PETRE ANDREI - OM POUTIC
Em. BOLD şi A. CARP IN SCH I

Cind afirmăm că profesorul Petre Andrei s-a Inscris In galeria oamenilor de seamă a vieţii
publice, avem In vedere două criterii de apreciere. Primul se referă la activitatea lui didactică,
ştiinţifică şi culturală ca profesor al Universităţii din laşi ; al doilea, la activitatea lui politică
In care se observA calităţi mai rar lntllnite politicienilor din trecut : patriot şi democrat con
vins, neabătută moralA personală, ataşament sincer faţă de ţărAnime, muncitorime şi alte ca
tegorii sociale oprtmate, receptivitate faţă de nou, consecvent luptător contra fascismului şi a
forţelor de dreapta. Fireşte că Intre cele două criterii se află o strinsA legAtură. Ca om de ştiinţă
şi adept al integralismului sociologic, dornic sA cunoască societatea In aspectele ei cele mai di
verse şi cit mai profund, Petre Andrei nu se putea rupe de viaţa politică. El considera că acti
vitatea desfilşurată Intr-un partid democratic li putea oferi multiple posibilităţi de lărgire a
investigatiilor sale sociologice. Trebuie făcută precizarea Insii, că el a dat ştiinţei şi carierei
univ ersitare atributul silu de prestigiu şi demnitate, ferindu-le de politicianismul ingust, tipic
burghez, In care oportunismul, demagogia, ipocrizia, vanitatea erau mobiluri esenţiale par
venirii In viaţa politică.
In anul 1 928, Petre Andrei se Inscrie In Partidul Naţional Ţllrănesc. Acest partid se
situase după primul război mondial la stinga burgheziei. Lozincile sale, propunerile unor larg i
reforme democratice lansate In timpul opoziţiei, doctrina ţărănistil cristalizată de C. Stere,
V. Madgearu, 1. Mihalache ş.a. au Influenţat şi au fost adoptate de numeroşi intelectuali, străin i
de manevrele politicianiste, sincer anlmaţi de sentimentul necesitAtii lmbunătăţirii situatie i
materiale a poporului roman şi a ridicării lui politice şi rulturale. Printre aceştia a figurat şi
profesorul de sociologie a Facultăţii de litere şi filozofie din Iaşi, Petre Andrei.
Din acelaşi an, 1928, el devine şeful organizaţiei P.N.Ţ. a judeţulu i Vaslui cind e ales ti
deputat, calitate pe care o deţine fără lntrerupcre, pinA In 1936. Discursurile lui parlamentare
de o rară frumuseţe, sint străbătute de idei democratice şi progresiste, Idei enunţate şi In
scrierile, cursurile universitare! şi In conferinţele sale publice.
Calitatea de membru al P.N.Ţ. i-a oferit posibilitatl'a deţinerii unor funcţii importante
In aparatul de stat. In 1930, el este subsecretar de stat la departamentul domeniilor şi agricul
turii, iar In guvernarea naţional-ţărilnistă din 1932 - 1933 deţine aceeaşi funcţie la Ministerul
Educaţiei Nationale. Din acest moment, Petre Andrei, om de o probitate civică demnă, a In
teles dedesubturile politicianismului ţărănist, demagogia, ca şi lipsa de viziune politică a unora
dintre conducătorii săi•. Animat de principii democratice, el n-a putut accepta alunecarea par
tidului său spre dreapta şi nici combinaţiile bizare ale lui Iuliu M aniu cu forţele de extremă
dreaptă , aşa cum se Intimplase cu prilejul alege rilor parlamentare din decembrie 1 937. De
aceea, el se rupe de P.N. Ţ. pe care-I şi părăseşte In aprilie 19383. Această botilrtre, cu rezonanţe
1 "Cronica•, Il, nr. 51 (98), 23 dec. 1 967.

Ibidem.
1 Petre Andrei, J urnal (In manuscris), In Arhh•R familiei, p. t .
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deosebite, este efectul convingerilor sale de democrat sincer şi cinstit. Petre Andrei a Inteles
din timp drumul dubios şi riscant al conducerii pa rt i dul ui său a căre i esenţă democratică ini·
ţ ialll f u sese aruncată peste bord, a văzut lipsa de sprijin a ţ ărăn imii pentru care se pare că a
fost creat, descompunerea lui mora lă, datorită, mai ales, conduitei ant idemocratice a lui Iuliu
Maniu şi a altor p ol i t i ci eni aflaţi in fruntea i erarh il'i 1 ărăni ste .
I ns tau rarea dicta t urii re gale , la 10 f ebruari e 1 938 , In care Petre Andrei a d e l inu t funcţia
de ministru al Educaţiei naţionale, n-a schimbat opiniile şi nici convin gerile sale democratice.
Funcţia ministerială a In de plinit-o cu c onş t i in ci o zita te , cu cer t ă r!'sponsabilitate personală,
apărlnd legalitatea şi fă cind drep ta te In toate oca7i il e' . Din j urnalul său aflat In arhiva fami
li ei şi pub lic at partial In rev i sta ieş!'ană "Cronica", reiese că funcţia cu ca re a fost onorat n u
1 - a Incintat şi numai sub presiunea lui Armand Călinescu a acceptat-o. "Armand Călinescu notează el - . . . a uzat dr a m e ni nţ ă ri care priveau pc copii mei şi familia mea . . . Su l l7.in d, mi
s-a pomenit că pot fi trimis In lagăr" &. Faptul cA şi-a manifestat unele rezerve este explicabil.
Dictatura regală, fa l ă d e regimul parlamentar obişnuit plnă In 1 938, fără a a\-ea u n . conţinut
'
fascist, constituia totuşi un re gres politic, o alunecare v ă dită spre dreapta.
Carol al I l-lea a c ăut at să dea soliditate regimului său, apelind Ia serviciile a numeroşi
intele ct u ali de pre sti gi u care-şi manifestaseră In diferite ocazii aversiuneu fo!li de miş că ri le
fasciste in ascensiune şi care ameninţau independenţa şi suveranitatea naţională. Or, a ceşt i
intclectuali, printre care şi P et re Andrei, au preferat instaurarea unei dictaturi personale, accl'p·
labile u n e i dictaturi totalita 1 iste preconizată de elemente legionare şi alte forţe de extremă
dreaptă. Cert este dl Petre Andrei n-a aderat tot al la regimul dictaturii regale8 • Tocmai datorită
poziţiei sale consecvent d em ocra t ice , In vara an ului 1 940, odată cu f�warea guvernului 1. Gi
gurtu şi cu ' orientarea evidentă a politicii carliste spre Germania hitleristă, Petre Andrei es te
Inlocuit din p o s tu l de mi n is tru şi plnă Ia 4 o c t om br ie acelaşi an cind s-a sinucis, fiind arestat de
legionari , n-a mai de ţ i n u t nici o funcţie politică.
D eşi avea toate calităţile pentru a deţine posturi importante In ierarhia P.N.Ţ., totuşi
Petre Andrei nu a fost un m e mbru marcant al acestui partid7• lina din expli caţi i, şi poate cea
mai plauzibi lă, ar fi a c e ea ci! el s-a situat permanent pe o poziţie de st inga In raport cu lin i a
oficială a conducerii ţ ărăn i ste , luind atitudine hotărltă faţA de unele măsuri nepopulare ale
guvernelor naţional-ţărăniste. Principiile şi concepţia sa materialistA despre v iaţă şi lume sint
rezultatul unei activităţi vaste de runoaştere a so cietă ţi i , diversitatea lecturilor cu conţinut
sociologic şi filozofic, Intre care filozofia marxistă, oferindu-i posibilitatea conturării unor i dei
înaintate de rare a fost animat toat� viaţa. Aprecierile realiste asupra unor i mportan te pro·
bleme sociale cum ar fi lupta de clasă, clasele sociale raportul dintre libertate şi autoritate,
raportul dintre om şi societate, ev oluţi e şi revoluţie, factorul economic In explicarea fenomenelor
soc i ale Il situa, cu anumite limite, aproape de ideile marxismului. Dealtfel, ln că din 1915, apoi
In cu rsurile din 192 1 - 1 922 şi In operele ulterioare publicate, Petre Andrei lşi manifestă, cu
îndrăzneală, opiniile sale aprobative faţă de teoria marxistă. "Marxismul ..., spunea el lncă In
1915 - e cea mai ştiinţifică socilogie cu anumite metode şi cu temeiuri filozofice proprii" 8 ;
sa u "Marxismul nu se mărgineşte . . . numai la partea statică, explicativA, ci are şi o parte dina

micA, normativă, căci schiţează planul unei viitoare organizaţii socialiste a societăţii de a zi
El lndeamnă către lu ptă, propagă lupta ca mijloc de ajungere a idealului socialist 1 • Să notăm,
de a s em en ea, cii P et re Andrei a adoptat materialismul dialectic şi istoric ca mijloc de inter
pretare a fenomenelor sociale. Nu avem intenţia , prin cele arătate mai sus, să demonstrăm că
pro fesorul i eş ean a a dop ta t marxismul in intregul său. Format la _şcoala idealismului kantian,
la i dei le şcolii franceze durkheimiene el n-a p utu t d epă ş i curentul sociologic integralist, axat,
după cum se ştie, pe conştiinţa colectivă şi cercetarea integralistă a fen om enelor sociale. Mai
mult, P et re Andrei figurează printre filozofii şi sociologii care reduceau explicaţia marxistă la
economism. Da r, faptul că a abordat marxismul Intr-o perioadă de tăcere sau de denigrare a
acestei filozofii, faptul că a cău tat să-I Inţeleagă şi să-I ex pl ice cit mai nedistorsionat ideologic,
subscriind uneori la tezele marxiste, este un- merit incontestabil şi probabil 1-au Influ enţ at tn
p rofilu l personalităţii sale p ol itice Poate numai astfel ne putem explica poziţia lui de stin ga lll
.

"

.

cadrul b urgheziei, aderarea sa la ideile politice lnain tat e,-

4 Idem, p. 27 - 28.
& lde m , p. 1·

8

p. 21.

ldem, p. ·1 .
.. Cronica", I l , nr. 50 (97), 16 dec. 1 967.
8 M. Ml ciu , r:wJinl introduc/il' la Sociologia generalii, Edit. Acad. R.S.R., Bucureşti;
8

ldem, Sociologia lui !'elre Andrei, Edlt. polltlră, Bucureşti , 1969, p. 61!.
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ln viaţa parlamentară, fără a se intimida de unele presiuni exercitate d e conducerea

P . N.Ţ., el a demascat demagogia politică şi s-a raliat fortrlor democratice pentru un front an
tifascist. tn alegerile parlamentare parţiale din februarie 1936 tn judeţele Hunedoara şi Me

hedinti, rl se situează p c platforma Frontului democratic, iniţiat de P.C.R., ah1turi de Ilie Pin
tilie, N. Cristea, C . Trandafirescu, V. Btgu, M . Macavei, dr. N. Lupu, M. Ghelmegeanu ş.a . tn
acelaşi an, Petre Andrei devine membru al unei organizaţii de masă legale, aflată sub condu
cerea P.C.R. - Reuniunea univeroatn pentru pace - In care figu rau personalităţi politice şi
culturale româneşti de seamă : dr. Petru Groza , M. Sadoveanu, C. I. Parhon, M . Ralea, Lothar
Rlidil ceanu, D. Botez, Geo Bogza, Victor Eftimiu, dr. N. Lupu10 etc. Merită, de asemenea , su 
bliniată, atitudinea s a f aţ ii d e clasa muncitoare ş i Incercarea, de cele mai multe ori izbutită ,
de a explica Intr-o manieră rorectă, fenomenele sociale ale muncii. EI a considerat că la baza
mişcărilor muncitoreşti din primele decenii ale secolului al XX-Ira au stat lnrăutiiţirea situaţiei
nateriale a clasei muncitoare, războiul cu Intregul său cortegiu de nenorociri punind-o In situaţia
de a lupta contra mecanismului economic care o zdrobea şi a milita pentru schimbarea societAtii
capitaliste11• Jn timpul crizei economice din 1 929- 1 933, de Ia tribuna parla mentară, cerea
insistent alcătuirea unui sistem de Irgi care să reglementeze raporturile dintre muncă şi capital,
sA contribuie la lmbunătliţirea materială a clasei muncitoare, la respectul faţă de munca acesteia.
Jn acest sens, el propunt•a pcrfecţionart'a legislaţiei mundi in domeniul asigurArilor sot'iale,
asigurării minimului de salariu stabilit prin contract colectiv de muncă, acordArii unor gratl
ficaţii, rcglementării conrediilor de odihnă etc.l2. Totodată, el a dezvăluit contrastul izbitor
dintre cei avuţi, trăind In "lux destrăbălat şi rt'voltător" şi cei săraci ducind .,o viaţă aproape
anlmalică" 13•
Ca om dedicat invăţiimintului şi culturii şi apreciind rolul acestora In viaţa sodah'l, Petre
An drei a nit it·at politica difrrit('lor guvrrnr, in dusiv a crlor ţărilniste, faţll de corpul dida ctic,
supus umilinţei �i bunului plac al autorităţilor. ,.Simţim cu toţii loviturile ce le primim din
partea guvernului - avra să scrie el tn unul din ziarele vremii. Munca noastră este dispreţuită
de cei care conduc ţara şi dăscălinwa de toate gradrle este lovită In existenţa ei prin salariile
de mizerie ce le priîneşte, dacă le primeşte" 14 • El figurează printre intelectualii care iau ati
tudine hotărttă contra curbelor de sacrificiu. La 1 6 februarie 1 933, el !şi dă demisia din postul
de subsccrrtar de stat ca semn de protest faţă de reducerile preconizate de guvernul Vaida
Voevod, reduceri considerate ca un sacrificiu prea mare "pentru şcoala şi cultura poporului
român� 15•

O grijă atwtă a manifrstat Petre Andrei pentru educaţia tin�retului, tndemnlndu-1 l a
studiu serios, la formarea personalităţii ca cetăţeni , ferirea lu i de ideile şi manifestările naţio
naliste exaltate dirijate de A. C. Cuza şi C. Z. Codreanu . Jn a celaşi timp, el a fost preocupat de
lmbunătăţirea conţinutului invăţămtntului de toate gradele, pentru dezvoltarea culturii "tn
toate straturile sociale, Incepind cu pătura ţărănească", pentru integri1 a t ea lnvăţilmlntului
necesităţilor ţării pentru o strlnsă legătură Intre teorie şi practică16• Petre Andrei s-a preocupat
şi de lnvătămlntul tehn i c şi profesional şi a manifestat o simpatie caldă faţă de ucenici. Criti
clnd lipsa de grijă a guvernelor tn Inzestrarea tehnică a acestor categorii de şcoli, el scria că este
"o adevărată ipocrizie să zicem că avem un lnvăţămlnt profesional şi tehnic, cind copiii invaţă
pe maşini scoase din uz şi care ar putea figura numai Intr-un muzeu tehnologic p ropriuzis" 17 •
ln funcţiile sale ministeriale, el a dovedit o certă responsabilitate personală şi un mare
interes profesional şi pedagogic. La 4 iulie 1940, cind avea să fie tndepărtat din guvern, P etre
Andrei scria cu amărăciu ne In jurnalul său : "Cit suflet şi trudă am depus In conducerea minis
terului (educaţiei naţionale - n.n.) vor putea mărturisi oameni de treabă care au lucrat cu mine.
Voi fi făcut poate greşeli, dar na-m nedreptăţit pe nimeni şi a m apărat legea . . . " 1 8 •
10 ldem, p. 36.
n ldem, Teoria sociologic-intcgralistă a lui Petre A n drei, in Yol. F ilo�ofia �i sociologia
romtlncască în prima J llmutatt a sec. al X .\-lea, Edit. Acad. H. S.H. Bucureşti, 1 969, p. 323.
12 "Monitorul oficial" nr. 50!24 i an. 1929, D et.haterile Adunării Deputaplor, p. 1 i 1 6.
M. 1\liciu, Sociologia lui l'. Andrei . . . p. 32.
ldem, p. 21!.
n ldem, p. 29.
16 P. Andrei, Instructia puhlicci. Raport prezentat com isiei de intocm ire a progrumului
(Cercul de studii a P.N.T.), Inst. de arte gralice .,Eminescu S.J\ · , Bucureşti, s.a., p. 3 - 4 .
17 M. Mtclu, Socioloyia lui P . Andrei, p. 30 - 31.
1 u Petre Andrei, Jurnal, p. 27 - 2S.
13
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Petre Andrei, ca profesor sau ca politician, a fost un om integru, se,·er cu sine şi cu alţii,
Niciodată nu şi-a manifestat simpatia faţă de fastul ocazional de unele ceremonii oficiale şi
nici pentru imbrăcămintea pompoasă introdusă de Carol al I I-lea. lntr-o scrisoare către sotia
sa, datată 2& septembrie 1 933, e l descria sărbătorirea a 50 de ani de la construcţia castelului
Peleş, la care participau regi, miniştri şi diplomaţi din diferite ţări : .,tn toată aceată desfăşurare
de fast - scrie el - eu mă simt, totuşi, singur şi trist. De cind li cunosc mai bine pc oameni,
mă Inch i d mai mult In mine şi dezgustul mă cuprinde mai cu tărie . . . Am oroare de toată frA
mintarea aceasta de vanităţi, tn care nimeni nu e sincer şi u til pentru ţară" 11• Tot atit de puţin
utilă a fost considerată şi dispoziţia lui Carol de a-i lmbrăca pe membrii F.R.N. In uniforme
albastre. .,Mă jenează teribil uniforma - scria el. Evit cit pot fotografii care parcă expres voiesc
să mă fotografieze In u niforma albastră " 20 .
Privită In general, activ itatea politică a lui Petre Andrei, pe care noi'B.IIl schiţat-o doar,
in comparaţie cu a altor politicieni ai vremii, este pozitivă. Este adevărat că ideile'hli politice
au fost tributare, intr-o măsură, doctrinei ţărăniste, că nu mergea mai departe de limitele de
clasă ale orinduirii In care s-a format şi şi-a desfăşurat munca. Propunerile sale din parlament
tnsă, vizind perfecţionarea democraţiei burgheze, ataşamentul său sincer faţă de clasele oprimate
şi ex ploatate, faţă de grijile poporului român, de ridicarea lui culturală, de menţinerea şi apă
rarea suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a ţării, Il situiază in rindurile oame
nilor politici democraţi. Acolo unde a activat - ca profesor sau ministru - a' dat dovadă de
o tnaltll. probitate civică şi morală. Pentru el, munca şi cinstea au c �Il}tituit lnsuşi sensul vieţii.
Confeslndu-se copiilor săi care urmau să-i j udece faptele şi ca o con�zie la tot ce a Intreprins
tn viaţă, Petre Andrei şi-a reliefat, nu fără modestie, calităţile sale esenţiale de om politic . ..Am
lucrat cu conştiinţa curată şi cinstit In tot ceea ce am făcut. Am lucrat determinat de senti
mentul datoriei şi ""1 iubirii de ţară" 2 1 •

PETRE ANDRE I - HOMME POL IT I QUE
Resum�
Nous presentons J'activite politique de Petre Andrei a u cadre du parti national paysan
j usqu 'en 1 938 quand il quitte ce parti politique a cause de ses convictlons democratiques.
Devenu ministre des l'education nationale apres l'instauration de la dictature royale a
le 10 fevrier 1 938, il ne renonce pas a ses op,inions pregresistes, antifascistes. Le rapprochement
du marxism� explique sa posilion de gauche, son a dbesion aux idees politiques avancees.

18 Scriso area lui Petre Andrei către

familiei.
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Petre An drei, Jurnal,

Idem, p. 1&.

..

soţia sa din Sinaia, 2& septembrie 1 933, In

. p. 3 .

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Arld,· a

