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Anul acesta marcăm 140 de ani din ziua naşterii lui Constantin 
Rădulescu-Motru (1868-1957), personalitate proeminentă a culturii 
române, unul dintre cei mai mari filosofi români din sec. al XX-lea. 
Un interes deosebit a manifestat C. Rădulescu-Motru pentru 
problemele educaţionale, principalul obiect de studiu şi preocupare 
a lui pe parcursul întregii vieţi fiind omul, formarea personalităţii. 
„Persoana şi personalitatea este faptul fundamental pe care se pot 
ridica generalizările filosofiei” – menţiona C. Rădulescu-Motru în 
lucrarea Personalismul energetic. [1] 

Personalitatea este un continuu proces de educaţie, de aceea 
problema educaţiei este abordată în toate lucrările lui C.Rădulescu- 
Motru , dar poate cel mai expresiv – în Puterea sufletească , 
Personalismul energetic, Elemente de psihologie, Scrisori către 
tineri etc. 
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Educaţia e definită de către C.Rădulescu-Motru ca disciplină 
ce ajută Eul să accelereze evoluţia sau realizarea personalităţii prin 
cultivarea aptitudinilor. Prin educaţie are loc stimularea şi sporirea 
vieţii morale, a triumfului omului asupra sa şi asupra naturii. 

C. Rădulescu-Motru elaborează o „dialectică a personalităţii”, 
indicând treptele şi etapele de devenire a personalităţii umane, 
afirmând dinamismul şi optimismul ca dimensiuni principale în 
conceperea omului. Personalitatea în devenirea ei a trecut prin trei 
faze: faza artei, adică cultura greacă, faza religiei, adică evul mediu 
şi faza ştiinţei, adică epoca modernă. Un rol însemnat în educaţie 
au religia, literatura, arta, ştiinţa: „Toate manifestările 
culturii...urmăresc un singur scop: întărirea şi înălţarea 
personalităţii omeneşti”, accentua C. Rădulescu-Motru în lucrarea 
Puterea sufletească. [2] Pentru o educaţie şi instruire autentică e 
necesar ca copilul să fie înţeles „ca un tot organic” şi „ să fie 
cultivat în întregime”. „Într-o bună organizare a şcoalei, fiecare 
însuşire a copilului trebuie să-şi găsească o stimulare potrivită ei şi 
apoi o canalizare spre profesiunea în care ea poate da un optim de 
producţie”- menţiona C. Rădulescu-Motru . [3] 

Scopul principal al procesului educaţional la C. Rădulescu- 
Motru este formarea aptitudinilor profesionale prin educaţia 
intelectuală, morală, prin educaţia vocaţiei şi a profesionalismului. 
De asemenea, educaţia trebuie să se facă pe temeiul aptitudinilor. 
C. Rădulescu-Motru condamnă cu convingere tendinţa de a impune 
în educaţie un ideal din afară, de a modela omul doar din exterior, 
întipărindu-i o formă impersonală şi pasivă, oricât de sublimă ar fi: 
„Omul, statuie frumoasă, nu este şi o personalitate”, menţiona el în 
Personalismul energetic. 

Aptitudinile se formează prin muncă. Deci, se desprinde o 
interdependenţă triadică: aptitudini, muncă, personalitate. Munca, 
indica el, este cea mai bună pedagogie. Anume prin „diferenţierea 
muncii manuale începe prima diferenţiere temeinică a energiei 
sufleteşti în aptitudini”. Dar nu se limitează la aceasta. Munca e 
orice activitate care se caracterizează printr-o creaţie sistematică, 
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profesională, pătrunsă de conştiinţa finalităţii. Însăşi munca e o 
aptitudine de ”a anticipa printr-o instrumentare conştientă efectele 
la cari tinde.” Munca este sinteza dintre efort, seriozitate şi 
conştiinţă.[4] 

În educaţia intelectuală, acumularea cunoştinţelor este 
importantă, dar cea mai importantă este dezvoltarea aptitudinii de 
a înţelege. În lucrarea Elemente de psihologie el explică un şir de 
mijloace de educare intelectuală: atenţia, intuiţia, asociaţia, 
memoria, inteligenţa etc. Iată de ce C. Rădulescu-Motru stăruie 
asupra aspectului practic al educaţiei: elevii trebuie să lucreze în 
laborator, ateliere, să facă singuri aplicaţii. 

Un rol deosebit în educaţia intelectuală îl are interesul sau 
sentimentul adevărului: „sentimentul adevărului...compensează 
orice alte mizerii ale vieţii, - accentua C. Rădulescu-Motru. 
Oamenii de ştiinţă cari ajung să aibă acest sentiment cunosc 
adevărata fericire. Ei sunt ajunşi pe culmea din care se desluşeşte 
înţelesul pe care îl urmăreşte zbuciumul vieţii omeneşti. Ajunşi pe 
culme, ei aşteaptă cu seninătate să fie ajunşi din urmă de cealaltă 
lume.”[5] 

În educaţie un rol mare îl are exemplul, modelul: exemplu 
bun are un rol mare dar şi mai pronunţat e prejudiciul cauzat de 
exemplu rău. Însă doar exemplele nu sunt suficiente în educaţie. 
Exemplele, zice C. Rădulescu-Motru, formează numai un mediu 
simpatic de dezvoltare. Pentru a educa, însă, un caracter, se mai 
adaogă şi alţi factori, externi şi interni. E necesar, menţiona el, să 
se cultive viguros forţele, aptitudinile lăuntrice de înnobilare a 
omului. În consecinţă se obţine ceea ce C. Rădulescu-Motru 
numeşte putere sufletească: „faptul voluntar şi caracterul”. 
Caracterul este definit ca izvorârea manifestărilor externe „dintr- 
un fond sufletesc bine constituit” şi mai ales, ca „însuşirea de a ţine 
întreaga personalitate omenească sub continua tensiune a motivelor 
de activitate morală”. Însuşirile principale ale caracterului sunt, în 
viziunea lui C. Rădulescu-Motru următoarele: „tăria voinţei, 
claritatea judecăţii, delicateţea sentimentului şi flacăra 
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entuziasmului”. La rândul ei, educaţia voinţei „trebuie să se bazeze 
pe cunoştinţa valorilor, spre cari omul năzuieşte şi pe ridicarea 
nivelului sufletesc”. Pentru a fi explicit, C. Rădulescu-Motru dă 
definiţia omului cu caracter şi a omului fără caracter. Omul fără 
caracter este „dintre aceia cari au însuşirea de a învăţa toate, câte 
văzute şi auzite, şi n-au însuşirea tocmai să  înveţe din propria 
experienţă. Activitatea sa voluntară se răsfrânge slab în sufletul 
său; ea nu dă motiv la observarea şi la corectarea de sine. Omul 
nostru are sufletul deschis pentru fenomenele externe şi închis 
pentru fenomenele propriului său corp”; spre deosebire de acesta, 
trăsătura principală a omului cu caracter este că „a ştiut să înveţe 
din experienţa actelor sale... Aceste acte, pe măsură ce au fost 
săvârşite, s-au răsfrânt în conştiinţa omului nostru, ele au provocat 
observarea de sine şi corectarea continuă.” Aşadar, în educaţie e 
important de a utiliza experienţa, faptele din trecut, atât pentru a ne 
cunoaşte pe noi cât şi pe ceilalţi. „Nu introspectiv, ci prin 
experienţa vieţii ne descoperim noi pe noi înşine cine suntem”, 
menţiona C. Rădulescu-Motru şi concluziona: „dacă ar intra în 
obiceiul oamenilor reflectarea asupra efectelor produse în sufletul 
lor propriu de faptele lor, am avea mai rar ocazia să ne plângem de 
lipsă de caracter”. [6] Deci, autocunoaşterea, observarea trecutului 
se face prin prisma valorilor, provocând aprobarea sau revolta faţă 
de faptele din trecut şi în aşa mod, manifestându-şi rolul său 
educaţional. 

Un model de personalitate completă, autentică ni-l oferă 
„profesioniştii muncii cari şi-au completat specializarea cu o 
cultură generală, filosofică sau literară”.[7] În general, toţi oamenii 
pot fi educaţi, considera C. Rădulescu-Motru: „Bun cu toată firea 
nu e nici un om; dar fiecare în firea sa are un mic colţişor bun, 
care, dacă-l ştim cultiva, poate să aducă regenerarea firii lui 
întregi”. Această concluzie e în consens cu reflecţiile lui despre 
muncă, caracterul omului fiind definit ca „tensiunea muncii 
autentice”, „unitatea sufletească manifestată în timpul muncii 
încordate”, „sufletul muncitor”. 
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Din interacţiunea dintre Eu (caracter) cu scopurile sale şi 
muncă ca remediu de realizare a acestor scopuri rezultă 
personalitatea. Grade ale idealului de personalitate sunt omul de 
vocaţie şi omul profesionist. Profesionistul are aptitudini în sens 
obişnuit, abilităţi profesionale. Dar el activează din interes propriu, 
urmărind succesul personal, muncind nu pentru muncă ci pentru 
avantajele ei. Omul de vocaţie, însă, reprezintă o sinteză de Eu 
excepţional şi de aptitudini creatoare, ce creează valori 
profesionale noi, originale. Omul de vocaţie se simte chemat să 
realizeze un anumit ideal şi se sacrifică în numele acestui ideal. El 
consideră că interesele sociale sunt prioritare faţă de interesul 
personal şi lucrează cu maximă sinceritate, dezinteresare, credinţă 
şi consecvenţă, identificându-se cu profesia sa. Valorile societăţii, 
ale culturii în general sunt create de oamenii de vocaţie. Ei au 
„sentimentul viitorului”, imaginea idealului celui mai autentic, care 
vine din adâncurile realităţii. Prin omul de vocaţie înaintează 
procesul de personalizare în univers, el fiind predestinat să 
realizeze idealurile. Totuşi, oameni de vocaţie au fost şi sunt o 
minoritate în omenire, de aceea scopul educaţiei este personalitatea 
profesională, cultivarea abilităţilor omului obişnuit, tendinţă de a fi 
corect, de a avea caracter şi înţelegere că e în interesul său să-şi 
iubească profesia. Ceea ce caracterizează profesionalismul nu este 
domeniul de activitate, ci atitudinea subiectivă a individului faţă de 
activitatea lui şi importanţa pentru societate. Oameni din diferite 
domenii sunt profesionişti dacă-şi iubesc ocupaţia, dacă lucrează 
aşa încât să producă maximum şi dacă sunt utili societăţii. Pin 
valorificarea aptitudinilor, manifestarea profesionalismului şi a 
vocaţiei, societatea ajunge la maximum de energie. Munca este şi 
un remediu esenţial de manifestare a patriotismului, deoarece prin 
muncă intensă, cu profesionalism, omul îşi face în cel mai bun 
mod, datoria de membru al unei naţiuni, dându-i astfel expresia 
energetică cea mai înaltă. În conformitate cu aceasta, el determină 
scopul educaţiei: crearea unei personalităţi maximum energetice, 
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care să valorifice individul şi să fie de folos societăţii – aceasta este 
personalitatea profesională. 

Pornind de la caracteristica generală a unei personalităţi 
energetice, C. Rădulescu-Motru, în lucrarea În vremurile noastre 
de anarhie. Scrisori către tineri vine şi cu unele sfaturi concrete 
pentru tineri. În această lucrare el accentuează însemnătatea 
cunoştinţelor pentru tineri. Cunoştinţele, adevărul, capacitatea de a 
gândi liber – numite de C. Rădulescu-Motru „lumina minţii”, sunt 
apreciate de marele nostru filosof ca o valoare supremă – „o 
lumină mai presus de toate”, „minunea minunilor”, „comoara cea 
mai sfântă pe care o poate dobândi un om pe pământ”. Aceasta 
„lumină a minţii” este valoarea spre care aspiră tinerii, dar care e 
foarte greu de obţinut. Epoca modernă prin „expansiunea 
discuţiilor ştiinţifice şi a metodelor obiective”, favorizează găsirea 
drumului spre „lumina minţii”. Aceasta, menţionează C. Rădulescu-
Motru, este deosebirea principală a „timpului modern” de „timpul 
de expansiune a credinţelor religioase”, când se credea că „lumina 
minţii” „nu poare să vină decât dintr-o dogmă a bisericii, care şi ea 
ar fi venind din înţelepciunea Celui de Sus”. În acele timpuri, 
consideră C. Rădulescu-Motru , era greu să găseşti drumul spre 
adevăr şi gândire liberă. În epoca modernă s-a făcut un salt enorm, 
şi anume, s-a trecut de la principiul „crede fără a cerceta” la 
principiul „cercetează pentru a crede”, aplicând un şir de mijloace 
ce ajută la cercetare.[8] 

Însă omul este o fiinţă complexă şi controversată – 
menţionează C. Rădulescu-Motru. Sufletul lui este un amestec de 
bine şi rău: deprinderi bune, gânduri senine şi generoase, dar şi 
patimi egoiste, violenţă, ură. Sau cum scria el în Scrisori către 
tineri: „În sufletul tău pe lângă „homo sapiens”... este şi un animal 
egoist, care vrea să trăiască, şi să trăiască înaintea celorlalte 
animale..., şi ... mai există în tine şi omul atavic - adică puhoiul 
deprinderilor din trecutul strămoşilor, - care şi el voieşte să trăiască 
mai departe.” Deci, este foarte importantă educaţia, ierarhia 
valorilor personale, „unghiul moral pe care va şti cineva să-l dea 
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voinţei tale”, pentru ca „homo sapiens” să lupte cu aceşti doi 
duşmani. 

Pentru a obţine cunoştinţe adevărate şi capacitatea de a gândi 
liber C. Rădulescu-Motru îi sfătuieşte pe tineri, în primul rând, să 
se cunoască bine pe sine („de a te examina... pe tine însuţi”), să se 
elibereze de prejudecăţi, deprinderi şi patimi, în special, de egoism. 
E necesară, apoi, „sinceritatea inimei”, adică judecata obiectivă în 
tendinţa spre „entuziasmul convingerii”, deoarece o societate 
evoluată îşi menţine ordinea nu prin frică, ci prin convingere. 
„...pârghia care sprijină edificiul social nu este o pârghie materială, 
ci o pârghie sufletească şi morală... În societăţile culte... ordinea şi 
autoritatea sunt menţinute mai puţin prin frică şi mai mult prin 
încrederea pe care şi-o acordă între ei membrii societăţii.     Frica 
reţine pe cei inculţi, încrederea pe cei culţi; şi aşa se stabileşte 
ordinea şi autoritatea de care o societate are atâta nevoie pentru a 
se apăra şi a progresa.”[9] 

Pentru a dezvolta sentimentul încrederii, e necesar prin 
educaţie de a promova veneraţia, stima şi respectul reciproc, dar 
mai ales, încrederea în forţele proprii, în viitorul neamului nostru, a 
culturii noastre. Nu este corect, considera C. Rădulescu-Motru, să 
se cultive sentimentul de frică. Drept că strămoşii noştri au acţionat 
şi în virtutea acestui sentiment: „Vin Turcii! Vin Tătarii!” - acestea 
au fost mult timp temeiurile ce mobilizau la activitate, dar atunci 
erau timpuri grele de luptă cu hoardele barbare. În epoca modernă 
e necesar de promovat sentimentul încrederii în forţele proprii, în 
forţele poporului tău, iar un cetăţean adevărat este nu cel ce ascultă 
din frică, ci cel ce are încredere şi respectă legile din 
convingere.[10] 

Foarte mult contează factorul moral. E necesar de dezrădăcinat 
rutina şi mentalitatea vechilor clase sociale, deprinderile cele rele, 
precum lăcomia, îngâmfarea, „linguşirea către cei mari şi dispreţul 
către cei mici”, dispreţul pentru muncă cinstită, „fuga de 
ocupaţiuni serioase” şi „goana după slujbe” şi de promovat 
„evoluţiunea moravurilor publice”, sentimentul datoriei sociale, 
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scrupulozitatea exemplară în îndeplinirea datoriilor sale, grija 
pentru dezvoltarea statului şi a culturii, conform principiului „toate 
puterile emană de la naţiune”, adică din patriotism, din încrederea 
poporului. [11] 

Tinerii trebuie să participe activ la toate transformările din 
viaţa poporului său, să conştientizeze faptul că sunt solicitaţi, că 
societatea are nevoie de ei, că ei trebuie să fie chiar judecătorii 
compatrioţilor mai în vârstă. Această implicare activă revendică şi 
o mare responsabilitate, deoarece de deciziile tinerilor depinde 
viitorul ţării, şi deci, propriul lor viitor. Adresându-se către tineri la 
începutul sec. al XX-lea şi chemându-i să se încadreze activ în 
vâltoarea evenimentelor sociale şi politice din România din acea 
perioadă, C. Rădulescu-Motru atenţiona şi asupra urmărilor: „În 
cumpăna dreptăţii, pe care o invocă fiecare, hotărârea ta va decide 
cu cine este viitorul... De aceea să fii cu multă băgare de seamă. Tu 
eşti judecătorul chemat să dea o hotărâre, şi dacă hotărârea va fi 
nedreaptă tot tu eşti şi primul care va fi constrâns să o ispăşească”. 
Aşadar, anume tinerii sunt chemaţi să joace rolul decisiv în 
momentele de cotitură în viaţa unui popor, atunci când se 
manifestă „încordarea tuturor resorturilor sufleteşti”.[12] Dorim să 
menţionăm că e foarte actuală şi astăzi ( peste 100 de ani) această 
chemate adresată tinerilor, în condiţiile controverselor dintre mai 
multe partide şi forţe politice în Republica Moldova în preajma 
anului electoral 2009, când, după cum menţiona şi 

C. Rădulescu-Motru, e deosebit de important de a face o 
alegere corectă între forţele ce promovează doar „egoismul, 
atavismul”, pe de o parte, şi forţele ce acţionează în baza 
„deprinderilor câştigate prin cultură şi încrederea altruistă”, pe de 
altă parte. Pentru aceasta tinerii trebuie să posede cunoştinţe vaste, 
acea „lumină a minţii”, care le-ar permite să fie cât mai obiectivi în 
aprecieri, inclusiv şi o cultură politică şi juridică corespunzătoare, 
ce le-ar permite să contribuie decisiv la dobândirea de către popor 
a „dreptului de a se guverna pe sine însuşi prin reprezentanţii săi 
legali, adică prin acei care au încrederea sa”. [13] 
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„Ridică-te, când va fi să hotărăşti, deasupra intereselor de 
moment şi vezi dincolo de ce te îndeamnă să vezi apelul celor 
interesaţi. Atunci pe înălţime va începe să se facă lumină în mintea 
ta, şi vei lua şi hotărârea de care nu vei avea să te ruşinezi mai 
târziu”, - acest îndemn a lui C. Rădulescu-Motru către tineri îşi 
păstrează actualitatea şi însemnătatea. Doctrina filosofică şi 
educaţională a lui C.Rădulescu- Motru e fundamentată pe 
optimism, iar importanţa ei constă în îndemnul ca orice om să 
devină cât poate mai mult o personalitate energetică, adică o 
personalitate dezvoltată din punct de vedere cultural, social, moral, 
aceasta fiind condiţia ce asigură progresul ştiinţei, culturii şi 
moralei, a societăţii în ansamblu. 
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