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 M-am născut la Braşov în anul 1938 (24 februarie).Mama, Elena, născută 
Ghimbaşan, se trage dintr-o veche familie din Şcheii Brasovului. Tatăl meu, Alexandru 
Ion Surdu, era originar din Codlea ( decedat 1971). 
 Sunt absolvent al Liceului  Andrei Şaguna  din Braşov, promoţia 1955. 
 Absolvent al Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti ( 1963). 
 In cadrul unei burse de specializare la Universitatea din Amsterdam ( 1969 – 
1970) am făcut studii de logică simbolică si fundamentele ştiinţelor cu profesorii A. 
Heyting si B. van Rootselaar. 
 Intre 1963 – 1964 am lucrat ca cercetător stagiar la Institutul de Filosofie al 
Academiei. 
 Intre 1964 – 1975, ca cercetător si cercetător ştiinţific principal gr. III ( din 1972), 
am lucrat la Centrul de Logică al Academiei. 
 Cu profesorii Aram Frenkian, Constantin Noica si Nicolae Stefănescu am studiat 
greaca veche si am elaborat primele lucrări de istoria logicii greceşti in interpretarea 
clasică si modernă. 
 Cu ultimii descendenţi ai Şcolii lui Nae Ionescu, respectiv Virgil Bogdan, 
Constantin Floru si Constantin Noica, am participat la un seminar consacrat Logicii lui 
Hegel si am editat traducerile lui Mihai Eminescu si Titu Maiorescu din Critica raţiunii 
pure a lui Immanuel Kant. 
 In anul 1976 am obţinut titlul de doctor in filosofie. 
 Intre anii 1975 – 1979 am fost exclus din cercetare pentru faptul că nu eram 
membru al P.C.R si am lucrat la Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti, 
elaborând lucrări de informare si documentare in filosofie, sociologie, literatura si istorie. 
 Intre anii 1979 – 1982 am lucrat ca cercetător principal gr.III si apoi gr.II la 
Institutul de cercetări pedagogice si psihologice, desfiintat in 1982, din cauza Meditatiei 
Transcendentale. 
 Fiindu-mi interzisă, până in 1990, activitatea in cadrul cercetării si a 
invăţământului superior, am îndeplinit următoarele funcţii : 

- intre 1982 – 1984, bibliotecar principal la Facultatea de Medicina Veterinară a In 
stitutului Agronomic din Bucuresti ; 

- intre 1984 – 1988, muzeograf principal la Muzeul Literaturii Române, unde am 
participat la editarea ultimelor volume din opera lui Mihai Eminescu ; 

- intre 1988 – 1990, redactor principal la ‘’Revista de filosofie ‘’ ; 
- intre 1990 – 2000 am fost redactor sef al ‘’ Revistei de filosofie ‘’; 
- din 1992 conferentiar si din 1995 profesor la Facultatea de Filosofie a 

Universităţii din Bucureşti ; 
- din 15 iulie 1992 sunt cercetător principal gr. I la sectorul de logică al Institutului 

de Filosofie. 
- din 1994 sunt conducător de doctorate in filosofie din cadrul Academiei Române 

si apoi al Universităţii din Bucureşti ; 



- din 1997 sunt Director al Institutului de filosofie si psihologie ‘’ Constantin 
Rădulescu- Motru ‘’ al Academiei Române ; 

- din 1999 sunt profesor la Facultatea de psihologie a Universităţii ‘’ Titu 
Maiorescu ‘’ din Bucureşti 

 
Am publicat lucrări în următoarele domenii : logica clasică, logica simbolică si logica  

speculativă, istoria logicii, fundamentele matematicilor, filosofie si istoria filosofiei, 
filosofia artei, psihologie, pedagogie, etnologie si toponimie, istorie. 
 Lucrările mele au fost bine apreciate în ţară şi în străinătate.  

In 1972 am fost ales membru corespondent al Centrului Superior de Logică si 
Ştiinţe Comparate din Bologna.  

In 1975 am obţinut Premiul ‘’ Vasile Conta ‘’ al Academiei Române. 
Din 1983 sunt membru al Academiei de Cibernetică din Lugano. 
Din 1992 sunt membru al Uniunii Scriitorilor din România. 
In 1996 am obţinut Premiul ‘’ Octav Şuluţiu ‘’al Uniunii Scriitorilor din România. 
Din 2000 sunt Preşedintele Societăţii germano – romane de filosofie. 
In 1992 am fost ales Membru corespondent al Academiei Române. 
Din 1993 sunt Membru titular al Academiei Române. 
Din 1993 sunt Preşedintele Secţiei de filosofie, teologie, psihologie si pedagogie a 

Academiei Române. 
Din 1993 sunt Membru al Prezidiului Academiei Române. 
In anul 2004 am fost distins cu Ordinul Naţional ‘’ Serviciul Credincios’’ in grad 

de cavaler. 
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