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GHEORGHE VLĂDUŢESCU 

Născut în 1937, sept. 8, Cărbuneşti, Jud. Gorj. 
Studii preuniversitare la Tg. Jiu. Absolvent al Facultăţii de filosofie din Bucureşti (1962). 
Din 1962, preparator, asistent, lector, conferenţiar la Catedra de istorie a filosofiei. 
Din 1990, profesor, şeful catedrei de Istoria filosofiei şi filosofia culturii. Titular al cursului: filosofie 
greacă. Doctor în filosofie, din 1971, cu teza Inducţia aristotelică. 
Din 1990, conducător doctorat. 
Din 1995, membru corespondent al Academiei Române; titular din 1999. 
Membru fondator al “Centrului de Studii asupra Imaginarului şi Raţionalităţii” (Craiova), membru 
al Societăţii de Studii Clasice (Bucureşti); din anul 2000, ales la „Academie des Sciences des Arts 
et des Lettres” (Paris). 

I. Cărţi publicate: 

Personalismul francez (1971); 
Filosofia neotomistă în Franţa (1973); 
Etica lui Epicur (1973); 
Introducere în filosofia Evului mediu (1973); 
Experienţă şi inducţie la Aristotel (1974); 
Modernitatea ontologiei aristotelice, 1981; reeditată 1998; 
Introducere în filosofia Orientului antic (1981); 
Filosofia legendelor cosmogonice româneşti (1983), reeditată, 1999); 
Filosofia în Grecia veche (1984); 
Deschideri către o posibilă ontologie. Interpretări la presocratici (1987); 
O istorie a ideilor filosofice (1990); 
Filosofia în Roma veche (1991); 
Filosofia primelor secole creştine (1994); 
Bufniţa Minervei (1995); 
Cei doi Socrate (1996; reeditată, 1998); 
Cum mureau filosofii în Grecia veche (1998); 
Ontologie şi metafizică la greci. Presocraticii (2000); 
O enciclopedie a gândirii filosofice greceşti (2001); 
Neconvenţional despre filosofia românească (2002); 
Filosofie şi politică (2003); 
Ontologie şi metafizică la greci. Platon (2005) 

II. Coordonator şi coautor: 

Studii aristotelice (1981); 
Istoria filosofiei universale I (1984); 
Pentru ce istoria filosofiei (2003). 

III. Ediţii îngrijite, studii introductive, note: 

N. Bagdasar – Scrieri (1986) 
I.D. Gherea – Eul şi lumea (1987); 
Aram M. Frenkian – Scrieri filosofice (1987); Studii de filosofie (1998); Scepticismul grec (1998). 
Gândirea spaniolă în texte (1991); 



Picco della Mirandola, Cele 900 de raţionamente (1992); 
Thoma, Summa Theologiae (1998); 
Augustin, Despre cetatea lui Dumnezeu (1999); 
Diogenes Laertios, Vieţile şi doctrinele filosofilor, I şi II (1999). 

IV. Traduceri: 

Bonaventura, Itinerariul minţii în Dumnezeu (1993); 
Aristotel, Metafizica A-E (1998); 

V. Studii în reviste de specialitate, în volume colective: aprox. 100. 

VI. Varia 

Încercare de utopie. Pseudo roman (1998); 
Istoria sentimentală a unui sat (memorialistică, 2001). 

 


