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 Petre Andrei proiecteaz� idealul suprem în spa�iul 
culturii, socotindu-l o valoare cultural� total�. Aceast� 
valoare cuprinde în sine to�i factorii social-teleologici, �i 
se instituie drept criteriu de valorizare a valorilor sociale. 
Pentru filosoful român, cultura nu este de natur� 
metafizic�, ea constituie o realitate corelat� strâns cu 
evolu�ia istorico-teologic� sau, cum spune Rickert, este 
procesul de realizare a valorilor sociale în evolu�ia 
istoric�.  

 Din punct de vedere obiectiv �i într-o formulare 
sintetic�, Petre Andrei define�te cultura ca fiind „tota-
litatea produselor activit��ii omene�ti, în scopul traiului 
�i perfec�iunii”.   

 Cu acest în�eles, cultura exprim� obiectivitatea 
spiritului omenesc în activitate, în opere.  

 

 Dezv�luind caracterul elitist al culturii, filosoful 
nu-i restrânge sfera de cuprindere numai la crea�iile de 
excep�ie. Dup� el, crea�ia cultural� înseamn�, pe lâng� 
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operele propriu-zise, „�i îndeplinirea con�tiincioas� a 
datoriei c�ci prin acest fapt chiar fiecare individ 
contribuie la transformarea moral� a omenirii”.  

 Adev�rata cultur� presupune unirea ra�iunii cu 
moralitatea, pentru asigurarea triumfului vie�ii superioare 
asupra instinctelor �i dorin�elor inferioare. Prin crea�ia 
cultural�, care este temeiul autentic al fericirii, individul 
î�i prelunge�te personalitatea �i p�trunde în via�a 
umanit��ii.  

 Crearea culturii umane este, în accep�iunea 
filosofului, echivalent� cu realizarea umanit��ii. 
 

 Cum explic�, filosoful conceptul de umanitate?  

 Dac� Herder, sus�inând nevoia dezvolt�rii armo-
nioase a tuturor dispozi�iilor suflete�ti, d�dea conceptului 
de umanitate un sens individual, considerându-l egal cu 
esen�a no�iunii de om, Petre Andrei concepe umanitatea 
ca fiind o realitate suprem�, o realitate ideal�, iar 
individul �i societatea sunt doi factori care ac�ioneaz� 
pentru realizarea acestei valori. Participând con�tient la 
via�a întregii colectivit��i, omul este solidar cu trecutul, 
mo�tenitor �i continuator al proceselor culturale create de 
genera�iile anterioare.  

 Tocmai aceast� continuitate �i solidaritate în 
schimbare creeaz� umanitatea. Dar, ca s� tr�iasc�, s� sim-
t� cu adev�rat leg�tura cu întregul trecut �i r�spunderea 
pentru preg�tirea viitorului, trebuie s� dezvolte în om 
toate for�ele care îl pot ridica deasupra naturii, s� se 
uneasc� în el ra�iunea cu moralitatea, virtutea cu frumu-
se�ea. Astfel, umanitatea este produsul transform�rii 
treptate a omenirii în formele cerute de ra�iune �i moral�.  



 
 

39 
 

IDEALUL – VALOAREA TR�IRII 
 
 
 
 

 
 

�tefan  Alexandru  B�i�anu 
 
 
 

 Exprimând, în demersul s�u filosofic, leg�tura 
constant� �i indestructibil� dintre teoretic �i practic, Petre 
Andrei d� o dubl� accep�ie conceptului de umanitate: una 
teoretic�, dup� care umanitatea reprezint� totalitatea 
valorilor culturale omene�ti sau cultura acumulat�; o alta 
practic�, �i în acest sens umanitatea este „un ideal etic 
(…), tendin�a c�tre omul �i societatea perfect�”.  

 Conferind umanit��ii un caracter concret-istoric, 
Petre Andrei o consider� un ideal ce determin� activitatea 
politic� �i social�, evolu�ia istoric� în general. 
Umanitatea este purt�torul idealului suprem cultural. Ea 
se dezvolt� în forme individuale �i temporale, care sunt 
concretizate în societ��ile na�ionale. Umanitatea este 
scopul moral, idealul etic care va determina fericirea. 
Mijlocul cel mai potrivit pentru atingerea acestui scop 
este personalitatea.  

 Numai în acest sens Petre Andrei accept� perso-
nalitatea ca mijloc, pentru a realiza valoarea cultural�, 
na�iunea.  

 Na�iunii i se subordoneaz� personalitatea indivi-
dual�, contopindu-se cu celelalte personalit��i având o 
singur� voin�� comun�, aceea de creare a culturii. Cu alte 
cuvinte, via�a indivizilor este pus� în serviciul culturii �i 
numai prin aceasta dobânde�te valoare. Altfel via�a în 
sine nu are nici o valoare.  

 Prin aceast� tez�, Petre Andrei se ridic� deasupra 
biologismului, care consider� via�a drept valoare 
suprem�. Desigur, filosoful român nu dispre�uie�te via�a, 
dar nu îi rezerv� mai mult decât rolul de condi�ie a 
valorilor culturale. Ea dobânde�te valoare numai prin 
crea�ia operelor prin cultur�.  
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 „Via�a trebuie jertfit� atunci când conservarea 
valorilor o cere”, spune el afirmându-�i op�iunea filoso-
fic� pentru crea�ia valoric� �i ap�rarea acestora, pentru 
umanism, ca sens al întregii noastre existen�e. 

 În fapt, marea realizare teoretic� a lui Petre 
Andrei, începând cu critica psihologismului �i transcen-
dentalismului axiologic, r�mâne centrat� pe ideea 
primordialit��ii valorii asupra valorific�rii, pe aceste 
temeiuri sus�inându-se psihologia valorii f�r� psiholo-
gism (reducerea valorii la un simplu rezultat al 
valorific�rii) �i logica valorii f�r� obiectualism (impli-
carea valorific�rii în faptul valorii), ambele corelate cu o 
sociologie a valorii (de asemenea, precedat� de critica 
sociologismului axiologic).  

 Întrucât piatra unghiular� a unei reconstruc�ii 
axiologice este considerat� a fi logica valorii, nu putem 
s� nu vedem în filosofia valorii, în primul rând, o 
filozofie a valorii teoretice. 

 Configurând rolul �i valoarea personalit��ii �i a 
culturii în devenirea umanului, Petre Andrei a asigurat 
pandantul teoriei sale axiologice care este str�b�tut� de 
un puternic curent activist transformator.  

 Pornind de la lucr�rile unor gânditori de marc�, 
precum: Kant, Windelband, Richert, Riehl, Wundt, 
Kreibig, Lipps, Meyer etc. sau polemizând cu ace�tia, 
filosoful român a creat un sistem axiologic, cu numeroase 
elemente originale �i de interes autentic prin solu�iile 
propuse, cu o maxim� deschidere spre universalitate.  

 Valabilitatea actual� a multor teze �i idei fac 
dovada durabilit��ii acestei construc�ii, care, în plus are �i 
meritul de a fi prima de acest fel în cultura româneasc�. 
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 Problema idealului �i a rela�iilor sale cu valoare 
este o problem� important� abordat� de Petre Andrei, atât 
în lucrarea sa fundamental� de axiologie, Filosofia 
valorii cât �i în prelegerea „Despre ideal”, din 1921.  

 Ideea central� pe care gânditorul î�i întemeiaz� 
analiza este aceea c� no�iunea valorii este o no�iune 
fundamental� pentru filosofie, care explic� lumea prin 
valori logice, dar tot ea are tendin�a de a o �i transforma 
conform unor idealuri omene�ti etice. De aceea, ea 
creeaz� idealuri practice.  

 „Filosofia arat�, astfel, cum se na�te, cum 
evolueaz� realitatea �i apoi valoarea tuturor schim-
b�rilor ei”. Filosofia este „cercetarea valorilor celor 
mai înalte”, atât teoretice cât �i practice. „În felul acesta 
filosofia cuprinde no�iunea de valoare atât în tema sa 
teoretic�: explicarea realit��ii cât �i în cea practic�: 
transformarea realit��ii”. 

 Unei asemenea teze autorul îi subordoneaz� atât 
preocup�rile axiologiei, c�ci „valoarea poate �i trebuie 
s� alc�tuiasc� obiectul special a unei filosofii a valorii, 
care va studia numai valoarea �i formele sub care se 
poate prezenta”, cât �i preocup�rile sociologiei valorii 
prin care se în�elege „studiul înf��i��rii valorii în socie-
tate, sau mai clar, leg�tura dintre valoare �i realitatea 
social�”, „sociologia valorii se ocup� cu valorile sociale 
precum �i cu elementele generale sociale, care iau parte 
la constituirea tuturor valorilor umane” �i cu „studiul 
realiz�rii practice a valorilor”. 

 

 Preocuparea teoretic� mai ales în perioada de 
tinere�e, orientarea lui Petre Andrei spre teoria valorilor 
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se întemeiaz� pe necesitatea studierii �i explic�rii 
valorilor din perspectiva sociologic�. Aceasta are sarcina 
de a înf��i�a leg�tura dintre valoare �i realitate sub toate 
aspectele.  

 Valoarea este un fenomen social deosebit de 
complex �i constituie scopul principal al activit��ii soci-
ale a oamenilor. „Valoarea devine motivul tuturor ac�iu-
nilor, deci a întregii vie�i sociale”, arat� Petre Andrei. 

 

 În aceast� perspectiv� este abordat� �i problema 
men�ionat� în titlul acestei comunic�ri. Îndeosebi în 
lucr�rile amintite, autorul întreprinde o analiz� complex� 
a problemei idealului, a rela�iilor sale cu valoarea, cu 
societatea, cu scopul, subliniind specificitatea idealului, 
tr�s�turile caracteristice ale no�iunii de ideal, precum �i 
rolul idealului în via�a social�, în evolu�ia omenirii.  

 În acest sens, Petre Andrei consider� c� no�iunea 
de ideal poate fi cercetat� din patru puncte de vedere:  

 1) din punctul de vedere al genezei sale 
psihologice;  

 2) al structurii sale logice;  

 3) al raportului cu realitatea;  

 4) al rolului idealului;  
 

�i c� raportat la realitate, omul nu e pasiv, ci constat� 
ceea ce e, se gânde�te �i la ceea ce trebuie s� fie, 
ac�ionând în acest sens.  

 Aceast� idee despre o valoare care ar trebui s� se 
realizeze se nume�te ideal. „Dup� noi, idealul este 



 
 

43 
 

IDEALUL – VALOAREA TR�IRII 
 
 
 
 

 
 

�tefan  Alexandru  B�i�anu 
 
 
 

con�tiin�a unei valori superioare, c�tre a c�rei realizare 
tindem”; „El e valoarea c�tre care �inte�te evolu�ia”. 

 

 Concepând idealul ca o valoare a c�rei realizare 
se impune întrucât corespunde mai bine unor trebuin�e 
umane, Petre Andrei subliniaz� natura axiologic� a 
idealului, leg�tura sa cu valoarea �i totodat� specificitatea 
idealului, ceea ce-l deosebe�te de valoarea propriu-zis�, 
faptul c� „elementele acestui ideal sunt luare din 
realitate, în parte, îns� cuprind �i ceva de natur� 
imaginativ� irealizabil�”.  

 În fond, constituindu-se prin crea�ia uman�, �i 
valoarea �i idealul cuprind elemente ale realit��ii, iar ca-
racterul pronun�at imaginativ, anticipativ pare a fi într-a-
dev�r propriu doar idealului.  

 Totodat�, Petre Andrei relev� condi�ionarea 
social� a idealului, în strâns� leg�tur� cu faptul c� omul 
nu tr�ie�te izolat, c� este supus influen�ei societ��ii, care 
îi formeaz� chiar sufletul într-un anumit fel, prin 
educa�ie, prin via�a public�. De aceea, dorin�ele �i 
aspira�iile sale – de�i subiective vor avea întotdeauna o 
parte social� arat� autorul; în geneza idealului trebuie s� 
�inem seama deopotriv� de elementul pur psihic �i de cel 
social, c�ci dorin�a subiectiv� cap�t� form� �i con�inut 
determinat prin elementele pe care pe care ni le ofer� 
societatea în mijlocul c�reia tr�im, pe care adesea nu noi 
am ales-o, ci în care ne-am n�scut �i de care suntem 
lega�i prin leg�turi indisolubile.  
 

 Deci, idealul este o valoare pe care o formuleaz� 
individul sub influen�a societ��ii.  
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 În privin�a raportului dintre ideal �i realitate, Petre 
Andrei, dup� o analiz� critic� a celor trei concep�ii, dintre 
care:  

 1) o concep�ie reduce realitatea la ideal, sau, mai 
bine, afirm� prioritatea idealului;  

 2) alta – reduce idealul la realitate, dând acesteia 
rolul de element primordial;  

 3) o concep�ie ce afirm� numai o dependen�� 
reciproc�,  

concluzioneaz� asupra dependen�elor reciproce dintre 
ideal �i realitate, asupra faptului c� „idealul nu trebuie 
considerat în afar� de natur� �i de �tiin��”; c� idealul ar 
fi o adev�rat� iluzie dac� „nu ar avea o baz� real� �i nu 
ar �inti la nici un mijloc propriu pentru realizare”, c�, 
deci, elementele reale sunt cele care garanteaz� temeini-
cia �i validitatea idealului; realitatea este de sine st�t�toa-
re fa�� de ideal, dar este apreciat� prin ideal. 

 

 În concep�ia gânditorului român, no�iunea de ideal 
are ca note caracteristice: inven�iunea, devenirea, armo-
nia �i perfec�iunea. 

 Inven�iunea, devenirea �i perfec�iunea, în special, 
definesc no�iunea de ideal nu în mod unitar, întrucât 
concep�ia logic� a idealului implic� un dublu sens �i 
anume: idealul relativ �i idealul absolut. 

 Inven�ia se refer� îndeosebi la modul de alc�tuire 
a idealului �i accentueaz� faptul c� „idealul este o 
crea�iune, o inven�iune, rezultat� din combina�ia unor 
imagini care se concentreaz� în jurul unui element 
subiectiv, ce e dorin�a”; devenirea – o alt� caracteristic� 
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– în sensul c� idealul este un continuu proces de 
devenire, �i care define�te no�iunea de ideal relativ: 
„idealul e numai un moment în procesul de transformare 
a realit��ii, un moment dinamic care, odat� ajuns, 
dispare, urmând a se construi un alt ideal”; „idealul 
este, deci, dup� acest caracter al s�u, o faz� de realizare 
a evolu�iei” care, în via�a social� ia forma scopului.  

 „Dar idealul poate fi �i absolut atunci când nu-l 
mai consider�m ca o verig� din lan�ul devenirii, ci ca un 
termen final”, un fel de prototip a ceea ce se poate 
imagina mai perfect. No�iunea de ideal absolut e deter-
minat� de perfec�iune, un alt caracter al idealului. 

  

 Referindu-se în concluzie, la structura idealului, 
gânditorul Petre Andrei subliniaz� c� idealul este o 
judecat� de valoare, care are în con�inutul s�u ca no�iune 
caracterele de inven�iune, devenire, perfec�iune, tr�s�turi 
ce definesc dou� feluri de ideal: relativ �i absolut. 

 În strâns� leg�tur� cu aceast� distinc�ie, Petre 
Andrei deosebe�te idealurile trec�toare �i variabile, dup� 
timpuri �i locuri de idealul suprem invariabil, valoarea  
absolut� dup� care apreciem; se consider� c� idealurile 
con�in, al�turi de elemente variabile (concret – istorice) �i 
elemente constante (general – umane); c� elementele 
general – umane reprezint� idealul constant sau valorarea 
absolut�.  

 În acest fel, sociologul �i filosoful român are în 
vedere nu ceva aprioric sau independent de realitate, ci 
un �el în perspectiv�, un aspect îndep�rtat c�tre care 
tindem �i pe care-l vom atinge odat� cu realizarea 
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umanit��ii culturale, f�r� deosebiri, vizând aici nu numai 
valorile realizate, ci �i pe cele în curs de realizare. 

 

 Subliniind teza c� idealul exprim� realitatea 
viitoare la care se gânde�te spiritul �i pe care o vrea, 
Petre Andrei relev�, totodat�, rolul �i importan�a 
deosebit� a idealului pentru via�a social�, pentru omenire.  

 În aceast� privin�� el arat� c� prezen�a idealului 
dovede�te „eterna noastr� nemul�umire fa�� de 
realitate”; idealul nu este numai o idee rece, abstract�, ci 
o adev�rat� for��, un mobil pentru ac�iune, unitatea de 
m�sur� a ac�iunilor noastre; o sete de perfec�iune; idealul 
transfigureaz� realitate, îmbr�când-o în forme noi; 
„idealul cel mai înalt, din punct de vedere al valorii sale, 
este acela în care noi ne-am contopit trebuin�ele proprii 
omene�ti cu trebuin�ele societ��ii, acela în care noi 
reprezent�m nu pe individul deosebit de societate, cu 
numai o p�rticic� din umanitate. Acesta este idealul 
cultural, adic� aspira�iunea nesatisf�cut� pentru crearea 
valorilor cultural-sociale”. 

 

 Rolul idealului este atât de important pentru 
gânditorul român, încât afirm� cu hot�râre c�: „dac� i se 
ia omenirii idealul, atunci omenirea dispare, r�mânând 
bestia triumphans. Prin urmare, idealul, prin sine, are 
valoare etic�, deoarece el înfrumuse�eaz� sufletul, 
f�cându-ne s� ne dep��im, s� cre�m valori noi”. 

 


