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1129 „- = PRELEGEREA |. 
Pf 5 d Scopul și utilitatea educaţiei 

1. — Ce este educaţia 2. — Care este scopul ei? 
Scopul educaţiei e determinat de scopul vieţei. — 
Care-i scopul vieţei ? — Trei ipoteze. — Viaţa e 
bună de trăit? — Optimism şi pesimism. — Cum 
să trăim ? — Individualism şi colectivism ; egoism 
şi altruism. — Conchiderea scopului educaţiei. — 

2, — Ce este educaţia prin sine însuşi 2 — 
3. — Utilitatea educaţiei. 

Cu țoată dorinţa de a limita subiectul aces- 
tui curs trebue să ne punem câteva chestiuni 
preliminare, pentrucă dela soluția lor atârnă nu 
numai înțelegerea cursului nostru, dar și efica- 
citatea practică pe care ar putea-o avea. Vom 
căuta să reducem însă acele chestiuni la pro- 
porţiile în care sunt cerute de trebuințele prac- 
tice și ne vom mulțumi cu o soluţiune, care să 
satisiacă aceste trebuințe. - 

De sigur că cuvântul educație nu-i străin 
pentru nimeni dintre noi; dar fiindcă i se dă 
mai multe înţelesuri, e necesar să precizăm sen-
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sul în care vom întrebuința acest cuvânt. Ne 
vom întreba mai întâi ce înțelegem prin edu- 
caţie. Care este scopul educaţiei ? Odată această 
chestiune lămurită, mintea noastră se întreabă: 
E de vreun folos educația ?. Merită osteneala să 
ne facem noi înșine educaţia ? In caz afirma- 
tiv, e cu putință educaţia ? Poate ea influența . 
asupra omului ? In sfârşit, dispune educația de 
mijloace sigure ? Există sau cel puţin poate să 
existe o știință a educaţiei ? 

Aceste chestiuni, ca toate chestiunile filozo- 
fice de altfel, par foarte simple. Au însă darul 
că se complică în măsura în care sunt cerce- 
tate. Lucrul e foarte explicabil. Problemele fi- 
lozofice ne par simple, pentrucă ne sunt fan.i- 
liare tuturor. In realitate însă sunt cele mai 
complexe fiind cele mai generale. Soluţia lor 
depinde de soluția multor probleme speciale, 
care fac obiectul ştiinţelor pozitive. 

% . 

Ce este educația ? — O definiție . exactă a 
„educaţiei nu va fi cu putință decât după ce se 
va constitui știința ei. Numai atunci se vor pu- 
tea cunoaște caracterele specițice ale educaţiei 
și raporturile lor... Pentrua avea însă un punct 
de plecare, să cercetăm diferitele înţelesuri âle 
cuvântului educație și să alegem pe acela, care 
ne pare mai potrivit. Unii înţeleg prin educaţie 
„Orice acțiune, chiar involuntară, care influenţează
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asupra unei ființe întro anumită direcție. Așa, 
de exemplu, se vorbește de educaţia albinelor 

procedeul de- educare al unui -animal Și acela 
al unui om. Știința educației poate trage oare- 

lui fiind mult mai complexă și mijloacele sale 
“de inîluenţare fiind mai numeroase, credem fo- 
lositor să lăsăm la o parte educaţ 
dându-i numele de dresaj. - 

Pentru mai multă “preciziune, vom aplică cu- 

nat și metodic sprea forma. omul, dând. numele 
de influențe educative factorilor cari contribuesc 

plu, cercul de cunoștințe influențează neapărat 
moralul omului. Avem în această privință un 

tâlneşti, ca să spun cine ești“. Vom zice dar 
că cercul de cunoștințe are o influență educa- 

educaţia. 
Pe de altă parte ne vom feri de o accepți- 

de a înţelege prin educaţie numai educaţia sen- 
timentelor și a voinţei. In acest sens a între- 

“Bourgeois când s'a exprimat într'o circulară că 
„instrucţia fără de. educaţie e mai mult vătă- 

sau -a cânelui. Negreșit, este o asemănare între 

care folos din apropierea lor. Dar natura omu- 

să ţia animalului 

vântul educaţie numai actelor făcute intenţio- 

involuntar la formarea unui om. Așa, de exem- 

“proverb din bătrâni: „spune-mi cu cine te în- 

tivă .asupra omului, nu vom zice însă că-i face 

“une prea restrânsă a cuvântului, cum e aceia 

buințat cuvântul fostul ministru francez Leon 

- mătoare decât folositoare şocietății“,
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Stabilim dar că prin educaţie vom înţelege 
„toate actele făcute intenționat și metodic spre 

a forma omul. Dar ce fel de om? 
* 

Pedagogii nu sunt de acord asupra scopului 
educaţiei. De aceia Bain renunță să determine 
acest scop, reducând obiectul pedagogiei la că- 
utarea mijloacelor de educaţie. (Science de 
P&ducation, p. 5.) Această renunțare implică o . 
contrazicere. Nu se pot alege mijloace decât în 
vederea unui scop. Și scopul trebuie să fie bine 
lămurit pentru ca să se poată alege mijloacele 
cele mai nimerite. 

Cum să găsim însă scopul educaţiei ? — De 
obicei se face critica deosebitelor scopuri pro- 
puse de pedagogi pentru a se extrage o for- 
mulă impăciuitoare. Procedeul e greșit. Peda- 
gogul n'are nevoie să inventeze scopul educa- 

„ției. Acest scop se impune de concepţia domi- 
nantă despre viață, societate și lume. Proba e 
că pedagogii, cu toată deosebirea de teorii, ur- 
măresc în practică aproape acelaș ideal. - 

O altă probă e că educaţia a variat în cur- 
sul timpurilor după concepţia, care domina des- 
pre viață, societate şi univers. Putem deosebi 
astfel trei tipuri de educaţie. In anticitatea gre- 
co-romană concepția despre viaţă fiind natura- 
listă și ind.vidualistă, educaţia consista - mai mult 
în a desvolta forța și agerimea corpului,
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In evul mediu lumea creștină concepând viața 
ca o simplă încercare pentru om, ca un simplu 
mijloc de a merita paradisul, educaţia îndemna 
omul să renunțe ia toate plăcerile vieţei, la toate 
bunurile pământești. Idealul era să facă din om 
un sfânt. Ă 

Astăzi, datorită progresului științelor și in- 
dustriei, concepția naturalistă a reînviat. Acelaș 
progres însă ă făcut să se simtă mai mult u- 
tilitatea societății, căutându-se fericirea în des- 
voltarea civilizației și a dat naştere astiel con- 
cepției solidariste despre: viață. 

Să ne explicăm. Astronomia a schimbat ve- 
chea concepție despre lume. Astăzi știm că pă- 
mântul nu-i centrul creațiunei, ci o planetă ne- 
însemnată din sistemul solar,. sistem care și el 
e neînsemnat față de miriadele de stele ce com- 
pun -Universul. Concepţia geocentrică, după care 
se credea că soarele e făcut să ne lumineze 
ziua ; luna și stelele să ne încânte noaptea : a- 
ceastă concepție, copilărească sau poetică a 
murit. 

Geologia, științele preistorice și antropologia 
au ruinat concepția, după care omul se credea 
coroana creaţiunii, pentru care toate s'au făcut. 
Astăzi știm că omul descinde din antropo-d 
sau în tot cazul e rudă de aproape cu mai- 
muţa, că există pe pământ de cel puțin două 
sute de mii de ani și că până în epoca isto- 
rică, când s'a constituit în societăți stabile, a
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dus o viață mizerabilă, ca aceea a animalelor. 
- In sfârșit, istoria și sociologia ne arată că- 

civilizația, cu care ne mândrim astăzi, se dato- 
rește vieței în societate. Știința, literile și arta ; 
agricultura şi industria: totul se datorește coo- 
peraţiunei între oameni. Animalul trăeşte izolat ; 
de “aceia evoluează încet, numai în măsura în 
care e -silit de schimbarea mediului fizic. Omul 
trăește în societate : de aceia progresează me- 

_Teu. - i 
- + . 

Aceasta fiind concepția actuală despre viață 
lume și societate să căutăm acum câre e sco- 
pul. vieţei. Căci scopul educației e să formeze 
oinul astfel, ca să atingă cât mai muit scopul 

vieței. 
Trei ipoteze sunt posibile : a) ori viaţa are 

un scop uitra-terestru; d) ori are un scop te- 
testru ; c) ori mare nici un scop. 

Prima ipoteză e contrazisă de experiența se- 
culară a omenirei și de -știința de astăzi.. Ne 
vom mărgini la o singură consideraţiune. Dacă 
această viață ar fi o încercare pentru a câştiga 
o altă viață eternă, atunci ar trebui să fim ne- 
muritori. Și pentru a fi nemuritori, ar trebui să 
păstrăm memoria vieţii noastre pământești. Insă 
această memorie o perdem în mare parte chiar 
în viața actuală. Uneori se perde de tot. Me- 

„ moria multor bătrâni moare înaintea lor. 
Se zice €ă sunt în Africa triburi, care nu-și
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pot închipui că omul trebuie neapărat să moară. 
Dacă e așa, popoarele civilizate au făcut un 
progres: ştiu că viața actuală e limitată, dar 
işi închipuesc că va continua sub o altă formă. 
Credința în nemurire -provine între altele din 
faptul că omul se atașează de lucrurile Și per- 
soanele pe care le iubește și nu se poate îm- 
păca cu ideia că perderea lor e ireparabilă. In 
mormintele vechilor popoare se punea tot ce 
iubise mortul : cânii, armele și chiar femeile lui ; 
ba uneori și prietenii se omorau pe' mormântul 
lui, nevoind ca legătura lor prietenească să se 
rupă un singur moment. 

Pentru a nu fi prezumţioşi, să presupunem 
că omul ar avea o destinație într'6 viață vii- 
toare. Cum nu putem ști în ce constă această 
destinaţie, n'o putem lua de scop al educaţiei. 

Să trecem la ipoteza a doua : are viaţa vre- 
un scop pe pământ? — Se zice adesea că ni-- 
mic pe lume nu-i în zadar. Aceasta e adevă- 
rat în detaliu: o plantă servește de hrană unor 
animale, unele animale servesc omului; dar o- 
menirea-la ce servește ? Nu putem descoperi 
nici un plan în natură. Viaţa nu se prezintă ce 
O armonie, câre ar tinde către un scop. Fiin- 

țele sunt întrun” conflict perpetuu. Nu pot_trăi 
de cât unele în paguba altora. 'Trebue să se 
omoare unele, pentru ca să trăiască celelalte. 
Chiar și omul e în luptă cu semenul său : luptă 
care există nu numai în timp de răsboi, dar şi
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în timp de pace sub forma concurenţei econo- 
mice, care determină mizeria, boala și moartea 
celor mai slabi. 

Marea, după cum a observat Guyau, ne re- 
prezintă bine starea de lucruri din lumeE o 
desfășurare sălbatică de forțe fără de nici un 
scop. Ne-ar veni să zicem că marea e însufle- 
țită, că palpită și respiră. Dar această inimă a 
pământului bate fără de speranță : din toată agi- 
taţia furioasă a valurilor iasă doar puţină spumă 
luată de vânt! (Esquisse d'une morale, p. 49). 
Omenirea e ca pe corabia legendară, a cărei 
cârmă a îost distrusă de valuri și catargul răs- 
turnat de vânt. Vasul era perdut pe ocean, după 
cum pământul e perdut în spaţiu. El rătăci mult 
timp astiel, împins de vânt, dar ajunse în cele 
din urmă ia un port. Poate că omenirea va a- 
junge de asemenea la un scop, pe care îl va 
fi creat ea însâș. Nici o mână.nu ne conduce, 
nici un ochiu nu veghează pentru noi. Noi sin- 
guri trebue să ne cârmuim și de vom ajunge la 
un-pori, meritul va îi al nostru. 

* 

Trebue să dăm noi un scop vieței, căci 
traiul fără de nici un rost e de nesuferit. O 
nouă problemă însă apare. E bună viața de 
trăit ? Există două teorii opuse: optimismul și 
pesimismul. - 

Optimismul susține că viața e bună și că.
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suferința e necesară. Leibnitz a susținut chiar 
că această lume e cea mai bună posibilă. El 
credea că sar găsi puţini oameni, care aproape 
de moarte mar fi mulțumiți să reia viaţa, fără 
a pretinde o condiție mai bună decât au avut. 
(Essai de thâodicee, Sur la bonte de Dieu, |, 13). 

Nu ne-am încumeta să criticămpe Leibnitz, 
dacă n'am şti că el a susținut această doctrină 
din preocupări teologice. Viaţa fiind prin natura 
sa .0 luptă perpetuă, implică mulți sorți de su- 
ferință. Și această suferință nu-i neapărat ne- 
cesară, de oarece din timpul lui Leibnitz până 
azi condiţiunile vieței omeneşti s'au îmbunătă- 
it mult și totul ne face să credem că îmbu- 
nătățirea va continua. 

Care sunt argumentele de predilecție ale pe- 
sismului ? — Că plăcerile trecătoare pe care 
le întâlnește omul în cursul vieţei nu compen- 
sează suferințele, pe care le îndură cât timp 
trăește. 

„Multe dureri îs, puţine plăceri“ —cum zicea 
Eminescu. cc. . ” 

Pretinsa comparaţiune dintre plăceri și du- 
reri e însă subiectivă și capricioasă. Nu-i cu 
putință să se demonstreze științific că viața 
procură mai multă durere de cât plăcere. Câtă 
doză de plăcere trebue ca -să compenseze o 
durere ? Afară de aceasta, comparațiunea nu se 
face între stări sufletești actuale, ci între stări 
trecute. Se omite astfel, ce-i drept, micele du- 

-
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reri uitate, dar se -omite în acelaş timp și mi- 
cele plăceri în număr mult mai mare, care con- 
stituesc țesutul vieţei. 

„O altă considerațiune e că plăcerile și dure- 
rile amintite nu mai sunt simțite ca în momen- 
tul când sau produs. Plăcerea nu-i apreciată 
decât atunci când satisface o dorință. Odată 
dorința satisfăcută, e natural ca plăcerea să 
piardă din farmecul ei. Când după jumătate de 
zi de oboseală, ne urcăm în vârful Caraimanu- 
lui, privetiştea măreață ce ni se înfațișează, ne 
face să uităm osteneala luată. Dar, dacă după 
trecere de timp, apreciem această plăcere, pu- 
tem găsi că nu compensează osteneala ce ne-a 
costat. Cauza e că nu mai simțim dorinţa ar- 
zătoare ce aveam dea ne procura această plă- 
cere, fiindcă acum curiozitatea ne-i satisfăcută. 

Din contra, durerile amintite ne par mai mari 
decât au fost în' realitate, dacă ne aflăm în a- 
celeași împrejurări. Frica de a le îndura iarăş 
ni le arată mai grozave de cum au fost, rr 

Să adăogăm încă o cauză de iluziune cu- 
nosculă de toţi : zilele de suferință trec greu, 
fiindcă le dăm multă atenţie, iar zilele senine 
se scurg pe nesimţite. 

Pretinsa comparaţiune dintre suma plăcerilor 
și suma durerilor. e prin urmare iluzorie. 

Un alt argument favorit al pesimismului se 
sprijine pe natura însăș a plăcerei. Orice plă- 
cere presupune o dorință, care dacă nu-i. satis-
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făcută, produce o durere, iar dacă e satisfăcută, 
dă naștere altei dorințe și așa mai departe până 
ce se încheie tragedia vieţei. (Schopenhauer, 
Le monde comme volonte et reprâsentation, 
trad. Burdeau). | 

Acest argument e prea din repezeală. Plăce- 
rea nu-i instantanee, nici nu-i urmată imediat 

„de altă dorință. Se petrece un interval de timp 
în care omul gustă liniștit satistacerea dorinței 
sale, și apoi un interval mai mare în care nu 
dorește nimic altceva” pentru moment. De altfel 
dorința nu-i “întotdeauna penibilă. Apetitul de 
exemplu e plăcut de. simţit. Mulţi pesimiști se 
plâng pe lipsă de apetit! 

Atât optimismul cât şi pesimismul exagerează. 
In realitate viața e un -țesut de plăceri și du- 
reri pe o urzeală de stări indiferente. Sunt de 
sigur oameni, care au dreptate să blesteme viața, 

“ după 'cum sunt, care au dreptate s'o binecuvin- 
teze. Dar și unii și alții greşesc când genera- 
lizează. Optimisniul dovedește o lipsă de sim- 
țire ; pesimismul, o lipsă de energie. Dacă viața 
ar fi suferință, s'ar fi.stins de mult pe pă- 
mânt. j 

Rezervăm însă contra pesimismului un argu- 
ment deciziv. ' Cine-i convins că viața e rea, 
mare decât să divorțeze de ea. Cine primește 

însă să trăiască, trebue. să considere viața ca 

bună de trăit, pentru ca să m'o îacă, prin opi- 

niunea și purtarea lui, mai rea. de cât este. In
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sistemul pesimist educaţia, dacă-i considerată 
ca posibilă, ar trebui să fie o pregătire pentru 
moarte, o stingere treptată a energiei care în- 
deamnă la acţiune. Educaţie cu totul inutilă, a- 
fară numai dacă mar avea de efect să vindece 
de pesimism și să împace cu viaţa. 

* 

In rezumat, viața neavând un scop ultra-te- 
restru și fiind în genere bună de trăit, educa- 
ţia trebue să formeze omul pentru această 
viaţă. 

Instinctiv, omul caută în această viață plăce- 
rea și fuge de durere. Experienţa arată însă 
că unele plăceri sunt urmate de dureri și că 
din contra unele sactrificii sunt necesare pen- 
tru a obține unele plăceri. Inteligența povăţu- 
eşte prin urmare ca omul să nu se conducă. 
după îndemnul instinctiv al momentului, ci după 
nevoile vieței sale întregi. 

Fiecare act, fiecare. gest, fiecare gând poate 
da loc unei deprinderi cu urmări incalculabile. 
Educaţia trebue să pregătească omul astfel ca 
să ție.seamă în orice moment de solidaritatea 
care-l leagă de restul vieței sale. 

Tot instinctiv, omul mai caută societatea se- 
menilor săi.. Are înclinațiuni care-l îndeamnă să 
„trăiască în armonie cu dânșii şi uneori să se 
devoteze lor. Insă aceste înclinaţiuni fiind în 
genere mai şlabe. decât cele egoiste și intrând
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uneori în conflict cu ele, e necesar să stabilim 
dacă trebue să le satisfacem și în ce măsură. 
Două teorii sunt în prezență: egoismul și al- 
truismul ; pentru a le judeca bine, trebue să 
discutăm mai întâi teoriile sociologice cores- 
punzătoare : individualismul și solidarismul. 

* 

Individualismul e sistemul social, care are de 
principiu independența individului față de co- 
munitate, libera desfășurare a personalității lui. 
Progresul social sa operat, ce-i drept, în: sen- 

Sul individualist; libertatea omului a fost cuce- 
rită treptat în cursul istoriei. Societatea favori- 
zează din ce în ce mai mult dezvoltarea per- 
-sonalității, tinde să suprime orice opresiune 
inutilă. 

Dar individualismul trebue temperat. Omu! e 
în bună parte un produs al societăţii. Fără con- 
cursul generațiilor anterioare și” al societății ac- 
tuale, n'am îi aceea ce suntem; niulți din noi 
nici mar fi putut trăi. Avem prin urmare legă- 
turi vitale cu societatea. Spiritul de solidaritate 
e un corectiv necesar al spiritului de libertate, 
care altiel ar conduce în morală la egoism fără 
scrupul, în politică la anarhie, în viața econo- 
mică la concurența nemiloasă şi în ordinea so- 
cială la destășurarea tuturor patimilor. 

Colectivismul are ca principiu fericirea celor 
mai mulţi şi proclamă superioritatea drepturi-
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lor Statului saua comunităţii asupra drepturilor 
individului. Colectivismul, ca și individualismul, 
pornește dintrun sentiment frumos. Stabilindu-se 
însă pe o cunoaştere inexactă a vieței sociale, 
exagerează rolul Statului și al comunității. 

Nu trebue să se subordoneze nici Statul, in- 
dividului, nici individul, Statului. Omul există 
pentru societate și societatea pentru om. Ra- 
portul între individ și societate trebue să fie 
acelaș ca între acționarii unei societăţi particu- 
lare, cu singura deosebire că acest raport nu 
poate fi hotărât printro convenţie prealabilă, 
fiindcă societatea preexistă individului, ci tre- 
bue dedus din asociațiunea de fapt. , 

Raportul dintre individ și grup e determinat 
de gradul solidarității cu acel” grup. De unde 
urm=ază că omul are mai multe datorii către 
famiiie și prieteni decât către națiune și mai 
multe datorii către naţiune decât către ome- 
nire. 

x 

Egoismul e teoria după care omul trebuie să 
trăiască numai pentru el, să mulțumească nu- 
mai interesul său personal. Altruismul sustine 
din contra că omul trebue să trăiască pentru 

- altul, pentru un cerc cât mai întins de fiinte. 
Egoismul cel mai intransigent se găsește expus 
în doctrina lui Hobbes, pentru care omul eun 
adevărat lup pentru om. Altruismulcel mai pur . 
se găsește în doctrina lui Auguste Comte,
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pentru care omenirea devine obiectul unui a- 
devărat cult. 

Ambele teorii sunt exagerate, pentrucă sunt 
incomplecte. Fiecare nu consideră decât un as- 
pect al naturei omenești și prin urmare nu dă 
vieței întreaga întrebuințare, pe. care o poate 
avea. 

E o nevoie evidentă ca omul să trăiască 
pentru el, ca să poată trăi și p pentru alţii. Ne- 
voia de a se conserva se impune în primul 
rând. Dar omul nu poate atinze deplinătatea 
ființei lui, nu trăește complect, „decât atunci 
când ia ca scop al vieţii sale o „parte din sco- 
pul vieţii altora. 

Viaţa nu se măsoară după numărul anilor 
trăiţi, ci după intensitatea și durata simţimân- 
tului că trăieşti. Cutare bătrân, care timp de 
o sută de ani n'a făcut de cât să mănânce, sn 
bea și să doarmă, a trăi: în realitate mult mai 
puțin decât un Guyau, care la vârsta de '33 
de ani a lăsat urme de existenţa lui. Intensi- 
tatea sentimentului că trăi ești atârnă de gradul 
de energie . consumată, de conștiința pe care o 
ai de sine, de importanţa acţiunei pe care 0 să- 
vârșești. Cine voiește întradevăr să trăiască 
mult, adică să simtă că trăeşte muit, trebue să 
dea ființei lui întreaga dezvoltare de care-i sus- 
ceptibilă, trebue să fie cât mai activ, şi pentru 
aceasta, să ia. ca obiectiv al activităţei lui, ca 
scop al vieţii, un cerc dz ființe cât mai întins.
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Intrun discurs, ținut la Asociaţia generală a 
studenţilor din Paris, Pasteur zise: „Intrebați-vă 
mai întăi: Ce am făcut pentru instrucția mea ? 
Apoi în măsura în care veți înainta: Ce am 
făcut pentru ţara mea? Până când veți avea 
poate fericirea nețărmurită să credeți că ați con- 
tribuit cu ceva la progresul şi binele omenirei“. 
(Revue pedagogique, 1901, No. 11,art. Liard). 

si 

in rezumat, concepția noastră despre lume 
nu-i nici geocentrică, nici antropocentrică, ci | 
științilică ; adică o concepție în care pământul 
e clasificat între planete și omul între mamifere. 
Concepţia noastră despre viață nu-i nici opti- 
mistă, nici pesimistă, ci practică : adică o con- 
cepție în care, fără a nesocoti mizeriile din o- 
menire, admitem că în genere viaţa e bună de 
trăit, sperând că mizeriile din viața individului 
se vor reduce grație prevederei și vor fi suportate 
prin disciplina creată de educație. In sfârșit, con- 
cepția noastră „despre societate nu-i nici indi- 
vidualistă, nici colectivistă, ci solidaristă ; adică o 
concepție în care ținem seamă de drepturile 
omului, dar și de legăturile lui cu societatea. 

Scopul educaţiei va îi prin urmare să tor- 
meze omul după aceste concepțiuni despre lume 
viață și societate, astfel ca săfie cât mai bine 
pregătit pentru viața individuală și socială, să
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fie cât mai scutit de suferință și să aibă cât 
mai des. și cât mai intens mulțumirea de a trăi. 

o 
x - 

Vieața omenească fiind însă nespus de com- 
plexă, educaţia primită în familie şi şcoală nu-i 
de ajuns. Tânărul, dacă vrea să trăească cât. 
mai bine, trebue să continue singur a dobândi 
cunoștințele ce-i lipsesc, a-și desvolta facultă- 
țile, a scoate învățăminte din purtarea lui și a 
celorlalți, a-și forma deprinderi bune, a se des- 
văța de obiceiurile rele, etc. Această activitate 
prin care omul se perfecţionează singur, o nu- 
mim educație prin sine însuși. Așa dar, edu- 
cația prin sine însuși este aceia pe care ŞI-O 
face omul singur, Când. a ajuns în stare să-și 
dea seama de ce este și ce trebue să fie, de 
faptele şi datoriile sale. 

Isvoarele cursului nostru vor fi: datele fizio- 
logiei, terapeuticei, psihologiei și moralei, pre- 
Cum și biografia oamenilor mari. Voi fi fericit 
însă dacă unii cititori vor binevoi să-mi comu- 
nice experiența și reflecțiunile d-lor în această 
privinţă. *) 

| “a | 

O ultimă chestiune, pe care trebue so dis 
cutăm în această prelegere, e relativă la folosul 
educaţiei. Pentru a ne hotări în deplină Cunoș- 

+) Adresa fixă: Focşani, 

Ss
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tință de cauză să întreprindem educaţia noas- 
tră, nu-i de ajuns să-i cunoaștem scopul, mai 
trebue să lămurim dacă acestscop ne folosește, 
dacă compensează osteneala necesară pentru 
a-l urmări. i 

De prisos să insist înaintea d-voastră asu- 
pra folosului educaţiunei. Omul e produsul a 
trei factori: ereditatea, mediul și educaţia. Ori 
care ar îi puterea. eredității și a mediului, nu 
se poate tăgădui că noi -suntem în mare parte 
aceea ce suntem. datorită educaţiunei. Să ne 
gândim ce am îi fost, dacă am fi crescut în voia 
întâmplărei, dacă n'am îi primit educația fami- 
liei, a școalei și: propria noastră educație ! Dacă 
pentru a învăța un meșteșug e nevoe de o 
lungă ucenicie, câtă educaţie ar trebui .pentru 
a învăța arta anevoioasă de a se conduce în 
viață! Și lucru curios, în timp ce toți admit că 
ucenicia e necesară pentru a deveni meseriaș, 
puțini sunt dispuși să creadă că educaţia e mai 
necesară încă pentru a deveni un om. A avut 
dreptate Kant să- zică că „omul nu poate de- 
veni om decât prin educaţie“. (Pedagogie, trad. 
Barni, p. 42). 

Dacă omul ar îi mai puțin aplecat să arunce 
pe spinarea soartei sau a împrejurărilor neajun- 
surile pe care le întâlnește în viață, dacă ar 
aplica principiul: cauzalităţei la faptele omenești, 
dacă ar avea sentimentul răspunderei personale, 
atunci ar cunoaște și ar “simți importanța imensă 

-. a educației,
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Puţini oameni au ajuns însă la- această cară 
conștiință de sine.. Cei mai mulţi se lasă. con- 
duși de - instincte. și împrejurări. Caută să-și 
scurgă viața pe panta cea mai lină, economi- 
sesc gândirea și voința, care sunt tocmai mani- 
festarea cea mai intensă a vieţei. Așa se ex- 
plică de ce, cu toate că preţuesc viaţa, nu 
știu cum s'o întrebuințeze, nu știu cum să ri- 
sipească mai mult timpul. 

* 

In goana noastră de a supure natura exteri- 
oară, am neglijat disciplina propriei noastre na- 
turi. Progresele industriei, sporind confortul vie- 
ței, ne-au făcut să credem că fericirea stă în 
posesiunea averei și onorurilor. Amară înșe- 
lăciune ! Fericirea, fiind o stare sufletească, de- 
pinde în primul loc de capacitatea omului de 
a simți şi a înțelege. Educaţia mărind puterea 
de înţelegere, adăogând coarde noi la Simțirea 
omului, sporește” capacitatea lui de a îi fericit. 
O veche maximă exagerată, dar sublimă, sus- 
ținea că omul cu pâine şi cu apă poate sădis- 
pute zeilor fericirea. 

Nimic „mai trist pentru o ființă inteligentă de- 
cât să simtă că- şi consumă existența în zadar. 
Am văzut că prin firea ei viața n are alt scop 
decât de a îi trăită. Dar omul ajuns la con- 

"ştiinţa de sine caută să-şi întrebuințeze cât mai
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bine viața, caută să se folosească cât mai in- 
teligent de minunata întâmplare a existenței sale ; 
și pentru aceasta își crează un scop, un ideal; 

” pentru aceasta se educă pe sine.



PRELEGEREA II 

"Ereditatea și Educaţia 

|. E posibilă educaţia ?.— Se poate schimba ca- 
racterul omului? — Este omul llber? — Partea 
eredității în formarea omului. — Un caz de atavism 
la rasa neagră. — Se moştenesc caracterele do- 
bândite prin experiență ? — Cazul lui d'Alembert. — 
Importanța selecţiunei în căsătorie. — Rolul me- 
diului fizic şi social în formarea? omului — Rolul 
educaţiei. — Are educaţia aceeaşi acţiune asupra 
tuturor oamenilor ? — | 

II. Dispune educaţia de mijloace sigure ? 

Peniru a întreprinde ceva, omul cu judecată 
se întreabă mai întâi în ce constă întrepririderea, 
care-i scopul ei? Apoi, e acea întreprindere de 
vre-un folos — pentru ca omul să nu-și facă 
rău Singur? Apoi, ecu putinţă acea întreprin- 
dere — pentru ca să nu se ostenească în za- 
dar ? In sfârșit, dispune acea întreprindere de 
mijloace sigure, pentru ca omul'să nu-şi con- 
sume timpul şi energia cu încercări ? 

Aceasta e ordinea logică a chestiunilor pe
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care trebue să ni le punem înainte de a începe 
educația noastră. In prelegerea trecută am a- 
rătat ce este educația, care-i scopul și utilitatea 
ei. Rămâne acum să cercetăm dacă educaţia e 
“cu putință și dacă dispune de mijloace sigure. 

%* 

E cu putință educaţia ? Poate influența .na- 
tura omului ?—Un răspuns științitic Par putea 
da fiziologia și psihologia, dacă ar îi mai îna- 
inte. Un răspuns aproape tot așa de sigur l-am 
obține printr'o experiență comparativă, anume: 
luând dela naștere doi copii gemeni și de a- 
celași sex și educând numai pe unul dintre 
dânșii. Natura lor ereditară fiind aproape iden- 

„_tică, mediul în- care vor îi crescuţi fiind aproape 
același, diferența ce va exista între dânșii în 
timpul maturității se va explica prin influenţa 
educației. DE 

Neputând institui o asemenea experiență, 
suntem nevoiți să recurgem la demonstrația 
pedagogilor. Cei mai mulți pedagogi sunt însă 
prea ingenioși: afirmă pur și simplu că educația 

“e posibilă, ba chiar că-i atotputernică. In loc 
“de argumente ne dau fraze, pe care unii le gă- 
sesc frumoase, dar care nu pot convinge pe 
nimeni. Si 

D-l Payot consacră chestiunei un capitol în car- 
tea sa „Education de la volonte“ (pag. 21 —34). 
:D-sa reduce însă chestiunea posibilității educaţiei
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la aceia de a se ști dacă caracterul omului se 
poate schimba. Cu toată atențiunea dată, nu 
găsim în acest capitolde 14 pagine în octavo, 
decât următoarele considerațiuni. 

Schopenhauer pretinde că caracterul omului 
e înăscut și neschimbător. Nu se poate schimba, 
zice dânsul, specia de motive care determină 
voința egoistului, după cum nuse poate schimba 
plumbul în aur. Nu poți convinge egoistul că,. 
se înșeală când rămâne strein de suferința al- 
tora, după cum nu poți convinge pisica că se 
înșeală când îi place șoarecii. 

Argumentele lui Schopenhauer sunt: 1) dacă 
„caracterul omului ar fi perfectibi!, atunci ar tre- 
bui să se găsească mult mai multă virtute la 
jumătatea mai în vârstă a omenirii, decât la 
cea tânără — ceeace nu-i așa și 2) cine s'a 
arătat odată om rău, a perdut pentru totdea- 
una încrederea noastră, ceeace dovedește că 
toți credem că nu se schimbă caracterul o- 
mului, 

La aceste argumente d-l Payot răspunde că 
ele probează numai că imensa majoritate a oa- 
menilor mau întreprins îndreptarea caracterului 
ler. Ar trebui să se dovedească că un egoist 
de exemplu, s'a silit să devie om caritabil și 
n'a isbutit. 

Nouă ne pare că nici argumentele lui Scho- 
penhauer nici răspunsul d-lui Payot nu sunt sa- 
tisfăcătoare. Nu vom întreba cum a constatat.
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Schopenhauer că oamenii maturi nu sunt mai 
virtuoși decât copiii şi tinerii. Admiţând că ar 
fi aşa, faptul nu probează imposibilitatea carac- 
terului de a se schimba, căci comparaţiunea 
nu-i făcută între virtutea pe care o au oamenii 
maturi Şi virtutea pe care au avut-o aceeași 
oameni în- tinereţea lor. 

In ce priveşte: argumentul al doilea, vom 
obiecta că dacă Schopenhauer crede în pro- 
verbul german că „cine fură odată, este tot- 
deauna hoț,“ credem și noi că-i măcar uneori 
adevărată zicătoarea românească : „tot învăţul 

“are și desvăț:“ 
D-l Payot: critică apoi doctrina după care 

voința omului ar îi liberă, n'ar putea îi deter- 
minată de nimic, și prin urmare nici de edu- 
cație. Partizanii acestei doctrine argumentează- 
că dacă omul nu sar putea hotărî numai prin 
propria lui voință, atunci ar fi condus de do- 

-rință și cum dotinţa nu depinde de om ca so 
aibă sau nu, atunci omul ar fi supus fatalității 
naturei sale. D-l Payot răspunde că nu-i om 
care să nu conceapă o viață mai bună de cât 
o duce și care să maibă o dorință ori cât de 
slabă de a se îndrepta. Această dorință e de- 
ajuns pentru a face posibilă educaţia. 

Prin urmare, pentru d-l Payot, ca Și pentru 
ceilalți pedagogi care au tratat chestiunea, po- 
sibilitatea educaţiei depinde de mecanismul vo- 
inței. Dacă voința omului e fatală, sau dacă e
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independentă, atunci educaţia e imposibilă. Dacă 
însă voința poate fi determinată de motive, a- 
tunci educaţia devine cu putință: 

se 

Noi credem că chestiunea ar trebui pusă în 
toată întinderea ei, că” ar trebui de cercetat nu 
numai dacă voința, ci dacă întreaga natură psi- 
ho-fiziologică a omului e susceptibilă de edu- 
cație.-In acest scop vom întrebuința o metodă 
dublă. Mai întâi vom căuta care-i influența ere- 
dității şi a mediului. Intradevăr, presupunând 
că tot ce există influențează omul: adică or- 
ganismul său, mediul fizic, mediul social și e- 
ducaţia; tot ce nu se poate datori organismului 
şi mediului, va trebui să fie atribuit educației. 
Vom întrebuirița apoi o metodă verificatoare. 
Vom considera: diferite părți din educaţie și cu 
ajutorul cunoștințelor psiho-fiziologice, vom ve- 
fiica dacă influența educaţiei e reală. 

Care este partea eredității în formarea indi- 
vidualității unui om? — Ereditatea e un fapt 
cunoscut oamenilor mult mai înainte de a îi 
descoperit de știință. Se zice că într'o zi re- 
clamându-se împăratului roman Neron, că fetița 
lui era să scoată ochii unui copil, împăratul răs- 
punse râzând: îmi -pare bine că constat prin 
aceasta că-i cu adevărat copila mea. 

Ereditatea e considerată de toată lumea ca 
necesară. Când se întâmplă ca un copil să nu 

«
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semene de loc tatălui său, familia îi caută. vre- 
un bunic cu care să semene, iar streinii, rău- 
tăcioși ca în totdeauna, în loc să se îndoească 
de legea eredității, pun la îndoială paternitatea - 
copilului. Totuși această lege a eredității a 
fost admisă cu mare greutate de savanți, O- 
dată admisă însă, unii savanți au mers cu pre- 
tenția până a susține că omul'e un produs ex- 
clusiv al eredității; că nici mediul, nici educația 
nu pot transforma omul. , 

Să cercetăm dar puterea ereditații pentru a 
vedea dacă ea poate constițui în întregime in- 
dividualitatea omului. 

Ei 

Omul moștenește neapărat toate caracterele 
speței sale. Un om, care ar aveavre-un organ 
sau vreun instinct” aparținând altei specii, e un 
monstru, nu mai e om. Tot așa de necesar se 
moștenesc caracterele fizice și sufletești. ale 
rasei. Părinţii de rasă albă nu pot să aibă un 
copil negru și reciproc. Chiar și caracterele 
particulare care constituesc varietatea unei rase, 
se moștenesc în genere la indivizii care for- 
mează acel popor. Poporul îrancez a rămas ast- 
fel după cum descria Tacit pe Gali: popor 
deștept dar ușurel din fire, vorbăreţ Și lesne 
încrezător în vorbă, iubitor de arme Și revolu- 
ționar din cauza vioiciunei spiritului și a Carac- 
terului său. 

Prin urmare, omul datorește eredităței toate |
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caracterele pe care le are în comun cu toți 
oamenii de rasa sa. Dar caracterele particulare 
se moștenesc: oare și ele? Sa constatat că 
toate formele activităței mintale sunt transmisi- 
bile : instinctele, facultăţile perceptive, memoria, 
imaginația, deprinderea, sentimentele, energia 
caracterului ȘI aptitudinele către arte, științe sau 
studii ăbstracte. Chiar și formele morbide sunt 
transmisibile : halucinaţia, nebunia, idioţia, ten- 
dința de a se sinucide. 

Pentru a explica aceste fapte, d. Ribot, în 
scrierea sa L'Heâredite psychologique, stabileşte 
următoarele legi“: 

1.” Legea eredității directe și imediate: 
Părinţii au prin “natura lor tendința să lase 

moștenire copiilor caracterele sufletești generale 
și individuale, atât cele vechi cât și cele de cu- 
rând contractate. 

Efectele eredității sunt manifeste în structura 
exterioară a corpului și mai cu seamă în figură. 
Nasul Burbonilor și buza Habsburgilor au de- 
venit un exemplu clasic. Ereditatea există de 
asemenea în conformaţia internă a organismului. 
Asttel, se moștenesc “forma, volumul și chiar 
anomaliile sistemului osos. Longevitatea şi îe- 
cunditatea se moştenesc de asemenea. Se ci- 
tează cazuri de mai multe generații de oameni, 
care au suferit toți de viață lungă: dela stră- 
bunic, până la strănepot, nici unul n'a voit să 
moară înainte de 90 de ani. Sunt deasemenea 

C_ a
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familii remarcabile prin fecunditatea lor: o 
mamă avu 24 -de copii, dintre care 5 copile 
avură la rândui lor 46 de copii. 
„Uneori chiar și diformaţiile accidentale se 
transmit. Un om, fiind rănit la mâna dreaptă, 
se alese cu un deget răsucit: rezultatul îu că 
dădu naștere la mai mulți copii, care avură a- 
celași deget răsucit. Eschimoșii, zice Quatrefa- 
ges, taie coada câinilor pe care-i înhamă la 
sănii: din care. pricină această specie atât de 
fidelă omului, se arată dispusă să renunțe la 
coadă, de oarece, după cum ne asigură Qua- 
treiages, câinii Eschimoșilor nasc adesea fără de 
coadă. ' 

Partizanii intransigenți ai eredității merg până 
a invoca textul biblic: „părinții mănâncă poame 
verzi și copiii nasc cu dinții strepeziți.“ 

* 

Aţi simțit, desigur, unde au încetat faptele Și 
au început ipotezele și exagerările. Dacă sar 
transmite și diformaţiile accidentale, ar trebui ca 
cei mai mulţi oameni să fie diformaţi, căci nu-i 
cu putință ca în lungul şir de strămoși, pe care 
i-am avut, să nu se îi întâmplat vre unuia să-și 
rupă piciorul sau mâna. Putem invoca însă un 
fapt decisiv. Dacă sar transmite diformaţiile 
accidentale ale părinţilor, de ce atunci copilele 
nu nasc cu urechile găurite, căci această ope- 
rație se practică de mult timp şi pe o scară 
foarte întinsă ? PI»
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Cu toate că am ironizat partizanii intransi= 
genţi ai eredității, totuşi fiindcă teoria lor hotă- 
răște de soarta educației, va trebui să revenim 
asupra ei. Dacă ar îi adevărat că omul trans- 
mite diformitățile lui fizice și morale, atunci co- 
pii ar îi condamnaţi să aibă patimile pe care 
le-au avut părinții lor şi causa noastră ar îi 
pierdută. 

* 

2. A doua lege a eredității, numită legea de 
preponderență în transmisiunea caracterelor, e 
următoarea : unul din părinți poate să aibă o 
influență preponderentă asupra constituției min- 
tale a copilului. 

Schopenhauer pretinde că partea fundamentală 
a fiinţei adică: caracterul, pasiunile și tendințele 
se moștenesc dela tată; iar inteligența find 
după părerea lui o facultate secundară, purcede - 
dela mamă. Schopenhauer credea că a găsit o 
confirmare indiscutabilă a doctrinei acesteia, în 
distinsa sa persoană. Spiritual și subtil ca şi 
mama lui, care avu gusturi literare. și trăi la : 
Weimar. în cercul lui Goethe, el erea ca şi tatăl 
lui, un om sucit, îndărătnic și țâtnos; avea o 
căutătură posomorâtă și judecăţi bizare. Așa se 
zugrăvește singur în opera sa. „Lumea ca voință 
și reprezentare“, tomul 1. Ş 23, și tomul II, car- 
tea IV, cap. 43. 

*
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- In sfârșit, a 3-a lege a eredității, numită le- 
gea atavismului, e următoarea: descendenții moş- 
tenesc adesea calități fizice și morale dela bu- 
nicii lor, în loc să semene cu părinții. 

Se citează un caz curios de atavism, dar 
foarte adevărat, fiindcă a fost constatat oficial. 
Doi sclavi negri din Virginia se căsătoresc. Fe- 
meia dă naștere unei copile albe de tot. Văzând 
culoarea copilei, nefericita mamă fu cuprinsă de 
spaimă și cu toate că se știa nevinovată, căută 
să ascundă copila. Venind acasă bărbatul, ceru 
să vadă copilul. Mama plină de groază neavând 
încotro, îl arătă. Care-i îu însă mirarea, când 
văzu că bărbatul ei, în loc să se înfurie, se 
bucură foarte mult. „Te-ai temut de mine, îi 
zise el, fiindcă copilul e alb, dar asta mă face 
să-l iubesc și mai mult. Tatăl meu era și el 
alb, cu toate că bunicul meu și bunica mea au 
fost negri ca și noi.“ 

Ajunsă mare, copila a fost cumpărată de so- 
„cietatea științifică din Londrâ. D. Ribot, dela 
“care împrumutăm acest exemplu, au ne spune 
dacă copila a dat și ea loc la vre-un caz de 
atavism. , 

In rezumat, ereditatea este legea biologică în 
virtutea căreia ființele vii tind să se repete în 
descendenții lor. Considerată din punct de ve- 
dere filosofic, ereditatea e un fragment al unei 
legi generale, care explică mecanismul univer- 
sului : conservarea energiei. Nimic din ce a fost
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nu încetează de a fi. Din punctul nostru de 
vedere, ereditatea e o legea vieţii, care constă 
în identitatea” parțială a copilului cu părinții 
săi, 

* 

Din. faptele tipice pe care le-am citat, precum 
și din experiența noastră a tuturor, ; putem con- 
chide că caracterele speței și ale rasei se da- 
toresc exclusiv eredității. 

Educaţia nu le poate transforma. . Avem în 
privința aceasta un caz decisiv. În urma unei 
lupte între spanioli și negri, într'o insulă din 
Filipine, se prinde un copil negru mic de trei 
ani. Acest copil e luat în capitala coloniilor 
spaniole, în Manila, și acolo e cerut și adoptat 
de un american. Americanulîl botează Pedrito, 
îngrijește bine de el, îl dă la şcoala din loca- 
litate, âpoi îl ia cu dânsul în Europa. Pedrito 
învăță pe lângă limba spaniolă, limba franceză 
şi engleză, învăţă bunele maniere ca un ade- 
vărat nobil așa "încât făcea impresia că e civi- 
lizat în toată “puterea cuvântului. 

După o călătorie de doi ani în Europa, ame- 
ricanul se întoarce în Manilla împreună cu Pe- 

„drito. Care-i fu mirarea însă când după două 
luni dela înapoiere, Pedrito se făcu nevăzut. 
imbrăcat europenește, poate chiar în mare ți- 

nută, Pedrito a fugit în munţi la vechii lui to- 

varăși de copilărie, a reintrat în rândul noma-
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zilor. Instinctul, apucăturile lui: înăscute, atât 
timp combătute prin educaţie, amorţite de mor- 

„fina civilizaţiei, sau trezit cu violenţă, în aerul 
în care născuse Pedrito, și-l mânară cu puterea 
fatalității către mediul de unde fusese răpit. 

Toate cercetările fură zadarnice. După -tre- 
cere de timp, un om de știință, ce făcea es- 
cursiuni prin munţii din jurul Manillei,. vede pe 

“un vârt de munte apărând o ceată de negri. | 
se pare un spectacol interesant și se pregătește 
a schița un tablou. Deodată unul din negri vine 
spre el și-l întreabă -într'o englezească curată, 

„dacă nu cunoaşte pe un american Grahara, care 
probabil sar fi găsind în Manilla. Era Pedrito. 
E! îi povestește întregul lui roman trăit printre 
albi, și cu toate silințele savantului de a-l face 
să se întoarcă printre europeni, hotărârea lui 
Pedrito de a trăi cu tovarășii lui de viață, cu 
semenii lui sufleteşti, a rămas neclintită. (Citat 
de Guyau, Education et herâdite pag. 73 Şi de 
d-l Găvănescul, Curs de Pedagogie, pag. 63). 
“lată un caz care merită multă discuție. Un 

copil luat delă vârsta de trei ani, scos din me- 
diul lui sălbatic și crescut întrun mediu civiţi- 
zat, dându-i-se oarecare instrucție, cunoașterea 
a trei limbi moderne, formându-i deprinderi so- 
ciale — și totuși tocmai'când se credea că o- 
pera educaţiei a reușit pe deplin, că sa adus . 
un om la civilizație, Pedrito fuge în mediul lui 
natural și nu voește cu nici un preț viața în 
care a fost crescut.
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Acest caz probează că educaţia nu poate 
modifica caracterul rasei. Nu probează însă de 
loc că educația ar fi zadarnică. Din contra, 
dacă se ține seamă că educaţia a operat asu- 
pra unui individ sălbatic, cu mintalitatea redusă | 
şi cu apucături contrare vieţei civilizate, trebuie 
să ne mirăm că a reușit, fie măcar în mod 
trecător, să facă posibil traiul acestui sălbatec 
în mijlocul europenilor, să realizeze în câţiva 
ani progresul pe care evoluția omenească /a 
realizat în sute de veacuri. 

Dacă educaţia ar îi influențat toată viaţa lui 
Pedrito, precum și câteva generaţii următoare, 
de sigur.că ar fi putut face o operă trainică 
formând adevărați oameni civilizați. : 

E sigur însă că se transmit şi se fixează prin 
ereditate caracterele dobândite de om în cursul 
vieței, prin influența mediului și a educației ? 

%* 

După teoria lui Lamark, tot ceeace indivizii 
dobândesc sau pierd în cursul vieţei lor, se 
păstrează: sau se pierde prin ereditate. Se dă 
ca exemple: atrofia organelor inutile, miopia 
fiilor de ceasornicari, etc. Intr'o familie orbeala 
fu ereditară în timp detrei generaţiuni: 37 de 
copii și nepoți au devenit toţi orbi între 17 şi 
18 ani. In sprijinul aceleiași teorii se citează 
familiile de savanți, de muzicanți, de pictori: 
Cassini, Mozart, Beethoven.
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La acest din urmă exemplu sar putea obi= 
ecta, că copiii fiind crescuţi de familia lor, nu 
se poate ști dacă calitățile lor de savanţi ori 
de artiști au fost moștenite sau dacă au fost 
căpătate prin educaţie de la părinţii lor. 

După teoria lui Weismann;care a avut mult 
răsunet în lumea stiințitică, „nu se poate pro- 
duce nimic întrun organism, care să nu fi pre- 
existat în el în stare de dispozițiune, căci ori- 
ce calitate dobândită nu-i decât o reacțiune a 
organismului contra unei excitațiuni determinate. 
Caracterele dobândite nu sunt prin urmare de 
cât nişte variațiuni locale sau generale provo- 
cate de iniluențe exterioare“. (Essais sur Phe- 
redite, p. 167). 

Dezbaterea e prin urmare următoarea : Par- 
tizanii lui Lamarck susțin că modificările da- 
torite mediului exterior (clima, d. ex.) Și cele 
datorite activităţii individului (deprinderile, . fie 
de ordin fiziologic, fie de ordin psihologic și moral) — susțin că aceste modificări pot de- 
veni ereditare la urmași. Partizanii lui Darwin 
susțin din contra că adaptarea la mediu și de- prinderile formate mu pot îi direct transmise 
prin ereditate. Ei admit selecțiunea naturală, în virtutea căreia supraviețuesc numai fiinţele care de la nașterea lor se găsesc întâmplător mai bine adaptate. 

Chestiunea e însemnată nu numai din punc- tul de vedere biologic al educaţiei. E vorba să știm
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dacă putem îace direct prin ereditate să pro- 
fite urmașii noștri de calităţile sufletești dobân- 
dite de noi în cursul vieței, sau dacă nu le 
putem transmite decât calitățile pe care le-am 
avut și noi din naștere. In cazul din urmă per- 
jecționând caracterul nostru, beneficiem numai 

„Roi, nu și urmașii noştri, cel puţin pe cale ere- 
ditară. Un om care s'a instruit, care și-a des- 
voltat creerul, n'ar avea nici o șansă să aibă 
copii mai inteligenți. i 

Cum să hotărâm între aceste două teorii? 
Am recurs la 'biologiști, sperând că ei ne vor 
putea da un răspuns pozitiv. Vedem însă că 
nici dânșii nu sunt de acord. Să rezumăm aici 
discuţiile lor tehnice, nu și-ar avea locul. Con- 
sideraţiile cu „blastomerele“ și cu „plastidele“ 
ne-ar duce prea departe fără de mare folos. 
Poate chiar ne-ar face să nu fim în stare a 
găsi o soluţie practică, dictată de bunul simţ, 
în conformitate cu experiența zilnică. 

Pentru a arunca. o zare de lumină asupra 
desbaterei, să luăm. un exemplu din viața ani- 
malelor, care fiind mai simplă, e mai ușor de 
explicat. Așa, călătorii naturalişti ne arată cum 
sa născut frica de om în unele animale. In in- 
sulele în care omul a pus pentru întâiași dată 
piciorul, păsările m'aveau nici o frică de el: 
veneau să mănânce din mâna lui şi se lăsau 
să fie prinse. După câteva generații însă, se 

învățară să fugă de om. Nansen, în descrierea
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călătoriei sale la pol, povesteşte că morșii și: 
focile ședeau pe mal și se uitau curios la el, 
lăsându-se să fie împușcate din apropiere. După 
câteva excursii la pol, nu va mai fi desigur așa 
de ușor să se împuște focile. 

Acest exemplu servește de minune dezbate- 
rea care ne preocupă. E vorba cum un caracter , 
dobândit prin experiență — frica de om — a 
devenit apoi ereditar. Găsim trei ipoteze. Ipo- 
teza conformă cu doctrina lui Weismann ar fi 
că îrica s'a produs în urma selecțiunei, adecă 
păsările care n'au fost fricoase, au fost omo- 
râte de om şi au rămas cele fricoase, care 
scăpând astfel de pericol, sau înmulţit, dând 
naștere numai la păsări fricoase. Această ipo- 
ieză nu pare temeinică, dacă ne gândim că 
foarte puţine păsări au fost omorâte de om. 

După ipoteza lui James, experienţa proprie 
a păsărilor bătrâne a fost transmisă păsărilor 
tinere prin exemplu. 

După Spencer, la păsările care au scăpat de 
loviturile, omului, s'a stabilit. mai întâi o asoci- 
ație între imaginea acestui animal necunoscut 
și suferința; apoi această asociație a devenit 
universală și simpatică printre păsări ; puţin 
câte puţin le-a format creerul asttel ca să vi- 
breze sub impresia acestei imagini necunoscute; 
ceva din corelația dintre imagine şi emoție sa 
transmis prin ereditate, aşa în cât astăzi pă- sările au din naștere frica de om, după cum 
copilul are frică de întuneric,
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Să revenim acum la chestia noastră: se MOȘ- 
tenesc raracterele dobândite prin experiența in- 
dividului în cursul vieţii sale ? Noi, care n'avem 
ambițiunea să propunem o teorie nouă asupra 
eredității, nu putem rămâne indiferenți iață de 
faptele arătate de ambele teorii opuse și ținând 
seamă și de experiența obișnuită vom admite 
o teorie mixtă. Părerea noastră e că unele ca- 
ractere dobândite de individ, în genere acele 
care sunt mai însemnate în lupta pentru viață, 
se transmit la urmași, nu însă în gradul în care 
au existat la părinți, ci ca simple dispozițiuni 
de a contracta aceleași caractere cu mai mare 
ușurință. | : 

După cum am spus, greutatea problemei con- 
stă în faptul că copiii crescând de obicei în 
familia lor, nu se poate ști cât datoresc erede- 
dităţii și cât exemplului și educaţiei pe care au 
primit-o. Numai orfanii și copii crescuți în stre- 
ini pot să ne arate influența eredității: toate a- 
semănările cu părinții lor neavând altă expli- 
caţie în acest caz, vor trebui să fie atribuite 
cu drept cuvânt eredității. 

Astfel e cazul lui d'Alembert. D'Alembert 
fiind născut din flori şi îndepărtat de mama sa, 
a fost crescut de o familie săracă, care nu era 
în contact cu nici un om savant. Predispoziţiile 
lui către matematici se manifestară însă în a- 
ceastă atmosferă nefavorabilă și d'Alembert a- 
junse de tânăr membru al Academiei franceze
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pe baza lucrărilor sale, ştiințitice. După ce a 
ajuns celebru, s'a declarat Și mama lui, care fi- 
ind una din inteligențele de elită ale timpuliii, 
furnizează astiel un exemplu mai mult de pu- 
terea eredității. | 

Acesta-i rolul eredității în formarea indivi- 
dualității omului: rol foarte mare, după cum am 
văzut, dar care nu exclude influența mediului 
și a educației. 

% 

Acum vre-o 50 de ani, când teoria asupra 
eredității înfierbântase pe mulţi bioiogiști, Spur- 
zheim și alții se întrebară dacă nu va veni tim- 
pul să se prevadă caracterul copiilor, cunos- 
cându-se constituția mintală a părinților și „dacă 
nu Sar putea crea cu ușurință rase de oameni 
talentați, întrebuințându-se aceleași procedeuri, 
care s'ar adoptat pentru a produce diferite specii 
de animale.“ (Citat de d. Ribot, ib. p. 414). 

Ori cât de entuziastă s'ar părea această pro- 
punere, trebuie să convenim că are un fond de 
adevăr. E trist să constatăm că omul se în- 
grijeşte mai mult de îmbunătățirea rasei anima- 
elor, decât de a sa proprie. “Ținând seamă de 
atavism şi de faptul că caracterele individuale, 
fiind mai puțin stabile, se transmit numai în 
parte și ca simple dispoziţiuni, totuși trebue 
să admitem că o selecțiune în căsătorie ar avea 
influențe fericite asupra descendenței şi ar con-
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tribui astfel la - îmbunătăţirea rasei umane. 
Intrun articol publicat acum doi ani am a- 

rătat necesitatea ca persoanele logodiie să se 
intereseze reciproc, prin intermediul unui medic 

de încredere, că nu sufăr de nici o boală con- 
tagioasă sau care ar influența urmașii. Bolnavul 
care se căsătorește, comiie o crimă, căci pe 
lângă că reduce pe celalt soț la rolul de in- 
firmier, dă naștere la o generație de suferinzi. 
Căsătoriile între persoane de vârstă dispropor- 
ționată ne par monstruoase. Tot așa de mons- 
truoase ne par căsătoriile zise de conveniență, 
care sunt în realitate căsătorii de interes mes- 
chin. Până şi la animale găsim că simpatia re- 
ciprocă decide împerecherea lor. Omul însă a 
făcut progres: el se “vinde pe viață pentru 
bani. 

După această digresiune, pe care vă rog să mi-o 
iertați, fiindcă are o importanță socială imensă, 

să considerăm acum influența mediului fizic și 

social asupra omului. 
z 

Clima, configurația sotului, alimentaţia, influ- 

ențează de sigur omul. Mediul fizic fiind însă 

acelaș pentru un mare număr de oameni, evi- 

dent că nu contribue cu nimic la formarea in- 

dividualității lor. EI contribue cel mult ca 

factor determinant al. caracterului unui popor. 

Așa, de ex. d. Boutmy, explică sensibilitatea 
lentă a Englezului prin faptul că trăește într'o 

atmosferă umedă.
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Mediul sociali e cu mult' mai important. So- 
cietatea tinde să modeleze individul după ima- 
ginea sa, tinde să-i limiteze inițiativa, impu- 
nându-i opinia publică ca criteriu de judecată 
și obiceiul ca regulă de purtare. Societatea 
tinde să niveleze moralitatea membrilor săi: nu 
permite ca cineva să. se scoboare sub nivel și 
împiedică adesea pe cei ce vor să se ridice 
deasupra. | 

Mediul social fiind mai complex și mai va- 
riat, contribue la formarea individualității omului. 
Dar nu epiuizează această individualitate. Proba 
e că există indivizi originali, a căror individu- 
alitate e atât de puternică. încât poate să lupte 
cu opinia publica și cu obiceiul şi izbutește 
uneori chiar să le modifice. 

% 

Există dar ceva în individualitatea omului, 
care nu-i produs nici de ereditate, nici de 
mediu. Acei ceva e produsul educației primite, 
precum şi al educaţiei pe care şi-a făcut-o sin- 
gur omul. Mai mult chiar, unele dispoziții moş- 
tenite se pot combate prin.educaţie. Educaţia e 
prin urmare posibilă. Rolul său este mare Și 
îrumos. | 

Prin ereditate suntem solidari cu părinții și 
strămoșii noștri. Educaţia ne face solidari cu restul vieţei și cu urmașii noștri. Totul se ţine 
lanţ în viaţa omului. Din punct de vedere moral
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ca și din punct de vedere fizic, ceeace am 
făcut azi e în legătură cu ce-am făcut eri şi 
cu ce vom face mâine. Corpul păstrează urme 
de tot ce a făcut și a simţit, fie prin acțiune 
fie prin inacţiune, și contractă aptitudini dura- 
bile. Spiritul contractă deasemenea deprinderi. 
Așa se formează caracterul omului. 

De câte ori lucrăm pentru întărirea corpului 
nostru, pentru desvoltarea inteligenței, pentru 
formarea caracterului nostru, profităm nu numai 
noi, dar și urmașii noștri. Ce gând poate să 
ne facă mai atenți la felul cum trăim, și să ne 
facă viața mai demnă de trăit ? | 

In rezumat, putem să ne fortificăm corpul și să-i 
facem îndemânatic: deci educația fizică e posibilă. 

Facultățile mintale ale omului, fiind solidare, 
adică intluențându-se reciproc, trebue să se ad- 
mită că şi educația sentimentelor șI a voinței 
e posibilă, cu toate că e mai anevoioasă. , 

A susţine că “caracterul e neschimbător, în- 
seamnă a susţine trei .absurdități: anume că 
omul se naște cu caracterul format, că mediul 
înconjurător și activitatea omului mau nici o 
influență asupra caracterului. Dacă caracterul se 
formează în cursul vieței, atunci se poate trans- 
forma prin educaţie. Dacă mediul influențează 
asupra caracterului, cu atât mai mult trebue 
să influențeze educaţia, care procedează. cu 
plan și metodă. In sfârșit, dacă activitatea 

omului influențează caracterul său, atunci edu-
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cația caracterului e posibilă, prin regularea a- 
cestei activități. , 

E o lege îiziologică că funcțiunea se dez- 
voltă prin exercițiu. Această lege e adevărată 
şi pentru funcținnile psihice. Nimeni nu se în- 
doește că percepțiunea, memoria și judecata se 
desvoltă prin exercițiu. Naturaliștii au constatat 
că instinctul chiar se modifică încet sub influ- 
ența mediului. Cu atât mai mult caracterul o- 
mului se poate modifica. 

Are educația aceiași acțiune asupra tuturor 
oamenilor ? — Dela prima vedere, evident că 
nu. D-l Ribot stabilește chiar că educaţia are 
acțiune eficace numai asupra naturilor mijlocii : 
ea nu influențează asupra naturilor extreme, a- 
dică asupra idiotului și asupra geniului. Guyau 
admite și el că educaţia n'are acţiune ' asupra 
idiotului, crede însă că geniul e cel mai sus- 
ceptibil de educație, de oarece are o natură 
mai complexă şi mai desvoltată. Părerea noas- 
tră e că geniul primeşte cu greu educația dela. 
alții, dar în schimb, îşi face mai mult decât 
oricine educaţia prin sine însuș. Aceasta o vom 
vedea din studiul biografiei oamenilor mari. 

* 

Dispune educaţia de mijloace sigure pentru a forma omul? Mijloacele sigure sunt acele care pot atinge scopul lor fără de nici o șansă de : nereuşită. lar scopul sigur de educație este a-
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cela care-i în contorimitate cutot ceea ce știm 
astăzi despre viaţă, lume și societate. 

Am văzut în prelegerea trecută că educația 
are un scop sigur, scop care nu-i inventat de 
pedagogi, după cum Sar părea din discuţiile 
lor, ci este impus de concepția dominantă des- 
pre viaţă, lume şi societate. Acest scop se poa- 
te preciza prin studiul naturii omului și a so- 
cietăței. | 

Educaţia se bazează prin urmare pe datele 
psihologiei, fiziologiei, eticei și sociologiei. Psi- 
hologia și fiziologia fiind necontestat științe, iar 
etica și sociologia fiind pe cale de a se con- 
stitui ca ştiinţe, educația poate dispune de mij- 
loace sigure. 

Evident, aceste mijloace sunt foarte restrânse 
astăzi, dar nu trebue să desperăm. Toate teh- 
nicele, chiar și cele mai simple, au început prin 
a îi incomplecte. Și care din ele ar putea pre- 
tinde astăzi chiar că a devenit perfectă? Ches- 
tiunea e numai dăcă o știință a educaţiei e 
posibilă. O știință -e posibilă când faptele de 
care se ocupă sunt supuse la legi. In realitate e- 
xistă legi psihologice. Prin urmare o știință a 
educaţiei e posibilă. 

Mărturisim însă că cel mai bun mijloc: de a 
dovedi că ştiinţa educaţiei e posibilă, ar fi să 
o facem existentă. De fapt preceptele pedaga- 

" pice care sunt eficace, se stabilesc pe o intu- 

iție a realității psihice, pe o cunoaștere empirică
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a legilor ei. In domeniul pedagogiei, ca și în 
acel al tuturor ştiinţelor, sa început prin cu- 
noștinți empirice. Totul ne face însă să credem 
că vom ajunge să avem și cunoștinți ştinţitice. 

Știința, care a făcut progrese uimitoare în 
domeniul lumei fizice, luptă acum să cucerească 
și domeniul moral. Lupta e disperată, căci nu 
se dă cu natura, ci cu însăși omenirea. Greu- 
tatea nu stă numai în faptul că lumea mo- 
rală e mult mai complexă de cât acea fizică, 
și prin urmare legile ei sunt mai. ascunse; gre- 
utatea stă mai cu seamă în faptul că pentru'a 
descoperi legi în domeniul moral, trebue să ne 
formăm o altă mintalitate decât aceia pe care 
am moștenit-o dela strămoșii noștri. Trebue să 
ne liberăm de prejudecățile și sentimeniele pe 
care le avem despre om și societate. Trebue 
să luăm o atitudine obiectivă, ca: aceea a sa- 
vântului în fața naturii moarte. 

Să sperăm că dorința de a deșcoperi ade- 
vărul va triumfa asupra pornirilor, care ne îm- 
piedică să-l găsim. Să sperăm că vom ajunge 
cu ajutorul științelor morale, să ameliorăm omul 
și societatea, după cum am ajuns să transfor- 
măm lumea fizică cu ajutorul ştiinţelor fizice.
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Necesitatea unui ideal în viață 

O dilemă. — Hotărârea solemnă din viaţă : acceţ- 
tarea unui ideal.—Viaţa. cea mai bună de trăit e acea 
deplină şi intensă.— Ucenicia virtuţei şi a geniului, 
Un secret al oamenilor mari : continuitatea gândirii, 
Alt secret : prețuirea timpului şi întrebuințarea lui 
metodică. — Cunoaşterea de sine însuşi. — Prac- 
tica examenului de conştiinţă. — Exemple din viaa 
lui Seneca şi Marcu-Aureliu. — Plan de conduită. 

Metoda lui Franklin. —Rezumat. 

"In prelegerile trecute am văzut că educaţia e 
utilă, că e posibilă și că dispune de mijloace 
sigure. Rămâne ca de acum înainte să căutăm 
aceste mijloace. Bine înţeles că ne vom ocupa 
numai de mijloacele pe 'care le poate întrebu- 
ința omul pentru a-și face singur educaţia. N'a- 
ver câtuși de puțin intențiunea să repetăm un 

curs de pedagogie. 
Scopul nostru e de ordine practică. Ne pro- 

punem să arătăm tinerimei studioase, destinată 

să formeze pătura conducătoare a societății de 

mâine, care e secretul de a reuși în viaţă, 
Acest secret l-au avut toți oamenii mari, pe 

care îi admirăm și iubim. Vom căuta să-l des-
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coperim din biografiile lor și să-l expunem cât 
mai metodic .cu ajutorul cunoștințelor pe care 
le avem despre natura omenească. 

* 

Putea-vom oare atinge scopul nostru ? — Un 
eminent profesor al Universităţii ne-a făcut o 
gravă obiecțiune. Ne-a pus dilema următoare: ori 
putem să ne facem singuri educaţia și atunci nu-i 
nevoe de profesor; ori e nevoe de profesor și 
atunci nu poate să fie educaţie prin sine însuși. 

Această dilemă ne reamintește celebra dilemă 
a caliiului Omar, care a justificat asttel arde- 
rea bibliotecei din Alexandria : ori această bi- 
bliotecă cuprinde cărți conforme.credinţei noas- 
tre și atunci e inutilă, ori cuprinde cărți contrare 
credinței noastre și atunci e vătămătoare; în ambele 
cazuri trebue arsă.—Dilemae falșă, căci mai e po- 
sibilă o alternativă, anume că biblioteca ar cu- 
prinde aliceva de cât coranul, în care caz nu-i 
nici de prisos nici dăunătoare. 

Tot astfel dilema care ni s'a pus e inexactă. 
Exclude a treia aiternativă. Putem foarte Bine 

„să ne facem singuri educaţia,» adică să facem 
din propr.a noastră voință acte prin care să ne 
periecționăm—și totuși să ne îie de folos un 
profesor sau o carte, pentru a ne îndemna la 
lucru și a ne arăta mijloace pe care nu le-am 
fi găsit singuri. 

%* 

Pentru toate. științele și arlele există profe- 
sori, numai pentru Ştiinţa și arta de a trăi, nu.
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Sunt de sigur destui profesori de morală, dar 
puțini moraliști cari să influențeze conduita oa- 
menilor. Totuşi nu poate îi nimic mai însemnat 
pentru om decât să știe să-și întrebuinţeze bine 
viaţa. La Greci și la Romani moraliștii erau a- 
devărați apostoli. Doctrina lor nu era numai 
Cugetată, dar și trăită, experimentată. “Așa se 
explică simplicitatea admirabilă a doctrinei lor, 
accentul ei de sinceritate și de convingere, care 
i-a dat o viață de mai bine de două mii de 
ani. Dialogurile “lui Socrate, convorbirile lui E- 
pictet, scrisorile lui Seneca au păstrat până as- 
tăzi puterea lor sugestivă. Imposibil să le ci- 
tești, fără să te simți îndemnat, măcar pentru 
Moment, a urma sfatul lor. , 

Moraliştii de azi seamănă cu niște maeștri 
de desemn, care ne-ar da modele : foarte fru- 
moase de imitat, dar nu ne-ar învăța cum să 
le lucrăm. Căci nu-i de ajuns să ne arate ca- 
lea “pe care trebue s'o urmăm în viață; mai e 
nevoe să ne convingă că această cae e cea 
mai bună și să ne explice mijloacele cele mai 
nimerite de a o urma. 

. %* 

Pentru a ne face noi înșine educaţia trebue 
să avem un ideal în viață, mai trebue să ne 
cunoaștem natura, cu calităţile și defectele ei, 
precum și împrejurările în care trăim. Pe baza 
acestei cunoașteri și în vederea „idealului, ne 
vom forma un plan de trai și de educație pe 
care-l vom observa zi cu zi. , 

Educaţia de sine e o operă lungă şi ancvo-
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oasă. Ea durează toată viața și nu trebue per- 
dută din vedere. nici o secundă. Prin educație 
profităm de experiența altora ca și de a noas- 
tră proprie. Dar nu-i de ajuns ca omul să cu- 
noască binele pentru a-l realiza: mai e nevoe 
să lupte cu deprinderile rele și să-și formeze 
alte” deprinderi bune. | 

Pentru a putea duce o luptă atât de lungă 
şi de grea, trebue să avem pururea prezent.i- 
dealul vieții și să-l iubim atât de mult, încât 
fără de el, viața să ne pară nedemnă de trăit. 
Acest ideal trebue să fie cât mai înalt, căci nu- 
mai atunci putem fi siguri că ne-am întrebuin- 
țat bine viaţa, când am urmărit un Scop, care 
să pună în acţiune și să desvolte toate însuși- 
rile naturei noastre. Acest ideal trebue să îie 
convingător, adică să ne apară în totdeauna 
incontestabil cel mai bun scop al vieţii. 

Orice discuţie i-ar slăbi puterea. De aceea 
trebue să-l discutăm odată pentru totdeauna la 
începutul educaţiei noastre și să luăm apoi hotă- 
rârea solemnă dea-l respecta până la ultima. 
suilare. Voim să trăim ca marea. majoritate a 
oamenilor, sau voim să trăim ca oamenii mari ? 
aceasa-i întrebarea. fundamentală. In primul caz 
nu mai e trebuință de auto-educaţie : împreju- 
rările, nevoile și capriciile de toate zilele con- 
duc omul. Dar dacă ne hotărâm să ducem o 
viață superioară, intensă şi completă - atunci 
trebue să ne disciplinăm. 

! NE
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Nimeni nu se naște virtuos. Dispoziţiile na- 
turale cele mai fericite rămân sterpe, dacă nu 
sunt transformate în deprinderi prin exercitarea 
lor. Sa zis cu drept cuvânt că virtutea e o 
lungă ucenicie. Calitățile, care par mai naturale 
au fost în realitate dobândite după multe încer- 
cări. Toate biografiile arată cu câtă muncă, cu 
câtă disciplină devine cineva om. 

Geniul de asemenea € o răbdare lungă. New- 
ton fiind întrebat cum a descoperit gravitatea 
universală, a răspuns: „Gândindu-mă în tot- 
deauna“. Goethe a nutrit timp de trei-zeci de 
ani concepția lui Faust, notând zi cu zi tot ce 
putea intra în compoziția operei sale geniale. 
Darwin de asemenea nu perdea din vedere cu 
lunile un subiect, citind și cercetând numai în 
direcția chestiunei care îl preocupa. In biblio- 
teca- națională din Paris se găsesc manuscrise 
de ale marilor scriitori francezi. E de necrezut 
prin câte încercări a trecut stilul lor până a a- 
juns la forma clasică pe care o cunoaștem. Se 
găsesc cuvinte scrise și Şterse de zece și chiar 

de două-zeci de ori! 
Continuitatea gândirei asupra aceluiaș su- 

Biect : lată unul “din secretele oamenilor mari 
Prima condiție a educaţiei noastre e prinur- 

mate să ne formăm un ideal de viață, să-l dis- 
cutăm bine înainte de a-l accepta, dar odată 
ce Pam primit, să-l considerăm ca sfânt, în a- 
fară de orce îndoială, și să nu-l perdem nici o 

„clipă din vedere.
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Cei ce au luat parte în excursiuni la munte 
au putut observa că numai acele excursiuni reu- 
șesc, care sunt bine hotărâte de mai înainte 
după un anumit plan acceptat de toți. Când 
lipsește această hotărâre prealabilă, când se 
iau hotărârile pe drum, atunci unul voește să 
meargă la dreapta și altul la stânga, unul vo- 
ește să se mai oprească, altul să continue dru- 
„mul și rezultatul e că nimeni nu poate ajunge 
unde a dorit. 
Tot astfel se întâmplă și în lunga excursi- 

une a vieţii. Cei ce n'au un scop bine, hotărât 
se abat la dreapta şi la'stânga și mor fără să 
cunoască viața în deajuns. Numai cel care ur- 
„mărește un ideal, înaintează mai mult în calea 
Vieţii, ajunge s'o cunoască mai bine Şi trăeşte 
în realitate mai mult. 

% 

Idealul fiecăruia din noi trebue să fie a trăi 
o viață cât mai deplină Și ma intensă. Convin- gerea noastră e că aceasta e viața superioară. Omul are două tendințe fundamentale: ten. dința de a-și economisi forțele, de a-și res- trânge activitatea, de a duce o viață liniștită şi tendința contrară de a-și desfășura forțele, de a da ființei sale întreaga desvoltare, de a duce 0 viață cât mai activă și mai fecundă. Prima tendință o are în momente de abatere, de o- boseală, de melancolie și de plictiseală. A doua
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tendință o are în momente de bună dispoztţie, 
în momente de energie când simte, cum a zis 
poetul, „tocul în vine“. 

Fiziologicește e demonstrat că viaţa intensă 
e superioară celei restrânse. Respirația e mai 
adâncă, circulația mai activă, procesul de asi- 
milare mai abundent, forța dinamometrică mai 
mare. 

Aceiaş superioritate există și din punctul de 
vedere psihologic. Atenţia e mai puternică, aso- 
ciaţia: de idei mai fecundă ; întrun cuvânt 0- ” 
mul e mai deștept, are mai viu sentimentul rea- 
lităţei și conștiința de sine — -simte că tră- 
ește. | 

Nu mai rămâne deci îndoială că viaţa de- 
plină e cea mai bună de trăit, aceia pe care 
trebue s'o alegem. A ne îndoi de acest lucru 
înseamnă a ne îndoi că omul de azi duce o 
viață mai bună decât sălbatecul primitiv, înseamnă 
a ne îndoi că omul celebru trăeşte mai bine 
decât contimporanii săi mediocri. 

Alegerea noastră e prin urmare făcută și ho- 
tărâtă pentru totdeauna. Vom căuta să trăim 
cât mai intens și mai înalt, să trăim în toată 
deplinătatea fiinţei noastre, să ne întrebuințăm 
cât mai bine viaţa. Acest ideal va fi pentru noi 
o idee fixă : steaua polară care să ne conducă. 
Acest ideal va fi pentru noio credință vie și 
nestrămutată, care ne va însufleți în fiecare mo- 
ment să ne facem datoria. 

*
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„Dar cum să urmărim acest ideal? = O primă 
condiție e să preţuim întotdeauna timpul. Mulţi 
oameni se plâng că viața e scurtă și acuză na- 
tura că a fost prea zgârcită, dându-ne așa de 
puțin timp de trăit. Chiar și înțeleptul Aristot 
acuză natura că e mai darnică ca unele ani- 
male cărora le dă 5 secole de viață, în timp ce 
omului, care are un destin așa de mare, îi dă 
un termen mult mai scurt. 

Adevărul e însă că dispunem de timp sufi- 
cient, dar îl risipim. Viaţa e destul de lungă 
pentru a săvârși faptele cele mai mari, dacă 
am profita de îiecare zi. Dar unul se îneacă în 
vițiuri, altul se prăpădește în nimicuri, iar cei 
mai mulți neavând un scop în viață, sunt ju- 
căria împrejurărilor ! 

A avut dreptate poetul latin să zică că cea 
mai mică parte din viața noastră e aceea pe 
care o trăim. Somnul ne “răpește o treime din 
existență, copilăria și nevoile fiziologice a- 
proape tot atât, iar ocupațiile necesare pentru 
susținerea existenței ne lasă prea puțin timp pen- 
tru viața superioară. Și totuș nici din acest pu- 
țin timp nu Știm să profităm. Omul trăește ca 
și cum ar fi nemuritor. N'are în vedere că ter- 
menul fatal se apropie mereu Și că timpul per- 
dut nu se mai întoarce! Dacă ar ști sigur cât 
mai are de trăit, cum ar mai economisi timpul. 

Timpul e ştofa din care-i făcută. viața. A 
risipi timpul înseamnă a dispreţui viaţa. Nimeni 
nu lasă să i se răpească proprietatea și totuși 
permit să li se răpească timpul. Nu se găseşte  
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nimeni care să-și împartă averea și fiecare își 
distribuie viața primului venit. 

Omul e grăbit să trăiască: disprețuiește pre- 
zentul și e nerăbdător să vadă viitorul. Dacă 
ar putea să trăiască întreaga viaţă într'o zi, să 
vadă desfășurându-se evenimentele vieței sale 
ca într'o ședință de cinematograf, mulți ar face 
imprudența să încerce acest lucru. Serbarea -a- 
nului nou arată cât e de nerăbdător omul de 
viitor. Insă omul disciplinat, care ştie să între- 
buințeze fiecare zi, nu dorește să treacă timpul 
mai repede, nici nu-i e teamă de viitor. El Waș- 
teaptă binele dela soartă nici de la împrejurări, 
ci din activitatea lui. 

g. 

In privința întrebuințări timpului, găsim în 
Payot, Education de la volonte, o pagină îru- 
moasă (pag. 146): „Marea mizerie a studen- 
tului e în timpul de inerție, de lipsă de voință, 
Când se prăpădeşte întro lene rușinoasă. Își 
face toaleta cu ceasurile, îşi. perde dimineața 
Căscând și răsfoind a lene o carte sau alta. 
Nu poate lua nici o hotărâre : nici să lucreze 
Cum trebue, nici să se lase de lucru“. „A fi 
activ, continuă d. Payot, înseamnă a sări dimi- 
neața jos din pat, a'și face repede toaleta şia 
se pune la lucru fără a lăsa timp preocupări- 
lor străine. A fi activ la lucru, înseamnă a nu 
cit, nici un moment pasiv, a'Și ţine atenția încor- 
dată“. Apoi când vine întradevăr oboseala, lX-
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săm cu hotărâre lucrul, pentru a ne repara for- 
țele. | 

E uimitor ce poate face omul, când își în- 
trebuințează bine timpul. D'Aguesseau a pre- 
zentat într'o- zi soției sale o carte, pe care a 
scris'o în timpul sferturilor de oră, când era 
nevoit să aștepte masa. Celebrul bărbat de 
Stat olandez Witt fu întrebat odată cum de 

„mai găsește timp pentru distracție, când are a- 
tâtea ocupații. „Nimic mai simplu, răspunse dân- 
sul; nu mapuc de două lucruri în acelaș timp 
și nu amân pe a doua zi ceeăce pot face i- 
mediat“. 

A face fiecare lucru Ia timpul său și a-l face 
în mod definitiv, pentru a nu reveni asupra lui : 
iată un alt secret al oamenilor mari. 

* 

Prin urmare avem un ideal în viață și pre- 
țuim timpul. Rămâne acum să ne facem un plan 
de educaţie, potrivit naturei noastre și împre- 
jurărilor în care trăim. Pentru a face acest plan 
e nevoe să ne cunoaștem noi înşine. 'Trebue 
să ne dăm seama de lipsurile și cusururile na- 
turei noastre, pentru a ne putea îndrepta. 

Intruna din convorbirile sale cu discipolii, 
Socrate zise: „Spune-mi drept, Eutidem, ai fost vre-odată la Delfi? — Am fost de două ori, jur în numele lui Jupiter. — Ai observat in- 
scripția săpată pe templu: cunoaște-te pe tine însuţi 2? — De sigur că am observat-o. — Crezi
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oare că pentru a se cunoaște pe sine, e de a- 
juns să-ți cunoști. numele ? Nimeni nu cumpără 
un cal numai după vedere,ci îl pune la încer- 
care ca să vadă dacă e blând sau nărăvaș, 
dacă e iute sau dacă poticnește. S'ar putea deci 
ca omul să se cunoască pe deasupra, fără ase 
examina cât valorează ? — Fără îndoială că nu. 
—E prin urmare evident că această cunoaștere 
de sine e pentru om un izvor de bunătăţi, 
în timp ce greșita opiniune despre sine îl ex-, 

„pune la multe rele. Acei cari se cunosc bine, 
ştiu ce le, este folositor, deosebesc ce pot face 
de aceia ce nu pot face șifăcând ce sunt ca- 
pabili, își procură cele necesare și trăesc fesi- 
ciți. Din contră, cei ce nu se cunosc, nu izbu- 
tesc în întreprinderile lor și se fac de râs“ 
(Xenofon, Memoriile lui Socrate cartea IV, 
cap. II. ” 

Pentru a se cunoaște bine pe sine e nevoie 
de a se examina singur. Practica examenului de 
conștiință e recomandată de toți moraliștii an- 
tici și creștini. Seneca o descrie frumos. „Tre- 
bue să chemăm în fiecare zi sufletul nostru 
să-și dea socoteală. Aşa ficea Sextius; cum 
sfârșia ziua, se întreba: de ce cusur m'am vin- 
decat azi? Ce patimă am combătut? Intrucât 
am devenit -mai bun ?—Nimic nu poate fi mai 
frumos decât această deprindere de a trece în 
revistă faptele zilei !... Tot așa fac și eu, con- 
tinuă Seneca, și indeplinind faţă de mine în- 
sumi funcțiunea de judecător, mă citez înain-
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tea tribunalului meu. După ce am stins lumina 
în cameră, încep o anchetă asupra zilei trecute. 
revin asupra tuturor faptelor și vorbelor mele. 
Nu-mi ascund nimic, nu-mi tolerez nimic. Pen- 
tru ce m'aș teme de a-mi cerceta greșelile, 
când îmi zic: bagă de seamă să nu mai re- 
peți; de astă dată, te iert!“ (Seneca, Despre 
mânie cartea Îl). 

Obiceiul examenului de conștiință trebue să 
fi fost destul de răspândit în anticitatea greco- 
romană, de oarece Epictet, într'o spirituală pa- 
rodie ne arată examenul de conștiință al unui 
curtezan, care se judecă și se mustră văzând 
că n'a ajuns să fie un curtezan desăvârșit, a- 
decă un lingușitor. „Am scăpat azi din vedere 
să lingușesc pe cineva ? se întrebă el. Nu cumva 
oare m'am purtat ca un om indepedent, sincer ?“ 
Și dacă crede că sa purtat cumva astfel, își 

"bănuește, se acuză. „Ce nevoe aveam să vor- 
besc astfel? își zice curtezanul; nu puteam 
foarte bine să mint ?* (Convorbirile lui Epictet, 
cartea IV, cap. VI). 

Stoicienii recomandau cu căldură practica exa- 
menului de conștiință. In timpul acțiunii omul 
nu-şi dă adesea bine seama de ceeace face. 
Dar când se reculege și cercetează fapta ca şi 
cum ar îi făcută de un străin, atuncizpoate ob- 
serva greșala și lua măsuri de îndreptare. Re- 
zultatul examenului de conștiință va îi că cu 
timpul ne va lumina asupra defectelor noastre 
şi vom putea lupta contra lor. Dună cum zice
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autorul imitației lui 'Isus, „dacă am stârpi și 
dezrădăcina în fiecare an câte un viciu, am a- 
junge oameni perfecţi“ (cartea 1, cap. XI). 

Niciodată examenul de conștiință n'a fost 
practicat mai cu ardoare decât sub imperiul ro- 
man. Exemplul cel bun venea dela însuș îm- 
păratul Marcu Aureliu. Toţi Romanii, doritori 
să se perfecționeze în virtute, imitau în această 
privință pe îilozofi. 

„Adesea, zice Marcu. Aureliu căutăm un loc 
retras la mare sau la munte. Ce naivitate! Nu-i 
permis oare ori când să ne retragem înlăuntrul 
sufletului nostru ? Nicăeri omul mare o ascun- 
zătoare mai liniștită, mai ales dacă a săvârșit 
fapte a căror contemplare îl lasă calm și mul- 
țumit, Invaţă dar să te foloseşti de această re- 
tragere pentru a-ţi reînoi puterile.“ (Cugetări, 
cartea IV, cap. 3). ! 

„Inainte de a face ceva, zice Marcu Aureliu, 
întreabă-te singur: e bine să faci acest lucru? 
Nu mă voi căi oare niciodată ?* (Ib. cartea 
VIII, $ 2). Chiar şi în gândire trebue să evi- 
tăm tot ce-i nefolositor și imoral. „Deprinderea 
pe care trebue so luăm, e de a nu ne gândi 
niciodată decât la astfel de lucruri, încât dacă 
ne-ar întreba cineva pe neaşteptate: „la ce te 
gândești ?«, să-i putem răspunde îndată sincer: 
„iată la ce mă gândesc“. (Ib. cartea. Il, cap. 
IV). | - 

Cugetările lui Marcu Aureliu sunt produsul u- 
nei conştiinți morale înalte. Ele nu se mai po-
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trivesc pe deplin cu ideile și sentimentele noa= 
stre de azi, dar ne pătrund de un fior sfânt, 
ne inspiră dorința arzătoare de a ne cultiva, de 
a ne perfecționa, pentru a ne face din viața 
noastră o operă de artă şi de înțelepeiune. 

Daţi-mi voe, vă rog, să mai citez o parte, 
dintro cugetare a lui Marcu Aureliu. Ea ne 
umple inima de duioșie. „Vei ajunge oare în- 
tro zi, suflete, să îi bun, Simplu, în acord cu 
tine însuţi ?... Când vei putea gusta pe deplin 
mulțumirea de tine însuţi ?... Când vei deveni fe- 
ricit de condiţia actuală, mulțumit de bunurile 
prezente, convins că ai tot ce trebuie să ai... 
şi că în viitor totul va fi deasemenea bine ?... 
Când vei ajunge oare, sufiete, astfel ca să poţi 
trăi în cetatea zeilor și a oamenilor, fără să le 
adresezi nici o plângere și fără să ai vreodată 
nevoe de ertarea lor?“ (Cugetări, X, 4). 

Din cugetările lui Marcu Aureliu se vede ce 
luptă eroică a dus el, până a ajuns la calmul 
stoic, pe care l-a dovedit în viaţa lui. A trebuit 
să-și tortureze natura, s'o“mutileze chiar în u- 
nele ei părți nobile. Perpetua repeţire a ace- 
loraș argumente, feluritele imagini sub care caută 
să reprezinte vanitatea tuturor lucrurilor, probele 
adesea naive pe care le aduce pentru a arăta 
deșertăciunea lumei, dovedesc luptele crâncene 
pe care-le-a întreprins pentru a Ssiinge în el 
orice dorință. 

Citirea lui Marcu Aureliu ne întărește, fără 
a ne consola; ea ne lasă un gol în suilet, pe
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care totuși nu l-am schimba cu  satisfacțiunile 
lumești. Nimeni n'a mers mai departe ca el cu 
umilința, resemnarea și severitatea față de sine. 
A nimicit în el până și dorința de glorie, ul- 
tima iluzie a sufletelor mari. Trebuie să faci 
binele, zicea dânsul, fără să te preocupi dacă 
îl va afla lumea. Marcu Aureliu a ajuns să ni- 
micească în el orice urmă de amor propriu. 

De sigur că noi nu putem lua pe Marcu 
Aureliu ca model. Concepţia noastră despre viaţă, 
lume și societate s'a schimbat. Intre altele noi 

“nu putem să ne resemnăm față de relele naturei, 
ci trebue să luptăm contra lor. Ne-am 'ocupat 
de Marcu Aureliu numai pentru a- vedea cât e 
de mare puterea disciplinei de sine, cât e de 
excelentă metoda examenului de conștiință. li 
vom adopta dar metoda pentru a urmări însă 
idealul de viață așa cum îl înțelegem noi as- 
tăzi. 

Tot din punctul de vedere al metodei de e- 
ducaţie prin sine însuşi, putem să ne folosim 
de scrierile moraliștilor creștini: Bossuet, FE- 
nelon, Nicole și Bourdaloue. Cunoașterea adâncă, 
pe care o aveau despre natura omenească și 
experiența vieței, le-a sugerat mijloace inge- 
nioase pentru îndreptarea omului. Putem profita 
și de aceste metode, punându-le însă în ser- 
viciul idealului nostru. 

* 

Odată ajunși să ne cunoaștem pe noi: înșine, 
vom alcătui .un plan de îndreptare, În privința 

C.3
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aceasta avem o metodă excelentă: calendarul 
lui Franklin. Această metodă e așa de simplă, 
încât ne temem că nu ise va da întreaga im- 
portanță -pe care o are. De aceia vom spune 
mai întâi în câte-va cuvinte cine a fost Fran- 
klin şi ce a devenit elcu practica acestei me- 
tode. 

Benjamin Franklin, filozof, fizician și om de 
Stat american, sa născut la Boston în 1706. 
Era fiul unui modest fabricant de lumânări. Fi- 
ind sărac și trebuind să înveţe un meșteșug, 
pentru a-și asigura existența, intră ca ucenic în 
fabrica tatălui său. Neplăcându-i această me- 
serie, intră apoi ca ucenic în tipografia fratelui 
său. După o viață plină de muncă! stăruitoare, 
Franklin izbuti să deschidă o tipografie a lui. 
Din acel moment, putând dispune de mai mult 
timp liber, începu să-și facă propria lui cultură. 
Fondă un jurnal și. publică almanahul zis „al 
bunului: Richard“, în care dedea poveţele pe 
care le scosese din viață. Acest almanah avu 
un Succes enorm. Franklin fiind încurajat, fondă 
un club de lectură, o bibliotecă, un spital, o 
societate de asigurare contra focului şi luă multe 
alte iniţiative frumoase. In acelaș timp se ocupă de știință şi inventă paratrăsnetul : fapt pentru 
care a fost ales membru al acadeiniei franceze 
şi al societăţii Științifice din Londra. Intră apoi în viața politică și contribui mult la indepen- 
denja Statelor-Unite. 

iața lui Franklin, povestită de el însuşi în
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memoriile sale, e un model demn de admirat, 
Citind aceste memorii rămâi uimit de ce poate 
să facă un om, care nu se dă în lături dela 
nici. o greutate. Franklin a fost și va rămâne 
tipul omului, care se ridică prin propriile lui 
“forțe dela treapta cea mai de jos a societății, 
la cele mai înalte onoruri. La moartea lui, Cons- 
tituanta franceză a votat un doliu de trei zile. 

„Imi  formai, zice Franklin în autobiografia 
sa (p. 122—7), planul îndrăzneţ și anevoios de 
a ajunge la periecţiunea morală. Doream să-mi 
petrec viaţa fără de nici o greșală și să mă 
feresc de toate relele la care aplecarea natu- 
rală, societatea și deprinderea puteau să mă în- 
demne. 

„Fiindcă cunosc sau credeam că cunosc bi- 
nele și răul, nu înţelegeam pentru ce să nu pot 
face binele și să nu mă feresc de rău. Indată 
însă văzui că am întreprins o sarcină mai grea 
de cum îmi închipuisemla început. Când eram 
mai atent -și mă siliam din toată inima să mă 
feresc de o greșală, cădeam adesea în alta, 
fără să observ: deprinderea era mai tare decât 
atențiunea ; aplecarea firească era mai tare de 
cât rațiunea. 

„An sfârşit, după observaţiile făcute, mă, În 

credințai că deşi suntem convinşi despre inte- 

resul ce avem ca să fim pe deplin virtuoși, to- 

tuși această convingere nu-i de ajuns ca să 

preîntâmpine greșala. E nevoe să rupem cu des- 

prinderile contrare, să ne formăm altele bune, să
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ne  întărim întrânsele, căci altiel niciodată nu 
vom îi Singuri de o îndreptare statornică a 
conduitei noastre. Ca să ajung acest scop, mă 
gândii să adopt următoarea metodă. 

„Sub 13 titluri coprinsei toate virtuțile pe 
cari atunci le priviam ca necesare sau de dorit 
și alăturai pe lângă fiecare câte o scurtă învă- 
țătură, care arăta 'pe deplin întinderea ce dam 
însemnătății sale. lată acele virtuți, urmate fie- 
care de preceptul lor: 

1) Cumpătare. Nu mânca până la îngreuiare, 
nu bea până să te amețeșii. 

2) Tăcere. Nu vorbi decât ceeace poate îi 
folositor ţie şi altora ; ferește-te de convorbirile 
deșarte. 

3) Ordine. Fiecare lucru să-şi aibă un loc 
„ anumit, fiecare afacere un timp hotărât. 

4) Hotărâre. Fii decis a face ce ești dator 
să faci, execută fără șovăire ceeace ai ho- 
tărât, | 

5) Economie. Nu face nici o cheltuială decât 
pentru binele tău sau al altora, adică nu cheltui 
nimic fără necesitate. 

6) Silinţă. Nu pierde timpul, ci ocupă-te: ne- 
încetat cu, ce e folositor și abține-te dela orice 
faptă de prisos, 

7) Sinceritate. Fereşte-te de orice prefăcătorie 
vătămătoare, formează-ţi cugetări drepte și con- 
formează-te lor, când vorbești. 

8) Dreptate. Nu face rău nimănui, vătămân-
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du-l în interesele lui, ori neîngrijind a-i face 
"binele la care. te obligă datoria. 

9) Moderaţiune. Fereşte-te de extreme, nu 
te supăra de nedreptățile ce ţi se tac, pe cât 
crezi că nu le meriţi. | 

10) Curăţenie. Nu suferi necutățenie nici pe 
corp, nici pe vestminte, nici în casă. 

11) Linişte. Nu te turbura de nimicuri, nici 
de întâmplările obişnuite « sau de care nu poți 
scăpa. 

12) Castitate. 
13) Umilință. Imită pe Socrăte și pe Chris- 

tos. 

„Dorința mea. fiind să mă deprind cu toate 
aceste virtuţi, mă gândii că, în loc să-mi îm- 
prăştii atențiunea, încercând să le posed pe 
toate deodată, ar ţi mai bine s'o restrâng câtva 
timp numai asupra uneia din ele; și după ce 
mă voi asigura de dânsa, să trec la alta; şi 
aşa “mai încolo, până le voi dobândi pe câte 
trei-spre-zece. Și fiindcă posedarea câtorva din- 
trînsele putea să înlesnească dobândirea ce- 
lorlalte, alesei mai, întâi cumpătarea, pentrucă 
ea tinde să ne dea linişte de spirit, minte lim- 
pede: lucruri atât de necesare, când trebuie să 
fim în necontenită veghere și să ne ferim de 
momirea vechilor deprinderi, de puterea ispitelor 
necurmate. 

„Odată întărit în această virtute tăcerea ar 
deveni mult mai ușoară. Dorind ca odată cu 
perfecţionarea în virtute să capăt şi cunoștințe,



39 Prelegerea Il 
  

judecai că în convorbire, mai eurând le do= 
bândește cineva ascultând, decât vorbind, Prin 
urmare, voind a curma deprinderea ce aveam de 
a tot face spirite și glume satirice, cari mă fă- 
ceau să nu fiu primit decât în societăți ușu- 
ratice, dădui locul de al doilea tăcerii. 

„Cu ajutorul ei și al ordinei, ce vine după 
dânsa, speram să câștig mai mult timp, spre 
a-mi termina proectul și studiile mele. Hotărâ- 
rea, ajungând să fie pentru mine o deprindere, 
mă va întări în silințele ce-mi dau ca să do- 
bândesc celelalte virtuţi. Economia și munca 
scăpându-mă de datoriile ce mai aveam de 
plătit și aducându-mi belșug și indepedență, tre- 
buiau să-mi înlesnească practicarea sincerității 
a justiţiei și a celorlalte virtuți. 

„Atunci am încheiat că, după cum zicea. Pi- 
tagora în versurile lui de aur, era neapărat ne- 
cesară o examinare zilnică Ca so pui în lu- 
crare, adoptai această metodă: 

„Făcui un caet, în care'pentru fiecare virtute 
destinai o pagină, liniată cu roșu în șapte co- 
loane — adică câte una pentru fiecare zia 
săptămânei. 

„Peste aceste coloane, trăsei 13 linii roșii 
transversale, destinând câte o coloană pentru 
fiecare virtute. Puteam însemna astfel în fiecare 
seară toate greșelile pe care, după cercetarea 
mea, vedeam ca le făcusem în ziua aceea în 
contra vre-unei virtuţi. 

„Mă hotărâi să observ cu străşnicie în cursul
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fiecărei săptămâni una după alta fiecare _vir- 
tute. 

 „AStiel în prima „săptămână grija -mea de 
căpetenie fu să mă feresc de cea mai mică 
greșală contra cumpătărei, lăsând pe celelalte 
virtuți în voia întâmplării, dar însemnând în 
fiecare seară greşelele făcute contra lor. Dacă 
în prima săptamână mă credeam destul de pre- 
gâtit în practica primei virtuţi, încercam să-mi 
întind atențiunea asupra virtuţii de a doua, și 
procedând tot așa până la cea din urmă _vir- 
tute, puteam să fac un curs complect în 13 
săptămâni și să-l repet de patru ori pe an. 

„După cum grădinarul nu caută să zmulgă 
toate buruienile. deodată, ceeace ar întrece pu- 
terile sale, ci îngrijește mai întâi o brazdă şi 
nu trece la alta până n'a isprăvit cu cea dintâi, 
tot astfel și eu speram să gust plăcerea de a 
vedea în paginile. calendarului meu progresele 
pe care le făceam în fiecare virtute, prin scă- 
derea treptată a numărului însemnărilor. Imi 
propusei însfârșit, ca să reîncep de multe ori 
această metodă până ce voi ajunge să am 
fericirea să văd livretul meu alb, după o cer- 
cetare de 13 săptămâni.“ 

A 

i 

In rezumat, pentru a ne face educaţia trebue 
să avem mai întâi un ideal cât mai convingător a 
și permanent în sufletul nostru. 

Al doilea, trebue să căutăm a ne cunoaște
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pe noi înșine, în care scop ne vom „reculege 
adesea, dacă se poate în fiecare seară, pentru 
a examina faptele pe care le-am săvârşit în 
cursul zilei și întâmplările la care am luat 
parte. 

Al treilea, vom alcătui un plan de educaţie 
bine hotărât și vom urmări realizarea lui asttel 
ca să ne scăpăm treaptat de defectele pe care 
le avem și si dobândim calităţile ce ne lip- 
sesc. 

Studentul care se însuflețește de un ideal în 
viață, care își formează un plan de cultură 
proprie și veghează neîntrerupt la realizarea lui, 
acordând fiecărui moment importanța pe care 
o are: studentul care își formează asemenea 
deprinderi energice, poate fi sigur de un viitor 
frumos. O viață sublimă e un ideal al tinereţei 
realizat de omul matur. 

Ori cât de mare ar fi fatalitatea eredităţei și 
a împrejurărilor, omul se poate cuceri pe sine 
şi ajunge să fie stăpânul destinului său. Noi 
hotărâm de soarta noastră: s'o facem cât mai 
bună!



PRELEGEREA IV 

Fenomenele de sugestiune 

Cum să ne perfecţionăm ?—Ce este sugestiunea ? 
Sugestie normală şi ipnotică. — Cazuri de sugestie 
de senzaţiuni, idei, sentimente şi fapte. — Cum se 
explică sugestiunea ? — Persoanele cele mai suges- 
tionabile. — Experienţa lui Slosson. — Experienţa 
de la palatul de crista! din Paris. — Cumberlandis- 
mul, mesele mişcătoare şi scrierea spirită. — Citi- 
Tea gândului. — Intrebuinţarea sugestiunei în edu- 

caţia prin sine însuşi 

In prelegerea trecută am început studiul mij- 
loacelor generale de a-şi face „singur educaţia. 
Am văzut că e nevoie să avem în- permanență 
un ideal cât mai înalt și mai convingător, că 
trebue să ne cunoaștem pe noi înşine și să ne 
facem un plan de perfecționarea noastră. 

Acest plan consistă în a scăpa treptat de 
defectele pe care le avem și a ne dezvolta ca- 
lităţile. 

Dar cum să-l îndeplinim ? — Calitățile și 
defectele sunt deprinderi. Și deprinderile se
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formează prin acţiune. Va trebui prin urmare 
să nu pierdem nici o ocazie de a face acțiunile 
prin cari dobândim calități și a ne abţine de 
la acţiunile, care dau naștere defectelor. 

Insă pentru a .face sau a evila o acțiune 
nu-i de ajuns să voim, trebue să știm să voim. 
Un simplu act de voință e adesea neputincios 
ca să determine sau să oprească o acţiune. E 
nevoie de o întreagă strategie pentru a reuși. 
Această strategie trebue stabilită pe legile func- 
ționării sufletului omenesc. | 

Să luăm-un exemplu din viața zilnică. Cineva 
sufere de insomnie. In zadar are voință să a- 
doarmă ; în zadar îşi zice: „voiesc, voiesc ne- 
apărat să adorm“. Această încordare a voinţei 
îi împrăștie și mai mult somnul. Dacă însă un 
doctor de încredere i-ar spune: „Culcaţi-vă  li- 
niştit, nu vă mai preocupaţi de nimic Și som- 
nul are să vie de la sine“-—se poate foarte bine 
ca această încredere inspirată, cu sau fără aju- 
torul unui medicament, să determine somnul. 

Alt exemplu tot aşa de familiar. Adesea se întâmplă-că nutne vine în minte un cuvânt, de 
Care avem nevoie. In zadar răscolim memoria, în zadar ne încăpăținăm să-l căutăm. Văzând 
că cu toate sforțările noastre nu izbutim, ne zicem atunci : „Lasă, că-mi voi aduce aminte 
mai pe urmă“, Și întradevăr, curând după aceia când am trecut la alte considerațiuni, cuvântul Căutat ne vine deodată în minte. Ceeace n'a
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putut îndeplini voința cea mai energică, a o- 
perat jocul automatic al asociaţiunei de idei. 

In ambele cazuri s'a întrebuințat în locul vo- 
inței militante, puterea sugestiunei. In cazul în- 
tâi sugestiunea a fost făcută de o altă per- 
soană, în cazul al doilea sugestiunea a fost fă- 
cută de însăși persoana, care avea nevoe. 

* 

Ce este sugestiunea ?—Sunt două feluri de 
sugesttuni. Sugestiunea normală are loc. când 
omul e treaz și îi poate rezista. Efectul ei se 
produce fie printrun consimțământ mai mult 
sau mai puțin chibzuit, fie prin credulitatea na: 
turală a omului. Sugestiunea ipnotică are loc: 
în timpul somnului produs artificial, când omul 
nu poate să-i reziste, chiar dacă ar voi. Efec- 
tul ei se produce fără consimțământul omului, 
printr'o credulitate și supunere anormală. | 

Sugestiunea normală se datorește tendinței 
naturale, pe care o au mai mult sau mai pu- 
țin toți oamenii, de a crede și a face ceeace 
văd și aud. Sugestiunea ipnotică se datorește 
unei anumite stări a sistemului nervos, în care 
omul e incapabil să controleze ideile și să re- 
ziste impulsiunilor sugerate. 

Ipnotismul prezintă inconveniente foarte grave. 
Provoacă turburări nervoase și slăbește simţul 
critic, deprinzând omul a fi supus ideilor stre- 
ing. Ipnotizarea nu poate îi întrebuințată decâţ
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ca metodă clinică. Ese prin urmare din cadrul 
cercetărilor noastre. 

Până pe la 1890 sugestiunea era sinonimă cu 
ipnotismul. Nu se practica sugestiunea decât a- 
supra persoanelor ipnotizate, sau dacă se în- 
cerca sugestiunea în stare de veghe, se pro- 
ceda ca și în cazul ipnotizării, adecă prin a- 
firmațiuni autoritare, care să determine supu- 
“nere automatică. 

Astăzi studiindu-se fenomenele de sugestiune 
„ care în mod normal și neintenționat au loc la 

toți oamenii, s'a ajuns la întrebuințarea meto-. 
dică a sugestiunei în educație. 

% 

Pentru a descoperi diferitele aplicațiuni ale 
sugestiei la autoeducție să trecem în revistă 
principalele categorii de fenomene sugestive. 

Se pot sugera sezațiuni, sentimente, idei și 
volițiuni. | 

a) Senzaţiuni.: Când doi copii ascultă clopo- 
tele, ne relatează Hack Tuke în scrierea sa Le Corps et PEsprit, dacă Spunem unuia că clo- potele zic „longue vie au roi“ şi celuilalt „ja- 
mais, toujours“ fiecare copil va auzi sunetul 
ce i sa spus. Se întâmplă - dealtfel ca și oa- 
menii maturi să audă în zgomotul monoton al drumului de fer o arie pe care 0 doresc. În tot cazul nu-i nimeni, căruia să nu i se fi în-
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tâmplat ca, aşteptând cu nerăbdare o vizită, să 
i se pară că a auzit soneria. 

Prin urmare o idee sugerată poate deștepta 
0 serizațiune auditivă. Tot așa se poate sugera 
orice specie de senzaţiune. Spencer nu putea 
să se gândească la o zgârâietură pe o placă 
de piatră, fără ca să-i treacă un fior prin tot 
corpul. De sigur că în privința aceasta vor îi 
mulți ca Spencer. Unele persoane, care asistă 
la operaţie, suferă împreună cu pacientul. 

Durand de Gros relatează o experienţă pe 
care a făcut-o întrun spital. Administră bolna- 
vilor o substanță inofensivă: apă cu zahăr. Pe 
urmă toți infirmierii se arătară foarte alarmați, 
spunând” că din greșală sa dat bolnavilor o- 
travă în loc de sirop de gomă. Rezultatul fu 
că patru cincimi din bolnavi au vomitat. O 
simplă idee de frică sugerată a fost deajuns 
pentru a determina o senzațiune viscerală atât 

de puternică. 
Invers, o ideie sugerată poate neutraliza o 

senzațiune actuală. Inainte de invenţia cloro- 
formului, zice Carpenter, pacienții suportau u- 

" neori operaţiuni grele, fără să dee semn de 
cea mai mică durere. Fiind întrebaţi în urmă 
spuneau că n'au simţit nimic, dinc auză că și-au 
concentrat toată atenţiunea asupra unui subiect 
care-i captiva.. Mulţi martiri au suportat tortura 

Cu voioșie, gândindu- se la fericirea care-i aș- 

(eaptă întro altă viaţă.
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De prisos să continuăm cu înșirarea exem- 
plelor. Din cele arătate se constată deajuns că 
sugestiunea poate provoca sau stinge o senza- 
țiune. 

Tot astiel se pot sugera idei, sentimente Și 
volițiuni. Ideile cele mai îndoelnice, fiind mereu 
afirmate, ajung să fie crezute. Mincinosul cade 
propria lui victimă. Mulţi au observat de sigur 
că dacă în mijlocul unui'acces de furie, ne vine 
întâmplător. în minte ideia de a ne linişti, furia 
se calmează de la sine. Un caz obișnuit de 
sugestie e și contagiunea emoțiunilor. Veselia, 
tristețea se comunică cu cea mai mare ușurință. 
Un orator entuziast sau indignat entuziasmează 
sau indignează întregul auditor. Tot asttel fap- 
tele sunt contagioase. Crimele pasionale și mai 
cu seamă sinuciderile prin imitație sunt foarte 
ese, 

x 

Cum se explică sugestiunea 2-—"Teoria veche 
a lui Mesmer atribue efectele sugestiunii unei 
forțe fizice analoage cu a magnetului, îorță pe 
care unele persoane ar radia-o în jurul lor. 
După școala din Paris sugestia se explică prin- 
tro diateză nervoasă,al cărei caracter principal 
e instabilitatea sistemului nervos. Ambele teorii 
consideră însă numai sugestiunea ipnotică. 

După școala din Nancy sugestiunea e ur- 
marea națurală a legei psihologice în virtutea
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căreia orice idee tinde să se afirme, să se reali- 
zeze, afara numai dacă nu-i împedicată de ten- 
dința altei idei contrare. Noi vom adopta acea- 
sta explicare, adăogând însă ca forța motrice 
a ideiei variază cu elementul afectiv, care e a- 
sociat de acea idee. 

După d. Binet e greșită teoria că sugestia 
e o idee care se transformă în act, căci această 
transformare e un fenomen psihic obișnuit, care 
se produce de câte ori ideia e destul de vie. 
Dup: d-sa, sugestia e o presiune morala pe 
care o persoana 0 exerciteaza asupra alteia, 
presiune în urma careia individul sugestionat 
cugeta și lucreaza altfel decât dacu ar îi fost 
lasat în voia lui. | 

Pentru ca sa se produc: sugestia, e nevoe 
de o disociație mintala și de o oareșcare grad 
de inconștiență: Sub influența sugestiunei omul 
simte, cugeta raționeazn, se hotaraște, fără ca 
sa-și dea seamă. In timpul sugestiunei nu func- 
ționeaza spiritul critie: omul e st.„pânit de au- 
tomatismul vieței suileteşti. 

* 

In privinţa susceptibilității de a îi sugestio- 
nat, d. Binet stabilește prin experiențe, ca co- 
piii mici sunt cei mai sugestionabili. Credem că 
putem adăoga, pe baza observațiunei și a lo- 
gicei, că omul ignorant e mai sugestionabil, de 

cât cel cult. Acelaș 'om e mai sugestionabil
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în chestiunile pe care nu le cunoaște. Ideile 
sigure, pe care le are, se opun la primirea ne- 
întemeiată a altor idei de aceiaşi ordine. Su- 
gestibilitatea unei persoane într'o chestiune e 
în raport invers cu gradul de certitudine asu- 
pra chestiunei. Același criteriu se aplică pentru 
a stabili gradul de sugestibilitate a unui om 
în diferitele operațiuni mintale. Aşa, de exemplu, 
mai ușor poate fi sugestionat cineva asupra 
unei amintiri decât asupra unei „comparațiuni 
între fapte actuale, căci memoria inspiră mai 
puțină încredere de cât comparațiunea. 

D-rul Bernheim, invocând date statistice; ne 
asigură că persoanele cele mai sugestionabile 
nu Sunt, după cum se crede de obicei, femeile 
nervoase — ci militari, pensionari, foștii func- 
ționari administrativi: întrun cuvânt toți acei 
care au contractat deprinderea disciplinei și a 
supunerei oarbe. : ” 

* 

D. Binet (în lucrarea sa La Suggestibilit€) 
deosebește următoarele categorii de fenomene 
sugestive : 

1) Supunerea la o influență morală venind 
dela o persoană străină. 

2) Tendinţa de a imita, tendință 'care se com- bină adesea cu influența morală a celui ce su- gerează, dar poate exista și în stare izolată. 
3) Influenţa unei idei preconcepute, care pa- ralizează simţul critic. .
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4) Atenţiunea din momentele de așteptare 
sau greșelile inconștiente produse de o imagi- 
nație dezordonată. Și 

5) Fenomenele subconştiente care se produc 
în timpul unei stări de distracțiune sau în urma 
unui eveniment care a creat o diviziunea con- 
științei. a. 

Să luăm câteva exemple. 
Intro scurtă notiță publicată de Psychologi- 

cal Review, E. Slosson relatează o experiență 
de sugestiune pe care a făcut-o cu auditorii 
săi dela un curs public. Sugestia a consistat 
să producă halucinația unui miros tare. Orato- 
rul varsă pe o bucată de bumbac niște apă 
dintro sticlă bine închisă ; își întoarce capul cu 

desgust și spune că cu toate că mirosul lichi- 
dului e tare și de o natură particulară, totuși 
e suportabil. Experiența pe care voi so îac, 

zise el, e de a descoperi repeziciunea cu care 

se împrăștie acest miros. De „aceia rugă pe 
toate persoanele din sală, care îlvor simți, să 

ridice îndată mâna. Nu trecură 15 secunde și per- 

soanele din rândul întăi dădură semnalul. Inainte 

de a trece un minut, trei sferturi din auditor 

căzu victimă sugestiunei. Experiența nu îu pre- 

lungită mai mult, căci câteva persoane râu 1in- 

presionate de acest miros imaginar, voiră să 

părăsească sala. A trebuit multă insistența pen- 

tru ca să fie convinse că scopul adevărat al 

experienței a fost să provoace o halucinație.
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E în de obște cunoscut că autoritatea de 
care se bucură cineva, îi ţine adesea locul ca- 
lităţilor intelectuale ce-i lipsesc. Intrun cerc de 
Oameni nu atrage atenţia, nu-i ascultat cel mai 
inteligent, care -ar putea spune lucruri mai in- 
teresante, ci acel care are mai multă autoritate, 
a cărui privire e mai energică, a cărui vorbire 
plină și sonoră articulează încet fraze intermi- 
nabile. 

Unele calități fizice contribuesc 'deasemenea 
la formarea autorităţii. Tot astfel costumul, mai 
cu seamă cel militar. Numărul e un factor im- 
porlant de autoritate. Un grup de 12 inși, care 
privesc un singur om, exercitează asupra lui o 
autoritate enormă. Vai de cel care e singur ! 
Studenții din.Paris, din aceia care nu prea vin 
pe la cursuri, au observat probabil acest fapt, 
de oarece se plimbă în grupuri pe bulevard 
pentru a teroriza cu privirea domnișoarele, pe 
care le întâlnesc singure. . 

Autoritatea e o calitate prețioasă în viață. 
Persoanele autoritare au mai mulți sorți de a 
reuși decât persoanele sugestionabile. In educația 
noastră vom căuta dar să dobândim calitățile, 
care ne dau autoritate Și ne fac mai rezistenți 
contra sugestiunilor streine. 

* 

O altă categorie de fenomene sugestive e provocată de imaginaţie. In această categorie
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întră cazul bolnavilor imaginari și a vindecărilor 
miraculoase. Acei care sunt numiţi bolnavi ima- 
ginari, sunt în realitate bolnavi, dar nu din o 
cauză organică, ci din cauza imaginației lor. 
După cum ideia de a îi bolnav creiază boala 
sau o întreține, tot astfel ideia de vindecare 
ajută vindecarea. Leacurile băbești cu descân- 
tecele lor vindecă numai prin încrederea pe 
care o inspiră: bolnavului. că seva vindeca. In- 
vers, medicamentele care exercită uneori o ac- 
țiune curativă, sunt nefolositoare medicului, din 
cauză că medicul raționând asupra efectului lor 
perde sorții de vindecare ce nasc dintro în- 
credere deplină în puterea medicamentului. 

Tot prin sugestiune se explică puterea re- 
licvelor și a talismanelor. Un autor din secolul 
al XVI, Petru Pomponazzi, descoperise acest lucru. 

„Vindecările atribuite unor relicve, zice dânsul, 
sunt datorite imaginaţiei și încrederei. Filozaoiii 
știu că dacă în locul osemintelor unui sfânt s'ar 
pune ori ce alt schelet, bolnavii se vor vindeca 
tot așa ca și când sar apropia de adevărate 
relicve.“ 

In istoria ipnotismului a fost o epocă când 
se căuta influența metalelor și a magnetului a- 
supra bolnavilor. Efectele observate nu se da- - 
toreaui însă acțiunei directe a metalului, ci ima- 

ginației bolnavului, care fiind pus într'o stare 
de așteptare, își sugera singur diferitele simptome 

ce se atribuiau metalului,
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Gardianul dela palatul de cristal din Paris, 
însărcinat să manevreze o maşină electrică, a 
observat adesea că doamnele, care veneau să 
ia mânerele mașinei, se arătau impresionate și 
credeau sincer că au fost electrizate, atunci 
când maşina nici nu începuse să funcționeze. 

„In 1862 îui chemat, zise Woodhouse Braine, 
să administrez cloroform unei tinere domnișoare 
foarte nervoasă, căreia trebuia să i se opereze 
două tumori. Trimesei să cumpere cloroform 
și în așteptare, veind să deprind domnișoara 
cu masca aparatului, i-l aplicai pe față. Indată. 
ea începu să respire forțat. După jumătate mi- 
nut îngână: „Ah, simt că mă duc! mă duc!“ 
Flaconul cu cloroform nu venise încă. O u- 
șoară înțepătură o lăsă indiferentă ; înțepai a- 
tunci cu putere: spre marea mea mirare d-șoara 
nu simţi nimic. Ocaziunea îmi păru favorabilă și 
rugai atunci hirurgul să înceapă operaţia. Mai 
târziu întrebai domnișoara dacă a simţit ceva 
în timpul operaţiei. „Nu, răspunse dânsa, nu 
ştiu ce s'a petrecut.“ La plecarea ei din spital 
dânsa credea cu convingere în puterea anes- 
tezicului ce i se administrasec. 

* 

Ca exemplu de sugestiune printro idee pre- 
concepută, avem judecățile greșite :pe care le 
facem asupra operelor şi oamenilor, despre Care aveam 0 opiniune înainte de a-i cunoaște,
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In aceiași categorie intră iluziunile pe. care și 
le face cineva despre o persoană iubită. Cu- 
noaștem cu toții spirituala descriere a lui Mo- 
liere. Puterea prejudecăților e foarte mare chiar 
și la oamenii inteligenți. De aceea ideile noi, 
care se lovesc de prejudecăţi, sunt primite cu 
mare greutate. Omul are două tendinţi contrare : 
aceia-de a urma calea bătută, de a cugeta și 
lucra ca în trecut — și tendința de a inova. 
Când prima tendință predomină, avem un spi- 
rit rutinar: când predomină tendința contrară, 
avem un spirit de inițiativă. . 

D. Binet a făcut cu elevi de școală primară 
experiențe foarte interesante pentru a descoperi 
cât e de mare puterea sugestiunei provocate 
de o idee directrice. Principiul acestor expe- 
riențe e următorul: se produce mai întâi o. ex- 
citație slabă cu ajutorul unui dispozitiv, care 
impresionează subiectul; apoi conservându-se 
acelaș dispozitiv, se exprimă excitaţia. In cele 

__ mai multe cazuri subiectul continuă să fie im-. 
presionat. Influența sugestiei e astfel dovedită 
în mod științific. - 

* 

In sfârşit sugestiunea poate determina şi ac- 
țiuni inconștiente. Astfel se explică cumberlan- 
dismul, mesele mișcătoare şi scrierea spirită. Pe 
principiul transmiterei mișcărilor inconștiente se 
bazează așa zisa citire a gândului. Persoana
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care voește să. i se ghicească gândul, e rugată 
să-și concentreze toată atențiunea asupra cu- | 
vântului pe care voește să-l ghicim, în acelaș 
timp i se.dă un creion în mână, apoi i se ține 
mâna ușor și îni așa îel ca subiectul să nu 
observe aceea ce face. După câtva timp su- 
biectul însuși a scris inconștient cuvântul la 
care sa gândit. N'avem decât să citim atunci 
în mod discret cuvântul scris, pentru a deş- 
coperi gândul subiectului, spre marea lui sur- 
prindere. 

Pe același principiu se întemeiază o experi- 
ență și mai interesantă, care se poate practica. 
de asemenea în societate. O persoană ascunde 
bine întrun loc din cameră un obiect necunoscut 
cititorului de gânduri. Acesta intră în cameră 
legat la ochi sau fiind ținut de mână de. per- 
soana, care a ascuns obiectul. In timpul cât 
face înconjurul camerei, această persoană trans- 
mite cititorului de gânduri mișcări inconștiente 
cu mâna de câte ori se apropie sau se în- 
depărtează de obiectul ascuns. lu cazul când 
are ochii liberi, cititorul de gânduri e ajutat și - 
de expresia inconștientă a figurei celui ce-a as- 
cuns obiectul. Pentru ca experiența să răuşeas- 
că trebue neapărat ca experimentatorul să fie 
un Om dibaciu. Bishop, Cumberland, au do- 
bândit reputația lor cu acest fel de exerciţii, 

%
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Din exemplele citate rezultă până la evidență 
puterea sugestiunei și importanța pe care o 
are în viața omului. E lesne de prevăzut că 
sugestiunea bine condusă poate fi de un îolos 
neprețuit în educaţie. Inainte însă de -a trece 
la consideraţiile practice, e nevoe să stabilim 
câteva observaţiuni, care ne vor servi de prin- 
cipii. 

Am văzut că sugestia poate veni dela o.per- 
soană streină, dar omul se poate sugestiona și 
singur. Primul caz se numește eterosugestie ; 
cel de-al doilea autosugestie. Aceste două su- 
gestiuni se găsese mai totdeauna combinate. 
Aceiași idee sugerată mai multor persoane se 
traduce prin acte diferite, căci fiecare creer con- 
cepe ideea și reacționează în felul său. Reciproc, 
0 idee, pe care ne-o sugerăm singuri, provine 
adesea din mediul înconjurător. , 

Sugestia e acţiunea prin care un organism 
mai pasiv, venind în contact cu un organism 
mai activ, tinde să se ridice la nivelul acestuia. 
Când un om superior. vine în contact cu un 
altul inferior, ajunge să-l stăpânească și-i im- 
pune inconștient deprinderile, voința şi chiar 
credința sa. Relaţiunile cu părinții, cu un profe- 

sor respectat și in genere cu orice om superior 
dau loc la sugestiuni, care pot influența O viață în- 
treagă O copilă cetise Ia vârsta de 13 ani într un ro- 
man Martin Paz, a'lui Jules Verne, descrierea 
unei eroine graţioase, care mergea cu pâși foarte
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” mici. Din acea zi copila își puse în' gând să 
facă paşii cât se poate de mici. Și-a format 
astiel o deprindere de care probabil nu se va 
desvăța niciodată. 

Autoritatea pe eare o posedă cineva, când 
nu-i datorită pe deplin calităţilor sale intelectuale, 
se explică în parte prin contagiunea unei stări 
de conştiinţă, care exprimă o convingere, o 
credință. o afirmaţie intensă. Supunerea e urma- 
rea unei sugestiuni victorioase şi puterea de a 
sugera se reduce la puterea de a afirma. Ca- 
racterele cele mai capabile de a dobândi auto- 
ritate asupra oamenilor sunt acelea care afirmă 
mai mult, sau cel puţin care par că afirmă mai 
mult prin gestul și tonul lor. Aceia sunt mai crezuți 
și mai ascultați care au mai multă credință 
sau care par astiel. | , 

Puterea de a afirma se reduce la rândul ei 
într'o energie a voinţei. Afirmarea că așa este 
atunci când nu-i impusă de realitate, se sprijină 
pe fondul sufletesc: așa voi să fie, mă conduc 
ca și cum ar fi aşa, mă adaptez cu totul la fe- 
nomenul voit.—Guyau formulează următoarea le- 
ge: orice voință energică tinde să determine în 
aceeași direcție voinţa celorlalți indivizi cu care bi 2 

vine în contact. 
O altă lege psihologică e că puterea de con- 

tagiune a unei credințe şi prin urmare a unei 
voințe, e în raport direct cu forţa sa de tensiune, 
cu puterea pe care o are ia cel ce o afirmă.
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Cu cât cineva e mai convins şi mai activ, cu 
atât poate convinge pe alții. Un act de voință 
energică devine pentru ceilalți un fel de îndemn 
şi de poruncă de a-l imita. ! 

Sugestiunea se' întărește când pe lângă gest 
și tonul vocei se recurge la influența exemplu- 
lui. D-nii Binet şi Fere au observat că se ob- 
ține o contracțiune dinamometrică mai puţin 
intensă “când se spune cuiva ; „strânge din toate 
puterile“, decât când i se spune „îă ca mine“ 
și i se arată cum să facă. Acest fapt e cunoscut 
din experiență de stăpâni, care când vor să 
aibă un lucru mai bine sau mai repede isprăvit, 
nu se mulțumesc să poruncească, ci pun ei în- 
săși mâna la lucru. Exemplul stăpânului devine 
pentru lucrători un îndemn mai puternic decât 
toate poruncile pe care le-ar da. 

Sugestia cu fapta e mai puternică decât su- 
gestia cu vorba. Când cineva afirmă o idee, ne 
putem îndoi de buna lui credință și această în- 
doială slăbește sugestiunea. Când însă vedem 
pe cineva lucrând conform ideilor, pe care le 

profesează, atunci nu mai încape nici o îndoială 

şi sugestiunea se produce cu toată puterea ei. 
Tot astfel o idee pe care și-o sugerează cineva 
singur, e mai puternică decât dacă i-ar fi su- 
gerat:0 altul. Credem mai lesne afirmările noas- 
tre, de cât ale altora. „Quod volumus, facile 
credimus“ A 

Fără de credință, fără «de autosugestie. viața 
ar fi cu neputinţă. Dacă omul ar voi să se con-
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“ducă numai după certitudini, nu sar hotăn nici- 
odată și nar mai putea trăi. Certitudini există 
numai în teorie; în practică există probabilități 
și șanse. Nu am nici o certitudine teoretică că 
voiu putea ţine prelegerea viitoare, căci ar tre- 
bui să cunosc toate legile universului ca să pot 
prevedea cu siguranță că voi exista și voi fi 
sănătos de azi întro săptămână. Totuși am în- 
crederea că voi putea avea plăcerea să ne în- 
tâlnim aici săptămâna viitoare, și această încre- 
dere, teoretic nefundată, joacă rol de certitu- 
dine în practică, căci mă va determina chiar 
de mâine să încep pregătirea viitoarei prelegeri. 

Aşa dar întreaga activitate a omului se spri- 
jine pe încrederea în sine, adică pe autosuges- 
tie. Această încredere provine din experiența 
forțelor sale. Ceeace am fost și ceiace suntem 
ne face să credem ceeace putem îi. 

* % + 
Acesta este, în puține cuvinte, mecanismul 

sugestiei și rolul pe care-l joacă în viață. Odată 
ce am descoperit acest mecanism, n'avem decât. 
să-l întrebuințăm la perfecționarea noastră. Din 
faptul că credința ne dă putere, din faptul că 
Opiniunea pe care o avem despre noi înșine 
influențează conduita noastră, vom scoate. prin- 
cipiul de a ne sugera că suntem așa precum 
voim să fim, pentru ca să devenim în vealitate așa.
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Oamenii care se analizează prea mult sunt 
nenorociţi, căci descoperind resorturile vieței lor 
sufletești, le slăbesc și devin incapabili de ac- 
june: Ori numai prin acțiune se obține fericirea. 

ot astfel omul care se plânge de toate nimi- 
curile, le exagerează importanța prin însăși atenția 

pe care le-o dă și se face. singur nenorocit. 
Vom întrebuința acelaş mijloc, dar spre binele 

nostru. Vom afirma că suntem sănătoși, bine dis- 
puși, plini de energie și de viaţă. Prima afirma-- 

„ție va fi greu de făcut, căci e contrazisă de rea- 
lltate. Fiind repetată însă mereu, ne va părea 
naturală. Mai mult chiar. va deveni adevărată. 
Căci sugestiunea de energie, pe care ne-o facem, 
va determină treptat o sporire:reală a forțelor 
noastre. 

Mântuitorul în “vorbirea lui parabolică a zis: 

„dacă am avea credință numai cât un grăunte, 
âm zice muntelui să se miște din loc,—și sar 

mișca“, Dacă omul ar avea destulă încredere 
în puterile lui, ar face „minuni“.



PRELEGEREA V. 

Autosugestia în educație 

Experiențele doctorului Lisbault.—Aplicările au- 
tosugestiei în educaţie. Criza morală de astăzi. — 
Năruirea credinţei. — lluziuni fecunde. — Întărirea 
idealului prin autosugestie.—Rolul autosugestiei în 
viaţă.—Cazul din Focşani.—Practica autosugestiei, 

In prelegerea trecută am văzut că sugestiunea 
e inspirarea unor senzațiuni, idei sau sentimente, 
care tind să producă un act. Această inspirare 
se poate face prin scris, prin vorbă, prin gest 

"și mai cu seamă prin faptă. Ea poate fi in- 
tenționată, făcută cu scopulde a ne determina 
la ceva, sau neintenționată, când sugestiunea are 
loc de la sine. In sfârşit, sugestiunea poate 
veni dela o altă persoană sau dela noi înșine. 
In cazul din urmă se numește autosugestiune. 

Sugestiunea „e un fenomen foarte însemnat
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în viața omului. Totce citim, tot ce auzim, tot 
ce vedem și pe de altă parte tot ce simțim și 
cugetăm poate da loc unei sugestiuni. Deacord 
cu școala din Nancy şi contra părerei școalei 
din Paris credem că sugestiunea e un fenomen 
normal, că orice ome mai mult sau mai puţin 
sugestionabil chiar în stare de: veghe. E deajuns 
să ne amintim cazul profesorului american, care 
întro minută a sugestionat trei sferturi din a- 
uditorul său. 

Până acum sugestia a fost întrebuințată în 
mod empiric în educaţiune. Aşa, de exemplu, 
orice mamă practică sugestiunea fără să ştie, 
de câte ori își mângâie copilul, când i s'a în- 
tâmplat vreun rău. Mângâierea, vorbele blânde 
pe care i le adresează, au ca urmare -să dis- 
tragă atenţia copilului de la durere și să-l facă 
să mo mai simtă. Lui Guyau segcuvine meritu 
de a îi arătat cel dintâi întrebuințarea metodicăl 
a sugestiunei în educație. 

Pe de aită parte doctorii Liebault, Bernheim 
și. Berillon încercară aplicarea sugestiei ipnotice 
în educaţie. lată cum a fost condus doctorul 
Li&bault să facă această încercare. Intro. zi i 
se aduce un copil suferind de o afecțiune ner- 
voasă. Doctorul voi să-l adoarmă ca să-i su- 
gereze ideile, care l-ar .fi putut vindeca. Co- 
pilul însă. nu se lăsăcu nici un chip să îie ip- 
notizat. Atunci fratele său, care-l însoțea, pen-
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tru a»i da curaj, se oferi el să îie ipnotizat, D-rul 
Licbault l-a adormit. În timpul somnului ipnotic, 
„mama copilului, care era și dânsa de față, se 
plânge întâmplător doctorului că copilul e leneș 
şi nu învăța nimic. Doctorul, printrun îndemn 
foarte naturai, spune copilului să se silească de 
acum înainte și să învețe lecţiile regulat. 

Dacă i-ar îi dat acest ordin în stare de ve= 
ghe, probabil că n'ar îi obținut. nici un rezultat. 
Dar copilul fiind în stare de ipnotism, când 
creerul funcționează automatic, ordinul a pă- 
truns adânc în firea lui șia trebuit să fie exe- 
cutat. Spre mirarea tuturor și a lui însuș a- 
cei copil, care fusese cel din urmă din clasă, 
deveni foarte silitor și reuși în curs de șase 
săptămâni să ocupe de două ori locul întâi. 
După acest timp însă silinţa încetă. Elevul, scăpat 
de robia autorității misterioase ce-l stăpânise, 
ma mai prifnit să fie ipnotizat. - , 

Doctorul Li&bauit, surprins de acest caz, în- 
cercă apoi aplicarea sugestiunei ipnotice în e- 
ducație. Dela 1885—1888 avu 22 de cazuri, 
dintre care 10 au reușit pe deplin, 8 au îost 
urmate de ameliorări şi 4 n'au reușit. Sugestia 
ipnotică s'a întrebuințat pentru a vindeca frica, 
inferioritatea mintală, relele dispoziții și deprin- 
deri. Ea nu trebue aplicată însă în cazurile nor- 
male, când copilul poate îi îndreptat pe căile 
obișnuite ale educației. 

*
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Să căutăm acum aplicaţiunile sugestiei la e- 
ducația prin sine însuș. Din faptul că conduita 
şi prin urmare ființa noastră poate fi influențată 
de sugestiunea altora, vom scoate principiul de 
a ne feri de sugestiunile rele și a căuta din 
contra persoanele și ocaziunile cari pot da loc. 
la bune sugestiuni. -Tot astfel din faptul auto- 
sugestiunei vom scoate principiul de a combate 
relele sugestiuni, pe care ni le facem singuri 
neintenţionat și a ne sugera, din contră, actele 
pe care e bine să le săvârșim. 

Am văzut că pentru a ne face singuri edu- 
caţia e nevoie înainte de toate să avem un i- 
deal, care să ne servească de călăuză și de în- 
demn în viață. Am căutat scopul vieții și am 
conchis că, dacă viața mare din natura ei un 
scop, trebuie să-i creiăm noi un scop, căci altfel 
e cu neputinţă s'oîntrebuințăm bine. Pentru un 
om conştient de sine, care într'adevăr e stăpânul 
vieţei sale, necesitatea unui ideal e tot “așa de 
mare ca și necesitatea aerului curat pentru a 
respira. , 

Dum spiro, spero. Cât timp respirăm, cât 
timp trăim, sperăm. Și sperăm într'o viață mai 
bună decât cea de azi, credem într'un ideal. 
Singura deosebire de oamenii de mai înainte, e 
că nu punem acest ideal întro viață viitoare, 
nici nu comptăm pe sprijinul vre-unei puteri 
supranaturale. Simţim în noi o forță pe care 
ne bizuim, pentrucă ea este producătoare de
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acțiune și se impune dela”sine. Deviza noastră 
2 : a - _ 

este: prin noi înșine. 

Progresul științelor și desvoltarea spiritului 
critic au năruit multe din credințele și preju- 
decățile vremurilor apuse. In aceste ruine sa 
prăbușit și idealul. Căci idealul oamenilor vechi . 
era susținut de credință. Din această pricină 
s'a ivit criza morală de care sufer sau au su- 
ferit unii dintre noi. Spiritele superficiale au 
conchis că € antinomie între știință și ideal, că 
idealul e o prejudecată, care trebue să dispară 
ca toate celelalte. 

Idealul însă va dura cât și omenirea, pen- 
trucă răspunde unei necesități fireşti a omului. 
Nu numai că știința n'a distrus idealul, dar îi 
servește baze mai solide pentru a se clădi, 
După” criza morală prin care am trecut, din ru- 
inele spiritului critic, idealul se înalță ca un 
soare viu și strălucitor după o zi posomorâtă 
și plină de ceaţă. 

Sunt iluzii atât de frumoase, atât de măreţe, 
încât am dori ca nici O răutate omenească, nici 
o experiență amară să nu ni le împrăștie. Gu- 
yau exprimă acelaș gând cu farmecul său po- 

„etic obișnuit. „Trebue să păstrăm în inimă un 
colț de verdeață și de tinerețe, un colţ în care 
să nu fi recoltat nimic, unde să putem oricând 
semăna o plantă nouă... A rămânea mult timp
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tânăr, a rămânea copil chiar prin spontaneitatea 
și afecțiunea inimei, a păstra în totdeauna. nu 
numai pe figură, dar și în suflet, ceva ușuratec, 
vesel și înaripat e cel mai bun mijloc de a 
trăi, căci ce forță mai mare poate fi decât ti- 
nerețea 2?“ (L'Irr6ligion de Pavenir, pag. 175). 

Aceiași cugetare o găsim în următoarele ver- 
suri : 

lilusion feconde, illusion sacree, 
Mere des grands espoirs et des efforts sans fin, 
Viens en le ranimant tromper le coeur humain, 
Habite en nous, sdutiens nos forces defaillantes: 
Nous avons fant besoin de ton aide ici-bas, 
Ou la dsception suit chacun de nos pas! 

Și mai departe: 

Nous parons de nos traits la nature impassible, 
C'est ainsi que la vie ici-bas est possible; 
Si le monde ă lui-mâme un jour se devoilait, 
Il serait effraye de se voir tel qu'il est, 
Il voudrait se mirer dans le regard des hommes, 
De nos illusions vetir sa nudite: 
Lidâal n'est-il pas, sur la terre oi nous sommes, 
Pius fecond et plus beau que la realit€? 

Ce qui fait la grandeur de notre pâle terre, 
Globe cteint au hasard dans les cieux emportâs, 
C'est qw'elle est le seul coin du monde ou l'on 

esp&re. (Guyau, Vers d'un philosophe, Iliusion f€- 
conde). 

Edgard Quinet învinovăţeşte pe toți acei care 
şi-au perdut iluziile. „Dacă urăsc ceva pe pă- 

” 4
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mânt, zicea dânsul, urăsc cuvântul: mi-am per- 
„dut iluziile. Când ai ajuns să pronunți acest 

- cuvânt, află că tu nu mai ești de cât o fan- 
tomă, adică jucăria împrejurărilor... Iuziune, e 
cuvântul de care te serveşti pentru a-ţi ascunde 
dezertarea și căderea.“ (L'esprit nouveau, VII, 3). 
Viaţa nu-i înșelătoare, noi nu știm să profităm 
de ea: - 

Oh! ne me dites plus que la vie est un râve, 
Une ombre qui s'enfuit et flotte sous nos pas, 
C'est le temps de la lutte,et si rien ne s'acheve 
L'âternel avenir a son germe ici-bas. 

La vie est un combat, ia vie est une arâne 
Ou le devoir grandit du triomphe obtenu : 
C'est le sentier qui monte et pas ă pas nous mene 

"Aux sommets doii ja vue embrasse Pinconnu. 
Pe ee te o. Î. | |. . | |. |. |. |. . .. 

Marche! et que chaque jour te trouve ă son aurore, Plus pres du but sacră, le flambeau dans la main. Agis! le temps est court; il se hâte et devore Ce qui n'est pas rcel, immortel et divin. 
. . . Pee o. | |. |. |. . . . d. 

A Dieu, ce passe mort qu'il repare et pardonne ; A Dieu, cet avenir que lui seul a scrute; 
A nous, Pheure qui fuit aussitât qwelie sonne, Mais qui contient /'6ternite. , 

(Mme de Pressense, Posies, Le Psaume de la vie). 

Intrun discurs admirabil ținut la liceul Char- lemagne din Paris cu ocazia împărţirei premiilor, Joufiroy zise: „Culmea vieței vă ascunde de-
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clinul ; din cele -două pante, d-v tinerii, nu cu- 
lioașteți decât una, aceia pe care o urcați; ea 
vă surâde, e îrumoasă și parfumată ca primă- 
vara, D-voastră nu vă este dat ca nouă să 
contemplaţi cealaltă pantă cu aspectul ei me- 
lancolic, palidul -soare care o luminează și țăr- 
mul înghețat cu care se termină.“ Luând însă 
apoi cuvântul Renan, exclamă : „Nu, tineri elevi, 
nu se poate să fie așa. E prea trist. Soarele 
nu-i niciodată palid; e învăluit numai une-ori...“ 
(Joutiroy, Melanges philosophiques și Renan, 
Pages choisies). o 

Când vom studia biografia oamenilor mari, 
vom constata că na fost nici unul dintre dânșii, 
care să nu fi nutrit un ideal în viață. Idealul 
le-a dat curaj să învingă greutăţile ; idealul i-a 
îndemnat la lucru în zilele de oboseală. Prin 
forța idealului au clădit acele opere uriașe, care 
rezistă timpului distrugător și stârnesc admirația 
noastră. 

+ 

Odată ce ne-am format un ideal și ne-am 
convins de necesitatea lui, îl vom cultiva ne- 
îstrerupt cu grija cu care vestalele romane ve- 
gheau ca focul sacru să nu se stingă nici odată. 
Dar cum? — Prin autosugestie: afirmând cu 

gândul, cu vorba și cu fapta, credința în ideal. 

Vom afirma, vom repeta această afirmare până
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când toată firea noastră va fi pătrunsă de a- 
devărul ei, când nici o umbră de îndoială nu 
se va mai putea deștepta în noi. Și fiindcă fa- 
natismul exaltă puterile omului, punând în ac- 
țiune toate resursele lui, vom fi fanatici pentru 
ideal. ” : 

Această formulă poate stârni râsul unora și 
chiar compătimirea lor. Știm bine că trăim în 
secolul luminei şi suntem pătrunși de necesi- 
tatea ca omul să se conducă cât mai conștient 
în viață, să-şi facă singur regulele. de purtare 
conform datelor ştiinţei. Dar știința, care-i foarte 
puternică pentru a distruge prejudecățile și cre- 
dințele neîntemeiate, nu-i în stare încă să le 
înlocuiască pe deplin. Insă acele prejudecăţi şi 
credințe erau pentru noi motive de acțiune, 
motive de a trăi. Trebue prin urmare să le 
menţinem, în partea lor nedistrusă, pentru va- 
loarea practică, pe care o au în viață. 

Dacă am poseda știința complectă a vieţei, 
atunci ar trebui să ne conducem numai după 
convingeri. Fiindcă ne lipsește această ştiinţă, 
avem nevoe de credință. Intro prelegere tre- 
cută am încercat să demonstrăm că viața cea 
mai bună de trăit e acea mai intensă și mai 
înaltă, aceea care satisface mai mult înclina- 
țiunile superioare ale omului. Dar mărturisim 
că această demonstraţie e departe de a fi con- 
vingătoare. Când se va dovedi identitatea uti-
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lului cua datoriei, acordul dintre viața indi- 
viduală și acea colectivă, superioritatea înclina- 
țiilor pentru bine, adevăr și frumos asupra ce- 
lorlaite înclinaţiuni,—sau când se va face .do- 
vada contrară — când întrun cuvânt se “va: 
stabili pe fapte și experiențe scara valorilor 
morale, atunci ştiinţa moralei va fi constituită 
și ne vom putea conduce viața aproape cu a- 
ceiași certitudine cu care mecanicul conduce o 
locomotivă. ă 

Așteptând însă ca acest eveniment fericit să 
se producă, trebuie să trăim. Și pentru ca să 
trăim  omenește, trebue să ne croim un plan 
de viață, care să fie conform științei noastre 
de azi. și să fie întărit de credință în părțile în 
care știința nu ne dă ajutor. lată pentru ce e 
nevoe să credem în ideal, pentru ce trebue să 
recurgem la autosugestiune, pentru ce e bine 
Chiar să devenim fanatici pentru ideal. Credința 
și fanatismul dau idealului puterea de convin- 
gere care-i lipsește. Neavând nici un mijloc de 
a ne forma o convingere despre rostul vieţei, 
trebue să recurgem la credință. Și credința se 
fortifică prin -autosugestie. 

* 

Având un ideal ne ridicăm în proprii noştri 
ochi — și ridicându-ne în proprii noștri ochi 
săvârșim acte, cari contribuesc la perfecționarea 
reală a naturei noastre. Pentru a, explica acest
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mecanism al autosugestiunii să luăm mai întâi 
un exemplu de sugestiune ipnotică, pentru că 
în stare de ipnotism efectul sugestiunii e ma- 
nifest. D. Richet ne spune că, sugerându-se 
unui ipnotizat că e general, acesta va lua a- 
titudinea unui general, va lua un ton autoritar, 
nu se va mai da în lături înaintea unui pericol, 
va scoate sabia dacă este insultat, etc. Acelaș 
ipnotizat fiind încredințat altă dată că-i negus- 
tor, se va purta ca un negustor. 

Nu ne mirăm de acest efect al sugestiunei 
ipnotice, dacă ne gândim la puterea pe care o 
are sugestiunea normală în jocurile copiilor. 
Care din noi nu s'a jucat „de-a soldații“ de 
exemplu și nu-și aduce aminte cât de mult 
ne identificam cu tipul personajului pe care-l 
jucam. “Tot prin influența sugestiunii un actor 
bun reușește să se achite de rolul său: Fiind 
pe scenă, actorul nu mai conservă personali- 
tatea lui, nu mai e Gheorghe sau lon ci se 
identifică pe cât posibil cu personajul pe care-l 
joacă, devine pentru moment Romeo sau Har- 
pagon. 

Cât e de mare influența autosugestiunei se 
poate vedea dintr'un caz întâmplat acum doi 
ani în Focșani. O trupă de provincie juca în 
fiecare seară la un teatru de vară, pentru a-şi 
câștiga existența zilnică. -Intruna din zile un 
actor avu durerea să-i moară logodnica în e- 
tate de 17 ani. Era înto aşa mizerie, încât 

3
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n'avea nici cu ce să cumpere obișnuitete lumânări. 
Câteva persoane generoase deschiseră în grabă 
o listă de subscripţie, dar suma adunată nu fu 
de ajuns penfru cheltuelile de înmormântare și 
nefericitul. actor trebui să apară pe scenă în 
rol de comedie, peniru a avea cu ce să-și în- 
groape logodnica ! 

Cu greu ne putem închipui o durere mai 
mare Și o mai mare putere de autosugestiune. 
Intre culise, nefericitul actor își plângea soarta; 
pe . scenă trebuia să apară vesel, să facă pu- 
blicul să râdă, căci publicul și-a dat banul ca 
să fie distrat, nu să-l compătimească. 

Această întâmplare ne-a făcut .o impresie 
atât de profundă, încât îi găsim adesea aplicări 
în viață. De câte ori nu suntem nevoiţi să îa- 
cem și noi pe actorul! De câte ori trebue să 
ne ascundem anărăciunea în suflet. și să ne 
purtăm ca și cum nam avea nimic! 

Dacă autosugestiunea are atâta putere în a- 
semenea împrejurări tragice, cu atât mai mult 
va reuși să determine actele necesare perfec- 
ționărei noastre. In educaţie autosugestia constă 
în a ne încredința prin afirmări repetate că 
suntem sau că putem fi așa precum voim să 

devenim. Idealul pe care îl urmărim fiind bine 

fixat” în minte, va influența conduita noastră, 

după cum tipul personajului reprezentat influ- 
ențează jocul copilului sau al actorului. 

*
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Atribuind . unui copil o calitate pe care no 
are, îl putem îndemia să se silească a justifica 
părerea noastră. Stima pe care o arătăm cuivă 
e o sugestie puternică. Prin complimente bine 
chibzuite putem obține mai mult decât prin 
rugămințile cele mai îerbinți: Stima publică 
exercită o influență . considerabilă. Bain discu- 
tând cu Mili asupra energiei, susținea că cele 
două izvoare principale de energie sunt: o vi- 
goare supra abudentă sau un stimulent puternic. 
Mill îi răspunse că opinia publică e îmboldu! 
dă energie cel mai puternic.In Atena unanimi- 
tatea admiraţiei pentru forța fizică și frumuseţea 
literară a făcut să apară un număr de atleți, 
de filozofi și poeţi, pe care proporțional nici 
un alt popor nu la atins. In Lacedemona do- 
rința laudei publice a favorizat desvoltarea unei 
rase de o energie extraordinară. Destul să ne 
amintim istoria copilului spartan, care fiind sur- 
prins pe când furase o vulpe, a ascuns-o sub 
manta și a suferit în tăcere mușcăturile, pentru 
a nu se trăda. , 

Starea socială, pe care o avem, influen- 
țează deasemenea purtarea noastră, sugerându-ne 
în toate împrejurările, chiar în contra tendin- 
țelor ereditare, linia de conduită potrivită a- 
cestei stări. De aceia o profesie bine reputată 
exercită o influență moralizatoare. Oamenii de 
aceeaşi profesie se simt solidari și se indig- 
nează ori de câte ori unul din ei săvârşeşte o
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faptă, care ar scădea prestigiul profesiunei. 
Astfel onoarea de miiitar, onoarea de magis- 
trat, misiunea de profesor e impusă de mem- 
brii profesiunei respective, pentrucă ori ce a- 
tingere a demnității profesionale scade prestigiul 
protesiunei în opinia publică și se răsirânge in- 
direct asupra membrilor acelei profesiuni. 

Lipsa unei profesiuni lasă omul în voia lui 
și-l expune. mai ușor influenţei patimilor. Uni- 
forma exercită de asemenea o sugestie apre- 
ciabilă. Ea nu-i o simplă copilărie, ci un în= 
demn pentru cel ce o poartă de a respecta 
demnitatea profesiunei. Uniforma face profesiunea 

vizibilă pentru toată lumea ; toți se așteaptă ca 

cel ce o poartă să aibă o anumită linie de con- 

duită. Haina nu face călugărul, dar poate con- 

tribui la cuvenita purtare a călugărului. 
Inainte însă de orice profesie, avem profesiunea 

de oameni și prin urmare trebue să respectăm în 
noi omul ideal. Tipul omului ideal să exercite 

asupra noastră o sugestie perpetuă și să ne 

îndemne în fiecare ocaziune a ne conforma lui. 

%* 

Ne formăm un plan .graduat pentru cultura 

noastră și ne sugerăm treptat realizarea fiecărui 

act pe care-l cere acest plan. In lumea Con- 

științei, ca șin lumea fizică, victoria aparține 

celui mai tare. Există întradevăr o luptă 

înţre ideile, sentimentele şi volițiunile, care s$ 

2
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agită în noi. Cei mai mulți oameni asistă ca 
sinipli. spectatori la această luptă, ce se des-. 
făşoară în forul lor interior. Și cum din natură 
forța psihologică a ideilor și sentimentelor nu 
reprezintă adesea gradul lor de raționalitate şi 
de moralitate, urmează că adesea triumță ideile 
și sentimentele reprobabile. 

De câte ori omul e greoi, atunci când ar 
trebui neapărat să lucreze; se lasă condus de 
0 pasiune, care-i va compromite sănătatea și 
viitorul ; se descurajează atunci când ar avea 
mai multă nevoe de energie! Dată şi-ar su- 
gera însă la timp ideile de muncă, de calm 
sau de curaj, atunci aceste idei, care dormitau 
în fundul conştiinţei, vor fi chemate la viaţă, 
vor intra în luptă cu ideile contrare de care 
erau stăpânite și în cele din urmă vor triumfa. 

Invers, ne putem sugera că o durere sau 
o supărare actuală va înceta. Ne mai fiind a- 
limentate de atenţiune și pe de altă parte fiind 
combătute de ideile contrare, durerea și su- 
părarea, se sting. Influenţa practică a  stoicis- 
mului se explică prin sugestiune. Când Epictet. 
afirmă cu convingere că durerea nu este un 
rău, se autosugestionează: retuză să dea du- 
rerei ospitalitate în conştiinţă și prin aceasta 
chiar o face să dispară. 

Kant scăpa de palpitaţiuni și de nădut con- 
centrându-și atențiunea asupra problemelor, care-l 
pasionau. „Pascal suferind odată de durere de
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măsele grozavă se puse să rezolve problema 
ruletei şi întradevăr fără să observe durerea 
dispăru. ! | 

Atenţiunea modifică chiar și starea locală a 
organelor. Ne dând atenție, leziunile cele mai 
grave nu produc adesea durerea nici inflâmaţi- 
unea obișnuită. Din contra o observaţiune a- 
mănunțită a impresiunilor cele mai fugitive poate 
să le dea un. caracter serios. Uneori ocazio- 
nează  impresiuni, care nu sunt provocate de 

de nici o cauză externă. „Dacă două-zeci de 
persoane, zice Hack Tuke, își fixează un minut 
atenția asupra degetului cel mic, iată- ce se va 
întâmpla: unele persoane nu vor simți nici o 
senzaţie, altele vor simţi senzații de durere și 
bătăi arteriale, iar cea mai mare parte vor simți 

- 0 slabă impresie de greutate și furnicare în 
deget“. 

Cine se crede bolnav, ajunge să fie în re- 
alitate așa. Pentru ce dar să nu admitem că 
putem ajuta vindecarea prin credința că ne vom 
vindeca şi că putem să ne păstrăm sănătatea 
prin credința că suntem bine? Negarea boalei 
e întotdeauna bine interpretată în - organism 
şi uneori ea singură produce vindecarea. 
Sunt oameni, care se „apără de boală prin- 
tro voință constantă de a fi rezistenți. Acest 
efect al sugestiunei e manifest în timpul epi- 
demiei, când tocmai cei mai fricoși și care se 
păzesc mai mult devin bolnavi. 

ÎN *
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Aceste precepte așa de simple în teorie se 
aplică anevoios, din cauză că omul simte un 
fel de satisfacţie a lăsa câmp liber pasiunilor, 
bune sau rele și a se da învins în fața durerei 
și a boalei. Se complace în mizeriile sale, ba 
chiar le exagerează; | 

Chiar când ar putea foarte ușor să se scape 
de o stare trecătoare de inerție sau de indis- 
poziţie, tot nu recurge la autosugestie. Preferă 
să lase curs liber evenimentelor. In. loc însă de. 
a lăsa ca întâmplarea să ne sugereze ocaziunile 
de a profita de resursele ființei noastre morale, 
să fim întotdeauna gata a le întrebuința: Pentru 
aceasta să ne deprindem cu practica autosu- 
gestiunei. Din ziua în care am hotărât educaţia 
prin uoi înşine, să practicăm regulat două au- 
tosugestiuni: una seara înainte de culcare, a 
doua dimineaţa în timpul toaletei. 

Seara, după ce examinăm “faptele săvârșite 
în cursul zilei și întâmplările la care am luat 
parte, ne facem planul de activitate pe a doua 
zi Şi afirmăm cu convingere că-l vom realiza. 
A doua zi dimineaţa, în loc-de ă mai tolera 
visările, “ne reamintim planul de activitate și 

„ne încredințăm din nou că-l vom îndeplini, pu- 
nându-ne la lucru fără nici o tărăgănare sau 
discuție. Această practică, dacă nar avea la 
început alt rezultat decât să combată periodic 
inerția naturală, încă nu trebuie. să fie părăsită. 
Ea constitue un excelent exercițiu de voinţă, 

+
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Afară de aceasta e sigur că ideile întipărite 
prin autosugestie au un oarecare efect, cu toate 
că efectul lor nu-i manifestia început. Deprin- 
derea autosugestiei se formează cu răbdare și 
stăruință. 

* 

Afirmând o ideiă, repetând această afirmare, 
concentrând atențiunea asupra ei, menținând-o 
astiel cât mai îndelung în conștiință, îi dăm 
vitalitatea necesară pentru a se traduce în faptă. 
Mecanismul autosugestiunei se reduce astfel la 
puterea .de a da atenţie ideilor, sentimentelor și 
volițiunilor favorabile perfecționărei noastre și 
a nu da nici o atenție ideilor contrare. 

In stare de monoideism, de. concentrarea a- 
tențiunei aspra unei singure idei, acea idee 
dispune de.toate resursele creerului și capătă 
un maximum de energie. Așa se explică de ce 
îu timpul somnului, cu toate că creerul e ane- 
miat, poate să facă operă inteligentă sub in- 
"fluența unei idei dominante. Matematicilor li se 
întâmplă adesea să se culce obosiţi în cău- 
tarea "unei soluții și a doua zi să se deștepte 
cu problema rezolvată. De asemenea unii elevi 

au observat că învață mult mai ușor o lecţie, 
dacă o citesc cu atențiune seara înainte de 

culcare. In timpul somnului creerul continuă 

memorizarea lecţiei fără nici o oboseală. E jus- 

tă dar observaţia francezilor: „la mut porte 

conseil“. *
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Pentru a ne sugestiona nu-i nevoe de o în- 
cordare a voinței. Din contra, asemenea încor- 
dare ar putea îi păgubitoare, căci deșteaptă o 
dorință și prin urmare posibilitatea unei nere- 
alizări. Autosugestiunea, ca şi sugestionarea al- 
tuia, se face printr'o simplă afirmare. Chiar dacă 
la început nu dăm nici un crezământ acestei 
afirmări, repetând-o însă mereu ajungem s'o 
credem — și de îndată ce o credem, ea devine 
o forță, care influențează în sensul ei conduita 
noastră. 
Fiinţa noastră morală se manifestă pe trei 

căi: prin atitudine (ţinuta corpului, gesturi și 
fizionomie), prin vorbire și prin acţiune. Aceste 
trei căi pot fi deci întrebuințate pentru a in- 
fluența felul nostru de a gândi, a simţi șia 
voi. Cine e de exemplu prea impresionabil, să 
se deprindă a lua o atitudine calmă, a tempera 
mișcările. Fricosul să-și ţie corpul drept, să 
vorbească tare şi să privească în. față. Visătorul, 
leneșul să-și facă un plan amănuntit de activitate, 
pe care să-l observe ceas cu ceas. Melancolicul 
să evite singurătatea, să ia parte la spectacole 
vesele, să aibă o activitate, care să-i procure 
plăcere. Suntem vre-o dată trişti ? — N'avem 
de cât să îngânăm, fie chiar în silă, un cântec 
vesel și fără să observăm tristețea va dispare. 

Distracţiunea, acest remediu atât de cunoscut, 
e un caz de autosugestiune. A se distra,ea nu 
da atenţie unei turburări, pentru a o face să
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dispară. Prin urmare generalizând vom zice că 
față de senzațiunile, ideile, sentimentele” și pa- 
siunile păgubitoare, autosugestia constă în a 
ne purta ca și cum aceste elemente mar exista. 

Pe de altă paste vom da atențiine ideilor 
şi sentimentelor favorabile perfecționărei noas- 
tre. Ne vom reprezetna că suntem așa cum voim 
să fim: sănătoși, plini de viață, activi și me- 
todici. Cu cât această reprezentare va îi mai 
concretă, cu atât ne va influența mai mult. 

Regula supremă a autosugestiunei e să ne 
purtăm astfel ca și cum am fi în realitate aşa 
precum dorim să fim. | 

Acţiunea binefăcătoare a sugestiei se între- 
buințează adesea asurra. altei persoane —când 
de exemplu, consolăm sau încurajăm pe cineva. 
De ce nu ne-am folosi și noi de ea, căutând 
în noi înșine condiţiunile fericirei noastre ? 

Există prin urmare o artă de a face să re- 
acționeze moralul asupra fizicului nu numai la 
alții, dar și la noi înșine.



PRELEGEREA VI 

Eterosugestia în educație. 

Alegerea carierei. — Rezumatul prelegerilor pre- 
cedente.—Ce este eterosugestia 2—lImitaţia. — Con- 
tagiunea morală. — Simpatia. — Admiraţia. — O- 
pinia publică. — Obiceiurile. —Limba. — Regulele 
eterosugestiei. — Comerţul oamenilor superiori. — 
Ce să citim ? — Cum să citim ?—Cultul oamenilor 

celebri. 

Inainte de a continua acest curs e bine să 
facem harta drumului, pe care l-am străbătut. 
inta noastră a fost de ordine practică: cum 
să se conducă un student pentru a-și întrebuința 
cât mai bine anii tinereței, astiel ca să nu re- 
grete nimic mai târziu. 

După terminarea învățământului secundar stu- 
dentul se găseşte la o mare răspântie în viață : 
trebue să-și aleagă o carieră. Această alegere, 
de care depinde traiul şău viitor, o face însă
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cu cea mai mare ușurință. Dacă s'ar institui o 
statistică, sar găsi că aproape unanimitatea 
studenților și-au ales cariera la întâmplare. Pu- 
țini, foarte puțini au luat această hotărâre în deplină 
conștință de cauză, după mature cercetări şi re- 
îlecţiuni. De aceia. întâlnim oameni. care și-au 
greșit cariera, care sunt condamnaţi toată viaţa 
lor să fie robii unei hotărâri ușuratice. 

S'ar putea face o piesă dramatică pe tema 
unui om, care după ce și-a format cariera, simte 
o vocație puternică deosebită și e nevoit să 
urmeze drumul greșit, pe care l-a apucat. Să 
ne închipuim un om de un temperament poetic, 
care din diferite împrejurări e nevoit să mun- 
cească cu mânele pentru a putea trăi. Ce ex- 
plozie de durere în sufletul lui când întâmplător 
citind opera vreunui poet, se trezește în el vo- 
cația pe care o avea și constată că n'are cul- 
tura nici timpul necesar pentru a o urma! Ce 
mâhnire de a pierde o existență frumoasă şi 
a fi condamnat să trăiască o viață streină de 
natura sa! 

Acest caz tipic ne face să simțim câtă im- 
portanță are alegerea 'carierei și să ne mirăm 
că nu s'a găsit un om de bine în țara noastră, 
care să publice o anchetă asupra deosebitelor 
profesiuni, pentru a servi de călăuză în alege- 
rea carierei, 

* 

Dar nu-i deajuns ca studentul să-şi aleagă
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bine cariera, mai trebue să lucreze cu metodă 
„pentru a și-o forma. De unde altă greutate. In 

liceu, era sub supravegherea părinţilor, avea 
în fiecare zi anumite lecții de studiat și era în- 
demnat la lucru de teama de -a îi ascultat și 
de ambiția de a nu. rămâne în urma colegilor. 
La universitate nimic din toate aceste. Studentul 
nu mai e ținut să înveţe zi cu zi și perspec- 

„tiva -unui examen la sfârșitul anului e prea 
slabă pentru a constitui o disciplină. In primele 
luni de Facultate studentul are dorul de a gusta 
liberiatea, de a răzbuna cei doi-spre-zece ani 
de disciplină școlară. Fiecare manifestează în 
felul său această libertate și se întâmplă -din 
nenorocire ca umii să contracteze deprinderi, 
care le compromit restul vieței. 

Fapt e însă că după trecerea acestui elân - 
"de libertate studentul, care se îngrijește de vii- 

torul său, simte nevoia unei direcțiuni și a unei 
metode de lucru. Devenind propriul său con- 
ducător în viață, e nevoit să se disciplineze 
singur, să-și facă singur educația. 

* 

Punându-ne din punctul de vedere al acestui |. 
student ne-am întrebat mai întâi care-i scopul 
vieței și dacă viaţa e bună de trăit. Am stabilit 
asttei scopul și utilitatea educaţiei. Pentru a 
cerceta dacă educația e posibilă, an studiat 
rolul eredității şi al mediului în formarea omului,
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Amvăzut că ereditatea singură nu poate ex- 
plica natura suiletească a omului, că trebue 
admis și mediul ca factor constitutiv. Prin ur- 
mare dacă caracterul se modifică sub influența 
neintenționată a mediului, cu atât mai. mult tre- 
bue să se modifice sub acțiunea metodică a 
educației. ă 

Caracterul omului se poate schimba, fiindcă 
e un complex de stări și deprinderi sufleteşti, 
care se modifică. Chiar și temperamentul, baza 
caracterului, se poate transforma. Naturaliștii au 
constatat că instinctul animalelor se modifică cu 
încetul sub acţiunea constantă a mediului. Fără 
această posibilitate de readaptare viaţa ar îi cu - 
neputinţă. Caracterul, fiind muit mai complex 
și de formație mai recentă decât instinctul, e 
cu atât mai lesne schimbător. 

Educaţia e prin urmare posibilă. Ea dispune 
de mijloace sigure, căci se bazează pe datele 
psihologiei care, deși e o ştiinţă rudimentară, a 
descoperit totuşi câteva legi fundamentale ale 
sufletului omenesc. 

După aceste chestiuni preliminare, am în- 
ceput studiul mijloacelor generale pentru a-și 
face singur educaţia. Am văzut că în primu! 
loc se impune necesitatea de a avea un ideal 
în viață. Cine voește să-și facă educaţia, nu 
poate şovăi întruna între viaţa instinctivă și 
acea rațională. Trebue să ia odată hotărârea
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solemnă: ori acceptă viaţa rațională și atunci 
trebue să se cunoască pe sine însuşi și să al- 
cătuiască un plan de perfecţionarea sa, — ori 
acceptă viața instinctivă, în care caz nu mai 
are nevoe de educaţie. - - 

Am demonstrat, pe cât permite actualul sta- 
diu al eticei, că viaţa rațională, viața intensă 
și completă, e de preferat. In lipsa puterei, pe 
care ar da-o deplina convingere, putem spori 
forța idealului prin autosugestiune, adică prin 
afirmarea lui repetată. Acelaș mijloc servește 
pentru a ajuta îndeplinirea diferitelor acte ce- 
rute de planul de perfecționare. Ca dovadă că 
nu exagerăm de'loc puterea sugestiunii, am 
trecut în revistă fenomenele de sugestiune, așa 
cum au fost studiate de oamenii, de ştiinţă, 
care nau avut nici o preocupare practică, că- 
utând numai adevărul. Vom cerceta acum ro- 
lut eterosugestiunei în educaţie, adică a suges- 
tiunei venită dela o altă persoană. 

% . 

Sugestiunea nu-i de cât un caz al acțiunei 
mediului asupra omului, o aplicare a legei că 
orice percepțiune modifică ființa care o  per- 
cepe. Purtarea omului nu depinde numai de con- 
stituția lui individuală, dar și de natura îizică, 
de familia și societatea în care trăeşte. După 
cum organele și funcțiunile vieței- unui om sunt 
solidare, adică acțiunea sau inacțiunea unora in-
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îluențează asupra celorlalte, tot astfel oamenii 
care. vin în contact sunt solidari între dânșii, 
adică se influențează reciproc. Acest contact 
poate fi însă indirect, adică prin intermediul 
scrisului “sau al spuselor unei persoane inter- 
mediare. Așa în cât putem afirma că toți mem- 
brii unei societăți sunt întrun grad - "oareșicare 
solidari. 

Această solidaritate între indivizi formează 
coeziunea unei societăți și se manitestă prin 
imitație, contagiune morală, simpatie, opiniune 
şi obiceiuri. . 

Fără știrea noastră tindem să ne modelăm 
după persoanele cu care venim în contact. A- 
ceasta e legea imitației. Un om'e cu atât mai 
supus imitaţiei, cu câtare o ind.vidualitate mai 
slabă. -Cei săraci cu duhul trăesc o viață de 
împrumut : au credințele, opiniunile și obiceiurile 
mediului în care se află. 

Nimic nu-i mai contagios de cât exemplul. 
Orice faptă îndrăzneață, fie bună, fie rea, pro- 
duce întotdeauna fapte asemănătoare. In istorie 
găsim cazuri de adevărată epidemie morală, 
când faptele câtorva exaltați sau entuziaști, au 
produs un adevărat curent social. Așa se explică 
răspândirea religiunilor, tot așa revoluțiunile so- 
ciale. Pe o'scară mai mică avem ca exemplu 
de contagiune morală conrupțiunea din marile 
internate și din cazarme. Nu se poate ca
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mai mulți oameni să trăească împreună, fără să 

se influenţeze reciproc. 

Contagiunea morală consistă în faptul - prin 
care sentimentele, cugetările și actele cuiva se 
transmit direct la o altă persoană. Cugetările 
sunt mai puțin transmisibile prin . contagiune 
decât emoţiunile și numai în măsura în care 
sunt asociate cu afecțiuni puternice. Astfel imă- 
ginele sunt ușor deșteptate în altul prin semne 
aproape imperceptibile, grație emoțiunilor și pa- 
Siunilor cu care sunt asociate ; în timp ce ideile 
abstracte şi judecățile generale nu pot fi trans- 
mise, după cât Ştim, decât prin cuvinte. 

Mediul poate favoriza prin urmare trezirea 
și chiar întărirea unei tendințe. Dacă tendința 
e accentuată, e deajuns o simplă întâmplare 
favorabilă, pentru. ca să se manifeste și să de- 
vină pasiune. Dacă tendința e mai slabă, atunci 
trebue ca influența mediului să se prelungească, 
pentru a o transforma în pasiune. 

Simpatia tinde să asemene din ce în ce mai 
mult persoanele între care există. Prietenia în- 
tre două perscane poate constitui un profit mo- 
ral sau o degradare pentru una din ele sau și 
pentru amândouă : pentru una, când o natură 
Superioară se atașează de o natură vulgară, pen- 
tru amândouă când se împrietenesc doi inși cu 
Yiţiuri deosebite și se e complectează unul pe 
altu
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In admiraţie nu există această reciprocitate 
de acţiune. Totuși persoana admirată e adesea 
întru câtva sub influența celor care-l admiră. 
A fi admirat e un avantaj moral, căci deșteaptă 
şi întărește sentimentul demnităței personale. 
Stima publică ne înalță în proprii noștri ochi 
şi constitue nu numai o recompensă morală, 
dar și un puternic îndemn la lucru. Când însă 
cel- admirat ține la popularitate, atunci. e ne-.: 
voit adesea să-și modereze opiniunile, pentru 
a nu contrazice prea multpe cei ale căror su- 
îragii le dorește. . 

Pe de altă parte, cel care admiră se folosește 
și el, căci e îndemnat să imiteze persoana, pe 
care o admiră. E trist când un tânăr trăește | 
cu indiferență, când n'are nici un cult pentru 
nimic şi nici G admiraţiune pentru nimeni. A 
nu admira nimic poate fi deviza unui Om, care 

Sa săturat de viaţă, care n'a știut sau n'a pu- 
tut - trăi cum trebue. Nu poate fi însă deviza 
unui tânăr. Tânărul trebue să apară pe scena 
lumei plin de entuziasm, de admiraţie și de în- 
credere în puterea muncei. 

Nu ne putem aștepta nimic dela un tânăr, 
care profesează indiferențo pentru toate lucru- 
rile, sau care are spiritul pătimaș de a cobori 
valoarea faptelor și oamenilor. Fie că provine 

din nesimţire sau din prezumție, lipsa de ad- 
mirație e un defect, care face pe om incapabil 

de a șe perfecționa,
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A admira un om mare e cel mai puternic 
îndemn de a-l imita. Stoicienii, care divinizau 
natura, aveau maxima : spectare ef imitari mun- 
dum, a privi ordinea din univers şi a o imita. 
Cugetare sublimă pe care o vom interpreta astiel: 
a studia oamenii care au întrupat mai mult 
idealul vieţei omenești, pentru a-i imita. 

* 

Opinia publică și obiceiurile influențează dea- 
semenea conduita și natura omului. E de ne- 
crezut câte păreri neîntemeiate primim, la câte 
obiceiuri ne supunem numai pentru a fi în ar- 
monie cu mediul în care trăim. Nici filozofii nu 
se liberează pe deplin de această influență și 
sunt puţini, care au reușit să păstreze indepen- 
dența spiritului măcar în chestiunile importante. 

De când ne naștem și cât trăim, suntem sub 
influența mediului. In copilărie, părinții, rudele 
și prietenii de joc, apoi profesorii și camarazii, 
în urmă lumea cu care venim în contact, con- 
tribue la formarea mintalităţii şi deprinderilor 
noastre. Să adăogăm influenţa limbei, care fiind 
un produs al poporului, exprimă mentalitatea 
comună și ne sugerează prejudecăţi, de care 
cu greu putem scăpa. E 

In limbă găsim o mulțime de laude pentru 
avere și onoruri—și dispreţ pentru viaţa simplă. 
și dezinteresată. Limba încheagă judecăţile na-
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ive și superticiale ale poporului, spiritul lui me: 
diocru, ura în contra tot ce nu poate pricepe, 
Pentru a ne convinge cât e de“ mare influența 

„limbei, să evocăm înaintea mai multor persoane 
ideia de mărire. Foarte probabil această idee 
va deștepta ideile de pulere, de onoruri: se 
vor gândi la un Napoleon mai de grabă decât 
la un Pasteur. Tot astiel cuvântul fericite deș- 
tteaptă ideia de avere, putere, în loc să ne facă 
să ne gândim la satisiacția morală. “ 

Dacă sar studia obiectiv proverbele și maxi- 
mele cu adevărat populare, sar găsi probabil . 
că așa zisa înțelepciune a poporului nu depă- 
şește principiul prudenței; multe maxime sunt 
dictate de egoism, unele tolerează chiar viţiul. 
Studentul francez, căruia îi place viața uşura- 
tecă, invoacă maxima „il faut que jeunesse se 
passe !“: odată suntem,_tineri! 

Toate aceste prejudiții sugerate de limbă, - 
mediu 'și o proastă educaţie, întunecă mintea 
şi o împiedică de a vedea lucrurile cum sunt. 
Remediul constă în a ne reculege adesea pen-" 
tru. a face critica opiniunilor noastre despre 
viață și a înlocui sugestia mediului cu sugestia 
unui spirit mare, pe care-l vom lua de model. 

x* 

, 

E foarte greu de a-şi alege prietenii și cu- 
noștințele. Totuşi această alegere e strict ne- 
cesară. Printre camarazi se pot găsi unii, care
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fiind avuţi și neavând nevoie să - muncească, 
râd de viața studentului harnic pentru a-și a- 
coperi nulitatea existenţei lor. Se mai pot găsi 
colegi, care alinecând pe panta vițiului, caută 
tovarăși de drum. Căci există și apostoli ai vi- 
țiului, din nefericire în număr mult mai mare, 

„Care propăvăduiesc felul lor de trai Și - cuce- 
resc destui partizani. 

Dacă din păcate facem astfel de cunoștințe, 
trebue să le evităm cu hotărâre și dacă ne cad 
silă, s'o rupem fără şovăire. Vom căuta din 
contra societatea oamenilor superiori, a căror 
relațiune ne poate fi de folos. Vom căuta în- 
tun cuvânt cu gândul, cu vorba și cu fapta să 
ne păzim de orice influență vătămătoare și să 
ne conformăm idealului pe care lzam acceptat. 

Printre oamenii superiori al căror comerț e 
folositor, în primul rând vin profesorii. Vizitând 
un profesor, punându-l în curent cu lucrările 
noastre, cu greutăţile ce întâlnim, putem găsi 
un bun sfătuitoi și chiar un director de con- 
ştiinţă. 

Intun articol publicat în „Cultura română“ 
am arătat că folosul învățământului superior se 
poate manifesta în lucrările practice, în lucrările 
seminariale, clinice sau de laborator, mai -bine 
de cât la cursuri. Atunci vine profesorul în con- 
tact cu studentul. Atunci se transmite dragostea 
şi metoda de lucru. Profesorul devine un mo-
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del „viu, care serveşte de călăuză și de îndemn. 
Prin conversațiile sale, prin confidenţele asupra 
metodei, prin exemplul său, prin încurajarea 
inițiativei studentului, exercită profesorul misi- 
unea sa. 

Nu poate deve:i cineva savant asistând la - 
cursuri, după cum nu poate deveni atlet asistând 
la reprezentații girmastice. La curs profesorul 
aduce rezultat::l cercetărilor sale. Principalul e 
însă, nu de a afla cunoștințe — le putem găsi 
foarte bine șin cărți — ci de a ne iniția în 
practica investigaţiunei științifice. 

Micele universități din Germania datoresc re- 
putația lor faptului că transmit nu numai cu- 
noștințe, dar mai cu seamă dragostea pentru 
știință și metode bune de lucru. Adevărata u- 
cenicie a ştiinţei se face prin contactul indivi- 
dual între profesor și student. 

= 

In rezumat, oamenii în mijlocul căror trăim 
ne înfluențează, constituesc pentru noi o atimo- 
sferă morală care, dacă nu luăm seama, se în- 
filtrează în ființa noastră. Din: acest fapt scoa- 
tem regula că trebue să supraveghem și să în- 
trebuințăm în profitul nostru această acțiune a 
mediului. Deci, ne vom feri de coritactul oa- 
menilor, care ne pot sugera: slăbiciunile lor și 

vom căuta societatea acelor, care ne îndeamnă 
la o viaţă energică. -
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Greutatea aplicărei acestor regule stă nu nu- 
mai în faptul de a fi admis în societatea celor 
mari, dar şi în tendința pe care o are omul de 
a intra în relaţiune tocmai cu aceia căre îi 
seamănă. In acest caz, ca în multe cazuri din 
viață întâlnim acelaș cerc viţios. „Cine se a- 
dună, se aseamănă, — e adevărat ;. dar pentru 
ca să se adune, trebue prealabil să semene 
în multe privințe. - 

Acest cerc are însă o eșire. Putem intra în 
relațiune cu spiritele mari prin intermediul ope- 
relor lor. Mai mult chiar, prin acelaș mijloc pu- 
tem comunica și cu iluștrii dispăruți. 

Influența lecturei, deși mai slabă ca contactul 
personal al autorului, poate contribui mult la 
perlecționarea noastră. Aproape toți scriitorii - 
mari au avut câte un autor favorit, care i-a 
entuziasmat și a contribuit la progresul lor. 

O carte poate hotări de viața unui om. Ig- 
nace de Loyola, fiind rănit în război, a cerut 
în timpul convalescenței niște cărți de citit. Viaţa 
sfinţilor îl entuziasmă atât de mult, încât se 
hotări să rupă cu trecutul său și să se con- - 

„sacre religiunei. El fondă ordinul jesuiților, care 
a exercitat o mare influență prin spiritul disci- 
plinei. 

Cazuriţe de influență precumpănitoare a unei 
lecturi sunt nenuinărate. Inainte de a citi pe 
Rousseau, Kant considera numai Inteligența ca 
facultate esenţială omului și credea că noblețea
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constă numai în desvoltarea acestei facultăți. 
Rousseau arătând cu elocvență drepturile sen- 
timentului, provocă o adevărată revoluție în 
gândirea lui Kant. Se zice că în ziua când a 
primit pe Emile.a uitat, spre marea surprindere 
a vecinilor, să facă plimbarea obişnuită. 

In timpul şederei-sale la Leipzig, Fichte ştu- 
diă pentru prima oară operile lui Kant, care 
exercitară. asupra lui o influență . considerabilă. 

Intr'o zi Racine dădu 6 biblie lui La Fon- 
taine. Aceasta deschide întâmplător cartea la pa- 
gina unde se arăta frumoasa rugăciune a E- 
vreilor după profetul Baruch. Plin de admiraţie 
La Fontaine întrebă pe Racine: „cine era a- 
cest Baruch? Ce spirit sublim !“* Entuziasmul 
lui crescu atât de mult, în cât se zice că mai 
multe zile după aceia La Fontaine nu întâlnia 
pe cineva fără să-l întrebe: „Ai citit pe Ba- 
ruch 2% | 

Lectura poate influența mai ușor încă spre 
rău. „Se văd copii de 12, 13, 14 ani, cari se 
entuziasmează așa de mult citind o carte de 
călătorie, încât îşi părăsesc părinții și apucă 
drumul țărei, pe care o visează. Acest fapt a 
fost semnalat de jurnale ; „l-am constatat și eu 
în funcțiunile mele. judecătorești“ — ne asigură 
d. Proal, în scrierea sa Le crime et le suicide 
passionneis (p. 313). Sa otservat de aseme- 
nea că dările de seamă despre crimele și si- 
nuciderile pasionale sunt contagioase. De aceia
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directorul marelui ziar american „Morning He- 
rald“ a hotărât să nu mai publice asemenea 
știri, 

* 

Chestiunea ' pedagogică e prin urmare: ce 
trebue să citim și cum trebue să citim. Ale- 
gerea cărţilor e tot așa de importantă ca ale- 
gerea prietenilor. Sunt cărți cari nu valorează 
nimic : a le citi înseamnă a pierde timpul. O 
carte bună e aceia, care ne cultivă spiritul sau 
ne inspiră sentimente frumoase; aceia pe care 
când o citim, ne simţim mai luminați sau mai 
buni. 

E o tendință generală de a prefera cărțile 
recente. Insă nu orice carte nouă exprimă idei 
noi, și nu orice ideie nouă e mai bună decât 
aceea pe care vrea s'o înlocuiască. Afară nu- 
mai dacă autorul are o reputație bine stabilită, 
irebue să deschidem cu băgare de seamă o 
carte nouă și să preferăm cărţile, cari au rezis- 

„tat distrugerei timpului, dovedind astfel valoa- 
rea lOr. 

Cum să citim? — „A învăţa să citim, zicea 
Goethe în ultimii ani ai vieței sale, în 1830,a 
învăța să citim e arta cea mai grea... l-am con- 
sacrat 80 de ani şi nu pot să zic că am a- 
juns să mă satisfac.“ Trebue să citim astiel 
ca să descoperim, să admirăm şi să ne asimi-
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lăm știința sau talentul scriitorului. Vom citi 
prin urmare propoziție cu propoziție, meditând 
asupra fiecăreia deajuns pentru a .0 înțelege. 

Felul de a citi joacă mai mult rol decât a- 
ceia ce citim. Pentru un cititor bun nu există 
carte rea și invers cartea cea mai bună nu fo- 
losește nimic celui care nu știe s'o exploateze. 
A citi mult nu înseamnă a învăța mult: poţi 
să citești toată enciclopedia lui Larousse, fără 
să dobândești multe idei. Lectura făcută în =mod 
pasiv nu-i profitabilă. Cel mult intră în memo- 
rie dar nu șin inteligență. 

Trebue să controlăm şi să ne asimilăm a- 
ceea ce citim urmărind raționamentul autorului, 
invocând cunoștințele anterioare și propria noa- 
stră experiență. Lectura inteligentă e o colabo- 
rare sau o luptă cinstită cu autorul. Atunci am 
citit cu folos, când avem impresia că am fi gă- 
sit și noi spusele autorului, sau când ne dăm 
bine seama pentru ce nule admitem. 

Autorii mari sunt aceia, care ne învață să 
cugetăm sau să simțim. Nimic mai folositor 
pentru educația noastră decât a citi moraliștii 
mari. Opera lui La Bruyere e neprețuită atât 
ca fond cât și ca formă. E un tezaur de ob- 
servaţiuni asupra omului și a lumei. Citind-o 
cu atențiune și complectând-o cu datele expe- 
rienţei noastre, ne formăm un fond bogat de 
cunoștinți morale și deprinderea de a observa 
oamenii.
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Experienţa noastră e săracă, fiindcă trăim 
superticial: observăm în treacăt, simțim puțin și 
reținem și mai puţin. Citirea, atrăgându-ne a- 
tenția asupra impresiilor și reflecțiunilot, pe care 
din lipsă de energie am omis să le facem,vin- 
decă sărăcia sufletească, 

Cu ajutorul cărților intrăm în relațiune cu 
oamenii superiori din toate țările și din toate 
timpurile. . Oricare ar fi condiţia noastră socială, 
suntem în cea mai bună societate dacă Milton 
ne cântă paradisul, dacă Shakespeare ne des- 
tăinuește secretele inimei și Franklin ne învață 
lecțiunile vieţei. - 

Sunt morţi, care ne pot însufleți mai bine 
de cât cei vii. Operile lor servesc ca modele 
de viață, stârnind entuziasmul și admiraţia noa- 
stră. . 

Stuart Mili ne spune că tatăl său îi dedea 
de citit cărți, care aveau exemple de oameni 
energici, gata să lupte cu toate greutățile : cărți 
de călătorie, Robinson Cruso& ș. a. El ne po- 
vestește impresia profundă pe care i-a produs-o 
descrierea lui Platon despre Socrate și viața 
lui Condorcet narată de Turgot. (Memorii, p. 8 
şi 108). E cu neputinţă întradevăr să citești 

. apărarea. lui Socrate fără a fi mișcat până la 
lacrimi. 

Macaulay, cu toate că era bogat, sănătos și 
puternic, spune în biografia sa că ceasurile
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cele mai fericite. din existența lui le-a datorit 
cărților. „Dacă aș putea. fi, se exprimă dânsul 
într'o scrisoare către fiica lui, dacă aș putea fi. 
cel mai mare rege de. pe pământ, cu palate şi 
grădini, cu ospăț şi vinuri, cu „trăsuri şi haine 
luxoase, cu sute de servitori la dispoziție, dăr 
cu condiție să n'am niciodată cărți de .citit, 
naș voi să fiu rege; aș prefera să fiu. un să- 
rac înconjurat de cărți într”o mansardă, decât 
un rege căruia, nu-i place să citească.“ 

" „lmi amintese, zice Michelet, că în 1814 în 
timp de nenorocire desăvârșită, suferind lipsuri 
și temându-mă de viitor, inamicul, fiind la doi 
pași și dușmanii mei personali râzând de mine 
în toate zilele, într'o zi, într'o Joi dimineață îmi 
luai inima în dinţi: fără de foc (era pretutin- 
deni zăpadă), neștiind dacă voi avea o bucată 
de pâine seara, totul pârându-mi că s'a sfârșit 
cu mine—îmi veni un sentiment stoic—lovii cu 
mâna crăpată de îrig în masa mea de ștejar 
și simţi, un fior de tinerețe și speranță... Cine 
îmi dădu acest curaj ? Aceia cu care trăiam în 
fiecare zi: autorii mei favoriți“. (Ma jeunesse, 
p. 99). E 

Nimic nu poate egala influența admirației oa- 
menilor celebri. Citirea călătoriei lui Columb e 
înălțătoare de suilet. Văzând greutăţile prin care 
a trecut el, ne vine să credem că, dacă rar 
fi existat o Americă, providența ar fi făcut-o 

C.5
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să răsară de. sub ape, pentru a răsplăti atâta 
curaj și atâta credință! Tot așa, de pildă, expe- 
diția lui Nansen la polul nord. 

Exemplul unei astfel de vieţi prețuește mai 
mult de cât toate preceptele morale. „Să ne 
propunem un om de bine și să-l avem întot- 
deauna sub ochi, ca să trăim ca Și cum ne-ar 
privi“. (Seneca, Epistola VII), Să alegem pe a- 
cela a cărui viață voim so urmăm și să ne 
formăm o idee despre dânsul, care să ne 
serve de exemplu. 

Seneca ar îi voit să se conserve portretele 
oamenilor mari şi să se celebreze ziua naște- 
rei lor, pentru a ne îndemna la virtute. Avea 
un re'pect așa de adânc pentru sufletele mari, 
încât se ridica în picioare de câte ori auzea 
vorbindu-se de Socrate Și» Platon. Auguste 
Comte a vvut de asemenea ideia de a forma 
un calendar, care să propuie în fiecare zi me- 
ditarea vieţei unui binefăcător al omenirei. 

Cultul oamenilor mari e îndemnul cel mai 
puternic pentru a-și face educația.
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Li psa de energie 

Cauzele care ne împedică să ne educăm : abulia, 
reveria, apatia. — Lipsa de iniţiativă şi prevedere. 
Leneâ de a gândi. — Importanța ideiei de solida- 
ritate. — A nu aştepta nimic dela oameni nici îm- 
prejurări. — Din viaţa lui Spencer. — O maximă 

a lui Goethe. 

Aceia dintre noi, care au încercat să aplice 
mijloacele generale arătate până acum, au con- 
statat desigur că practicarea lor nu e așa de 
ușoară pe cât părea. Nimic mai simplu în- te- 
orie, decât a-și face un plan de periecţionare, 
a-și examina în fiecare seară faptele zilei şi 
a-și sugera conduita pe a doua zi. Până să ne 
deprindem însă cu această practică, avem de 
luptat cu inerția naturală. | 

Omul lucrează numai sub presiunea unei ne- 
voi; fie că acea presiune e impusă din afară, 
fie că provine dintro abundență de energie, 
care cere să fie cheltuită. Oamenii energici din
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natură sunt foarte rari; ei își fac educația fără 
de nici o sforțare; având destulă energie dis- 
ponibilă se pot disciplina ușor. Imensa majori- 
tate a oamenilor nu se disciplinează însă de- 
cât sub imperiul necesităților externe. 

Sistemul nostru de educaţie se adresează a- 
celor care doresc să trăiască o viaţă superi- 
oară, simt uneori nevoia unei disciplini interne, 
dar n'au întotdeauna puterea de a se conforma 
idealului lor. 
„Ce să facem pentru a învinge inerția și a 
ne perfecționa ? 

Lipsa de energie se manifestă așa de felu- 
rit, încât uneori devine greu de recunoscut. Am 
putea zice că sunt atâteâ feluri de lene, câte 
feluri de activități. Advocatul care pierde pro- 
cesul, fiindcă nu l-a studiat, se scuză că afost 
„indispus“. Medicul care-și omoară clientul, 
fiindcă i-a fost — cum să zic ? — silă să mai 
consulte patologia, se justifică că a avut un 
„caz greu“. Negustorul care nu-și caută tocmai 
bine de afaceri, dă vina pe clienţi că. nu-l vi- 
zitează — și așa mai departe. In fiecare -pro- 
fesie există scuze tipice pentru a acoperi lenea. 

Suntem nedrepți acuzând de lene numai pe 
copil: acelaș cusur se găsește și la oamenii 
maturi. Dacă la aceștia se arată mai rar, cauza 
e că sunt biciuiți de nevoile existenței. O altă 
cauză e că nu sunt controlaţi de nimeni. 

Lenea e unul din acele cusururi, căruia e
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destul să-i spui pe nume, pentru a-l blama. De 
aceea ne trebue un adevărat curaj pentru a 
vorbi despre acest subiect. i 

In regulă generală . omul e leneș de câteori 
face altceva decât ştie că ar trebui să facă, 
sau nu face tot ce poate. Ceiace se chiamă 
lipsă de inițiativă, lipsă de prevedere, lipsă de 
memorie, se datorește adesea lenei. 

Conrespunzător celor trei categorii de func- 
țiuni sufletești, lipsa de energie poartă numele 
de abulie (lipsă de voinţă), reverie (lipsa spi- 
ritului critic) și apatie (lipsă de simţire). 

Lipsa de voință a fost numită „boala seco- 
lului al XIX“. Intradevăr nici odată nu s'a con- 
statat atâta dezordine în conștiința oamenilor, 
atâta incoherență în conduita lor. Noi nu cre- 
dem însă că această criză a "provenit din slă- 
birea voinţei — ci din distrugerea autorității - 
morale și religioase și din expanziunea pe care 
a luat-o azi viaţa în societate. Pe deoparte au 
dispărut principiile, care conduceau înainte viața 
individuală a omului, ţinându-i loc de voință, 
pe de altă parte viața în societate, devenind 
mult mai complexă, necesită acte de voință 
mult mai. numeroase. , 

Voința omului n'a slăbit, dar ocaziunile dea 
voi s'au înmulţit considerabil. Această explicare 
cadrează nu numai cu datele istoriei civiliza- 
ției, dar și cu legile evoluției. Voința e un pro- 
dus superior al evoluției omenești. Aceasta şe
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poate constata studiind pe deoparte rolul vo- 
inței în viață și pe de altă parte dezvoltarea 
ei la individ șin omenire. 

E prin urmare. neîntemeiată alarma pedago- 
gilor relativ la slăbirea voinței. Asemenea pro- 
cedeu nu. servește nici știința, nici educaţia. 
Dorinţa de progres, când e conformă mersului 
lucrurilor, e mai puternică decât teama dege- 
nerărei. Adevărul e că viața omului a devenit 
mult mai complicată: de aceia avem nevoie să 
ne facem educația voinţei. 

*. 

Lenea de â gândi se manifestă încă din 
timpul liceului a elevii, care preferă mai de- 
grabă să înveţe „ca în carte“ de cât „pe. înțe- 
les“. Acelaș cusur se manifestă în tendința de 
a prefera funcțiunile rutinare și prost plătite, 
mai de grabă de cât profesiunile libere. Func- 
țiunea publică scapă omul de grija zilei de 
mâine, de nevoia de a fi în veșnică frământare, 
totdeauna gata de a gândi și a lua hotărâri. 

Lipsa de prevedere se datorește în bună 
parte tot lenei de a gândi. A fi prevăzător nu 
înseamnă a întrevedea în mod vag un eveni- 
ment viitor, ci a căuta să ni-l închipuim cu 
cât mai multe detalii, să-i vedem concret, să-l 
simțim. Numai atunci conduita noastră poate fi 
influențată şi se adaptează nevoilor viitoare. A 
prevedea, de exemplu, că cutare imprudență
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ne poate îmbolnăvi, nu înseamnă numai a-și 
spune în gând aceste cuvinte; înseamnă a-și în- 
chipui precis boalala care ne expunem cu toate 
urmările ei: suferința și cheltuiala ce vom în- 
dura, incapacitatea de lucru cu urmările ei și 
multe altele. 

Dacă omul ar îi mai prevăzător, ar evita 
multe suferințe sie-și și altora. Răutatea care 
se atribue oamenilor provine adesea din lipsă 
de imaginaţie, din lipsă de prevedere. Omul 
care cugetă și simte ideia -de solidaritate, are 
un principiu conducător în viață. Solidaritatea 
cu restul speței sale şi cu descendenții săi, soli- 
daritatea cu oamenii în mijlocul căror trăește 
îl face să accepte viața morală. 

Flammarion întrunul din romanele sale, ba- 
zându-se pe ipoteza propagărei luminei la in- 
finit, își închipue un suflet rătăcind prin univers 
și dând întâmplător peste razele de lumină, care 
reflectau tocmai orașul lui natal din timpul când 
trăise el pe pământ. A văzut astfel că întrun 
cinematograf desfășurându-se principalele e- 
venimente din viaţa lui. A simțit din nou bu- 
curiile și întristările, pe -care le avuse pe pă- 

mânt. 
După această ipoteză, suntem nemuritori, nu 

numai în substanța noastră, dar și în forma o-- 
menească trecătoare în care existăm astăzi. 
Faptele noastre, fie bune fie rele, sunt și ele 
eterne, fiind purtate la infinit de unda luminoasă, 
care le-a făcut vizibile.
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Intr'un sens mai pozitiv se poate zice că fap- 
tele noastre sunt eterne, prin urmările incalcu- 
labile, pe care le.pot avea. Istoria completă a 
unui fir de praf presupune istoria întregului u- 
nivers. Faptele cele mai neînsemnate, care trec 
neobservate, pot avea urmări incalculabile. Dacă 
Cleopatra, regina Egiptului, par îi fost așa de 
frumoasă, Antoniu -m'ar îi fost învins de Octa- 
vian și mersul omenirei sar fi schimbat. 

Nu numai fiecare din actele noastre, dar și 
fiecare din gândurile noastre ne înfluențează 
conduita și. natura. Nimic din ce facem, nimic 
din ce gândim și simţim nu-i indiferent. Afară. 

„de urmările lor indirecte, exterioare, aceste 
fenomene sunt însemnate, pentru că constituesc 
începutul unei deprinderi,; pentru că modifică 
întru câtva felul nostru de a simți și a gândi. 
Aveau dreptate părinții . bisericei să considere 

„ca păcat nu numai faptele rele, dar și gându- 
rile rele. Cine se complace în astiel de gânduri 
ajunge fără de voia lui să le execute. Trebue 
dar să supraveghem nu numai faptele noastre 
dar și manifestările cele mai intime ale sufle- 
tului nostru. 'Trebue să veghem întotdeauna 
pentru a nu face nici gândi ceeace nu trebue 
şi să ne dăm seama de ceeace trebue să face 
și să cugetăm. 

% 

In legătură cu lenea dea gândi e nevoie să 
studiăm reveria, care se întâlnește foarte ade-
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sea la tinerii ce duc o viață sedentară, în 
special la studenți. Reveria este acea stare su- 
fletească, în care lăsăm curs liber imaginației 
şi asociaţiei de idei. E un vis cu ochii deschiși. 
Romanele pe care le trăim asttel în imaginație 
Şi al căror erou suntem noi înșine, au avantajul că 
nu ne costă nici o osteneală și ne interesează 
mai mult de cât activitatea, căci le aranjăm 
după placul nostru. 

Din nenorocire aceste frumoase romane le 
construim în paguba activităței noastre. Căci pe 
lângă că ne răpesc un timp preţios, ne fac în 
urmă greoi la lucru. Va fi de ajuns un singur 
cuvânt pentru ca să ne sugereze o idee din romanul 
închipuit și să ne întrerupă de la lucru. Se 
poate întâmpla Chiar să ne: deprindem așa de 
mult cu reveria, încât să devenim incapabili de 
orice atenție încordată. 

Care să fie cauza reverei ?— Tânărul are ne- 
voie de' emoţiuni. Și dacă nu-și - procură plă- 
ceri intelectuale, atunci e aplecat să caute plă- 
ceri inferioare sau se retrage în forul interior 
pentru a gusta plăcerile reveriei. Așa în cât 
se poate afirma că studentul care nu găsește 
plăcere în studiu, e vasal patimilor sau reveriei. 

Lipsa de ocupaţie lasă o goliciune în suflet, 
lasă câmp deschis automaâtismului ideilor și su- 
gestiunilor de tot îelul. Are mare dreptate pro- 
verbul că „lenea e mama tuturor vițiilor. E-
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nergia intelectuală și emoțională de care dis- 
pune cineva trebue să se cheltuiască — și când 
nu-i întrebuințată în mod profitabil, se canali- 
zează în vițiu și reverie. 

Pentru a preveni viţiul și reveria trebue să 
cultivăm înclinațiile superioare spre adevăr, 
bine și frumos : trebue să avem un ideal“în * 
viață, să avem o ocupaţie care să ne satisfacă 
nevoia de emoțiuni, care să ne procure mulțu- 
mirea de a trăi. 

Ce este reveria ? Este a'și închipui situaţi- 
uni mai fericite în viitor, a se complace în tot 
felul de combinaţiuni fantastice, care ar deter- 
mina starea dorită. In reverie, omul așteaptă 
pasiv fericirea. La drept vorbind, nici el nu 
ştie dela cine o așteaptă. E o ignoranță a vie- 
ței și mai cu seamă o lașitate. Speră că fe- 
ricirea îi va veni printrun joc al întâmplărilor. 
Crede implicit în miracol. 

Cât e de mare puterea dorinței ! In ce grad 
poate orbi un om! Tânărul se complace în re- 
verii, pentru că nu cunoaște îndeajuns viața, 
pentru că nu poate satisface nevoia de emo- 
țiuni. Cel slab așteaptă, cerşeşte, în loc să lu- 
creze. - 

Pe lângă lipsa de Ocupațiune, reveria mai 
poate proveni și din oboseala creerului. Centrii 
intelectuali de coordonare fiind obosiţi, lasă li- 
ber jocul activităţii automatice, dezordonate, a 
Gentrilor de imaginație,
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Trebue să avem dar o ocupaţiune, care să 
ne procure plăcere, să ne satisfacă nevoia de 
emoţiune. Activitatea dezordonată sau făcută din 
silă, producând o nemulțumire generală, = tot 
așa de favorabilă reveriei ca şi lipsa de ocupa- 
ție. Numai acel, care lucrează cu metodă în 
vederea unui scop durabil, e prezervat de pă-. 
timi și degenerare. El e întocmai ca un -excur- 
sionist, care simte în fiece moment plăcerea de - 
a se apropia de țelul su, așa încât poate re- 
zista tentațiunilor, pe care le întâlnește în drum. 

Scăparea de mizeria sufletească constă prin 
urmare în a urmări un scop în viață, a ne atașa 
de un ideal, care să ne captiveze. Trebue să 
procurăm un obiect energiei noastre latente, 
pentru a o exercita și desvolta. Alegerea nu-i 
grea de făcut. Sunt atâtea feluri de activitate 
sănătoasă, încât oricine poate găsi după aptitu- 
dinea sa. Știința, literatura, îilozofia, artele îru- 
moase, preocuparea de interesele sociale, oferă 
un câmp vast de activitate, în care ne putem 
găsi fericirea. 

Chiar și acel care lucrează pentru a-și câști- 
ga existența, poate găsi în activitatea sa mul- 
țumirea de a trăi, dacă lucrează cu tragere de 
inimă şi conştiincios, gândindu-se la utilitatea 
lucrului său pentru societate. Activitatea folosi- 
toare altora produce independența și mândria 
de a trăi prin sine însuși. 

Educaţia energiei e posibilă, dar nu se obține
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printr'un singur act de voinţă. Greu e până luăm 
hotărârea energică de a ne desvolta. Odată primul 
act de energie săvârșit, cele următoare devin 
din ce în ce mai ușoare. Deprinderea capitali- 
zează regulat toate actele de energie, până când 
firea noastră devine energică. 

Nu ne putem aştepta la minunea ca un apa- 
tic, un leneș să devină harnic dintro dată; dare tot 
așa de absurd a tăgădui că nu poate să ajungă! 
astiel treptat, printr'o educaţie prelungită. Intr'a- 
devăr, afară de cazurile patologice, de care nu 
ne ocupăm, nu există om care să fie întotdea- 
una incapabil de orice energie. Cel mai indolent 
are şi el momentele lui, când ar putea face ceva 
bun. Educaţia energiei va consista dar în a pro- 
fita de aceste momente răzlețe întrebuințându-le 
metodic în aceiaş ocupaţie Şi capitalizându-le 
în deprinderi. Asttel se pregăteşte omul la muncă, 
făcându-l să aibă dtn ce în ce mai puțină ne- 
voe de sforțare pentru a. se pune la lucru, așa 
încât nevoia de activitate să pornească din î în- 
săși natura sa. 

Pentru a ne dezvăța de reverie trebue să du- 
cem o luptă grea și îndelungată. Tactica va fi 
dublă. Pe deoparte vom căuta să satisfacem cât 
mai puţin această deprindere, pentru a o slăbi 
prin lipsă de exercițiu; pe de altă parte vom 
căuta o întrebuințare utilă a energiei intelectua!e 
și emoţionale disponibilă. 

Vom căuta să deșteptăm simţul realităței, vom
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căuta să cunoaștem cât mai bine viaţa. In acest 
scop ne vom deprinde cu spiritui critic și vom 
reţine lecțiunile pe care le scoatem din viață. 
A nu aștepta nimic dela oameni și împrejurări, 
a aștepta totul din forțele sale : iată o. regulă 
de înţelepciune practică. 

A visa, e a cerși fericirea, e a-și pierde tim- 
pul și a-şi slăbi puterile necesare în lupta pen- 
tru viaţă. Nu trebue să așteptăm nimic pasiv: 
trebue să ne procurăm singuri ce.e , necesare. 
Trebue să comptăim numai pe noi. Trebue să 
ne creiăm pe noi înșine. 

* 

Mai sunt și alte forme de lene. Aşa, de exem- 
plu, deprinderea . de a citi jurnale și încă : 
a le citi până la auunțuri. Jurnalul consumă tim- 
pul fără să ne obosească: de aceia constitue 
o distracție pentru oamenii care se tem de hăr- 
nicie. Tot prin lene se explică adesea: și activi- 
tatea dezordonată, făcută după capriciul gustului 
şi al inspirațiunei. 

- Lenea, ca toate vițiurile, caută să câştige com- 
plicitatea inteligenței pentru a se justifica. Așa 
de exemplu auzim pe leneşi plângându-se că 
mau timp, că au prea multe ocupății ; sau că 

mau fost bine dispuși, că e inutil să lucrezi 

când nu ești bine dispus și alte multe sofisme. 
Timpul nu ne lipsește niciodată, dacă - știm 

şă-l întrebuințăm bine. Putem deasemenea avea
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“mai multe ocupaţiuni, dacă rezervăm . fiecăreia 
timpul cuvenit. Iar dispoziţia la lucru se capătă 
lucrând. Nu trebue să așteptăm niciodată dispo- 

-ziția, pentru a ne pune la lucru. Să ne punem 
cu hotărâre la lucru și dispoziția va veni nea- 
părat. In special dimineața e întotdeauna priel- 

. nică studiului, căci creerul și-a reparat torțele 
în timpul somnului. 

Când lenea a intrat în îlrea cuiva, când a 
devenit organică, atunci invoacă sofisme de or- 
din mai general: că viața e scurtă 'și trebue să 
profităm de ea cum putem, că totul e vanitate, 
că munca și sacrificiul nu-i răsplătit, că-i om 
fără de noroc și alte argumente sceptice ori 
pesimiste. 

„Intro zi, în primăvara anului 1851, ne spune 
Spencer în autobiografia sa, (p. 171) fiind la 
masă la Wilson, fui felicitat de Greg pentru 
succesul Sfațicei sociale. Spre marea lui mirare 
îi răspunsei că în definitiv rezultatul obținut nu 
compensa poate 6steneala ce ma costat. Un 
astfel de sentiment n'ar fi părut anormal, dacă 
cartea mea ar fi fost primită întrun mod puţin 
satisfăcător, dar cum nu era așa, răspunsul meu 
mă surprinde... Nu-i găsesc nici un motiv; re- 
cunosc numai că această stare de spirit a tre- 
buit fără îndoială să fie în legătură cu înactivi- 
tatea mea relativă din anul 1850—1851*. Intra- 
devăr, anul acela Spencer a lucrat foarte puţin. 

*
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Care este. rolul muncei în viață ? — Fiinţele 
inferioare își consumă toată energia lor pentru 
a se conservă și a se reproduce. In măsura în 
care considerăm ființe mai superioare, găsim că 
progresul organizaţiei lor, producând o oareși- 
care economie de forțe, face viața mai ușoară, 
aşa încât energia procurată de. alimente e mai 
multă decât trebue pentru conservarea individu- 
lui Și a speţei. Acestor ființe le rămâne dar - 
energie și timp disponibil. Şi această energie 
devine din ce în ce mai mare la speciile supe- 
rioare. Ea e întrebuințată în mod spontan în 
profitul exercitărei plăcute a facultăţilor, în joc. - 
Omul, având organismul cel mai superior, poate 
dispune de cea mai multă energie, pe care o 
poate întrebuința în activitatea intelectuală, es- 
tetică şi morală. 

Această energie disponibilă, dacă nu-i între- 
buințati pentru satisfacerea înclinațiilor superi- 
oare, se canalizează dela sine în profitul celor 
inferioare. Omul devine treptat nesimțitor pentru, 
plăcerile culturei și artei și se lipseşte de cea 
mai înaltă satisfacțiune pe care o poate da viața 
omenească. Incetul cu încetul, energia disponi- 
bilă nefiind întrebuințată, slăbeşte ; inteligența 
scade în profitul activităței automatice a asocia- 
țiunei de idei. Sănătatea chiar poate fi atinsă 
prin slăbirea îuncțiunilor de nutrițiune și de 
relațiune. 

„ln timpul şederei mele la Maer, scrie Darwin
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(jurnal August 1839) sănătatea îmi îu zdrunci- 
nată și am fost atât de leneș încât mi-a rămas 
impresia că nimic nu-i mai insuportabil ca lenea.“ 

Activitatea procură simţul realității, sentimen- 
tul și satisfacțiunea de a trăi. Pentru omul ac- 
tiv viața nu-i o vanitate, un vis care se scurge 
inconsistent. El e scutit de preocupările banale 
și josnice, de acea goliciune din suflet, de care 
se plânge atâta lume. 

Nimic mai trist pentru un om inteligent decât - 
sentimentul că viața i se consumă în zadar, 
fără de nici un folos pentru nimeni. Pentru a 
evita această tristețe, trebue să nutrim un ideal 
în viață, să ne subordonăm existența unei: idei 
sublime, pe care s'o realizăm încetul cu încetul. 
Fiecare zi capătă astfel importanța sa și poate 
însemna un succes. Omul știe pentru ce trăește 
şi are motiv de a trăi. 

” %_. 

U: element însemnat de succes în această 
viață c deprinderea de a. lucra cu metodă. Oa- 
menii cei mai bine dotați au făcut operile lor 
cu muncă și greutate. Calitățile năturale cele 
mai strălucite nu scutesc pe om de muncă ; din 
contra îl obligă la o muncă și mai intensă, pen- 
fru a se menține. Mulţi oameni mari au reușit 
mai mult prin silințele lOr decât prin darul na- 
turei. 

E de necrezut cu câtă greutate şi-a scriş 
.
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Spencer operile. lui. Viaţa sa, care ne apare ca . 
un imn pentru civilizaţia omenirei a fost pentru - 
dânsul un lung șir de sacrificii și de suferințe. Pen- 
tru a redacta sociologia sa. Spencer a trebuit să 
adune și Să orânduiască o masă enormă de fapte, 
pe care să-și sprijine teoria. (ib. p. 403). 

Pe lângă aceste greutăţi inerente operei sale, | 
Spencer avu să lupte. şi cu greutăţile financiare ' 
pentru a o publica și a-și câștiga existența 
(ib. p. 520|). 

Din cauza excesului de muncă, Spencer s'a 
surmenat și a trăit o viață suferindă.” Dela 1856 
— Spencer avea atunci 36 de ani — ma mai 
știut ce va să zică o noapte: întreagă de somn. 
Cele mai bune nopţi pentru dânsul erau ceiace 
lumea numeşte nopţi rele. Afară din timpul pe- 
trecut la ţară cu sportul, Spencer nu perdea 
conștiința “decât 4 sau 5 ore pe noapte. Și nu 
în continuu. Cele 4 sau 5 ore erau fragmentare. 
Rare ori putea să doarmă două ore neîntrerupt. 
De obicei se trezea de vre-o 12 ori pe, noapte. 
In timp de :25 de ani dela această epocă, Spen- 
cer n'a putut. aţipi niciodată. Adormea deodată 
şi când se trezea, era pe deplin deșteptat. Rela- 
țiunile sociale îl oboseau. Când se aprindea în- 
ro discuţie suferea ca consecință o noapte de 
insomnie. Teatrul îi făcea în genere rău. Muzica 
era şingurul lucru de care se bucura nepedepsit, 

+
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De prisos 'să mai insistăm pentru a dovedi, 
că nici geniul nu-i dispensat — după cum sar 
crede — de o muncă încăpățânată. Istoria geniu- 
lui e istoria unei lungi străduințe pentru a rea- 
liza o idee mare. | 

Chiar și operile poetice de valoare au costat 
multă osteneală. Ceiace se chiamă inspiraţie e 
îructul unei preocupări îndelungate. Milton, de 
e cemplu, nu era numai un poet genial, dar și 
un muncitor neobosit. Fără de atâta muncă, cu 
siguranță că n'ar îi fost poet genial. Iată ce ne 
spune dânsul despre depririderile lui: „Iarna, 
adesea înainte ca clopotul să fi deșteptat omul 
pentru lucru sau rugăciune ; vara, odată cu pri- 
mul cântec al păsărilor și uneori. înainte chiar, 
mă pun să citesc autorii cei mai buni sau pun 
pe altcineva să mi-i citească cu voce tare pentru 
a-mi pregăti atenţiunea la lucru și a-mi îmbogăți 
memoria.“ Se știe-că Milton a devenit orb, așa 
încât se servea de femeea și ficele sale pentru 
a citi autorii și a dicta nemuritoarea sa poemă: 
„paradisul pierdut“. 

Cobbet, vorbind de celebra sa gramatică 
engleză, ne spune:-,„Am învățat gramatica pe 
când eram soldat cu leafă de 60 bani pe zi. 
Studiam stând pe marginea patului ; ranița îmi 
era singura bibliotecă; o bucată de scândură 
pusă pe genunchi îmi servea ca masă; şi totuși 
isprăvii obiectul meu întrun an, N'aveam bani
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să-mi cumpăr lumânare sau ulei; iarna rare ori 
aveam altă lumină decât dela foc; şi rândul de 
a mă așeza lângă el nu-mi venea des. Să nu 
credeți că era puțin lucru paraoa pe care o 
cheltuiam din când în când să-mi cumpăr cer- 
neală, penițe și hârtie. Această cheltueală era 
pentru mine o ruină. Toţi banii care îmi rămâ- 
neau după cheltuiala reglementară pentru hrană, 
era 20 de bani pe săptămână. Imi amintesc — 

i nu voiu uita „niciodată, întro Vineri, după 
cheltuelile obișnuite, îmi rămase tocmai 5 parale 
pentru a-mi cumpăra o scrumbie pentru dejunul 
de a doua zi. Dar dezbrăcându-mă în acea seară, 
aproape mort de foame, văzui că perdusem go- 
loganul ! Imi ascunsei capul sub mizerabila mea 
cuvertură și plânsei ca un copil. Şi, repet, dacă 
am putut în mijlocul atâtor greutăți să isprăvesc 
bine învățătura mea, poate să existe în lumea 
întreagă un singur tânăr, care să găsească o 
scuză pentru a nu învăța ?“ 

Concluzia acestei prelegeri e că prin muncă 
și numai prin muncă își poate valorifica omul 
calitățile sale și le poate desvolta. Munca tre- 
bue să fie făcută cu plan și metodă și în li- 
mitele compatibile cu repararea forțelor. Surme- 
najul provine adesea, nu din exces de. muncă, 
ci din cauza felului de a iucra. De aceia e bine 
să facem cu drag aceia ce trebue să facem. 
Lucrând cu plăcere, lucrăm mai. ușor. 

„A lucra fără grabă nici lâncezire“. era ma-
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xima favorită a lui Goethe. „Inaintează fără 
grijă—ne sfătuește Goethe. Observă ca nici 
una din faptele tale să nu compromită pentru 
“totdeauna progresul spiritului tău._ Gândește-te 
bine și învață să deosebeşti binele: urmăreș- 
«-l cunoscând puterea de care dispui. Inain- 
tează cu chibzuinţă : ani întregi nu pot să răs- 
cumpere 0 singură acțiune necugetată. Nu te 
opri. Viaţa își urmează repede cursul. Lasă în 
urma ta ceva sublim care „să învingă timpul, 
E măreț dea supraviețui formelor peritoare prin 
care trecem“. 

Din studiul biografiei oamenilor mari scoa- 
- tem prin urmare observația că. ei datoresc mun- 

cei succesul lor în viață. 
Operele lor, pe care noi le credem un dar 

al unei naturi extraordinare, ei le explică prin 
munca ce i-au costat. De sigur că natura și 
uneori şi împrejurările i-au favorizat: dar a- 
ceste calități au fost utilizate și desvoltate prin 
muncă. Dacă munca nu. creiază geniul, în schimb 
nici geniul nu se poate manifesta fără muncă. 
„Oricare ar îi partea educaţiei în formarea ge- 

iului, evident că educația nu poate să-și pre- pue.de a forma genii. Ea își propune de a desvolta 
- în limitele în care e susceptibilă natura fiecărui 
om: propunere legitimă, căci se fundează pe legile psiho-fiziologice. Ă 

In prelegerea viitoare vom căuta mijloacele 
pentru a lupta cu inerția și a ne dezvolta treptat toată energia de care suntem capabili. 

Da III a



PRELEGEREA VIII 

Educaţia voinței 

E posibilă educaţia voinţei ? — Cercul viţios din 
viaţă. — Acest cerc are o eşire.—Educaţia se face 
treptat. — Educația atenţiei.— Disciplinarea ideilor 
şi sentimentelor. — Calitățile voinţei energice. — 

Mijlocul de a le dobândi. . 

Copilul mic neavând experiența puterilor sale, 
crede că tot ce dorește e posibil. Tânărul nu- 
trește încă multe iluzii despre viitorul său. Ex- 
periența vieței I-a silit să renunțe la dorințele 
irealizabile în prezent, dar nu și la cele viitoare. 
Cunoștinţele dobândite despre natura fizică, i-au 
format o. concepție obiectivă despre fenomenele 
ei și l-au ajutat să-și adapteze conduita Ia le- 
gile lor. S'a convins că există o ordine con- 
stantă în natură și că nu putem schimba cursul 
fenomenelor decât cunoscându-le cauza,
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După ce intră în arena vieței sociale, venind 
în contact cu oameni care au aceledși dorințe 
și uneori puteri. naturale sau sociale mai mari, 
constată că există și între fenomenele sociale 
o înlănțuire, care deși nu-i inflexibilă în 
cursul istoriei, se impune însă voinţei individului. 
Prin urmare nici în domeniul vieței sociale nu 
putem realiza o schimbare numai prin faptul 
voinţei noasțre. Pentruca voința să fie eficace, 
trebue să fie adaptată fenomenelor pe care vrea 
să le modifice. Cu alte cuvinte cunoașterea 
științifică a societăţii și oamenilor e tot așa de 
necesară purtărei noastre, ca și cunoașterea. ştiin- 
țifică a naturei fizice. In domeniul moral ca şi 
în cel fizic, atât putem cât știm. | 

Practica vieței și reflecţiuriea determină un 
nou progres mintal, când se constată că cu- 
noașterea . științitică a propriei: noastre naturi 
e tot așa de necesară conduitei. Nici o știință 
din lume nu dispensează de a voi, dar nici 
voința nu-i eficace fără de știință. Pentru a ne 
face singuri educaţia, trebue să ne cunoaștem 
natura morală în mod obiectiv, aşa cum trebue 
să cunoaștem firea unui copil pentru a-l educa, 
sau natura unei flori pentru a o cultiva. 

In educaţia prin noi înșine avem nevoe oareși- 
cum să ne dedublăm. Pe deoparte trebuie să 
avem 0 concepție cât mai precisă despre na- 
tura noastră morală actuală, aşa cum se ma-
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nfestă prin actele sale: această concepţie ne 
dă o idee despre fiinfa de educat; — pe de 
altă parte trebuie să avem o concepție despre 
omul ideal, în special despre omul pe care do- 
tim să-l realizăm noi și să cunoaștem mijloa- 
cele de îndeplinire: aceasta constitue ființa e- 
ducătoare. | 

Se poate realiza însă asemenea dedublare ? 
Putem fi în acelaş timp educator și educat? 
Educatorul nu trebue să fie superior celui pe 
care-l educă ? In ipoteza educaţiei: prin sine 
însuși educatorul având aceleași calități și de- 
fect> ca educatul, cum ar putea să-i facă e- 
ducaţia ? ' 

Ințelegem foarte bine această nedumerire 
precum şi .neîncrederea pe care o au mulți în 
eficacitatea educaţiei prin. sine însuși. Nu sun- 
tem deprinși cu o asemenea educaţie, n'am a- 
uzit măcar vorbindu-se până acum, de aceia. 
ca orice idee nouă, care scutură prejudecățile 
și indolența, deșteaptă în mintea celor. scutui- 
rați neîncredere, ironie sau aversiune. 

Totuș nu credem să fi trăit vreun om, oricât de 
sărac cu duhul, care în cursul vieței să nu-ș 
îi bănuit o greșală și să nu îi luat hotărârea 
de a n'o mai repeta. Ei bine, acest om a îă- 
cut fără să știe un act de autoeducație. 

E prin urmare legitim să admitem că ceiace 
toți oamenii practică câte odată în mod inci- 
dental, unii vor putea practica în mod sistematic. 
Pe această credință se întemeiază cursul nostru, 

Y
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Să discutăm însă în două cuvinte chestiunea 
din punct de vedere teoretic. In ce constă de- 
dublarea cerută de autoeducaţie ? —: Formarea 
concepțiunei. despre natura noastră morală ne- 
cesită observarea faptelor noastre, judecarea 
lor după urmările pe carile au, amintirea mo- 
tivelor și -mobilelor care le-au determinat: toate, 
operațiuni psihologice obișnuite. Pe de altă 
parte, formarea idealului și găsirea mijloacelor 
de perfecționare necesită noțiuni morale şi psi- 
hologice, pe care orice om cu puţină cultură 
le posedă sau cel puțin e în stare să le do- 
bândească. 

Rolul de autoeducator mai implică însă pu- 
terea de a realiza singur și din propriul său 
îndemn mijloacele de perfecționare. In educaţie 
ca și în caz de boală. nu-i-de ajuns ca oniul 
să se știe bolnav și să cunoască mijloacele de 
vindecare, mai e necesar să le aplice. Insă vo- 
ința poate și ea să se dedubleze ? 

Inţelegem ușor cum omul poate fi propriul 
său judecător : fiind în urmă scăpat de îndem- - 
nul momentului sau mai informat. Dar e posibil 
ca omul să se îndemne singur, să-și sporească 
energia pe care o are la un moment dat? — 
Am văzut întradevăr că putem preveni lipsa 
de voință printr'o autosugestie prealabilă. Dar 
autosugestia e un act care necesită și el oareși- 
care voință. Cum să dobândim această voință 
când n'o avem ? | |



Educaţia voinței 155 
  

Suntem întrun cerc vițios. Tocmai cel care 
are mai multă nevoe de educaţie, mare puterea 
de a și-o face. Educaţiunea are de obiect să 
dezvolte - voința, însă pentru aceasta se  adre- 
sează tot voinţei noastre, care prin ipoteză e 
slabă şi neputincioasă. Situațiunea noastră pare 
desperată. 

Acest cerc are însă o eșire. Să luăra + un €- 
xemplu din domeniul economic, care fiind mai 
puțin complex decât cel moral, ne va ajuta în- 
țelegerea adevăratei „noastre situațiuni. Evident 
că pentru a-ţi forma un capital, “trebue să ai 
prealabil un capital. Ex nihilo, nihil. Dar e de 
ajuns un capital mic-pentru a putea forma un 
altul mai mare și e deajuns un capital oricât 
de mic pentru a forma pe cel mic. Capitalul 
iniţial indispensabil poate îi dobândit prin ur- 
mare de orice om valid din economiile realizate 
asupra produsului muncei sale. 

Cunoaştem cazul unui mare negustor angrosist, 
care a debutat în comerț prin a vinde ace pe 
stradă. Asemenea cazuri sunt numeroase. In 
America marea majorităte a milionarilor și-au 
format singuri averea lor în întregime. In orice 
societate, care nu-i prea nedrept organizată, 
omul valid are posibilitatea să se îmbogăţească. 

Tot astfel, capitalul inițial cerut de auto- 
educațiune e minim. Vom vedea că pentru a ne 
face. singuri educaţia e deajuns să avem dorința 
de „a trăi o viață mai bună și puterea de a
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dispune de mușchii noștri voluntari. Această 
capacitate o are din naștere orice om valid. 
Prin urmare orice om valid își poate face sin- 

“gur educaţia chiar din timpul adolescenței. 

* 

Dacă examinăm fatalismul, nu numai în ar- 
gumentele sale formale, dar și în isvorul su- 
fletesc din care pornește, găsim că provine din- 
teo atitudine pasivă față de fenomenele sufle- 
teşti, din nevoia de a le explica mecanicește. 
In asemenea dispoziţii, educaţia apare ca o cre- 
aţiune ex nihilo, o imposibilitațe. Pe de altă 
parte în sufletul celui ce acceptă fatalismul, se 
poale constata că convingerea lui rezultă mai 
puţin din argumentele acestei doctrine, cât din 
satisfacția pe care o dă indolenței. Dacă într'a- 
devăr educaţia e imposibilă, atunci oricine are 
scuza de a îi așa precum este. - 

Teoria contrară a liberului arbitru pornește 
dintrun temperament activ, din sentimentul ener- 
giei, care pare că dă omului posibilitatea de a se 
decide în acelaș timp în mai multe feluri. A- 
ceastă doctrină e tot așa de funestă, căci face 
educația de prisos. Dacă omul ar fi din natură 
gată la, orice moment să lucreze conform prin- 

“cipiilor vieții superioare, atunci educația ar fi 
inutilă. 

Noi credem că determinismul reprezintă a- 
dcvărata teorie a voinții, fiindcă fără să excludă
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principiul cauzalităţii din faptele omenești, ex- 
plică sentimentul libertăţii și dorința de progres - 
care se găsește în orice' suflet; explică astfel 
„posibilitatea educaţiei. - 

Principiul echivalenți forțelor și a conser- 
vării energiei e adevărat și pentru forța sufle- 
tească. Dar nu trebue să uităm că omul nu. e 

o lume închisă, ci un -organism viu, adică ca- 

pabil să-și asimileze energie străină, s'o_ capi- 

talizeze în organism prin deprindere și să spo- 

rească astfel capacitatea de energie pe care a 

primit-o dela părinți. Acumularea energiei prin 

deprindere : iată explicarea educației. 

% 

Adevărul e că educaţia se face cu greu și 
numai treptat. Greutatea stă în faptul că pen- 
tru a săvârși un act nou trebue să facemo 
sforțare, care să libereze .cantitatea necesară de 
energie latentă și să adapteze organismul la a- 

cel act. Ori această sforțare e însoțită în ge- 

nere de o senzațiune neplăcută şi chiar peni- 

bilă. De aceea omul evită sforțarea și n'o face 

decât sub presiunea unei nevoi. lată de ce e . 

greu să ne facem singuri educația. 

Putem recurge însă la strategie. Din fap- 
tul că sentimentul sforțării necesare pentru a 

face un act e invers proporțional cu sentimen- 

tul nevoii pe care.0o avem de a săvârși acel 

act, scoatem preceptul dea ne pune în așa si- .
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tuațiune încât actul să ne apară imperios cerut: 
Voim de exemplu 'să citim o carte folositoare 

și ne lipseşte indemnul. Ce trebue să facem ? 
In loc de a ne sforța so citim prin disciplină 
internă, recurgem la influența disciplinei externe: 
ne angajăm față de profesor sau îață de ca- 
marazi că o vom citi și căle vom face o dare 
de seamă într'o anumită zi. Sentimentul anga- 
jamentului luat asociat cu sentimentele pe care 
le vom avea în cazul când ne vom ţine de 
cuvânt sau cu cele pe care le vom avea în 
cazul contrar, ne ușurează sarcina. 

Alt exemplu. De ce ne vine mai greu să 
preparăm din Ianuarie examenul decât să ne 
surmenăm în Mai? Condiţiunile climaterice sunt 
mult mai favorabile în lanuarie decât în Mai 
și rațiunea ne spune că învăţăm mai bine și 
mai ușor întrun timp mai lung decât în pripă. 
Dar raţiunea nu-i ascultată, fiindcă în Ianuarie 
nu simțim necesitatea preparării aşa cum o 
simțim în Mai din cauza apropierii examenului. 
„Am putea însă micșora sforțarea necesară pen- 
tru a studia dela începutul anului, asociindu-ne 
câți-va studenți, împărțind materia de învățat 
și întrunindu-ne regulat pentru ca fiecare să-și 
dea seama de progresele făcute. 

Există însă un mijloc și mai eficace, care 
suprimă cu desăvârșire sentimentul sforțării. 
Acest mijloc e iubirea lucrului pe care trebue
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să-l facem. Când lucrăm cu plăcere, nu de silă, 
lucrăm mai bine și mai ușor. ” 

Atenţia voluntară consumă multă energie 
nervoasă și nu poate îi susținută mult timp. 
Când studiăm o carte care nu ne interesează, 
suntem distraţi la fiece moment și trebue să ne 
sforțăm mereu pentru a ne putea susține aten- 
țiunea. Chiar și geniul, care se defineşte prin- 
to mare putere de atențiune, e incapabil de. 

o atenţiune voluntară îndelungată. N 
Dacă geniul poate nutri luni întregi, şi uneori ani 

întregi un acelaș subiect, cauza e că subiectul îl pa- 

sionează. In mintea lui minunat de bogată,subiectul 
deşteaptă nenumărate asociațiuni de idei, apare zil- 

nic.în parte: sub un aspect nou, așa încât nu 
dezgustă nici odată. 

Interesul indirect, care decurge din urmările 

iolositoare „ale unei activităţi, nu echivalează 

cu interesul inspirat de activitatea în sine. A- 

vocatul care prepară o pledoarie numai pentru 

onorariul pe care-l va încasa, nu va pleda ca 

atunci când se pasionează pentru cauza pe care 

o susține. Tot astfel studentul care învață nu- 

mai pentru “a câștiga un mijloc de. existență 

nu va face progresul pe care l-ar putea în- 

deplini dacă s'ar pasiona pentru studiu. 

Puterea sentimentului e foarte mare. Sentimen- 

tele influențează mai mult decât ne închipuim 

judecăţile și conduita noastră. Multe judecăți și 

deliberări sunt numai de formă, căci sentimentul
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dispunând. în secret de atențiunea noastră, ne 
face să privim chestiunea numai sub aspectul“ 

„care-i convine -și ne hotărăște în consecință. La 
cei mai” mulţi oameni inteligența e o regină de 
paradă, care se mărginește să sancționeze decre- 
tele date de sentiment. 

Pentru a constata cât e de mare forța senti- 
mentului față de ideia respectivă, să luăm un 
exemplu din trecutul nostru din liceu. S'a întâm- 
plat desigur cuiva să prevadă că va fi a doua 
zi ascultat la cutare obiect. Știa bine că mai 
rămăseseră puțini elevi neascultați şi că prin 

- urmare trebuia „să-i vie rândul“. Știa bine ce 
se va întâmpla în caz când nn va ști lecţiunea. 
Totuș aceste idei n'au fost în stare să învingă 
rezistența sugestiunilor momentului și să-l deter- 
mine la lucru. Era gata să iese la plimbare, când 
îi vine acasă un coleg, dintre cei care se aştep- 
tau „să le vie rândul“, pentru ca să înveţe îm- 
preună. Arătându-se nedecis colegului, acesta îi 
amintește rușinea pe care a suferit-o odată când 
na mai știut lecţia și îi deşteaptă astfel un sen- 
timent, care-l hotărăște să renunţe la plimbare 
și să. se pună la învăţat. 

Deosebirea între forța sentimentului Și aceia 
a ideiei respective se poate constata în toate 
împrejurările în care știm îoloasele: unei acțiuni, 
dar nu le si.nțim și. astfel. n'avem -puterea de a 
o îndeplini. 

Ceiace se numește lipsă de prevedere provine
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adesea din lipsă de simţire. „Dacă aș îi știut !* 
—ne zicem cu amărăciune. — Da, am știut ce 
se va întâmpla, dar nu în mod precis Și con- 
cret, din care cauză nam simțit nimic și am 
rămas nepăsători. 

Ideia este și ea o forță, dar nu poate deter- 
mina acţiunea decât dacă e singură în: con- 
știință. Astăzi e stabilit în psihologie că orice 
stare de conștiință tinde să producă o descăr- 
care motrice. Această descărcare nu se traduce 
întotdeauna în acte externe, ci se reduce une- 
ori la modificațiuni organice, cum e de exemplu 
alterarea circulaţiei sângelui, care produce înro- 
șirea sau îngălbenirea figurei. Când există la 
un moment dat o singură idee în conștiință, 
ea determină imediat, fără de nici o șovăială, 
acțiunea corespunzătoare. De, exemplu, suntem 
deprinși seara să închidem camera cu. cheia. 
Această ideie se prezintă automatic în minte 
de, îndată ce am intrat în cameră și determină 
aproape tot așa de automatic mișcarea necesară. 

pentru a întoarce cheia. Această mișcare e în- 
soţită uneori de o conștiință atât de slabă, în- 
cât în urmă nu ne dăm seama dacă am închis - 
camera și suntem nevoiţi să verificăm. 

Viaţa ar îi cu neputinţă dacă fiecare din fan- 
teziile noastre ne-ar determina la acţiune. De, 
fapt orice idee, de o importanță oareșicare, deș- 
teaptă idei care .ne fac să ne gândim și la alte
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acțiuni similare posibile sau la inacțiune.. Fie- 
care din aceste idei dacă ar fi singură în con- 
ştiinţă, ar determina acțiunea corespunzătoare ; 
fiind însă în conflict, ne fac să ezităm între ele, 
să deliberăm. Acea idee va triumfa, care va 
deveni mai concretă, care va dobândi relief Și 
va arunca în penumbră pe celelalte. 

In mod natural acea idee dobândeşte relief, 
care ne interesează mai mult, care deşteaptă 
un sentiment.mai puternic. E posibil însă să 
întărim cu voință o idee, pe care o judecăm 
favorabilă viețe: superioare. 

Dar cum ? — Prin atențiune. Educaţia voinţei 
se reduce astfel la puterea dea da. atenție idei- - 

“lor și sentimentelor favorabile perfecționărei 
noastre și a nu: da nici o atenție ideilor și 
sentimentelor contrare. . 

* 

Dispunem însă în mod discreționar de această 
putere ? — Capacitatea de atenţiune variază dela 
un om la altul. La toți ea e intermitestă și în 
genere e de scurtă durată. Atât însă cât există 
la orice om normal e deajuns pentru a începe 
educația voinţei. ” 

Orice om normal poate să-și fixeze atențiunea 
asupra unei idei bune care i-a venit în minte. 
E deajuns să înlăture cauzele de distracțiune, 
să caute liniştea, îndepărtând stările prezentative, 
streine de ideia pe care voește s'o conserve.
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Când voește să înlăture o idee dăunătoare, 
procedează invers. Introduce în conștiință: stări 
prezentative ostile acelei idei. O stare prezen- 
tativă fiind de regulă mai puternică decât o 
stare reprezentativă, și noi putând dispune 
oricând de stările prezentative, grație pu- 
terei pe care o avem asupra mușchilor volun- 
tari, urmează că putem să ne disciplinăm a- 
tenţiunea. , ” 

-De exemplu, voim să citim o carte folosi- 
toare și suntem importunați de idei distractive. 
Cum trebue sa procedăm ?—lIn loc de a stata 
discuţie cu acele idei, riscând să le mai întă- 
imn încă prin atenţie, le alungăm pur și simplu 
din minte, citind cu glas tare cartea, copiind chiar 
în acelaș timp cele citite și rezumându-ne din când 
în când. Chiar dacă la început. citirea e meca- 
nică, făcută fără de nici un înțeles, din cauza 
ideilor distractive, totuș după câtva timp ajunge 
să se impună atențiunei noastre. 

* 

Disciplinarea sentimentelor se face grație legă- 
turei care există între ele și manifestarea lor 
motrice. Impedicând manifestarea unei emoţiuni 
inoportune, o slăbim și pe nesimţite o alungăm 

din conștiință. Invers, putem deștepta cu voință o 

emoţiune, contratăcând manifestarea ei externă. 

Mecanismul desciplinărei emoţiunilor l-am stu- 

diat întro prelegere trecută. De prisos să insis- 

C. 6
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tăm. Experienţa, care e singură convingătoare, se 
însărcinează să dovedească cele susţinute de noi. 

„Adevărul e că emoţiunile sau sentimentele 
superioare sunt mai puțin sub dependința ac-- 
telor externe. Această dependință există totuș. 
Mai există o ţinută generală a corpului, care 
favorizează sentimentele superioare, viața ener- 
gică. Această influență a atitudinei corpului a- 
supra sentimentalităței n'a fost studiată. Nu ris- 
căm detalii. In câteva articole din „Cultura ro- 
mână“ am arătat că printre mijloacele terapeu- 
ticei morale e și această influență. Va veni de 
sigur timpul când se va putea susține fără 
teamă că unul dintre mijloacele de a vindeca 
de exemplu melancolia e și deprinderea pacien- 
tului de a-și ține bustul drept și mușchii mai 
încordaţi. Organizatorii exerciţiilor militare au 
simțit din instinct influența ţinutei corpului a- 
supra energiei sufletești. Și nu se poate tăgădui 
că deprinzând soldatul să. scoată pieptul în a- 
fară şi să întindă pasul, nu-i face întru câtva 
educația energiei. 

In rezumat, voința se dezvoltă ca orice func- 
țiune vitală prin exerciţiul ei făcut în mod nor- 
mal și în limitele compatibile cu repararea for- 
țelor. Noi nu putem da decât metoda generală 
a educaţiei voinţei. Rămâne ca fiecare în parte 
să adapteze această metodă la ființa lui şi con- 
dițiunile sale de trai.
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In genere față de preceptele pedagogice oa- 
menii au două atitudini. Unii sunt sceptici, nu 
cred în eficacitatea lor. Alţii sunt prea optimişti, 
cred că o carte bună de pedagogie le poate 
face educaţia. Realitatea nu justifică nici una 
din aceste atitudini. 

Cele mai bune precepte pedagogice nu ne 
dispensează de tactul necesar pentru a le a- 
dapta împrejurărilor concrete din viață și rai 
cu seamă nu ne dispensează de a le aplica. Pu- 
tem să citim oricât de multe și de bune cărți 
de pedagogie, putem să audiăm oricât de re- 
guiat un curs de educație prin sine însuși, și . 
dacă nu începem a practica cele citite sau au-. 
zite, nu ne folosim cu nimic. Studiile pedago- 
gice ne pot îndemna să ne eductm; ne pot a- 
răta mijloacele cele mai potrivite; dar nu ne 
pot face educaţia. 

s 

Calitățile unei voințe energice sunt: inițiativa 
curagioasă. deliberarea temeinică și hotărârea 
stăruitoare. 

Iniţiativa consistă îna deschide o cale nouă 
„activităței a rupe cu rutina şi prejudecățile, a 
învinge  indolenţa, a nu pierde ocaziunea de a 
dezvolta ființa noastră și a trăi mai intens. 

Pentru a fi îndemnat la iniţiativă cărțile de 
călătorii, și descoperiri știinţitice sunt de mare 
folos. Dar spiritul de inițiativă nu se dobân-
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dește decât prin acte de iniţiativă. Ocaziunea 
nu lipsește nimănui. Principalul nu-i de a să- 
vârși fapte mari, ci de a fi atenți întotdeauna 
Chiar și la împrejurările din viață, care: scapă 
în genere neobservate. 

Pentru ca o deliberare să fie temeinică, 
trebue să invocăm cât mai multe motive Şi mo- 
bile și să le examinăm cu cât mai multă aten- 
țiune şi nepărtinire. Această calitate a voinței 
se dobândește iarăşi prin experiență. Ne de- 
prindem să observăm precis întâmplările din 
viață, pentru a ne îmbogăți cunoștința despre 
oameni și despre caracterul nostru. Ajungem 

- astiel a îi cât mai bine informaţi pentru deli- 
berare. Atitudinea negativă consistă în a ne feri 
de a lua hotărâri pripite sau de a delibera în 
vederea unei hotărâri pe care o simțim luată 
înaintea deliberărei. 

In sfârșit voinţa stăruitoare .se dobândește 
ferindu-ne de a ne schimba hotărârile per- 
sistând în hotărârea noastră chiar dacă ne pare 
mai puțin avantajoasă, decât alta pe care am 
putea-o lua. 

De prisos să continuăm cu preceptele. Cel 
mai puternic mijloc de educație, de care de- 
pinde toate celelalte, e a se consacra periec- 
ționărei sale din toată inima și a menţine -ho- 
tărârea de a trăi o viață cât mai intensă şi mai 
complectă. Fără de această hotărâre energică,
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cele mai bune mijloace, în teorie, devin inefi- 
cace în practică. Cu asemenea hotărâre cele 
mai slabe mijloace devin folositoare. Omul care 
se pune cu hotărâre la lucru, găsește mijloace 
și când nu le găsește, le creiază. Voința de a 
se perfecționa dă putere tuturor mijloacelor pe 
care le întrebuințăm în educaţia noastră. 

Arta de a trăi o viață superioară fiind cea 
mai complicată din toate, urmează că ucenicia 
ei se face cu greu și numai treptat. Esenţialul 
e de a nu pierde curajul nici odată, dea îi 
convinși că natura noastră e perfectibilă, că 
nici o silință spre bine nu-i pierdută și că arta 
de a trăi merită preocuparea noastră de căpe- 
tenie, pentru că face să ne întrebuințăm cât 
mai bine viața.



PRELEGEREA IX 

Educația fizică 

|. — Scopul şi utilitatea educaţiei fizice. — In- 
îluenţa fizicului asupra moralului. — Pericolul vie- 
ței sedentare. Mijlocul de a-l combate. — Educa- 

ţia fizică la Grecii antici şi Englezi 
II. — SURMENAJUL INTELECTUAL. — Regule 

igienice pentru activitatea intelectuală. — Igiena 
muncitorului intelectual. 

După ce-am studiat mijloacele generale de 
a-şi face singur «ducaţia; rămâne „să cercetăm 
mijloacele - potrivite deosebitelor categorii de 
funcțiuni ale vieței omenești. Aceste categorii 
sunt : funcțiunile fiziologice, intelectuale și e- 
moționale. In prelegerea de astăzi ne vom o- 
cupa de educaţia îuncțiunilor fiziologice sau după 
cum se obicinuește a se zice, de educaţia fizică. 

Scopul educaţiei fizice e de a conserva să- 
nătatea, de a face corpul mai rezistent, a-l dez- 
volta și a-l mlădia. | 

Când suntem. sănătoși, facem ca copilul-rare 
lovește sânul mamei sale: desprețuim corpul și
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nu ne îngrijim de sănătate. Când însă corpul 
slăbește, atunci constatăm cu mâhnire că și 
puterile sutletului sunt mărginite. E deajuns să 
vizităm un spital sau un azil, pentru a ne da 
seama care sunt condiţiile vieţei normale. 

Graţie progresului fiziologiei și patologiei cu- 
noaștem astăzi rolul corpului în viața omenească. 
Am scăpat de discuţia sterilă dacă corpul e un 
„instrument“ al sufletului sau viceversa. 

Influenţa fizicului asupra moralului e dove- 
dită. Toate ființele, pe care le cunoaștem, po- 
sedă un organism. Și gradul de superioritate a 
spiritului unei ființe e determinat de complexi- 
tatea organismului său, în special de complexi- 
tatea sistemului nervos. Creerul omului e mult 
mai complex decât a celorlalte animale. Și chiar 
în specia umană deosebirile de rasă, etate și 
sex determină deosebiri sufleteşti conrespunză- 
toare. Creerul unui om de rasă albă cântărește 
mai greu și are circumvoluţiunile mai complexe 
decât creerul oamenilor de rasă neagră. 

Prin analogie sa conchis că creerul oame- 
nilor superiori trebuie să fie mai dezvoltat decât 
al celerlalți şi s'au întreprins studii verificatoare. 
In acest scop s'a fondat la Paris 1876 o socie- 
tate de autopsie. „Acum două secole spun sta- 
tutele acestei societăți, puține persoane însem- 
nate mureau fără ca să li se facă autopsia, fie 
din curiozitate ştiinţifică, fie mai cu seamă pen- 
tru a se ocupa Chiar după moarte de perso-
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nagiile, care au însemnat ceva în viaţa lon Au- 
topsia era un fel de consacrare a renuinelui 
sau a celebrităței. Astăzi autopsia nu se mai 
practică decât asupra bolnavilor. din spital, ale 
căror calități intelectuale sunt puțin interesante 
și puțin cunoscute. Interesant ar fi să se facă ob- 
servațiuni medico-psihologice asupra persoane- 
lor renumite prin operile lor și apoi după moarte 
să li se studieze creerul.“ . 

Societatea de autopsie are până acum în 
muzeul său creerii lui Broca, Bertillon, Gambeta 
Eugen Verpn, Abel Hovelacque ș. a. Ea numără 
câțiva membri distinși, careîi vor procura, prin 
moartea lor, material de studiu. Ca la toate so- 
cietăţile, se plătește o cotizaţie anuală. Deose- 
birea e că societatea de autopsie are interes 
ca din când în când câte un membru să înce- 
teze involuntar cotizaţia. 

Multe doamne s'au înscris în această socie- 
tate, de teamă să nu fie înmormântate de vii. 
Siguranța că vor fi supuse autopsiei le scapă 
de această grije. 

Doctorul “Toulouse a făcut un studiu asupra 
raportului dintre individualitatea morală “Şi acea 
fizică, în special dintre superioritatea intelec- 
tuală și nevropatie. D-sa a publicat o anchetă 

- medico-psihologică asupra lui Zola. Ne vomo- 
cupa de această lucrare, când vom studia viața 
oamenilor celebri. | !
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Din cele ce preced, se vede că există o 
astfel de depedință între moral și fizic, încât 
nu ne mai este permis să nu dăm toată aten- 
țiunea cuvenită sănătăței. 

Dacă o plantă are nevoe de multă îngrijire 
pentru a: ne 'da îlorile cele mai frumoase, cât 
de multă îngrijire trebuie să aibă organismul 
omului, care e incomparabil mai complex de- 
cât al unei plante! - 

Educaţia fizică sporeşte energia vitală a in- 
dividului și prin urmare și a rasei; deprinde 
omul „să-și întrebuințeze cât mai bine și mai 
economicos energia de care dispune; îl face 
mai rezistent în lupta pentru existență și mai 
capabil de a trăi o viață superioară. A 

Sănătatea. e funcționarea normală a organis- 
mului, așa după cum o descrie fiziologia. A-și 
păstra sănătatea însemnează a asigura regula- 
ritatea îuncțiunilor fiziologice, respectând legile 
lor ; mai înseamnă a-și întări organismul pen- 
tru a-l face mai rezistent în contra cauzelor 
morbide din afară. A desvolta corpul înseamnă 
a ajuta creşterea proporţionată a deosebitelor 
organe pentru a atinge tipul omenesc normal. 
A mlădia corpul, este a-i da vioiciunea și ele- 
ganța în mișcări, 

x 

Folosul educaţiei fizice e manifest. Ce poate 
fi mai interesant pentru om decât a-și păstra
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sănătatea? Sănătatea e o condiţie indispensabilă 
pentru a-și întrebuința bine viaţa şi a fi fericit. 
Viaţa fără de sănătate e incapabilă de o muncă 
intensă și stăruitoare. E o viață redusă și de 
multe ori suferindă. 

Funcționarea normală a organismului produce 
o stare de bună dispoziție. Calitatea și tonali- 
tatea emoţiunilor depinde de starea organismu- 

„lui, nu numai de cauzele exterioare. Aceiaș 
idee impresionează deosebit pe acelaș om după 
dispoziția pe care o are. In momente de aba- 
tere cele mai frumoase perspective se întunecă ; 
în momente de energie, o rază de speranță 
străbate norii cei mai amenințători. Speranţa se 
datorește cel puţin tot atât organismului cât 
împrejurărilor care o justifică. 

Buna stare fizică e urmată de o ridicare a 
tonalităței vieţii. Omul se simte mai energic, 
mai stăpân pe sine, mai încrezător în viitorul 
său. A avut dreptate Rousseau să zică: „Cu 
cât corpul.e mai slab, cu atât ne comandă: cu 
cât e mai forte, cu âtât mai mult nise supune“. 
In sfârșit energia vitală influențează activitatea. 
Omul simte nevoia de a lucra ceva, pentru a 
cheltui prisosul de energie, care se manifestă. 
Devine binevoitor față de semenii săi, caută 
să-i îndatorească, caută ocaziunea de a săvârși 
acte morale. lar când energia e de o abun- 
dență extraordinară, îndeamnă omul la fapte 

„mari sau aventuroase,



v 

Educaţia fizică | 171 

Copilul e din fire egoist, pentrucă n'are un 
prisos de forțe de cheltuit. Tânărul din contra 
se entuziasmează repede, e gata pentru orice 
sacrificiu, simte nevoia de a îi activ, de a se de- 

vota, de a se sacrifica chiar; având viață din 
belşug, e îndemnat să trăiască și pentru alţii. Bă- 
trânul redevine, în genere, egoist odată cu slă- 
birea vitalităţii lui. Așa încât se poate afirma 
că energia fizică e o condiţie a moralităţei. Spo- 
rind energia fizică a unui om îl facem mai ca- 
pabil de moralitate, 

Medicina și igiena, zicea Descartes, e cel 
mai bun mijloc de a face omul virtuos. Bazaţi 
pe acest principiu, câţiva medici filozofi au 
preconizat o morală medicală : „Moralitatea noas- 
tră, susține d-rul Fleury, nu constă în variațiuni 
calitative ale sufletului nostru, ci în modilica- 
țiuni cantitative a energiei, a dorului nostru de 
a trăj“. De unde ar urma că pentru a deveni 
virtuos, trebue să ne întărim organismul. 

In rezumat, educaţia fizică e folositoare, căci 
conservă sănătatea și desvoltă vigoarea corpu- 
lui, care sunt bunuri preţioase prin ele însele 
și în acelaş timp sunt prielnice desvoltărei in- 
telectuale și morale a omului. 

* 

Mijloacele educaţiei fizice. constau mai întăi 
n Observarea regulelor igienice. Aceste regule 
«iind cunoscute, nu le vom repeta. Ne vom
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mărgini la câteva observațiuni, care sunt de 
cea mai mare importanță pentru muncitorul in- 
telectual. 

Pentru a nu împiedica digestia e pevoe să 
lăsăm lucrul cu cel puțin un sfert de oră în- 
nainte de masă și să nu-l reluăm decât după o oră 
dela terminarea mesei. E o mare greșală a ne pune 
la masă cu capul înfierbântat dela lucru. Sto- 
macul fiind astfel anemiat, secretează puţin suc 
gastric, de unde rezultă o lipsă de apetit și o 
digestie penibilă. Pentru acelaș motiv vom e- 
vita în timpul mesei a citi jurnale sau a ne 
angaja în discuţiuni obositoare. In sfârşit, e bine 
să avem ore regulate de masă, pentru ca stoma- 
cul să se deprindă a se congestiona și a se- 
creta la timp. Dovada că am respectat regulele 
igienice relative la nutrițiune, o avem atunci 
când ne sculăm dela masă vioi și bine dispuși. 

„Omul e o maşină minunată, însăare nevoe 
de repaos pentru a-și îndrepta pierderile sufe- 
rite. O mașină poate funcționa într'una, dacă 
are combustibil deajuns ; omul însă trebue să-și 
asimileze mai întâi alimentele și apoi să le în- 

„ trebuinţeze ca combustibil. Dar în timp ce nia- 
șina se strică în măsura în care e întrebuințată, 
omul cu cât se obișnuește la lucru, cu atât se 

” face mai vrednic să muncească : organul se în- 
tărește prin exercițiu. Cauza e tocmai fiindcă
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corpul își îndreaptă puterile în măsura în care 
le-a întrebuințat. 

„Repausui e dar trebuincios omului, căci în 
timpul lui organismul se curăță de zgurele ce 
au luat naștere din consumarea țesuturilor prin 
muncă şi apoi își îndreaptă perderile suferite 
prin asimilarea de noi materialuri luate din 
sânge. | . 

„Odihna cea mai desăvârșită o. are omul în 
timpul când doarme, căci atunci nu numai cor- 
pul dar și mintea sunt în nelucrare; somnul e 
dar condiția muncei. 8 ore de somn neîntrerupt 
sunt tot atât de trebuincioase ca şi hrana zil- 
nică : căci la ce servește hrana, dacă nu.i se 
lasă timpul să fie asimilată ? Inţelegem dar în= 
țelepciunea proverbului francez : „cine doarme 
cinează“. 

„Viața sedentară prelungită poate vătăma 
sănătatea, aducând slăbirea celor -mai însem- 
nate funcțiuni ale organismului. La omul care 

- şade mult tiinp pe loc, respirațiunea e slabă, 
circulațiunea înceată și digestiunea grea. Ur- 
marea e că organele conrespunzătoare slăbesc ; 
plămânii ne mai fiind întrebuinţaţi în întregime 
pot da loc la oftică, inima prinde grăsime și 
stomacul cu nesfârșitele sale boli fac viața a- 
mară.“ (Cursul nostru de pedagogie, p, 44). 

Ce-i de făcut dar. când toți suntem nevoiți 
să ne petrecem o bună parte din viaţă în felul
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acesta ? — Ne vom îngriji mai întâi să ținem 
„corpul drept, astiel ca respirațiunea să nu îie 
împiedicată. Cu modul acesta ne salvăm ve- 
derea și ajutăm disciplinarea atențiunei. Există 
întradevăr o corelație între ținuta corpului și 
încordarea spiritului. Cine citește cu capul spri- 
jinit pe o mână, citește cu siguranță alene. 
Pentru a deștepta ” atențiunea e nevoe a lua o 
atitudine energică : capul ridicat în sus, bustul 
ținut drept și braţele întinse. 

Cel mai bun remediu contra efectelor vieței 
sedentare sunt exercițiile fizice. Exerciţiile fi- 
zice, pe lângă că constituesc un repaos pentru 
creer, activează circulaţia, fac respirația mai a- 
dâncă și procură mușchilor activitatea de care 
au nevoe pentru a nu degenera. 

Lipsa de activitate determină treptat slăbirea 
forțelor, deranjarea  funcţiunilor, boala șI chiar 
moartea prematură. Sedentarităţii se datoresc 
multe din infirmitățile pe care le întâlnim în lume. 
Sănătatea nu se poate conserva decât prin re- 
înoirea țesutului organic, reînoire care se face 
în urma activităţii fizice Exerciţiile fizice bine 
făcute, sunt o cordiţie indispensabilă pentru 
păstrarea sănătăţii și pot servi chiar la restabi- 
lirea ei. 

Viaţa organică se bazează pe o reînoire ne- 
încetată a materiei, prin eliminarea produselor 
combustiunei organice și asimilarea materialu- 
rilor noui din sânge și din aerul inspirat. La
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focarul acestei transformări a. materiei se ali- 
mentează flacăra vieţei de la prima pulsaţiune 
până la cea din urmă. | 

Fiziologiştii au demonstrat că masa ponderală 
a omului, care întreţine activitatea mușchilor, 
se reînoește complect în patru sau în cinci 
săptămâni, în timp ce la omul inactiv această 
reînoire se face în 10 până la 12 săptămâni, 
chiar dacă trăește în aceleaşi condițiuni ca pri- 
mul. Activitatea mușchiulară e prin urmare a- 
gentul cel mai convenabil pentru eliminarea 
principiilor uzate din sânge, devenite improprii 
de a întreține corpul, susceptibile de a dege- 
nera în materii morbide și a se îngrămădi în 
organism, producând diferite dezordine. Exer- 
cițiul fizic e dar indispensabil sănătăței acelor 
care duc o viață sedentară. 

Activitatea mușchiulară mai e salutară prin 
iniluența pe care o exercită asupra sistemului 
nervos. Există într'adevăr o legătură intimă între 
nervii motori din mușchi și nervii senzitivi. Ac- 
tivitatea fizică stabilește echilibrul între aceste 
două părți ale sistemului nervos și contribuie 
astfel la buna stare fizică şi morală, la buna 
dispoziţie. 

In stârşit, exerciţiile fizice întăresc voinţa. 
Aplicând regulat voința la executarea mișcărilor, 
triumiând în contra lipsei de energie şi a in- 
dolenței, exercițiul fizic determină stăpânirea de
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sine, îace pe om. mai rezistent și mai capabil 
de muncă încordată și stăruitoare. 

% 

Educaţia fizică a fost mult mai cultivată în 
antichitatea greco-romană. In special Grecii a- 
veau un adevărat cult pentru frumusețea și vi- 
goarea corpului. Exercițiul “fizic ajunsese o in= 
stituție de Stat. Gimnaziul la Greci servea să 
deprindă tinerii cu alergarea și lupta. Se or- 
ganizau. regulat jocuri de întrecere. Și învin- 
gătorul era considerat ca un erou național, pe 
care poeţii și artiștii se credeau datori să-l facă 
nemuritor. ' 

Anglia dă azi importanța cea mai mare edu- 
caţiei fizice. Dela școala primară şi până la 
universitate educaţia fizică obține o parte în- 
semnată din timp. Studenţii dela diferite univer- 

 Sități organizează jocuri de întrecere, care sunt 
urmărite cu pasiune de populaţie. In fiecare an 
studenții din Cambridge se iau la întrecere în 
sporturi cu studenții din Oxford. Aceste lupte 
strâng în jurul lor mult public și sunt con- 
siderate ca evenimente la ordinea zilei. 

* 

Jocurile în: aer liber sunt cele mai: preferabile. 
„Ele pun în mișcare toți mușchii,” dezvoltând 

astiel corpul armonios și sunt imai distractive, 
producând mai multă plăcere. Dintre exerciţiile
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gimnastice, acele fără ajutorul aparatelor. sunt 
preferabile pentru intelectuali: se pot executa 
în cameră pe vreme rea şi se fac cu puţină 
oboseală. 

Puterile corpului șiale spiritului nu sunt se- 
parate, ci atârnă una de alta: ambele se adapă 
dela acelaș râu, sângele. Ceiace, se consumă în- 
tr'o dinecție se resimte în cealaltă direcție. E- 
ducația fizică nu trebuie 'să tindă a scoate at- 
lei, în paguba dezvoltărei intelectului, ci tre- 
buie să se călăuzească de vechea maximă: „0 
minte sănătoasă întrun corp sănătos.“ 

Congresul internaţional al expasiunei econo- 
mice mondiale, întrunit în 1905 la Mons, în 
Belgia, a exprimat între alte deziderate, că „în 
practica exerciţiilor corporale se va căuta mai 
cu deosebire mijloacele a căror valoare din 
punctul de vedere al igienei, esteticei, econo- 
miei forțelor și al efectului moral, va îi dove- 
dită prin experienţă și analiză științifică.  Edu- 
cația fizică trebue să fie inspirată de o me- 
todă bazată pe Cunoasterea fiziologiei.“ 

= 

In legătură cu educaţia fizică vom atinge 
chestiunea surmenajului. 

„Munca intelectuală nu e o energie gratuită: 
ea obosește tot atât ca și munca fizică. Cel 
mai “uşor. act mintal::0 percepțiune, o amintire, 
nu se săvârşește decât prin consumarea unei,



178 Prelegerea IX 
  

cantități de țesut cerebral; sângele năvălește 
atunci în creer ca să repare perderea și;o urcare 
de temperatură are loc. E destul de a înfățișa 
ochilor o culoare mai vie sau de a auzi un 
sunet ascuțit pentru ca celulele cerebrale să 
intre în activitate și să ridice tonalitatea vieții 
noastre. | 
„Experienţa a probat că în astfel de împre- 
jurare puterea (măsurată cu dinamometru) poate 
crește cu a cincea parte din forța sa de mai 
înainte, dar curând după aceea urmează o o- 
boseală, care poate ţine mai multe ore. In re- 
gulă generală excitanţii sistemului nervos re- 
ușesc pentru câtva timp să învioreze omul, dar 
în propria lui pagubă, căci nu după mult timp 
aduc o slăbiciune generală. 

„Această observație e de cea mai mare im- 
portanță, căci ne dă mijlocul de a munci dea- 
juns fără să obosim. Intradevăr, fiecare din 
noi cunoaște greutatea de a lucra la o oră ne- 
obișnuită. Ne trebue atunci o mare sforțare de 
voință până când încetul cu încetul ne vine 
„gustul“ de lucru, dar această sforțare consumă 
multă energie nervoasă, uneori mai mult decât 
a necesitat lucrul săvârşit. 

„Organismul celor cari mau ore regulate de 
lucru, suferă zilnic. Dezordinele în funcțiunea 
sa devin din ce în ce mai adânci și astfel se 
declară surmenajul intelectual, adică o adâncă 
abosire a şistemului nervos,
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„A avea surmenaj intelectual înseamnă a fi 
ruinat din temelie, căci sistemul nervos ia parte 
și la funcțiunile fiziologice, nu numai la cele 
spirituale. 

„Cum vom putea dar preveni această neno- 
rocire? — Inlăturând cauzele care o produc: 
neregularitatea și excesul de muncă. Vom că- 
uta pe cât e cu putință să avem în fiecare zi 
ore anumite pentru învăţat. Cu chipul acesta 
creerul se deprinde a se congestiona automatic, 
astiel că e gata să intre în activitate fără a 
mai avea nevoe de o sforțare voluntară. De 
unde rezultă o mare economie de forță. 

„Acest fenomen al congestionării automatice, 
prin deprindere, se cunoștea de mult pentru - 
stomac ; astiel știm că doctorii recomandă cu 
insistență la persoanele 'suferinde de stomac, 
să aibă anumite ore de masă, pentru ca prin 
deprindere stomacul să se congestioneze și să 
secreteze sucurile la timp, făcându-se o mare 

economie a forțelor sale. Acelaș fenomen se 

petrece însă și în creer și dacă până acum n'a 

fost cunoscut, cauza e că întregul mecanizm 

„cerebral era ascuns sub 'un văl misterios. 

„De fapt însă această regulă a fost practicată 

de mari cugetători, care onorează omenirea. 

Biografiile lor ne arată că timp de zeci de ani, cu 

un zel neobosit, ei se găseau la aceiași oră la 

masa de lucru.
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„Regularitatea activităţii asigură . sănătatea, 
prima condiție a fericirii. 

„Regularitatea activității formează energia ca- 
facterului, a doua condiţie a fericirii. 

„In sfârșit, dela regularitatea activităţii de- 
pinde, în mare parte, progresul și unitatea . de 
vederi — și acesta e secretul operelor ge- 
niale. 

Dar nici activitatea executati la timp nu tre- 
bue prelungită după ce se simte oboseala. Du- 
rata puterei de a munci variază dela un om la 
altul, după capacitatea organismului de a re- 
para forțele consumate. Nu putem dar preciza 
nimic. Experiența arată fiecăruia cât timp poate 
dispune în mod profitabil de forțele sale. Ca- 
pacitatea de muncă crește însă treptat graţiei 
economiei de forță realizată de organism prin 
deprindere. 

„O a treia condiţie igienică a 2 activităţei in- 
telectuale e ca materialul învățat să fie înţeles. 
Altfel nu e decât o îngreuiare a minţei. Nu 
mulțimea . cunoștințelor hotărește valoarea  in- 
telectuală a unui Om, ci felul cum le. înțelege 
și le utilizează. 

„Dacă o chestiune - nu-i înţeleasă, fie din 
cauza greutăței ce prezintă, fie din cauza tim- 
pului prea mult pe care-l cere, e mai bine a 
o lăsa la o parte, decât a ne încărca mintea
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Cu material neasimilat. O idee nouă e înțeleasă, 
asimilată, atunci când e înlănțuită la cunoștințele 
anterioare de acelaș fel. 

„Se înțelege însă că nu toate obiectele pot 
fi învăţate prin raționament. Limbele, geografia, 
istoria, au a face mai mult cu memoria. 
Există însă metode pentru a le învăţa mai ra- 
țional sau în tot cazul mai puţin verbal. Ast- 
fel în istorie, faptele, se vor învăța după legă- 
tura lor cauzală ;în geografie, localităţile se vor 
lega de imaginea poziţiunei lor pe hartă, pro- 
ducțiunile țărei se vor pune în legătură cu so-- 
lul și clima; în studiul limbelor se va între- 
buința de asemenea metoda comparativă, adică 
se va învăța odată toate cuvintele cu aceleași 
rădăcini și regu-ele gramaticale comune, iar ex- 
cepțiunile se vor explica prin . deosebirea spi- 
ritului limbei, etc. 

„In rezumat, igiena activităţei intelectuale se 
poate formula în trei propozițluni: activitate 
regulată, în marginea puterilor și înțeleasă. (Cur- 
sul nostru de pedagogie pag. 143—7). 

E 

După doctorul Reveill6-Parise, în studiul său 
„Physiologie des hommes de /'esprit“, cauzele 
surmenajului intelectual sunt : lipsa de echili- 
bru în inervaţiune—unele organe sunt prea mult 
în acţiune și altele prea puțin; viața sedentară 
activitatea întro atmosferă viţiată, activitatea



182 - | Prelegerea IX 

prelungită până noaptea târziu, regimul prost, 
de viață și singurătatea. 

La aceste cauze adăogăm neregularitatea ac- 
tivității, care determină mai adesea surmenajul 
decât excesul de muncă. | 

De asemenea activitatea dezordonată, lipsită 
de metodă, agitată și plină de grije. Orice ac- 
țiune incomplectă, neterminată, care- nu dă nici 
un rezultat, maduce nici o satisfacțiune, obo- 
seşte mai mult decât sforțările cele mai intense, 

“care sunt însă încoronate - de succes. Succesul 
e un îndemn Ia lucru, pentru că e un puternic 
reparator al forțelor omenești. 
Pentru a evita surmenajul trebue să cunoaștem 

măsura forțelor noastre și să n'o depășim nici 
odată. Vom deosebi însă lipsa de putere pro- 
venită din oboseală, de aceia ' provenită din i- 
nerție. Omul devine incapabil de muncă inte- 
lectuală, nu numai prin exces, dar și prin lipsă 
de muncă. Regula pentru a nu trece măsura 
puterilor noastre e ca somnul să repare pe 
deplin energia cheltuită în cursul zilei. 

In rezumat chestiunile igienice pe care Și le 
pune muncitorul intelectual sunt următoarele : 

1) La ce oră e bine să începem lucrul 2—Di- 
mineața, pentru că atunci creerul e mai odih- 
nit și pentru că seara e mai greu a păstra re- 
gularitatea muncei. | 

2) Cum e bine să ne punem la lucru? —
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E. bine să ne punem la lucru. îndată ce ne-am 
deşteptat și ne-am terminat toaleta, pentru a 
nu lăsa atenţiunea să se distreze cu nimicurile 
zilei. 

3) Câf timp e bine să stăm la lucru 2. — 
Până când, cu toată dorința de a continua, sim- 
țim nevoea de a ne recrea. Limita pe care n'o 
poate trece creerul cel mai puternic, fără de 
consecințe triste, e de trei ore de activitate 
neîntreruptă. Esenţialul nu-i de a sta mult timp 
la masa de lucru, ci de a da în scurt timp 
toată măsura puterilor sale și apoia se recrea. 

Vom cita pentru susținerea acestei afirmați- 
uni experiența lui Chadwick, inspector școlar 
din Anglia. D. Chadwick a ales două serii de 
elevi de frunte: formând Zo serie din I-iul, al - 
3-lea, al 5-lea clasificat și o altă serie din al 
2-lea al 4-lea, al 6-lea clasificat; așa încât am- 
bele serii să fie de forțe aproape egale. Pri- 
mul grup a urmat apoi 'orariul reglementar, iar 
grupul al doilea un orar redus la jumătate. La 
finele anului punându-se la concurs ambele 
serii, s'a găsit că seria cu orariul redus a în- 
vins pe cealaltă, nu numai la sport dar și la 
studiu. 

Aceasta e, în puține cuvinte, partea prezer- 
vativă a igienei cerebrale, adecă partea care 
care caută să păstreze buna activitate a minții. 
Educaţia inteligenței va forma obiectul prele= 

gerii viitoare,



PRELEGEREA X. 

Educaţia inteligenței 

Scopul educaţiei intelectuale.—Rolul biologic Ia 
intelectului. — În ce constă superioritatea mintală. 
Psihologia geniulii după Nordau. — Ce trebue să 
învăţăm ? Cultura generală şi specializarea.—Cum 
trebue să învăţăm ? — Factorii progresului intelec- 
tual. — Metoda doctorului Le Bon pentru a învăța 

repede limbele străine. — Metodele generale 
în educaţia inteligenţei. 

Sub numele de inteligență arătăm totalitatea 
operațiunilor mintale prin care aflăm și înţe- 

legem ceeace se petrece,în afară de noi pre- 
cum și în lăuntrul nostru și combinăm ideile 
astfel dobândite. 

Dacă studiăm evoluţia inteligenţei în regnul 
animal, găsim că această funcțiune răspundea 
nevoiei de a adapta la mediu un organism ceva 
mai complex. Inteligența sa dezvoltat în mă- 
sura în care organizmul a trebuit să se adap- 
teze la condițiuni de viață mai numeroase. Fiinţa 
care ma fost dotată cu inteligența necesară
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condițiunilor sale de trai, a pierit. Rolul biolo- 
gic al intelectului e prin urmare de a cunoaște 
mediul unei ființe pentru a o conserva. 

Inteligența desvoltându-se în cursul evoluţiei 
a om a ajuns să cunoască mai multe fapte de 
cât dicta interesul imediat al conservărei: a a- 
juns să lucreze și fără imboldul nevoiei prac- 
tice. Energia intelectuală acumulată tinde sin- 
gură la acțiune. Astiel sa născut în om tre- 
buința sufletească de a ști pentru a ști pe lângă 
nevoia biologică de a şti pentru a trăi. Astăzi 
inteligența omului are rolul nu numai de a-i 
procura cunoştinţele necesare în viață, dar și 

de a-i satisface. curiozitatea și inclinațiunile su- 
perioare. 

Idealul inteligenţei e prin urmare de a po- 
seda cât mai multe idei exacte și de a între- 

vedea raporturi cât mai indepărtate între aceste 
idei. 

Acest ideal nu-i destul de precis. Pentru a 

fixa mai detaliat .scopul educaţiei inteligenței, 

să cercetăm în ce consistă superioritatea inte- 

lectuată. Să analizăm facultățile -mintale ale oa- 
menilor superiori, ale' geniilor. 

Dar cum să recunoaștem geniul ? După care 

criteriu 2—Dacă am porni dela diferitele difi- 

nițiuni date geniului, lasă că nam avea mijlo- 

cul de a alege între ele,dar am presupune re- 
zolvită tocmai cheștiunea pe care o cercetăm:
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“anume, în ce constă superioritatea geniului. 
Suntem nevoiţi să admitem provizer ca geniali 
pe toți acei recunoscuți în genere ca atare, 
sub rezerva de a elimina apoi pe aceia ale că- 
ror facultăți mintale se deosibesc puțin de me- 
diocritate. 

Dar și acest criteriu superficial e greu dea- 
plicat. Nu-i' toată lumea de acord asupra cali- 
ficărei geniului. Unii numără geniile „cu sutele, 
iar alţii nu găsesc nici zece. Pe de altă parte 
renumele depinde şi de condiţii străine de ca- 
litățile unui om. Sunt imprejurări cari ridică 
pe cineva în ochii . contiporanilor mai 'mult de 
cât merită. Popularitatea mai depinde de. nu- 
mărul celor care sunt în ștare să prețuiască 
lucrarea meritoasă. In privința aceasta geniile 
militare şi religioase cuceresc mai ușor repu-. 
Yația. Apoi vin artiştii și literaţii. Savanţi sunt 
cei mai puțin favorizați, exceptând pe: unii in- 
ventatori și medici. Geniile științifice le vom a- 
lege dar după opinia persoanelor compentente, 
ținând seamă însă -că sufragiile lor pot fi vi- 
țiate de spiritul de doctrină. 

Cu toate rezervele făcute, criteriul renumelui 
e bun ca punct de plecare al cercetărilor noas- 
tre, fiindcă nu dispunem de un altul și nu pu- 
tem admite ca un om genial, care a produs, 
să nu fie recunoscut măcar după moartea lui. 

Care sunt în ochii mulțimei calităţile omului
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genial? Ce ne face, de exemplu, să numim ge- 
niali pe Aristot și pe Alexandru cel Mare, care 
se deosibesc atât de mult între dânșii ?—Răs- 
punsul tuturor va fi că numim geniali pe a- 
cești oameni, pentru că au săvârșit lucruri pe 
care nimeni în timpul lor nu le- -au făcut. Alex- 
andru cel Mare a dovedit înaltele sale însușiri 
cucerind lumea antică ; Aristoi făcând cuceriri 
în domeniul gândirei, cuceriri care au stăpânit 
mintea cugetătorilor în tot evul mediu și din 
care unele mai trăesc până astăzi. 

Un caracter fundamental al oamenilor mari 
e că se deosebesc prin ideile și acțiunile lor; 
Sunt originali. Dar și nebunii pot îi originali. 
De aceea unii i-au confundat. In realitate însă 
există o prăpastie între geniu și nebunie. Ne- 
bunia e o degenerare a mintalităței omenești, 
o întoarcere la sălbăticie sau și. mai departe, 
o întoarcere la epoca primitivă de instabilitate 
mintală. Geniul, din contra,e o evoluţie a min- 
talităței omenești. Omul genial ca şi nebunul 
simte şi cugetă altfel decât contimporanii lor. 
„dar nebunul reproduce mintalitatea unui ascen- 
dent, care neputându-se adapta la mediu a perit, 
în timp ce geniul anticipează mintalitatea ge- 
neraţiilor următoare. Ideile și sentimentele ge- 
niului sunt susceptibile de a deveni patrimoniul 
omenirii întregi. 

Max Nordau în scrierea sa . „Psiho- -fiziologia 
geniului şi talentului“ susține că geniul e cons-
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tituit din o puternică dezvoltare a centrelor de 
judecată și voință. Numai dezvoltarea centrului 
voinței nu ajunge pentru alcătuirea unui geniu. 
Un om cu voință uriașe poate să învingă toate 
piedicile care se opun la realizarea unui plan, 
dar nu poate elabora singur planuri - mărețe. 
Poate îi în cazul cel mai bun un șef de armată 
sub Napoleon, ministrul vestit al unui monarh 
de geniu, sau mai adesea suveranul nemuritor 
al unui ministru de geniu. Din contra, dezvol- 
tarea exclusivă a centrului de judecată produce 
un geniu. 

Bazat pe aceste considerațiuni, Nordau sta- 
bilește următoarea clasificare.. In primul rând, 
cel mai puțin fericit, e geniul de judecată fără 
o voință deosebită. Astfel e un mare cugetător, 
un filozof, un matematic, poate și un naturalist. 

In al doilea rând vine geniul de judecată a- 
sociat cu o voință ceva superioară, care ne dă 
pe marele promotor al științelor exacte și pe 
inventator. 

O invențiune sau o descoperire poate îi a- 
jutată de întâmplare. Legendarul călugăr Bert- 
hold-Schwartz nu poate fi bănuit că ar îi cău- 
tat praful de pușcă, când amestecul său de 
pucioasă, silitră și cărbunia făcut explozie în 
țeava lui. Dar trebue o judecată cum n'au mulţi, 
pentru a observa exact un fenomen necunoscut 
și a-l explica. Intâmplarea nu duce la desco-



Educaţia inteligenţei 189 
  

perire sau la invențiune decât pe un om cu- 
noscător și eminent gânditor. 

Omul emoțional de rând rămâne îndărătnic 
față de fenomenele, care nu corespund repre- 
zentărilor lui obișnuite. Dacă țeava lui Berthold 
Schwartz ar îi explodat în fața unui om de 
rând, el sar îi crucit, ar fi crezut că e o is- 
pravă a necuratului și ar fi scos din observația 
lui învățătura că pe viitor trebue să se ierească 
de pucioasă: el n'ar fi inventat praiul de pușcă. 

In sfârșit, când centrul de voință e.tot atât 
de extraordinar dezvoltat ca și centrul de ju- 
decată, dă loc unui om care schimbă mersul 
omenirei. Un astfel de geniu nu se manifestă 
prin cugetări și prin acte de supunere a naturei, 
ci prin acte de supunere a oamenilor. El cuce- 
rește țări, descopere regiuni necunoscute, stăpâ- 
nește sufletele oamenilor. Napoleon, Columb, 
apostolul Paul. e 
„După teoria lui Nordau geniul emoţional nu-i 

la drept vorbind un geniu, căci nu crează nimic 
nou, nu îmbogățește cupsinsul conştiinţei o- 
menești şi n'are nici o mfluență asupra feno- 
meneior. Centrele care produc activitatea emo- 
țională sunt întradevăr mai puternic dezvoltate 
la un poet și un artist renumit decât la un 
om de rând, dar, aceste centre nu sunt așa de 
specific omenești cum e centrul de judecată. 
Nordau crede că geniile emoționale se deosi- 
besc de mulțimea mediocră numai printr'o ma
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mare putere a muncii automatice a centrelor, 
nu printr'o dezvoltare originală a lor. De aceia 
nu le consideră ca adevărate genii. 

Chestiunea astfel pusă nu-i susceptibilă de- 
cât de discuţiuni verbale. Interesant ar fi să 
se analizeze deaproape mintaliţatea diferitelor 
categorii de oameni reputați geniali, pentru ca 
prin comparație cu mintalitea comună, să se 

“vadă cât mai detaliat în ce constă superiori- 
tatea intelectuală. 

Pentru trebuințele cursului nostru observăm 
ntimai .că nu-i posibil ca o dezvoltare extraor- 
dinară a judecăţei să coexiste cu o memorie și 
cu 0 imaginaţie comună. Judecata cea mai pu- 
ternică nu poate descoperi raporturi îndepărtate 
între idei, dacă nu-i servită de o memorie bo- 
gată, care să-i procure materialul necesar și 
de o imaginație harnică, care să-i construiască 
puntea de irecere între cele două idei, care nu 
fuseră încă apropiate de mintea omenească. . 

“Prin urmare e nejustificată cruciada pe care 
pedagogii au întreprins-o în contra memoriei. 
Memoria trebue cultivată cu aceiași îngrijire ca 

i judecata, pentrucă sunt deopotrivă necesare 
activităței intelectuale. Sunt rele procedeele me- 
canice de memorizare ; dar exercițiul inteligent 
al memoriei e folositor. 

Din nenorocire energia mintală a omului e 
„limitată. Fiecare trebue să se întrebe prin ur-
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mare care sunt cunoștințele cele mai prefera- 
bile. Spencer a tratat chestiunea întrun capitol 
din scrierea sa despre educaţie. Pentru a de- 
termina valoarea relativă a diferitelor cațegorii 
de cunoștințe, el ia de criteriu utilitatea lor 
pentru viața complectă. 

Felurile de activitate cari constituesc viața 
complectă sunt: 1* activitatea care contribue 
direct la conservarea individului; 2* acea care 
urmărind mijloacele de existență, contribue in- 
direct la conservarea individului; 3* activitatea 
întrebuințată la creșterea familiei ; 4* acea care 
asigură menţinerea ordinei sociale și .relațiunile 
politice și 5* activitatea întrebuințată pentru 
distracție. 

1* Din fericire, partea educaţiei care are de 
obiect să ne păzească organizmul de rele, e în 
mare parte făcută de însăși natura. Pentru a a- 
junge însă la viața completă, nu-i destul să ne 
ferim de accidente, mai trebue să ne păzim de 
a contracta vre-o deprindere care să ne slă- 
bească organismul. De unde: urmează. că știința 
al căryi obiect e păstrarea sănătăţei trebue să 
ne intereseze în primul loc. 

2* Cu toate că marea majoritate a oameni- 
lor se ocupă cu producerea, prepararea și dis- 
tribuirea bunurilor, totuşi în școală nu se în- 
vață mai nimic care să ajute aceste profesiuni. 
Știința însă e de mare folos nu numai în in- 
dustrie, dar şi în agricultură şi comerţ.
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3* In al treilea rând vin științele care pre- 
pară pentru roiul de părinte. Spencer, se re- 
voltă. că școala nu dă această preparaţie: 

„Dat fiind că viaţa și moartea copiilor noștri 
buna sau reaua lor stare morală, atârnă de fe- 
lui în care îi creștem, nu-i de neînchipuit ca 
să nu se predea niciodată în școală cea mai 
mică învățătură asupra acestor materii la elevi 
care mâine vor îi părinți?“ (pag. 41). 

4* Tot ştiinţa ajută pe om să-și îndeplinească 
bine rolul de cetățean. Ar trebui deci să stu- 
diăm istoria naturală a societăței pentru ca să 
putem cunoaște legile fundamentale, cari câr- 
muesc fenomenele“sociale. 

5* In ultimul rând trebue să vie cultura es- 
tetică. Spencer admite că fără de emoțiile es- 
tetice, viața ar pierde jumătate dîn farmecul ei. 
Dar subordonează cultura estetică cunoştinţelor 
indispensabile pentru viața individuală și socială. 

Guyau deosibește cunoștințele de lux, de cele 
necesare. Nu consideră însă în prima categorie 
speculaţiunile ştiinţifice sau frumuseţile literare 
și artistice, căci ele constituesc un mijloc ex- 
celent de a cultiva spiritele și a le moraliza. 
Adevăratele cunoștinți de lux sunt detaliile în 

în istorie și 'n aplicările științelor, căci ele nu 
folosesc decât specialiștilor. 

D-l Găvănescul, în cursul d-sale de Peda- 
gogie, stabilește ca criteriu al cunoștințelor
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demne de a îi știute: folosul lor pentru viață 
ori pentru înțelegerea lumei. Cunoștinţele care 
nu ajută mintea din punct de vedere practic 
nici din punct de vedere teoretic trebuesc evi- 
tate. Astfel sunt: înălțimea munților, lungimea 
râurilor, clasificaţiile din ştiinţele naturale, fo- . 
silele, etc. 

Din punctul de vedere al auto-educaţiunei 
intelectuale împărțim cunoștințele î în două cate- 
gorii : cele indispensabile oricărui om și cele 
necesare diferitelor profesiuni. Cultura generală 
exelusivă duce la diletantism. E bine ca omul 
să aprofundeze o ramură de cunoștinți, pentru 
a exertita o profesiune utilă și a-și putea dezvolta 
individualitatea. “Dar specializarea exclusivă e 
deasemenea rea, căci izolează prea mult omul 
de mediul său social și-l lipsește astiel de 
multe elemente de fericire. 

In rezumat, la întrebarea „ce trebue să în- 
vățăm ?“ răspundem: în primul loc trebue să 
preferăm "cunoștințele care ne dau o cultură ge- 
nerală indspensabilă oricărui om și,apoi cunoş- 
iințele -cari sunt mai în raport cu aptitudinile 
noastre și cu profesiunea pe care o avem sau 
o urmărim. 

Chiar din această grupă limitată ne vom mul- 
țumi cu acele cunoștințe pe care le putem în- 
țelege pe deplin, ţinând seamă că orice idee 

C.7
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n asimilată reprezintă nu numai o cheltuială za- 
darnică de forță nervoasă, dar și o îngreuiare 
pentru activitatea intelectuală. 

Cu această restricțiune, dorința de a ști, cu- 
riozitatea, suni legitime și trebuesc pe cât po- 
Sibil satisfăcute. Curiozitatea e apetitul inteli- 
genței şi manifestarea ei ordonată și intensă 
e un semn de yigoare intelectuală. Curiozitatea 
e îndemnul cel mai puternic de a se instrui și. 
de a inova. E un aer îalș de înțelcpziune acela 
de a profesa indiferența pentru: toate lucrurile. 
Cu astiel de dispoziţie sufletească nu sar fi 
creat niciodată știința și industria, care sunt ba- 
zele civilizației de astăzi. . 

In ce privește valoarea cunoștințelor din punc- 
tul de vedere al dezvoltărei inteligenţei, noi 
credem că _viitutea lor educativă depinde mai 
cu seamă de felul cum sunt învăţate. Pedagogii 
și-au pierdut energia discutând dacă învățămân- 
tut literar e mai educativ decât cel ştiinţific, în 
timp ce adevărata chestiune era de a faceca 
„ambele învățăminte să fie educative. 

Inteligența "lucrează mai ușor și mai bine când 
e stimulată de un interes practic sau teoretic, 
când activitatea ei produce plăcere. Ne vom a- 
tașa dar din -toată inima la obiectul pe care 
voim să-l studiem. Vom căuta să-i descoperim 
partea interesantă. Il vom pune în legătură cu 
chestiunile anterioare, care ne-au captivat, sau 
cu o chestiune actuală care se impune atenţi- 
unei noastre și astfel îi vom da viață.
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„După cum poetul, din nevoia de a simţi, în- 
suilețește natura, face să vorbească păsările, să 
șoptească arborii, să murmure râul—tot astfel 
savantul dă viață chestiunilor celor -mai abs- 
tracte .din nevoia de a şti cât mai mult și mai 
exact. 

La unii intelectuali, studiul nu răspunde ne- 
cesităței sutletești. Ei nu studiază pentru a ști, 

ci pentru a-și forma o profesiune. Studiul le 
apare ca o povară, fiindcă nu le deșteaptă un 
interes intelectual, are' a face mai mult. cu me- 
moria, nu intră în intimitatea lor sufletească. 

Pentru a realiza tot progresul in:etectual de 
care suntem capabili, trebue să ne devotăm 
studiului : să nu-i împrumutăm numai meinoria, 
să-i consacrăm întregul nostru suflet. Vom lua 
chestiunea din cadrul abstract și rece al căr- 
ței readucând-o în domeniul vieței, făcând-o să 
ne deștepte interesul omenesc teoretic sau prac- . 
tic pe care-l are. Dragostea pentru: studiu e 
factorul de căpetenie al progresului intelectual. 
O metodă însemnată a educației intelectuale va 
fi dar să facem ca studiul să ne intereseze, să 
ne captevize, pentru ca să nu ne ocupe mintea în 
zadar, ci să ne preocupe, să constitue 0 hrană 
sufletească. 

O altă metodă consistă a profita de activi- 
tatea inconștientă a creerului pentru a ne fixa 
cunoştinţele, în loc de a recurge numai la me-
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morizare. Să vedem, după Gustave le Bon, a- 
plicarea acestei metode la învăţarea limbilor. 
Plecând dela observaţia că un copil dus într'o 
țară străină învaţă în 6 luni sau și mai curând 

- limba celor care-l încojoară, fără ca să îi des- 
chis vreodată. un dicţionar sau o gramatică, Le 
Bon a încercat. să învețe singur după aceiași 
metodă limba engleză. ” 

lată cum ne istor.sește el cazul. „Pentru a citi 
fiind de ajuns să recunoaștem cu vederea cuvin- 
tele fără să fie nevoie a le învăţa pe dinafară. lucru 
mult mai greu—a trebuit mai întâi să fiu în stare 
a recunoaște un număr oareșicare de cuvinte. De 

„aceia luai o carte engleză, Vicarul din Wake- 
field, care avea pe o pagină textul englez şi pe cea- 
laltă pagină traducerea cuvânt cu cuvânt în îranţu- 
zeşte. Citii mai întâi o linie de englezește, apoi 

„0 linie de îranțuzește și repetai această ope- 
rație până ce putui înţelege linba engleză fără 
să mă uit la traducere. Trecui apoi la linia ur- 
mătoare. După câteva zile, recunoșteam în tex- 
rul englez un mare număr de cuvinte pe care 

- le mai văzusem, așa încât aveam din ce în ce 
mai puţină nevoie să. recurg la textul francez. 

„După vre-o 15 zile citisem o bună parte 
din cartea engleză, dar cum istoria era aproape 
plicticoasă și nu găseam în comerț alte tradu- 
ceri analoage, mă întrebai dacă naș putea citi 
un text englez ușor fără traducere. Comandai 
atunci din Anglia operile lui Alexandru Dumas
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traduse în englezește, şi pe care nu le citisem 
niciodată. Incercai mai întâi să citesc Monte- 
Cristo. După cum era de așteptat, nu înţele- 
geam decât foarte puţine cuvinte și senzul ge- 
neral îmi scăpă aproape în întregime. Increzân- 
du-mă în munca înceată a inconștiențului, care 
va ghici în cele din urmă cuvintele necunoscute 
după arătările celor cunoscute, continuai citirea 
neînțeleasă a cărții, mărginindu- -mă să recitesc de 
trei ori fiecare pagină. După trei, patru zile tex- 
tul începu să se descifreze și istoria fiind foarte 
captivantă, mă interesă mult. In măsura în care 
se dezvolta inconș ient cunoașterea ntea a lim- 
bei, plăcerea ajunse așa de mare, încât citii ju- 
mătate din volumul al doilea într'o singură 
noapte. Se împlinise tocmai o lună de când 
începusem engleza. Profitai atunci de faptul că 
mă aflam în timp de vacanță pentru a citi ast- 
fel vreo douăzeci de romane, toate traduceri 
din franțuzeşte în englezește“. 

„Alegeam într'adins autori francezi traduși în 
englezeşte și întotdeauna acelaș autor, pentru- 
că “știam că voi întâlni dificultăți mult mai con- 
siderabile la un autor englez, al cărui stil și 

gândire sunt deosebite. Sfârșind însă operile lui 

Dumas, întreprinsei citirea unui romancier en- 

olez și dela primele „pagine dădui de greutăți. 
Nu înțelegeam decât un sfert din ce citeam. To- 

tuși continuai şi ca în cazul lui Monte-Cristo, 

printr'o activitate inconștientă a spiritului, citi- 
4
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rea. ajunse ușoară. Putui să citesc în urmă cu 
uşurinţă alți autori, dar tot “cu puțină gre- 
Vtate la început, când era vorba de un autor 

"NOU, 
„Această metodă de a învăța repede să ci- 

tim 0 limbă străină, se aplică la toate. Ea nu 
cere decât o singură condiție fundamentală : să 
citim cel puţin vre-o 20 de volume. (Psycho- 
logie de V'education p. 244—7). 

Când e vorba de a învăţa o știință, vom a- 
plica metoda de a nu studia numai după cărți, 
ci pe cât posibil prin noi înşine: În marginele 
posibile vom căuta să studiăm prin observarea 
directă a faptelor, în loc de a ne mulțumi cu 
descrierea din Cărţi. Izvorul cunoştinţelor nu-i 
cartea, ci observația, experienţa. Cartea e bună 
să ne ajute în cercetările noastre, să ne suge- 
teze o investigațiune, să complecteze sau să 
verifice experiența "noastră, dar n'o poate în- 
locui pe deplin. 

Cu alte cuvinte trebue să ne formăm teoria 
în urma experienţei sau cel puţin. să nu admi- 
tem o teorie până n'o veriticăm prin experienţă. 
Cu metoda aceasta, în măsura în care ne în- 
mulțim cunoștințele, ne dezvo!tăm spiritul de 
observaţie și de reilexiune. Așa încât suntem 
întotdeauna stăpânii cunoștințelor pe care le 
avem. 

Evident însă că nu .putem aplica această me-
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todă la toate cunoștințele care ne sunt nece- 
sare. Partizanii învățământului exclusiv experi- 

mental, cum e doctorul Le Bon, cer o imposi- 
bilitate. Oricât ne-am, specializa, e cu neputinţă 
să ne formăm toate cunoștințele prin experienţă. 
Ar îi să începem știința dela capăt. Munca 
inutită. 

Necesar e să experimentăm pentru a dobândi 
spiritul științei, pentru a înțelege cum a îost con-' 
dus un savant să descopere o teorie. Odată 
dobândit acest spirit, cărţile ne apar sub o altă 
lumină, capătă adevăratul lor înţeles. Atunci le 
putem întrebuința cu oricât de mult folos. 

"Ancheta parlamentară din Franţa asupra în- 
vățământului „secundar a descoperit influența ne- 
fastă pe care o are metoda mnemonică nu 'nu- 
mai asupra inteligenței, dar și asupra caracte- 
rului. 

Mai întâi cunoştinţele memorizate în mod 
mecanic se uită foarte lesne. O lună după e- 
xamen se produce 0 așa ușurare a memoriei, 
încât foarte puțini elevi ar fi în stare să-l mai 
treacă odată. „Facultăţile de științe, zice d. Pas- 

“quier, rector din Angers, au un an preparato- 
riu pentru medicină. Ei bine, la începutul anu- 
lui suntem nevoiți să facem repetiţia matema- 
ticilor cu studenţii. Bine înțeles nu peniru a-i 
învăța algebra sau geometria ; nu, ci numai 
pentru a le aminţi elemetele aritmeticei cea mai
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simplă, regula de trei, de ex., sau împărţirea pe 
care au uitat-o“. 

„Cei mai buni elevi, dintre bacalauriați, zice 
d. Darboux, decanul Facultăţei de științe din 
Paris, se duc la Facultatea de litere pentru a 
prepara licența. Insă atunci se observă că ei nu 
știu să facă o temă. De aceia s'a văzut nevoia 
de a se aduce un profesor special care să facă 
cu studenții teme, întocmai ca în clasa a patra 
«de liceu, 

„Sa constatat că mai mulți din viitorii noș- 
teii medici, bacalaureați în științe, nu ştiu să 
facă nici împărţirea, nici regula de trei. S'a vă- 
zut dar nevoia de a se însărcina un profesor 
care să-i înveţe aritmetica elementară“. 

Afară de acest neajuns capital, învățarea mne- 
ionică mai face pe tânăr incapabil de obser- 
vațiune și de  reflecţiune. Deprinzându-se în 
școală a învăța numai cugetările altora, devine 
incapabil să mai cugete singur. Pe dealtă parte 
se desgustă de studiu, mare cea mai mică do- 
rință de a studia o chestiune, care nu i se cere 
la examen. : | 

Aşa se explică lipsa de curiozitate a multor 
elevi de liceu, indiferența lor complectă pentru 
fenomenele pe care le studiază numai după 
carte. Evenimentele contimporane cele mai im- 
portante nu-i interesează, fiindcă nu fac parte 
din program. Inaintea multora a funcționat de- 
seori gramofonul, fără ca să-i tenteze vre-o- 
dată să vadă cum funcţionează.
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Prevedem însă 6 obiecțiune. Ni se va spune: 
metoda experimentală e bună în sine, dar stu- 
dentul n'are posibilitatea s'o aplice la programul 
atât de încărcat care i se cete la examen.— 
Am putea face rezervele noastre, mai cu seamă 
în ce privește pe studentul în drept. Dacă ar 
începe preparaţia dela deschiderea anului șco- 
lar, dacă ar fi secretarul unui advocat, dacă ar 
studia sentințele și cursurile cât mai rațional, 
cu siguranță că ar termina -materia până la e- 
xamen. 

să presupunem însă că n'ar putea-o termina 
și ar fi nevoit să renunțe la detalii.—Unde-i 
paguba ? Posedarea temeinică a cunoștințelor - 
pe care le-a dobândit, chiar dacă nu.i-ar da la 
examen posibilitatea să „răspundă chestiunilor 
de detaliu, îl va face însă să -răspundă calita- 
tiv așa de bine, încât e greu de admis că nu 
va trece examenul. Pe de altă parte cunoștin- 
țele astiel dobândite nu numai că sunt trainice, 
dar dezvoltă inteligența, dau.gust pentru stu-_ 
diu și rămân utilizabile . în tot cursul vieţei. * 

In prelegerea viitoare vom cerceta metodele 
speciale pentru a educa diferitele categorii de 
operaţiuni întelectuale.



PRELEGEREA XI 

Educaţia inteligenţei 

Educaţia simțuiilor. — Educaţia atenţiei şi ima- 
ginaţiei. — Mijlocul de a-şi întări memoria : orga- 
nizarea raţională a cunoştinţelor.—Papagalismul. — 
Formarea noţiunilor. — Educaţia judecăţei şi ra- 
ționamentului. — Sofismele, superstiţiile şi preju- 

decăţile. — Libertatea gândifei. 

In prelegerea trecută am văzut că mijloacele 
generale pentru a-și face educația! inteligenței 
consistă în a o exercita în “mod normal şi în 
limita compatibilă cu repararea forțelor. Obiectul 
cursului de astăzi e să căutăm principalele me- 
tode aplicabile diferitelor categorii de operațiuni 
intelectuale. _ 
„În primul loc educaţia intelectuală se îngri- 
jeşte ca ideile, pe care le capătă mintea cu a- 
jutorul simţurilor, să fie cât se poate de exacte: 
în. acest scop propune mai multe mijloace de 

” educarea simțurilor. 
Pentru ca apoi mintea să se folosească de
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acest material adunat, trebue să-l păstreze cât 
-mai mult timp și cât se poate de fidel: de aci 
nevoia de a educa memoria. 

In sfârşit, educaţia intelectuală își propune 
de a procura mijloacele prin care ideile să fie 
prelucrate cât mai bine: cu aceasta se ocupă 
în special educaţia judecăței. ., 

Educaţia simţurilor constă în a deprinde fie- 
care simț să traducă cu cât mai mare precizi- 
une impresiile pe care le primeşte." Prin ce mij- 
ioc poate ajunge un simţ la asemenea perfec- 
țiune ? Prin două mijloace: prin observaţiune, 
care constă în a cerceta cu atenție cea mai 
mică deosebire dintre sensaţiunile de acelaș fel 
și al doilea prin exercițiu, care perfecționează 
aparatul sensitiv, făcându-l din ce în ce mai 
îndemânatec să simtă cele mai mici deosebiri. 

Simţul auzului și al văzului sunt susceptibile 
de multă dezvoltare. Așa se spune că unii șefi 
de orchestră sunt în stare să deosebească din 
auz sunetele a 50 de instrumente, care execută 
o aceeași bucată de muzică. Tot astiel pictorul 
deosebește mai multe nuanţe acolo unde ceilalți 
muritori nu văd de cât o singură culoare. 

Atenţia: fiind necesară în toate operaţiile min- 
taie superioare, educaţia atenției formează baza 
educației intelectuale. Atenţia e un produs al 
desvoltărei mintale a omului, e o stare 'excep-
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țională care cere multă sforțare. O atenție de 
o durată mai lungă e în realitate o serie de 
acte de atențiune mai mult sau mai puțin scurte, 
după puterea fiecăruia. 

„ Atenţiunea măsoară energia intelectuală a u- 
nui om, după cum forța cerută de dinamometru 
arată puterea lui i mușchiulară. In cazuri de boală, 
cea mai ușoară atențiune devine o povară: 
a scrie o scrisoare Obicinuită, a susține o con- 
vorbire pare obositor. Idioții, al căror creer e 
puţin dezvoltat, nu sunt capabili de atenţiune. 
Oamenii de rasă inferioară ameţesc când au 
vreo convorbire cu un european și cer răgaz 
pentru a-i putea răspunde ; Chiar privirea lu- 
crurilor neobicinuite îi obosește. Se spune că 
nişte Indieni, fiind preumbiați pe străzile Londrei, 
s'au zăpăcit intraţâta încât, când au ajuns a- 
casă și după ce s'au desmeticit, abea a fost în 
stare unul dintre ei să exclame: „prea mult 
fum, prea mult zgomot, prea multe case, grozav 
de multă lume.“ 

Atenţiunea e condiția ordinei și preciziunei 
în gândiri. De «a depinde amănunțimea obser- 
vațiunei și pătrunderea judecăței. Prin observa- 
țiune atentă omul poate descopări mai multe 
asemănări şi deosebiri de cât de la prima ve- 
dere. Cu modul acesta simţurile sale se des- 
voltă, judecata se oțelește, preparând calea ma- 
rilor descoperiri omenești. 

Dar atenţiunea are importanță şi în viaţa de
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toate zilele: omul atent e prevăzător, e serios, 
căci își cumpănește. vorbele și faptele. De a- 
ceia se bucură de o mare încredere și stimă 
din partea concetățenilor săi. Viaţa lui nu se 
scurge în zadar, ci e roditoare; el nu se plânge 
de urât — de acel -gol. nesuferit din suflet —.. 
ci simte că trăește, iar la bătrânețe frumoasele 
amintiri de modul .cum și-a îndeplinit, rolul în 
lume procură o mângâiere bine meritată ulti- 
melor sale zile. 

Nimic mai vătămător pentru desvoltarea in- 
teligenței decât deprinderea de a îi totdeauna 
distrat. Impresiile din afară, fiind variate și in- 
coherente, ne risipesc atențiunea și slăbesc e- 
nergia intelectuală. Aceiaș risipă de energie se 
produce când omul e visător. Ideile și senti- 
mentele se succed automatic după capriciul ima- 
ginaţiei. Omul visător e jucăria asociațiunilor 
'de idei. EL asistă pasiv la agitația interioară-a 
ideilor și sentimentelor, întocmai ca un spec- 
tator pe țărmul mărei. 

Alcolul și fumatul, slăbind simțul: realității și 
spiritul critic, favorizează autoriatismul psihic şi 
procură plăcerea deșartă a visărei. 

In educaţia de sine o preocupare de căpe- 
tenie va fi a se libera de tirania impresiunilor 

din. afară și imai cu seamă de tirania asociați- 

unilor de idei. Mijlocul consistă în a veghea 
cursul gândurilor, înlăturând tot ce e dezordonat. 
și fără de scop. După cum fiecare stare de
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conștiință e determinată de starea precedentă, 
tot astiel „determină la. rândul ei pe cea urmă- 
toare. Așa încât nimic din aceia ce gândim nu-i. 
indiferent. Lăsându-ne supuși automatismului 
ideilor, ajungem incapabili de atenţiune susţi- 

„hută și orice muncă intelectuală de seamă de- 
vine imposibilă. 

Calitățile unei memorii bune sunt: ușurința 
memorizărei și a amintirei, fidelitatea și tenaci- 
tatea suvehirilor. 

Analiza psihologică explică aceste calităţi prin 
nurtărul asociaţiunilor de idei şi persistența lor. 
O amintire e cu atât mai îidel şi mai îndelung 
păstrată, cu cât e asociată cu mai multe alte a- 
mintiri și cu cât aceste amintiri sunt mai per- 
sistente. 

Persistența asociaţiunilor depinde de condițiuni 
iiziologice. Sunt creeri care primesc cu cea mai 
mare ușurință impresiile și le păstrează cu multă 
tenacitate. Aserhenca cazuri de memorie puter- 
nică se întâlnesc adesea la spirite mediocre. 
Dar nu sunt incompatibile cu o inteligență su- 
perioară. Din contra, când o inteligență de elită 
se bucură de o memorie bogată, ne dă un 
leibnitz sau un Spencer. 

Această calitate nativă a memoriei, care de- 
pinde de condiţii fiziologice, se poate cultiva 
observând igiena sistemului nervos și exercitând 
memoria. -
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; 

Persoanele care au o memorie fiziologică 
mediocră, vor compensa lipsa de persistență a 
suvenirilor prin numărul asociațiunilor cu acele 

suvenire. Educaţia memoriei consistă dar în a 
forma asociaţiuni multiple cu ideile pe care voim 
să le reținem. Mijlocul e de a ne gândi cât! 
mai mult la acele idei. 

Dintre doi oameni' care într'o exc-rsiune fac 
aceleași observații, acela care se va gândi mai 
mult la ele, va avea o amintire mai bună. Sa- 
vanții care au o memorie fiziologică slabă, sunt 
de o ignoranță uimitoare despre lucrurile care 
nu-i interesează. Ei lasă să se strecoare toate 
ideile streine de preocupareaior și nu rețin de 
cât ideile pe care le pot utiliza. 

Cel mai bun sistem pentru a reține o idee 
e prin urmare dea o lega cu cât mai multe idei 
similare pentru a forma un tot logic. Cu aite 
cuvinte, cel mai bun sistem de memorizare e 
șiiința. Ciasificând un fapt, explicându-l prin 
cauzele lui, deducându-i efectele, descoperind 
legea naturală pe care o ilustrează, întrebuințăm 
cel mai bun procedeu pentru a memoriza acel 
fapt. i 

Trebuesc dar condamnate cu desăvârșire pro- 
'cedeurile artificiale de mnemotehnie. Ele sunt: 

nenumărate și unele mai ridicole ca altele. Un 

procedeu mai desintrebuințat e alfabetul cifrat, 

cu ajutorul căruia se memorizează numerile și 
datele. Fiecare ţifră e reprezentată cu una sau
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mai multe consoane. Astfel b sau p înseamnă 
1; g, 5; n, 8 etc, Pentru a memoriza, de ex. 
data bătăliei dela Waterloo, care avu loc la 
"1815, se caută patru cuvinte convenabile care 
să aibă de iniţiale literile reprezentând respectiv 

"ţiirele ce compun această dată. Litera con- 
vențională pentru 1 fiind p; pentru 5 fiind g 
și pentru 8 „n, cuvintele căutate trebue să în- 
ceapă primul cu p, al doilea cu n, al treilea cu 
p şi al patrulea cu g. Se vor adopta ex. cu- 
vintele  „pauvre Napoleon, pauvre Grouchy“, 
care îndeplinesc condiția convențională și sunt 
ușor de memorizat, fiindcă au un înțeles: la 
Waterloo, atât Napoleon cât și Grouchy au 
fost de plâns. . 

In loc de acest mod ridicul de a-și aminti 
datele, istoricul întrebuințează un procedeu știin- 
țitic. EL cunoaşte înlănțuirea logică a evenimen- 
telor și poate astiel să găsească locul chro- 
nologic al fiecăruia. Clasificând fiecare fapt is- 
toric în seria evenimentelor care l-au precedat 
și care l-au urmat, datele cunoscute îl ajută 
să-și amintească data pe care o caută. 

In rezumat, pentru a memoriza bine nu vom 
recurge: la asociaţii de idei artificiale, nici la 
repetirea mecanici a cuvintelor, ci vom cugeta 
ideile pe care voifh să le păstrăm şi le vom 
lega .rațional de cunoștințele noastre anterioare. 

Arta de a memoriza se reduce prin . urmare 
la arta de a gândi. Știința, care e mijlocul cel
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mai economic de a gândi exact, prin reducerea 
la legi a multiplicităței faptelor, constitue în a- 
celaș timp mijlocul cel mai economicos de a 
memoriza. 

| Educaţia judecăţei și a raționamentului con- 
stă în a observa regulele logi&. Cursul de lo- 

" gică, care e profesat cu atâta elocvență de pe 
această catedră, ne dispensează să mai expunem 
aceste regule. Ne vom mărgini la câteva con- 
sideraţiuni generale. 

Raționamentul fiind compus din judecăți și 
judecata fiind formată din împreunarea: noțiunilor, 
va trebui să observăm întâi formarea noţiunilor, 
apoi a judecăților și în urmă a raționamentului. 

In primul loc căutăm să avem idei clare, pre- 
cise și exacte. Pentru aceasta ne vom feri de 
a cugeta cu vorbe goale sau cu idei obscure 
și confuze. Vom defini principalii termeni pe 
care. îi întrebuințăm și care sunt susceptibili 
de mai multe înţelesuri. Ar fi inutil să definim 
și termenii care 'sunt destul de clari prin ei în- 
săși, pentru că mam găsi alții mai clari. Deii- 
niția este exactă atunci când se aplică la tot 
“obiectul definit și numai la acel obiect, 

Aceleași cuvinte nu deşteaptă în minţi de- 
osebite exact aceleași idei. De aceia sunt foarte 
puţini cititori care înțeleg pe deplin un autor. 
Neînţelegerile din discuţiuni provin adesea ie: 
din “cauză că nu se dă cuvintelor aceiaş î 

semnate.
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E de necrezut câtă deosebire există între 
ideile pe care le deșteaptă în mai multe capete 
o aceiași întâmplare sau un acelaș discurs. Dacă 
după o piesă de teatru s'ar putea ridica cor- 
tina, care ascunde scena interioară a spectato- 
rilor, s'ar descoperi atâtea personagii deosebiţe . 
câţi spectatori sent. Pătrunderea judecăţei, în- 
tinderea cunoștințelor, caracterul și dispoziția 
momentului: totul contribue la interpretarea ' de- 
osebită a acelorași cuvinte. 

Rousseau ne istorisește un caz curios în a- 
ceastă privință. Un copil povesti îrumos și cu 
multă grație istoria lui Aiexandru cel mare cu 
doctorul său Filip. Alexandru fiind înștiințat prin- 
tro scrisoare că d-rul său Filip a fost conrupt 
de Dariu spre a-l otrăvi, arătă scrisoarea d-rului 
bând în acelaș timp doctoria pe care acesta i-o 
dase. Toţi cari auziră povestea copilului îi pu- 
seră întrebări asupra opiniei lui despre purtarea 
lui Alexandru și-i aduseră laude. Singur Rous- 
seau, care era de față, simți că copilul nu pri- 
cepuse nimic din ce povestise. Intr'adevăr, lu- . 
ându-l apoi la plimbare şi întrebându-l de 
aproape despre purtarea |ui Alexandru, cons- 
tată că copilul admira mai mult de cât toţi cu- 
rajul lui Alexandru. Dar știți pentru ce? Nu- 
mai pentru că Alexandru băuse doctoria dintro 
dată fără desgust! In mintea copilului faptul 
relatat n'a putut deștepta ideia de moarte şi de 
otrăvire, ' .
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Urmarea pedagogică e că nu trebue să cre- 
dem că, dacă posedăm multe cuvinte, știm mult. 
Cuvintele sunt folositoare numai în măsura în 
care pot deștepta idei. 

Cauzele judecăților și raționamentelor falșe 
sunt ori subiective—de exemplu: amorul pro- 
priu, interesul și pasiunea; sau obiective, de 
exemplu: amestecul de adevăr și de eroare 
care se găsește în aceiaș discuţie, elocvența 
și autoritatea celui ce vorbește ș. a. 

Interesul personali ne face să judecăm greșit 
din cauză că nu privim chestiunea de cât sub 
unul din aspectele ei, acela care ne convine 
nouă. Tot astfel spiritulde contradicție dă loc 
la multe sofisme şi raționamente greşite. Fie- 
care contrazicând și fiind contrazis, pierde  fi- 
rul discuţiei, așa în cât se întâmplă ca la urma 
discuţiei să nu știe nici ce-a avut de discutat, 
Alte ori sub influența pasiunei. de a-și susține 
ideile, se intervertește cu totul ordinea logică 
a operaţiunilor intelectuale : se caută argumente 
în vederea concluziei, în loc să se scoată con- 

cluzia din argumente. 
O altă acţiune tot așa de dăunătoare spiri- 

tului logic e graba de a trage concluzii din i- 

deile avute' momentan sau lenea de a căuta 

toate. consideraţiunile, care ne-ar. putea forma 

o convingere solidă. . 
Printre sofismele cele mai des comise în dis-
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cuţii, cităm: a proba ceeace nu-i în . discuţie 
sau a presupune adevărat tocmai ceiace formează 
obiectul. discuţiei ; a judeca un lucru după carac- 
terul pe care îl are întâmplător; a scoate o 
concluzie generală care depășește premisele etc. 

- Pe lângă sofisme, educaţia intelectuală mai 
are de luptat în contra credulităței, superstiției 
și a prejudecăţilor. Credulitatea provine din 
faptul că orice idee care nu-i contrazisă de o 
alta, se impune ca adevărată. Ignorantul e din 
natură credul. Credulitatea mai poate îi susți- 
nută de pasiune. Credem cu ușurință aceia ce 
ne face plăcere. Tot așa se explică complezența 
cu care acceptăm argumentele invocate de o 
dorință și uşurinţa cu care ne ertăm greșelele 
noastre. Credulitatea mai poate proveni din le- . 
nea de a gândi. Oamenii al căror simţ critic e 
amorțit, admit cu ușurință idei și păreri opuse 
acelor pe care le aveau mai înainte. Din lipsă 
de retlexiune lasă în mintea lor idei contradic- 
torii și susțin când pe unele când pe celelalte 
după dispoziție sau după împrejurări. 

Pentru a combate credulitatea ne vom de- 
prinde de a nu admite nimic fără controlul ra- 
țiunei şi al experienţei, fără dovadă. Ne  îfor- 
măm astfel spiritul critic, spiritul științific. Re- 
gula supremă e acea formulată de Descartes:! 
a nu admite nici odată că o ideie e adevărată, 
înainte de a recunoaște că e într'adevăr aşa ;
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adică de a evita graba și părerea preconcepută 
Și a nu cuprinde în judecăţile noastre nimic 
mai mult de cât ceiace s'ar înfățișa atât de lim- 
pede şi de distinct în spiritul nostru, încât să 
nu avem nici o îndoială. 

In istoria infirmităților și rătăcirilor spiritului 
omenesc capitolul cel mai însemnat îl formează 
superstițiile. Superstiţiile sunt niște inducțiuni 
sprijinite pe întâmplări fără de nici un raport 
cauzal între dânsele ; de multe ori însă ele 
sunt curate născociri. Superstiţiile se datoresc 
ignoranței și fricei de necunoscut. Ele se men- 
țin grație faptului că omul superstiţios ţine so- 
coteală de toate împrejurările care favorizează 
superstiția” și trece cu vedere împrejurările mai 
numeroase, poate, care o contrazic. 

Superstiţiile variază de la un popor la altul 
și Chiar la acelaș popor în cursul, veacurilor. 
Sub diferitele sale forme reprezintă însă ace- 

„laș fond de naivitate și de lașitate. Printre. su- 
perstiţiile de care auzim vorbindu-se zilnic, ci- 
tăm.: credința în farmece, descântece, în talis- 
mane, în: mărțișoare, în ghicitori, credința că 
sunt zile favorabile și zile nefaste, etc. Așa de 
exemplu e foarte răspândită superst.ția zilei cu 
data de 13. De îapt însă, nu dela zi, ci dela 

„om atârnă reușita întreprinderei. Zilele sunt așa 
precum și-le face omul: bune pentru cei buni 
şi muncitori, rele pentru ceilalți. 

Acţiunea reală, pe care o pot avea supersti-
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țiile, se explică prin puterea sugestiunei. Incolo 
orice caz favorabil superstiției e o simplă coin- 
cidență. Superstiția nefiind o inducție scoasă 
din observarea faptelor, nu are nici o rațiune; 
ea implică chiar „o negare a rațiunei, căci con- 
trazice adesea principiul cauzalităței. 

Trebue «dar neapărat să distrugem orice urmă 
de superstiție nu numai în gândirea noastră, dar 
și în conduită. Omul nu poate ajunge la eman- 
Ciparea intelectuală și morală decât scuturând 
jugul ruşinos al superstiției. 

In special în ce privește superstiția ghicitului 
e trist că se găsesc atâția Români care s'o ad- 
mită și mai trist încă că autoritățile nu consi- 
deră ca ilicită profesiunea ghicitorilor. Nu numai 
că ghicitorul de meserie e un escroc, fiindcă | 
primeşte bani pentru un serviciu imposibil de 
realizat, dar uneori cauzează multe nenorociri 
acelora care îl cred. Descurajează pe cel. care 
vrea să înceapă o întreprindere, deșteaptă intrigi 
între prieteni și soţi, ba poate ocaziona și crime. 

Răul cel mare de combătut e ignoranţa. Igno- 
rantul e rău pregătit 'pentru viață. Având pu- 
ține idei, are puţine alternative pentru conduita 
sa și e supus la fiecare pas greșelei, 

In contra părerei psihologiei clasice, susţinem 
că nu-i decât un mijloc de a evita greșala : 
anume de a-și forma cât mai multe cunoștinți 
exacte în aceiași ordine de idei. inteligenţa, con-
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siderată în sine ca putere de a judeca, nu ne 
poate apăra de greșală. De altfel nici nu putem 
concepe inteligența, considerată independent de 
cunoștințele sale, care constituesc oareşicum 
organismul ei. 

In ce privește. prejudecățile, au fost combă- 
tute, în teorie, mai mult decât meritau. Prejude- 
cățile nu sunt dăunătoare inteligenței, decât dacă 
sunt tiranice, dacă limitează orizontul intelectual, 
dacă se opun la primirea întemeiată a ideilor 
noi. Altfel distrugerea prejudecăţilor e inutilă, 
bă poate chiar dăunătoare, căci unele servesc 
ca motive de acţiune. Inteligența nu câștigă ni- 
mic și“activitatea perde mult. 

Analiza interioară, dusă prea departe, face 
pe om nenorocit, căci îi seacă izvorul activită- 
ței. Dacă ar îi-să ne conducem în viață numai 
după certitudini, fie chiar după certitudini prac- 
tice, ne-am hotări foarte rar. Vom critica 
dar prejudecățile noastre numai în măsura în 
care putem dobândi idei corespunzătoare mai 
exacte. - - 

: * 

In rezumat, pentru a ne face educaţia intelec- 
tuală, pe vom întări prin exercițiu atențiunea și 
memoria, ne vom forma spiritul de observaţie 
și de refiexiune, vom supraveghia cursul gândi- 
rilor noastre liberându-ne de tirania impresiuni- 
lor exterioare și a asociațiunei de idei; ne vom 
forma în sfârșit spiritul critic, deprinzându-ne a 
nu accepta decât ideile înțelese,
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Intradevăr, după cum a observat foarte 
bine Descartes, depinde de noi de a reține sau 
de a suspenda o judecată, până la dovedirea ei. 
Această voință energică de a nu primi decât 
judecăţile care sunt întemeiate, e un act de le- 
gitimă apărare a inteligenței în contra sugestiu- 
nilor și a falșelor argumentări: , 

Stă în puterea noastrăde a exprima cu luare 
aminte aceia ce susţinem, de a zice că vedem 
limpede când vedem limpede, că vedem obscur 
când vedem obscur, că ne îndoim când avem 
indoială, și așa mai departe. Atârnă de noi de 
a nu ne minți singuri și de a nu minţi pe alţii, 
spunând că știm aceia ce nu știm. Această ati- 
tudine sinceră şi curagioasă nu numai că e sin- 
gură demnă, dar ne fereşte de ridicolul la care 
ne expunem, când aiîirmăm lucruri de care nu 
suntem siguri și de manoperile la care suntem. 
siliți să recurgem pentru a masca ignoranţa 
noastră în chestiune, pentru a eși din încurcă- 
tură şi a bate în retragere cât mai pe nesimţite. 

Aşa dar există o răspundere Și pentru gân- 
duri nu numai pentru fapte. Ideile exacte şi 
greșite, ideile morale şi imorale, pe care le avem, 
Sunt în mare parte opera noastră. Desigur că 
dispoziţiile ereditare, împrejurările și influența 
oamenilor au partea lor în felul nostru de a 
gândi, dar oricât de mare ar fi această parte, 
nu ne scapă de răspundere, căci am văzut că 
ştă în putinţa noastră de a ne controla judecăţile,
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Gloriă lui Descartes constă în această doc- 
trină a judecății voluntare, prin care a doborât 
criteriul autorităței exterioare și l-a înlocuit cu 
criteriul certitudinei subiective, cue vidența inti- 
mă. Regula evidenţei e una din cele mai fru- 
moase cuceriri pe care spiritul filozofic le-a fă- 
cut până acum. 

Progresui științelor a sonfirmat pe deplin a- 
ceastă regulă fundamentală. Introducându-se li- 
bertatea gândirei în discuțiunile ştiinţifice, legi- 
timându-se dreptul fiecăruia de a spune și a 
susține părerile sale, sa ajuns treptat la desco- 
perirea adevărului și la stabilirea. lui temeinică. 
Științele -care au progresat mai întâi, au fost 
acele în domeniul cărora gândirea sa bucurat 
de libertate. Și progresul s'a operat în măsura 
în care libertatea gândirei a cucerit teren. De 
aceia s'a constituit mai întâiu matematicele, apoi 
științele fizice și 'n urmă științele naturale. 

Științele morale luptă încă pentru a se cons- 
titui, pentru a-și legitima dreptul la existenţă. 
Cauza nu e numai complexitatea obiectului lor, 

„ci mai-cu seamă greutatea dea face cercetările 
cu toată libertatea necesară și greutatea de a 
afirma tot ceeace gândim. Lăsându-se deplină 
libertate gândirei şi în domeniul moral, tole- 
rându-se toate opiniunile, chiar şi acele care 
după sentimentul nostru ne par imorale sau 
extravagante, din lupta lor va eși cu timpul par- 
tea de adevăr ce fiecare cuprinde.
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Morala n'are de ce să se teamă de adevăr. 
Toate adevărurile, care s'ar descoperi despre 
viață și lume, vor distruge poate preceptele mo- 
rale care au curs astăzi, nu vor atinge însă e-. 
sența moralei, care constă în dorința luminată 
a omului de a-și întrebuința cât mai bine viaţa.
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Educația sentimentelor 

Teoria emoţiunilor după James, Lange, Ribot. — 
Rolui sensibilităţei în viaţă. — Superioritatea vieţei 
civilizate şi prin urmare a sentimentelor sociale. — 
Psihologia sălbatecului. — Foloasele cooperațiunei. . 

Evoluţia şi disoluția sentimentelor. 

Pentru a putea găsi principiile de educare a 
sensibilităței, trebue să căutăm mai întâi care-i 
rolul ei în viața omului civilizat. , 

Prin sensibilitate înțelegem plăcerile și. dure- 
rile, înclinațiunile, emoţiunile, sentimentele și pa- 
siunile ; cu alte cuvinte totalitatea fenomenelor 
mintale prin care omul tinde la ceva sau do- 
reşte, simte plăcere sau durere. Orice fapt de 
sensibilitate are un dublu aspect: subiectiv și. 
obiectiv—se compune din mişcări produse sau 
oprite, din modificări organice și dintro stare 
de conștiință plăcută, nesuferită sau mixtă.
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Starea” afectivă normală se compune dintr'o 
succesiune de dorințe, plăceri și dureri moderate, 
care fiind puţin simțite din cauza repeţirei lor, 
constituesc fondul suiletesc obișnuit al _vieţei. 
Când o impresie sau o idee deosebită deș- 
teaptă o tendință dominantă, dă loc unei emo- 
țiuni. Și când tendința persistă mult timp sau 
se repetă adesea, atunci devine permanentă, 
trece în stare cronică și se -numește +pasiune. 

După concepția obișnuită, manifestările  ex- 
terioare ale emoțiunei sunt considerate ca sim- 
ple eiecte. Psihologia clasică distinge în starea 
afectivă trei momente; 1) cauza emoțiunei — 
o idee sau o percepțiune (de ex. aflarea unei 
vești rele sau vederea unui accident): 2) starea 
afectivă (bucurie, supărare, frică, -etc).; și 3) 
stările -organice și mișcările considerate ca efect 
al emoțiunei. 

Această ipoteză nu explică emoţiunile, care 
nu rezultă dintr'o idee, cum sunt de exemplu 
emoțiunile produse de alcol; starea de indispo- 
ziție, așa zisă „fără de cauză“; starea de me- 
lancolie care nu provine dintro idee sau per- 
cepțiune. Cazurile acestea arată că empțiunea 
depinde de activitatea organismului. 

James susține că emoțiunea consistă „în schim- 
bările organice care urmează îndată după o 
percepție și în conștiința pe care o avem des- 
pre producerea acestor schimbări.« Nu trebue
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să zicem de ex. că plângem fiindcă suntem trişti, 
că tremurăm fiindcă ne e frică; ci din con- 
tra, suntem trişti fiindcă plângem, ne e frică fiindcă 
tremurăm. In fenometul care constitue frica, su- 
primați palpitația, respirația neregulată, tremu- 
rarea, sleirea puterei, starea viscerelor: ce va 
fămâne ? — o stare intelectuală care nu mai 
e emoțiune. 

In acelaș timp cu James, Lange a demon- 
strat și. el importanța capitală a factorilor fizi- 
ologici în emoțiune. Teoria sa se rezumă în 
două propoziţtuni. 1) Emoţiunea nu-i decât con- 
știința fenomenelor orgapice, care o însoțesc; 2) 
o emoțiune se deosibește de o alta după calitatea 
şi cantitatea acestor fenomene organice. | 

Lange a studiat emoțiunile cele mai simple 
şi mai bine caracterizate cum sunt: bucuria, 
tristețea, frica, mânia. Fenomenele organice, care 
însoțesc aceste emoțiuni, se reduc la două gru- 
puri : modificări în inervaţia mușchiulară şi mo- 
dificări vaso-motrice. ln tristeţe, în spaimă, MUȘ- 
chii voluntari sunt paralizați ; în bucurie, în furie, 
sunt din contra. suprainervaţi. In acelaş timp 
sistemul vaso-motor se contractă în tristețe așa 
în cât capilarele se anemiază ; în bucurie din 
contra vasele capilare se dilată. 

Din aceste două categorii de fenomene, schim- 
bările vasculare trebue să se producă mai întâi, 
căci ele determină schimbările inervației muș- 
chiulare. Lange conchide că emoțiunea nu-i 

“decât conștiința variaţiunilor neuro-vasculare.



. 
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Adversarii acestei teorii admit că ea se a- 
plică cel mult la formele inferioare de emoți- 
une, care sunt legate cu senzațiuni sau cu re- 
prezentările lor imediate și au un raport direct 
cu conservarea individului sau a speței; nu 
crede însă că se aplică emoţiunilor superioare, 
care sunt legate de imagini mai puţin concrete 
Sau de idei și care au un raport îndepărtat și 
indirect cu condiţiile de existență ale individului 
sau speței. 

D. Ribot stabilește că teoria fiziologică e a- 
devărată pentru toate emoțiunile. După cum i- 
deia cea mai abstractă pastrează urma ele- 
mentelor concrete din care sa format, fără de 
care ar rămâne un cuvânt gol; tot astfel sen- 
timentul cel mai ideal nu poate perde de tot: 
caracterele unei emoțiuni. Dacă ne gândim de 
exemplu la sentimentul estetic, nu-i de: mirat 
că nu-i găsim condiţiile fiziologice, pentru că 
atunci nu avem decât ideia acestui sentiment. 
Dar să studiăm o emoţiune estetică în momentul 
când e simțită și vom găsi neapărat manifestări 
fiziologice. Gradul-lor atârnă de intensitatea e- 
moţiunei. Muzica, care e arta cea mai emoțio- 

„nantă, e cea mai dependentă de condițiile fizio- 
logice. Muzica influențează circulaţia, respirația 
şi sistemul mușchiular. Sunetele ascuţite, de ex. 
„determină contracțiuni mușthiulare. Deosebirile 
de voce, de instrument, de timbru și tonaiitate 
deșteaptă stări afective speciale. 

1
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Efectele fizice ale muzicei sunt atât de reale, 
încât muzica. se întrebuințează în terapeutica 
boalelor nervoase. 

* 

După aceste câteva noțiuni despre natura e- 
moţiunilor să ne întrebăm câre e rolul lor în 
viață. De la Aristot și până azi îilozotii”re- 
cunosc cu toții că plăcerea e condiționată de 
o sporire și durerea de o micșorare a activi- 
tăței. Experiențele cu dinamometru făcute de d. 
Fere arată că sensăţiunile plăcute sunt însoţite 
de o creștere a energiei, iar cele neplăcute sunt 
însoţite de o scădere a energiei. Plăcerea este 
rezultatul unei activităţi normale făcute în mă- 
sura în care organizmul. poate repara energia 
consumată. - 

După psihologia clasică înclinaţiunile sunt 
principiu! vieţei. Dacii n'am avea tendințe înnăs- 
cute și dorințe, nam avea motive de acțiune 
şi nam, putea trăi. Plăcerea servește în viață 
ca tin semn al binelui; eae o călăuză, un în- 
demn și o răsplată a activităţei. Dar dacă plă- 
cerea e luată ca scop al unui act, atunci ac- 

"tul deviază sau slăbește și plăcerea nu se mai 
produce. 

Durerea e semnul răului, e strigătul de alarmă 
al sufletului sau al corpului amenințat; e un 
stimulent de acțiune mai puternic decât plăce- 
rea. După această teorie, durerea și plăcerea
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sunt un fel de graţie binefăcătoarea Providen- 
ței sau naturei, care le-a sădit în noi pentru a 
ne îndrepta spre bine și a ne feri de rău. 

Psihologia evoluționistă caută o explicaţie in- 
“trinsecă, scoasă din însăși condiţiunile vieţei. 
Spencer arată că există o legătură necesară în- 
tre plăcere și ceeace e folositor vieței, între 
durere și ceeace e vătămător. Animalul care ar 
avea tendințe contrare sau care mar găsi plă- 
cere în actele favorabile vieţei lui, n'ar putea 
trăi, 

Dacă această legătură între plăcut și folosi- 
„tor și între contrarele lor ar îi fără de excep- 

ție, atunci n'am avea decât să ne lăsăm con- 
duși de senzibilitatea noastră şi educaţia ei ar 
îi de prisos. + 

Dar Spencer însuș recunoaşte că „în starea 
actuală a omenirei,! direcțiunea dată de plăce- 
rile şi suferințele imediate e rea întrun mare 
număr de cazuri“ (Morale, p. 73). El crede 
însă, că aceste anomalii nu sunt necesare nici 
permanente, ci. accidentale sau timpurare. Omul: 
primitiv era bine adaptat la mediul: său; când 
însă sub presiunea nevoei, sa produs trecerea 
la viața civilizată, omul sa găsit rău adaptat. 
Peste condiţiile existenței naturale s'au supra- 
pus condiţiile existenței sociale, constituind un 
alt mediu, care? cere- alte forme de activitate. 
Spencer conchide că readaptarea la condi- 
țiile noi, cerute de civilizație, se: va face cu 
timpul.
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Afară de aceste excepțiuni, datorite interve- 
nirei cauzelor sociale, mai sunt altele cu un ca- 
racter individual. Unele otrăvuri sunt plăcute și 
cauzează moartea; operaţiile chirurgicale pot fi 
de folos cu toate că sunt dureroase; e plăcut 
să trăești în lumea închipuirei, dar am văzut că - 
deprinderea acestor excursiuni imaginare îace 
omul incapabil de orice activitate susținută. A- 
ceste excepțiuni s'au explicat. prin faptul că 
plăcerea și durerea exprimă aceeace se petrece 
momentan în organism, iar nici de cum urmă- 
rile pe cari le pot avea impresiile actuale. Plă- 
cerea și durerea nu profetizează. 

In sfârşit, o a treia categorie de excepțiuni 
provine din pervertirea înclinaţiunilor” în patimi. 
Omul supus unei patimi găsește plăcere în ac- 
țiuni dăunătoare ființei lui fizice sau morale. 

= 

Pentru a evita aceste trei categorii de ex- 
cepțiuni de la utilitatea plăcerei şi durerei, e- 
ducaţia întreprinde o întreită acțiune: 1) caută 
să slăbească tendințele ereditare, care - aveau 
curs în viața nomadă şi să întărească înclina- 
țiunile care favorizează viața socială civilizată ; 
2) caută să stăpânească îndemnuriie și dorin- 
țele momenţului cu urmări rele și să combată 

“inerția şi tendințele, care se opun la actele cu 
urmări bune; 3) caută să evite formarea patimi- 

-lor și să determine plămădirea pasiunilor nobile. 

C. 8
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Ca să subordonăm emoțiunilor cerute de viața 
civilizată emoţiunile moștenite dela străbunii no- 
mazi, trebue să demonstrăm obiectiv că viața 
civilizată e preferabilă vieței nomande. Această 
demonstrație ar trebui să formeze un capitol 
însemnat din morala pozitivă. Noine vom măr- 
gini să comparăm în treacăt mizeria oamenilor 
primitivi și a sălbaticilor de azi cu viaţa con- 
timporanilor noștri civilizați. Binefacerile civili- 
zației sunt imense și dacă din nenorocire e a- 
devărat că numai o mică parte din noi se bu- 
cură de toate aceste binefaceri, nu-i mai puțin 
adevărat că massa poporului profită de aseme- 
nea întru câtva. Progresul științei, industriei și 
moravurilor ne îndreptățește .să credem că bi- 
nefacerile civilizaţiei vor spori şi se vor răspândi 
din ce în ce mai mult în massa poporului ro- 
mân. 

Mizeria sălbaticilor de astăzi e de neînchipuit. 
Ei locuesc ţinuturile cele mai ingrate și cu climă 
grcu de suportat. Trăesc în triburi izolate, ve- 
înic în luptă între ele Și cu animalele sălbatice. 
Inteligența lor e cu totul mărgintă: se zice că 
nu poate concepe idei abstracte. Boșimanii au 
limbajul atât de rudimentar, încât se servesc 
de gesturi în locul cuvintelor, care le lipsesc, 
astiel că nu se pot înţelege prin întuneric. 

Sălbaticii pot face sforțări violente, dar sunt 
incapabili de muncă regulată în vederea unui
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scop ceva mai îndepărtat. Ei trăesc zi cu zi, 
poate chiar minut, cu minut, căci sunt foarte 
puţini prevăzători. Simţirea lor «e tot așa de 
mărginită. Fiecare trăește ca şi cum ar îi singur 
pe lume,tără să. se gândească la 'urmările faptei 
sale pentru alţii. Își tratează cu cruzime femeile 
și copiii. Inceputul de simpatie, care se mani- 
festă ia dânșii, nu depășește niciodată cercul 
tribului din care fac .parte. 

Din cauza ignoranței lor, sălbaticii sunt su- 
puși tuturor felurilor de superstiții și temerilor 
închipuite. Neștiind că fenomenele fizice sunt 
supuse legilor, ei văd în fiecare transformare 
un miracol..Apa se evaporează prin opera u- 
nui vrăjitor. Ei cred în realitatea viselor. Iși în- 
chipuiesc moartea ca un somn lung, în -care 
spiritul rătăcește: de aceia pun alimente în ju- 
rul corpului, pentru a-l îndupleca să se întoarcă. 

Sălbaticii sunt foarte creduli, sunt lipsiţi de 
orice iniţiativă şi se supun tradițiunilor tribului, 
fiind foarte intoleranți cu acei care îndrăznesc. 
să nu facă ca toată lumea. Un explorator ne 
citează un caz curios de incapacitatea lor de 
a suporta vreo disidență. „Insularii din Fidji 
sunt foarte jconservatori. Pe când un șef de al 
lor urca un munte, fiind escortat de un lung 
şir de "oameni, făcu un pus greșit şi căzu. Toţi 
care-l urmară îl imitară îndată, afară de unul 

singur, asupra căruia săriră cu toții cerându-i 

socoteală dacă se crede mai cu cap de cât
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șeful lor.“ (Bagehot, Lois scientifiques du. ds- 
veloppement des nations, liv. V). 

Tot ce ne deosebește de sălbateci, se da- 
torește cooperaţiunei între oameni. Prin coo- 
perațiune profităm nu numai de știința şi de 
munca contimpuranilor noștri, dar și de a ge- 
nerațiilor anterioare. Prin cooperațiune am a- 
juns să stăpânim multe fenomene din natură și 
să le întrebuințăm spre folosul nostru ; am în- 
ceput să ne cunoaștem pe noi înşine şi tindem 
să trăim o viață cât mai conştientă şi mai su- 
perioară. | 

Din nenorocire progresul Omenirei se ope- 
rează încet, din cauză că întâlnește rezistența 
celor mai înapoiaţi, precum şi rezistența felului 
de a gândi, simți și a lucra a generaţiilor an- 
terioare. Viața lor sufletească se perpetuă în 
dispoziţiile noastre ereditare, tradiţiile, obiceiu- 
rile și instituțiile, pe care ni le-au lăsat. De câte 
ori suntem prada unei emoțiuni antisociale, ne 
supunem ființei vreunui strămoș îndepărtat, care 
ne-a transmis felul lui de a gândi şi a simţi. 

După cum cunoașterea legilor fizice ne-a 
permis să ne liberăm întru câtva de neajunsu- 
rile lor, astfel cunoașterea legilor psihologice 
ne permite să ne eliberăm întru câtva de ne- 
ajunsurile eredității și mediului. Și liberându-ne 
pe noi, contribuim la liberarea celor din jurul 

„Nostru și a urmaşilor. De câte ori ne silim a



4 

Educaţia sentimentelor 229 

trăi o viaţă mai superioară, colaborăm cu cei 
mai buni contimpurani la progresul omenirei. 

* 

In sprijinul adevărului că viața civilizată e 
preferabilă celei nomade, putem i invoca şi faptul 
că sentimentele evoluează dela cele mai sim- 
ple la -cele mai complexe, dela cele mai infe- 
rioare la cele mai superioare din punct de ve- 
dere moral, iar în cazuri de disoluţie, regresi- 
unea se operează exact în ordine inversă, în- 

"cepând cu emoțiunile cele mai delicate, mai în 
urmă organizate. 
„Dispariţia sentimentelor se contorinează a- 

cestei legi, atunci când are loc încetul cu în- 
cetul în mod continuu, din cauza vârstei sau 
a unei boli care evoluează încet, cum e para- 
lizia generală, In această micșorare a vieței afec- 
tive, d. Ribot deosebește patru faze caracte- 
aie prin dispariția succesivă 1) a emoţiunilor 
dezinteresate; 2) a emoțiunilor altruiste ; 3) a e- 
moțiunilor ego-altruiste și 4) a emoţiunilor egoiste. 

Emoţiunile dezinteresate sunt cele estetice și 
formele “Superioare ale emoției intelectuale, care 
mau un scop practic și sunt un fel de lux al 
vieţei. De aceia sunt foarte slabe la majoritatea 
oamenilor și dispar cele dintâi, când din cauza 
vârstei sau a boalei energia vitală slăbeşte, 

Emoțiunile altruiste au o valoare practică, 
căci sunt condițiunile de existență ale vieţei so- 
ciale. De aceia “dispar în urma emoțiunilor de-
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zinteresate. Omul atins de paralizie generală, 
tâmpenie, melancolie, epilepsie sau rănire la cap, 
devine repede insociabil. Să cităm un caz 0b- 
servat de d-rul: Dumas. 

La 20 Decembrie 1889, F.. intră în azil, 
fiind atins de paralizie generală cu tâmpenie. 
Fusese un om inteligent, bine “crescut, capabil 
de a ocupa un loc onorabil în societate. Mu- 
zician talentat, el îşi făcuse reputația de violo- 
hist în concertele cele mai alese. La intrarea 
sa în azil se caracterizează printr'o ind:ferență 
complectă față de toți cei care-l înconjoară: 
doctori, gardiani și bolnavi. In fața unui bătrân 
tâmpit care e în agonie şi pe care-l vede, nu 
se eimoționează de loc și zice pur și simplu: 
„En voilă un qui va claquer.“ La orice pro- 
punere de a-! scoate din azil Și a-l readace în 
societate, răspunde invariabil: „Țiu prea mult 
la liniştea mea, lăsați-mă în pace.“ — Senti- 
mentele altruiste cele mai generale au dispărut 
deci la această dată ; dar iubirea de familie și 
mai cu seamă iubirea fiască a rămas neatinsă. 
F.... vorbeşte mereu de tatăl său, voiește să-i 
scrie, să-l vadă. Arătându-i-se portretul, izbuc- nește în lacrimi. — Sentimentele personale se mențin toate. - | | 

La 15 lanuarie 1891 (după un an şi jumă- tate), F... este internat în sala paraliticilor. Sen- 
timentele ruinate sau distruse mau mai apărut,
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Regresia a continuat fără întrerupere, F.. ni 
„mai vorbeşte de tatăl său, și dacă i se aduce 
aminte despre el, răspunde cu indiferență. In- 
tro zi, toată familia fiind reunită în jurul pa- 
iului său, el recunoscu pe fiecare din rudele 

„sale, le spuse pe nume, dar nu manifestă nici 
0 emoțiune: momentul despărțirei îl lăsă tot 
aşa de rece.. 

in cele din urmă, sentimentele egoiste sunt 

şi ele atinse. F... nu mai cere libertatea miș- 
cărilor sale. Singurul lucru care-l mai intere- 
sează e să mănânce: mânâncă cu lăcomie şi 
după ce termină, adună fărămăturile de pânie, 
care rătăcesc pe cuvertură. instinctul nutrițiunei 
e singurul, care mai trăeşte în el. 

Totuș la acest bolnav sentimentul estetic a 
rămas mult timp bine organizat, din cauză că. 
decurgea din temperamentul lui artistic. 

Două luni după intrarea sa în azil, lipsit de 
tendințe sociale și de sentimente generoase, el pu- 
tea încă să coordoneze mișcările și să cânte din 
vioară ariile de altă dată. 

Intr'o zi, în grădină, fu surprins în extaz în 
fața cerului albastru pătat de nourași albi; el 
exclama : „Câte de îrumos + cât e de frumos ! e, 

Intâmplarea aduce la azil pe un bun viorist 
din concertul X. Acesta fu rugat să cânte în 
faţa lui F, care era aproape cu o lună înainte 
de moarte. Dsvenise damblagiu de mult și nu 
mai înţelegea nimic. Totuşi, în fața vioarei care
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cânta ariile sale de altă dată, ochiul lui se lim- 
pezi din nouși pentru moment spiritul său păru 
că se luminează sub influența melodiei. 

Alt caz observat tot de doctorul Dumas. R., 
în etate de 70 deani, atins de tâimpenie senilă, 
cra până atunci un cetățean inteligent, liniștit 
și ordonat. La ultimele alegeri se prezentă la 
deputăţie și cu toată opunerea familiei, se puse 
în capul unui grup de anarhiști și redactă, un 
program pe care ne dispensăm de a-l reproduce. 
EI pretinde că a obţinut 700 de voturi. Cu tot 

— succesul acestă a trebuit să fie internat în azil. 
Tendinţele sale politice și sociale au pierit în 
prima catastrofă sufletească, dar sentimentele 
de familie rămaseră neatinse. El vorbeşte de 
rudele sale cu multă duioşie. O scrisoare adre- 
sată cumnatului său dovedește pe deplin acest 
lucru. Puțin câte puţin însă, aceste sentimente 
au slăbit în măsura în care boala progresa. 

Aceste observaţiuni arată că sentimentele al- 
truiste se dizolvă treptat. Mai întâi dispar for- 
mele cele mai vagi ale buneivoințe, întinsă la 
toată lumea, pe urmă emoţiunile familiare, care 
sunt mai stabile și mai des repetate , în cele 
din urmă indiferență absolută pentru toată lu- 
mea. 

In al treilea stadiu al disoluțiunei vieţei a- 
fective sunt atinse emoțiunile ego-altruiste. In
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această categorie intră iubirea sexuală și sen- 
timentul religios în formele sale obişnuite. A- 
celaș proces de regresiune se. aplică în disolu- 
ţia fiecărui sentiment în parte. Așa, de exemplu, 
„sentimentul religios slăbeşte treptat până când 
se reduce la frică, care e forma sa primitivă în 
cursul evoluțiunei. - 

In sfârșit, în ultimul stadiu al boalei sunt a- 
tacate și emoțiunile strict egoiste. Acestea re- 
zistă mai mult ca toate, fiindcă sunt cele 
mai bine organizate și sunt indispensabile vie- 
ței cele mai rudimentare. In această categorie 
intră : furia, frica, foamea și setea. Stările afec- 
tive legate de nutrițiune durează până la ca- 
pătul vieței. 

Această lege de regresiune a stărilor afective 
se poate considera ca stabilită azi în Psihiatrie. 
Disoluţia afectivităței, zice d-rul Rogues de 
Fursac în manualul său de Psihiatrie (p. 70— 
1), se manifestă prin dispariția sentimentelor 
celor mai înalte și mai complexe, conservându-se 
și adesea exaltându-se sentimentele de ordin 

inferior. Tendinţele altruiste dispar cele dintâi, 

în timp ce sentimentele egoiste persistă. Singură 

satisfăcerea nevoilor materiale interesează pe 

bolnavi și conduce activitatea lor. Când primesc 

vizita rudelor, mulți nu se preocupă decât de 

proviziile pe care aceştia le aduc, mănâncă din
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ele -cât pot, își umple buzunarele cu ce le mai 
fămâne și pleacă fără a lua osteneala de a 
mulțumi. şi chiar de a cere adio.“ 

Ar fi interesant de -verificat dacă opera de 
restaurare a vieței afective urmează exact or- 
dinea inversă. Nu dispunem însă decât de ca- 
zuri de restaurare parțială şi fragmentară. In 
lipsă de această contra-probă, ne putem servi 
de cazurile în care evoluţia afectivităței rămâne 
embrionară, sau se oprește brusc în diferite 
momente ale mersului său. Acesta e cazul i- 
dioților, imbecililor și în genere âl oamenilor in- 
compiect dezvoltați.- 

In rezumat, după cum zice Maudsley, când 
spiritul degenerează, sentimentul moral e cel 
dintâi atins și se restabilește cel din urmă după 
ce. boala a dispărut. Fiind ultima și cea mai 
înaltă dobândire a evoluţiei mintale, seritimentul 
moral arată cel dintâi, prin slăbirea lui, disolu- 
ţia mintală. Când desface o organizare mintală, 
natura - începe prin a despărţi firele cele mai 
delicate, mai perfecte, mai artistic asociate din 
minunata sa rețea. Dacă sentimentul moral ar 
fi un instinct atât de vechi ca instinctul gene- 
rațiunei, mar fi cel dintâi, care să sufere când 
începe  degenerarea mintală. Imperativul ca- 
tegoric mar dezerta dela primul asalt; și-ar 
afirma autoritatea până ?n ultima perioadă a 
decadenţei. Dar, fiindcă e cel din urmă dobândiţ
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și fixat, e cel mai expus să varieze ni numai 
cu stările patologice, dar și cu starea normală, - 
după diferitele condițiuni de viaţă. 

In loc dea recurge la declamațiuni pentru a 
stabili importanța sentimentelor superioare, am 
încercat o metodă de comparaţiune cu oamenii 
sălbatici și degeneraţi, metodă care: credem că 
e mai interesantă şi mai demonstrativă. 

In prelegerea viitoare vom căuta aplicaţiile 
acestor considerațiuni la educaţia: noastră.



PRELEGEREA XIII 

Educaţia Sentimentelor 

Obiectul educaţiei sentimentelor. - Emoţii de com- 
bătut :îrica, furia, tristețea. - Emoţii de cultivat : cu- 
rajul şi veselia.—Stăpânirea afectivităţei. — Autodis- 

„ciplina.— Cultivarea iubirei pentru bine, adevăr şi 
frumos.— Sentimentul religios. 

In prelegerea trecută am văzut. că tendinţele 
și dorințele nu sunt călăuze sigure în viaţa o- 
mului civilizat. Prin urmare trebuesc să fie e- 
ducate. Pentru a forma planul acestei educați 
am judecat tendințele și dorințele după nevoile 
vieţei civilizate. Apoi am arătat că viața civi- 
lizată e preferabilă celei nomade. lar ca probă 
am invocat dispariţia treptată a sentimentelor su- 
perioare în cazul boalelor nervoase, atunci când 
necontestat omul degenerează. 

Am stabilit astfel că educaţia sensibilităței 
are de obiect: 1) să slăbească tendințele e- 
reditare, care aveau curs în viața nomadă şi 
să dezvolte pe cele care favorizează viaţa ci-
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vilizată : 2) să stăpânească îndemnurile momen- 
tului, care au urmări rele în viitor și să întărească 
dorințele conforme interesului vieţei întregi ; 3) 
Să evite formarea patimilor și să ajute plămă- 
direa pasiunilor nobile. 

Emoţiile fundamentale, care nu mai au ra- 
țiune de a fi în viața civilizată, sunt: frica și . 
furia. Frica e manifestarea instinctului de con- 
servare. sub forma deiensivă ; furia e manifes-: 
tarea aceluiaș instinct sub formă ofensivă. 

Aceste emoţiuni erau necesare omului primi- 
tiv, care trăia în nesiguranță, fiind adesea în 
luptă cu semenii lui și cu fiarele sălbatece. As- 
tăzi însă au devenit inutile, ba chiar vătămă- 

" toare, 
Astăzi ne bucurăm de o siguranță pe care 

omul primitiv nici n'a visat-o măcar. Suntem 

siguri de persoana şi de averea noastră grație 
organizărei Statului. Războaele se împuţinează 
din ce în ce și tind să respecte proprietatea . 
particularilor și viața celor care nu i-au parte 
la luptă. Pe de altă parte știința ne-a pus în 
stăpânirea naturei, descoperind legtle ei. Astăzi 
suntem siguri de ordinea fenomenelor naturale 

și ne putem adapta în consecință conduita noas- 

tră. Frica va trebui dar să dispară din sufle- 
tul omenesc. , 

Chiar și față de evenimentele morale și €- 
conomice frica nu mai are rațiune de a se 
produce. De și nu putem prevedea sigur aceste
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fenomene, știm însă că nici ele nu sunt supuse 
capriciului unei ființi supranaturale. E necesar 
să fim prevăzători și prudenți, dar nu fricoși. 
Frica e dăunătoare, căci ne face să scăpăm 
multe împrejurări favorabile și ne împedică să 
profităm de toate forțele noastre, exercitând o 
influență deprimantă. 

Avem nevoie prin urmare să ne cultivăm cu- 
rajul. In acest scop ne formăm o concepție po- 
zitivă despre lumea fizică şi morală, adecă ad- 
mitem că totul se produce în. virtutea naturei 
lucrurilor -de: a fi, în afară de ori ce influență . 
supranaturală. Știința e un remediu contra 
fricei. 

Un alt remediu constă în a lua toate pre- 
cauţiunile posibile, a fi cât se poate de prevă- 
zător și a alunga apoi din minte temerile inu- 
tile. Vom fixa din contra atențiunea asupra ho- 
tărârei luate și o vom menține în conștiință 
până ce se îndeplineşte. 

Dar educaţia curajului se face mai cu seamă 
săvârşind fapte curajoase. Poporul englez, care: 
e cel mai energic, cultivă de : timpuriu curajul 
la copil prin jocuri violente Şi periculoase. Pen- 
tru a dezvolta îndrăzneala, promptitudinea, is- 
tețimea, trebue să facem exerciţii care să pue 
în joc aceste aptitudini. 

Atât din punct de vedere moral cât și fizic, 
gimnastica care se face în liceele noastre e in-



Educaţia sentimentelor Gez 
  

ferioară jocurilor engleze. U- ait avantaj capi- 
tal al acestor jocuri e că dezvoltă spiritul - de 
solidaritate. In jocul de minge cu Englezii, Fran- 
cezii perd în totdeauna partida, fiindcă jucătoă 
rul englez, preocupat de succesul echipei, d- 
vecinului mingea când mo poate păstra, în timp- 
ce jucătorul francez se încăpăţinează so păs- 
treze, preferând mai bine să peardă partida de 
cât s'o câştige in camarad. 

Din nenorocire spiritul de solidaritate e mai 
slab la noi. şi decât la Francezi. Parada de na- 
ționalism pe care o face din când în când o 
infimă parte din poporul. nostru, servește doar 
să mascheze nulitatea conștiinței noastre sociale. 

Pe lângă curaj, Englezii mai pun mare preț 
pe stăpânirea de sine, pe care o cultivă mai 
presus de toate calitățile. Gustave le Bon ne 
raportează cazul unui maior englez din muntele 
Abu, regiune din India plină de tigri și de șerpi. 
Intr'o- seară maiorul eșind din cortul în care lo- 
cuia, fu întrebat de le Bon unde se duce sin- 
gur întro regiune atât de periculoasă. După 
câteva momente de îndoială, el ii răspunse că 
neavând încă destul sânge rece, se exercită în 
fiecare “seară să dobândească stăpânirea de sine. 
In acest scop se ducea într'o văgăună unde nu 
putea spera nici un ajutor și pândea tigrul când 
vine la izvor. Așteptarea ținea mai multe cea- 
suri şi chiar noaptea întreagă. În tot .acest timp
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maiorul se gândea la folosul de a-și stăpâni 
nervii. Asemenea exercițiu e de sigur foarte pe- 
riculos, dar cine l-a practicat câtva timp, poate 
fi sigur pe sine şi nu se mai teme de nimic 
în viață. Când o naţiune are mulți oameni aşa 
de oțeliți, e destinată să stăpânească lumea. 

Tot astfel furia nu mai are rațiune să se 
producă în omul civilizat. 

In contra animalelor sălbatice—foarte puţine 
la număr în țările civilizate—el dispune de arme 
artificiale şi nu de furie, ci de calm, are nevoie 
pentru a se apăra bine. lar în,contra semenilor 
sei nu mai are nevoie să se apere, căci esteo 
instituțiune socială, care îndeplinește acest rol. 

Lupta pentru existență a devenit astăzi de 
ordine economică. Problema care se pune o- 
mului, nu mai e ca să devină în stare a răpi 
bunurile altuia, ci ca să devie în stare să lu- 
creze cât mai mult și mai bine. Noi nu mai 
avem dar nevoie de îurie, de excitarea trecă- 
toare a forţelor muschiulare — ci de calcul și 
de bune deprinderi. 

Probă despre aceasta e faptul că furia se 
manifestă din ce în ce mai rar și mai puțin vi- 
olent în omul civilizat. Se poate judeca chiar 
gradul de civilizație al unui om în raport in- 
vers cu susceptibilitatea lui. Moravurile se în- 
blânzesc și nu-i neștiințitic a prevedea că — - 
dacă nimic nu va întrerupe progresul civiliza- 
ției—furia va dispare din sufletul omenesc. Nu 

4
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voim să zicem că omul va deveni prin aceasta 
mai „bun“ —căci răutatea va exista cât timp va 
îi opozițiune de interese—dar omul nu va mai 
îi rău din sentiment, ci din calcul, şi nu va 
manifesta nici o răutate, care să nu-i folosească. 
Evident însă că un grad superior de evoluție 
morală ar consista și în dispariția răutăței cal- 
culate, când adecă omul va practica singurul 
mijloc cinstit de luptă: munca. 

Sunt două mijloace generale pentru a preveni 
furia. Intăi să se înlăture orice împrejurare care 
ar putea-o stârni Şi al doilea să se întărească 
caracterul astiei ca să nu mai fie turburat de 
acele împrejurări. 

Pentru a nu intra în detalii, menționăm ca 
precept de prima' categorie că nu trebue să a- 
vem două ocupaţiuni în acelaș timp, nici să 
luăm angajamente care întrec puterile noastre. 
Un alt precept e că nutrebue să așteptăm ni- 
mic de la oameni nici de la soartă. Să ne bi- 
zuim numai pe puterile și pe munca noastră. 
Evităm astfeil dese ocaziuni de supărare şi duș- 
mănie. 
„ Pentru a întări caracterul, trebue să obținem 
mai întăi sănătatea corpului. Un corp anemic, 
un sistem nervos debil cade mai ușor pradă e- 
moțiunilor. Ne sugerăm apoi că de câte ori 
vom avea motive de furie să nu dăm curş e- 
moțiunei,
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Când ne vine furia, putem urma două tactice. 
Un mijloc mai ușor, dar mai ruşinos, e să fu- 
gim din fața inamicului, să îndepărtăm gândul 
de la împrejurarea care ne înfurie. Dar e mai 
eroic și mai salutar să luăm. în “consideraţie 
acea împrejurare, să cercetăm cauzele care au 
produs-o:şi în loc de a găsi motive de supă- 
rare, să scoatem lecţii pentru viitor. In măsura 
în care judecăm că nu se putea ca fapta să 
nu se producă, date fiind împrejurările, în ace- 
iași măsură ne calmăm. Luăm prin urmare o 
atitudine intelectuală față de oameni Și lucruri— 
în loc de o atitudine emoţională, care e ridicolă 
sau îunestă. 

Prin această atitudine nu justificăm de loc 
fapta, ci numai o explicăm. Nu-i nevoie să în- 
chidem ochii față de relele și nedreptăţile care 
se petrec pe lume. Trebue să luptăm pentru 
împuţinarea lor, dar mijlocul e tocmai să nu nee- 
moționăm. De sigur că sunt unii oameni răi și 
de multe ori natura ori societatea contrariază 
aspirațiunile noastre cele mai legitime. Dar nu 
folosește la nimic să ne înturiăm ! Ne perdem 
timpul și energia în zadar. Ba poate chiar în- 
tărâtăm pe inamici și-i facem :să ne puie alte 
piedici în cale, 

Răzbunarea e tot ce poate fi mai dobitocesc. 
A te răzbuna față de un superior e o nebunie: 
prin ipoteză el poate în urmă să-ți plătească 
cu vâri și îndesat. A te răzbuna faţă de un egal
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e greu și problematic. A te răzbuna pe un in- 
ferior e forță perdută în zadar. Deci chiar din 
punct de vedere strict egoist nu-i bine nici o0- 
dată să ne răzbunăm. | 
Dacă” cu toate precauțiunile luate, îuria s'a 

declarat; n'avem altceva de făcut decât să mo- 
derăm pe cât posibil manifestările ei exterioare. 
Strigătul și gestul măresc furia. E o tactică ba- 
nală în război de a pune pe soldați să strige 
pentru a-i înfierbânta. Invers, există între emo- 
țiune și manifestările ei o relație de așa natură 
încât stăpânind manifestările, ajungem să stă- 
pânim emoțiunea. , 

Ni se va obiecta însă: cel -care poate să-și 
stăpânească furia, nu-i în realitate furios. Con- 
tra acestei întâmpinări vom observa mai întâi 
că adesea în toiul furiei , simțim că exagerăm 
supărarea noastră și că am putea domoli ma- 
nifestările ei. In tot cazul trebue să admitem 
că sugestiunea prealabilă este eficace și că un 
om care și-a pus cu tot dinadinsul în gând să 

- evite furia de câte ori sar prezenta ocaziunea, 
va ajunge să izbutească. 

In sfârşit, nu trebue să ne descurajăm dacă, 

cu toate silințele noastre, am căzut victimă îu- 

riei. Vom profita apoi de momentele calme pen- 
tru a ne reculege, a ne gândi la urmările fu- 

riei și a lua hotărârea fermă de a o evita pe 

viitor.
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O altă emoție, care trebue combătută, e tris- 
tețea. Am văzut că tristețea, chiar când pro- 
vine dintro impresie morală, exprimă o stare 
de mizerie îiziologică. E un fapt de observație 
comună că aceleași evenimente ne impresio- 
nează deosebit după starea psiho-fiziologică, 
după dispoziția în care ne aflăm. Cauza emo- 
țiunilor nu trebue deci căutată numai în împre- 
jurările externe, dar Și în starea organismului. 
In momente, de depresiune nervoasă blestemăm 
natura ca pe cea mai mare dușmană, iar în 
momente de energie o binecuvântăm—cu toate 
că în realitate emotivitatea depinde numai de 
felul cum centrii nervoși reacționează la impre- 
siunile din afară. 

Tristeţea exprimă o stare de oboseală, de a- 
tonie a sistemului nervos și mușchiular. Cree- 
rul este anemiat si prin urmare incapabil de 
muncă intelectuală. Dacă tristețea durează mult 
timp, atunci din cauza anemiărei persistente 
organele slăbesc și se atrofiază, starea de de- 
presiune se organizează și omul devine. inca- 
pabil de orice ocupaţie susținută. 

Tristeţea, melancolia, pun omul în stare de 
inferioritate în lupta pentru existență şi se o- 
pun direct la fericirea lui. Intr'adevăr, fericirea 
și nenorocirea stau în calitatea sentimentelor pe 
care le nutrim. Avem deci datoria de a înlă- 
tura eclipisele hedonice, de a menţine.  echili- 
librul normal al emotivităţei. După cum observă
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foarte bine d-l profesor Găvănescul „destul și 
fără voia noastră se vor ivi în decursul vieței 
nopţi negre și vijelii zgomotoase, luminate doar 
de licăriri de fulgere, de scăpărarea trecătoare 
a speranțelor în întunericul apăsător al .desnă- 
dejdei. Ce este mai greu și prin urmare obli- 
gator de realizat, e tocmai acel echilibru stabil 
al afectivităţei, acea egalitate de humor, care 
probează tăria sufletului, când se menține în 
frămăntările și agitaţiunile vieței.“ (Etica, p. 149) 

Tristeţea cronică poate proveni nu numai din 
cauze organice, dar și din o viață solitară şi 
“monotonă, din o impresie dureroasă care a fost 
lăsată să dureze prea mult timp, sau din abu- 
zul analizei sufletești. Omul care se analizează: 
prea mult, slăbește izvorul plăcerei și mărește 
capacitatea lui de a suferi, făcându-se sensibil 
pentru toate nimicurile. După ce arată în Disci- 
polul toate neajunsurile analizei excesive, Bour- 
get dă următorul sfat: „Exaltă și cultivă iu- 
birea și voința: aceste două energii, fără de 
care omul se veștejește şi trăește în agonie.“ 

Să adăugăm că tristețea e dăunătoare şi a- 
celor în mijlocul cărora trăește omul trist. După 
cum omul vesel înveseleşște pe toți din jurul 

său, melancolicul îi întristează sau îi indispune. 

Răspândind veselia in jurul său, cineva poate 

contribui la fericirea altora mai mult decât prin 

acte de binefacere. Omul trist ştirbește ferici- 

rea altora prin însăşi prezența sa.
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Tristeţea se vindecă prin mijloace medicale, 
care întăresc or ganismul și prin o terapeutică mo- 
rală adaptată pacientului. O condiţie indispen- 
sabilă e ca omul trist să. voiască să se vin- 
dece. Dacă se complace în starea lui de me- 
lancolie, atunci toate resursele medicale sunt 
fără de folos. Principiul terapeuticei tristeţei | 
e de a ridica treptat tonalitatea centrilor 
nervoși și a întrebuința în aceiași măsură 
energia disponibiiă într'o activitate care in- 
teresează pacientul. In acelaș timp melanco- 
licul va evita singurătatea, precum şi contactul 
cu oamenii predispuși la tristețe. Va căuta pe 
cât posibil societatea oamenilor veseli. Va căuta 
întrun cuvânt să-și satisfacă nevoia de emoții 
printro activitate în limita forţelor și prin dis- 
tracții sănătoase. 

Veselia, după e cum se exprimă d- 1 Payot, e 
cântecul de triumi al organismului care funcţio- 
nează bine. E conștiința „unui prisos de ener- 
gie, expresiunea sănătăţei. In timpul 'veseliei, 
capilarele se dilată asttel că circulația sângelui 
și prin urmare combustiunea organică e mai ac- 

_tivă. Organele fiind astfel bine nutrite, omul ră- 
mâne mai mult timp tânăr. Afluxul sângelui în 
creer sporeşte de asemenea capacitatea lui de 
muncă. Spiritul funcționează mai bine și mai 
ușor. Atenţiunea e mai puternică și se susține 
involuntar. " Asociaţia de idei e mai vie, judecata 
mai pătrunzătoare. Omul are simțul realităţei Și
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spiritut critic; e dispus să ia hotărâri și să le 
execute repede. 

+ E prin urmare-o datorie morală a păstra 
buna dispoziție, după cum eo datorie “a-şi 

„păstra sănătatea. 

+ 

Să nu se confunde însă buna dispoziție cu 
emoțiunile prea expansive. Manifestările prea 
vii sunt defectul tinereței, defect pe care expe- 
rienţa vieţei și dezvoltarea facultăților îl în- 
dreaptă în mare parte. Lupta pentru viață ne 
învață a deveni mai puțin expansivi și a stă- 
pâni sentimentele noastre, iar judecata ne po- 
vățueşte zilnic să controlăm mișcările incon- 

-știente în relațiunile noastre cu oamenii. 
Evoluția mintală pare că se operează în sen- 

sul stă ăpânirei emotivităței de către judecată. 
Emotivitatea e folositoare pentru că e un izvor 
de activitate, dar devine dăunătoare, atunci când 
stăpânește omul şi-l împedică de a delibera. 

Reacţiunile emoționale nu sunt necesare. Când 

„se excită cu! electricitate ” inima unui animal, 

“sunt momente în care se contractă și alte mo- 

mente în care nu se contractă. In acest din 

urmă caz inima e în stare refractară. Tot ast-. 

îel, în momente. de bună dispoziţie, o veste 

tea nu ne emoționează : suntem atunci refrac- 

tari. Prin urmare reacţiunea emotivă nu-i ne- 

qesară și se poate înlătura prin educaţie.
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Un mijloc general e să ne. deprindem de a 
stăpâni manifestările exterioare ale emoţiunilor. 
Această stăpânire e posibilă„, pentru că dispu- 
nem de. mișcările noastre. De&prinzându-ne să ne 
"moderăm reacțiunile, moderăm treptat emotivi- 
tatea noastră. 

Un alt mijloc se aplică direct emoţiunilor. El 
constă în a ne deprinde să nu dorim, nici să 
nu ne temem de ceva, decât pentru motive ra- 
tificate de judecată. Preceptele lui Epictet, în 
această privință, au rămas neîntrecute. Inainte 
de a întreprinde o cătătorie pe mare, zicea dân- 
sul, să alegem cea mai bună corabie și un pi- 
lot care ne inspiră încredere; să avem în ve- 
dere dacă epoca e favorabilă navigărei—într'un 
cuvânt să luăm toate măsurile de siguranţă; 
dar odată ce ne-am îmbarcat, să nu ne mai fie 
frică de nimic, căci e în zadar. 

Tot astfel e în zadar a don lucruri, pe care 
nu le putem realiza. 

Forța morală a unui om se măsoară după 
felul cum reacționează contra cauzelor - de e- 
moţiune. Waldeck- Rousseau își formase un ca- 
racter bine adaptat vieței- politice. Caracteris- 
tica sa consta într'o deplină. stăpânire de sine, 
pe care nici prietenia, nici -atacul adversarilor 
mo atingea. El știa să ascundă sub un văl ne- 
pătruns emoțiunile sale. 

Emoţiunea exagerată e o beție, adecă o de- 
gradare mintală, care pâate avea urmăriri toţ 

* i,
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așa de îuneste ca și acea provenită din alcol. 
Pentru a putea da toată măsura forțelor sale, 
omul are nevoie să se stăpânească și să con- 

„sume cât mai puţină energie sub forma degra- 
dată a emoțiunei. Scopul educaţiei emoţiunilor 
e de a le stăpâni astiel ca să nu mai întunece 
lumina rațiunei. 

Educaţia caută să dezvolte reflexe artificiale, 
„care să înfrâneze refiexele ereditare, ce nu mai 
au curs în viața civilizată. Oamenii sălbateci și 
copiii mici sunt conduși de reflexele ereditare. 
Cedează îndemnurilor momentului fără a se 

gândi la urmările lor. Fac ca negiul care pen- 

tru un pahar de alcol își vinde dimineața cu- 

vertura pe care e nevoit s'o cumpere îndărăt 

seara cu un preț mult mai mare. , 
Omul civilizat se conduce după interesul vie- 

ței sale întregi. Fiind deprins cu disciplina de 

sine, el poate înfrâna dorințele momentane și 

se poate hotărî conform unor  trebuințe în- 

depărtate. Succesul" omului în viață atârnă mai 

cu seamă de tăria caracterului său. _ 

Forţa morală a unui popor se măsoară după 

numărul oamenilor de caracter de care dispune. 

Nu atât prin inteligență, cât prin forța covâr- 

șitoare a caracterului, Englezii au putut coloniza 

și stăpânesc cea mai mare suprafață a pămân- 

tului. De aceia sistemul lor de educație constă 

mai cu seamă în a dezvolta fizicul și stăpânirea 

i
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de sine. Trăind într'o climă aspră, pe un sol 
puţin fertil şi înconjurat de mare, firea Engle- 
zului e oțelită din natură. Nevoile vieţei l-au 
făcut curagios și întreprinzător. Aceste calităţi 
prețioase au fost dezvoltate apoi prin educaţie 
și transmise prin ereditate. Așa încât se gene- 
ralizează din ce în ce în rasa engleză, asigu- 
rându-i superioritatea asupra celorlalte rase. 

Pentru a desăvârși educaţia sentimentelor, mai 
e nevoie să cultivăni înclinaţiunile superioare, 
care înalță și coiplectează viața omului. Sa- 
tisfacția sentimentelor e din toate punctele de 

„vedere superioară satisfacţiei senzațiunilor. 
Bentham a stabilit $ ierarhie a valorilor re- 

lative ale. diferitelor plăceri, după cum îndeplinesc 
următoarele cinci condițiuni: intenzitate, durată, 
fertilitate, puritate și extensiune. Din punct - de 
vedere al intenzităței, plăcerea produsă de o 
senzație poate îi egală cu cea produsă de un 
sentiment. Când după o lungă excursie, simțim 
imperios foamea, plăcerea de a mânca poate 
îi egală cu plăcerea de a admira peizagiile ce 
se desenează la orizont. 

- - Dar satisfacția unei senzaţiuni încetează. o- 
dată cu senzațiunea, în timp ce satisfacția unui 
sentiment poate. dura. mult timp și se păstreză 
în memorie. “Tot astfel plăcerile sentimentale 
sunt mai fertile, adecă deşteaptă plăceri simi- 
lare și sunt pure, adecă nu sunt urmate de des-
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gust și de durere. In sfârșit plăcerile sentimen- 
tale sunt prirt natura lor extensive: se comu- 
nică persoanelor înconjurătoare și cu cât sunt 
împărtășite de mai mulţi, cu atât devin mai in- 
tense. . 

lubirea pentru bine, adevăr şi îrumos sc des- 
voltă prin acţiune. Aşa e firea omului: poate 
face un lucru și fără dragoste, dar tot făcându-l 
mereu, prinde dragoste de el și apoi îl face 
mai ușor și mai bine. Având de ex. o slabă 
înclinaţiune estetică, putem totuși să ne impu- 
nem * 0 înfățișare plăcută în persoana și con- 
duita noastră, mai putem să cultivăm o artă 
frumoasă și prin această disciplină ne dezvol- 
tăm treptat înclinațiunea estetică. Adăugând ast- 
fel o' coardă la simţirea noastră, ne sporim ca- 
pacitatea - de a îi fericiţi. 

Iubirea pentru adevăr, bine şi frumos se de- 
săvârşeşte. prin sentimentul solidarităţei cu în- 
tregul univers în trecutul și viitorul său. Acea- 

stă simpatie universalizată constitue esența sen- 
timentuluj religios la omul instruit Cultivând 

această simpatie, omul își dilată ființa sa și 
irăeşte o viaţă intensă și fericită. 

Educaţia sentimentelor , 251: 

 



PRELEGEREA XIV 

Formarea deprinderilor . 

Rolui acţiunei în educaţie.—Terapeutica pasiunei. 
Preceptele lui Bossuet.—Formarea bunelor deprin- 
deri. — Deprinderea de a se observa şi a se stă- 
pâni.—Regulele lui Bain.—Desrădăcinarea deprinde- 
rilor rele.—Regulele lui Bacon şi Leibnitz.—Forma- 

rea regulelor de purtare. 

Am terminat studiul principalelor mijloace de 
care dispunem astăzi pentru a ne face singuri 

xeducația. Scopul nostru a fost să atragem a- 
tențiunea- asupra unei arte, care ne pare de o 
importanță capitală, cu toate că n'ă devenit 
până acum obiectul unei teorii. 

Natural că educaţia se aplică mai cu seamă 
în copilărie, pentrucă atunci se formează na- 
tura omului, atunci se pregătește omul pentru 
viață. Odată ajuns la maturitate, e foarte greu 
să-şi formeze cineva deprinderi noi și mai cu 
seamă să transforme deprinderile contractate. 
Atunci omul trăește, bine sau rău, cu provizia
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de cunoștințe dobândite şi nu-și mai face edu- 
cația de cât sub imperiul nevoilor existenţei şi 
al contactului cu oamenii. 

Fără a micșura importanța acestei educaţii 
naturale, care se numește experienţa vieţei, tre- 
bue să admitem că omul o poate întrebuința 
mai bine studiind-o, scoțând din ea reguli de 
purtare și complectând-o cu nvățăminte trase 
din experiența altora. lată folosul educaţici prin 
sine însuși. 

Pentru a ne folosi însă de preceptele pe 
care ni le formăm noi înşipe sau pe care le 
găsim întrun curs de educaţie, trebue neapărat 
sii le aplicăm. Omul se poate conduce bine 
fără precepte şi poate să cunoască multe pre- 
cepte fără să se poarte bine. Acesta este ade- 
vărul pe care se bizue cei ce privesc cu 
neîncredere cursurile de educaţie. E cinstit însă 

să admită că teoria educaţiei e de mare îo- 
los acelor care o aplică. 

Am studiat mijloacele de a ne disciplina i- 

deile și sentimentele. Am văzut că puterea de 
a dispune de mușchii noștri voluntari ne per- 

mite să stăpânim cursul gândirei. Putem ast- 

fel să rupem o asociaţiune de idei inoportune, 

introducând în conștiință.o stare prezentativă 

de ex. vorbind sau scriind. Invers, prin acelaşi 

mijloc, putem creia o asociaţie de idei favora- 

bilă perfecţionărei noastre.
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Insă forța ideilor e ineficace când întâmpină 
rezistența inerției naturale, a inclinațiunilor sau 
a deprinderilor: avem deci nevoe să ne disci- 
plinăm şi sentimentele. Această disciplină e 
posibilă grație asociaţiunei între. sentimente și 
idei și grație legăturei care există între senti- 
mente și manifestarea lor motrice. Putem stă- 
pâni un sentiment împedecând manifestarea lui 
exterioară și invers -putem deștepta un senti- 
ment prefăcându-ne că-l simțim. 

Dispunând de ideile și de sentimentele noas- 
tre, dispunem de. activitatea, de conduita noas- 
tră. Pentru a ajunge însă la această stăpânire 
de sine, trebue să. friumfăm în contra -inerţiei, 
a pasiunilor și relelor deprinderi. Am, studiat 
mijloacele de luptă în contra inerţiei, apatiei și 
vițiului reveriei. Rămâne să studiăm în câteva 
cuvinteterapeutica pasiunei și a vițiului. 

Primul. moment în formărea unei pasiuni con- 
stă să. obție complicitatea inteligenței, să se le- 
gitimeze. Atacul va trebui deci îndreptat în con- 
tra motivelor care susțin pasiunea. Lupta e 
foarte simplă. Vom profita de un moment de 
calm, pentru a ne reculege şi a deschide ochii 
în fața .realităței. Vom analiza cu amănunțime 
obiectul pasiunei pentru a împrăștia iluziile, care 
îl transfigurează. Vom căuta apoi urmările pa- 
Siunei pentru sănătatea, demnitatea Și fericirea 
noastră. Trezind asttel simțul _realităţei și spi-
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ritul critic ajungem în stare să luăm hotărârea 
de a evita pe viitor satisfacerea pasiunei. 

Greutatea e să aplicăm această hotărâre în 
momentul când pasiunea ne tentează. 
„De aceia vom căuta să prevenim tentaţiile 
şi să luăm măsuri de siguranță în contra noas- 
tră. Astiel „vom evita cărțile și cunoscuţii care 
ne alimentează pasiunea. Vom căuta pe de altă 
parte să ne creiem situaţiuni, care să împedice 
satisfacerea pasiunei. | 

Când, cu toate aceste măsuri, tentaţiunea a- 
pare imperioasă, n'avem altceva de făcut de 
cât s'o refuzăm cu incăpățânare. Și fiindcă e 
greu de susținut mult timp această atituuine c- 
roică, căutăm să scăpăm de ideia fixă, printr'o 
distracție : plinibându-ne, citind o carte _intere- 

- santă, ascultând muzică etc. 
Dar chiar dacă am perdut câteva bătălii la 

început—lucru foarte .natural— nu trebue să ne 
descurajăm, căci după cum pasiunea s'a format 
încet prin satisfacerea ei, tot astiet nu se poate 
desrădăcina de cât cu timpul. Să ne preocu- 
păm numai de a perde cât mai puține bătălii 
și victoria finală va fi a noastră. 

Aceasta e în rezumat tactica inspirată de 
psihologie. Subiectul ar merita să fie cu dea- 
mănuntul tratat. Fiind însă la sfârşitul anului 
universitar, ne vom mărgini să rezumăm câteva 
observațiuni de-ale iui Bossuet, care era un 
bun director de conștiință.
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Pasiunea, ca, şi o boală, are mai întâi o pe- 
rioadă de incubaţiune, apoi perioada critică și 
în sfârşit convalescența sau trecerea în stare 
cronică. Autorul „Imitaţiei lui Isus“ schițează 
admirabil istoricul pasiunei. „La început un sim- 
plu gând se ivește în minte,-apoi vine o ima- 
ginație aprinsă, apoi desfătarea și în urmă con- 
simţirea. Așa se strecoară în suflet spiritul cel 
rău“ (Cartea 1. cap. XII). * 

Pasiunile trec prin trei stări deosebite : întăi 
sunt niște simple înclinațiuni naturale, apoi de- 
vin violente și dezordonate şi în urmă intră în 
firea omului, modificându-i caracterul. 

Bossuet observă că e imposibil să stăpânim 
direct pasiunile. „Nu putem, zice dânsul, să 
sporim sau să domolim furia, după cum putem 
mișca brațul sau să-l ținem în repaos“. Dar 
puterea pe care o avem asupra membrelor 
noastre ne face stăpâni pe pasiune. „Astfel pot 
să mă îndepărtez de lucrul care mă supără și 
dacă mam înfuriat, pot să refuz de a lovi cu 
braţul“. _ 

Nimic nu-i mai greu însă decâta voi în tim- 
pul pasiunei. De aceea e mai bine so preve- 
nim. Recurgem la lupta indirectă. Dăm alt curs 
gândirei, căutăm alt mod de a ne satisface ne- 
voia de emoţiuni, luăm o Ocupațiune care să 
ne intereseze, 

„Trebue calmat spiritul prin deturnarea aten- 
şiei, atăcând astfel inamicul în coastă în loc de
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a-l combate în față. Când o pasiune se mani- 
festă, nu-i timp să-i opunem argumente, căci 
raționând asupra pasiunei, o întărim. Reflecţiu- 
nile înțelepte sunt bune numai să previe pasiu- 
nea. Trebue dar să nutrim spiritul cu idei să- 
nătoase și să-i dăm de timpuriu afecțiuni o- 
neste pentru ca obiectele pasiunilor să găsească 
locul ocupat“. (Connaissance de Dieu et de soi- 
mâme, cap. III). 

Disciplina ideilor și sentimentelor se obține 
foarte greu la început, dar devine din ce în ce mai 
mai ușoară prin deprindere. Educaţia e desă- 
vârșită atunci când această disciplină se impune 
dela sine, fără de nici o sforțare ; când a deve- 
nit o a doua natură. 

Dacă gândurile, sentimentele şi actele noas- 
tre n'ar lăsa în organism nici o urmă de exis- 
tența lor, atunci viaţa ar îi cu neputinţă. Omul 
ar rămâne tot aşa de ignorant, tot așa de slab, 
ca la nașterea sa. De fapt, tot ce producem 
capitalizează energia, ne aduce în stare să fa- 
cem mai bine și mai repede aceiaș acţiune în 
viitor. Această acumulare de energie constitue 
deprinderea. 

Deprinderea se formează chiar de la primul 
act, căci dacă acest act mar lăsa nici o dispo- 
ziţie. în organism, atunci repetându-se a doua 
oară ar îi tot așa de nou pentru organism ca şi 
întâia oară și deprinderea nu s'ar forma nici odată. 

C.9
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Din această lege psihologică scoatem o în- 
doită învățătură. Trebue să observăm cu stiic- 
tețe purtarea noastră și să ne oprim de la ori 
ce acțiune dăunătoare, combătând sotismul că 
„Ho vom face decât daia aceasta.“ Cine 
păcătuește odată, va păcătui mult mai ușor a 
doua oară și apoi din ce în ce mai ușor până 
când devine. vițios. Deci prima învățătură e să 
fim atenți înainte de a începe o acțiune nouă. 

A doua învățătură e să nu ne descurajăm 
de greutăţile pe care le întâinim ia începutul 
educaţiei noastre. Prin -deprindere vom realiza 
din ce în ce mai ușor actele necesare perfec- 
ționărei noastre. Deci euraj la început! Curaj 
și răbdare! Căci ori cât ne-am sili, nu putem 
dobândi deodată toate calitățile ce ne lipsesc. 

In primul loc trebue să ne deprindem să ne 
observăm, să ne cunoaștem lipsurile și calitățile. 
Apoi ne facem un plan de perfecţionare con- 
form idealului pe care l-am adoptat. Pentru a 
realiza treptat acest plan, ne deprindem cu auto- 
sugestiunea. - 

La început, ne vom impune regula strictă de 
a ne examina în fiecare seară faptele din cur- 
sul zilei și întâmplările la care am luat parte. 
Ne dăm astiel seama de ce-am greșit și ce-am 
făcut bine. Hotărâm apoi un plan de activitate 
cât mai detaliat pentru a doua zi. Ne sugerăm 
că vom îndeplini cu rigoare fiecare din actele ho- 

„e -
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tărâte, adecă stabilim ordinea de realizare a 
acestor acte și afirmăm pentru fiecare act în 
parte că-l vom face neapărat la timpul lui. Re- 
petăm în gând sau cu vorba aceste afirmări 
până când ne convingem că le vom realiza. 

A doua zi dimineaţă, îndată ce ne-am deștep- 
iat, părăsim patul. Trebue condamnat absolut 
obiceiul contrar, căci reveria de dimineață trân- 
dăvește omul Şi- -l predispune chiar la vițiuri. 
Ne facem deci în grabă toaleta şi în acest timp, 
în loc de a lăsa câmp liber imaginației, ne vom 
gândi la planul de „activitate pe care l-am ho- 
tărât de cu seară. Apoi fără a discuta câtuși 
de puțin acest plan, începem a- 1 îndeplini în or- 
dinea stabilită. 

Pentru cine se mai îndoeşte de puterea au- 
tosugestiunei vom cita încă un caz foarte des. 
Voim să ne deșteptăm la o Oră neobișnuită şi 
punem în acest scop ceasornicul deşteptător. Ei 
bine, foarte adesea ne trezim înainte ca sone- 
ria să îi dat alarma. Care-i explicația? —. „Ne- 
am culcat cu grije, se zice.“ — Ne-am auto- 
sugestionat, vom zice . noi. Ne-am culcat cu 
gândul -de a ne trezi la o anumită oră și acest 
gând a lucrat in mod inconștient în timpul som- 
nului și a determinat trezirea la o oră neobiş- 
nuită. _ - : 

Alt exemplu.: Am promis să mergem la o 
serată și s€ întâmplă că în acea zi Suntem in-. 
Y
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dispuși. Ce îacem? — Ne autosugestionăm, 
ne închipuim că vom îi veseli, că vom petrece 
bine la acea serată. Rezultatul va fi că închi- 

“puirea noastră se va realiza. 
Alt exemplu. Asistăm la examinarea colegilor 

noştri și așteptăm cu emoție să ne vie rândul. 
Emoţia e atât de violentă, încât prevedem că 
nu vom putea răspunde cum trebue. Ce facem 
atunci ? — instinctiv, fără să fi fost îndemnați 
de un curs de educaţie prin sine însuș, ne a- 
utosugestionăm. Căutăm să stăpânim emoția, 
zicându-ne că navem nici un motiv de a ne 
emoționa, că emoția ne va face să nu înţele- 
gem chestiunile ce ni se vor pune și ne va 
împedeca să spunem tot ce știm ; că în sfârșit, 
chiar dacă ni se va pune chestiuni necunoscute, 
tot n'avem motiv să ne temem, „doară n'are 
să ne tae capul profesorul.“ Această critică a 
emoțiunei o slăbește. Apoi ne autosugestionăm, 
închipuindu-ne că ascultăm cu sânge rece în- 
trebarea pusă și că răspundem cu deplină con- 
ştiinţă. 

După numeroasele exemple de autosugestiune, 
pe care le-am citat, se poate lesne găsi aplica- 
țiunea acestui procedeu în toate cazurile nece- 
sitate de educaţia noastră. Folosul autosugesti- 
unei constă că evită lupta directă şi imediată 
cu forțele ostile, luptă care e întotdeauna ur- 
mătă de înfrângere.
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Practica autosugestiunei : se învață cu încetul. 
Prin deprindere ajungem să ne autosugestionăm 
nu numai seara, dar şi în cursul zilei, ori de 
câte ori se ivește o împrejurare neprevăzută. 
Practica autosugestiei ne dă puterea de-a ne 
realiza ideile voite, fără șovăire și tărăgănare ;: 
ne mai dă puterea de a dispune oricând de 
cursul gândirei noastre. 

Arta de a- şi face educația se învață, ca ori 
ce artă, prin exerciţiul ei. După cuni zicea Mon- 
taigne „oamenii nu pot îi făcuţi curajoşi printr'un 
discurs, după cum nu pot deveni muzicanți 
ascultând” un cântec îrumos. Aceste calități se 
capătă printrun exercițiu lung și constant.“ 
(Essais, Livre III, Ch. VU). 

Deprinderile morale, că toate deprinderile, nu 
se învață din carte, nici din auzite. Preceptele ' 
cele mai ingenioase, expuse cu cea mai mare 
căldură, pot îndemna la opera de periecționare . 
morală, pot ajuta pe cei care o întreprind, dar 
nu „dispensează pe nimeni de activitatea nece- 
sară pentru a-și face singur educația. 

Aşa, de exemplu, cunoaştem mijloacele de a 
ne stăpâni cursul gândirei și de a provoca la 
trebuință emoții favorabile perfecţionărei noastre. 
Dar aceste emoţii oricât de viguroase ar fi, ră- 
mân sterpe, dacă nu capitalizează energia lor 
prin activitate. Acţiunea singură e mama de- 
prinderilor.
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Săvârşind o acţiune bună, oricât de modestă, 
lucrăm. la perfecţionarea noastră mai mult de 
cât învățând cele mai sublime precepte şi de 
cât luând hotărârile cele mai frumoase. In 0- 
pera de autoeducație trebuie să fim mai cu 
seamă- atenţi. ia ceiace facem. Să nu căutăm 
prin multe cărți mijloacele de a ne educa: să 
aplicăm mai întâi mijloacele, oricât de puţine, 
pe care le _cunoaștem. Să nu căutăm de la în- 
ceput a săvârşi acțiuni grele: să ne  mul-— 
țumim a nu scăpa din vedere pe cele pe care 

“le putem ușor îndeplini. 
Fără teamă de a fi paradoxali, vom zice că 

-e rău, cel puțin la început, a citi multe cărţi 
de educaţie: Am îi înclinați -să așteptăm prea 
mult ajutor de la cărţi, în timp ce' factorut 

- principal suntem numai noi. Se poate chiar să 
ne cheltuim astfel entuziasmul în mod platonic, 
în loc de a-l fructifica prin acţiune. De aceia 
credem că e preferabil să alegem o singură 
carte din cele citite, iar dacă n'am citit decât 

una, să ne mărginim la ea, oricât de mediocră 
ar fi, şi să ne silim din răsputeria o aplica la 
conduita noastră. In opera de perfecționare de 
sine motorul e entuziasmul și stăruința. O carte 
poate aprinde entuziasmul. Acţiunea singură în 
utilizează. 

Educaţia -are de scop să ne formeze carac- 
terul. Caracteru! se formează prin deprindere și
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. deprinderile, prin acțiune. Intreaga clădire a e- 
ducaţiei se îundează pe aceste două legi psiho- 
fiziologice : 1* orice funcţiune se dezvoltă prin 
exerciţiul ei făcut în limita compatibilă cu re- 
pararea forțelor; 2* orice funcțiune slăbește din 
lipsă de exerciţiu. . 

Aplicate la educaţie, aceste legi'se traduc: 
orice deprindere 'se formează prin acțiune re-. 
petată și dispare din o lipsă mai îndelungată 
a acțiunei care i-a dat naștere. “ 

Deprinderile sunt de cea mai mare însemnă- 
tate pentru că hotărăsc în mare parte felul nostru 
de a trăi. Ele constituesc în acelaștimp o mare 
economie de forță. Să căutăm dar a utiliza 
forța  deprinderei, grăbindu-ne să ne formăm 
cât mai multe deprinderi bune. Cu cât vom 
trece pe seama automatismului mai multe” detalii 
din viaţa zilnică, cu atât ne economisim ener- 
gia și o faceri disponibilă pentru o: activitate 
superioară. 

E de plâns omul care nu și-a regulat actele 
zilnice, care e silit să-şi uzeze voința pentru 
a ie îndeplini. Cine intră în această tristă ca- 
tegorie, să nu mai piardă un minut pentru a 
fepara dezordinea din viaţa lui. 

Bain ne dă câteva precepte îoarte practice 
pentru a ne forma deprinderile. morale. 

1* Când trebue să ne formăm o deprindere 
nouă sau să ne desvățăm de o deprindere ve-
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che, e bine să ne avântăm cu cea mai mare 
inițiativă și hotărâre. Vom căuta toate împreju- 
rările pentru a ne întări bunele motive; vom 
rupe brusc cu trecutul nostru; ne vom pune 
cu stăruință în condițiuni favorabile noului. fel 
de viaţă; ne vom lega cu promisiuni incompa- 
tibile cu vechiul fel de trai; vom lua un an- 
gajament public, dacă poate fi vorba de așa 
ceva; în sfârșit, vom ajuta hotărârea noastră 
în toate modurile posibile. . 

In felul acesta impulsiunea pentru noua de- 
prindere devine atât de puternică, încât înăbuşe 
tentațiunea contrară. Fiecare zi de succes în 
sensul nouei deprinderi micșorează din ce în 
ce sorții de înfrângere până când deprinderea 
sa format definitiv. 

29 A doua maximă e de a nu permite nici 
o excepțiune, până când nu ne-am constituit 

trainic noua deprindere. Fiecare păcat reprezintă 
cazul ghemului cu aţă pe care-l întăşurăm ; 

e deajuns să-l scăpăm odată din mână și se 
desiace atâta aţă, încât ne trebue mai multă 
osteneală s'o depănăm la loc, decât dacă am 
fi luat aminte să nu scăpăm ghemul din mână. 

O antrenare fară de întrerupere e mijlocul de 
a ne forma repede deprinderi trainice. 

30 A treia maximă e de a profita de prima 
ocazie pentru a lucra conform hoţărârei luate
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și a nu pierde impulsiunea emotivă, care ne 
îndeamnă să contractăm noua deprindere. 

Putem să fim un rezervor de maxime morale 
şi să ne însuflețim de cele mai bune sentimente; 
dacă nu profităm de împrejurări pentru a le în- 
deplini, rămânem cu acelaș caracter de mai în- 

ainte. Bunele tendințe nu se ficsează decât în 
măsura în care sunt satisfăcute. 

Când lăsăm să se evaporeze o emoţiune u- 
tilă, e mai rău decât dacă perdem o ocazie fa- 
vorabilă de a lucra. Căci ne deprindem a simți, 
fără să traducem în faptă simţirea noastră. Și 
nu-i caracter mai nenorocit, decât al unui om 
fără de energie, care visează într'una, își con- 
sumă viața întrun sentimentalism sterp. 

Dar nu-i deajuns numai de a ne forma de- 
prinderi bune; trebue să lucrăm cu aceiaș stă- 
ruință pentru a ne scăpa de relele 'deprinderi, 
pe care le avem. Tot învățul are și desvăț. E 
foarte greu însă de a-și schimba o deprindere. 

Aristot crede că mijlocul de a scăpa de un 
cusur e să np aruncăm în păcatul opus. Prin- 
tun îel de elasticitate naturală suntem astiel 
înclinați a reveni la măsura cea bună. Maxima 
poate îi aplicabilă unor oameni în anumite îm- 
prejurări. Dar în genere am risca să cădem, 
prin reacțiune, de la o extremă în alta, fără a 
ne opri la stărea normală.
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Bacon e de părere că trebue să procedăm 
treptat. De exemplu, cine vrea să se vindece 
de lene, nu-și va impune de la început toată 
munca pe care ar trebui s'o facă, ci va căuta 
să lucreze în fiecare zi din ce în ce mai mult, 
până când se va deprinde a fi activ. 

La început e bine chiar să luăm un ajutor, 
de ex. îndemnul și controlul unei persoane stre- 
ine. Vom căuta însă să ne dispensăm cât mai. 
curând de acest ajutor, după cum cel! care 
învață să înoate, caută să scape de ajutorul 
beșicilor plutitoare. 

Leibnitz ne dă deasemeriea sfaturi excelente 
pentru a ajunge la stăpânirea de sine. 

„Când un om e în bune dispoziţii, trebue 
să'și facă reguli pentru viitor şi să le execute 
cu strictețe; să scape de împrejurările care 
conrup, sau brusc sau treptat, după natura ten- 
tațiunilor. O călătorie întreprinsă anume va pu- 
tea să ne scape de o societate rea. Francisc 
Borgia, generalul “iezuiţilor, care înainte de a 
se călugări obișnuia să bee din belșug, se de- 
prinse încetul cu încetul să-și reducă porția, 
picurând în fiecare zi ceară în borcanul pe care 
obișnuia să-l golească. Pentru a combate ţpa- 
siunele dăunătoare, vom cultiva sentimente să- 
nătoase, cum sunt cele inspirate de agricultură 
și grădinărie; ne vom ieri de lene, colecționând 
curiozități din natură și din artă, făcând expe-
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riențe și cercetări. Vom lua o ocupație indis- 
pensabilă, sau vom întreprinde o lectură folo— 
sitoare. Intr'un cuvânt, trebue să profităm de 
bunele dispoziții, ca de vocea lui Dumnezeu, 
care ne chiamă pentru a lua hotărâri eficace.“ 
(Nouveaux essais, liv. II, ch. XXI). 

Evident însă că trebue să luptăm numai contra. 
relelor deprinderi și să ne formăm deprinderi bune: 
fără a ne forţa natura. Să facem ca actorii care 
nu aleg cele mai frumoase roluri, ci acele pe 
care le pot juca mai bine. Să ținem seamă de 
constituția noastră fizică și morală și să ne for- 
măm un plan de periecționare, pe care natura. 
noastră să fie capabilă a-l realiza. 

Când am înaintat în practica educaţiei noas- 
tre, observaţiile zilnice care se repetă, se con- 
densează în formule generale și imperative, în. 
regule de purtare. Aceste regule ajută discipli- 
narea, dorințelor momentului și îac să domnească 
în conduita noastră o ordine constantă Şi con-. 
formă idealului urmărit. 

Regulele de purtare sunt substituiri comode: 
A energice ale ideilor și sentimentelor pe “care: 
le reprezintă. E bine dar să ne formăm astiet 
de regule și să le respectăm cu stricteţe. 

Fără de regulă omul cel mai înzestrat .de la: 
natură nu: poate profita pe deplin de calităţile 

sale. Regula de purtare ne face să ne între-
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buințăm cât mai bine timpul, hotărând pentru 
fiecare acțiune momenţul potrivit și dispunân- 
-du-ne s'o îndeplinim fără şovăire și întârziere. 
La început poate apărea insuportabilă această 
«disciplină, dar cu timpul intră în firea noastră 
și ne procură una din satisfacţiunile cele mai 
proiunde, pe care le permite viaţa. 

Regula de purtare întroduce unitatea în viață. 
Subordonându-ne întreaga existență unui ideal, 
știm pentru ce trăim și avem în fiecare zi mul- 
țumirea sufletească de a înainta cu un pas în 
periecționarea noastră. Fiecare moment, fiecare 

„acţiune, capătă importanţa sa, căci e în legătură 
cu cele ce preced și cu cele ce urmează și 
contribue la realizarea treptată a scopului nostru. 

Ceiace se aruncă pe spinarea soartei și a 
împrejurărilor se datorește adesea lipsei de pre- 
vedere și de disciplină. Soarta, noi ne-o facerm, 
prin telul cum întrebuințăm fiecare minută. 

Spiritul și organele noastre sunt ca hainele 
pe care le purtăm: păstrează cutele ce-li se 
imprimă, Liceanul trăgând pe furiș un fum din 
ţigara unui camarad, contractează fără să vo- 
iască o deprindere, de care nu va putea scăpa 
decât cu multă stăruință. Ne vom forma dar 
regula supremă de a evita întotdeauna să fa- 
-cem un act, care ar putea fi începutul unei de- 
prinderi rele. Să ne păzim de a gândi, de a
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simți sau de a face vre-o dată un lucru, care- 
ne degradează ființa noastră fizică sau morală. 

Infernul, cu toate ehinurile sale, despre care: 
vorbeşte teologia, nu-i mai grozav decât acela 
la care ne condamnăm noi înșine aici pe pă- 
mânt, contractând deprinderi vițioase. 

Să întrebuințăm deci în profitul nostru forța: 
deprinderei. Să nu pierdem ocazia de a săvârși. 
actele, care prin repetarea, lor ne întăresc fizi-: 
cul și ne ridică moralul. Să fim siguri că na- 
tura e un comptabil exact. După cum ne con- 
damnă la suferință pentru fiecare păcat comis, 
ne răsplătește pentru toate actele bune. Să ne 
facem datoria în fiece moment și ne vom ve- 
dea într'o zi cu un caracter bine format, care 
ne va da neîntrerupt mulțumirea adâncă de a. 
trăi și va face ca societatea noastră să fie plă-- 
cută tuturor. 

Avarul sacritică toate apetiturile și toate. în-- 
“clinaţiile superioare numai pentru plăcerea de: 
a strânge bani. S'ar putea oare ca pasiunea de 
a se perfecționa, care procură cea mai profundă 
şi mai durabilă satisfacţiune, să nu fie în stare 
să ne conducă viața ? 

Această pasiune nu se capătă însă încercând 
la întâmplare mijloacele de educațiune, pe care 
le-am arătat, ci practicându-le cu hotărâre. E-— 
nergia pentru o viață omenească superioară se 
dobândește prin exercițiu. După cum copilul în-
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vață să meargă, mergând, tot astfel noi învăţăm 
să trăim o viaţă superioară, purtându-ne ca 
“oameni superiori de câte ori se ivește împre- 
jurarea. 
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conform programului clasei a V-a a şcoalelor se- 
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peră a educaţiunei. 
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juns şi cu uşurinţă hrana sufietelor lor. 
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prii ale d-iui dr. Aslan, izvorâte dintrun studiu amă- 
nunţii şi cu pricepere, studiu făcut asupra suflete- 
lor paralel cu desvoltarea lor... 

„Tot în lucrarea pedagogică a d-lui dr. Aslan gă- 
sim noţiuni de didactică... Opera e un ajutor edu- 
catorilor, o călăuză dibace în drumul şcoalelor şi 
un sfătuitor demn pentru cei chemaţi la apostolat. 

(Din ari. d-lui învățător G. Vlădescu— Albeşti) 

Morala: greacă - 

;„Merituoasa lucrare a d-lui Aslan ne procură plă- 
cerea săfbătorească'de a petrece câteva ore în so- 
cietatea lui Socrate, a lui Piaton, Aristotel şi a 
stoicilor aie căror cugetări ne întăresc şi ne înalţă 
sufleiui“, 

(Din articolul d-lui profesor M. Strajan).
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SIC COGITO 
— Ce e viaţa? Ce e moartea? 

Ce e omul? — 
  

_Chinuitoare întrebări, la cari B P. Hașdeu 
răspunde într'una din manifestările“de, căpetenie 
ale     

or] 

mele lui sunt sădite în 

geniului său. Acest uriaș al gândirii care la 

îmbrăţişat toate concep- 
ţiile minţei omeneşti şi 
le-a purtat până la pu- 
terea lor maximă, a fost 
şi spiritist. 

„Pe principiile: Dum- 
nezeu, Nemurire, Destăi- 
nuire“ — spune autorul — 
„Singura relegie care se 
întemeiază, fără niic un 
-alt amestec, este spiritis- 
mul, care nu alcătueşie 
ocredinţă nouă, căci dog- 
lume de când omenirea. 

Prin universalitatea principiilor sale şi prin lipsa 
de patimă, spiritismul este—sau poate să ajungă 
şi tinde la aceasta — singura credință — știință, 

Apologistul acestei ştiinţe, uriaşul gândirii o- 
meneşti, cu toată puterea ialentului său, cerce- 
tează în volumul cu titlul de mai sus problema 
aceasia. 

Volumul constitue o foarte însemnată şi folo- 
sitoare lectură, pentru cei ce vor să şi-l procure 
din „Biblioteca pentru toţi“. 

Cele 300 de pagini, cari formează volumul, se 
găsesc în n-rele 389—392.



  

„* BIBLIOTECA PENTRU oţ 7) 
  

pe. 

VE 

  

   

  

RIFIEAT Victor Anestin 

2017 —— 

ROMANUL CERULUI 
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Cerul este o carte deschisă pentru toată lumea şi 
studiul său îl poate întreprinde oricine, cu ori cât de 
puţine cunoştinţe, dacă se mulţumeşte numai cu ad- 
mirarea bogățiilor cereşti.. 

Dar cerul are şi poveşti minunate, cum nici în cele 
mai senzaţionale romane nu veţi găsi şi d. Victor 
Anestin, directorul unei publicaţiuni mensuale de a- 
stronomie şi autor al mai multor scrieri de popula- 
rizare astronomică şi-a luat sarcina de a scri pentru 
„Biblioteca pentru toţi“ un adevărat roman al cerului. 

Cititorii nu vor găsi formule şi ţifre, ci. numai re- 
zultatete minunate la cari au ajuns astronomii cu pri- 
vire la toate astrele ce populează universul, 

E o preumblare în infinit, o călătorie cerească fă- 
cută pe aripile gândirii, o înviorare a sufletului cel 
amărât de necazurile de toate zilele. 

Cititorii vor găsi în Romanul Cerului numai ade- 
văruvile ştiinţifice, dar prezentate sub o formă înţe- 
leasă de oricine şi vor putea să-şi dea socoteală şi de 
progresele pe cari astronomia le-a făcut la noi în ţară, 
unde de câtva timp există nenumărați astronomi a- 
matori. 

E deci o scriere menită să intereseze pe toţi cei 
cari doresc răspândirea culturei în marea masă a pu- 
blicului. 

Preţul 60 bani. 
A se cere la Librăria Editoare LEON 
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