RĂDULESCU-MOTRU, CONSTANTIN
Profesor universitar, filosof, psiholog
N. 2 febr. 1868, Butoieşti, Mehedinţi - m. 4
mart. 1955, Bucureşti.
Studii: şcoala primară, un an la Butoieşti;
Institutul de Băieţi Gustav Arnold din Craiova;
Liceul Carol I din Craiova (1885); Facultatea
de Litere şi Filosofie şi Facultatea de Drept din
Bucureşti. Licenţiat în drept (1888), în filosofie
la Bucureşti (1889); Şcoala de Înalte Studii din
Paris şi Studii de Psihologie la Leipzig (18901893); Doctor în psihologie la Leipzig (1893).
A studiat sociologia la Berlin şi Paris.
Membru al Academiei Române (1923); Preşedinte al Academiei
Române (1936-1940).
Revenit în ţară e bibliotecar la Fundaţia Universitară Carol I
(1894-1896), apoi la Catedra de Psihologie, Logică şi Teoria
cunoaşterii din 1897 (profesor agregat - 1900, definitiv - 1901) până
în 1940 în cadrul Universităţii din Bucureşti.
A fost director şi inspector general al învăţământului secundar şi
superior (1906-1907). A înfiinţat primul Laborator de Psihologie
Experimentală din România şi Societatea Română de Filosofie al
cărui preşedinte a fost mulţi ani. Şi-a formulat un sistem propriu de
gândire pe care l-a definit personalismul energetic.
În viaţa politică a fost în Partidul Conservator, ca şi Titu
Maiorescu, apoi s-a înscris în Partidul Naţional Ţărănesc. A fost
deputat şi senator în 1918, 1926, 1929, 1932.
În 1940 a fost exclus de la Universitate, iar în 1948 din Academia
Română. În 1949 a fost arestat şi i-au fost naţionalizate casele din
Butoieşti şi Bucureşti. A fost eliberat datorită intervenţiei doctorului
C.I. Parhon, preşedintele Marii Adunări Naţionale, care l-a şi
adăpostit la Institutul de Endocrinologie din Bucureşti. A fost repus în
drepturi ca membru al Academei Române în 1990.
A scos revistele Noua revistă română, Ideia europeană şi Revista
de filosofie.
Are publicate foarte multe articole, studii politice, culturale şi
sociale.
A colaborat la Convorbiri literare, Românul, Studii filosofice, Viaţa
românească, Revista Fundaţiilor Române.
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Opera: Realitatea empirică şi condiţiunile cunoştinţei, teză de
licenţă (1889); Zur Entwikeiung von Kants Theorie der Natur
causalitat (Leipzig, 1893); Studii filosofice I. Valoarea
silogismului (1897); Studii filosofice II, Problemele psihologiei
(1898); III. Rolul social al filosofiei (1899), IV. Puterea sufletească; Ştiinţă şi energie (1902); Cultura română şi politicianismul (1904); Studii filosofice: Valoarea ştiinţei, Organizarea
universităţilor, Psichologia industriaşului (1907); Psichologia
martorului (1907); Studii filosofice: De ce literatura română e
lipsită de actualitate? Doctrina conservatoare (1907); Puterea
sufletească (1908); Poporanismul politic şi democraţia
conservatoare (1909); În zilele noastre de anarhie (1910); Sufletul neamului nostru (1910); Păr de lup. Dramă (1911);
Elemente de metafizică (1912); Nietzsche, Viaţa şi filosofia sa
(1916); La conscience transcendantale (Paris, s.a.); Românismul
(1936) etc.
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