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Idealurile constituie o form� specific� de 
manifestare a valorilor, fiind strâns legate de om �i de 
aspira�iile sale. Elaborarea lor r�spunde unor profunde 
c�ut�ri �i fr�mânt�ri. De�i sunt elaborate în plan spiritual, 
idealurile circul� �i se afirm� atât în sfera con�tiin�ei, cât 
�i în planul existen�ei materiale. Idealul de via��, spre 
exemplu, prin care dorim s� d�m sens acesteia contureaz� 
op�iunea noastr� pentru o anumit� scar� de valori, fa�� de 
care suntem ata�a�i afectiv, este modelul superior de 
realizare uman�, c�tre care aspir� orice individ sau 
genera�ie. În acest fel valorile sunt propuse spre a fi 
atinse �i devin imperative pentru tot ceea ce face �i sper� 
individul. În func�ie de aceste valori, omul ac�ioneaz�; el 
stabile�te c�ile �i mijloacele necesare realiz�rii, scopurile 
imediate, faptele, î�i subordoneaz� toate ini�iativele �i 
ac�iunile acestor obiective.  

 

Omul este creator �i purt�tor de ideal. Dorind 
peranent s� dep��easc� realitatea dat�, s-o perfec�ioneze 
�i totodat� s� se dep��easc� pe el însu�i, omul ader� la un 
ideal, �i în general idealuri realizabile. Idealurile sale se 
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raporteaz� la o mare varietate de interese �i aspira�ii, de 
scopuri �i valori. 

No�iunea de ideal a primit definiri �i caracteriz�ri, 
începând cu cele etimologice, continuând cu cele poetice 
�i pân� la cele filosofice, �tiin�ifice riguroase. În acest 
sens este de men�ionat faptul c� definirile poetice sunt 
des întâlnite �i la al�i oameni de cultur� decât poe�ii, ca 
la: filosofi, sociologi, logicieni, istorici, oameni politici. 
Astfel, filosoful chinez Confucius (c. 551–c. 479 î.e.n.) 
compara idealul cu un „magnet spiritual”; filosoful, 
sociologul �i diplomatul român Dimitrie Dr�ghicescu 
(1870-1945) definea idealul ca „stea polar� a ac�iunii”, 
marele om politic �i diplomat Nicolae Titulescu      
(1882-1941) ar�ta în Discursuri c� „idealul creator este 
talismanul care transfigureaz� realitatea �i î�i d� puterea 
s-o birui”; sociologul Dimitrie Gusti (1880-1955) spunea 
c� „idealul înseamn� cât mai sus, ascensiune infinit�, o 
impresionant� indicare a drumului de parcurs”, „un 
omagiu adus realit��ii”, logicianul Cornel Popa caracte-
rizeaz� idealul ca „aureola sau fata morgana a realului”. 

 

La aceste aprecieri se pot ad�uga �i alte reflec�ii �i 
cuget�ri asupra idealului ca cele apar�inând lui Nicolae 
Iorga (1871-1940), marele istoric român, care sublinia c�: 
„Nu p�r�se�ti un ideal f�r� s�-i la�i ceva din fiin�a ta”; 
sau scriitorul francez Victor Hugo (1802 - 1885): 
„Idealul trebuie s� fie respirabil, satisf�c�tor �i hr�nitor 
pentru sufletul omului”. 

Aceste definiri �i reflec�ii asupra idealului sur-
prind sintetic aspecte, tr�s�turi �i corela�ii esen�iale ale 
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acestuia vizând elaborarea idealului, rolul lui pe plan 
social �i individual, corela�ia dintre ideal �i ac�iune, 
dintre ideal �i real, dintre ideal �i con�tiin��. 

Idealul este o modalitate specific� omului de a se 
proiecta în viitor. El se refer� la o dep��ire �i transfi-
gurare a st�rii prezente a sistemului, la o stare sau situa�ie 
viitoare a acestuia, la anticiparea tendin�elor principale de 
dezvoltare care ac�ioneaz� în societate. Prin urmare, 
„idealul nu descrie o stare de fapt �i o stare posibil�, 
adic� o stare care s� întrupeze o seam� de valori �i 
aspira�ii umane �i care este valorizat� pozitiv de c�tre un 
individ sau de c�tre o clas� de agen�i”. Idealul „este o 
stare dezirabil�, un model de perfec�iune, un prototip �i 
un imbold pentru activitatea prezent�, o direc�ie a 
transfigur�rii ei viitoare”; este întruchiparea cea mai 
înalt� a n�zuin�elor omene�ti. Astfel, idealul constituie o 
c�l�uz� �i un îndemn, un stimulent pentru evolu�ia 
personalit��ii. Cuprinzând posibilit��ile care corespund 
cel mai bine intereselor fundamentale ale oamenilor, 
idealul indic� linia virtual� a dezvolt�rii lor.  

 

Fiind strâns legat de realitate, în sensul c� se 
întemeiaz� pe realitate, izvor��te din ea, dezv�luie 
perspectivele acesteia, iar realitatea este criteriul obiec-
tiv�rii idealului, totodat� idealul se opune realit��ii, indi-
vându-i „ceea ce trebuie s� fie”. Idealul se construie�te 
deci, pe baza realit��ii �i a sensului mi�c�rii realit��ii date.  
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În func�ie de interesele pe care le exprim� �i de o 
serie de condi�ii obiective �i subiective existente, 
idealurile pot fi înf�ptuite sau pot fi ratate. „Idealurile pot 
fi, mai mult sau mai pu�in realizabile, în concordan�� sau 
discordan�� cu legile obiective naturale sau sociale, cu 
for�a �i capacitatea creatoare a indivizilor, grupurilor 
utopice, spre exemplu, sunt acele idealuri care nu 
reflect� adecvat realitatea �i intr� în concordan�� cu 
sensul devenirii sistemului social, sens determinat de legi 
obiective”. Pentru ca idealurile s� se realizeze este ne-
cesar s� fie întrunite anumite condi�ii, care �in de reali-
tatea obiectiv�, ele realizându-se prin ac�iunea uman�, cât 
�i de realitatea psihologic� �i moral� – condi�ionarea 
intern�, subiectiv�. Orice ideal se realizeaz� la nivelul 
unui individ. „Elaborarea idealului r�spunde �i unei 
necesit��i l�untrice, esen�iale a omului, necesit��ii de a-�i 
dep��i permanent condi�ia, insatisfac�iei permanente fa�� 
de ceea ce îi ofer� lumea dat�, aspira�iei sale spre 
perfec�iune, bine �i frumos”. 

 

Este evident astfel c�, f�r� raportarea la ideal, noi 
nu am putea în�elege specificul �i m�re�ia oamenilor �i 
nici a societ��ilor. C�ci umanitatea nu este numai o stare, 
ci �i o ve�nic� devenire, o goan� istoric� dup� sine îns��i. 
Si, a�a cum relev� sociologul român, Traian Herseni: „La 
un cap�t se afl� omul pornit pe calea actualiz�rii 
virtualit��ii sale, la cel�lalt cap�t idealul, realitatea 
maxim� a omului ca om”. 

 



 
 
68 

 
R O C S I R   

Revista  Român�  de  Studii  Culturale  (pe  Internet) 
 
 
 

 
 

3-4   /   2002 
 
 
 

În toate aceste situa�ii, idealul este, în ultim� 
analiz�, o expresie a realului. „Idealul c�l�uzitor al vie�ii, 
valorile omene�ti – remarca filosoful Mircea Florian – 
trebuie s� se reazime tot pe ceea ce este”; iar Petre 
Andrei scrie c� „elementele reale înse�i garanteaz� temei-
nicia �i validitatea  idealului”. În acela�i sens, sociologul 
Dimitrei Gusti va sublinia c�: „Idealul nu este o pur� 
afacere a inimii, ci are o justificare ra�ional�, izvorât� 
din contactul cu realul… Idealul este o idee experi-
mental� maxim�; el este un omagiu adus realit��ii, for�a 
suprem� a realit��ii, realitatea realit��ii”. Dup� Traian 
Herseni: „Idealul nu este un lucru independent de 
realitate – el indic� ceea ce realitatea ar trebui s� fie, 
este deci un normativ al realit��ii”. 

 

În literatura noastr� de specialitate se pun în 
eviden�� o serie de tr�s�turi definitorii ale idealului dintre 
care re�inem: faptul c� idealul este o op�iune a agen�ilor 
ac�iunii pentru o stare sau situa�ii viitoare, inexistent� 
înc� în prezent; orice ideal este legat de adeziunea la o 
constela�ie de valori; odat� constituit, idealul devine 
sistem de referin�� pentru aprecierea st�rilor de fapt 
existente, îndemn �i criteriu pentru conceperea �i 
organizarea transform�rilor viitoare; idealul este 
reflectarea intereselor �i trebuin�elor nesatisf�cute de 
circumstan�ele prezente; orice ideal se pretinde a avea un 
caracter normativ pentru cei ce-l propag� �i urmeaz�, 
întrucât implic� ridicarea modului de ac�iune �i 
comportament la rang de imperativ; exercitând atrac�ia 
asupra oamenilor prin faptul c� exprim� n�zuin�ele lor 
fundamentale �i fiind însu�it de c�tre ace�tia, idealul 
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devine un element definitoriu al atitudinii, al 
comportamentului, al personalit��ii; de asemenea, idealul 
are �i un pronun�at caracter anticipativ, în sensul c� 
vizeaz� îndeosebi tendin�a devenirii, indicând ceea ce 
realitatea ar trebui s� fie. În leg�tur� cu acest aspect, 
Petre Andrei arat� c�: „raportat la realitate, omul nu este 
pasiv, el constat� ceea ce este �i 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”. La Petre Andrei, atât idealul cât �i 
valoarea se constituie prin crea�ia uman� �i includ ele-
mente ale realit��ii, îns� caracterul pronun�at imaginativ 
pare propriu doar idealului. „Elementele acestui ideal – 
scrie Petre Andrei – sunt luate din realitate în parte, îns� 
cuprind �i ceva de natur� imaginativ�, irealizabil�”. 

 

Idealurile pot fi clasificate dup� diferite criterii �i 
se pot distinge mai multe categorii �i tipuri de idealuri. 
Astfel, ele se structureaz� în raport cu domeniile de 
realizare a oamenilor, cu tipurile de activitate social�, cu 
domeniul de valori care intervin, cu gradul lor de 
întemeiere �tiin�ific� etc. Cel mai des se face distinc�ia 
între idealurile individuale – de realizare a omului ca 
personalitate – �i idealurile colective, de realizare a lui la 
nivel de grup �i de comunitate. De asemenea, idealurile 
se manifest� în toate domeniile de activitate uman�: 
economic, politic, juridic, moral, �tiin�ific, estetic etc. 
Aceste idealuri sociale de diferite tipuri se vor întrupa în 
valori printr-un proces de crea�ie de natur� diferit�, atunci 
când ele se refer� la via�a îns��i sau la produsele culturii. 
Idealul constituie un mijloc spiritual de orientare a 
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ac�iunii oamenilor, de stimulare a creativit��ii lor, de 
reglare a conduitei de ansamblu �i de durat� a omului în 
direc�ia împlinirii tr�s�turilor �i valorilor sale de 
personalitate �i a oferirii sensurilor de via��. T�ria �i 
puterea idealurilor rezid� în voin�a noastr� de 
perfec�iune, care m�re�te capacitatea noastr� de d�ruire �i 
fermitatea op�iunii. „Ce anume s� fim este un drept al 
nostru, dar avem datoria s� fim ceva. Nu avem libertatea 
s� nu fim ca valoare social� dac� putem fi acest lucru”. 

Prin ideal deci, omul are o posibilitate superioar� 
a existen�ei �i vie�ii sale unice, anume, aceea de a fi el 
însu�i, de a se edifica singur �i de a-�i materializa for�ele 
fizice �i psihice în f�urirea de sine a unei fiin�e de 
valoare. În acest fel,  idealul dovede�te eterna noastr� 
nemul�umire fa�� de realitate, nemul�umire ce se 
constituie în mobil pentru ac�iune, este o sete de 
perfec�iune. „De aceea – scrie Petre Andrei – fiecare 
treapt� a progresului realit��ii nu e decât realizarea unui 
ideal. Idealul ca atare nu e o abstrac�iune, o idee rece, ci 
e o for��, fie individual�, fie colectiv�, atunci când 
con�inutul s�u �i mijloacele de înf�ptuire sunt luate din 
realitatea social�”. 
 


