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Constantin Rădulescu-Motru a fost unul dintre cei mai importanţi şi 

prolifici oameni de ştiinţă români. Dimitrie Gusti îl caracteriza drept „simbol al 

înălţării naţiunei prin creaţiile superior-culturale, ştiinţifice şi filosofice” şi 

„ilustraţie verificatoare a propriei sale teze metafizice a vocaţiunei”1. Societatea, 

după cum afirmă Motru, impunătoare figură a gândirii filosofice româneşti, preferă 

opera omului pentru a face „diferenţierea şi selecţiunea socială”2. Academicianul, 

profesorul universitar, fondatorul Societăţii Române de Filozofie, editorul 

revistelor „Studii filozofice”, „Noua revistă română”, „Ideea europeană”, „Revista 

de filozofie”, „Analele de filozofie”, filosoful şi psihologul român a lăsat o operă 

impesionantă, cu multe elemente de originalitate. Abordarea teoriei culturii cu 

aplicaţii la specificul culturii naţionale, precum şi a personalismului energetic, 

într-o serie de studii de notorietate, i-a adus consacrarea sub „cupola nemuritorilor” 

– Academia Română.3 Opera sa s-a aflat sub lupa cercetătorilor, dar mai ales a 

criticilor unor corifei ai sociologiei, filosofiei şi psihologiei din România şi din 

străinătate. Despre originile sale şi evoluţia profesională au existat mai puţine 

studii, deoarece omul Constantin Rădulescu-Motru a traversat două perioade 

distincte din istoria noastră naţională: democraţia şi dictatura.  

Constantin Rădulescu-Motru s-a născut în comuna Butoieşti (sat 

Butoieştii de Sus), localitate situată în Lunca Motrului şi aşezată în partea de 

Răsărit a Plasei Motrul de Jos, judeţul Mehedinţi, la 2 februarie 1868. Localitatea 
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Bârseanul şi Naţionalismul”, Academia Română. Discursul de recepţiune LVIII, Bucureşti, Cultura 
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este atestată în 17774, când Constantin Butoi şi cetaşii lui (moşneni) se judecau 

pentru hotarele moşiei Butoieşti cu mănăstirea Gura Motrului. La aceeaşi dată, este 

menţionată şi casa căpitanului Ion Butoi şi biserica ridicată de el „din temelii”. La 

începutul secolului al XIX-lea, localitatea s-a împărţit în Butoieştii de Sus şi 

Butoieştii de Jos. Astfel, moşia din Butoieştii de Sus era megieşească, fiind 

stăpânită de-a valma de Doi moşi mari şi de Ioniţă Istodor Butoi.5 Butoieştii de Jos 

era locuită de clăcaşi, moşia fiind stăpânită de mănăstirea Motru.6 În anul 1819, 

satul Butoieşti era locuit de 91/2 lude şi 69 de familii (dintre care 9 de frunte, 15 de 

mijloc şi 45 de coadă).7 

Iubirea de neam şi de ţară, precum şi scrierile sale privind locul şi rolul 

românismului în formarea conştiinţei naţionale sunt strâns legate de mediul în care 

a crescut – familie, şcoală, colectivitate. „Vocaţiunea mea de scriitor şi profesor de 

filozofie o datoresc tradiţiei din familie... Fără aceastră tradiţie, aş fi studiat 

matematicele, pentru care aveam o deosebită aplicaţie în clasele secundare”8, scria 

Rădulescu-Motru în autobiografia alcătuită la cererea lui Sextil Puşcariu, directorul 

revistei „Cultura”, din Cluj, publicată în Arhivele Olteniei.  

Unul dintre întemeietorii comunei este considerat un anume Butoi, strămoş 

după mama şi cel care a dat şi denumirea comunei. Bunicul Ion Butoi a avut rangul 

de comis domnesc. Bunicul său după tată, Constandin, îşi are originea în Cărbuneştii 

Gorjului, fiind unul din pandurii lui Tudor Vladimirescu9. Despre fraţii Butoieşti, din 

Stângăciaua din Faţă, ne vorbeşte şi un document din septembrie 1778, iar zapisul 

din 2 iulie 1780 îi menţionează pe Ion, Constantin şi Andrei Butoieşti şi pe Işfan, 

fratele lui Preda Cepleanu şi strămoşul Butoieştilor.10 

Tatăl lui Rădulescu-Motru, Radu Popescu a fost secretarul lui Eufrosin 

Poteca. Acesta, văzând inteligenţa şi dorinţa de cunoaştere a tânărului, îl va trimite 

                                                 
4 În documentul fiscal intitulat Catastiv de conscripţionul judeţului Mehedinţi, alcătuit la începutul 

anului 1727, satul Butoieşti nu apare (SJAN Sibiu, fond Bruckenthal, EL, 1-5, nr. 209, ff. 1-131). 
5 Ion Donat, Ion Pătroiu, Dinică Ciobotea, Catagrafia obştească a Ţării Româneşti din 1831, 

Craiova, Editura Helios, 1999, p. 7. 
6 Ibidem.  
7 Ioana Constantinescu, Structuri socio-fiscale în judeţul Mehedinţi după Catagrafia din 

decembrie 1819, în „Mehedinţi – istorie şi cultură”, vol. I, Drobeta Turnu-Severin, 1978, p. 199. 
8 Rădulescu-Motru în autobiografie, în „Arhivele Olteniei”, an III, 1924, nr. 14/iulie-august, 

p. 328. 
9 După asasinarea lui Tudor Vladimirescu, Constandin nu s-a mai întros la Cărbuneşti de frica 

represaliilor, refugiindu-se la mănăstirea Gura Motrului. Aici a fost făcut preot de către egumenul 

Mănăstirii, cărturarul Eufrosin Poteca şi trimis la Butoieşti, unde îşi va întemeia familia. Pentru detalii, 

vezi şi G. Vlădescu-Răcoasa, Viaţa, personalitatea şi opera prof. C. Rădulescu-Motru, în „Omagiu 

Profesorului C. Rădulescu-Motru”, Societatea Română de Filosofie, Bucureşti, 1932, p. 6. 
10 În anul 1819, satul se va împărţi în Butoieştii de Jos şi Butoieştii de Sus, împărţire 

administrativă ce va exista până în anul 1950, când cele două localităţi se vor contopi sub numele de 

Butoieşti, vezi Ileana Roman, Tudor Răţoi (coord.), Dicţionarul Enciclopedic al judeţului Mehedinţi, 

Drobeta Turnu Severin, Editura Prier, 2003, p. 76; Ion Ionescu, Agricultura română din judeţul 

Mehedinţi, Bucureşti, Imprimeria Statului, 1868, pp. 477-478. 
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să facă studiile secundare la Liceul Sfântul-Sava din Bucureşti. Primul profesor de 

filosofie din şcolile româneşti, Eufrosin Poteca, îi va lăsa prin testament o bursă 

pentru studii în străinătate, facilitate ce nu va fi finalizată de către Radu Popescu, 

datorită piedicilor puse de Ministrul de Instrucţie Publică din acea vreme.11  

Fiul său, Constantin, va fi înscris la şcoala primară din satul natal, avându-l 

învăţător pe bătrânul Făiniş, fost călugăr la mănăstirea Gura Motrului. După un an 

petrecut la acest lăcaş de învăţământ sătesc, tânărul Constantin Rădulescu va fi trimis 

să-şi continue studiile la Institutul de băieţi al lui Gustav Arnold, din Craiova. Acest 

profesor prusian, adus de boierul Filişanul pentru a-şi educa şi instrui fiul12, fiind un 

pedagog de excepţie, va introduce metode pedagogice moderne, care promovau 

respectarea individualităţii copilului, o noutate în şcolile româneşti.  

Însuşirile intelectuale ale elevului Constantin Rădulescu l-au determinat pe 

profesorul Arnold „să-l desemneze drept premiant perpetuu”, cu toate că firea sa 

bolnăvicioasă îi pusese de multe ori probleme de frecvenţă şcolară.13 Absolvind clasa 

a II-a gimnazială, elevul Motru va trece la liceul din Craiova, locuind până în clasa 

a VII-a la internatul Institutului Arnold. O serie de profesori, precum Scarlat 

Mateescu (matematică), părintele Brănescu (religie), Mihail Strajan (literatură), Mih 

Calloianu (ştiinţe), D. Constantinescu (matematici), au avut o influenţă importantă 

în pregătirea sa intelectuală. La vârsta de 17 ani, va termina liceul, înscriindu-se, în 

toamna aceluiaşi an (1885), la facultăţile de Drept şi de Litere şi Filosofie ale 

Universităţii din Bucureşti, ale căror cursuri le va frecventa în acelaşi timp. Tatăl 

său, mulţumit fiind de înscrierea la Drept, dar mai ales la Filosofie, îi spunea într-o 

scrisoare că însuşi Eufrosin Poteca ar fi foarte mulţumit „văzând că filozofia lui atât 

de iubită va fi continuată de fiul fostului său secretar”14. 

Seriozitatea, munca şi inteligenţa tânărului student l-au remarcat încă din 

primul an, atrăgându-i atenţia lui Titu Maiorescu, profesorul ce va deveni unul din 

mentorii săi. Cursurile lui Dumitrescu-Iaşi, ale lui V. Urechea, Haşdeu şi Grigore 

Tocilescu de la Litere, precum şi cursurile profesorilor Danielopol, A. Şendrea şi N. 

Crătunescu de la Drept i-au suscitat interesul şi i-au lăsat amprente vizibile în opera 

şi creaţia sa ştiinţifică viitoare. Încă din anii studenţiei, a intrat în viaţa publică, luând 

                                                 
11 Fiul lui Constandin, Radu, ştia să citească şi să scrie la vârsta de 8 ani. Cu voia tatălui său, 

Eufrosin Poteca îl va lua pe Radu la mănăstire, unde l-a făcut secretar personal şi l-a trimis la Liceul 

Sfântul Sava, unde a absolvit clasa a VII-a. Neputând să-şi continue studiile din motive pecuniare, s-a 

reîntors la Butoieşti, unde va lua în arendă moşia familiei Poenaru de pe Gilort. Ulterior, se va însura 

cu una din fiicele Poenarilor, dedicându-se agriculturii. Din această căsătorie s-a născut Constantin, pe 

care tatăl său îl va înscrie la şcoala din sat cu numele de Rădulescu. În anul 1892, student fiind în 

Germania, Constantin Rădulescu îşi va adăuga şi numele de Motru.  
12 Fiul lui Filişanu a murit la o vârstă tânără. Arnold Gustav, rămânând fără ocupaţie, va fi 

recomandat boierilor craioveni de către boierul Filişanu, care îi vor pune la dispoziţie casele 

negustorului Proicea, unde va deschide institutul de băieţi ce va funcţiona mai mult de 3 decenii.  
13 G. Vlădescu-Răcoasa, op. cit, p. 8. 
14 Ibidem.  
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parte la dezbaterile culturale, sociale şi politice ale epocii – „Pe vremea mea domina 

pasiunea discuţiilor sociale. Era la modă socialismul”, mărturiseşte Rădulescu-

Motru în interviul acordat unor ziarişti ai revistei „Rampa”, din 13 aprilie 1928.15 

Discuţiile din cercul de lectură „Unirea” cu Nicu Săveanu, Stavri Predescu, cu 

Bălănescu şi alţii l-au făcut să fie la curent cu mişcarea ştiinţifică a vremii, orientată 

către politicile sociale de stânga. 

În anul 1888, după 3 ani de studii, îşi ia licenţa în Drept, iar în 1889, licenţa 

în Filozofie, cu lucrarea Realitatea empirică şi condiţiunile cunoştinţei, teză de teorie 

a cunoştinţei16. Despre lucrarea de licenţă la filosofie a profesorului Motru, Titu 

Maiorescu a făcut o serie de observaţii de substanţă în raportul său, evidenţiind 

„Deplina stăpânire a materiei, inteligenţa, împreunare a teoriei aprioristice cu 

rezultatele actuale ale ştiinţelor exacte pe temeiul ipotezei evoluţiunei, judecata 

conştiincioasă, sigură şi independentă a autorului”17.  

În vara lui 1889, îl va însoţi pe Titu Maiorescu într-o instructivă călătorie 

în Europa Centrală, la Viena, München şi în Elveţia. În toamna aceluiaşi an, cu 

aspiraţiile de viitor conturate, se va înscrie la École de Hautes Études din Paris. În 

capitala Franţei, va rămâne un an în care va urma cursurile neurologului şi 

filosofului materialist Jules Soury, psihologului Théodule Ribot de la Collège de 

France, ale lui Charcot la Salpêtrière, de la care va desprinde, în afară de 

importante cunoştinţe în domeniu, şi disciplina muncii de cercetare. Concomitent, 

va lucra în laboratorul de psihologie experimentală al profesorului H. Beaunis, 

unde i-a avut colegi pe psihologul şi pedagogul Alfred Binet şi pe Georges Dumas, 

viitorul profesor de la Sorbona. 

La sugestia lui Jules Soury, în vara anul 1890, pleacă la München, unde îl va 

audia pe Carl Stumpf în vederea specializării în Psihologie. Se stabileşte apoi la 

Leipzig, lucrând o perioadă de 3 ani în laboratorul lui Wilhelm Wundt18, timp în care 

îşi pregăteşte teza de doctor în filosofie. Aici, va frecventa nu numai cursurile19 lui 

Wundt, ci şi pe ale lui Gustav Weigand, de care îl va lega o sinceră şi îndelungată 

prietenie. În interviul acordat de către savant lui Sextil Puşcariu20, Rădulescu-Motru 

                                                 
15„Rampa”, an XIII/1928, nr. 3.068/13 aprilie.  
16 Prelegerile lui Rădulescu-Motru, de la începutul deceniului doi al secolului trecut, aveau 

să se materializeze în cursul lui Nae Ionescu şi apoi al profesorului Florian din deceniile 3 şi 4 ale 

aceluiaşi secol, ţinut la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti.  
17 În viziunea lui Titu Maiorescu, teza lui Motru era „una din cele mai bune lucrări de felul 

ei” (C. Rădulescu-Motru, Realitatea empirică şi condiţiunile cunoştinţei. Raportul prof. T. Maiorescu 

din fruntea lucrării, Bucureşti, Tipografia Academiei Române, Colaboratorii Români, 1989, p. 6). 
18 Profesorul este cel care, prin personalitatea, opera şi activitatea sa avea să influenţeze 

creaţia ştiinţifică a academicianului Motru de mai târziu. În laboratorul lui Wundt „domnea un spirit 

foarte liberal”, fiecare elev având libertatea de a-şi susţine ideile (G. Vlădescu-Răcoasa, art. cit., în 

„loc. cit.”, p. 10). 
19 Fizică, chimie, fiziologie, matematici, psihiatrie, filologie română (Rădulescu-Motru în 

autobiografie..., p. 328). 
20 Este vorba de interviul menţionat deja în text.  
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se confensa: „Lucrez ziua, mai ales dimineaţa. Şi noaptea, când este urgenţă. Nu 

întrebuinţez fişe. Înainte de a începe să scriu, mă documentez prin lecturile cele 

mai variate. De multe ori mi se întâmplă să deschid şi cărţi cu totul străine de 

materia ce voiesc să tratez. Nu odată, din asemenea cărţi străine am primit inspiraţii 

fericite. Nu urmez o metodă propriu zisă, dar păstrez veşnic o atitudine de 

concentraţie asupra subiectului ce studiez. Zi şi noapte nu gândesc la altceva de cât 

la ce am de scris. După ce am tipărit însă lucrarea, m-am despărţit de ea definiv. 

Nu mă recitesc, iar când mi se întâmplă să recitesc câte o pagină din cărţile 

publicate de mine, am aceeaşi impresie ca şi cum aş citi pe un străin. Cu toate 

acestea nu mi-a semnalat încă nimeni o contradicţie între cele ce am afirmat la 

diferite intervale”21. În continuare, „ca toţi ţăranii români”, Motru era un optimist, 

mărturisind că deşi a avut „momente de descurajare”, nu a trecut însă prin crize 

sufleteştui”. Optimismul său l-a ajutat să elaboreze ipoteza „personalismului 

energetic”22, după cum recunoştea în acelaşi interviu.  

În laboratorul lui Wundt, Motru i-a avut colegi pe profesorul Titchener de 

la Universitatea New-York-eză Columbia, pe pedagogul şi psihologul Ernest 

Meumann, pe profesorul Kiesow, pe profesorul Felix Krueger, ce-l va înlocui pe 

Wundt la Leipzig, pe alţi oameni de ştiinţă, profesori şi publicişti, precum şi pe 

Raul Richte sau Oswald Külpe.23  

Formarea şi pregătirea culturală, profesională, dar mai ales spirituală a lui 

Motru aveau să ia sfârşit o dată cu publicarea articolului Causalitatea mecanică şi 

fenomenele psihice în revista „Convorbirile Literare” din anul 1933 şi, desigur, o 

dată cu susţinerea în vara aceluiaşi an a tezei de doctor în filosofie, intitulată Zur 

Entwickelung von Kant's Theorie der Naturcausalität.24 

În toamna anului 1893, Motru va părăsi Occidentul, reîntorcându-se în 

Bucureşti, unde va fi numit judecător la Ocolul II. După câteva luni, în anul 1894, 

având susţinerea lui Titu Maiorescu, va fi numit bibliotecar la Fundaţia Universitară 

Carol I, unde va activa până în ianuarie 1898. În perioada când a fost bibliotecar 

începe, de fapt, activitatea sa ştiinţifică şi filosofică, publicând în revista „Convorbiri 

Literare” o serie de studii privitoare la problemele ştiinţei în filosofia contemporană 

şi ale fazelor de criză ştiinţifică în epocă etc.25 

Activitatea didactică o va începe în mai 1897, când, la recomandarea 

Consiliului Facultăţii de Litere şi Filozofie din Bucureşti (4 aprilie), Ministerul 

                                                 
21 Rădulescu-Motru în autobiografie..., pp. 329-330. 
22 Ibidem, p. 330. 
23 Asistentul profesorului Wundt, cu care Motru va lega o prietenie de durată. 
24 Teza a fost publicată în revista „Philosophische Studien”, an IX B., nr. 3-4/1893, condusă 

de Wundt. 
25 Odată cu apariţia colecţiei Studii filozofice sunt oferite circuitului ştiinţific studiile 

Valoarea Silogismului (1897), Problemele psihologiei (1898), Rolul Social al filosofiei (1899) etc. 

(Vezi G. Vlădescu-Răcoasa, op. cit., p. 12). 



110 Cezar Avram, Mihaela Bărbieru 

 

Instrucţiei îl va numi conferenţiar de Istoria filozofiei antice şi e Estetică, „cu un 

salariu lunar de 360 lei”26. În aceeaşi perioadă, directorul Seminarului pedagogic 

universitar, C. Dumitrescu-Iaşi, îl va include în colectivul cadrelor didactice ca 

profesor. În decembrie 1898, la cererea universităţii bucureştene, ministerul va lua 

act de transformarea Conferinţei de filozofie într-o catedră de Psihologie 

experimentală şi de crearea unui laborator de psihologie. Catedra va deveni 

bugetară în 1900, an în care Motru va lua examenul de docenţă în Psihologie şi 

Istoria filozofiei. Consiliul profesoral îl va recomanda pentru postul de profesor, 

fiind susţinut de I. Bogdan, I. Crăciunescu, D. Onciul, C. Dumitrescu-Iaşi, 

I. Quitescu şi N. Iorga. În iulie 1900, va fi numit agregat provizoriu, iar în 

decembrie 1901 definitiv, urmând să fie numit pe postul de profesor definitiv la 20 

aprilie 1904.27  

În anul 1909, odată cu reorganizarea Secţiei de Filosofie a Facultăţii de 

Litere şi Filosofie din Bucureşti, Rădulescu-Motru va deveni titularul Catedrei de 

Psihologie, Logică şi Teoria Cunoştiinţei.28 Multe personalităţi din mediul academic 

românesc au apreciat cultura, caracterul şi activitatea profesorului, considerându-l 

animatorul principal al întregii activităţi filosofice din prima jumătate a secolului al 

XX-lea din ţara noastră, „realizatorul incontestabil al filosofiei naţionale”29. 

Concepţia filosofică a lui Rădulescu Motru este cunoscută şi sub denumirea de 

personalism energetic, „o gândire originală, plină de interes şi înobilată de o reală 

valoare etică”30. În studiile sale, profesorul Motru a evidenţiat rolul social al 

filosofiei, reuşind să construiască un sistem bazat pe ştiinţă, o filosofie militantă 

datorită aplicaţiilor şi legăturilor cu realităţile româneşti. Rădulescu-Motru considera 

că „istoria filosofiei este istoria perfecţionării idealurilor româneşti pe baza 

                                                 
26 Marin Popescu Spineni, Contribuţii la istoria învăţământului superior. Facultatea de 

Filosofie şi Litere din Bucureşti, Bucureşti, Cultura Naţională, 1928, p. 27. 
27 G. Vlădescu-Răcoasa, op. cit., p. 12.  
28 C. Georgiade, fost student al profesorului, îl elogiază într-o cronică culturală din Convorbiri 

Literare, notând „din noianul amintirilor mele universitare imaginea primului meu profesor de filosofie se 

desprinde mai luminoasă şi stăruitoare... Figura sa imobilă, închegată din linii mari severe, are ceva din 

structura marmorei tăcute şi este plină de o nobleţe care nu are nimic pontific, nimic solemn... mă 

surprindea contrastul expresiunei lor cu seriozitatea care radia din întreaga sa fiinţă... Deşi nu are 

ascendentul datorit unei aluri doctorale sau sugestiunilor verbale, dânsul este tipul adevăratului magistru 

prin anumite însuşiri, care definesc personalitatea sa sufletească şi care ies de minune în relief în raporturile 

sale cu studenţii” (C. Georgiade, Rădulescu-Motru ca profesor şi om de ştiinţă, în „Convorbiri Literare”, an 

LVII/1925, iulie-august, pp. 571-572). Calităţile academicianului C. Rădulescu Motru sunt elogiate şi de 

profesorii Ioan Petrovici (Amintiri universitare, Alcalay & Company, p. 67) şi Dimitrie Gusti (Academia 

Română, Discursuri de recepţiune, LVIII, Bucureşti, Cultura Naţională, 1924, p. 34), care afirmă că 

profesorul „va rămâne una din figurile cele mai impunătoare şi mai proeminente, mai iubite şi mai 

venerate”... fiind „exemplul cel mai viu şi mai instructiv al datoriei, naturaleţei, al gândirei sigure, 

liniştite şi senine” (Academia Română, Discursuri de recepţiune..., pp. 34-35).  
29 G. Vlădescu-Răcoasa, Gândirea filosofică şi societatea românească, în „Adevărul”, an 

XLII, 1929, 18 ianuarie, nr. 13828. 
30 Ibidem. 
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cuceririlor făcute de ştiinţă, iar studiul filosofiei” reprezintă o primă „închegare” a 

unei conştiinţe sociale de viitor.31 Valoarea individualităţii în mijlocul universului 

uniform îl determina pe profesor să lege „această individualitate cu viaţa universală 

eternă”32. Noţiunile de bază ale concepţiei filosofice ale academicianului Motru sunt 

„acelea de energie şi personalitate, îmbinate şi armonizate cu ajutorul noţiunilor de 

cultură, de caracter şi de vocaţie”33. În lucrarea sa Elemente de Metafizică, profesorul 

considera energia drept o unitate „de actualizare spre care se dirijează toată 

desfăşurarea energiei din natură”34. Rădulescu-Motru afirmă35 că prima lui 

contribuţie originală la ştiinţa filosofiei se regăseşte în teza de doctorat, ale căror idei 

aveau să fie continuate în lucrarea Elemente de Metafizică, publicată în 1912, la 

Bucureşti.36 O serie de articole pe care Motru le va publica în ziarul „Epoca”, al lui 

N. Gr. Filipescu şi G. Panu, vor apărea în anul 1904, la Editura Socec, într-o carte 

intitulată Cultura Română şi politicianismul. 

În lucrările sale, profesorul Motru argumentează că filosofia completează „şi 

nu duşmăneşte ştiinţa”37. 

Înţelegerea ştiinţifică pentru problemele sociologice explică interesul lui 

Motru pentru „chestiunile sociale ale ţării mele”38. Activitatea sa ca organizator, ca 

publicist şi, nu în ultimul rând, ca om politic şi cetăţean cu dragoste de ţară reprezintă 

o confirmare a tezei sale asupra vocaţiei. Ca director şi inspector general al 

învăţământului secundar şi superior (1906-1907), ca întemeietor şi director al Noii 

Reviste Române (1900-1902, 1908-1916), ca editor al colecţiei Studii Filosofice 

(1897-1916), devenită apoi Revista de Filosofie (1919-1946), ca fondator al 

Societăţii de Studii Filosofice (1910), devenită Societatea Română de Filosofie, ca 

îndrumător al Ideei europene (1919-1928), ca unul dintre directorii Revistei de 

psihologie practică (1931), ca redactor sau membru de onoare în colegiile revistelor 

Albina (1897-1916, 1922-1928), Convorbiri Didactice (1895-1901, 1904-1906), 

                                                 
31 C. Rădulescu Motru, Rolul social al filosofiei, în „Studii filosofice”, anul III, 1899, 

Bucureşti, Socec, pp. 155-156. 
32Ibidem, p. 161. 
33 C. Rădulescu Motru, Ştiinţă şi energie, Bucureşti, Alcalay, p. 21. 
34 Idem, Elemente de Metafizică, Bucureşti, 1912, p. 225. 
35 În interviul acordat lui Sextil Puşcariu. 
36 Un extras al acestui studiu a fost publicat şi în „Revue de Metaphysique et Morale” din 

Paris.  
37 Ideile cuprinse în lucrările sale – Ştiinţă şi energie, Cultura românească şi politicianismul, 

Puterea sufletească, Problemele psihologiei, Elemente de metafizică, Cursul de psihologie, Personalismul 

energetic, Vocaţia, Elementele de Psihologie – le regăsim într-o formă condensată în articolul Învăţământul 

filosofic în România, înserat în „Convorbiri literare” din 1 ianuarie 1931, unde Motru argumentează că 

filosofia nu poate fi despărţită de ştiinţă. 
38 Rădulescu-Motru în autobiografie, în „Arhivele Olteniei”, an III, 1924, nr. 14/iulie-august, p. 

328. 
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Liga Română (1896-1900)39, a revistei Pagini agricole şi sociale (1924-1930) etc.40 

şi, nu în ultimul rând, ale celor peste 450 de cărţi, studii, articole şi comunicări41, 

Rădulescu a reprezentat fermentul noului în ştiinţa românească. Despre activitatea 

ştiinţifică a lui Rădulescu-Motru s-au scris studii, articole, recenzii şi notiţe critice 

în diferite reviste şi lucrări ştiinţifice.42 

Pasiunea pentru ştiinţă nu l-a îndepărtat pe Rădulescu-Motru de acţiunea 

socială şi politică. Activitatea politică o începe în anul 1904, când se înscrie în 

Partidul Conservator, condus de Titu Maiorescu. În anul 1906, când are loc dizidenţa 

din PC, acesta va merge cu Take Ionescu, căruia îi va rămâne devotat şi îi va purta 

un respect profund.43 În timpul războiului de întregire, Motru, din cauza soţiei sale 

bolnave, va rămâne în Bucureşti. Trupele de ocupaţie îl vor deporta în Bulgaria, în 

lagărul din satul Trojan, unde erau deţinuţi şi alţi fruntaşi ai vieţii culturale româneşti, 

printre care şi Constantin Graur, directorul ziarului Adevărul.44 Rămâne în Partidul 

Conservator până la dezmembrarea acestuia, o dată cu moartea lui Marghiloman din 

anul 1924. A fost senator de Mehedinţi în Parlamentul de la Iaşi al guvernului 

Marghiloman, votând contra Tratatului de Pace de la Buftea-Bucureşti şi contra 

judecăţii guvernului Brătianu de către Cameră şi Senat, „şi nu de membrii Curţii de 

Casaţie”. Activează în Partidul Poporului (Averescu), fiind senator din partea 

acestuia în Parlamentul din anul 1927. Din motive personale, părăseşte partidul lui 

Averescu. În broşura „Ţărănismul, un suflet şi o politică”, propune schimbarea 

denumirii Partidului Conservator Progresisit în Partid Ţărănist-Conservator. În 

noiembrie 1928, conform gândirii sale politice, se înscrie în Partidul Naţional-

Ţărănesc, fiind ales senator de Mehedinţi în Parlamentul guvernelor Maniu şi 

Mironescu. Ţine discursuri bazate pe logică, seriozitate şi idei, susţinând reforma 

administrativă, legea învăţământului etc. Se remarcă prin cuvântările sale, lipsite de 

atacuri personale şi de banalităţile obişnuite pentru parlamentarii fără pregătire 

culturală şi experienţă politică. Rădulescu-Motru a fost preşedintele Comitetului de 

Studii al Partidului Naţional Ţărănesc, un lider cu autoritate şi experienţă al 

parlamentarilor partidului lui Maniu. Academicianul Rădulescu-Motru, într-o serie 

de studii, a analizat politicianismul român imoral, corupt şi ocult, pe care l-a definit 

                                                 
39 Revista Ligii pentru unitate culturală a tuturor românilor. 
40 Rădulescu-Motru a făcut parte din comitetul de conducere al revistei Journal Psychologie 

normale et pathologique, ce apărea la Paris sub conducerea lui Pierre Janet şi Georges Dumas, a 

fostcolaborator al revistei Revue de Metaphysique et de Morale, a făcut parte din comitetul de redacţie 

al revistei „Forum Philosophicum”, editată de Raymond Schmidt la Laipzig. 
41 Un număr de 61 de studii de metafizică, psihologie, logică, pedagogie, sociologie, 32 de 

studii politice, culturale şi sociale, 240 de articole de cultură socială şi politică, 11 discursuri şi rapoarte 

făcute la Academia Română, 11 notiţe introductive şi prefeţe, două opere literare (piese de teatru, dramă 

şi comedie), 15 articole diverse etc. 
42 Circa 181 de scrieri despre Rădulescu-Motru.  
43 „O inteligenţă vastă, un talent oratoric extraordinar, o pasiune de luptător, o ambiţie de 

cuceritor” afirma Rădulescu-Motru în interviul acordat revistei „Rampa” din 13 aprilie 1928. 
44 Vezi G. Vlădescu-Răcoasa, op. cit., p. 30. 
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ca „un gen de activitate politică prin care câţiva dintre cetăţenii unui Stat tind şi 

uneori reuşesc să transforme instituţiile şi serviciile publice din mijloace pentru 

realizarea binelui public, cum ele ar trebui să fie, în mijloace pentru realizarea 

intereselor personale”45. În acelaşi timp, profesorul a devenit teoreticianul unei 

filosofii ştiinţifice a naţionalismului, militând pentru aşezarea politicii pe ştiinţă, 

„punându-se ştiinţa la baza naţionalismului, conducerea acestuia trebuind să se 

conformeze organizării muncii ştiinţifice. Ea trebuie să treacă din mâna individului 

în mâna asociaţiilor sau instituţiilor. Pe viitor cultivarea naţionalismului o are Statul 

prin instituţiile sale ştiinţifice”46.  

Motru a adus maturitate în gândirea ştiinţifică şi filosofică, în schimb în viaţa 

politică influenţa sa a fost restrânsă şi din cauza faptului că nu a cedat prejudecăţilor 

unei societăţi superficiale. Standardul său moral nu a putut fi deturnat de onoruri, 

situaţii şi vicisitudinile politicianismului românesc al epocii. Concepţia sa despre 

rolul relativ al partidelor şi al politicienilor în complexul vieţii sociale şi naţionale 

explică trecerea sa prin diferite partide. Academicianul recomandă ţării româneşti un 

socialism şi o mişcare socialistă puternică, prezentând, în scrierile sale, socialismul 

constructiv-german, care se baza pe organizarea ştiinţifică a muncii şi pe drepturile 

muncitorimii. „Întărirea statului român nu poate veni decât prin trezirea conştiinţei 

în clasele muncitoare şi aceasta nu se poate decât mergând alături de socialismul 

german” – afirma Motru în articolul Încotro merge Germania de azi?, publicat în 

anul 1922.47 Motru aparţine şi publicisticii de epocă prin articolele inserate în diferite 

ziare şi reviste precum şi prin calitatea de editor şi conducător al unor periodice şi 

cotidiene româneşti şi străine.  

Savantul a luat parte şi la polemica de notorietate în epocă dintre Titu 

Maiorescu şi Dobrogeanu-Gherea, asupra artei şi idealurilor sociale.  

În multipla sa activitate, prin cele două piese de teatru, Domnul Luca 48 şi 

Păr de lup 49, al căror autor a fost, Motru îşi înscrie numele printre dramaturgii 

români. Cele două piese au fost prezentate de mai multe ori, atât pe scena teatrului 

naţional, când director era Pompiliu Eliade, a Teatrului Mic din Bucureşti, cât şi pe 

scenele teatrelor de provincie Iaşi, Galaţi, Brăila etc.  

În perioada guvernului Marghiloman, din anul 1918, pentru scurtă vreme, 

Rădulescu-Motru a fost director delegat al Teatrului Naţional din Bucureşti. În perioada 

interbelică, datorită abilităţilor sale de om de ştiinţă, dar şi de om politic, a făcut parte 

din diferite consilii superioare ale administraţie publice, precum Consiliul permanent al 

                                                 
45 C. Rădulescu-Motru, Cultura română şi Politicianismul, Bucureşti, 1904, Socec, p. III. 
46 Idem, Andrei Bârseanul şi Naţionalismul. Discurs de recepţie la Academia Română, 

Bucureşti, Cultura Naţională, 194, pp. 18-19. 
47 Idem, Încotro merge Germania de azi?, Bucureşti, Reforma Socială, 1922, p. 40. 
48Domnul Luca. Comedie într-un act, în „Supliment la Noua Revistă Română”, vol. VII, 

1910, nr. 24, 4 aprilie. 
49Păr de lup. Dramă în 4 acte, Bucureşti, Librăria Universală Leon Alcalay. 
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instrucţiei publice, Consiliul superior al penitenciarelor, Consiliul superior al Casei 

pensiilor, Consiliul de administraţie al Casei de credit şi ajutor a Corpului didactic etc. 

O lungă perioadă de timp a făcut parte din Senatul Universităţii Bucureşti.  

În activitatea sa, Academicianul a prezentat o înţelegere obiectivă, precum 

şi un respect faţă de oameni şi ideile lor, fiind de fapt un animator şi un realizator de 

forţă. Exemplu de „echilibru şi rânduială”, a avut o viaţă de familie şi de muncă 

ordonată şi sitematică.50 În fiecare an, în primăvară şi vară, se ocupa de muncile 

agricole pe proprietatea sa din comuna Butoieşti. Această proprietate, rămasă în 

familie încă de la începutul secolului al XVIII-lea, cu o întindere de circa 100 de 

hectare, era plantată cu vii, porumb şi grâu, având un conac în stilul vechilor cule 

olteneşti. Proprietatea îi dădea independenţa materială, dar şi vigoarea omului cu 

ocupaţie alternativă. Multe din observaţiile inserate în scrierile sale asupra 

psihologiei ţăranului român, în special, şi a românului, în general, sunt culese din 

mijlocul ţăranilor din localitatea Butoieşti.  

În ansamblu, viaţa şi opera lui C. Rădulescu-Motru, nepotul pandurului 

Constandin, din Cărbuneştii Gorjului, reprezintă o expresie a energiei româneşti, a 

vocaţiei iubirii de neam şi de locurile copilăriei. El însuşi, în autobiografia apărută 

în „Arhivele Olteniei” din anul 1924, se consideră un „optimist înnăscut, deşi am 

avut multe momente de descurajare şi am scris poate cele mai severe aprecieri asupra 

timpului în care am trăit”51. 

Respectul pentru demnitatea fiinţei umane şi cel acordat ştiinţei i-au permis 

o viziune asupra viitorului strâns legat de fiinţa şi aspiraţiile naţiunii şi colectivităţii 

româneşti. În felul cugetătorilor antici, aceast savant a făcut din personalitatea 

energetică omenească un ideal, din gândire un cult şi din adevăr o preocupare 

constantă a activităţii sale intelectuale şi sociale.52  

Prin creaţia sa culturală, Constantin Rădulescu-Motru a dovedit înţelegerea 

deplină a procesului de formare a ideii de personalitate, respectul omului în sine, al 

libertăţilor „sacrosancte înscrise în Constituţie”, al necesităţii construirii unui sistem 

filosofic unitar şi consecvent. Preocupat de ideile personalizării vieţii sufleteşti, savantul 

s-a ocupat de fenomenul vocaţiei, reuşind să verifice în viaţa profesională faptul că fără 

vocaţie, creaţia nu este posibilă. Preocupat de „vicierea vieţii sociale”, a vorbit în 

scrierile sale de problemele culturii în legătură cu viaţa românească, biciuind 

deformările sufleteşti şi promovând tradiţionalismul.53  

                                                 
50 Lucra în bibliotecă dimineaţa, între orele 5-12, cel puţin 5 ore, după-amiază fiind rezervată 

ocupaţiilor de profesor, om politic şi membru al diferitelor organizaţii şi instituţii (G. Vlădescu-

Răcoasa, op. cit., p. 34). 
51 Rădulescu-Motru în autobiografie, în „Arhivele Olteniei”, an III, 1924, nr. 14/iulie-august, 

p. 330. 
52 Vezi G. Vlădescu-Răcoasa, op. cit., p. 35. 
53 Vezi I. Brucăr, C. R. Motru metafizician, în Omagiu profesorului C. Rădulescu-Motru, 

Bucureşti, Atelierele grafice Bucovina, 1932, p. 160. 
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Rădulescu-Motru rămâne, prin activitatea şi mai ales prin scrierile sale, o 

marcantă personalitate a culturii româneşti şi universale.  

 

 

 

 

CONSTANTIN RĂDULESCU - MOTRU – REMARKABLE 

PERSONALITY OF ROMANIAN CULTURE 

 
(Abstract)  

 

The autors aim at depicting the evolution of the academician Rădulescu Motru „a 

symbol of national progress through superior, cultural, scientific and philosophical creations” 

focusing on the moral traits of „this man who clerished his nation and homeland”, as well as 

on his social and political action. The illustriousness of this personality spanning two distinct 

periods of our national history led to his ascent to „the dome of the immortals” – the 

Romanian Academy. Not many studies have been carried out about his origins and 

professional evolution, though his work has constantly been in the focus of the researchers 

and critics, of the leading representatives of sociology, philosophy and psichology in 

Romania and abroad.   
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