tinereții întregului popor (sic!)”17. În 
textul acestui document se insista 
asupra faptului că, deși „s-au realizat 
progrese însemnate” în ceea ce pri-
vește creșterea natalității din perspec-
tiva politicii generale din domeniul 
sănătății, sunt încă prezente „serioase 
lipsuri”. Acestea din urmă erau tre-
cute atât în sarcina Ministerului 
Sănătății, cât și în aceea a autori-
tăților locale sanitare și administra-
tive: „(...) în activitatea consiliilor 
populare, a Ministerului Sănătății, 
direcțiilor sanitare județene și a 
municipiului București se manifestă 
grave deficiențe în ceea ce privește 
înfăptuirea politicii partidului și sta-
tului nostru în domeniul întăririi 
familiei și al creșterii natalității. 
Trebuie spus, de asemenea, că nici 
comitetele județene de partid, cele-
lalte organe și organizații de partid nu 



Petre Andrei. 130 de ani de la naştere 

 315

au acționat cum trebuie în această 
privință; ele nu au exercitat un con-
trol exigent și permanent asupra acti-
vității desfășurate de organele sani-
tare privind sporirea indicelui de 
natalitate, celelalte fenomene demo-
grafice”18. Rezultatele concrete iden-
tificate de partid-ul stat indicau faptul 
că, spre deosebire de anul 1975, când 
fuseseră înregistrați 19,7 născuți vii 
la 1 000 de locuitor, natalitatea fusese, 
în 1983, de 14,3 la mie. Totodată, se 
constata că, în același an, numărul 
avorturilor crescuse la cifra de 
421.386, în vreme ce numărul copi-
ilor nou-născuți fusese de 321.498, 
ceea ce însemna o medie de 1 311 
întreruperi de sarcină la 1 000 de 
copii născuți vii. Din această perspec-
tivă, organul de conducere a PCR 
aprecia că „practica întreruperilor de 
sarcini reprezintă o acțiune antina-
țională și antisocială, ea împiedicând 
dezvoltarea normală a poporului 
nostru (...)”, cerința în această direc-
ție fiind clară: „(...) să se acționeze cu 
cea mai mare fermitate – în spiritul 
legilor și reglementărilor legii – 
pentru combaterea și lichidarea ei”19. 
Hotărârea reda, totodată, preocuparea 
directă a lui Nicolae Ceaușescu pentru 
ca, în perioada următoare, natalitatea să 
crească „la 19-20 la mia de locuitori”, 
în acest sens fiind trasate „indicații și 
orientări” ce implicau toate instituțiile 
vizate, sub directa supraveghere și în 
coordonarea partidului-stat.  

Se poate găsi o oarecare justi-
ficare a acestei abordări ideologice și 
nu doar ideologice, deoarece capaci-
tatea de proiecție a puterii unui stat 
depinde și de numărul populației, atât 

în conturarea politicilor de vecinătate 
cât și în cadrul reprezentării statului 
la nivelul instituțiilor internaționale la 
care acesta este parte (România făcea 
parte din Tratatul de la Varșovia, 
ONU și CAER). Faptul că Ceaușescu 
a dorit ca România să aibă o 
populație numeroasă nu este un lucru 
condamnabil în sine, fapt la care se 
adăuga și proiectarea continuității în 
abordarea asigurărilor sociale din 
partea statului, în condițiile în care 
sistemul de pensii era asigurat de 
numărul de angajați contributori la 
sistemul de stat. Partea negativă a 
acestui plan constă în faptul că nu a 
fost gândit ca unul flexibil, care să 
țină cont de realitățile din teren și să 
ofere acele stimulente pentru ca 
această politică să fie decisă de 
cetățean, în principal de femeile care 
deveneau mame, și nu de aplicarea cu 
forța a unor restricții. Politicile 
pronataliste aplicate de regimul 
Ceaușescu au fost unice la nivel 
planetar. Inclusiv, Israelul sau Statele 
Unite ale Americii au avut și chiar 
încă au o politică cu restricții în 
privința avortului, deși nimeni nu ar 
putea contesta vreodată caracterul 
democratic al acestora. Astfel de 
decizii sunt justificate și din rațiuni 
de stat, însă ele țin cont și sunt 
flexibile existând multe excepții de la 
regulă, excepții ce țin cont de fiecare 
caz în parte, sănătatea cetățeanului 
fiind pe primul plan. 

Decretul nr. 770/1966 a fost, în 
cele din urmă, modificat în 198520, 
când art. 2 a ajuns să prevadă șase 
cazuri distincte în care întreruperile 
de sarcină erau permise: „a) sarcina 
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pune viața femeii într-o stare de pe-
ricol care nu poate fi înlăturat printr-
un alt mijloc; b) unul din părinți 
suferă de o boală gravă, care se 
transmite ereditar, sau care determină 
malformațiuni congenitale grave; c) 
femeia însărcinată prezintă invali-
dități grave, fizice, psihice sau 
senzoriale; d) femeia este în vârstă de 
peste 45 de ani; e) femeia a născut 
patru copii și îi are în îngrijire; f) 
sarcina este urmarea unui viol sau a 
unui incest”21. Mai mult, acordul 
pentru o întrerupere de sarcină trebuia 
obținut de la o comisie medicală con-
stituită în mod special pentru acest 
scop, iar cazurile dovedite de practi-
care a chiuretajelor ilegale intrau sub 
incidența penală a pedepsei cu 
închisoarea. Politica pronatalistă a 
regimului comunist a cunoscut refor-
mulări constante, un exemplu în acest 
sens fiind adoptarea Decretului 
privind indemnizația de naștere, în 
cuantum de o mie de lei neimpo-
zabili, care „se acorda mamei pentru 
fiecare copil născut, începând cu cel 
de-al treilea copil”22. 

Decretul nr. 770/1966 a însemnat 
o intruziune brutală a regimului lui 
Nicolae Ceaușescu în viața cetă-
țenilor, aceasta afectând nu doar 
femeile, ci și intimitatea proprie vieții 
de familie. Așa cum corect s-a subli-
niat, „în numele principiului ideolo-
gic al egalității socialiste, această 
politică demografică a sfârșit prin a 
afecta toți cetățenii cu vârste peste 25 
de ani, bărbați și femei, indiferent de 
statutul lor marital și/sau reproductiv. 
Tuturor persoanelor fără copii – 
inclusiv celor sterile – li se reținea un 

impozit lunar. Politicile demografice 
ce vizau reproducerea umană au con-
stituit literalmente «corpul politic» al 
României, un corp – în sensul politic 
al sintagmei – profund abuzat de 
către un regim care își declara neîn-
cetat «profunda umanitate» și grija 
paternalistă față de cetățeni, în con-
textul formării omului nou”23.  

Dar grija „paternalistă” nu s-a 
tradus și prin asistența medicală 
decentă pentru mame și pentru copiii 
numiți, ulterior, „decreței”: în mater-
nități femeile așteptau și câte trei în 
pat ca să nască, iar nou-născuții 
împărțeau și ei, câte trei-patru, același 
pătuț. Așadar, infrastructura medicală 
nu a reprezentat o prioritate în încer-
carea de a îndeplini și chiar depăși 
idealul lui Ceaușescu de a conduce o 
țară cu o populație foarte numeroasă. 
Sub prioritatea centralizării și a 
controlului exercitate de partidul-stat 
pentru a pune în practică voința 
conducătorului său, viața privată și 
viața ca atare erau pur și simplu 
periclitate. 

 
Concluzii 
 
Principiul centralizării etatiste, 

sub conducerea directă a partidului-
stat, care a stat la baza funcționării 
sistemului de sănătate a însemnat o 
formă de control asupra întregii acti-
vități medicale. Implicând o foarte 
riguroasă ierarhizare, așa cum rezultă 
din documentele normative ale 
epocii, e discutabil dacă sistemul a 
funcționat atunci când pacienții intrau 
în contact cu el, mai cu seamă în 
condițiile penuriei de resursă umană, 
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de tehnologie și de infrastructură 
medicală care s-a acutizat în timp și 
mai cu seamă pe parcursul decadei de 
dinaintea schimbării de regim.  

Centralizarea publică a sistemului 
de sănătate specifică regimului co-
munist a permis nu doar controlul 
asupra acestuia ca atare, ci și asupra 
vieții private și deciziilor individuale 
ale cetățenilor, realitate pe care am 
ilustrat-o prin trimitere la aberanta 
politică pronatalistă a regimului 
Ceaușescu, inițiată în 1966 și con-
tinuată cu asiduitate până în 1989. Un 
sistem medical hipercentralizat, dar 
neperformant, a girat, vreme de 23 de 
ani, abuzul la adresa vieții private a 
indivizilor și pierderea a mii de vieți 
omenești. 

Politicile pronataliste nu sunt con-
damnabile în sine, ele fiind aplicat și 
în state cu democrații consolidate. 
Privind realitatea demografică din 
țările UE, apar o serie de întrebări: 
cum rămâne cu latura benefică a 
politicilor permisive în privința avor-
tului și supraîncărcarea sistemului de 
asistență socială și de sănătate a unei 
populații îmbătrânite în multe dintre 
statele Uniunii Europene (Germania 
și Italia fiind cele mai afectate)? ce se 
întâmplă în România, unde ca urmare 
a scăderii drastice a natalității în anii 

’90, sistemul de pensii se apropie de 
colaps? Un vechi adagiu spune că 
„nimeni nu întinerește”, iar în anii ce 
vin UE va trebui să facă față acestei 
probleme. Vârsta medie în UE este în 
prezent de 39 de ani, dar până în 
2050 ar putea ajunge la 49 de ani, 
ceea ce va însemna mai mulți pen-
sionari și mai puține brațe de muncă. 
Deputații PE studiază în mod serios 
problema, iar Comisia pentru ocu-
parea forței de muncă lucrează în 
prezent la un raport privind demo-
grafia. Există o problemă și în plan 
geo-politic: dacă la începutul seco-
lului al XIX-lea populația Europei 
reprezenta 15% din populația pla-
netei, până în 2050 va reprezenta 
numai 5%, ca urmare a creșterii 
populației în alte regiuni ale lumii și a 
scăderii populației în Europa. 

O politică pronatalistă aplicată în 
maniera specifică regimului totalitar 
nu trebuie să compromită însăși ideea 
de politică pronatalistă, ci să gene-
reze ameliorări ale acesteia. Oricâte 
calcule și-ar face un stat, în orice 
regim politic, el nu are voie să-și 
reducă cetățenii la rolul de vietăți 
reproducătoare. Decizia pentru apa-
riția copiilor trebuie să aparțină indi-
vizilor, nu statului. 
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RECENZII 
 

Petre Andrei și sociologia revoluției. 
Sau cum arată revoluția ca fenomen social? 

 
 

 
 
Petre Andrei, Sociologia revoluției. 
Studii de sociologie politică,  
Editura Polirom, Iaşi, 1998 
 

Problematica revoluţiei, ca parte a 
unui amplu proces de construcţie, re-
construcție şi regândire a întregului 
eşafodaj politic, a fost dezbătută deo-
potrivă de politologi şi istorici. Partea 
interesantă a acestor studii şi analize 
a fost că una s-a completat pe cealal-
tă: adică în timp ce politologii au 
căutat mereu să definească contextul, 
cauzele şi valorile politice care au 
determinat declanşarea şi organizarea 
unui asemenea fenomen, istoricii au 
venit pe urmă şi au adus argumente 
în temeiul profesiei lor: prezentarea 
faptelor în lumina discursului istoric 
pentru aflarea adevărului. 

 
 
Dincolo de aceste două abordări – 

subiective ca spirit, discurs şi esenţă  
–, fenomenul revoluţiei este mult mai 
complex şi el cere a fi privit şi din 
perspectiva relaţiilor de la nivelul 
societăţii. Comportamentul indivi-
zilor, apetenţa lor pentru schimbare, 
profilul revoluţionarului, spiritul etic 
şi politic al revoluţiei, toate acestea 
pot fi studiate sociologic, prin filtrul 
şi psihologia analistului care încearcă 
să observe fenomenul din interiorul 
societăţii şi nu din afara ei. Cu alte 
cuvinte, cum arată revoluţia ca 
fenomen social? 

Scrisă în 1920, lucrarea Sociologia 
revoluției este aproape la fel de ac-
tuală ca acum 80 de ani. Petre Andrei, 
un erudit şi un cărturar autentic al 
începutului de secol XX, întemeietor 
al şcolii de sociologie românească, 
urmaş a lui Dimitrie Gusti, ministru 
al învăţământului public la sfârşitul 
anilor ’30, era puternic impresionat 
de marxism şi de şcoala gândirii 
socialiste. Aproape şocat de revoluţia 
rusă de la 1917, Andrei nu privea 
revoluţia subiectiv (aşa cum au tratat-
o istoricii sau politologii Mihai 
Ralea, Hannah Arendt sau Alexis de 
Toqueville), ci a tratat-o „ca pe orice 
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fenomen social, în mod obiectiv” (p. 
11). Întrebarea de la care a plecat şi 
care se şi constituie într-o premisă 
retorică a fost: „se poate schimba 
societatea de azi prin revoluţie sau 
nu? […] revoluţia este sau nu un mij-
loc de transformare socială? [...] E ad-
misibilă revoluţia cu grozăviile, ce se 
comit în numele celor mai frumoase 
şi ideale principii? Scuză scopul 
mijloacele sau nu ?” (pp. 11-12). 

De asemenea, în construirea stu-
diului despre sociologia revoluţiei, 
despre modul în care interacţionează 
acest fenomen cu societatea, despre 
raporturile care se fundamentează pe 
reacţia individului faţă de acest pro-
ces social, Petre Andrei aduce în 
discuţie o teză dinspre filosofia drep-
tului şi a eticii: „O formă veche de 
drept, care înăbuşă orice pornire şi 
orice tendinţă de autonomie, este ea 
morală sau nu? Revoluţia, care distruge 
această apăsătoare ordine juridică, 
poate fi condamnată? Idealul moral 
protestează în contra ordinii învechite 
de drept, care se menţine numai prin 
puterea autoritară şi constrângătoare 
a legilor. Idealul acesta cere o nouă 
ordine juridică. Dreptul nu e un scop 
în sine, ci el e un mijloc pentru con-
servarea şi progresul societăţii, de 
aceea el e intangibil numai atât timp 
cât îşi îndeplineşte menirea” (p. 51).  

Cu alte cuvinte, sociologul se în-
treabă până unde poate merge schim-
barea, dacă ea afectează şi ordinea 
juridică sau nu. Discutând strict din 
punct de vedere al ordinii de drept 
trebuie să admitem că există întot-
deauna, atunci când vorbim de revo-
luţiile social-politice, cel puţin un 

caracter ilegitim. Acesta e născut din 
forţa societăţii, din nevoia de schim-
bare, de metamorfozare a vechii 
ordini juridice sau politice. 

Atunci când analizează revoluţia 
din perspectiva filosofiei istoriei, 
Andrei opinează că „revoluţia se 
bazează pe ideea că ordinea actuală 
poate fi complet răsturnată sau între-
ruptă prin forţa idealului.” (p. 15). 
Altfel spus, acest fenomen, din punctul 
de vedere al căutărilor resorturilor 
istorice, al filosofiei istoriei, „nu e 
altceva decât încercarea de a realiza 
mai repede anumite valori” (idem). 
Ca mijloc al acestor valori, revoluţia 
e, fără discuţie, o manifestare activă a 
unor contradicţii, a unor principii 
contrare celor existente, oficiale şi 
împământenite de autoritate.  

Petre Andrei extrage patru carac-
teristici fundamentale ale revoluţiei, 
referindu-se la raporturile acesteia cu 
filosofia istoriei:  

-  reprezintă tendinţa de auto-
nomie a spiritului: „revoluţia este 
astfel radicalistă, liberală. Ea nu vrea 
să ştie de legile existente, de ordine 
etc., ea vrea numai să realizeze o 
valoare nouă, o creaţie a spiritului” 
(p. 17);  

-  e caracterizată de criticismul 
absolut faţă de realitatea existentă: 
întotdeauna, pentru o revoluţie, reali-
tatea este o monstruozitate; 

-  istoria explică fenomenele so-
ciale şi transformarea lor treptată prin 
necesitate: revoluţia vrea să schimbe 
cursul fenomenelor istorice, trecând 
peste graniţele timpului şi consideră 
libertatea ca o forţă activă, reală, în 
opoziţie permanentă cu necesitatea; 
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-  orice revoluţie e însoţită de 
raţionalism, ceea ce înseamnă că are 
idealuri, porneşte de le o teorie şi e 
bazată pe ideologie. 

Definiţia şi caracterele revoluţiei 
sunt dezbătute pe larg de Petre 
Andrei într-o secţiune distinctă. El 
aduce, cu această ocazie, în discuţie 
faptul că, de-a lungul timpului, s-au 
avut în vedere doar formele ei de 
manifestare. Aceasta a însemnat că 
revoluţia s-a definit după caracterul 
ei violent, tragic, distructiv, non-etic; 
revoluţia a fost caracterizată ca „o 
întrupare violentă a ordinii actuale de 
drept” (K. Kautsky, Die Soziale 
Revolution) sau ca „distrugerea unei 
organizaţii politice” (A. Labriola, 
Essai sur la conception matérialiste 
de l’histoire). Explicaţia pentru care 
autorul asociază caracterul violent al 
revoluţiei cu definirea fenomenului 
însăşi poate fi tradusă de apropierea 
(în viaţa de zi cu zi, la nivelul întregii 
societăţi) idealurilor şi ideilor sale cu 
instinctele şi dorinţele omeneşti. Petre 
Andrei spune că „Noi legăm întot-
deauna de gândurile noastre senti-
mente personale, aşa că obiectivitatea 
rece a gândirii e numai un ideal logic, 
nu o realitate. Gândirea omenească este 
esenţialmente emoţională” (p. 19). 

De fapt, autorul ajunge la ideea că 
revoluţiile nu sunt altceva decât 
rezultatul unor evoluţii treptate, fiind 
pregătite şi dezvoltate oarecum fizio-
logic într-un organism social. Pregătit 
evolutiv, fenomenul revoluţionar e 
produsul raţiunii, ocazionat de con-
textul istoric. Andrei subliniază faptul 
că doar schimbarea organelor care 
execută anumite funcţii e bruscă, în 

schimb revoluţia în sine e evolutivă, 
constantă, creatoare.  

Alchimia unei revoluţii cuprinde 
două arii largi de caracterizare: con-
ţinut şi formă. În opinia sociologului 
interbelic, conţinutul fenomenului 
revoluţionar cuprinde 3 paliere prin-
cipale: 

- o luptă subiectivă contra nor-
melor oficiale, contra autorităţii (au-
tonomie, deci, faţă de valorile istorice 
existente): nici o revoluţie nu poate fi 
pro-autoritate!; 

- exteriorizarea, obiectivarea acti-
vă a acestei lupte – răsturnarea ordinii 
existente, prin schimbarea valorilor 
stabilite în mod autoritar: nici o revo-
luţie nu poate fi făcută în surdină, pe 
ascuns, departe de mulţime! Orice 
revoluţie trebuie şi are un caracter 
voluntar, activ; 

- ea trebuie să fie reformatoare: 
Revoluţia care nu aduce nimic nou 
societăţii e un fenomen patologic, 
condamnabil.  

De altfel, orice revoluţie adevărată 
constă în două etape: una distructivă, 
care se face încetul cu încetul, care se 
pregăteşte treptat în sânul organi-
zaţiei autoritare vechi, şi alta con-
structivă, care e noua ordine socială, 
stabilirea noilor valori.  

Pentru cealaltă arie de caracte-
rizare – forma unei revoluţii, conform 
lui Andrei, principala sa trăsătură este 
socialitatea. Asta înseamnă că dacă 
la început e o mişcare, o luptă subiec-
tivă contra unei autorităţi „nu devine 
revoluţie decât atunci când e obiecti-
vată şi adoptată de (întreaga – n.n.) 
societate. Nu putem numi revoluţie o 
indignare a unui om izolat” (p. 24).  
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Un alt capitol important al 
Sociologiei revoluţiei este constituit 
de cauzele revoluţiilor. În opinia so-
ciologului ieşean, există două cate-
gorii majore: cauze materiale (în 
special cele economice) şi cauze 
ideale (juridice, politice, istorice, reli-
gioase şi psihologice). Pe lângă 
aceste categorii de factori, mai apare 
un element deloc de neglijat, inspirat 
probabil de la Montesquieu: factorul 
cosmic – „Totuşi, nu trebuie neglijat 
nici faptul că mediul geografic deter-
mină o anumită stare sufletească dife-
rită după regiuni. Astfel, a devenit o 
cunoştinţă banală faptul că oamenii 
de la sud sunt mai iritabili şi mai 
pasionaţi decât cei de la nord, care, 
sub influenţa vitregiei naturii, s-au 
închis mai mult în ei, s-au analizat, 
dobândind o mare putere de ideali-
zare şi de critică. Tot aşa şi în ceea ce 
priveşte revoluţia, mediul fizic pre-
dispune şi ajută asemenea mişcări” 
(p. 25). Petre Andrei atrage atenţia că 
nu e întâmplător anotimpul şi spaţiul 
în care izbucnesc aceste fenomene 
sociale. Astfel, se ştie că „popoarele 
din stepe sunt mai ascultătoare şi mai 
răbdătoare ca cele de la munte după 
cum popoarele sudice sunt mai im-
pulsive şi mai predispuse la revoluţie 
ca cele nordice” (p. 26). Un exemplu 
edificator în acest sens este revoluţia 
rusă – la care se raportează, de altfel, 
frecvent sociologul – unde clima 
continentală cu iernile sale lungi, 
aspre şi cu verile scurte şi arzătoare 
şi-a pus semnificativ amprenta pe 
caracterul slav: a dat naştere unei firi 
fataliste, moale, care într-un anumit 

moment (iarna lui 1917) a generat 
acel caracter radical şi revoluţionar.  

Poate cea mai importantă cauză, 
aşa cum lasă să se înţeleagă studiul, 
este cea economică. Parafrazându-l 
pe istoricul Tine (Les origines de la 
France contemporaine), Andrei 
admite că foamea e de cele mai multe 
ori cauza principală a acestor feno-
mene de neoprit: „ea e o pasiune care 
nu e nici istorică, nici locală, ci 
naturală şi universală, cea mai neîm-
blânzită, cea mai imperioasă, cea mai 
de temut din toate – teama de foame 
–, căci ea nu ştie nici să aştepte, nici să 
vadă dincolo de ea însăși”. Aceste 
cauze pot lua, în particular, mai multe 
forme: creşterea valorii muncii, lupta 
dintre capital şi muncă, repartiţia 
proprietăţii şi crizele economice. 
Totodată, cauzele juridice sunt de 
cele mai multe ori reprezentate de 
inegalitatea în faţa legii, lipsa unui 
drept social, care să apere pe cei slabi 
de exploatare, existenţa a două feluri 
de dreptate după clasele sociale, dar 
şi privilegiile legale ale unora faţă de 
majoritate. Din perspectivă politică, 
motivele unei revoluţii pot fi înte-
meiate pe tendinţa democratică, ideea 
de stat naţional şi aspiraţia către liber-
tate şi autodeterminare a popoarelor. 
Cauzele istorice ale fenomenului 
central pe care-l dezbate Petre Andrei 
pot fi sintetizate sub câteva coordonate 
principale, cu precizarea importantă (la 
care ajunge sociologul) că la un mo-
ment dat puterea revoluţiilor tinde să se 
transforme în dogmă care fascinează 
spiritele; acolo unde acest proces se 
repetă, se stabileşte un fel de tradiţie 
revoluţionară. Astfel, tradiţia, eveni-
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mentele şi revendicările istorice (revo-
luţia din 1919 din Germania sau revo-
luţia rusă din 1905, după războiul cu 
japonezii) ajută sau împotmoleşte de-
clanşarea unei revoluţii.  

Organizarea puterii spirituale re-
ligioase, aşa cum o defineşte Andrei, 
este o altă cauză care poate determină 
o asemenea mişcare socială. Fie că 
sunt cu caracter conservator, favo-
rabile religiei (Revoluţia engleză din 
1641 – lupta contra încercării de a 
aduce catolicismul), fie că sunt anti-
religioase (revoluţia rusă, în opinia 
lui Andrei, care a fost şi un protest 
împotriva bisericii „puse în serviciul 
tiraniei absolutiste”), acestea nu 
provoacă direct revoluţia, ci organi-
zaţia bisericească.  

Atunci când vorbeşte despre 
cauzele psihologice ale fenomenului 
revoluţionar, Petre Andrei face o 
remarcă teribil de interesantă, ce se 
constituie într-un argument al întregii 
lucrări: acela că revoluţia e un feno-
men colectiv, născut din psihologia 
colectivă, din psihologia societăţii. 
Această idee e de fapt esenţa so-
ciologiei revoluţiei. „Omul nu devine 
revoluţionar propriu-zis decât atunci 
când e înglobat într-o mulţime, unde 
dispare timiditatea şi raționamentul 
obiectiv şi clar” (p. 38). De aici se 
naşte un portret foarte bine conturat, 
pe care am putea să-l numim „pro-
filul revoluţionarului”: lucrează sub 
idei şi sentimente străine, impuse de 
alţii, aderă la mesajul şi valorile pro-
movate de câţiva indivizi. Cei mai 
mulţi revoluţionari sunt tineri, recru-
taţi din oraşe, ţăranii sunt mai li-
niştiţi, mai legaţi de pământul lor. 

Revoluţionarii devin uşor impulsivi, 
lucrează sub impresia unor idei şi 
sentimente puţine, dar fixe, am putea 
spune. De multe ori, raţiunea acestora 
e nedeliberativă, fiind contopită în 
ceea ce numim psihologia mulţimii. 
În conştiinţa sa, nu există o armo-
nizare între ideile noi şi cele vechi, 
ele devin foarte simplu ireconci-
liabile, planurile lor devin repede 
fantastice, iar de cele mai multe ori ei 
concretizează răul social în anumite 
persoane, generând un adevărat an-
tropomorfism politic. De multe ori, ei 
sunt gata la orice jertfe, sacrifică totul 
pentru reuşita revoluţiei – plăcerea, 
iubirea, familia. Există şi o categorie 
extremă, a fanaticilor, a celor care fac 
din revoluţie un scop în sine şi nu un 
mijloc pentru realizarea unor obiec-
tive şi promovarea unor noi valori. 
„Revoluţionarii extremişti” (Câte 
tipuri de revoluţionari există? Extre-
miştii, masele, îndrumătorii, profi-
torii de profesie, victimele revoluţiei) 
fac orice pentru îndeplinirea planului 
lor: mint, fac spionaj, omoară.  

Dar ce anume mută de fapt so-
cietatea către o revoluţie? Dincolo de 
cauze, care-i sunt instrumentele, mij-
loacele? Petre Andrei defineşte aceste 
lucruri „factorii executivi ai revo-
luţiei”. El arată că, începând de la 
mitul social – reprezentare în imagini 
a succesului prin luptă –, revoluţia se 
desfăşoară şi se extinde prin mulţime, 
grupul organizat care o propagă şi o 
instrumentează, personalitatea condu-
cătoare şi imitaţie sau puterea exem-
plului. Ea poate depăşi şi graniţele 
unei ţări şi trece de la o ţară la alta. 
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Investigarea felurilor revoluţiei îl 
provoacă pe autor să facă o dife-
renţiere clară între celelalte tipologii 
enunţate de diverşi sociologi, istorici 
sau politologi. Pentru universitarul 
ieşean, există două categorii princi-
pale de revoluţii: pur ideologice – şi 
aici intră revoluţiile ştiinţifice, este-
tice, religioase, filosofice şi cele so-
ciale, care cuprind revoluţiile poli-
tice, economice, juridice şi istorice. 
Primele, adică cele ideologice, sunt 
mai mult intelectuale, teoretice şi 
lipsite, în general, de violenţă şi cru-
zime, pe când cele sociale sunt mult 
mai practice. De asemenea, revolu-
ţiile sociale pot lua forma revoltelor, 
răscoalelor, războaielor sau contra-
revoluţiilor. Dacă războaiele sunt mai 
bogate în consecinţe sociale prin natura 
lor (pot genera schimbarea formelor 
de stat şi a regimurilor de conducere), 
contrarevoluţia este „o mişcare poli-
tică-socială menită să scadă şi să di-
strugă forţa unei revoluţii izbucnite 
sau încă pregătite. În genere, e o miş-
care reacţionară, care încearcă să se 
opună noilor tendinţe, noilor valori, 
care vor să se realizeze” (p. 45). 

Diagnosticarea etică a unei revo-
luţii îl pune pe Petre Andrei în ipos-
taza de a privi lucrurile din perspec-
tiva apropiată, a revoluţiei marxiste. 
Invocând ideea că în cazul oricărei 
revoluţii, conceptual vorbind, ideolo-
gia ei este morală, sociologul se 
întreabă totuşi despre idealurile unui 
asemenea proces. „Idealul suprem, 
care poate justifica o revoluţie, e de 
natură etică-socială, şi anume: găsi-
rea unei forme de societate, în care să 
se poată dezvolta personalitatea umană, 

sub diverse aspecte: moral, cultural în 
toată plinătatea sa. [...] Valoarea 
morală a unei acţiuni depinde de 
alegerea scopurilor şi mijloacelor. 
Revoluţia e un fenomen voluntar, 
determinat de raţiune şi sentimente, 
care sunt supuse aprecierii. În revo-
luţie e o luptă între valoare nouă, care 
caută să se realizeze şi o structură so-
cială existentă, inadecvată timpului” 
(p. 50). Andrei este de părere că într-
o revoluţie nu este scuzabilă violenţa 
dacă nu se realizează scopul iniţial. 
Mai mult, crede sociologul ieşean, 
valoarea etică supremă a fenome-
nului revoluţionar e realizarea umani-
tăţii, adică a raţiunii, a moralităţii, a 
frumosului. În plus, ordinea şi conti-
nuitatea trebuie să însoţească valoa-
rea etică a unei revoluţii. 

Atunci când discută despre revo-
luţia socială (văzută ca acea cucerire 
a puterii politice de către o clasă 
oprimată, care nu a mai avut până 
acum această putere (concepţia 
socialistă) sau repartizarea dreaptă a 
tuturor puterilor între clasele sociale 
sau, indiferent de clase, între indivizi 
(concepţia filosofică-juridică)), auto-
rul vede implicit două faze ale sale: 
faza spirituală, platonică, în care se 
pregăteşte revoluţia şi faza activă, 
când se produce efectiv revoluţia. În 
schimb, revoluţia socială se poate 
dezvolta definitiv fie prin reformă 
socială, fie prin revoluţie politică. 
„Ca exemplu de revoluţie politică 
putem cita revoluţia franceză, care a 
avut ca scop distrugerea prăpastiei 
dintre privilegiile politice ale nobi-
limii şi clerului faţă de lipsa totală de 
drepturi politice ale clasei a treia” (p. 
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57). Pentru a exemplifica modul în 
care (strict teoretic) revoluţia politică 
poate acţiona pentru schimbarea 
ordinii sociale, la nivelul perioadei 
interbelice, profesorul Petre Andrei 
face o trecere în revistă a curentelor 
socialiste de sorginte utopică: 
blanquismul, anarhismul, nihilismul 
şi bolşevismul contemporan. 

În concluzie, lucrarea lui Petre 
Andrei este – pentru timpul său – una 
de referinţă. Marcată puternic de 
curentul marxist, studiile cuprinseaici 
au rodul unei filosofii politice aparte. 
Analitică, riguroasă, construită pe un  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tipar paradigmatic excelent şi apro-
piat unei teze de filosofia istoriei sau 
a unui scurt tratat de psihologie 
despre fenomenul revoluţionar, cartea 
are meritul de a nu scăpa din vedere 
nici un amănunt important. Tratând 
forma şi conţinutul revoluţiei, cau-
zele şi aspectele sociale ale ei, 
felurile şi modul de desfăşurare, Petre 
Andrei reuşeşte să aducă un proces 
neclar în lumina cercetărilor socio-
istorice. Cartea răspunde profund la 
întrebarea cum arată revoluţia ca 
fenomen social. 

Alexandru MURARU 
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Biografia lui Nicolae Ceaușescu 
 
 

 

 
 

Lavinia Betea, Ceaușescu și epoca sa, 
Editura Corint, București, 2021, 828 p.,  
ISBN 978-606-793-973-6 
  

Biografia lui Nicolae Ceaușescu 
este un subiect care a preocupat-o de 
mai multă vreme pe Lavinia Betea, 
domnia sa coordonând tineri istorici 
în realizarea unui prim demers în 
acest sens, în perioada 2012-2015. 
Mă refer, evident, la cele trei volume 
apărute sub titlul Viața lui 
Ceaușescu: Ucenicul Partidului, Fiul 
Poporului (realizate împreună cu 
Cristina Diac, Florin-Răzvan Mihai și 
Ilarion Țiu și publicate la Editura 
Adevărul Holding în 2012) și Tiranul 
(realizat împreună cu Florin-Răzvan 
Mihai și Ilarion Țiu și publicat la 
Editura Cetatea de Scaun din 
Târgoviște, în 2015). 

Apariția în 2021 a impresionan-
tului volum Ceaușescu și epoca sa a 
stârnit curiozitatea celor preocupați 
de studierea comunismului, întreba-
rea care a apărut vizând noutatea cu 
care vine volumul. Ce se mai putea 
spune despre Ceaușescu după apariția 
celor trei volume amintite? Sigur, 
multe, și o dovedesc și alte lucrări ce 
au ca subiect perioada ceaușistă. Însă 
care este diferența specifică, cu ce 
vine autoarea în acest volum?  

Comparând cuprinsurile primelor 
trei lucrări cu cel al volumului de 
față, am constatat că denumirile capi-
tolelor sunt diferite, prezente fiind 
doar trei etichete care indică cele trei 
vârste ale „geniului Carpaților”: 
„ucenicul”, „fiul poporului” și „tira-
nul”. Parcurgând textele, a fost lesne 
să constat că prezentul volum nu este 
o reluare a capitolelor publicate în vo-
lumele amintite, ci o rescriere, o va-
riantă revăzută și consistent adăugită 
a capitolelor cu care Lavinia Betea a 
contribuit la volumele amintite. Da-
tele din primele volume sunt prezente 
și în cel de față, în noi formulări, însă 
lor li s-au adăugat multe altele pe 
care autoarea le-a adunat în cei șase 
ani de la apariția celui de-al treilea 
volum din amintita trilogie. Trebuie 
menționat faptul că, în această pe-
rioadă, Lavinia Betea a mai publicat 
lucrările Ultimul an din viața Elenei 
Ceaușescu (Editura Corint, 2018) și 
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Tovarășa. Biografia Elenei Ceaușescu 
(Corint, 2021). Astfel că date s-au 
adunat și au fost împletite într-o 
narațiune densă și atractivă.  

După cum ne spune abia în post-
fața la volum, autoarea s-a angajat în 
realizarea biografiei lui Nicolae 
Ceaușescu căutând cauzele ce stau la 
baza aprecierii pozitive a lui de către 
jumătate dintre români și după trei 
decenii de la cădere și dispariție. 
Căutând să vadă dacă aceste opțiuni 
sunt dovezi ale reușitei proiectului 
„omului nou”, ea constată că nu se 
poate vorbi de așa ceva, pentru că în 
joc sunt mentalități conturate în 
durate mai lungi ale istoriei: „epoca 
regimului comunist reprezintă o 
«durată conjuncturală», măsurată în 
decenii” (p. 790). De aici, apare 
următoarea întrebare cu privire la 
Ceaușescu: „A fost el însuși «omul 
nou» – idealul vieții și deciziilor 
sale? După cum se constată din 
conținuturile biografice expuse aici, 
el, personal, a trăit după principiul 
zicătorii «să nu faci ce face popa, ci 
ce zice el». Predica altora preceptele 
bunelor purtări din codul eticii 
comuniste, exonerându-se pe sine de 
la datoria lor. Ca element definitoriu 
al personalității sale și implicit al 
catastrofei finale, subliniez lipsa de 
empatie. În spiritul acesta a crezut și 
în comunism: ca fiind destinat 
celorlalți, nu și familiei sale” (Idem). 
În fond, duplicitatea și „disonanța 
cognitivă” sunt specifice românilor, 
așa cum au demonstrat-o cei care s-
au ocupat de trăsăturile psihologice 
ale acestora, iar Ceaușescu nu a făcut 
excepție de la aceasta. 

Lucrarea este structurată în 31 de 
capitole, a căror succesiune redă par-
cursul vieții lui Nicolae Ceaușescu, 
începând cu „O copilărie prea scurtă”, 
continuând cu „Ucenicul partidului”, 
„Numărul 2 în partid”, „Moștenirea”, 
„Tovarășul”, „Fiul poporului”, „Mândră 
corabie, meșter cârmaciul”, „Tiranul” 
și încheind cu „Trei zile cât veacul”. 
Titlurile capitolelor sunt incitante, ne 
atrag în lecturarea unui produs 
istoriografic foarte bine documentat. 
Însă nu avem în față doar un text ce 
în care datele sunt bine ordonate și 
sursele lor riguros indicate, ci un 
produs pentru realizarea căruia au-
toarea a uzat de interdisciplinaritate. 
Pe lângă informațiile din arhive, pe 
care le ordonează un istoric, întâlnim 
date din interviuri, Lavinia Betea 
realizând astfel de demersuri cu foști 
lideri comuniști, și analize psiholo-
gice. Din combinarea acestor metode 
a rezultat un text științific atrăgător, 
care îl poartă pe cititor din intimitatea 
casei părintești a lui Nicolae Ceaușescu 
prin atmosfera vieții de partid și până 
la atmosfera rece din cazarma de la 
Târgoviște, unde acesta avea să-și 
găsească sfârșitul.     

Subscriu la cele afirmate de pre-
fațatorul lucrării, Academicianul Ioan 
Aurel Pop: „Cartea poate să le pară 
unora eseistică, dar nu este, ci este 
pur științifică. Pentru acceptarea 
acestei constatări ajunge examinarea, 
fie și sumară, a aparatului critic al 
lucrării. Înșelătoarea impresie de pre-
zentare literară vine din felul scriiturii 
autoarei, care este unul atractiv, alert, 
curgător, ușor de perceput de către 
cititor. Sunt istorici care scriu pentru 
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5-10 colegi de-ai lor, specializați pe 
teme foarte restrânse și erudite, și 
sunt istorici care scriu – cu 
respectarea exactă a tuturor rigorilor 
profesionale – pentru publicul larg și 
care, astfel, scot istoria din «turnul de 
fildeș». Viața de demult... nu trebuie 
revelată doar unor aleși ai sorții, ci 
tuturor, pentru că întotdeauna (chiar 
și când scriu biografii individuale) 
este vorba despre destinele unor 
colectivități” (pp. 6-7).  

 
 

Biografia lui Nicolae Ceaușescu 
realizată de Lavinia Betea este o 
lucrare științifică accesibilă publi-
cului larg. Sper să nu fie nevoie să 
treacă încă trei decenii pentru ca ea 
să fie bine prizată astfel încât 
măsurătorile sociologilor să releve 
din ce în ce mai puțini nostalgici față 
de „cel mai iubit fiu al poporului”. 

 
Silvia BOCANCEA 
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participă la conferințe naționale și internaționale, iar printre publicațiile sale putem 
aminti: „How to Become a Politician. The Role of Educational Background and 
Academic Achievement in Romania” (Bulletin of the TransilvaniaUniversity of  
Braşov, vol. 13(62) special issue No. 1/2020); „Mecanisme de recrutare în partidele 
politice  din România” (Veysel Kaya, Patrycja Chodnicka-Jaworska, RSEP 
International Conferences on Social Issues and Economic Studies, Madrid, Spain), 
„The phenomenon of the politicization of public administration in Romania” 
(Journal of Public Administration, Finance and Law, Issu 17, 2020); „The Presence 
of Women on the Romanian Political Scene”, (Analele Știinţifice ale Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Tomul XIII/1, 2020).  
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Dragoș DRAGOMAN este conferențiar la Departamentul de Științe politice, relații 
internaționale și studii de securitate, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Publicații 
recente: „Save Romania Union and the Persistent Populism in Romania”, Problems of 
Post-Communism, vol. 68, nr. 4, pp. 303-314; Democratic Transition and 
Consolidation in Romania, Peter Lang, Berlin, 2019. 
 
Petre-Florian DRĂGHICI este doctorand al Facultății de Științe Politice din cadrul 
Universității București cu o teză despre ideologia țărănistă din România interbelică. 
Este licențiat al Facultății de Istorie a Universității București și absolvent al 
programului de master România în Secolul XX al aceleiași instituții. Ariile sale de 
cercetare acoperă istoria intelectuală a României interbelice, relația dintre stat și 
cetățeni și sisteme de guvernare. 
 
Sabin DRĂGULIN este profesor universitar doctor și Decan la Facultatea de Ştiinţe 
Politice şi Administrative din cadrul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi. A absolvit 
Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii di Bucureşti (2002) şi Facultatea 
de Istorie din cadrul Universităţii di Bucureşti (1997). A efectuat stagii de cercetare şi 
documentare în domeniul fenomenului migraţiilor în Italia (2012) în cadrul „La 
Sapienza” Universita di Roma şi Universita degli Studi „Aldo Moro” di Bari. În anul 
universitar 2001-2002, a fost student Erasmus la Facultatea de Științe Politice, din 
cadrul Università degli Studi di Perugia. A îngrijit împreună cu Florin Mitrea 
volumele: THE EXERCISE OF POWER 500 YEARS AFTER THE PRINCE WAS 
WRITTEN (2016) și Modelul mediteranean şi regiunea extinsă a Mării Negre. 
Confluenţe politice, economice şi culturale (2013). A îngrijit împreună cu Guido 
Liguori, Antonio Gramsci. Scrieri (2015), a coordonat cu Gheorghe Lencan Stoica, 
New studies on Machiavelli an machiavellism (2014), a publicat în calitate de unic 
autor cartea Istoria gândirii politice româneşti 1848-1948 (2010) şi în calitate de prim 
autor, alături de Dan Carbarău, Istorie politică modernă universală (2010). Între anii 
2009-2013 a îndeplinit funcţia de secretar general de redacţie al revistei Sfera Politicii, 
între 2012-2013, a fost Executiv Editor al revistei South-East European Journal of 
Political Science şi redactor în cadrul reviste Cogito. Din 2013, este director executiv 
al revistei Polis, iar din 2017 este redactor şef al revistei de cultură și politică Timpul. 
 
Petre DUMITRESCU este Profesor univ. dr. emeritus al Universității „Alexandru 
Ioan Cuza″ din Iași, unde a predat variate cursuri, centrate pe istoria ideilor, în 
domeniile filosofiei, sociologiei și politologiei. La Universitatea „Petre Andrei″ din 
Iași a susținut cursurile de sociologie și sociologie juridică. Este diplomat al Institut 
européen des hautes études internationales, Nice (IEHEI), France, unde efectuat și 
un ciclu de studii superioare ale Comunității Europene, în perioada 1973-1974. A 
efectuat, de asemenea, stagii de documentare la univesități din Atena, Liège, 
Perugia, Dijon și Lille și a participat activ la reuniuni științifice din domeniul 
sociologiei și filosofiei din țară și străinătate. Este membru fondator și primul 
Președinte al Asociației de Filosofie de Limba franceză din România, în prezent 
Președinte de onoare. Este membru al mai multor fundații și societăți cultural-
științifice, printre care Fundația „Petre Andrei” din Iași, Societatea franceză de studii 
kantiene ș.a. A publicat numeroase articole și studii, în țară și străinătate, și a 
coordonat redacția unor reviste filosofice. Este autorul volumelor Concepția 
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sociologică a lui E. Durkheim, Conceptul de filosofie la P. P. Negulescu și Studii de 
filosofie românească. Teme și interpretări. 
 
Cristina GAVRILUȚĂ este profesor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iași, Facultatea de Filosofie și Știinte Social Politice, Departamentul de Sociologie și 
Asistență Socială. Predă cursuri de etnologie, sociologie generală, sociologia 
devianței și a controlului social, antropologia criminalității. Este redactor la Analele 
de sociologie și asistență socială, vicepreședinte al Societății Sociologilor din 
România (SSR). Benficiază de o bursă de studii postdoctorale la Universitatea de 
Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași (Studii postdoctorale în domeniul eticii 
politicilor de sănătate). Publică studii și articole în reviste prestigioase din țară și 
străinătate și este autor a mai multor volume: Negativul cotidianului (Iași, Editura 
Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2017); The Everyday Sacred. Symbols, Rituals, 
Mythologies (Lambert Academic Publishing, Germania, 2013); Socioantropologia 
fenomenului religios (Iaşi, Editura Fundaţiei Axis, 2003); Sacrul şi californizarea 
culturii (Bucureşti, Editura Paideia, 2008); Socioantropologia fenomenelor 
divinatorii (Iaşi, Editura Institutul European, 2008). 
 
Tudor GHIDEANU este Professor Emeritus al Universității „Al. I. Cuza” Iași, 
Facultatea de Filosofie, unde a activat în perioada 1963-2008. A ținut cursurile de 
Istoria filosofiei contemporane și Istoria filosofiei românești. Este membru al Uniunii 
Scriitorilor din România, din anul 2010, membru al The World Institute for 
Phenomenological Research and Learning, U.S.A, Belmont (din 1998). Printre 
lucrările sale se numără Percepție și morală în fenomenologia franceză (1979); 
Conștiința filosofică de la Husserl la Teilhard de Chardin (1981); Temeiuri critice ale 
creației – J.P. Sartre (1988), pentru care a obținut Premiul Academiei Române în 
1990; Terra Genitrix – simțire și cugetare românească (1998); Odiseea conștiinței 
filosofice moderne și contemporane (2000); Filosofia criteriului și timpul funciar 
(2004); Ce mult te-am iubit Eli – Eseu despre Mircea Eliade (2013); O stafie umblă 
iar prin Europa. Eseu despre Marx (2016); Lacrimile Marelui Orb. Eseu despre 
Lucian Blaga (2017); În peștera lui Platon nu se naște Christ (2014); Emil Cioran – 
eseu triadic (2019); Teorema Tetractis și aplicația cibernetică (2017). 
 
Oana MIRON este licențiată în Științe politice (2005) și în Științe juridice (2015), iar 
din 2018 este doctorand în domeniul Management. A publicat „O radiografie a 
sistemului de sănătate din România” în Polis, Volum VIII, Nr. 1 (27), Serie nouă, 
decembrie 2019-februarie 2020, pp. 201-2012. 
  
Alexandru MURARU is a political scientist and historian, specialized in the topics of 
memory, the history of the Holocaust and communism, the history of Romanian ideas, 
mentalities and intellectual history from the XX-XXI centuries. He is an associate 
professor in Political Science and scientific researcher in the Department of Political 
Science of the Faculty of Philosophy and Social Political Sciences of the “Alexandru 
Ioan Cuza” University of Iasi. During his career, he received numerous scholarships 
and research fellowships in Europe and North America in the fields o political science, 
history, nationalism, Holocaust studies, and Jewish history (University of London – 
Royal Holloway, University of Utrecht (Netherlands), Northwestern University 
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(Chicago, Illinois, USA), Center for Advanced Holocaust Studies (Washington DC, 
S.U.A))etc. In 2019-2020 academic year, he was Senior Fulbright Visiting Professor at 
New York University, coordinating a scientific project on the fate of Holocaust 
survivors in Romania, who emigrated to the United States after 1945. He held lectures 
and conferences on recent history topic or the history of mentalities in many academic 
centers or prestigious universities: Columbia University (New York, USA), Richmond 
University (Virginia, USA), Diplomatic Academy (Vienna, Austria), University of 
Central Florida (Orlando, USA), École Normale Supérieure (Paris, France) etc. He 
participated in numerous academic programs, workshops, seminars, summer 
universities in Europe and North America, organized by prestigious academic 
institutions. He published as author or co-editor ten academic books. How the 
Monarchy into a Republic Survives? King Michael, the Romanians and the Royalty 
since 1989 (2015); The Monarchial Republic: Royal Family Contribution to the Euro-
Atlantic Integration of Romania (2009). Edited volumes: Michael I of Romania - Our 
King: Witnesses, Experiences, Royal Memories (2018); The King, the Communists and 
the Crown: The True History of Michael I’s Abdication (together with Andrei Muraru) 
(2017); The Royal Year. The Journal Jubilee of 150 years since the founding of the 
Royal House of Romania (together with Daniel Șandru) (2016); Anne, the Queen. 
Forever Home (2016); Romania - from the Great Union to European integration 
(2020, together with Bogdan Ștefanachi), The Return of the King: August 23, 1944, the 
controversial history of a day that changed the fate of Romania. Michael I and 
Marshal Antonescu between Hitler’s Germany and Stalin’s Russia (co-ed. Andrei 
Muraru, 2021).  
 
Tudor PITULAC este licențiat în Sociologie și Științe Politice al Universității „Al. I. 
Cuza” din Iași. Are o carieră didactică la UPA din Iași ce se întinde pe un sfert de 
secol. Zona predilectă de cercetare și acțiune sociologică este cea a comunităților. 
Timp de aproape un deceniu a fost consultant pentru dezvoltare comunitară al North 
Ayrshire Council, Scoția. Are o experiență de peste două decenii în proiecte cu 
finanțare europeană. După obținerea gradului de profesor universitar a decis să își 
dezvolte cariera pe partea de management al proiectelor de cercetare. Din 2019 este 
parte a ecosistemului de inovare IT în Irlanda. În 2021 a obținut, la National College of 
Ireland, Higher Diploma in Science in Computing – Blockchain. Deține certificarea 
Project Management Professional (PMP®) din anul 2012. 
 
Teodora PRELIPCEAN este Conferențiar la Facultatea de Drept și Prorector cu 
activitatea didactică și de cercetare la Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi. Licenţiată 
în filosofie la Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi (1994), a obţinut Diploma de studii 
aprofundate în „Filosofie şi spiritualitate răsăriteană” (1996) şi Doctoratul în Filosofie 
(2003). A urmat stagii de specializare la Faculté des Sciences Économiques et 
Sociales, Université de Lille, France, în 1993, şi la Faculty of Law, University of 
Lapland, Rovaniemi, Finland, în 2000. Este membră a Asociației Internaționale 
Council for Research in Values and Philosophy, membră a International Board 
Advisory, Editura Lumen, Iași, Reviewer al Philosophy Study (David Publishing 
Company, Chicago, IL, USA), Secretar General de Redacție al Revistei Polis și Editor 
Şef al Anuarului Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, Fascicula Drept, Științe 
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Economice, Științe Politice. A publicat articole/studii în reviste de specialitate 
românești și străine (Revista de Teorie Socială, Symposion, Philosophy Study, Polis, 
Procedia – Social and Behavioral Sciences), precum și în volume colective (Sinteze de 
știință politică. Studii tematice pentru examenul de licență, coordonatori Cristian 
Bocancea & Daniel Șandru, Editura Institutul European, Iași, 2012). A coordonat (cu 
Laura Mitarotondo), Revista Polis, Volum V, Nr. 2 (16), Serie nouă, martie-mai 2017. 
Lucrarea Explicaţia în ştiinţele socio-umane (Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 2004) a fost tradusă în limba spaniolă (La explicación en las Ciencias 
Sociales y Humanas, Editura Niram Art, Madrid, 2015). Este, de asemenea, autoarea 
lucrării Utopia 
 
Constantin SCHIFIRNEȚ este profesor la Departamentul Școala Doctorală, Școala 
Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) din Bucureşti. Cercetările sale 
se concentrează pe teoriile modernității, comunicarea, europenizarea și gândirea 
sociologică românească. Publicațiile sale includ: Tendential Modernity (2021); 
Sociologia românească modernă (2017); Modernitate tendențială. Reflecții asupra 
evoluției moderne a societății (2016); Mass-media, modernitate tendențială și 
europenizare în era Internetului (2014); Românii, așa cum au fost și cum sunt (2013); 
Filosofia românească în spațiul public. Modernitate și europenizare (2012); 
Europenizarea societății românești și mass-media (coord. și autor) (2011); Formele 
fără fond, un brand românesc (2007); C. Rădulescu-Motru: Viața şi faptele sale, vol. 
I-III (2003-2005); Geneza modernă a ideii naționale. Psihologie etnică și identitate 
națională (2001); Sociologie (1999); Educația adulților în schimbare (1997); 
Civilizație și națiune modernă (1996); Tineretul între permanență și inovație (1987); 
Generație și cultură (1985); Adolescenții și cultura (coautor) (1974); Studentul și 
societatea (coord. și autor) (1973). 
 
Dan SULTĂNESCU este doctor în Științele Comunicării (din 2020) și este cadru 
didactic asociat la SNSPA. Analist politic și expert în comunicare, cu experiență din 
anul 2000 în campanii politice, campanii electorale și proiecte de comunicare publică. 
Deține o diplomă de licență în științe politice, la SNSPA, precum și studii (fără licență) 
de drept și, respectiv, marketing electoral. Este fondatorul Centrului pentru 
Promovarea Participării Civice și Democrației (CPD SNSPA) și activează ca Director 
de Cercetare în cadrul CPD, precum și în postura de coordonator regional al 
proiectelor de analiză de date ale Alliance for Securing Democracy (GMF, USA). În 
perioada 2005-2007, a fost coordonator de programe de cercetare la Institutul Pro 
(parte a grupului MediaPro), iar din 2007 coordonează cercetarea la Fundația 
Multimedia pentru Democrație Locală. În ultimii 10 ani, a fost implicat ca manager de 
proiect în mai multe proiecte derulate cu fonduri UE, NATO sau SUA, dedicate 
măsurării și stimulării participării civice sau incluziunii sociale. În ultimii ani, s-a 
specializat în analizarea impactului new media asupra participării civice, studiind 
relația dintre științe sociale și data science, precum și folosirea de Big Data în 
comunicare și analiză politică. Este autor în 11 volume de carte, precum și a peste 15 
articole publicate în reviste academice. Cea mai recentă carte coordonată 
este Challenges in Strategic Communication and Fighting Propaganda in Eastern 
Europe, (2019), NATO Science for Peace and Security Series - E: Human and Societal 
Dynamics, Amsterdam: IOS Press 
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Dana SULTĂNESCU este expert în analiză politică și de comunicare, de peste 20 de 
ani. Are diplomă de licență în științe politice (SNSPA), și este în prezent doctorand la 
Facultatea de Comunicare și Relații Publice (SNSPA), cu o teză despre noi metode de 
măsurare a impactului unor subiecte de interes geopolitic în zona rețelelor sociale. Are 
o vastă experiență în consultanță de comunicare, copywriting politic, cercetare 
sociologică și analiză politică și sociologică. A activat în mai multe companii de profil, 
în ultimii 21 de ani, și a derulat în paralel și activități de cercetare referitoare la 
impactul new media asupra comunicării și participării. Este, în prezent, coordonator de 
programe la CPD SNSPA. A publicat articole despre analiza politică, precum și 
capitole în 8 volume de carte. Cel mai recent capitol semnat este publicat în 2019, 
„Towards a Better Understanding of Anti- Western Propaganda & Building an 
Efficient Model to Fight Back” in Sultănescu, D. (ed), Challenges in Strategic 
Communication and Fighting Propaganda in Eastern Europe, NATO Science for Peace 
and Security Series - E: Human and Societal Dynamics, Amsterdam: IOS Press. În 
ultimii ani, a avut 8 prezentări la conferințe academice internaționale, cea mai recentă 
despre relația dintre conspirații și dinamicile geopolitice. Sultănescu, D. C. (2021, 
October 7-8). Conspiracy Theories, Geopolitical Games, and Infodemic Times; 
Tracking the Dissemination of Conspiratorial Online Content during Covid-19 in 
Romania [Paper presentation]. Sixth International Conference on Communication & 
Media Studies, University of Toronto, Toronto, Canada. Este interesată, în cercetările 
în care este implicată, de metodele digitale aplicate în cercetarea sociologică, cu o 
atenție specială pe analiza de rețea și analiza automată a textului, modelele de 
diseminare a unor mesaje în social media, combinând în acest scop metode cantitative 
și calitative de cercetare.  
 
Bogdan TEODORESCU este doctor în Științele Comunicării (din septembrie 2006) 
și este profesor la Facultatea de Comunicare și Relații Publice (FCRP) din cadrul 
SNSPA, încă din 1997. A coordonat Masteratul de Comunicare Politică al FCRP. A 
lucrat în presă până în 1994 și, de atunci până în 2014, a condus mai multe structuri 
specializate în analiză și consultanță politică, fiind implicat, la nivel de decizie, în mai 
multe campanii electorale din acea perioadă. A devenit membru al IAPC (international 
Association of Political Consultants) în 2001, și al EAPC (European Association of 
Political Consultants) în 2003. Între 1991 și 2014 a participat la peste o mie de 
emisiuni de radio și televiziune, dedicate contextului social și politic din 
România. Proiectele de cercetare cuprind comunicarea politică, analiza și istoria 
fenomenelor manipulării, marketingul politic, marketingul electoral, istoria 
campaniilor electorale din România, comunicarea partidelor anti-sistem. A publicat 
singur sau în colaborare nouă volume dedicate acestor tematici. Printre acestea,  
Marketing Politic și Electoral, Editura Facultății de Comunicare și Relații Publice 
(2001), Cea mai bună dintre lumile posibile, Editura Comunicare.ro (2005), Cinci 
milenii de manipulare, Editura Tritonic (2008). Cea mai recentă carte semnată a apărut 
este În căutarea Glonțului de Argint (2021), la editura Tritonic.  
 
Anca-Teodora TOMPEA este absolventă a Facultății de Litere, specializarea 
Comunicare și Jurnalism, din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 
Este doctor în sociologie, susținând teza cu tema Universul mass media și 
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schimbarea mentalităților sociale, care este o analiză a dezinformării și a impactului 
pe care știrile false le au asupra cetățenilor. Este jurnalist din anul 2009, iar din anul 
2012 lucrează la televiziunea de știri Digi24, fiind pe rând reporter, corespondent, 
realizator de emisiuni și moderator. Începând din anul 2016, este moderator și 
realizator de emisiuni precum Știrile Zilei, Focus Europa (emisiune realizată în 
colaborare cu DW) și Planeta ești tu. Este trainer în cadrul Școlii de Media Digi24. 
Este Asistent în cadrul Facultății de Științe Politice și Administrative a Universității 
„Petre Andrei” din Iași. 
 
Doru TOMPEA este Profesor, Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Uni-
versităţii „Petre Andrei” din Iaşi. A iniţiat împreună cu Profesorul Petru P. Andrei 
proiectul de editare, promovare şi valorificare a operei savantului Petre Andrei şi a 
înfiinţat împreună cu acesta Fundaţia Academică „Petre Andrei”. A fost Rector al 
Universității „Petre Andrei” din Iași. A coordonat editarea şi reeditarea în ediţii 
bilingve a operei lui Petre Andrei, demers pentru care a fost distins, înpreună cu Petru 
P. Andrei, cu Premiul „Ioan Petrovici” al Academiei Române (1999). Dintre volumele 
de autor publicate menţionăm: Etică. Morală şi putere şi Provocarea posmodernă. Noi 
orientări în teoria siocială. A coordonat împreună cu Daniel Şandru volumul critic 
Dimensiuni social-politice ale operei lui Petre Andrei (2012). A realizat împreună cu 
Sorin Bocancea volumele Două decenii de comunism în Iaşul universitar (2015) și 
Două decenii de comunism în Iașul Universitar. Presa studențească (2019). 
 
Cătălin TURLIUC este istoric, este absolvent şi doctor al Universităţii „Al. I. Cuza” 
din Iaşi. În prezent este cercetător gr. I şi şef de departament la Academia Română, 
Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iași, precum şi profesor universitar la 
Universitatea „Al. I. Cuza”. A publicat în ţară şi străinătate 19 cărţi, manuale şi 
cursuri, a coordonat 14 volume şi este coautor şi colaborator la peste 100 de volume. 
De asemenea, a publicat peste 50 de studii în reviste de prestigiu şi peste 350 de 
articole în diverse reviste și jurnale. Are o prezenţă publică constantă la posturile de 
radio şi televiziune. A fost visiting professor la Oxford University (1992), University 
of Illinois at Urbana Champaign (1995), Universitatea de Stat a Moldovei (2001) ș.a. 
A beneficiat de granturi şi stagii de cercetare şi specializare în Marea Britanie, SUA, 
Germania, Italia, Ungaria, Polonia, Israel, Finlanda, China etc. A participat la peste 50 
de congrese, forumuri și conferințe internaționale organizate în afara țării. Este 
membru titular al Board-ului Forumului Internațional pentru Studiul Modernizării. A 
condus și a participat în calitate de membru în peste 20 de granturi naționale și 
internaționale. Este membru în numeroase fundații, societăți, asociaţii profesionale, 
consilii științifice ale unor instituții de cultură şi în colectivele de redacţie a mai multor 
publicaţii culturale și de specialitate. A primit peste 30 de premii, medalii și distincții 
în țară și străinătate, inclusiv Premiul „Mihail Kogălniceanu” al Academiei Române. A 
fost ales și a ocupat poziții de demnitate publică. Preocupările sale științifice includ 
studiile cu privire la naționalism și etnicitate, istorie modernă și contemporană, 
procesul modernizării, istoria dreptului și istoria construcției europene, teoria și istoria 
relațiilor internaționale. 
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Revista Polis publică studii redactate în limbile română şi engleză. Toate 
articolele în limba română trebuie însoţite, obligatoriu, şi de traducerea 
integrală în limba engleză. Articolele trebuie să respecte normele general valabile 
pentru redactarea lucrărilor ştiinţifice, conţinând în mod obligatoriu o parte 
introductivă, capitole / secţiuni distincte şi concluzii, având dimensiuni cuprinse 
între 20.000 – 40.000 de caractere cu spaţii (10-20 de pagini standard). Articolele 
vor fi redactate utilizând paginarea standard a programului Microsoft Word, folosind 
fontul Times New Roman, 12 pct, cu spaţii de 1,5, fără a lăsa spaţii libere între 
paragrafe. Prima pagină a lucrării va conţine, obligatoriu,  următoarele informaţii: 
titlu, autor (afiliere instituţională şi adresă de corespondenţă), rezumat de 200-350 de 
cuvinte şi 4-6 cuvinte cheie. 

 
Pentru redactarea lucrării, vă rugăm să folosiţi modelul de mai jos. 

 
TITLUL ARTICOLULUI 

Prenume NUME 
Afiliere instituţională 

Adresa de mail 
 
Rezumat  

Rezumat în limba engleză, 200-350 de cuvinte. Rezumatul va prezenta, pe scurt, 
conţinutul lucrării, menţionând metologia utilizată în cercetare, principalele premise, 
argumentele folosite şi concluziile articolului.  Vă rugăm să verificaţi corectitudinea 
gramaticală şi lexicală a rezumatelor în limbi străine şi să evitaţi folosirea 
programelor de traduceri automate. Ne rezervăm dreptul de a refuza rezumatele cu 
greşeli flagrante de traducere. 
 
Cuvinte-cheie: 4-6 cuvinte în limba engleză 
 

Fiecare articol trebuie să includă, în mod obligatoriu, o parte introductivă, o 
secţiune de cuprins împărţită în capitole şi subcapitole, în care ideile, ipotezele de 
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cercetare menţionate în partea introductivă să fie demonstrate sau infirmate, şi o 
secţiune de concluzii.  
 
Bibliografie 
CARPINSCHI, Anton, BOCANCEA, Cristian, Ştiinţa politicului. Tratat, Editura 

Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1998. 
PETREU, Marta, De la Junimea la Noica. Studii de cultură românească, Editura 

Polirom, Iaşi, 2011. 
ŞANDRU, Daniel, „Ideological aspects in Petre Andrei’s political sociology”, 

Transilvania, Nr. 11, 2011. 
 
Resurse electronice 
STAN, Liliana, „Elemente ale metafizicii idealului la Petre Andrei”, Transilvania, 

Nr. 11, 2011, http://www.revistatransilvania.ro/nou/ro/anul-editorial-2012/cat_ 
view/ 45-anul-editorial-2011.html, p. 60 (accesat pe 23 februarie 2013) 

_____ 
NOTĂ: Tabelele şi figurile vor fi incluse în textul articolului şi numerotate în 
ordinea apariţiei, după modelul de mai jos. Vă rugăm să nu folosiţi tabelele şi 
figurile în mod excesiv.  
 
    

 
Tabelul 1: Model de tabel 

 
SISTEMUL DE REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 
 

Revista Polis foloseşte sistemul de referinţe bibliografice recomandat de 
Academia Română. 

În acest sistem, sursele bibliografice la care se face referire în text sunt citate 
cu ajutorul notelor de subsol. 

Exemplu: 
[…] Este o chestiune pe care politologul român Mattei Dogan o prezintă atât în 
studiile sale interbelice, cât şi în lucrările recente1 . […] 
_____ 
 

1 Mattei Dogan, Comparaţii şi explicaţii în ştiinţa politică şi în sociologie, Editura 
Institutul European, Iaşi, 2010, pp. 241-261. 

 
Bibliografia finală a lucrării reuneşte toate sursele citate în notele de subsol, 

listate în ordine alfabetică. Resursele bibliografice consultate de pe Internet vor fi 
menţionate într-o secţiune separată. Citarea acestor resurse va respecta regulile 
generale privind citarea surselor electronice, precizând data la care documentul 
electronic a fost accesat de către autorul articolului. 
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Redactarea notelor de subsol 
 
Pentru redactarea notelor de subsol, vă rugăm să folosiţi opţiunea „Footnote” din 

programul Word, fontul Times New Roman, 10 pct, spaţiere la 1 rând. 
La prima menţiune a autorului / lucrării, nota de subsol va menţiona toate 

detaliile sursei bibliografice, inclusiv pagina-paginile, dacă este cazul (utilizaţi 
prescurtarea „p.” pentru o singură pagină şi „pp.” pentru pagini multiple). 
Menţiunile ulterioare ale aceleiaşi surse bibliografice vor utiliza prescurtările latine 
(ibid., op. cit. etc.). 
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Instructions to Authors 
 

The Polis Journal of Political Science welcomes original manuscripts which 
have not been published elsewhere and are not under review by other scientific 
journals. 

Once submitted, the manuscripts are made anonymous and sent to our 
reviewers for evaluation. You should receive the reviewing form, with the decision 
to accept / change / reject your article, within 2 – 5 weeks from our initial 
confirmation of receipt. 

Please use the following address to send us your manuscripts in electronic form 
(.doc or .docx):polis@upa.ro 

Before sending us your work, please use the following guidelines to write your 
paper. Polis reserves the right to reject the articles which do not comply with these 
instructions. 

 
GENERAL STRUCTURE 

 
The Polis Journal of Political Science publishes articles and studies written 

in Romanian and English. 
All articles should comply with the general standards of academic and scientific 

writing, and they must comprise an introductory part, distinct chapters / sections, 
and conclusions. The texts should have 20.000 to 40.000 characters with 
spaces (10 to 20 standard pages). 

Articles should be written using the default page layout in Microsoft Word, 
with Times New Roman, 12 pt, 1.5 line spacing, and no additional spaces before 
and after paragraphs. 

The first page of your article should include the following information: article 
title, author(s) name(s) (institutional affiliation and e-mail), an abstract of 200-350 
words, and 4-6 keywords. 

Please use the following template to format your paper. 
 

ARTICLE TITLE 
First name(s) SURNAME 

Institutional affiliation 
E-mail address 

 
Abstract  

Abstract in English, 200-350 words. The abstract should summarize the paper’s 
content, mentioning: the research methodology used, the main hypotheses, the main 
arguments developed and the paper’s conclusions. Please check the grammar and 
lexis of articles written in English if you are not a native speaker of this language 
and avoid using programs for automatic translation.  We reserve the right to reject 
articles with flagrant translation mistakes.  

 
Keywords: 4-6 keywords in English 
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All articles must comprise an introductory part, a section devoted to the 
paper’s content, divided into chapters and subchapters – in which the research 
hypotheses mentioned in the introduction should be argued for or against -, and a 
section of conclusions.  

 
Bibliography 
BELL, Daniel, The End of Ideology. On the Exhaustion of Political Ideas in the 

Fifties, Harvard University Press, Cambridge Mass., 2001 
FREEDEN, Michael, Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach, 

Claredon Press, Oxford, 1996 
ŞANDRU, Daniel, „Ideological aspects in Petre Andrei’s political sociology”, 

Transilvania, No. 11, 2011 
 

Electronic resources 
STAN, Liliana, „Elemente ale metafizicii idealului la Petre Andrei”, Transilvania, 

No. 11, 2011, http://www.revistatransilvania.ro/nou/ro/anul-editorial-2012/cat_ 
view/45-anul-editorial-2011.html, (accessed on 23 February 2013) 
 
_____ 
NOTE: Tables and figures should be inserted in the text and numbered in order 

of appearance, according to the model below. Please do not use tables and figures in 
excess.   

    

Table 1: Table model 
 
 

CITATION STYLE 
 
The Polis Journal uses the reference style recommended by the Romanian 

Academy. In this system, the bibliographical resources quoted in the text are cited in 
footnotes. 

 
Example: 

[…] In is a matter that the Romanian political science scholar Mattei Dogan 
describes both in his interwar studies and in his recent works 1 . […] 
_____ 

 
1 Mattei Dogan, Comparaţii şi explicaţii în ştiinţa politică şi în sociologie, Editura 

Institutul European, Iaşi, 2010, pp. 241-261. 
 
The paper’s final bibliography assembles all the sources cited in footnotes, 

listed in alphabetical order. The bibliographical resources consulted on the 
Internet are to be listed ina separate section. These resources should be cited in 
agreement with the general rules relative to the citation of electronic bibliography by 
mentioning the day on which the electronic document was accessed by the author. 
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Footnote format 
 
In order to insert footnotes into your article, please use the „Footnote” option 

available in Word, using Times New Roman, 10 pt, 1 line spacing. The first time 
an author / a work is cited, the footnote must provide full bibliographical details, 
including the page-pages (use the abbreviation „p.” for one page and „pp.” for 
multiple pages). The footnotes for subsequent references to the same author / work 
should use Latin shortened forms (ibid., op. cit., etc.) 
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