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CONSTANTIN RÃDULESCU-MOTRU. TIMP ªI DESTIN1
Motto: Crezul vieþii noastre româneºti pe viitor este
acela care iese din rãdãcinile realitãþii româneºti. El este
românismul întrevãzut de Alecu Russo ºi Mihail
Eminescu. Este timpul sã ni-l însuºim, pentru a ne limpezi
mintea ºi a ne da încredere în fiinþa noastrã proprie.
Suntem Români: sã avem curajul sã ne cunoaºtem ce
suntem ºi sã ne prezentãm lumii aºa cum suntem.
(C. Rãdulescu-Motru, Românismul. Catehismul unei
noi spiritualitãþi, Bucureºti, 1996, p. 28)
Nãscut la 2 februarie 1868, în comuna Butoieºti din judeþul Mehedinþi, fiu al lui Radu Popescu2,
ºi al fiicei Iuditei Butoi3, Constantin Rãdulescu4 a primit în familie o educaþie ruptã de orice legãturã
cu transcendentul religios, lucru care îºi va pune puternic amprenta asupra modului sãu de a fi ºi de a
gândi.
Dupã studiile liceale de la Craiova îºi continuã studiile la Universitatea din Bucureºti unde
obþine licenþa în drept, în 1888, ºi în filosofie, în 1889. În timpul studiilor universitare de la Bucureºti
a audiat cursurile unor renumiþi profesori ai timpului precum Bogdan Petriceicu Haºdeu, Grigore
Tocilescu, Constantin Dumitrescu-Iaºi, Vasile Urechia, Titu Maiorescu. Reuºeºte sã se facã remarcat
de cãtre Titu Maiorescu care îl va orienta spre studiile de psihologie la universitãþile din strãinãtate.
La sugestia lui Titu Maiorescu, dar ºi mânat de propria-i chemare5, în 1890 pleacã în Franþa ºi,
mai apoi, în Germania unde se concentreazã asupra studiilor de psihologie. Audiazã cursurile
renumitului neurolog Jules Surry ºi ale lui Theodore Ribot, lucrând concomitent în laboratorul de
psihologie experimentalã înfiinþat ºi condus de H. Beaunis ºi frecventând clinica de psihiatrie a lui
Charcot. În Germania, dupã un semestru petrecut la München unde audiazã cursurile lui Carl Stumpf,
pleacã la Leipzig ºi studiazã în laboratorul lui Wilhelm Wundt. Nu se rezumã doar la aceste cursuri.
Frecventeazã regulat ºi cursuri de fizicã, matematicã, chimie, fiziologie ºi psihiatrie, chiar un curs de
filologie românã þinut de Gustav Veigand. Toate aceste studii îi oferã o mare deschidere punându-l în
legãturã cu personalitãþi marcante ale timpului.
Contactul cu renumiþi psihologi experimentaliºti ºi cu oameni de ºtiinþã din lumea apuseanã l-au
orientat spre o gândire pozitivist-scientistã. Întors în þarã, este numit conferenþiar la universitatea
bucureºteanã unde va preda istoria filosofiei antice ºi esteticã (1897), mai apoi psihologie logicã ºi
teoria cunoaºterii (1900), din 1909 devenind titularul catedrei de psihologie în cadrul cãreia îºi va
desfãºura activitatea pânã în 1940 când este înlãturat de guvernul legionar6.
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În 1940 Constantin Rãdulescu-Motru a redactat o lucrare cu acest titlu, titlu pe care l-am preluat pentru studiul de faþã.
Tatãl sãu, nãscut în anul 1837, a fost fiul egumenului Mãnãstirii Gura Motrului, Eufrosin Poteca, ºi multã vreme secretar al
acestuia, descendenþã sugeratã chiar de Rãdulescu-Motru în Revizuiri ºi adãugiri..., lucru confirmat fãrã echivoc de fiica
filosofului, Margareta, în 1993.
Fiica proprietarului moºiei Butoieºti, Iudita Butoi, nãscutã în 1847, a murit din cauza complicaþiilor avute naºtere, la câteva
zile dupã naºterea lui Constantin.
În 1892 îºi adaugã numele Motru.
Iniþial avusese intenþia de a studia dreptul dar, nesatisfãcut pe deplin de cursuri ºi de profesori, hotãrãºte sã dea curs
sugestiei mentorului sãu de a se ocupa numai de psihologie.
Dumitru Burghelea, Viaþa ºi opera, studiu introductiv, p. 6, în Constantin Rãdulescu-Motru, Puterea sufleteascã, Iaºi,
1995 (ediþie îngrijitã de Dumitru Burghelea).
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De-a lungul carierei sale a pus bazele mai multor reviste de specialitate: Revista filosoficã
(1897), prima de acest gen la noi, revistã care-ºi va schimba titulatura în Revista de filosofie (1923),
Analele de Psihologie (1934), Jurnalul de Psihotehnicã (1937-1941), Ideea europeanã (1900-1914);
a publicat numeroase studii ºi articole în reviste de prestigiu din strãinãtate precum Revue de
Metaphysique et de Morale, Journal de Psihologie morale et patologique etc.
În 1910 a înfiinþat Societatea de studii filosofice care avea sã devinã mai târziu Societatea
românã de filosofie.
Membru al Academiei Române încã din 1923, va deþine preºedinþia acestui for ºtiinþific timp de
doi ani, între 1938-1940.
Pe lângã activitatea ºtiinþificã Motru s-a angajat ºi politic. Atras de ideile socialiste la nivel
teoretic, totuºi, în 1904 devine membru al Partidului Conservator. Când, în 1906, Take Ionescu
creazã Partidul Conservator Democrat, Motru opteazã pentru acest partid. Ca membru al acestui
partid ajunge deputat în parlamentul României în 1910.
Între 1906-1907 este director ºi inspector general al învãþãmântului secundar ºi superior, iar în
anul 1918, pentru scurt timp, chiar director al Teatrului Naþional din Bucureºti.
Dupã dizolvarea Partidului Conservator se înscrie în Partidul Poporului creat de mareºalul
Alexandru Averescu. În 1928, dupã încercarea eºuatã de a realiza fuziunea între þãrãnism ºi
conservatorism, Rãdulescu-Motru intrã în Partidul Naþional Þãrãnesc al cãrui program îl ºi susþine în
lucrarea Românismul. Toate aceste fluctuaþii politice nu reuºesc, însã, sã acopere o anume tendinþã,
aceea de orientare a lui Motru înspre conservatorismul moderat. Mai mult, întreaga lui activitate
ºtiinþificã, politicã, didacticã-educativã, obºteascã îl recomandã drept un democrat.
A încetat din viaþã la 6 martie 1957 lãsând în urmã o operã valoroasã7, în spaþiul românesc fiind
unul dintre deschizãtorii de drum în domeniul noii psihologii, acela al psihologiei experimentale.
Prin întreaga sa activitate ºtiinþificã, Motru a încercat sã gãseascã formula de compromis între
ºtiinþã ºi metafizicã. Influenþat de gândirea profesorilor pe care i-a audiat Motru se ºi distanþeazã de
aceºtia. Gândirea lui a parcurs o evoluþie sinuoasã, plinã de contradicþii, prin lucrãrile scrise
putându-se evidenþia câteva etape fãrã, însã, ca acestea sã fie delimitate rigid.
În prima perioadã, Motru este preocupat de problemele psihologiei ºi ale fundamentãrii ei
filosofice8, precum ºi de teoria ºtiinþei ºi rolul acesteia în viaþa socialã9. Este perioada în care, pe de o
parte, militeazã pentru constituirea psihologiei ca ºtiinþã autonomã, iar pe de alta, pentru promovarea
ºtiinþei în general, dar o ºtiinþã debarasatã de filosofia speculativã ºi de tradiþiile unei culturi livreºti10.
De pe aceeaºi platformã, dupã cum sublinia ºi Dumitru Burghelea11, Motru se delimiteazã ºi de
materialism ºi ateism.
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F.W. Nietzsche. Viaþa ºi filosofia, 1897; Problemele psihologiei, 1898; ªtiinþã ºi energie, 1902; Cultura românã ºi
politicianismul, 1904; Psihologia martorului, 1906; Psihologia industriaºului, 1907; Puterea sufleteascã, 1908;
Psihologia ciocoismului, 1908; Poporanismul politic ºi democraþia conservatoare, 1909; Naþionalismul cum se înþelege.
Cum trebuie sã se înþeleagã, 1909; Sufletul neamului nostru. Calitãþi bune ºi defecte, 1910; Din psihologia
revoluþionarului, 1919; Rasa, cultura ºi naþionalitatea în filosofia istoriei, 1922; Curs de psihologie, 1923; Þãrãnismul.
Un suflet ºi o politicã, 1927; Învãþãmântul filosofic în România, 1931; Centenarul lui Hegel, 1931; Psihologie practicã ,
1931; Vocaþia, factor hotãrâtor în cultura popoarelor, 1932; Ideologia statului român, 1934; Românismul. Catehismul
unei noi spiritualitãþi, 1936; Psihologia poporului român, 1937; Timp ºi destin, 1940; Etnicul românesc. Comunitate de
origine, limbã ºi destin, 1942 (vezi http://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin Rãdulescu-Motru).
Sunt de amintit aici câteva lucrãri: Cauzalitatea mecanicã ºi fenomenele psihice (1893), Problemele psihologiei (1893),
Despre suflet (1899).
Problema ºtiinþei în filosofia contemporanã (1894), ªtiinþã ºi energie (1902), Valoarea ºtiinþei (1906).
Pledând împotriva metafizicii ºi a spiritului livresc care pot dãuna ºtiinþei moderne, experimentale, Motru subliniazã, în
acelaºi timp, rolul relativ al ºtiinþei în ansamblul culturii, din punct de vedere axiologic sau filosofico-cultural ºi aceasta
pentru cã ºtiinþa nu este un panaceu care ar putea rezolva toate problemele omeneºti sau care ar putea asigura asanarea
moralã, dezvoltarea esteticã, transformarea omului.
D. Burghelea, op. cit., p. 12.
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În a doua perioadã, încercând sã menþinã un echilibru între scientism ºi metafizica idealistã, între
determinism ºi finalism, paralel cu elaborarea unei epistemologii realiste, Motru elaboreazã propriul
sãu sistem filosofic, personalismul energetic12, prin lucrãrile scrise pânã prin anii ’3013. Concomitent
îºi continuã preocupãrile de filosofia culturii situându-se pe linia tradiþionalist-agrarianã,
adaptându-ºi concepþiile conservatoare la ideologia statului þãrãnesc14 ºi admiþând necesitatea
modernizãrii societãþii româneºti dupã modelul þãrilor occidentale dezvoltate. Având certitudinea cã
esenþialã pentru modernizare societãþii este însãºi „renaºterea sufleteascã”, crearea unei
„personalitãþi energetice”, afirmarea „vocaþiilor individuale”, subliniazã cã, totuºi, singura
creatoare de valori reale rãmâne societatea, fiindcã ea singurã existã. Individul are doar intuiþii pe
care societatea le poate transforma în valori sufleteºti.
În ultima parte a vieþii, sub influenþa vremurilor, a regimurilor autoritare, cu deosebire a
dictaturii fasciste, se accentueazã pãrþile negative ale filosofiei sale politice care se apropie de
spiritualism, mai mult, în Timp ºi destin, lucrare apãrutã în 1940, fiind observate chiar note de
antiintelectualism ºi pragmatism.
Totuºi, în cazul lui Motru, de-a lungul evoluþiei sale ca om ºi gânditor, nu existã rupturi bruºte ci
doar deplasãri de accent.
Dacã în prima perioadã accentul, în cadrul cercetãrilor sale, cade pe gãsirea argumentelor în
favoarea constituirii psihologiei ca ºtiinþã autonomã ºi pe sublinierea rolului ºtiinþei în social, în
partea a doua, pe cristalizarea unui sistem filosofic care sã explice specificul vieþii ºi al societãþii în
general, în cea de-a treia, Motru „se afundã” în munca de descoperire a specificului românesc,
precum ºi a cãilor de afirmare a acestuia prin ample studii de filosofie a culturii, de istorie ºi
psihologie experimentalã.
În ciuda ºovãielilor de care a dat dovadã atât în activitatea ºtiinþificã cât ºi în cea politicã, ºovãieli
de altfel justificate prin încercãrile lui de a gãsi calea cea dreaptã în înþelegerea realitãþilor sociale pe
care le dorea „transformate” de însãºi fiinþa neamului sãu, Motru rãmâne, dupã Nicolae Bagdasar,
„al doilea gânditor mare, în ordine cronologicã, al poporului român”15. Adept al unei analize
temeinice considera eticul ca forþa nemãrginitã care ridicã un popor de la condiþia sa etnicã în care
trãieºte zi dupã zi, la un destin istoric, pentru a cãrui împlinire lucreazã prin faptele sale.
Ideea centralã care rãzbate din viaþa ºi cãrþile sale este aceea cã împlinirea vocaþiei neamului
presupune împlinirea vocaþiilor individuale ale membrilor sãi, cã valoarea culturii unei societãþi este
cu atât mai înaltã cu cât ea se rãsfrânge ºi evocã în sufletele cetãþenilor valoarea personalitãþii
individuale a fiecãruia16.
Interesul de a-ºi face cunoscut neamul într-o perioadã în care românul era prezentat în mod
calomnios ca „neam de hoþi ºi de leneºi”, cum îl numesc multe cronici strãine, „neam viclean, laº,
mincinos”, este legitimat prin faptul cã acest neam a rãzbit în istorie, or doar popoarele care se ridicã
la conºtiinþa de sine îºi afirmã un tip sufletesc cu menire istoricã.
„Câþi sunt acei care cred în însuºirile românului? Ca neamul românesc nu este alt neam mai
hulit pe lume. (...) ªi cu toate acestea, el trãieºte, având o limbã unitarã ºi un suflet unitar. (...) Cum
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Noþiunea de energie este, pentru Motru, mijlocul construirii unei punþi peste prãpastia ce separã spiritul de materie, iar
energetismul, o întruchipare a unei filosofii care depãºeºte antagonismul între materialism ºi spiritualism. ªi aceasta pentru
cã ºi materia ºi spiritul sunt în fapt forme de energie. (Se poate spune cã sistemul este cuprins în trei opere: Elemente de
metafizicã, Personalismul energetic ºi Vocaþia).
Puterea sufleteascã (1908), Elemente de metafizicã (în douã ediþii, 1921, 1928), Lecþii de logicã (1914-1915), Cursul de
psihologie (în douã ediþii, 1923, 1929), Vocaþia-factor hotãrâtor în cultura popoarelor (în douã ediþii, 1932, 1935).
Vezi Constantin Rãdulescu-Motru, Românismul. Catehismul unei noi spiritualitãþi, Bucureºti, 1997.
Nicolae Bagdasar, Traian Herseni ºi S.S. Bârsenescu, Istoria filosofiei moderne, vol. V, Filosofia româneascã de la origini
pânã astãzi, Bucureºti, 1941, p. 84.
Constantin Rãdulescu-Motru, Puterea sufleteascã, Iaºi, 1995, p. 159.
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de n-a pierit atunci acest neam românesc, mâncat fiind de atâta racilã? Care este secretul mântuirii
lui?”17
Cu o pregãtire pluridisciplinarã ºi o solidã formaþie de psiholog practician, a încercat sã gãseascã
rãspunsuri pornind de la cunoaºterea realitãþilor româneºti pe care a încercat sã le punã în acord cu
experienþa de viaþã ºi cunoºtinþele dobândite în universitãþile occidentale.
La zi cu întreaga literaturã de specialitate, Constantin Rãdulescu-Motru a elaborat ample lucrãri
de psihologie abordând, la început, o problematicã generalã reflectatã în Problemele psihologiei
(1898), ªtiinþa ºi energia (1902), Psihologia martorului (1906), Psihologia industriaºului (1907),
Puterea sufleteascã (1908) etc., iar mai târziu ºi o problematicã care viza aspecte ale psihologiei
poporului român reflectate în Psihologia ciocoismului (1908), Sufletul neamului nostru. Calitãþi
bune ºi defecte (1910), Din psihologia revoluþionarului (1919), Vocaþia, factor hotãrâtor în cultura
popoarelor (1932), Psihologia poporului român (1937) etc.
Motru constatã criza democraþiei româneºti ºi a celei europene în general ºi pledeazã pentru
configurarea viitorului þãrii întemeiat pe reforma moralã a societãþii, reformã în mãsurã sã punã în
luminã virtuþile sufletului românesc, sã adânceascã cunoaºterea de sine a poporului nostru, sã
promoveze cultul muncii serioase, creaþia originalã, selecþia pe criteriul valorii. Dupã Motru,
misiunea îndrumãrii naþiunii pe aceastã cale îi revine Românismului, formã de naþionalism
constructiv. Doar reconstrucþia moralã a societãþii româneºti ar permite poporului sã dea mãsura
vocaþiei sale, sã se regãseascã ºi sã regãseascã calea spre un loc clar alãturi de celelalte popoare ale
lumii18. Aceasta presupunea cunoaºtere ºi prefacere personalã ºi, mai apoi, cunoaºtere ºi prefacere
socialã. Într-o vreme de crize, dezordine, haos, disciplina ºi înãlþarea moralã apar ca definitorii pentru
comportamentul fiecãrui român ºi al naþiei întregi care trebuia sã facã dovada virtuþilor sale.
În încercarea de a înþelege ºi de a face înþeles sufletul neamului românesc privit prin prisma
calitãþilor ºi a defectelor sale, Motru pune accentul pe conceptele de personalitate, vocaþie,
spiritualitate, cu tot ce acoperã aceste concepte, insistând asupra nevoii ºi a importanþei educaþiei în
viaþa unui popor.
Critica adusã ºcolii româneºti este îndreptãþitã la Motru prin aceea cã n-a fost niciodatã adeptul
unei ºcoli având ca temei îndeletnicirile agricole. Dar el considera cã, în acord cu doctrina
românismului, trebuie sã se dea atenþia cuvenitã instrucþiei ºi educaþiei copiilor în funcþie de mediul
din care provin, þinându-se cont de diferenþele existente între mediul urban ºi mediul rural.
Justificarea opþiunii lui Motru venea din faptul cã þãranii, deºi reprezentau majoritatea populaþiei
þãrii, se confruntau cu analfabetismul, cu bolile cele mai cumplite, cu o productivitate scãzutã a
muncii ºi condiþii subumane de viaþã, efecte ale dezinteresului guvernanþilor care vedeau în þãrani
doar simple unelte de muncã ºi armata celor mulþi, gata de sacrificiu pentru a salva þara de la
primejdie.
Problema educaþiei morale, a însuºirilor specifice neamului românesc revine mereu în cele din
urmã lucrãri scrise de Motru convins, dupã o viaþã de om, cã educaþia este elementul esenþial pentru
prezentul ºi viitorul oricãrui popor. Din pãcate, mai toate guvernãrile vremii n-au manifestat interes
pentru aceastã problemã, iar dacã acest interes a existat, rezolvãrile au fost superficiale.
Conºtient cã „educaþia nu este un act mecanic ci un ºir de acte sprijinite pe colaborare asumatã,
lucidã”19, conºtient, de asemenea, de superficialitatea factorilor de decizie în rezolvarea problemei
educaþiei, Motru subliniazã rolul dascãlului în formarea de caractere.
Adept al psihologiei experimentale, recurge la teste ºi încurajeazã personalul didactic din ºcoli
sã facã la fel în evaluarea performanþelor elevilor în activitatea ºcolarã ºi extraºcolarã. A insistat pe
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Constantin Rãdulescu-Motru, Românismul. Catehismul unei noi spiritualitãþi, Bucureºti, 1996, p. 149.
Ibidem, p. 171.
Ibidem, p. 138.
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ideea utilizãrii testelor în cunoaºterea elevului tocmai datoritã pãrþii practice pe care metoda testãrii o
presupune considerând psihotehnica o ºtiinþã, experimentul bazat pe mãsurãtoare avându-ºi
importanþa sa în explicarea nivelului intelectual al elevului, chiar ºi în înþelegerea vieþii lui sufleteºti.
„Nu este stare ºi fapt sufletesc care sã nu fie pusã într-o luminã nouã prin ajutorul
experimentului”20. În Psihotehnica în ºcoalã, lucrare apãrutã în 1943 sub egida Societãþii Române de
Cercetãri Psihologice, Motru susþine cã „experimentul nu înlocuieºte observaþia, ci o face mai
precisã ºi în acelaºi timp controlabilã; mai precisã fiindcã el adaugã, la organul simþului, aparatul,
care este un fel de prelungire în direcþia de ascuþire a percepþiei simþului; în acelaºi timp
controlabilã, fiindcã prin condiþiile aparatului, rezultatele sunt date în ordine gradatã de
mãsurãtoare, iar nu ca totalitãþi indistincte, cum sunt date prin organul simþului, (...) experimentul
dã o observaþie obiectivã, pe când observaþia prin simþuri este subiectivã”21.
Experimentul oferã date legate de trãirile sufleteºti ale elevului ºi legãtura acestor trãiri cu
performanþa ºcolarã. Motru subliniazã importanþa cunoaºterii nu doar a modului de a gândi al
elevului în scopul îndreptãrii erorilor lui de gândire cât mai ales a sufletului acestuia pentru a-l ajuta
în descoperirea vocaþiei proprii ºi cultivarea calitãþilor pe care le are, pentru a-l sprijini în alegerea
celei mai potrivite profesii în viaþã.
În sprijinul argumentaþiei sale în favoarea experimentului ca metodã de evaluare de cãtre
psiholog a elevului, Motru aduce ultimele cercetãri în domeniu, cercetãri realizate de Ernst Meumann
ºi Édouard ClaparPde.
Recunoaºte cã experimentarea cu ajutorul testelor este o muncã migãloasã nu atât prin mânuirea
acestora cât prin interpretarea lor. Cãci ce sunt testele? La aceastã întrebare Motru susþine cã „în cele
mai dese cazuri, simple combinaþii de litere, de forme geometrice, de cartoane colorate, de cuvinte
sau de fraze la care se cer rãspunsuri, de instrumente uºor de mânuit, prin care sunt puse la probã
diferitele funcþiuni sufleteºti ale elevului”22.
La curent cu ultimele noutãþi în materia testãrii inteligenþei tinerilor la nivel european în acele
timpuri ºi având o experienþã în domeniu, cei trei ani petrecuþi în laboratorul vestitului psiholog
Wilhelm Wundt din Leipzig spunându-ºi cuvântul, Motru insistã pe ideea folosirii de cãtre orice
pedagog a testelor de inteligenþã acreditate, a Scalei Simon-Binet23, scopul fiind acela de descoperire
a aptitudinilor în baza cãrora elevul poate fi orientat spre o profesie sau alta, ori pentru asistarea
acestuia în caz de nevoie.
Considera cã simpla observaþie are valoare pentru cel care o face, nu ºi pentru oricine altcineva.
Ea nu are consistenþã ºtiinþificã. E doar primul pas în cunoaºterea omului. Ea oferã ipoteze care se cer
verificate în timp ºi, mai ales, experimental. O datã obiectivã care sã serveascã ºtiinþei ºi, prin urmare,
20
21
22
23

Constantin Rãdulescu-Motru, Psihotehnica în ºcoalã, Bucureºti, 1943, p. 15.
Ibidem, p. 11.
Ibidem, p. 16.
Scala poartã acest nume deoarece testele de inteligenþã care o compun au fost realizate de psihologul Alfred Binet ºi
„dezvoltate” de Teophile Simon câþiva ani mai târziu. Testele de inteligenþã au luat naºtere în Franþa anului 1904, când
guvernul i-a cerut psihologului Alfred Binet sã gãseascã o metodã de evaluare a inteligenþei copiilor, astfel încât cei mai
puþin dotaþi sã fie trataþi diferit de copii normali sau supradotaþi, în centre speciale. În cele din urmã a apãrut Scala lui Binet,
cunoscutã ºi drept Scala Simon-Binet, ca recunoaºtere a meritelor lui Teophile Simon în dezvoltarea testelor. Metoda
presupunea ca tinerii testaþi sã urmãreascã unele comenzi, sã copieze de pe ºabloane, sã numeascã obiecte, sã punã lucruri
în ordine sau sã le aranjeze în ordinea iniþialã. Binet a aplicat metoda pe ºcolile din Paris ºi a creat un standard, plecând de la
datele obþinute. Astfel, dacã 70% dintre copiii de 8 ani puteau sã treacã un anumit test, însemna cã testul acela era relevant.
În cele din urmã, s-a împãmântenit termenul de „coeficient de inteligenþã”. IQ-ul este raportul dintre vârsta mentalã ºi
vârsta cronologicã, cu media de 100. Astfel, un copil de 8 ani care trecea un test destinat copiilor de 10 ani, avea un IQ de
10/8 x 100, sau 125. În scurt timp testelor li s-a dat o importanþã majorã în stabilirea abilitãþilor mentale. Oricum, Binet a
þinut sã menþioneze cã atunci când a creat testele a avut în minte un singur lucru, sã repereze elevii care aveau nevoie de mai
mult ajutor pentru a putea învãþa. De asemenea, el a specificat cã ºcolarii care aveau un IQ mic nu erau incapabili sã înveþe,
ci puteau sã înveþe mai greu decât cei normali. În plus, Binet a menþionat cã scala sa nu poate cuantifica inteligenþa,
deoarece capacitãþile intelectuale nu sunt predictibile, astfel ele neputând fi mãsurate ca în cazul suprafeþelor liniare.
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pedagogului, trebuie sã fie fãcutã în condiþii bine fixate ºi sã se poatã repeta de oricine altul în
aceleaºi condiþii. Scala oferã date numerice ce constituie un profil psihologic abstract. Iar aceste date
numerice trebuie interpretate conform normativei oferitã de test.
Dacã, pentru început, Motru se declarã în favoarea aplicãrii în ºcoalã a testelor deja cunoscute,
pentru viitor considera necesarã „creearea unei instituþii centrale care sã ia asupra sa sarcina de a
întocmi testele ºi de a da instrucþiuni privitoare la interpretarea acestora”24.
Numai aºa putea prinde contur o nouã ºtiinþã a educaþiei, tendinþa pedagogiei contemporane
fiind aceea de a se crea o ºcoalã pe mãsura elevului, cu scopul de a-l pregãti pentru viaþã. Cãci elevul
nu este doar „purtãtor de inteligenþã”, ci ºi de virtuþi sociale.
La finalul lucrãrii, Motru oferã o bibliografie de specialitate tuturor dascãlilor interesaþi, titluri
de „lucrãri referitoare la aplicarea metodelor experimentale în ºcoalã”, din care amintim: Nicolae
Apostolescu, Tehnica studiului individualitãþii în ºcoala primarã (Oradea, 1936); Tudor Arcan,
Metode pentru cunoaºterea individualitãþii aplicate în liceele militare (Cluj, 1939); Florica
Bagdasar, Problema ºcolarã a copiilor anormali ca inteligenþã ºi comportare (Bucureºti, 1941);
Lucia Bologa, Experimentul în îndrumarea ºcolarã a elevilor (Sibiu, 1938); Constantin Bontilã,
Teste psihologice (Revista de Filosofie, nr. 1, Bucureºti, 1932); Anatole Chircev, Psihologia
atitudinilor sociale cu privire specialã la români (Sibiu, 1941); Ion A. Creangã, Mãsurarea
aptitudinilor muzicale prin metoda testelor (Revista de psihologie, nr. 3, Cluj, 1940); Nicolae
Gãgescu, Activitatea la copii dotaþi (Bucureºti, 1942); Adrian Ionescu, Forme ºi teste de obosealã
(Bucureºti, 1940); Valentin Jeju, Dexteritatea manualã în tipurile de personalitate (Bucureºti,
1938); Ion Nestor, Diagnosticarea inteligenþei copiilor între 9-14 ani. Testul Kuhlman-Anderson
(Bucureºti, 1937) etc.
Pe mãsura trecerii timpului îºi extinde cercetãrile experimentale pe care le desfãºoarã singur sau
în colaborare, în calitate de simplu specialist sau de specialist coordonator.
Preocupat de problema inteligenþei omului în general, a românului în special, în lucrarea
Cercetãri experimentale asupra inteligenþei la români25, redactatã în urma unei ample investigaþii de
teren efectuatã de o echipã de cercetare26, Constantin Rãdulescu-Motru a prezentat studiile rezultate
cu dorinþa de a oferi rãspunsuri unor întrebãri privind cauzele care fac ca unele comunitãþi româneºti
sã dispunã de un coeficient de inteligenþã crescut iar altele, dimpotrivã.
Lucrarea s-a dorit un început de cercetare în scopul furnizãrii unor date pentru elaborarea de noi
politici economice ºi sociale de cãtre guvernul României, politici care sã þinã seama de om ca
structurã somato-psihicã. Materialul documentar cules a oferit, pe lângã date antropometrice, ºi
bogate informaþii despre inteligenþa, imaginaþia, spiritul de observaþie, sugestibilitatea, tipul de
personalitate, tendinþele psihoneurotice la românii din perioada interbelicã, reprezentând, în fapt, un
bogat repertoriu de date statistice. Pe baza acestui material au fost realizate tabele27 ºi hãrþi28 care au
24
25
26

27
28
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Lucrarea a apãrut sub egida Academiei Române, în anul 1848, la Bucureºti, la Editura Monitorul Oficial ºi Imprimeriile
Statului. Imprimeria Naþionalã.
Mihail Curcãneanu, Margareta Dollingher, Despina Ene Cristescu, Raºela Felix, Simion Georgescu, Victoria Gheorghiu,
Valentin Jeju, Petre Marinescu, Dumitru Popescu, ªtefania Sorescu, Gheorghe Bronzetti, Dimitrie Muster au format
echipa coordonatã de Constantin Rãdulescu-Motru. La aplicarea testelor ºi, pe cale de consecinþã, la strângerea
materialului supus specialiºtilor pentru interpretare au participat ºi Lucia Bucuþa (Bucureºti), Maria Sãndulescu
(Bucureºti), Fanu Duþulescu (Craiova), N. Mihail (Giurgiu), I. Papadopol (Turnu Severin), I.C. Stoica (Deva), toþi
profesori în învãþãmântul secundar. Cercetãrile au fost fãcute sub egida Comisiunii de Psihometrie ºi Antropologie
constituitã sub auspiciile Consiliului Naþional de Cercetãri ªtiinþifice de pe lângã Academia Românã, comisiune în cadrul
cãreia activau doctorul psihiatru Constantin Parhon, sociologul Dimitrie Gusti, folcloristul D. Caracostea, specialistul în
filosofia naturii Nicolae Bagdasar, psihologul Constantin Rãdulescu-Motru, psihologul I.M. Nestor ºi psihologul Vasile
Pavelcu.
Constantin Rãdulescu-Motru, Cercetãri experimentale asupra inteligenþei la români, Bucureºti, 1948, p. 13, 16, 17,
19-29, 31-38, 43.
Ibidem, p. 18, 30, 37, 39.
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prezentat concluziile cercetãrilor experimentale efectuate pe parcursul mai multor ani, constatarea
unor diferenþe de nivel între colectivele care au format eºantioanele29, dupã cum acestea au fost
împãrþite dupã sex, mediu urban sau rural, configuraþie geograficã. Prin aplicarea a patru teste30 aduse
din strãinãtate dar adaptate ºi etalonate în funcþie de specificul spaþiului românesc de cãtre
Laboratorul de Psihologie experimentalã condus de psihologul I.M. Nestor, la eºantioane care au
cuprins români de toate vârstele31, de ambele sexe, din toate provinciile româneºti ºi de profesii
diferite, s-a constatat cã persoanele testate în cadrul proiectului aveau un nivel normal de inteligenþã
ºi o rapiditate în gândire peste medie, în ce priveºte inteligenþa, media aritmeticã a bãrbaþilor fiind
mai ridicatã decât aceea a femeilor, a persoanelor din mediul urban, mai mare decât a celor din mediul
rural, a celor din Banat ºi Transilvania, mai ridicatã decât a persoanelor din celelalte provincii
româneºti etc.
Pe baza unui studiu comparativ a tuturor datelor prelucrate, Constantin Rãdulescu-Motru a
constatat cã factorii determinanþi în scãderea nivelui de inteligenþã la români sunt: degradarea fizicã
ºi moralã, strâns legate între ele, obiceiurile, deficienþele de ordin igienic, mediul geografic,
activitatea instituþiile social-politice etc.
Realizat profesionist, în cadrele cunoscute ale timpului, ºi beneficiind de o experienþã deja
acumulatã, studiul fãcut este notabil pentru începuturile psihologiei experimentale la noi. În acelaºi
timp, studiul realizat pe baza a numeroase date statistice îºi dovedeºte valoarea ºi din punct de vedere
sociologic demonstrând o stare de fapt existentã în cadrul societãþii româneºti în funcþie de mai multe
criterii (zonã geograficã, mediu rural-mediu urban, vârstã, sex, origine socialã etc.) ºi prefigurând
soluþii problemelor rezultate în urma cercetãrilor întreprinse. Studiul a dovedit cã în condiþii egale
„întrega populaþie a unei þãri pãstreazã un raport constant între suprainteligenþi, inteligenþi,
mediocrii ºi submediocrii”. El invitã la explicarea ºi, pe cât posibil, la înlãturarea cauzelor care au
produs diferenþele constatate. De aici, responsabilizarea factorului de decizie la nivel naþional, a
guvernanþilor pentru adoptarea unor politici economico-sociale ºi educativ-culturale care sã þinã
seama de specificul românesc.
Vremurile pe care le trãim astãzi ne cer sã luãm iarãºi din raft scrierile lui Motru, sã ne aplecãm
asupra acestora ºi sã învãþãm lecþia istoriei. Multe dintre fenomenele sociale reprobabile atunci,
precum politicianismul veros, subjugarea interesului naþional celui individual, supunerea moralitãþii
de cãtre tirania banului obþinut fãrã muncã, înjosirea demnitãþii umane a celor ce produc averea þãrii,
ploconirea umilitoare în faþa a tot ceea ce este occidental, identificate de gânditor ca surse ale rãului
implacabil ce pericliteazã însãºi existenþa neamului sunt ºi astãzi prezente. Unele dintre soluþiile
întrevãzute de Motru pentru însãnãtoºirea naþiei nu mai au valabilitate, altele, însã, cele referitoare la
restructurarea vieþii politice, economice, culturale ºi mai ales morale, asigurarea climatului
competitiv pe temeiul valorii ºi al muncii creatoare rãmân de actualitate, sunt viabile. Veritabil izvor
de inspiraþie pentru cei ce ºi-au asumat rolul de a aºeza þara pe noi temelii sunt sursã de energie ºi de
sporire a speranþei în destinul istoric al neamului românesc.
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Au fost testate 59817 persoane, bãrbaþi ºi femei din întreaga þarã, din Lugoj, Oraviþa, Rãdãuþi, Constanþa, Tulcea, Bacãu,
Bârlad, Botoºani, Dorohoi, Focºani, Galaþi, Iaºi, Odobeºti, Piatra Neamþ, Roman, Tecuci, Vaslui, Bucureºti, Buzãu,
Câmpina, Cãlãraºi, Giurgiu, Piteºti, Ploieºti, Slatina, Târgoviºte, Corabia, Craiova, Caracal, Tg. Jiu, Turnu Mãgurele,
Arad, Beiuº, Blaj, Braºov, Fãgãraº, Deva, Oradea, Sibiu etc. (vezi C.R. Motru, Cercetãri experimentale asupra
inteligenþei la români, 1948, p. 9)
Este vorba de Testul de gândire logicã Lahy, de testul de inteligenþã promovat de National Institute of Industrial
Psychology, de Testul de gândire logicã Monnin ºi de Testul de inteligenþã American Army.
Între 10 ºi 44 ani.
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Constantin Rãdulescu-Motru. Time and destiny
Abstract
Finnaly, the moral education issue of Romanian nation’s specific features comes up always in
Motru’s writings, who was convinced that, during a lifetime, education is the key to the present and
future of any nation. Aware of the fact that education is not an automatic act, but a number of actions
based on a responsible, clear collaboration, and, also aware of the decision factor’s shallowness in
solving the issue of education, Motru underlines the teacher’s role in forming characters. In his work,
”Psychotechnique in school”, which appeared in 1943, under the aegis of the Romanian Society of
Psychologic Research, Motru, who was a partisan of experimental psychology, underlined the
importance of tests, when evaluating the students’ performance in their scholastic and extrascholastic
activity and even when understanding his spiritual life, due to the practical side precisely, which the
method of testing assumed.
Preocupied by the issue of man’s intelligence in general, and of the Romanian’s in particular,
Motru presented in his work ”Experimental Research on Romanian’s Intelligence”, edited after a
great team research, the studies which had as a result, the desire to offer some answers to several
questions related to reasons for which some Romanian communities dispose of a high IQ, and others,
not. The investigation proved that in normal conditions, the whole population of a country keeps a
constant report between the overintelligent, the intelligent, the mediocre and undermediocre. It leads
somehow to the explanantion and removal of the causes which produced the differences. Hence, the
importance of the national-level decision factor’s resposability, of the governers, in order to adopt
some economical-social and educational-cultural politics which would take into account the
Romanian specific features, plays a significant role.
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