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PREFAȚA EDITIEI d e: ata 
. 

Ediţia de fală nu apare fără oarecari i modificări. 

- însemnale. “.-.. 

- = Dela 1890 până azi, această- căile” “a trecit prin 

schimbări diferite - şi. a. crescul mereu, Size a „păstrat 

zându- -se faple noui,. “perspeclive noui.:S'a supus fel 

“ “marii legi a orcărei 'vieți normale, 's'a adapiat . mereu 

la condiţiile schimbăloare ale, mediului, —în . cazul - 

«ei, ale “mediului cultural școlar— păstrându-și : firul 

RE conducător. al unităţii. sale personale, rajiunea, bio- 

„logică a “fiinţei sale : științifice. 

"Dacă s'ar urmări . linia evoluției sale, sar constată. 

că - preocuparea consiantă -de a -servi,. sub „diferile forme, 

« 

„scopul educaţiei. 'Jilosojice; „după -nevoile momentului. 

“La începul, “alălurea - de ideia dominaniă a” ind 

| “pendenjei domeniului psihologic, se e puleă vedeă grija 

unej 'orienlări 'generale” în “studiul “ilosoţiei şi aceea 

de a prezenlă învățarea "psihologiei: în lovărăşia, pe 

alunci. mai în. vază, . a- cunoștințelor jiziologice. Un 

„del de captatio bensvolentiae. ee pe 
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ta Curând s'a: ivit însă allă nevoie de o' imporlanţă 
_-- praclică mai vilală—luâhd “cuvântul”. „praclic” in 

. 

”- accepţia lui filosofică, -echivalentă "ca moral-și biolo- . 
gi: i e -, . 
--Prin,o. dispoziție, de'.o miopic. enormă penlru un 

""“slăl așezal pe baze” democralice și 'care, împins de mer: „i 
„sul grăbil al vremii, aspiră vrând nevrând la reali-. 
„sarea fârmelor :de 'vieaţă publică. ale cârmuirii "pPopo- 

" “rului „prin el însuși, s'a. scos din școli 'sludiul ce avea 7 câ'menire să orienteze. suflelul linerimii asupra ra- 

Di 

= “fost o crimă? "i. o 

datoriilor a: înfrânării egoismului.. e | "-- Scoalerea” Eticii din învălământul public al Ro a a a IY o. i LS - Re “mâniei, când învățarea ei. se -găseșie la baza laigă _a 

fiunii. obieclive a. purlării bune: și dreple, ă împlinirii 

Mid a .. . o: A . . . Î Le. 
-.. cullurei oricărui slat. în adevăr democralic, a -[osi:mai » muli- decăt: o- croarg. Sunt aprodpe. ispilil a zice că a 

Ca :să migșorez câi. de puțin fefeclele acesiei lacune „condamnabile, am: inlrodus, pe ici pe colo, în carleu : de Psihologie, consideraţii elice îi legălură. cu chestiile -- - psihologice! că 'cari vedu. raporluri 'nalurale. _A'cesle adăugiri, ca “să-și găsească un loc-mai liber, du 'dus la eliminarea ehestiilor de' erudiție general filosofică sau fiziologică; . ot a In contul celor din urmă stau efeclual şi .modifică- rile din edițiă de fală, 'cari au'lendinja de a accenlua . punclul de vedere special al Psichologiei, ca șliință de sine .slălăloare, cu-un obiect și o melodă proprie, -și cu 'rădieri -de “lumină în dorheniile învecinale . ale șliințelor -noologice. .. . Aa o „În definiliv, acesia irebue să fie caracterul propriu și ullim al Psihologiei; chiar sub înfățișarea ei de carle 
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destinală a “da: primele orientări în domeniul știinjei 

„despre sufjlel. +" Ta _ 

Când. reinlegrared Elicei în Drogramul şcolilor. se- 

cundare va perinile, [ără inconvenient prăclic, înlocui-. 

'rea _considerajiilor de ordin elic:cu “cele de-ordin slrici 

psihologic, âceasla vă [i.. formă. ullimă şi „deținilivă 
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_PREFATA EDITIEI: PRECEDENTE, DIN 1920. 

  . . 

Ediţia apărută la incepulul acestui an “şcolar epui: 
*. zându-se 'mai curând. decăl prevedeau chibzuelele mele, 

i ediția de faţă apare fără. nici-o schimbare, ca-o conti- i 

- nuare- a celei precedenle.. -  - 

„cojiee ia „: 

- Nu „numai populația” şcolară ctesculă,. în - “ cadrelă 

Țării mările, dar și: “numărul cililorilor dorilori de-a 

privi mai sislemalic- și limpede în. complezilalea. 

> vieţii suflelești. crescând,. lreplal ci-nevoia unei -cul- 

„duri geierale; au adus acestei cărți. o „alenție, « care din 

 ziîn zi dovedeșie că. ea răspunde : unei nevoi? 
- Cea mai delicală măgulire-a. amorului: propriu. de. 

“autor didaclic; însă, o văd în faptul că, între cei cari: 
“îi cauiă scrierile. cu inleres și dragosie, se află miulți 

din foștii. elevi 'cări le-au învăjal pe băncile. școlii, .de': 

măll părăsite. Psihologia mi-a cășligal. asijel. mulți. - 

“prieleni; a căror' simpalie nu pierde. ocazia de a se: 

manifesla, fie verbal, fie în 'scris, amintindu-mi: fo: 

, doasele ce a iras spirilul lor: din: sludiarea unei opere, 
care, prezentând. știința suflelului în o formă ușor de 

priceput, şi de asimilat, a : pus bazele : cullurei lor filo- 

Sentimentul lor confirmă: principiul ce m'a călău- 
„_zil dela începul în' redaclarea acestei lucrări. Am vrul . 

din adins : să evil ursiislicul- prelenţios al: lerminolo- 
Z . 

/



VIII 
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giei absiracle, care sperie minlea, făcând din [ilosoţie 
d un. instrument de_lorlură a minţii. Numai irepial cu 
înțelegerea adevărurilor sprijinile pe Japle și exemple, 
am irecut la formularea lor în ezpresii lehnice. Căci 
scopul cullurei. nu esle de a da aparența profunzimii 
prin cuvinte savane, cari “pol corespunde, fireșle, şi unei cugelări reale, dar de înulle ori sună a gol când . - le încerci cu ciocanul analizei ; scopul cullurei e, mai „de. grabă, de a pune spirilul, pe câi se poale, în slare „de a vedea și Pălrunde legile realităţii. Şi, spre acest scop, arlă conslă nu să îmbraci adevărul în cuvinte şi formule de o erudiție greoae, ci să prezinţi fenome- „nele aslfel: ca priceperea legii lor să Jie și uşoară şi ezaclă, - e Sa . "Recunosc că aceaslă procedare cere mai mullă trudă ? din parlea scriitorului. sau a _profesorului decât” acea = “care face _absiracjie de: spirilul căruia se. adresează, și monologhează numai. peniru “sine. Sau, 'cu -să ex- : prim aceeaşi idee în..mod paradozal peniru. acela care -ar fi. lipsit de inleresul şi -de simţul pedagogic: e măi _greu să scrii șliință serioasă sub o Jormă uşoară pen- „"iru începălori, decât s'0 scrii în raze pedanie peniru.. învățați. . o RE A | 

, Iaşi, 27 Ianuarie 4920. * _ a 
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DIN PREFATA EDITIEI DELA 1909 

In-aceaslă ediţie s'au [ăcul 'mai' mulle :schimbări, - 

„priviloare nu. numai la. ordinea chestiunilor, . ci și 'la 
„ oru area lor. S'au: precizal. unele idei şi s'a. căulat . 

'a se pune în mai mullă luinină acordil concepțiilor 

* fundamentale. Piobleme- noui, evilale înainie penru 

greulalea aperceperii, s'au adăugal-—alingându- se, fi-" 

-__reșle, cu loală -precauţia necesară—spre-a veni în. a- 

 julorul profesorilor de filosofie, cărora li se cere, -prin 

programele: noii, să le, iraleze în clasă. E | 

Carlea. de jajă ru eslei însă numai un auziiliar pen- 

iru profesori'și penlru.cei ce au 'horocul .să. învețe psi-. - 
hologia cu. un profesor bun'; ci și o călăuză peniru acei - 
cari, dorind să se iniieze mai : “sistemalic în şltința:. = 

“ sujletului, suni nevoiți” a-se bizui- pe muica dibuiloare 
a minţii | lor. A - aa -
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„PARTEA ÎNTÂA o 
o — DR 4 

CHESTIUNI INTRODUCTIVE. 

OBIECTUL PSIHOLOGIEI - 

+ | Dptarfinarea epomeneor sufleteşti. . 

N 

„. elasifica-plantele sau animalele, căutăm să le obser- 
"văm direct în natură sau cel puţin în desemn. Când 
studiăm. istoria literaturii române și. voim a. „carac-. 
teriza spitirul “ şi- opera lui: Alecsandri s. e., căutăm! 

- mai întâiu a cunoaşte scrierile marelui poet naţional 
“prin noi înșine și cât sc poate mai complect. E natu- - - 

ral “ca, mai înainte de a proceda la. descrierea, clasi- 

„icarea. sau explicarea lucrurilor sau. faptelor cu_cari 
se ocupă o ştiinţă, să ni se pună în vedere, să inluim” . 

__ mai întâiu acele lucruri sau 1 fapte ce. alcătuesc ma- - 
—  terialul ştiinţei. a 

Tot așa va trebui. să se procedeze. şi în studiul 
„ psihologiei. Pe - - , 

Caări sunt faplele cu cari se ocupă bsihologia? Unde 

rcbue să le căulăm?, Unde le găsim? 
, „N 

N 
. + 

“Analiza unui caz! de experienţă. — Când studiăra: Da 
„- “științele naturale“şi voim: a deserie, a determina” și



12 îi , o. 

“Pentru studiul ştinţelor naturale ca să ne procu- .-- 
răm materialul de cunoaştere, trebue să căulăm im-: 

— prejurul nostru, și adeșea departe,-pe câmpuri, prin 
_- păduri, prin munţi, pela. mare, în escursiuni repetate, 

spre -a culege: animalele, plantele, _mincralele de: 
studiat. Când stădiăm istoria literaturii, aveln nevoe 

de cărțile autorilor,; ; de= -8 bibliotecă întreagă. Pentru - 
căutarea materialului psihoiogici nu trebue alergă- 
“turi depărtate. și nici cheltuială: pentru - slrângerea 
lui, căci ficare îl are aproape de tot, îl g găseşte î în el în- d 

. suși.- Terenul de obsărv vație suntem noi, laboratorul 
de experimente suntem. noi, cartea de- fitil şi de con- 
Sultat, suntem noi înșine. | : 

. Cum procedăm- spre a găsi în. noi acel material şi- 
a-l studia?. - . - i, Sau „ 
 Să:luăm. un “moment din vicaţă, „un caz concret 

„de experienţă obișnuită, ce se poate întâmpla oricui,” 
"şi să vedem ce > putem. culege. din el ca fapte psiho- 
“logice, DR - 

Stăm. în camera de. lucru $ și citim o scriere literară 
„interesantă. Suntem răpiți de urmărirăa ideilor și. 
gata să. reniințăm. la orce :pentru acel monient de. - “farmec. pur intelectual. Deodată auzim un. duruit 
de trăsură. ce să opreşte în apropierea casci. Miraţi; 

- alergăm la fereastră şi abiă apucăm a zări intrarea 
repede în curte a unui domn, 'pe care.nu l-am putut 
vedeă bine. După pardesiul lăsat în trăsură şi după. „mişcările la intrarea î în curte, credem că e-un oarecare 
domn X, a cărui vizită știm, că ne va face să ne per- dem. timpul, Voim să. ne ascundem, când - tocmai _- . „auzim afară, la ușă, un glas care nu-e al lui X, ci al „unui pricten al nostru. VĂ pe care ar fit 

3. 

rebuit să-l aş-
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“teptăni, fiindeă-i “promisese, să mergem . “împreună! 

o undeva; “1 primim îndată ; dar atunci. se naşte, în: 

noi 0: luptă. “Cartea „e. interesantă și par vrea .5'0 

întrerupem ; „pe. amic nu-l: putem refuză,. fiindcă ai 

i-am. promis: i. Ce'e de Lăcut?. Sufletul” nostru stă în 

: nchotărire; . chibzugşte.: până când, la urma. „urmei, 

“ne! decideim întrun fel: sau ajtul. a 

Să: analizăm această sntâraplate 5 o luăa- ca” un - - 

moment de vicaţă şi- să exercităm asupra ei ceea. ce” 

5 ar. numi 0 vivisecţic, sau, mai "bine, o: autopsie, 

” presupunând” momentul - trecut.. Ce: se: ăsegte în, Ă 

“acel monient sufletesc? m Ne 5 | 

-Să reluăm. S'd auzil un duruit ds trăsură, am [ăi 

cut o mișcare, împinși. de Vuriozilale.. Am. văzul uni. 

-om.ee l-am asemuil cu X, şi asemuirea a deștepiai în Doi. 

„calitățile și defectele lui x; această rcăminţire. a pro--.. | 

“dus un. anumit sentiment de neplăcere Şi: „de. aci helă->. 

7? rîrca de a încuiă ușa; de-a ne ascunde, $ ş. a.m. d. 

Unde s'au. „petrecut toate acestea? In ..noi;. Și cum. 

stima de ele? Știm direct, printr” un simţ, care. ne spune: 

imediat acea ce-se. petrece în noi, ca stări: ale. noastre, 

sale vieţii. 'noastre:interne, ale: sufletului nostru, .. : 

lată -o culgere de fapte săvârșite: stând pe: loc; şi” 

anufne:o culegere de fapte sufleleșii.-Ce găsim în. ca? 

Senzaţii de auz, produse de duruitul trăsurei și apoi: 

de. glasul prietenului ; . senzaţii de vedere: pardesiul 

„din „trăsură, mișcarea făcută la: intrarea! în . curte,” 

ete. ;. reaminilrea calităţilor și defectelor: lui X, pro-. 

„vocale de vedereă. mișcării " făcute dă dl; iar, la au- i 

= zul glasului.: prietenului, reainintiye a însușirilor. a-. 

"._cestuia. Mai găsim. faptul de” vepulziune, „când. pre-. 

as  supunetn că e X Și din. contră, mulţumirea, când. 

 



aa e. 

- vedem: că e..Z. Apoi mai găsim hotăriri, mişcări: auzirid. duruiţul. trăsuri, ne mișcăm către fereastră; şi presupunând că e X, ne hotărim să închidem: uşa * .şi-ne mișcăm către:ea ; auzind însă. glasul, luăm altă, hotărire, de a deschide ușa şi facem această mişcare. „În fine, chibzuiala,. deliberarea, ptinerca. în “balanță. “a “urmărilor unui -defiers și a celuilalt, _ Iaţă ce se -poate culege dintr'un simblu caz foarte ' familiar, Aceste fapte, și altele.de acest fel, petre-": cute, simţite, constate în noi, le considerăm ca-ma- - - “terial .al. studiului: psihologici.: Știința sufletului, după ce le stabilește, caută să le descrie, să le cla- silice, să le explice. a a . Ia .. 1" p7- i [| “Caracteristica 'fenomenslor. psihica. 
„Deosebirea dintre fenomenele sufleteşti şi "cele materiale.—- Când: studiăm o floare, ti obser- „Văm culoarea, o mirosim,-o pipăim ; o putem .cercetă singuri sau împreună cu alţii ; și mai putem verifică” observaţiile și spusele altora, :ca să ajungem la: -un rezultat 'comun. deopotrivă "valabil, pentru toţi. Tot așă e şi cu faptele psihologice? | PE "— Dacă am: vreă. să. studiăm stările sufletești, pe- "trecute în noi, împreună cu prietenul câ ne vizitează, .. tot aşă cum am studiă o floare, ar fi posibil? Cum ar! "Putea să vază şi să-știe prieten „noi ?-Ar trebui să-i Spunem noi exact ce s'a- petrecut în noi, Cuvântul; ce. e drept, simbolizează o.stare su- - ietească ; și spunând că am simţit teamă, neliniște, 

aceste cuvinte vor provocă 
"când am crezut că eră x, 

că în prietenul Z, aproape - 

o anumită stare sutleteas aceeaș, ce o avem și noi, cari “Pronunțăm cuvântul, 

ul. ce simţim noi, în 

9 

rr
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- Anioape aceeaşi, fiinacă de şi cuvânt „teamă deşteaptă 
“în toți cei ce îi înţeleg: cuprinsul, cam aceeaşi stare suile- 
+  tească, insă aceasta 'nu-i identică. Nu există două fiinţe cu -- 

- stări sufleteşti absolut identice, fiindcă nu există două indi- 
"*- vidualităţi peifect - identice ; „înțelegerea e aproximativă, 

chiar când cuvintele 1și au înţelesul Lor. bine stabilit. Es 
1. 

"Dar oare alteinevă n'ar puteă află direct, prin 

“că, ascuns în camera de lucru, un observator ne-ar 

„“fi luat pe noi ca obiect de studiu, în timpul cazului 
-psihologoc analizat: ce-ar fi putut notă? La început 
abhtudimmea noastră atentă la cetire, fixitatea omului 

2 - ce urmărește o idee, - -apoi mișcarea. către fereastră 
” la auzirea duruitului trăsurei ; schimbarea de- fi- 

„.zionomie 'la vederea. persoanei, adică „mişcarea muş- 
2 chilor feței ; ; un“ gest, îndreptarea. către uşă ; apoi, 

-.» la” auzirea' glasului, o nouă schimbare a. mușchilor: 
” - feţei,! luând, o dispoziţie opusă. celei. dintâiu ; apoi 
a „mişcarea pentru deschiderea. ușei. “Adică ceea ce ar 

“el. însuși, c6-se petrece în noi? Dacă ne-am închipui, 

„„puteă observă, -ar fi numai nişte mișcări. externe” ale 

noastre ; ca la un cinematograf. i Dia 

": Prin acestea ar cunoaște el stările noastre 'sufie- 
“teşti: că suntem plictisiţi, când vedem pe - X.; ; veseli, 

- când auzim pe Z? î gi Ă 
Da; se zice. Cum însă? A văzut el direct aceste stări 

“sufleteşti? A văzul el bucuria, întristayea, hotăririle, 

—şi deliberările noastre în-noi? Nu, „de sigur, a-văzul 
a. „numai nişte mișcări exterioare, pe cari le- -a inlerpre- 

“tal, traducându-le în 'termeni. psihologici. A văzut - 
0 expresie a-figurei şi a înțeles că în noi s'a; petrecut 

„ceva, un sentiment, de mirare, de. nedomirire, de. ne- 

- plăcere sau de mulțumire... - i _ 
„Dacă am. fi știut că suntem observați şi am și vrut -
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„să inducem în eroare pă observator, am fi putut să 
“ne. prefacem, să ex] 

„când în suflet'am. 
o îizionomie indiferentă, fără nici.o oxpresie; Și atunci 
„ar fi interpreţat 
luându-se după a 
rile: noastre, singurele cari se- pot A “Faptele psihologice înșile 'nu „sespot vedeâ—și o. . a: = . * .2 > aici. cuvântul. vedea rezumează mijloacele de cunoaș-. 

  

4: 

exprimăm pe figură mulţumirea, 
fi simţit neplăcerea.; ori să păstrăm 

“ greșit! stările noastre ' sufleteşti, 
titudinca, după mișcările și gostuz : 

vedeă. - 

> 

tere . prin toate simțurile—nu se pot percepe. prin nici unul din.simţurile_exterioare. Ce e drept, so zice „de un sentiment rr 
că . e. amar; dar nimeni nu l-a „gustat ; de-o gândire că e grea, apăsătoare ; dar ni-! -meni n'a cântărit-o ; şi termenii aceștia, sunt între- - buinţaţi în mod-figurat. Se vorbeşte astfel, tot figu- . raţ, de o cugetare ,;cu:orizont larg”, deşi ideile nu se măsoară.cu metrul pătrat ; şi: spațiul, strict vor-. 

„Spre -a vedea ş 

universul 'materia 
„tem că el:ar fi-în: 
nele, toate schimbările lumii "2? depărtate cauze și până la cel “că. S'ar uită în-univers “ca. parent: ar vedea. şi ar_înţ explică ;şi- preve 

„i „cările- naturei ma 
înțepându-ne. la un deget 

„_bind, nu se poate aplică la. stările, sufleteşti. 
i mai bine. natura fenonemelor su-" 

| fletești: şi deosgbirea lor:de cele. materiale,-să mai - „luăm -un exemplu, . : EI 
Să ne închipuim un natur alist perfeci, pentru care, 

| ar fi o carte: deschisă. Să .admi- 
stare să urmărească. toate fenome- 

e mai mici efecte ale lor ; 

clege toate mişcările, ar, 
dcă- toate întâmplările” și modifi- 
teriale.. Şi să-.presupunem să noi). 

» ne ducem. înaintea. Îui i-] eX m-. x ua „i Nica iai E ȘI-I rugăm, arătându-i. degetul, să'-ne spună ce ni: s'a întâmplat, ce „avem, Naturalistul perfect, prin 
„ PI . 

s 

într'un mecanism trans- .



  

    

„BIBLIOTECA 3 

UNIV EASITARĂ “CAROL 1“ 
CUREŞTI 

    

„ anijloacele sale de, cercetări și pe “baza” cunoştințe- 
“lor sale anterioare, ne va spune.ce alterări s'âu pro- “e 

dus în piele,-în mușchii, în nervii degetului ; ar pu-. 
ică urmări mișcarea nervoasă; pornită dela vârtul 
degetului, până, la creer și “dela creer îndărăt până 

îa deget ; și, după ce ne-ar. descrie. toate acestea, ar 

"crede că a spus toi ce ezislă, tot te tormează, tot ce” 

însoţeşte și urmează faptul înțepării.. - „i 
Dar noi ne vom plânge că ne doare, că 'avem: o. 

„dtarere; Și- naturalistul, fizicul, — considerat numai. 

„ca atare—va:căută s'0 vază și va spune că: n'o.vede ; 
„va luă instrumentele măritoare; -va întrebuinţă 

microscopul ; și, după îndelungate” străduinţe, va 
“declară că nu mai: zăreşte” nimic, că deci ne inșelăm: 

durerea, de. care ne plângem,. nu se văde, nu. ezislă.. 
ȘI totuşi, deși. natuialistul are. dreptate că nu se 

- " vede,“ea de sigur. ezislă. O simțim. în noi. » - 
“Tot așa de puţin va puteă constată. 'cînevă, prin 

3 ajutorul celor ma perfecte aparate de” observare 

N 

ST externă, sentimentul. ce se produce în noi, când stăm - 
o =? în faţa unui. pcisâj frumos, când ascultăm ” o melo-. 
— 
_ “die plăcută ori o cuvântare? mișcătoare ; ; când ve- 

,- 

N 

: der un 9m însemnat, admirat în” genere pentru fap- 

tele 'sale și pentru! caracterul ori geniul - său ;, când -— 
„ întâlnim “un ..amic ;: când revedem. “ocurile:- unde -., 
„ne-am petrecut copilăria, unde: zac rărhășițele fiin- 
elor iubite. Ce se " potrece în .noi, în-aceste împre- 

"jurări, ştim, numai. noi, Și putem mai? "mult sau mai _ 

“puţin. exact Să. le comunicăm: și altora. Dar. simțu- : 

- rile altuia nu ajung la'ele:-ochiul'nu le vede, urechea 
nu le aude, mâna: nu. le pipăe. o Da 

“In rezumat, „deci fenomenele. sufletești: se deose-: 
. bese de. celesce. formează obicotul ştiinţelor fizico- 

n IL. Găvinescal, = Peinologia. Ă E 7 i “a 
e Di , -



    

'năturale, n'au formă, dimensiune greulale, ete. unu 
sa desfăşoară in spațiu.--Nu' putem zice de 'fenomc- si 
; nul fricei, bunăoară, că € pătrat ori rotund, sau că » 
“e de-un metru, sau că e de atâtea: grame. - 

Fenomenele sufleteşti nu le. putem direct observă 
“decât în noi: şi anume prin. ajutorul simțului. intim, 
„al „conșliinţei” imediate, adică-prin aceea ce se nu-. 
„mește. Observaţie inlernă. Ce. putem spune - despre : 

«le, mai general, este numai că vin unul după altul 
„sau deodală în conștiință. Caracteristica lor pozitivă 
comună, este deci: că ne sunt date numai în timp, fie 

= 

succesiv. fie simultan. O: A a e ă 
Totalitatea "lor . constitue suflelul, care este nu- 

mele generic al unei clase de: fenomene, al întregei 
categorii de fapte -psihice sau de stări.de conștiință, 
de:combinări și schimbări..ale lor. 7 a 

Din cauza caracterului lor. special de â ne fi date | în. limp, nu în spaţiu, rezultă şi se înțelege 'împreju- : 
rarea că ele pot încăpeă măi mulle deodală în acelaș 
moment al conştiinţui, pe când lucrurile materiale 
nu încap ma multe deodată -în acelaș Punct din... 
spațiu. “Două, trei sau mai multe instrumente mu zicale nu pot stă. în acelaș. loc în,spaţiu, se'exclud. '- „unul pe -altul. Legea impenelrabilităţii; Dar sunetele .. - lor, ca fenomene psihice, “se prind toate deodată în: -. acelaş :act al „conștiinței, care le uneşte într'o .sin-.: teză. Nu se 'exclud, nu:stau unul în afară şi alături ;.- de altul ;.ci alcătuiesc, la un loc; un singur Momint „sufletesc, pe care îl numim, în cazul exemplului dat, acord, armonie, A - PT 
„. Aserhenea. întrun discurs,. 

= câte lucruri nu se 
„toate -acele lucru 

„ înt'o descripție, de” - vorbeşte ! Pe când în natăâra fizică - 
ri pădure, cer, moare, câmpie 

pr | : E ea |
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munţi, râuri, oameni, ste., — - stau în afară unul de 
altul, “deosebite - prin poziția și „depărtarea lor. în. 

spaţiu, în mintea noastră.ideile și -reprezențările lor 

“sufletești, stau unite împreună în “acelaș moment, 

" legate prin simultaneitate și-suceesiune. Chiar păr- 

' ţii succesive ale unei cuvântări sau lecturi trebue 

treptat ideile . dela începitul” dişcursului, când - am 
| ajunşe la fmijlocul lui,-și-apoi cele dela mijloc, când. 

“am ajunge la sfârșit, înţelegerea ar fi imposibilă. Tot. 
“atâta folos “ar- aduce, în cazul. acesta,: căperienţa 

vieţei» de orice fel, cât succes aveă munca. Danai- 

„dolor. - | | a 

Proprietatea” fenomenelor. psihice “de a! coezisa 
mai muilte în timp; face posibile și explicabile multe 
din funoţiile sufletului precum, bunăoară: compăra- 
rea. Ca să poţi compară două lucruri, frebue ca spi-, 

„mitul să aibă facultatea de a le putcă ține, ca idei, în: 
acelaș act de unire și confruntare. Cei doi termeni 
de comparat trebue - să se găsească în acelaș mo- 
ment în conștiință; pentru ca să li se poată găsi și 

declară asemănarea sau “deosebirea dintre ei. Dacă 

unul din ei ar dispărea din coriștiință, când ar veni 

„din când în:când să se prezinte împreună, simultarm; * 

în conştiinţă. Altfel, dacă fiecare din ideile date suc-. 
„cesiv_s'ar uiţă cu totul, dacă: ar-dispăreă din minte 

celălalt, compararea dintre dânșii, nu. s'ar efeotuă - 

uci. odată.: 
“Asernenea nici - funcțiunea - noinjei + nu star, puteă 

indeplini, fără proprietatea formulată mai Sus. Tre-: 
- bue să ai. în conştiinţă. simultan și. „scopul urmărit și 

mijloacele sau căile ' pentru atingerea lui, şi să nu-ți _ 

- lipsească . nici dorința. de a-l 'realiză. Și. toate aceste 3 - 

dei şi sentimente” trebue să. i poată. stă! în - acelaș 
- - ; 7



pa Ca a i ap roment suiletesc pentru ca actul de, voinţă să se. 

„ siune cât și în simultaneitate, are aplicaţii. numeroase - . 

Ii 

„ "punere cu înfăţişarea lumei fizice.-Lu uni : supuse inerţiei, se: mișcă . dacă !'e':mişti, şi după formula -. 

, în n E .. = 

poală produce. - A a a - 
Astlel dar caracteristica pozitivă particulară a feno- 

„meneloi psihice dea ne fi dăle în limp, atât în sucec- 

şi adânci asupra întregului câmp -ai vieţi sufletești. . 

nele psihice că sunt imnialeriale. _ Ă 

- “Alte caracteristice, date vieței şi fenomenelor sufletești, 

“Cu o: caracterizare : negativă, ziccm de fenomc- -.. 

ca spontaneitatea, continuitatea, nu par trăsături exclusiv”. ale lor. A - Da SIR . 
Spontaneitatea, spre a vorbi numai de cea mai: isbitoare, pare a fi proprie în adevăr numai vieței 'sulleteşti, în 02" _ 

curile materiale sunt; 

Ştiinţifică a legii inerţiei, odată puse în mișcare nu suntiîn stare a înceta, prin ele_înşile;, mişcarea şi a trece în stare. : de repaus.: 
„Aşă e dacă privim Jucrutile izolat, nu “in totalitatea lor: ce alcătuește- lumea fizică. Mişcarea .cternă a corpurilor. ce- eşti, circulaţia nesfârşită'a materiei, din'o stare în alta, urgerea neobosită a râurilor către mare, ridicarea mărilor în . fluxuri, _a_ahurilor. spre cer ca nori, coborirea norilor pe pământ, în ploaie, a isvoarelor, dela munte spre şes, şi! d'aci alergarea: lor din nou Spre mare, cristalizarea apei în fulgi de zăpadă, a atâtor corpuri în flori miraculos de va- riate şi de frumoase,.toate aceste sunt mişcări cărora cu. "greu. li. se poate tăgădui înfăţişarea spontaneităţii, . Ce forţă din afară mișcă planetele, -cum ar mișca tacul 0 bilă de biliard? - Ce: forţă din afară ridică norii spre cer, cum ar ridică un-lanţ cu scripete o ladă de pietre? Ce forţă . -- din afară mână apele spre mare, cum ar impinge copiii un căruţ înaintea lor? - 

avităția universală? Aceasta nu e o forţă din afară.. - A vorbi de actle lenomene ae mişcare ca de niște efecte 

i 

ale gravităţiei, ar fi a personifică această lege a natu-ei. Legea gravităţiei este formularea unui mod dea fi și dea . se. comportă al naturei lucrurilor. „Ea. exprimă natura, feno- - „menelor, nu le 'produce. . 
Spontaneitatea,- atără de aceasta, 6 găsim ca un caracter ” distinctiv: Ia toate fiinţele, chiar ta cel 

i 
e mai inferioare, ca îiinţe monoclulare. - ” »„_? Se vede uşor la ce discuţii, pe băze hipotetice, provoacă : spiritul. acestei apropierii a 3 =
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Nu: le tormulărn. Observăro - numai. că nu se : poate con= - 

sideră, în mod nedisculabil, spontaneitatea ca un criteriwm 

exclusiv al vieţii sufleteşti. Di . 
pp .. a ă pa 

- p - 

Obiectul psihologiei. — “Ştiinţa “care. se e ocupă ' cu. 

deerierea cu clasificarea acestor: fenomene suilc=. - 

tești, precum şi cu stabilirea raporturilor dintee ele, 

“cu: căutarea” legilor lor, cu studierea. condiţiilor - și. 

 împrejutărilor în carr ele se produc, în Care se des- d 

voltă sau. degenerează, cuexplicârea . Și. înţelegerea.: 

- lor: se numește . Psihologie (dela v wi, şi dovoc). ji 

- “Psihologia, - astiel constituită, sc „pumește - șliin- + 

“ țiică; şi sc _deosibește: de psihologia” pur “empirică, 

"în. care nu se caută explicarea riguroasă a.- -fenome=-.. 

elor sufleteşti, în genesa și, cauzalitatea. lor obice-- 

tivă, ci “mai. mult cunoașterea practică a. pameniior, 

fie: “pentru i interesele vicţei,. fie pentru ale. artei. 

“Un om de afaceri, un poct;, se mărginesc.a. pătrunde 

Da în. sulletul unui om, a-i descoperi caracterul, gândul; 

„intenţirle, sinipatiile, antipatiile, fie pentru ale. u- 

tiliză” în copurile sale, fie pentru a le zugrăvi: în-. 

„.operela. sale. Interesul omului de știință merge mai - 

departe. şi are alt scop Nu. sc. „mărginește; a constată: -- 

“și invederă stările: de: sullet. existente; ci caută a le 

_ înțelege, . reducând- producerea lor. şi raporturil€. lor: : 

-la "anumite formule generale, - la numite legi. Șia-.-- 

“ ecasta este_scopul lui specific. Cunoştinţa: lui: e -tu--. 

_perioară cunoștinței - curat .cmpirice. . “-: 

- Intr'un punct, însă, “psihologia , ştiințitică şi cea: 

_ empirică 'se asvamănă: amândouă. se ocupă , de. Ac 

- » nomenele ce cad în domemul observaţiei. 

a: 

“Amândouă, dim “acest -punct de vedere se dcose=”. . 

pese: de psihologia nlosolică, numită şi metafizică, 

„în care se. caută nu să se studieze fenomenele ŞI. îunc-. - 
iai _ | | PR ci î-
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Şiunile suiletului, în 'legăturile lor. cauzale, ci să se 
«determine însăşi esența absolută a sufletului, origina 
Jui, "raporturile lui cu materia, extensiunea, lui în 

-- matură, soarta lui după înestarea vieţei individuale,. | 
nemurirea lui,: chestii care trec de competinţa ob- . 

_ “sServaţiei şi a experimentului, şi cari nu pot fi abor- 
“date decât de rațiune.. - -- a 

- De:aceea .psihologia aceasta s'a numit și rajională, 
„-Se va vedea; mai departe, diferitele ramuri ale „psihologiei ştiinţifice luând. nume ' deosebite, fie -* “după domeniul special al cercetărilor, fie după me , “toda “întrebuințată în cercetările lor. | Realitatea: fenomenelor: psihice. — Cogio,. ergo sum, i - N 

Fenomenele, ca să formeze 'obicctul' unei ştiinţe, trebue măi întâiu de toate, să existe, să aibă o.rea- - litate obiectivă sigură. a 4 Nişte fenomene pe: cari nu le poţi vedeă, nu 'le | poţi pipăi, nu le poţi constată prin niciunul: din sim- „puri, și cari nuau nici întindere în spaţiu, nici greutate, nici. formă, nici 0 proprictate-materialăz cam există. „ele? Şi, mai întâi de toate, există ele oare? Nu sunţ, „-  işte fantome ale închipuirii noastre? Ce ne face să * afirmăm ezislența reală a fenomenelor sufleleșii? . î. a." Materia, da, poate -lormă ” obiectul unei. științe. Materia .o vedem, o -pipăim, o putem cuprinde cu toate. simţurile, îi măsurăm întinderea, îi descriem - forma, etc. Existenţa ei reală pare deci incontestabilă, Să analizăm puţin această părere: Să- vedem mai = de aproape: Ce o.materia? Să luăm un. co p material, orcare, ca reprezentant al ei. E solid,.întir ns în spaţiu ; "are un grad de temperatură 3 dacă-l lovim, dă un'sunel _ are-0 coloare, o :fo ; rmă ; și zicem că acestea la un loc,
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alcătuese corpul, a cărui - oxistunţă e îndubitabilă ; Ș 

“bunul simţ o spune şi filozofia. populară o confirrăă.. | 

Totuş, să cercetăm la ce se reduce această siguranţă. 

Fizica ne spune că culoarea se reduce, în. realitate, 
la un număr de vibrații, cari vin şi isbesc nervul op- 

„tic şi produc, din contactul cu- sistemul nervos, 

„senzaţii de culoare ; deci culoarea ca atare nu există .— -- 
afară, în corpuri ; e numai! un elaborat al „organi- a 
zațici noastre. In afară e numai un fel de mișcare 

„a undelor eterice, căreia. îi corespund. anumite culori. 
în noi. - , a ai . o 

_ Culorile sunt: "dar niște senzaţii ale noastre, pre 
"ducte subiective, nu realităţii obiective. | - 
"Tot aşă și cu sunelul::el se "reduce la niște mișcări 
materiale ce: isbesc nervul. acustic; și, punând: în. 

mișcare anumite părți. din sistemul: nervos, produc. 

ca rezultat sunetul,-ca o senzaţie a-noastră ; deci şi 

el e un product subiectiv, iar nu o. realitate obiec-.” 

_tivă. Dacă n'ar fi nerv. acustic, n'ar există sunet: 
Pentru surzi nu există sunete, fiindcă surzi! n'au. | 

„ aparatul sensorial care să-l producă. De asemenea, - 
„. :orbii, neavând laboratorul fiziologic unde să-se pro- 

- ducă culorile, nu cunosc aceste senzaţii de văz. Deci : 
“culorile, sunstelc, cari zicem. că sunt ale materii, 

„nu. sunt” ale materiei; ci sunt stări ale conștiinței: 

- noastre, extereriorizate. ŞI atribuite lumii din. afară. 

„.  Tot”așă și cu celelalte proprietăţi “ale “corpului. 

„ material: formăy “întinderea, sunt datorite simțului 
muscular -și pipăitului, sunt . deci: sensaţii, produse; 

“ale organizaţiei noastre subiective..Dacă aceste sim- 
buri sar alteră,- -proprietăţile ar îi altele ;.dacă sim-: 

_țurile ar lipsi, “ale” proprietăţi n'âr-mai îi. Ele sunt, 

„deci dată subiective, nu obiegtive.: Da A DE



S 

Ce cunoaștem 'dar despre acel corp material, sunt | 
i,„._. propriile noastre stări sufletești, - provocate "din 
i - contactul nostru cu acel corp. Dacă am scoate din 

„ determinarea lui tot ce nu cste al lui,-tot ce nu este 
” obiectiv extern, ci al nostru, adică subiectiv, ce am 
— mal cunoaște despre el? La ce s'ar reduce existenţa 

-.„ lu reălă?-La cova necunoscut. Tot ce ştim şi pu- 
„=: 7 tem ăhrmă despre el; că are cutare. culoare, sunet, 
„+ — formă, ete,sunt tocmai fenomenele sufletești,: datele 

„"onștiinţei noastre. De existenţa . acestora suntem 
dar mai siguri decât de'orice în lume. A i 

Apoi de ce putem fi noi “mai-siguri decât de sen 
timentele, de. afecțiunile noastre? Cuţitul, ce-a . 

" “Brodus o sfâșiere în “carnca noastră și lichidul roș ce 
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i “curge, e posibil, să: nu le cunoaștem, ce sunt, în ele 
„>...“ "însele ; însă ceea ce-i absolut.sigur că cunoa Ștem. și - 

că există, e duierea.:produșă în noi. a 

i Deci fenomenele psihice ezișlă, ba încă ele există 
| „Per &xcellentiam, De tot ne putem îndoi,"de lumea în- . 

„= breagă materială ne putem îndoi'; dar chiar când. 
> De. indoim de toate;: nu: ne putem îndoi de faptul. 

că ne îndoiră; îndoiala: însă .e_un fenomen de -gân- 
dire, un fenomen sufletesc.- Dubilo ergo cogilo, cogito 

„-ergo sum al lui DESCARTES, s'ar puteă utiliza - 
. „astiel .pentru:.dovedirea, în mod sumar,: a realităţii 11 “enomenelor de conștiință. i i g 

. ” ” | . ” . IN 7 
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simţire, voinţă. - 
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CLASIFICAREA FENOMENELOR PSIH ICE” 

- 

Stări şi funcțiuni sufleteşti “de. cunoaştere; - 
mmm .. 

.. 

Invederând diversitatea fenomenulor de conștiință, 

- motivăm necesitatea unei clasificări, în scopul de a. 

„puteă” stăpâni domeniul acesta „de fapte. PR 

- minerale. Și-dacă la -cele de pe uscat, se adaugă și). 

“Pentru un naturalist, “varictatea evidentă. a 0-- 

bicetclor, fiinţelor de studiat, fac6 clasificarea necc- 
sară. Ce poate îi mai variat decât domeniul naturii: 
fizice: a unci ţări, pe-care o grupă de naturaliști- ar 
voi să o studieze din toate: „punctele de vedere? FI 

de fel de plante, fel de fel de animale, fel de fel de: 

„cele de apă; vietăţi ce alcătuesc o lume a lor a parte; . . 
câte hicruri impun spiritului naturalistului necesitatea. 

„-. cuprinde cu: mintea şi studiă? - - Ă a Sz 
de a-le reduce la categorii, la unităţi, spre a le puteă. 

S 

_S'ar păieă. că: domeniul „subiectivităţii, -al! lumii 
interne, e mai simplu, mai "puţin variat decât al lumii 

din afară. Din: contră, Dacă luăm cazul concreț din. 
“vieaţă,. ce l-am anahzat ma! sus, sau:orcare alt caz. 

concret ȘI complect: din experienţă, vom vede câte: 

| elemnte găsim și cât de deosebite sunt între ele... 3 
“Ziceam că ne aflăm în camera 'de studiu; cu dorințe 

şi. holărirea” să n'o părăsim şi să continuăm lectura: 

începută, ce ne captivă: Chiar. numai până aici, a- 
La 

nalizând cuprinsul sufletesc, găsim date: ce se deosi- 

_ besc între ele. Cartea pe care o citim; se prezintă prin. 

-] 

2 

nişte senzaţii de formă, de culcare, ce se deosibese ....” 
„mult . de: celelalte fapte criumărate, adică de dorința - 

„sau holărtrea noastră de a nu ieşi din € cameră, precum, 
- . [n



« fapt. fixat între el și noi: că trebuia: în acea zi, 

„se: găsesc toate faptele de conștiință, 

a "26 

„mici 'acestea .nu sunt identice “cu. elementele plăcerii” 
„inteleotuale, ce avem urmărind ideile din carte, . 

“Şezând și'lucrând la biuroul nostru avem, deosebit ” 
de. -sensaţiile , de vedere, încă altele particulare, şi 
anume tactile, calorice, “etc. Este evidentă nease- 
mănarea dintre sensaţia de căldură şi“cea de-lumină” 

„sau de culoare. Cevă mai mult, chiar culorile sunt 
așă de deosebite, încât par a nu _aveă nimic comun. 
In ce se aseamănă, bunioară, albul, negrul, roșul, 
albasirul? Dacă e deosebire. între culori, cu atât mai 
mult va fi deosebirea între culori la un loc, de o parte, 
şi sunele de alta. Ce are de comun 'sunelui ca sunet, 

- fie înalt, bas, forte sau slab, cu .0 culoare „galbenă, - 
„ca atare? “Tot fapt. de conștiință e și unul și altul; 
dar câtă deosebire? Și trebue să ținem: seamă că am - 

” rămas tot în domeniul sensaţiilor. Comparând O sensa- : 
"ţie cu un alt fenomen tot. de conștiință, cu fenomenul 
sufletesc al admiraţiei saual plăcerii estetice, găsim o 
lipsă și mai mare de apropiere, “de afinităte între dân-. * 
sele. De asemenea, ce deosebire între sentimentul du- 
rerii produse de o tăictură. și al neplăcerii la înfățișarea 
unui om -în: mizerie ! Atâtea fapte sufleteşti, așă de: 

“depărtate între cl din “punciul. de vedere al afinităţii, 
"Dacă: vom urmări mai departe: exemplul nostru; 
EU vom isbi de un fenomen foarte, curios, ct deschide 
asupra! vieții sufletești o “perspectivă” surprinzătoare. 
Când am auzit glăsul prietenului, ne-am amintil un 

la „acea oră, să facem o:-plimbare împreună. Acest lucru 
"unde există, înainte de a se auzi glasul prietenului, “ce l-a- redeșteptat şi l-a adus la- vieaţă: sufletească? „II uitasem, zicem: Ce înseamnă a uita?. Unde şi cum 

ce. zicem că 
Ag



ei
 , 
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„ le-am uilal, şi. revin în conștiință în. alt mânient? 
Sunt par'că adâncimi şi obscurităţi în fiinţa noastră, 

unde -trăesc -ascurise idei, impulsii, o mulţime de fe- 
nomenc, ce apar: uneori fără voia noastră, la lumina. 
conştiinţei și ne surprind-prin existența lor: nebănuită 
înainte... In exemplul nostru, promisiunea dată nu ne 

-surprinde, căci o contractasern înainte în mod conştient. 
ŞI acum a revenit ; dar-sunt combinaţii de idei, născo- 

” ciri c6 apar gata în conştiinţă, și nu știi când s'au. | 
elaborat în noi, ca în vis bunioară. Parcă ar fi două. 
tine în om, una trăind sub formă conştientă, clară,i 
“Și: alta sub o formă ascunsă, misterioasă. Și din: pro= .: 

9 _funzimile nepătrunse de ochiul conștiinței îes Qata, 
pe terenul conștinţei, îndemnuri „idei, inspiraţii, “ Akttel | 

„copacul, ce seridică în aer la lumină, işi trage hrana 
dim rădăcinile invizibile, ascunse în-pământ. - a 

Deşi toate culorile ce am enumărat mai. sus, roș, 
alb, negru, verde, etc.,. se deosebesc între ele, găsim. 
totuși cevă care la apropie și le. face să: constituiască:: 
o clasă de fenomene psihice particulară: anunic, 

- mai întâi; foptul că toate se produc din: atingerea: 
juinii din afară cu un anumit organ sensorial; ochiul. . 
cu nervul” optic, Orcâţ de variate ar. îi. culorile, nu 
sunt. posibile fără “existenţa acestui aparât compus: 

- din ochi, nerviul „6ptic şi centrul, celebral corespunză-. 
tor; Tot aşă, mai punem la un 'loc şi alte. fenomnc,. 
liindcă provin din excitaţia. lumii din afară cu, a- 
cecași parle a corpului: suneiele, guslurile, mirosurile : 
etes:Apoi pe toatc.aceste fenomene, cari au da comun - 

 faptul-că se produc din. alingerea lumii : din afară 
“cu 9 anumilă „parle a 'organizmului nostru, ie: putem: . 

pună la un loc, constituind grupa sensaţiilor, 
La sensaţii mai i găsim 6 trăsătură comună și mai. 
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7 iniportanită, care “ face s să constituiască” 6 clasă deos6- 

„_bită: raportăl care îI au faţă 'cu viaţa noastră în: lu- 

- me, aceea ce. îndeplineste ele pentru adaptarea noastră 

„ la. condițiile de viaţă, dei. juncțiunile -lor biologice. | 

Ce rost au, spre. exemplu, “fenomenele sufleteşti nu- 
“mite.. „sensaţii?. Ele se produc: din contaciul unor 

„exeitaţii venite din afară, „cu. un . organ sensorial,. 

„deci -sunt- niște producte subiective, cari ne .infor-. 

: mează” despre existenţa Și proprietatea. unui ce afară 
din noi. :Culoarea:xce s'a produs: în noi, ne raportează 
dospre un. mod 'de.a fi al materiei din afară. Asumeo- 

na. sunetul, forma, „estul, mirosul, temperatura, 

ng!ezimea. ori aspozilaiea. a. aa 

„Yom face deci o: clasă anumită din. fenomene al . 

"căror rost este numai de. a ne informa. de existenţa”. | 

“reală a tot ce există, așa cum există, îndepedent de - 
„altă! preocupare. Acesta! clasă este aceea.a.: fenomene- 

lor de cunoașlere. In "ea. intră sensakile ; dar, pe ă 

- langă ele, multe alte stări-și funcțiuni sufletești; cari: 
se vor vedeă” treptat. mai târziu, ! - 

“Cu totul altul e rostul biologic, și: pzigoloie al 
e  mulpumitii, nemulțumirii, al durerii; „al plăcerii, 'aL_ 
- „Simţirii”. .cu un: cuvânt. Acestea n6. informează: 

numai! deşpre” modul cum cevă.se- potriveşte: sau nu 
cu fiinţa noastră și cu inturesele vieții noastre. Sim- 

- Virea afectivă. declară dacă acel ceva,.ce. există afară 
din noi și despre a cărui axistenţă” no-a raportat sen- 

.- Sația (şi toate funcțiunile de cunoaștere), e favorabil 
sau nu vieţii noastre: “Durerea e strigătul de alarimă 
al conștiinței, ce ne face să recunoaștem o “situaț! e. 

„<a nefavorabilă vieţei noastre. Din contră, “plăcerea - 
ne spune că acel lucru;: “po:care funcțiunea. de cunoaş- 

„tere îl: constată, convine. intereselor vieţii: noastre. 
, 

-



  

Ma . 
“ Plăcerea, | durerea apreciază ceeu ce au “constatat 

- sensaţiile.. Ele sunt și mai subieclive decât sensaţiile.-- 
In aţa. “oamenilor normal alcătuiți, acciâș „excitație 

= — produce btelaş: fapt de cunoaștere: toţi văd roșu un 
obiect TOȘU; Nu-i însă tot așă şi cu sentime ntole ; 

„ele variază mai mult, dela om la om, după par ticulae-- 
ritățile de organizare individuală a fiinţelor. Unuia îi 

place o culoare, altuia altă culoare ; pe unele ființe ro- : 
*_şul le vită și: alte multe cazuri do deosebiri indivi- 

duale în: sentimente: laţă de acelaș fenomen! constatat 
- la tel în existența lui de funcțiunea cunoașterii. 

Daci iată niște fenomene” sufleteşti, cari 53 desparti 
“ds celelalte prin anumite însuşiri comuns. În lucrarea 

| de clasificare: a fenomenelor sulleteș Li e natural să al- 
RR cătuim din el o clasă deosebită, aceea a senlimentelor, * _ 
"Ce fenomen anr mai găsit, “afară de acestea, în. 

= exemplul: luat? Când ni_s'a “părut,. uitâridu-ne pe 
“fereastră, că va veni să ne viziteze o persoană ce ne 
„plictisește, am! avut sentimentul de neplăcere. care 

a. apreciat acel moment ca n favorabil mouă. şi, în 
legătură cu dânsul, -am avut, mişcarea. de a evită- po-” 

: sibilitatea unci astiel de n=plăceri, ş și am căutat să. 
" închidem ușa: ceasuri: o -holărire “luată în -urma 
sentimentului de. neplăcere şi manifestată printr'o : 

" dețiune; ce are d6 Scop depărtarea unzi eventualităţi i 
„„. Meplăcute,. Deci. „hotărtrile, însoțite : de: „acţiuni: co-, 
—: respunzătoare; au “ca rost biologic înlăturarea unei |, 

dureri posibile sau “ăctuale, ori căutarea unei plă- » 
: ceri. Pentru. aceasta” ele 'aduc modilicarca cursului 
: firesc” al împrejurărilor Vieţei. și ale mediului, deci: o 
reacțiune. asupra. lor. “Toate fenomenele de acest, tel 

_ alcătuiesc la: un loc voința. - 2 
. Trei funcțiuni sau u facultăţi sufleteşti. — Dis-. | 

..2 
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„iarăși trei fcluri-de. fenomene : faptul” de. cunoștință, 

* 

„_-- Prin facultate trebue să se_înțelea 

  

>.„rea că el s'a: atins de cutare parte a corpului nostru, 

RE 280, Da 

  

tingem dar în”total irei' clase sau categorii de feno- 
/ - mene sufleteşti: de cunoașiere,: de ! simţire, și de -- 

voinţă: “Ele se pot consideră! ca -cele trei funcțiuni 
E capilale ale sufletului, numite și sfacullăți”. 

Pentru. învederarea și caracterizarea lor, să' luăm. . 
un. exemplu mai simplu. .. - 

—* Când atingem cu mâna şi pipăim o sferă de mar-. 
„ mură sau de fildeș, şi observăm ce sc petrece în noi, 
* “distingem următoarele . fenomene: - 

__1. Prin atingerea cu lucrul, luăm act sau cunoș- 
lință de existenţa: lui afară din noi și de împrejura- 

i 
= = "că e neted, rotund, răcoros, ete. î. =: > 

2.. Simţim o plăcere provenită din contactul pielei 
i „ Boastre “cu suprataţa lui. i a aaa „: 8. Simţim în noi o dorință și pornire dc a prelungi acel : 

- contact; a plimbă mâra pe rotunzimea nctedă-a glo- 
bului ;-voim adică a păstră raportul dintre el şi noi. 

„3 Dacă; în! loc -de sfera. de fildeş, am fi întălnit cu” 
mâna bunăoară corpul unei broaște, am fi distins în noi - - 

prin care luăm act de: existenţa și însuşirile “lucrului ;. "un sentimeni, şi anume aici de_neplăcere; adică d stare. | sufletescă prin care se arată că excitaţiunea nu ne - "convine:în. cazul. acesta ;: şi. înfine: o pornire, O leri=. .. dință către acțiune sau mișcare; având de.scop a-de- -- părtă,mâna de acel -obiect:; voim adică a face să - “ înceteze contactul, deci raportul dintre noi şi cl. 
[iu , 4. cunoaşte, a anrecia şi a lucră sau a reacționa sunţ: - prin urmare cele trei forţe originale, primordiale Şi ireduc-. 7 tibile ale sufletului: Ele au fost numite şi -/acultăţi.. sutle- tești, cu denumirea de: inteligenţă, sensibilitate “şi voinţă. ! * “ | 8ă însă -numai un fel de juntţiune a sufletului nosiru; iar numele diferitelor fa- '*
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cultă!i să se considere ca numele particular al unei cate- . Şorii determinate de. fenomene și funcțiuni sufletești. Așă, “ facultatea cunoașterii sau „inteligența“ este un nume sub- stantiv dat clasei fenomenelor de cunoştinţă, de'a cele mai simple până 'la cele mai complexe, de la sensaţii până la raționamente. Facultatea sensibilităţii sau simţirii cuprinde | în sine de asemenea o serie de. fenomene suflet-ști. cari toate se aseamănă între ele prin acea că sunt sau plăcute” “sau. neplăcute: cu toate că cele pot îi:de diferite grade de complexitate, de la o plăcere sau durere fizică până la una 

„..mele categoriei de fenomene psihice, în care se găsesc toate acele fenomene ce au de caracteristică proprie o tendinţă "către acţiune, către mișcare, către descărcare: de energie prin manifestare în afară, .prin o reacțiune faţă cu o ex- citațiune oarecare. - Di “ - Aceste trei feluri de funcțiuni ale sufletului, prin care: ""excitaţiunea din afară pe deoparte se primește, se. notează Și sc: înregistrează, iar pe.de alta se apreciază,:se jude.ă și i-se dă răspunsul” printg'o reacțiune, nu ve în aceluș - moment ; dar ele pot fi-sludiate separat, luând pe fiecare "în parte şi. făcând. abstracţie -de celelalie ; iar numele mo- „ mentului psihic se.dă de ordinar după faţa predominantă, „ «leşi celelalte” nu lipsesc. Astfel un om întrebat într'un:mo- - | + = ment oarecare; ce face? poale răspunde: mă gândesc, cuzel,. + „cu toate că în sufletul lui: atuăci nu se află numai cuge- tăre, ci şi o. durere sau plăcere, precum o dorinţă sau por- nire, — după cum se va constată mai deparie; dar prin. -cujintele lui nd ândesc, sc indică ce ie! de funcţiune pre- ! „domină în suiletul lui; anume cea de -cunoaştere. Altădată poate zice: sunt trist, supărat, denumind şi aci momentul 

- intelectuală sau morală. Tot așa facultatea voinţei este nu- - - 

N 

psihic actual după partea care predomnește în sufletul său,.. adică - după cea afectivă ; aceasta nu însemnează însă că, lipseşte cu totul orice: urmă de fenomen intelectual, de cu- 

> 

noştinţă și de voință, Altădată poate zice lucrez, înțelegând _. „că se află în acfiuine; în mișcare. Prin, aceasta , se exprimă numai că partea predominantă în acel moment este voința, acţiunea ; dar aceasta' nu exclude existența 'celorlalte ele-" inente psihice de cunoştinţă şi emoţionalitat». i E * “Această coexistenţă,- în. diferite . grade: de - intensitate, a celor trei - funcțiuni sufleteşti, în acelaș moment al virţii ” psihice, decurge din unitatea de conştiinţă a sufletului, de “care ţine s-amă câncepţiunea ştiinţifică a facultăţilor, . aşa, _ cum e formulată aici: + - 
Vechea concepţie superficială a. facultăţilor, ăzi de.inte-. res. pur istoric, considera "facultăţile, din timpul filosofilor greci - până târziu în 'țimpurile . moderne. ca -niște puteri - Misterioase şi de.sine stătătoare, care dedeau naștere unor: 

serveşte la explicarea efectului său. Da 
—. . 

- PI Da a i i RI a   

-., anumite fenomene. și -serviau la explicarea lor, cum câuza:
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 mteligenţa eră cauza fenomenelor de cunoaştere ; voinţa, 
„. 7”... cauza fenomenelor de hotărire şi acţiune; simţirea, cauza 
/ : > fenomenelor de plăcere sau-durere. 

, Se ajungeă. la explicaţii de acestea pur verbale, cari nu 
A -explică. şi nu spun nimic:: omul înţelege fiindcă. are inteti- 
; „“genţă,. voeşte fiindcă are voinţă, simte fiindcă are simţire. 
IE Ș: spre a exprimă mai scurt aceste tautologii,. se zice mai 

"simplu: inteligenţa “înțelege”, „voinţa voiește” , „Sim țirea. 
: “simte! 
pu. Se despărţea astiel sufletul în. atâtea- puteri deosebite şi 
j „+ de Sine. stătătoare,. în. atâtea. entităţi” particulare, cari 
A lucrau în mod. independent. 
po “Realitatea vie a unităţii de conștiință eră asttel distrusă 
po şi personeilitatea eului, care: îşi manilestă viaţa în func-, 
i ”- ţiuni de cunoaştere, simţire, voinţă, eră înlocuită chiar cu 
. aceste funcțiuni ale ci, ranstormate în tot atâtea unităţi 
o „autonome. : , a Pa 

  

i Diferitele tonomene de _cunoaştere,' simjire 
şi voinţă. Ie a das 
! . . , 

Da Ş 1. .Câna- cunoaștem un obiect prin. intuiţie directă: 
. (prezentare imediată. înainteă simţurilor), avem o 

- prezenlație. Bunioară, ăm înaintea. mea o îloare.. Co- 
""loarea. c6-0o văz, mirosul ce simţ, constituese sLări' 
„sufleteşti, condiițiotnale prezentalive,: pentrucă: e pre- 

„2 = zenlă cauza. care: le-a pricinuit. Prezentaţiile- se.-nțai 
'cunose sub numele general de sensajii, cari se e împart. 

_ în. atâtea clase câte simţuri sunt.” 

"Uneori. se înțelege. însă "prin sensaţii, în sens restrâns, pa ramai prezentaţiile câștigate. prin simţurile numite infe= - | „ rioare,: precum simţul gustului, mirosului, „temperaturii, 
tactiilui, rămânând pentru cele -venite dela” simțurile su- 

N perioare, adică dela Simţul văzului, şi auzului, nume! e- 
|. special de „percepţiuni. _ SRRiaE 

Pr ezeniajiile sunt dară acele. fenomene. psihice 'ele- 
Nae „ mmentare, Simple, provenite din contâctul.: “unei. exci- 
+ p . taţii .cu nervii noștri. Ele sunt de două feluri: ex- 

-terne sau. obiective, şi inlerne sau "subiective, după . 
„cum „estitaţia se produce de o cauză exterioară cor- | 

O e N



E pului | sau de una interioară. Ex: lumina, 'sunelul, 

; “sunt, prezentaţii, sau „sensaţii - obiective, „pentrucă. 
"vin prin ochi şi „urechi, organele unor simţuri exte- 
Tioare, atinse de niște. vibrații sau ondulaţii de aer 

care constitue ezcilația ; iar foămeă, selea, oboseala, . 

sunt prezentaţi: sau sensaţii. subicclive sau mai bine 

inlerne;. pentrucă- provin din cauze. ce - lucrează în - 
“interiorul * corpului asupra uni. nervi... Pa 

Dacă obiectul sau 'caviza ce a produs o prezenta- i 
,- ţie nu e de faţă, şi fenmenul psihic, ce constitue RrC- aa 
Dă zentaţia, ne. vine în minte, atunci avem o; reprezen- 
| „dare XEând am. înăiiitea mea acestcreion, se produce - .. 

| în. minte, c ca. fapt psihic. de cunoaştere; o. prezentare ; 
- -dacă, plecând, îl uit pe masă și-rm auuc aminte afară” 
L de dânsul, chipul lui în minte, născut fără ca obiectul - 

| 
corespunzător să fie de faţă; se chiamă veprezentaţia, 

lui sau imaginea lui... * - . 

-Din „combiriările. şi fecombinările “diferitelor pre 
zentări și reprezentări, din operaţiunile „asupra lor „ ” 
şi asupra rezultatelor acelor operaţiuni, rezultă 'diteri- | 

“tele. iuncţiuni și produse intelectuale, precum: asociă- a 
- ţia ideilor,-memoria, imaginaţia; fantazia; percepţia, 
fa conceptul ; ;. judecata, raţionamentul: -- 5 

| - Paralel] cu mersul părții cunoscătoare. (intelectuale). ' 
merg. şi celelalte două, cea afectivă și cea voliţio- , 

, “nală, corespunzându-se: în fiecare punct în grad dir 7 
| “ferit de intensitate. , . - Du 

2.. Durerea și plăcerea cari corespund prezentaţiilor, 
- Sau se produc în noi cu ocaziunea uneisensăţii, se nu-". 
"mese prezenlalive sau' sensaționale: astfel plăccrea unui ii - 
A miros de îloare, durerea îrigerii, neplăcerea la vederea | 

„unei cruzimi, a- unei fiare sălbatice sau plăcerea la 
4 auzirea. unei succesiuni de sunete. “muzicale: aa 
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cae “- Asemeriea.. plăcerile” și “dursrile ce corespund, re- 
” „prezentărilor iău ;numele/de reprezenlalive. precum + 
ar fi plăcerea ce se naște la amintirea chipului- unui 
amic ;-sau neplăcerea: ce s'ar. produce la închipuirea 

unui șarpe dinaintea noastră. sau pe corpul nostru. 
„7 „In: fine acelea cari, corespund combinărilor de. re-: îi 
--> prezentări - sau cugetărilor iau -numele de cogila-- 

1: “ționăle sau de „sentimente” propriu “ZiS6, Ss; 6.. plă- . 
-... 1 Gerea isvorită din facerea. sau lectura. unei ' poezii, 
=“ uncj cărți instructive, din „compunerea. şau vederea 

N 

. . a S- a pi . >». unei "piese de teatru, ete. -- PUII ea : aa . 4 N IRI . a E î - . PI . | Di a 
iai 8. Tot:așă. și tendinţele sau fenomenele de. voință - „ “dolițiunile, se împart și, îşi iau numele după partea 2 = din. seria fenomenelor intelectuale; căreia cores-.. - îi pund:. Tendinţele. născute. cu-ocazia unei prezentări, a „- “sau 'prezătilălive, snt acele tendințe nereflectate, -. . * neintenţionate, ” acele Voliţiuni  imâdiate; „în cari. 0 intră şi „mișcările -instinctive,. precum tendința “de. | = .a''retrage mâna,. când atingem un obiect arzător, . sau de a ne da îndărăţ, când vedem un zid surpân- -- „„du-se înaintea noastră. :: 2. e ”. „Voliţiunile corespunzătoare reprezentărilor sc nu- pi Mescreprezenialive. Tendimţa de a întoarce. capul,. „+ „Și. a închide ochii, când ni se descrie 6 scenă oribilă 31: UN OMor; sau când-ne închipuim un obicct, o. acţiune | ce inspiră! desgust, este -0 tendinţă reprezentativă, -- născută numai -cu ocazia - închipuirii - său reprezen- tării în, minte_a acelei: scene. ori acţiuni. Voliţiunile „> ce corespund unor. cugetări, iau numele de. volijiuni "* “cogitajionble. „Astiel. sunt; tendinţele, hotărârile, is- - vorite cu ocazia. unor. meditări, unor-calcule, adică . „= „un9r combinări: d6 idei şi cugetări, când ne punem | 

. 

x



  

Iei înainte” “arsumentele „peniru- şi: conira - unei întreprin- 
Dă deri ce ni: se propune! şi când ne 4 plecăn spre o parte 
". sau alta, în urma reflexiunii. a 

în 

“ Gele trei. tanoțieai sufleteşti. sunt. asepotrivă- 
de primitive şi se găsesc î în fiecare : moment: al. 

„Vieţii sufleteşti. : a Să e 

“a 

N 

= . > = a. . 

An văzut rolul biologic: Şi - sufletesc al. celor trei . 
“categorii: de: fenomene, cunoscute: sub numele: .1) 
“de fenomene de cunoaștere, 2) de. simjire. (sentimente. . 
„sau emoții) şi 3)-de acte de. voință sau reacjiuni.; o, 

“Aceste trei feluri de: categorii, - cari au” “multe : fa-- 
Da 

e sub denumirea, mai scurtă” şi mâi veche; de. cele lrei - . 
. „facullăţi:. inleligenjă,. sentiment şi VOAȚĂ, 

. mificaţii, divizii - şi subdivizii, sunt „deopotrivă de-i: 
necesare vieţii și deci'au trebuit să £xiste. toate dela 

: începulul vieţii sufletești, sub o formă oricât de ru- ..- 
“dimentară -şi de. simplă, Nu putem. concepe în ab-, Dă 
 siract- o fiinţă căreia să-i: lipsească. una din aceste. 

“ rea” feluri de.. manifestări sale sufletului. 
„_Fiinţace mar avea, inieligenjă, ar.- -dispăreă, din - - 

„lume, . fiindcă n'ar cunoaște -Şi -n'ar pricepe. Tapor- . 
„“turile lumii” din afară, n 'ar ține minte nici o experiență 
„mar puteă să prevază, să tragă concluzii ; S'ar ciocni 
--d6 aceleași rele, până sar “distruge ; mei sentimentul - 
n'ar ști'ce să. aprecieze, nici voința cum să reacționeze, - 

- nefiind orientate : asupra: stării reale actuale a lumii. 
Dar şi: dacă intehgenţa. ar fi: normală” şi puterea ' 

de, voinţă de asemenea, "fiinţa toti ăr _dispăreă, dacă; .- . 
„i-ar hpsi sentimentul, putinţa: de'a: apreciă. Ce ar fo- 
losi. inteligența, care'0, informează - de. existenţa lu- 
„mii ; şi ce i-ar folosi - puterea” de voinţă, dacă mar. 

.. -: „e îi ÎN i . Aa , ă , p 
y - 2. . , . E 2 a. - S 

a
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——————— r : - 

există: acel apreciator al subiectivităţii interne, ca: 
să spue dacă situaţia: în care ne aflăm e bună sau 
rea? -Lipsește putinţa de a face deosebire între bine 
şi rău? Individul cel mai inteligent, cu puterea -de 

„hotărire cât de desvoltată, piere. Să ne închipuim 
că ar există o fiinţă organizată așă, că n'ar- simți 
durere, când ar arde-o focul; o: astfel de făptură, * „ar puteă să dispară în flăcări, dormind, sau chiar 
deşteaptă, fără să-și dea seama de ce-se întâmplă cu 
dânsa. Durerea e „strigătul de alarmă”, ce oritn- „tează” orce ființă organică asupra. felului -raportu- „rilor ei cu lumea din afară. . - 

“Tot așa s'ar întâmplă, dacă ar lipsi unui om voinţă -sau puterea de -a se: hotări; Psihologia patalogică arată asttel de cazuri de oameni. lipsiţi de voinţă 

şi în psihiatrie se numește abulie, | 

Li 

=. cari vă realitatea, apreciază situaţiile bune și: rele, : >. dar nu se pot hotări.: Aceasta e anormal, patologic,. 

_ A pa ca 7 : Numai în cazuri anormale, în cazuri "de boală su-: fletească, se întâmplă să lipsească una din cele trei feţe ale-momentului psihic ; și atunci avem un semn de degenerare. . 
* 

ru atingerea. unui scop realizabil Și la care 4 se poate hotări să lucreze, să înceapă. — In eztaz, inteli-: gența se. întunecă, voința asemenea, se slăbește, pentru a face: loc sentimentului. Omul rămâne atunci imobil;- sub farmecul delicios al unuj sentiment adânc, 'oglindit în fi-. 
ude, nu simte ni-. 

zinomia sa expresivă ; nu vede, nu a mic dimprejurul lui. | SI 
x 

2 N 
Aa = 

, -.



ă g- "adevărat că în “unele. îniprejurări predomină 

în suflet: partea: intelectuală,. în altele cea afectivă, 

în altele cea voliţională şi că se dă momentului su- 
fletesc numele acelei părţi predommante ; ; dar tre- 
bue: să se observe că: celelalte puteri 'sufleteșt:, 
dacă trec în. al do: lea plan, nu' u ipseso de tot din con-. 

N 

, — 
„Stiinţă. n aa Sa 

e “ Euncţiuni intelectuale sau. de “cunoaștere” se ' cons- 

" dală şi în acele momente cari iau numele de sentinienie - 

şi “de oqință: din cauza, predominării - elementului 
„emoţional. sau. voliţional.. Găsim fenomene de: cu-" 

_. noaştere, chiar. în momente de sentiment fizic, deși . 

” în un grad mai inferior și mai -anevoc” de: distins, 

„decât - în “sentimentele superioare. Când ne. ardem,: 

"când ne înţepăm, mai întâiu deosebim aceste simţiri 

"unele de altele, cunoaștem că această ințepătură sau 
-arsută, “determină felul simţirii 3 Ş apoi "o localizăm 

“într'o parte anuniită a corpului $ ŞI oiicâtăm mișcă- , 
„rile. „corpului în spaţiu, spre_a.depărtă cauza durerii 

„fizice. „Dar când, dislingem, când. determinăm. cate- 

goria. unși 'exeitaţii, când localizăm, când orientăm, 

„ete, facem operaţii: intelectuale, elementare -ce “e 

7 

-drept, dar aceasta nu importă ; faptul important: 

e că operația de cunoaștere există cu ocazia acelor 

sentimente lizice: găsirea de asemănări, și deosebiri 
“e forma. cea mai elementară și fundamentală a' func- 
țiunii inteligenții. Când e vorba de un; „sentiment”, 

„îă sensul propriu al: cuvântului; cum sunt iubirea, 
„ura; partea intelectuală” se constată mai UŞOr ; se 
'găseşte în minte, ca. reprezentare, obiectul sau fiinţa 

ce deșteaptă” în. noi i acele sentimente: “ne „gândim la 
ele. ” -.
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pi , Asemenea când_zicem' că voim cevă, se înţelege. că trebue să ştim ce voim; că cunoaștem obiectul, „* scopul pe Gare-l voim, precum, întru câtvă, și mij- „_ loacele sau o parțe din mijloacele necesare la reali- - zarea lui ; trebue să avem: în minte acel cevă, cauza - „pare deşteaptă în noi atracţia “Sau Tepulsia ; deci şi 

  

"70. în “momentul, Voliţional. - descoperim „elementul .re= - 

„= Probleme, psihologice. Să se caute sentimentul - în 7M0- > mentele. psilice, când- domină în conștiință “partea intelec- tuală sau voinţa: bunioară câna lucrări la deslegarea unei. . “probleme sau când ne luptăm să scăpăm un om din incendiu: su, 
?* Să se-caute toința: sau partea Toliționată în momentul - 

pn. psrhie numit-sentiment Și în” acol numit. - inteligenţă, s, o. + 
a în sensaţiile. de tact, când mâna “pipăe, piciorul „Păşeşte, în: cazul când.privim un obiect, căutăm să ne aducem aminte, 
i să fim atenți ;. admirăm un răsăritzde soare, sau. câna 
| - Xâdem de o anecdotă „veselă. E a 

! 

! i . . 

|| prezentatiy sau de curioștință, | | | e 
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METODA sI ISVOARELE PSIHOLOGIEI, 
N ——— . . N 

- Ob sorvarea' internă.— Observarea externă,=- +: : 

a "Experimentul. Ta 

“ “Singurul suflet, pe: care-l “putâm! cunoaşte: dizect, 

„este al nostru. Noi şi numai noi ştim ce simţim” noi, 

«e gândiri noi, ce intenții avem, ce plănuim și voim .- - 

„Noi şi numai “noi cunoaştem: durerile noastre, 

ape: noastre, speranțele, . bucuriile. ce se nasc în --: 

„noi. Altul nu le, poate vedeă, nu le poate cunoaşte: o. 
-“direcl. Poate află despre ele numai atât, “cât. vom 

„spune noi "despre ele sau. cât se va” „arătă în afară: o 

„prin semne şi mișcări. făcuțe cu “voia sâu. fără voia, - 

Na -.„ noastră, Și noi, la rândul nostru, cunoaștem numai pi 
:sulletul nostru -direci. Pe celelalte suflete le- cunoaș- 
tem; numai indireci:. interpretăm, serânele şi mâni- 

; featările * „exterioare: ale omului, -traducându-le - în 

„stări sufletești; cari stau. de regulă. în - „legătută. cu: 
e acele: semne şi: manifestări vizibile, 2 - N 

“Cunoașterea altora 6 condiţionată de cunoaştere . 

de noi înșine. „Cunoaşte: -te pe: tine însuţi”! este cheia! ! 

cunoașterii celorlalte suflete... Sa 

“Li Obsorvaţia. internă ' esie. asifel 's singura cale 
directă şi. mijlocul fundamental: în sludiarea. feno-“ - 
“menelor psihice, Numai întrucât, ne vom fi observat 

pe noi înșine: “și vom fi: stabiht. „asupra noastră. rapor-. 

'turi determinate între o'stare sutlgtească şi. o mani- 
" festare: exterioară, atât, „vom;. puteă înţelege” şi in-. 
“terpretă, prin - anâlogie: “manifestările - celorlalţi -oa- - Să 
meni, presupunând negrești mai i întâiu. că Yorbele,, 

Ed



  

mimica, expresia feţii lor corespund în adevăr și exact, 
"unor anumite stări sufletești, unor- anumite idei sau a  :sentimeite, şi că -atește anumite stări sufletești:ne. “sunt ctinoscute prin “experienţă proprie. Căci a în- 23" telege va să zică a face să 'se producă in noi stările 

„. ssulleteşti despre 'cari cinevă voește. a vorbi ; și cum io e ară puteă face s. e. pe un surd să înțeleagă plăcerea ii “ce simțim, când auzim o mtizică frumoasă, sai pe “um orb plăcerea. ce- simțim la :vederea „unui peisaj. îrumoș?: Surdul: nu. cundaște din - experienţă ce va „să zică sunet, şi muzică ; orbul nu-și poate inchipui  ceVa să zică lumină, culoare, peisaj ; vorbirea noas- i tră nu va deșteptă în ci stările suflelești “despre cari i „voim: să lg spunem. Tot așa unul nu înţelege senti-: „1. + - mentele de “invidie, de aură, de frică, cte.. nici ma ! 

  

     

    

(1? - mitestările lor, dacă nu le-a simţit nici odată. Aa iş uu„Putem dar zice'că numai acele stări sufleteşti le în- țelegeni, a căror experienţă am făcut-o, adică pe cari Oa „le-am observat, în noi prin ajutorul simțului intim. - “Greulăţile. și neajunsurile. observației „înterne— Observaţia internă: are însă greutăţi mari.. 

    

” “Trebuinţele urgente și obișnuite ale Yieţii ne” indreaptă " atenţia mai mult către observarea fenomenelor. exterioăre, "din tumea fizică ; aceasta aduce după sine foloasa practice, : poz căci 'cunoscâindu-le, Știm. calităţile Și proprietăţile lor pu-: îm tem să leşintrebuinţănă ȘI să le utilizăm după nevoile noastre: „î  Astiel că ohservarea externă, fiind legată ae interese mai „ simediate şi mai Vitaie, a fost exercitată mai mult jar cea -. “internă s'a perfecţionat numai în oameni care au avut destul - „ timp liber, Şi dispoziţii pentru 'a se analiză, a se cercată pe ei înşişi, a constată ce:se petrece în ei, în diferite impre ju- văi ale vieţii, - 2 A | € 
DR Fenomenele sufleteşti. au. o natură. nestabilă și curgătoare ;: apar, și dispar repede în curentul vieții. * sufleteşti ; nu sunt ca lucrurile “eterne întinse. în.- spaţiu, ca să le poţi urmări, Să le poţi fixă şi cercetă  



7 

= Ă PO E a aa 

  

timp indelungat. Un fiziciani poate repetă, “de. “cate. îi 
ori voiește, fenomenul “căderii corpurilor, spre“ a-l: 

aveă sub ochii, săi, până când îi atlă legile: Un na-: 

“ turalist: poate ţineă o plantă, un animal; un. marie 
ral, atâta timp sub aparatele observaţiilor sale, până 

ce îi studiază, după. dorinţă, caracterele, proprie- 

7. 

| Apoi, unele stări sufletești sunt greu de studiat, din. 
cauză că sunt aşă de intenst, aşa de lari, încât, sub. 
ștăpânirea lor,.. nici nu 'ne gândim să le. observăm. 

Când ne; spuriem ; când 'vedem un frate, un amic. 

"iubit în: pericol de moarte sau murind ; când: un sen- 

timent: detiubire, de admiraţie, de entuziasm puter- 

tul. tărâţi de puterea torentului acelui. moment: “din. 

viaţa. suiletului nostru, a 
Ca “să putem să ne. observăn, În acele “moiiente,. 

ar. trebui una din două: ori să ne rămâie. energia psi” 

= „hică de, prisos, disponibilă pentru aclul/observării,— 
„şi atuăci cu cât acest: prisos -va fi. mai. măre cu atât. 

“puterea - momeiitului sufletesc -de observat va fi. 

_“mai'slabă, “deci nu vom aveă cazul presupus. al- unei 

. întensități co râritoare-;. or.să Îi “câștigat, din ex- 

periențe, aiterioare, deprinderea înrădăcinată de a! 

ne obseri vâ—și atunci rezultatul va fi aproape.ca şi -- 

în supoziţia de: mai sus: stările e sufletești de obser-_ 

7 

5 aj: Giy. de Maupassănt se plânge. ae; această deprindere, 
- care ii impiedecă de a-și trăi maţa, sufietească în toată pli-, ps 

nătatea ei firească. | a | 
= — Î. 2 

i 4 E a Ma - . „a 

„_tăţile. Nu: putem face acelaş lucru cu stările suflețești. | 

„Adesea ele se produc fără voia noastră și, “dispar po 
"-așă din suflet, Le putem “Observă' numai în timpul 

„ Lrecerii . lor. repezi. prin raza „conştiinţei. e 

p 

7. 

“nic ne absoarbe Loate forţele sufletești suntem cu to-:. 

, vat or, i relativ palide ).. Dea a N



“Ueles fenomene din. cauza “Slăbiciunii lor,. trec 
- iuţe și neobservate ;siar. altele: se şlăbesc sau înce- 

tează îndată ce voim. a le observă. Când mă gândesc 
pi lao “problemă de “tilozotie, şi deodată. mă hotărăsc- 
i săi 'observ cum mă. gândesc, atunci, în acel. moment; 

”. cugetarea, filozofică încetează. prin intervenirea' în- 
1 tenţiei de: a:observă acea “cugetare; aşa că nu mai am _ 

“ce observă. Când admir.un tablou și într'un moment 
"dat mă hotărăse- să observ cum admir, ce condiţii. 

Da “îndeplinește, ce însușiri și ce efecte are sentimentul - 
e jeare mă stăpânește, de - îndată. sentimentul Sc '.în- ” 
i trerupe ȘI: în locul: ae omenului de - „admiraro”, am. 
N = unul . de: cugetare”. a 
DIR i Greutatea cea mai mare'e că nu putem fi, în acelaş - 
Ea timp; şi: observălori și obiectivul observării, 'și actori 

| - și” spectatori. Spiritul nu e în stare a efăctuă. deo- - “dată, simultan, două acte cu deplină atenție ȘI -con-.. 
ştiinţă, pa = 

- Din" “această. : “cauză “sozătul “francez” Auguste 
Comte-. (1798- -1875);. tăgădueşte în „mod absolut: 

| : “bosibililalea psihologiei, "ca ştiinţă. Do 
2 5 Pe nedrept, însă: ” a 
a) Na este adevărat-că l6ăle stările. sui, 

- par sau se: 'slăbesc;. când le 
Sac -unele ? cari, Xdin' contră 

ir ţie devin - mai “puternice, precum. durerile: fizice, o = ps „»Devralgie,. o durere'de. dinţi., Sprea slăbi aceste du- : i: .* -reri“ţrobue, tocmai” din contră, să. depărtăm atenţia. “dela ele. Mustrarea de cuget. asemenea se măreşte „cu cât ng “gândim la cauzele ce âu produis-0,-— A | d). Chiâr acele stări, sufleteşti, „cari nu.se pot ob- _servă. din € cauză intensității. lor, “tot. se. bot: studiă, dacă, „nu “in „momentul“ “producerii, " desigur: însă înc. 
- A iei i ? as _ i     

cteşti dis- 
privim mai de aproape. : 

ă, prin observaţie. Și, aten-= 

a   7



“sine trebue'să se facă oare numai decât chiar în mo 

"î.-. reș:e înainte de toate memoriile | 

| însuși sub. forrnă, relativ mai liberă. cu titlul'de Adetăr şi / -   

> 

- 

  

- - aurinele lăsale în memoria noasiră. N& aducem aminte, 

“cu 'sfâşiere sufletească, de scena. îngropării unei fiinţe - 

7 ăubite, cu toate că în acel momente pici nu ne tre- -. 

 ceă prin minte să ne observăm pe noi înșine.:In res-. - 

„- turile! acestor suveniri, păstrate: adânc în memorie, .: 

„.». putem face autopsia' stărilor sufletești“ de 'atunci.. -- . 

Nu-i şi aceasta o observare de sine? Observarea de .- 

“mentul şi numai în momentul când se produc feno-. - 

_ + menele psihice? Dimpotrivă, o: condiție de.a fi bun „a 

„observator. ăl sufletului, 6 -să lași momentul viu să . 

"se desfăşoare liber, fără să-l tulburi cu nimic, să-l 

„“trăeşti în toată intensitatea şi plinătatea. lui, și apoi: | 

-*- sărevii curând asupra lui, după ce a trecut, spre al - 

”, ânaliză: mai în voe și: mai complect, în “amintirea. ” 

„„ N "Obseroarea inlernă- rămâne dar "primul, mijloc, şi _- 

” “cel. mai esenţial, de cunoaștere a .fenomenolor su“ -. 

1 Metești, a O a a ORI 

14 :2 AL doilea mijloc '$au _isvor, după observarea 
A 

ai .: a... po af API Ca 

„in “dine,. ar îi a studiă ce au, observat şi alţii în ci, Mu- 

: zobiografiile-sunt un isvor “preţios “pentru psihologie; * «- 

de 

mai „ales când suntifăcute de spirite obișnuite cu. -. 
Bi . o. . po . 9 . ..7. Ea , 

observarea de- sine, Asemenca Și biografiile. -.-..- 
e De Ta po : Era . 

2 Bde un interes deosebit autobiografia și biogrălia. lui? *-- 
"+ Goethe şi alui Rosseau' bunioară.. Viaţa lui Goethe,—suilet 

-“comple&, poet genial, om. de ştiinţă şi de acţiune în acelaş . . 

- timp, — a ispitit condeiul muitor psihologi distinși, cari s'au 

---" încerâat a 0 deserie şi înțelege; De un interes viu rămâne 
lui Goethe scrise de el: 

E închipuire. Cine nu cunoaşte apoi autobiografia emoţionântă 

„i alui J. J.: Rousseau „Les -Confessions", tezaun. de o0bşer-. 

craţii. psihologice, ca. şi. acelea ale S-tului Augustin? 

> i. 3.'Un alt (isvor şi mijloc însemnat 'e căutârea su-.- 

pi N 
, Pa 

at 7 m. . în ” i „ 4 
5 + . NI 

i
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Hetului cristalizat în arlă și lileralură. Poeţii mari 
„ cunosc adânc inima omencâscă, şi zugrăvind-o, fac : 
imense servicii studiului psihologiei, fiindcă ne pun: 

„la îndemână un material psihologic pe care-l putem 

pa 

pe 

--studiă tot așă de comod, cum studiază naturalistul 
ființele și lucrurile concrete, Un personaj creat du 
Shakespeare sau de Moliăre de exemplu, stă înain- . 

„tea noastră cât voim noi, neschimbat, şi-l putem cer- 
„“ceta din toate punctele de vedere, în repetate rân- 
„duri, ca șă-i stabihm. natura, caracterul, legile ma- 

„* nifestărilor lui. Ce înlesnire mai mare se poate în- 
chipui pentru studiul nostru, decât să ni se dea su- 

„“fletul omenesc. oarecum sub "formă „concretă, cris- "talizat într'un- monument neclintit, - neschimbător? 

„Ca scrieri însemnate peritru studiile psihologice ar trebui = de notat, afară, de cele mai cunoscute: din litevatura română =” „? Din literatură rusă: Tolstoi si în specia! romanele „Pace și război” și „Ana “QGarenina'!: Tungheniej; în nuvele și -„. romane; Dostojewshi- în romanul său „Crimă 'și pedeapsă”, Din literatură germană: de un interes remarcabil e Goethe Şi mai ales autobiografia. lui. Ca un psiholog, el şi-a -dat seama că chiar atunci, când omul vrea să povestească din  "xiațăsa proprie nu .poate totdeauna face deosebire precisă . - între -adevăr și închipuire, între realitate -și fantezie, Na- , vează ca întâmplate lucruri ce.doriă să se întâmple şi astfel - „își idealizează involuntar Viaţa. Simţind erorile în care aveâ să cadă, Goethe își întitulează cartea din capul locului. A! - devăr şi închipuire. _De notat altă scricre.a lui „Afinităţile „Şi operile dramatice in Special Faust, Din. literatura nordică: Norvegianul Iăsen, cămia fără -„eXageraţie i s'ă dat numele de Shakespeare: contimporan, Psihologia lui Ibsen se poate vedeă mai precis și mai clar, fiindcă marele dramaturg e şi gânditor însemnat. şi-şi dă seama în,mod teoretic. de problemele sufletului.. De un ine „. . teres „temarcabil, este fără îndoială, şi compatriotul său“ : Rjoernson. 
Din literatura engleză: Afară de “Shakespeare; roinancierul * . „Valter Scolt, cu o Vedere clară în Vieaţa evului mediu Şi în „ Vieaţa omenească ; romancierul Dickens, de o. valoare deo- sebită pentru psihologie ; asemenea George Eliot . (pseudo- „Nimul lui miss Eva s). | Ia sa a | 

y
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In literatura [ramceză, genul nuvelei și a.romanului e cul- * 
tivat de mulţi scriitori. Dintre cei mai însemnați, trebue să 
notăm pe. Balzac, de valoare capitală; pe Daudel şi pe . 
excelentul Guy de Maupassani care fără să-şi dea aerul are 
o-adâncime, 0 poezie,.0 îineţă de. observaţii” psihologice - 
uimitoare. Bourget. alt. scriitor interesant și instructiv 
pentru știința sufletului ; €] arată chiar prea mult intenția, 
de n face psihologia . pe când la Guy de Maupassant totul 
curge în mod firesc fără storţare. Zola, din 'cauza defectului 
de a-și pune in minte să dovedească o teză e împiedicat de 

“a vedeă complexitatea jirească a fenomenelor lumii sufletești. . 
„Dintre cei mai vechi ar trebui otaţi. lireşte, „Racine, „Mo-. 
liere Și Corneille. _..—. 2 ulii 

| | _ 

In ce condiţii poale fi, însă, - folositor studiul lile- 

râlurii peniru psihologie? Natural că numai cu con- - ă 

'diţia de a fi avut ocazia să simţim,-măcar cât de tre- 

„ cător, stările sufletești pe cari le descrie poetul. După 
“cum nici scriitorul n'a fost în stare să descrie un ca- 
racter, până ce, prin simpatie artistică, n'a simţit, 
personajul descris, tot așă ca să putem-înţelege ca-. 
racterele descrise de poct, trebue Să avem sau: știința 

- şi experienţa - prealabilă, sau, puterea de simpatie. 

suiletească- ce ne: transportă în starea psihică « a. per- 

soanelor. : -- - 
. “Prima condiţie e. deci, şi aci, , cunoășterea' de: sine.” 

* Aceasta e cheia ce deschide cunoașterea. celorlalţi = 
- oameni! şi a tuturor hinţelor însuileţite. 
4, Un neajuns imcontestabil al observaţiei interne 
este, însă, că prin. ea.nu poţi cunoaște decât 'un- su- 

- Het, sufletul tău, Şi, în mod fatal, un anumit-fel de: 
“suflei, acela al unui om relativ format, normal, cult. 

- Dâr afară 'de suiletele. omeneşti mature; normale, 

culte, sunt în lume o. mulţime de altfel. de suilete:. 
de copii, de oameni în stare ânormală, folnavi de. 
minte, criminali, suflete de, oameni sălbateci, de. 

„oameni, înculți, de. popoare diferite, cu ideile” și cre- 
pe 

-



"“dințele; cu superstiţiile şi arta lor proprie, particu- 
E - lare. Şi apoi, afară de suflete de oameni, mai sunt 
suflete de animale de tot îclul. Pe-acestea toate cum 

"lg studiem? Fireşte numai -indirecl, „adică prin ob- 
servared 'ezlernă. a _ | 

=. + Observarea ezlernă, ajutată însă de analogie, poate - 
> deveni, în cele din urmă, și. dânsa un, mijloc de a 

„__ studiă indirect sufletul altor fiinţe, în manifestările 
“lor exterioare, Astiel s'4 alcătuit o psihologic a 

- = “animalelor, a copiilor, a omului sălbalic,. a popoare: 
N „lor, a-- criminalului, “a nebunului, ete. Ă 
„Toate. acestea la un loc: alcătuesc psihologia com- 

i - Rai „Se . ME | : - 

„d
 

parală. . : a | „4.5. Eaperimentul, Deosebit. de observare, fie di- 
„= “urectă sau internă, fie indirectă sau externă; psiholo- 

gia ştiinţifică se servește şi de ezperimeal, care pro- 
voacă intenționat fenomenele și le moditică după voe 
spre ale puteă studiă mai îndelungat, în repetate . rânduri, în toate privințele” și. în “diferite împreju- - “Tări, tinzând astfel la rezultate mai precise, cu aju-. . „. dorul unezori al măsurării și-al forimulării matematice... Da Despre aplicarea nietodei experimentală în psilio- . | „.,logie, precum şi despre diferitele puncte. de vedete EI i „in cari se pot cerootă fenomenele sufletești se va -. „+ Yvorbi,/ mai cu folos, la urmă (v. Chestii finale), când - 17 „Spiritul va fi mai familiarizat eu felul! şi varietatea - pr lenomenslor Și “funcțiunilor psihice. Ai ii | 
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o BAZĂ FIZIBLOGICĂ A VIEȚEI: SUFLETEŞTI NI 
T pad 

1. Legătura dintre sutlet. şi corp - 

| Mai înainte de a rece la studierea. diferitelor. ca, 

„tegorii de fenomene! sufletești, e util'să ne orientăm i Ă 

„cât de repede, asupra suportului niaterial de care €-, 

legată vieaţa sufletească. ie i 

” Legălura dintre suflet și corp este invedorată: prin. 

“destule fapte şi dovezi. -- e 

a Raportul dinire spiril.- și creer. Ss a “constatat, bu, 

- „năoară,. că este un „raporb general între cântitatea. . 

creerului și agcrimea minţii. Cu cât animalul e mai : 

.* inferior, Mai - puţin pregătit, „pentru vicaţă; măi ne- - 

priceput în mișcarea lui de apărare sau de atac, cu". E 

“atât. ercerul lui e mai uşor, faţă c cu greutatea corpului:- - 

- Și în „genul uman s'a constatât că diferitele rase, - 

: popoare Și indivizi prezintă capacităţi craniene vaz. Da 

riate, corespunzând desvoltării lox. mintale. SIdioții = 

"au un creer. aproape egal cu. al maimuțelor antro- *. 

poide (între 766-841-gr:), pe când grcutatea creeru-.. - 

lui unui Cuvier (1828 gr.), unui Cromwell (9231 gr.), 

-unui. Bi yron. (2938 gr.),-a întrecut: media, care este. 

1410 gr. (după Quatretages). . i. a 

Cu creşterea. capacităţii cerebrale creşte şi aceea - 

a craniului. Broca a constatat, că craniile ropente, | _ 

' din cimitirele Parisului, sunt; mai mari .decât cele”. 

“găsite în eriptele. sau cavourile din secol. SII ; ŞI 

anume 'desvoltarea s'a produs: “exclusiv în partea. 

„frontală a ctaniului,- sediul funcţiunilor, intelectuale. * 

„. Acelaş lucru se-afirmă (Richard) despre raportul... 

“ capacităţii craniene la, locuitorii actuali ai Englite- 2 

Ia , SC IN a să să 

pa . a - DN Ia DER z-.



  

- | E - 

_rei, comparâtă cu aceea a vechilor.-ei locuitori. Se - 
„. crede de asemenea (Lartet) că unele mamifere de 

azi, aparţinând la diferite ordine, au “un creer mai - 
desvoltat decât'.vechii. lor prototipi din epoca. ter- țiară.. Aceasta însemnează că, „prin exerciţiu con-. 
tinuu, prin grămădirea de cunoștințe și prin câști- | garea de -aptitudini,. creeru. a crescut treptat la om |. "şi la animale în genere, o 

pp. . - 

+» În ce priveşte popoarele şi rasele, s'a găsit (Davis)-ur-. „mătoarele ciire,. indicând greutatea cerebrală medie a uhui,. ;. număr de «xemplare (notate la începutul numelui) - 
a e Englezi 
o 25 Chinezi .., 

„T. „.. 5 Esquimoși , 
Na - 9 Negri 

. .. ss... 1425, o E pe ca 1.857: ea e e e 1.396 

. | 1.932, - LIT i . Aceste cifre reprezintă Aproximaţiv raportul gradului de inteligenţă dintre aceste, grupe de oameni. . a In adevăr, din relațiunile călătorului "Cool 1) veese că * Australienii ocupau -intelectual,, treapta cea mai de. jos, | „ Apatici, lipsiţi de curiozitate, ei nu dădeau atențiune nicu. ” schimbărilor Și noutăţilor la cari asistau. 'Totul-îi dustrăgeă, "nimic nu-i ocupă. Chiar sculele; stofele dăruite, repede le primeau, repede le părăseau, Nu erau în stare'să înţeleagă Nici cel mai Simplu desemn Și în fotografia unuia din ei. - Se părgă că văd, 0 corabie sau une g "pă Şcolile desctise as coloniile -engieze, copiii lor invăţau uşor «Ce Se roferă la memorie ; dar gramatica și aritmetica. nu”. se împăcau cu spiritul -10r, Şi civilizaţia în gsnere, nu-i mo- 
„difică, In ce priveşte -pe Negri, şi aceştia, erau rnai inteli- 

„* Benți decât Meianesienii din Australia şi Tasmania) deabia - 
"Dot ţinea mintea incordată scurtă vreme; Burton spune că 

"Voind să alie. dela ei cum se Chiamă în limba lor diferite... . 
* Duniere, dabiă ajungea. cu- întrebările până la numărul 40 

- ŞI Negrul se simțea foarte obosit i se impăirfjincau Ochii: 
„fi se închideau de somn şi adormiă, .: - ” | - 

î .... Îi .'. .'% 
. 17 Australieni : 

Cu toate acestea, să observ teligență 'nu cr 
- 

a 

Dv 

sa Observăm că. gradul de in- -. eşte numai proporţional” cu cantitatea 
N N ezi Socivlogia, lui Letourneau, pag. 527 sg _ " . > = .. > 

o ,



  

ibsolută a: - creerului,; ci, pe' ' deoparte cu “raportul 

„greutăţii ” erâerului . către greutatea - corpului ; iar, 

“de dealtă parte, cu calitalea creerului, cu numărul. 

' sarietatea, complexitatea circumvoluţiilor, și cu fi- 
d 

„Heţea țesutului nervos, Astfel numai se poate înţe-"- 

_Gambelia, au. prezentat - o greutate cerebrală mică, 

 intotioară chiar “mediei. -. aa - 

„Ra ALL fapt, care învederează: legătura dintre su-, 

Ale: și corp,'e “următorul: slările mintale “patologice 

: niacii; criminalii,” n'au numai - “spiritul boinav, ci şi. 

“ -creerul. lor e vătămat în acelaș timp... - 

"2-8 “Apoi, în timpul aclivităţii intelectuale, croerul 

au e în aceeaș stare: ca în timpul repausului : a) can- 

" tilalea de sânge, care circulă în. creer, spoiește: -se 

:mental de, fiziologul italian Mosso ; b) gradul tem- 

-  peraturii creşte; c) cantitalea de săruri eliminate” din . 

SN i corp. ȘI. provenite din uzarea creerului, din „oxidația 

_ Şesăturilor nervoase; e asemenea mai mare. 

4. In momentul ernoţiilor se constată, incă ȘI. mai - 

vizibil, „modificări. corespunzătoare e -în “tuncţiunile 

, 

_. produce .0- congestie ;: această 's'a constatat experi-. 

corpului. Bucuria. activează! “circulaţia: sângelui, 'sti-.. 

“mulează. digestia. “Întristarea, 'din contra, le impie-, 

- dică; Frica, paralizează - organele mișcării. Durerea 

/ provoașă acțiunea glandelor. lacrimăle. Se produc. 

schimbări în modul de afi al sufletului, când se pro- 

due schimbări în modul de-a îi al corpului, și invers: 

modificări. în “Stările, şi - funcțiunile sufletești. aduc 

modificări- în stările: şi funcțiunile. corpului. a 

“- lege pentru ce uneori oameni foarte - inteligenți; că - 

ÎN 

Studiul corpului: şi în special. al sistemului nervos, 

Lenin 2 Zile. a = ah 

pi 
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. suni însoțite deo. degenerare cerebrală. Nebunii, ma- - 

a



Pi 
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„este dar necesar pentru înţelegerea dintre suflet ş 

“corp, manifestat în această. corespondență” de schinț- 
„bări! reciproce între ele. Si - 

7
 

„”encelalui, e împă 

: Deorvoasă albă, 

' . N a - + 

Ma „2. Orgăhizaţia fizică, J 

[- hit organele: ce, conștititese corpul, distingem: 
'1)'organe care servesc la locomoţie, adică moloare: 
oăscle, “mușchii, i: ndoanele: 2) otgane care “servise 

la, nutriție, la - elaborarea, aproprierea și transfor-. 
- marea rnaterici; Și la cliniinarea ei când devine, ne. 

” folositoare: corpului adică -organele: vieţii vVeg6-- 
„tative sau vifăle: gura, stomacul, intestinele,” arts. 

„rele, - inima. plămânii, organele secrdţiunii ;. şi 5). 
"Organele care sorvesc la: “călăuzirea individului: în - 
" “mediu, sau organele: de. drienlare —nervii, dia, 
ȘI legaţi sistematic în organism. 
"Sistemul nervos, partea de - organism care ne 

interescază aici mai _de aproape, se împarte - în sis 
„tem: nervos cenlral,. periferie și marele simpălic. tă "Organele sisteriului: :nervos . ceniral. sunt: enceta- „lui i ȘI măduva „spinănii, inchise în culii osoase: tari, anum6 encefalul în țeasta capului: şi măduva spi- nării în „coloana vertebrală, Crezrul : Și: măduva spi-. “nări stau. în; legătură, formând Sistemul cerebro- ; spinal sau “aza cerebro- Spinală, | - i. 

e - _ 
- II bai 

2. ” 2 
Crecrul se apari în crecr mare; mijlociu ; şi mic, -- Greerul cel mare sau covebrat, . ţie e se forrncază 73 Gin tot - ir in două eri Sicre separate prin corpul calos şi legate între.elt priri numeroase fibre neoasee Tu praiața lui, pe. care se. văd mai multă, circumvolu iuni, e compusă din 9 substanţă cenuşie iar interiorul din-su stanţă 

ul mic. Sau cerelelul e lezat, de Cel. inare p a . 

» Cecen 

. 
. 

pi 

prin pe =



dauculii cerebrali cari împreună cui măduva prelungită, for- 
mează mezocefalul sau creerul mijlociu. 

:Măduva spinării emite la fiecare vertebră, câte două pe- 
-"Techi de nervi și stă în legătură cu encefalul prin. rnăduva= 
prelungită. | oz a N 

Atât din encefal cât și din măduvă ies fascicule 
” .nervoase,. cari-se. răspândesc în toate „părțile corpu- - 

lui așa că prin mijlocirea: lor, fiecare. punct. al cor- 
pului se pune în legătură cu orgaiiele nervoase cen- 

“urale, ca prin niște fire telegrafice. Acestea formează, 

sistemul nervos periferic. * - - - N 
Marele simpalic este împărţit! simetric, - -de cele. 

"două părţi ale' axei. spinale, în picpt şi pântece.'Fi- 

brele” lui, constituite din .o substanță analoagă, cu: 
cea. din cylinder azis, sunt mai subțiri decât, la mă- 

--duvă și la creor. EI trimite ramilicaţiile sale la- or. 
ganele. vieţii :vegetative: la, inimă, la plămâni, 1 

vasele sanguine, la canalul digestiv, la glandule, ş 
stă în oarecare legătură cu sistemul nervos central, 

Funcțiunea sistemului _nervos.—. Furicţiuiaea -. 
“marelui. simpatic este de.a prezidă şi a conduce. -miș= " 

„. cările acelor organe ale vicții vegetative, cari sunt 
- :sustrase dela influenţa “directă 'a voinţei. Deşi prin- 

legăturile nervoase dintre marele” simpatic. ŞI. axa 

“ „cerebro- spianală funcțiunile acestora. se: influențează 
recipioc,—după cum se constată în faptul că. emo- 

“țiile” modilică „funcțiunea "organelor. "vegetative . și: 

+ 

— 

„N 

i) 

AIR 

alterările acestor. organe "provoacă deranjări psihice - . 
"mai înalte—totuși independența relativă a marelui - 
simpatic, se observă în multe cazuri. Când d. e: mă- 

.duva spinării şi &ncetalul sunt: bolnave; sau nu pot.» 

„“ funcţionă, inima tot: bate, rospirăția,: digestia, ete. 

„tot se fac... 

Organele. periferice 'conduc. estitaţile din. alarăi 
— - DN ge . ps , „o. 

+ 

2.



  

„.- dela periferie; la centru și intorc “apoi mișcarea rier- 
„ voasă-dela centru lă periferie, cu O iuțeală de 33 m. 

- „pe secundă. La ceniri, escitaţia ajunsă dela. perife-: = 
o rie, este: însoţită de o senzaţie, adică de un element - 

psihic. Dar transportul. escitaţici dela. periferie: ia 
centru şi al. mișcării - dela centru la “periferie nu' se 
„face prin” aceiâşi nervi. Nervii se specializează în 

„ această privință: unii duc numai mișcarea: dela cen-. 
tru la. periferie, alţii numai excitarea dela perifene 
la centru. Cei din urmă se numesc ceniri-pelali sau. 
sensibili, cei dintâiu ceniri-fugali sau molori. După 

” cum's?a spus, din: fiecare vertebră pornesc câte două: 
perechi de ncrvi:-din aceștia, cei anteriori-sunt mo. 
tori, iar cei posteriori sunt sensibili: Din encefal ies. - asemenea nervi motori și sensibili.” Ultimii 'se -rami- 

- Ttică “în organele simţurilor ; ceilalți :mijlocese mișcă- = „__- zile mușchilor dela faţă, dela limbă, ete.- 2 | Nervii simțurilor, la rândul lor, s'au specializat, . “+ dâna fiecare un anunil produci de senzaţii ori prin. -_ce mijloc 'ar fi escitaţi. Neivul optic dă numai lui- mină și culoare, cel acustic sunet. Aceasta se cheamă, * 
„energia -specifică “a riervilor. a - "Fancțiunile organelor centrale. Din „punct de ve. .! _.. dere- fiziologic, organele “centrale se pot consideră: „ca niște “aparte, în cari 'se opercâză transformarea. escitaţiei, venite prin nervii centri petali, în esci-“ _ Laţii- motoare; - întoarse” înapoi, în afară, prin nervii. - » „Centrifugali: Fiecar6 parte & axei : cerebro-spinale. „- are proprietatea. de-a degajă mișcarea. Eseitaţia 

„ centri-petală nu. are nevoe să” ajungă până la creer _. Spre, a. se- transformă în mișcarea. centri-fugală, ci - e- destul să ajungă” numai. la” măduva spinării. Sa. „experimentat, aceasta asupra broaştelor decapitate.
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. - sau mișcărilor: ce trebue să întreprindă individul. Spre. . 
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De aseriienea şi. „creerul mijlociu sau mezocetalul—. 
numit centru sensorio-molor—emile mişcări sub .::- 
intluenţa. escitaţiilor venite: prin nervii “ simţurilor. 
Aceste escitaţii insă corespund unot 'sensaţii, pe când 
mișcările, provocate din , ajungerea. escitaţiilor la 
măduva spinării, sunt lipsite de elementul psihic. - 
intern al sensibilităţii: a 

n ŞI -unele mișcări şi celelalte au de rezultat, ultim 
_adaptârea individului la mediu şi prin urniare con- 

- servarea lui. | - AR 
Din cerebel Şi din creerul propriu. zis se degajează” 

mișcări și mai complicate în combinaţiile lor, asttel . 

că pot atinge scopuri mai grele, cu conștiință, mai 
mult Sau mai puțin clară, atât de scâp cât ŞI de mij-. 
loacele necesare” pentru - realizarea lui. Cu cât un. 
animal e mai superior:și are un creer mai desvoltat, 
cu atât pe-de'o patte, coordonarea mișcărilor, este: 
-mai înaltă, iar pe.de altă parte cantitatea generală 
de mişcare e mai mare. Dar, pe când" mișcările, de: 

' gajate- din centrele nervoase ipferioare, erau încenș-. : 
liente şi instinctive,, mișcările eșite, dih creer sunt. . 

2 “însoţite! de. fenomene „psihice mai complicate p-aci . 

se iea: cunoștință mai. determinată de natura şi de: : 
gradul. escitaţiilor; precum . şi de felul reacțiunilor 

„a-și conservă. vieața. .  .- ..- - 
Ideile, sentimentele, voliţiuinile, se. produc ăci, . 

„ca parte : psihică internă, . corespunzătoare . feno- 
menelor.- lisiologice - petrecute în creer,: Aceasta se 

E înţelege când se zice-că creerul, şi anume stratul! ce-.. 
rebral cenușiu, e: organul inteligenţii sau că cerebelul 
e “organul . mișcării „Yoluntare., po a 

, ri ai . .. 
— B . - E — 
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„3. GRADE DE CONSTIINTA, 

  

"Conştient, Suboonştient, i i inconştient 

„ Conştiința..— Din cele. arătâte până” aci s'a_ vă- “ut că“ fenomenele + sufletești, petrecute în" noi, le = cunoaștem imediat printr'un simț intim, „prin - con | șliinjă, Și 'că singura, cale de a. ajunge la -ele este cu- o noștijata sau observareu inlernă. Cunoaşteih stările Da noastre _sufleteşti, “fiindcă suntem . -conșiienii de ele. 2ȘI..Je „Ciinoaștena numai. dacă suntem conștienți . de . el6; și. numai, îniru. câl. suntem conștienți. de “ele. “Mai: mult se Tommulează . această - idee, zidându-sc „că-stările, sufletești se cunosc „tiindcă sunt, conșliente, Și sc cunose dacă și înlru -căâl sunt conștiente, Conș-. diința. este” condiţia - și însușirea?comună a. îenore- i nelor. sufletești cunoștibile. Prin observaţie intimă, 1... „De "aceea ele se- mai numese Și slări de iconșliință. NE „Conșliința de noi este. așa cunoscută din experienţa | zicea și -de. “tiecare moment; î în cât!nu are nevoe | -să fie de[inilă și nici mar puteă: i definită. Cum se - găsești cova „mai simplu şi niai lămurit; decât ca, 'ca -s'o explici Prin altceva mai „cunoscut? E destul : să sg: spună că fără! conștiință n'am: simţi” dacă ne. ar- „dem :orng. înțepăm, iam. simţi. nici: foamea, nici . „:setea, n'am ști ! nimie despre. nimic, n'am avea idae - de lurăe și de'noi, n:am ști-ce se „petrece în' noi și' cu. noi şi împrejurul nostru, și dacă: se: petrece. ceva ; .. am fi ca niște: morți, siflelești Conștiinţa este. con- diţia. vieţii. sufletești, este: însăși vieaţa sufletească. Aa N an avea nevoc: s%0 "explicăm decât aceluia care „Dar r cunoaște- o. din experienţă. „Dar acela n'ar simţi Mi - Ay . 
2 a , « 4



  

atat” o- nevoe, s o riţeleagăi” și n Var avea putinţa ș so +. 

pre “conştiinţă, ar fi. relativ la condițiile” ei. de croş= .: 
tere „și descreștere, şi. la gradele ei: constatate prin: ; 

Diferile-grade. de. conștiință — să ne” “Taportăm-la.. 

„_ cordată un şir de idei,. abia-auzim, și aproape. nu. | 
. „Dăgăin „de seamă; . lucrurile; sgomotele „dimprejur. 

nu remarcăm. multe “din sensaţiile noastre. actuale. * 
- Tusea unui: Vecin, trecerea  uncirtrăsuri,: sensaţiile: 
“tactile ce. le avem “mergând ori şezând în timpul. . 

E 'dinadins” ori- „din îndemnul. altuia, -neîndreptăm  : 
âtenţia asupra: lor: Par” că toată. conștiința! ar fi ab- ; 
sorbită în urmărirea” “acelâr, idei. determinate,” “cari. - 

neinterescază; atunci. Căutând însă cu deamănuntul 

| conştiinţă, dar mai încet, în surdină. Le putem numi 
'subconștienle,- Ele alcătuesc . „armonicile”- - gândirii . 

o (W, James).: -Dă îndată. ce glasul mai “puternic” al. fe- - 
| noinenuluii. dominant” scade, se aud şi acele eleente.: 

psihice suboonştiente” în, „murmurul lor tot. mai ac: 

„.. Sens saţiile . organice : an. timpul vegherii nu. sint. 
- „ băgate -în seamă, “deşi revarsă tonul lor” emoţional” - 
"- asupra. totuluj conştient—Nu- avem: conștiință, în 

„+. stare-normală, de tâncțiunile, Şi stările. inimci, sto=.. - 

„7 „imaculul, plărnârulor, ete. Noaptea, „însă; “în, somn, „î 

când simţurile. sunt adormiţe, acesta: găsesc cârapul ” 
conștiinței, liber Si în această, liniște, glasul Or” 

Na . - 
.. - . - . Sa ș. - [ | 4 Pe : . EC E RD at   

"6xperienţă. Ne SARE 

= centuat, E e i 

- înțeleagă. : E a - N 

“Tot ce rămâne necesar Și podibil ș să se spună” dos 

un caz: de experienţă. Când urmărim cu atenţie A 

. “acela - ete, . nu' le observăm” adesea „decât dupăce, = -. 

  

> găsini, “alăturea “cu şirul. de idei clare, alte: stări, 
Dai preociipăni, sentimente contuze. ” câri- vibrează în. 

,



  

EI: “răsună puternic: și dau naştere la "+ visu ri; ce, pentru 

„conștiința omului în somn; par de o însemnătate: 

„extraordinară. E destul ca cinevă' să se fi culcat cu 

0 indispoziție - organică   

: +.“vegherii * de- energia celorlalte centre nervoase—și: 
_saceă, indispoziţie.. organică, o mică: indigestie s..€.. 

„; domnește ca_un tiran pe tot. câmpul conștiinței și 
„„ Păzmueşte, inch ipuiri groaznice, cari „constituesc COȘ= 

: marul, - 7 - - 
a “Deci: clementele conștierite, contopite într un toi, 

“Gnitar „de vieață sufletească, se deosebesc și din 
punct de vedere al gradului de conșliinţă. 

ușor de învins în timpul 

“Sedem. la masă. și lucrăm. Problema ce ne ocupă 
d spiritul: e în deplina lumină a conştiinţei. Dar, în 

. „acelaş: timp, mâna. ce ine condeiul şi îl duce” dela. 
«. Hârtie la călimări. și îndărăt, cotul rezemat de masă, 
_portretul. din - perete, ji-tacul, ceasornicului, lătra- 
"tul -unui câine “în curte, huruitul unei trăsuri „pe: 

€ „stradă, —sunt cauzele altor. percpţii- de. diferite 
„grade de conștiință” - : 

: Un: fapt: psihic este. toare: “conştient atunci; când. 
atenţia e. încordată „asupra lui ; ; celelalte. sunt - mai... 

- puţini conștiente, -semi- conştientă Și subconștiente. 
„Avem astfel un punci de. Privire- al spiritului, tot-. 

și, în jurul. acestuia, un . 
deauna. foarte “conștient, ; 
„câmp de: privire, în care. diteritelg regiuni Sunt cu - 
„atât mai puţin conştiente cu cât se depărtează, de . - “centpul privirii. - 

-r . . -. -. - 
v > 

- Inconştientul.— : Dai -oare, afară din cercul 'a-- ceata constituit din elemente „conștiente, de diferite i * „grade de: conştiinț ă,- dela: Semi-conștiente” până “la . 
” conştiânte, eșim cu totul: din domeniul vieţei-psihice? = „Dincolo "de limita cea mai „de jos a 'sub- -conştientului |
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nu mai sunt fapte sufletești ce nu le „putem vedea 

- pentru: moment, orcât: le- -am privi, dar cari pot să - 

“vină singure mai târziu în conștiință şi să 16“ obser- :.. 

văm?. Nu există şi fenomene inconșlienle, c ca o formă. 

de a,îi a vieţii suflteșta?. i. a 

“Sunt fapte cari par a nu-și puteă găsi explicarea. 

decât. prin hipoteza. existenţei inconșlienlului.. 

- Stim foarte. bine” unele lucruri ;. dar câte odată 

“mu ni le putem aduce amunte. Unde sunt? Ce s'au: 

făcut? Au dispărut. din noi? Și pentr . totdcatina? 

- scurt, inconșlienţi? - n i Sti 
-Î 

LS 

“Nu, căci acele (elemente. psihice revin în conştiinţă. . 

De .unde?-Nu. le avem, poate, păstrate de noi, fără. N 

“a le abservă, fără a fi. conștienți de ele, adică, mai - 

S'ar putea. zice. că “inconştientul își trădează exis- 

“tenţa prin influența, ce pare a produce asupra. con-. 

"- știeniului, Cum .se face s. e. “că întrun. muzeu sau, 

: într'o” expoziţie de arte ne simțim în stare.a clasi- 

tică “diferitele: opere. de artă, atribuindu-le autori- . 

lor. lor; “fără.să ne: pulem eventual aduce -aminie, cu: .. 

toate acestea, în mod” precis. de. lucrările acelor ar- 

tiști? Oare; în acest eaz nu constatăm, asemănarea - 

dintre cevă prezent, (opera de artă: din” muzeu 'sau 

expoziţie) și cevă_ inconștieni (urmele lăsate în spirit 

de celelalte: opere “ale. aceluiaș artist), sau dintro. 

prezentaţie conştientă Și O reprezentație inconștientă. . 

a celorlalte opere ale artistului? Asemenea când ni. - 

se citește o. poezie nouă sau necunoscută încă de noi 

și ghicim autorul ei, fără să fim în stare toluşi a recila 

“o poezie în întregul său de acel poet, compar aţia nu: 

s'a. făcut - oare-între cevă sprezent—poezia : citită— 

si un factor”. inconşiieni? -* i-o Ă 

-Pe de altă parte; și gonștientul ; pare a avea influențe 

d = 

N



+ 

A 

A „sunt inconşiienie.  Observa 

“asupra: inconştientului. “Voim să ne 'odutem aminte 
„ce svă, un nume, și, după câtva- timp, adesea tocmai . 

a când nici nu ne mai gândim la el şi nu-l mai căutăm, 
-ne revine deodată-în minte. Această aducere în Gonş- 

„timță a lucrului căutat pare-a fi. rezultat din înde- .: 
“plinirea unci porunci date „de. conșticut, iriconş- | 
“tientului., .- - “ 
a Incoaștientul își” trădă prâzonţa nu numai în “ca- 
„“tegoria, fenomenelor intelectuale, ci și în cele, de... 
sentiment, sau: de acțiune. Sa ai 
0. persoană, văzută . pentru! primă oară,. “produce. 

:0 "impresie: d& simpatie “sau antipatie” pronunțălă, 
“inexplicabilă, Cauza," de care poate ne” dăm seama - 

„ târziu'sau deloc, e-că seamănă la chip cu un om care - 
-me-a făcut odătă nouă: ori alor noştri un-'rău, sau. 
-de- care am: ăuzit, mult rău în a: “epocă, depărtată a 
"vieţii, poate în copilărie ; 3 sau care a fost - “numai o: 
“creaţie a fantaziti noastre, cu prilejul cetirii unui. Da 
„roman 'aproape uitat -de tot. - 
„Tot. inconștientul conduce mişcările; spre - “casă 
ale omului culundat în gânduri, care nu vede-nimice 
„în “jurul: lui, aici. pe trecătorii. cari îl” salută; deşi 
cotește „la timp străzile, ocolește obstacolele „Şi se „oprește la poarta locuinţei sale.? 

- Cum să ne închipuim inconştientul? —. Ob- 
servăm, „mai: întâiu;. că expresia siări de. conșliință- 
“inconștiente” pare un non-sens. “Caracterul : fenome: - „“nelor psihice, ca atari, este de a fi conștiente. Și. “dacă sunt stări sufleleșii î în afară de raza conștiinței „ele se sustrag dela observaţia” intornă ; ba chiar dela . „orice - „observaţie directă, 7 -: A 

“Prin! conștiință nu le putem» studiă,- de Vreme, se 
area eternă i iar. nu poate 

- !



Pi ajunge: direct la Sale, fiindcă fenomenul psihic. in 

conștient, deși inconștient, face parte din: domeniul | 

„ faptelor sufletești, şi observarea externă: nu poate . -.- 

“constată decât “fenomene - materiale, Deci, inconș- : 

" tientul se prezintă ca un fenomen, care, luat ca stare - Di 

sufletească, pare a fi absolut. inabordabil observa-. a 

“ţiei. ştiinţifice.» | 7 - .- IE 

“Totuş rămâne ştiinţei o cale. deschisă ia 'd în . 

; cercetarea fenomenelor de hipnotism, sugestie hip- 

:molică, vise, .ete.- 

: Greutatea mai: mare este de a ne. închipui, fie în E 

“nou fic în alţii, modul de existenţă și de durată al unor - 

"Stări sufletești lipsite de carcterul esenţial al. fenio- i 

;1..2 menului. sufletesc, conștiința. + Da 

1.-.. „Cum'se găsesa și se păstrează. în noi mai î multe: -- 

Pe "date, de experineţă decât cele ce le vedem în „conş-, 

E “tiinţă? Sub ct formă există? - e 

7... “Nerămâneo singură formă de închipuire mai clară. = 

. a „. Se: ştie dă “orce experiență sufletească.e. însoţită 7 

“deo. moditicare materială, care fiu dispare. odată cu .:. 

"momentul s sulletece c6 a: însoţit-o, ci peisistă -sub o: -: 

„formă! oarecare de alterare nervoasă. Aceste urme. . 

n “sunt” condițiile materiale ale unor:viitoare reînvieri. E - ț 

Le de stări sullețești corespunzătoare. E destul : ca'un: 
Me 
i 

e 

  
curent de mișcare mai intens să” treacă prin aceste. 

urme;-0 circulație, de sânge: mai bogată,-o zguduir e, 

nervoasă: mai..vie; ca. să le pue într”o. vibraţie mai 

E puternică. “Și ătunci; ajungând: în starea. fiziologică - 

în. care. erau :în Tnomentul când. au: fost, însoţite. de-: 2 

- conștiință, ecoul. lor psihologic. se „reproduce; din nou: Da 

„Și ele devin din nou însoţite. -de conștiință. |, PI 

Se citează un fapt, ce poate s să i lumineze această o - 

- cupoziţie Y. ERE up DR a 
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0 femee fără cultură, .o servitoare, a. început, 
întrun moment de friguri, să reciteze versete “din 

- Talmud, deși nu era ovreică şi nu cunoștea limba 
„Talmudului. S'a constatat : că servise într'o casă, 
unde stăpânul ei, un rabin, citeă adese ori tare ver- 

„sete din Talmud: Dacă i s'ar îi cerut să reciteze, în 
;* „timpul normal, acele versete, n'ar îi. fost în stare; - 

dar modificările nervoast, produse. prin auzirea 
lecturei, se înscrisese în creer,, ca întrun fonograf 
“și a fost deajuns supraescitarea frigurilor, ca să le: 
pue într'o vibrație mai vie și .să producă fenomenul | 
recitării unor cuvinte, ds cari: bolnava n'aveă cow- 
Știință, - a a 

„ “Deci la întwebârea: unde şi cum se găsesc acele, 
apte de experiență, ce nu sunt întrun morment i 
dat în: conştiinţă, dar pot reveni? singurul răspuns 
-conceptibil e acesta: ele se găsesc în sistemul nostru.” 

„= nervos, înscrise _ca modificări materiale, cari pot,. 
“dându-se condiţiile priincioase; să “fie! însoțite de 
ecoui sufletesc corespunzător, anume dacă vibrația - 

“lor” devine asemănătoare -cu aceea. din momentul ”. 
primei expenențe. Ă ae aa 

Asla nu exclude ideia că.acele moditicăii nervoase, 
când nu au vibrația asemănătoare primei experienţe, sunt reprezentantul material âl unor stări de conş- - 
„tiinţă slabe, cari nu ajung să ni te impună conștiin- 
ţei.. Dacă aceste stări sufletești inconștiente nu ni le “Putem închipui în minte, reprezentantiuil lor -mate- 

* zial, însă, îl putem ; și .de “aceea: suntem nevoiți, pentru claritate, a ne opri spiritul asupra. acestuia. 
i Dar Cum -se explică, pe căle materii tai ul că; auzind: 

| „Cum se e: pe | aptul că, auzind melodia, Căutăm numele compozitorului Şi ne revine. chiar - „Numele iui. Rămânând, în ipoteza fiziologică, explicarea ar.
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” - da-o simpia legătură nervoasă dintre punctul material, unde” 
“e înscris numele, și partea nervoasă, unde sunt înscrise ex- 

perienţele sonore; Funcțiunea unuia pune în Mișcare pe cea- 

- jaltă, redeşteptânăd”şi-acolo ecoul psihic corespunzător. = 

| Viaţa suilotească, după aceste date, îşi lărgește siera “Ea 

„nn cuprinde numai cânput conştiinţei, jurâinat în grade di-: 

ferite de intonsitate, dela maximul de intensitate al atenţiei. . i 

încordate până:la. minimul de intensitaţe absolut necesar: 

unei stări psihice cât d» puţin conştiente, aflătoare în pragul. - *-. 

= (plimeni€) conșţiinței, la limita de jos a-ei, Dincolo de această 

limită, dinco:0 de pragul conștiinţăi se află regiunea incon- 
ştientului, care a!cătueşte partea subtiminală a vieţii suifle- 

- eşti. Amândouă aceste părți. una sub-liminălă, alta supra- 

țiminală sau inconștientă și conștientă, alcătuiesc la un loc 

sufletul întreg, stau în “raport de influenţe.reciproce. una ! 

cu aita, formează un tot unitar al vieţii suileteşti. E 

Condiţiile creşterii şi scăderii gradului de | -- 

ae conştiinţă, 
>, oz 

Sa. : 

Ca tenomenele psiho-fiziologice -să fie sau să devie. 

conștiente într'un“grad oarecare, trebue să îndepli-. 

nească. unele sau altele: din condiţiile” următoare 

„3. Prima condiție, de nâtură fiziologică, este: Să 

existe o abundentă circulaţie de sânge și un anume d 

„sânge arterial, ozigenal, în centrul nervos corespun- 

zător. Sângele vânos, caro, e: încărcat. de, materii . 

inutile corpului, îngreuiază conștiința și o adoarme. . . 

"Se constată că în timpul somnului, circulația aceasta 

a sângelui vânos e mai abundentă în creer şi în spe- 

cial în membrana pia- mater. Ia 

E" deci o corelaţie între gradul de-conștiință de o. + 

-2- iparte şi felul şi cantitatea de circulaţie. -de. alta. 

__ Cine lucrează întrun “aer confinat și insalubru, în- 

““cărcat cu acid carbonic, ete.,-nu gândeşte ager și se | 

poate întâmplă câ. după puţină încordare: mintală. 

să cadă în toropeală, în somn... De 
3. Inlensilaled escilației. Când lăsăm să cadă js 

e - o | o . Na II _ i e 

e.



, ai DE o a a a A : So 
a .. - > a: N ii ” , a . i 62 = a AR 

“+ 

  

T 

| i: „un bob. de. meiu, nu' se. aude'r nimic ; ; dică răsturnăm 

9 'baniţă de meu; sgomotul e destul de simţitor. O 
Sa picătură de apă abia se aude ; o castadă te asurzește. - 

| -Intre aceste puncte externe sunt intensităţi de toate. 

gradele. Sensația;.. ca să se producă, trebue un mi- S 
“nimum de excitație, sau o excitațic-cu un minimum 

de intensitate; care constitue pragul acelei: senzați,, -- 
3, Dar o împrejurare însemnată, care: faca. să crea- 

scă ori să scadă. conștiința, este schimbarea sau. uni= . 
:formilalea . durabilă. “Stările sufleteşti, „dela cele 'sim- 

:ple până la cele mai: complexe, se şterg, devin treptat 
Dă inconștiente, cu cât se prelungesc: mai mult. 
“Acest adevăr îl formulă postul Gr. Alexan- 

 drescu, „când - zicea: a DR Pa 

| „După suferinţi natte în inima se “mpietrește . 
"-. Jugul cen veci ne-apasă uităm cât e de greu ; Ra 

Răul se face fire; simirea amorjeşte; ! =: a 
Şi răeşe. în „durere ca' n elemenlul meu, - 

N | 
O. .escitaţie, o sensaţie: de: acelaș: fel, prelingiti 

Mă “multă vreme, adesca. nu se mai bagă de. seamă, și 
produce în. genere o scădere a conştiinţei. O lectură 

_.monstonă ne: adoarme. Sgomotul monoton al morii, 
, ” tictacul unui ceasornic, ascultat mai mult, timp, ne 

| adoarme. ; Dacă se fixează. privirea îndelung asupra 
o unci':culori sau aspura unui obiect luminos, se :pro- 
sI  Yvoacă somnul. Aceasta - ŞI este unul din mijloacele 

“de'a produce somnul „hipnotic. Efectul : “paselor” 
se. reduce la aceeași . cauză: o sensaţie” tactilă - Mni- 

a formă, mult timp simțită cu atenţie:, trecerea; mâi--. 
ja nilor de. mai. multe - ori pe acecaș parte a corpului * 

- Şi în dceeaş direcție. Chiâr. dacă: fixăm spiritul asu-: 
"pra..unei singure idei (monoideismul), s se poate pro-- 

- duce asemenea o > scădere: de-conştiință, „Un om „care. o, 
= : 4 N Răi îi N N i - 

= . E a a po 
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E nu era legat. de: jumea din afară decât printe! un sin-, 

m 

gur ochiu, pentru că cu celălalt, nu vedeă, și era com=-. = | 
plect surd -şi lipsit de “sensibilitatea” pe întreaga su-.! 

 prafață a. corpului, adormiă de îndată tei se: închi- + A 

dea 'singurul' lui ochiu bun”. -(H5fiding). pi 
4. Cu cât se perindă mai multe stări sulletoşi- va- . 

“ riata prin conștiință, cu- atât suntem mai “conștienți”. 

'de existenţa lor: simţirea. lor-e mai vic: "Dar, fireşte, a 

„pentru ca .varielatea lor să existe .şi în “conștiință, i Ă 

"cum există în natura lor constitutivă, trebue să se .- 
„poată face o comparare, cât de repede și trecătoare, 

„4 între Însuşirile lor: Și pentru aceasta, după cum s'a -i 

-spuş mai sus, trebue să poată îi prezent în “conștiință”: 

“momentul “experienţei trecute deodată 'cuacela al. 
“experienţa, etuale: Dea trebue - să se păstreze în 
suflet. urmele impresiilor încercate odată, :. - -: =. 

Deci încă. una din' condiţiile intensificării, conș 
„tâmţei este și :'memoria. - 

“6. Cu deosebire evidentă însă pentru. ctesterea, : 

” conștiinței. undi stări sufleteşti este atenția. 

- scad; „se uită”, ies din conștiință, dacă :isbutim să 

Din mulţimea stărilor sufleteşti nebăgate în scămă. 
îăte' un moment dât, acelea devin îndată conştiente, . : E 

“asupra! cărora, din” o, cauză. sau alta, no: indrept - 

spiritul cu “ateriție, Atenţia este” atunci ca 'o Yază : 
- de lumină. “aruncată + asupra. lucrurilor ascunse. în: 
„umbră sau în întuneric mai adânc. Pe unde sc plimbă. - 
ca; ochiul minţii . vede mai. lămurit ce este, şi” ce.se . Si 

 petrecă. . în. suflet... - 
Dureri. mici, neînsemnate, “pot. deveni! nesuferite, . 

dacă îndreptăm. atenția, cu. 'dinadinsul asupra. lor. 
Și din : potrivă,: suferinţe. mari, fizice sau morale,-: 

abatem atenția dela ele, săo îndreptăm aiurea: 
3 = | . a. a. - . Da 

. RR Ei . . Ă - - 
,
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reri prezente. . a a a 
"= „Atenţia voluntară se naște: din îndemnul. inteli- | 
“- gonţei, e, recomandată de:raţiune, și “susținută de _ 
„puterea voinţei... Interesul ce, o deşteaptă „nu este 

“_ . E , , v 

NTIA.-. a AT 

„Atenţia este atitudinea sufletului! în caje el caută 
„să' prindă noui elemente psihice în cercul de lumină 
al conștiniţei. Atitudinea contrară e' neatenţia, dis- 
dracţia., .- 

Aţenţia este, de. două fesuri: voluniară sau înten- 
“ionată” şi . învoluniară sau. spontană. 

a 

„*: Atenţia involuntară se: naște și se desvoltă. sub 
influenţa unui interes actual, unei plăceri sau, du- 

. 

- numai, decât condiţionat. de împrejurări “prezente, . 
ci. estâ, mai. mult-.un „interes . depărtat,. condiţionat 
de” prevederi în viitor, - |... A ae . 
"Atenţia voluntară „se găsește mai mult la omul 

matur și, în general, la fiinţele ce se află pe o treaptă 
“de -desvoltare intelectuală mai înzntătă, cari pot 
"vedea, mai departe în: viitor şi pot, în mod liber şi 
„Yoiuntar, să-şi încordeze spiritul ăsupra mijloacelor 
„necesare pentru obţinerea unui rezultat dorit, chiar - 
„când' acele mijloace nu le inspiră, prin ele însele, în 
- prezent; plăcere, şi i chiar când acel scop ar fi depăr- - 
tat, pu s'ar realiză îndaţă.: _ Rai 

-. 
” i - A Atenţia involuntară se. vede mai mult „la copii - Şi în general la aceia cari stau pe o treaptă de des- 

„vâltare sufletească mai interioară și nu pot vedea 
- mai departe de momentul prezent sau de un cere 

restrâns. împrejurul acestui moment. Se ştie cât-de ___. greu sc fixează atenţia copiilor. Trebue să le pre- „> “zintăm lucruri "e 
| 

apabile să le facă. chiar atunci, în 
Ss



  

prezent; . plăcere (sau. eplăcere ),. dacă Voim: să le 
atragerii spiritul. Ale da sau ale spune lucruri cari 

- le vor face plăcere sau le vor folosi în viilor și a voi să. 
le deșteptăm atenția numai „Pe această consideraţie 
ar „Îi. o: încercare riscată, - ? 

Legea. biologică a. atenţiei.— — Atenţia” fie voluntară: 
sau involuntară, se. deşteaptă și se. determină de, 
“interesul nostru,- adică de raportul ce are, faţă cu: 
vieaţa noastră, fie în. prezent, fie în viitor, obiectul 

asupra căruia suntem- atenţi :; ; tot te ne e interesează, 
ne atrae. | Li i 

„7 Felurile oamenilor. după atenţi ie.— Felul de. 
„= idei,sau de lucruri, cari atrag: atenţia, variază, după” 

“- om. Suntem atenţi la lucrurile: ce au raport cu ideile. 

  

1 

„aflătoare în 'şpiritul: nostru, .pentrucă “Je. - pricepem 
* mai uşor; Și mai suntem: atenți lă ceea ce răspunde: 
unor trebuințe: ale: naturii: noastre, In primul caz lu 

= erurile: ne inspiră. un... inleres leorelic, intelectual ; 
in al doilea .caz; unul praclic ; aşa: că putem. cânsi-: 
-deră -chestiunile sau subiectele ce captivează atenţia 
cuiva .ca'un criteriu al felului său de spirit, al dispo- 
zițici sufleteşti şi: al naturii lui morale,.: . 

_..- Oamenii 'se -deoschbesc în astă privință, E după: 
| rr lucrurile la cari sunt mai mult atenți, şi b) după felul 
. .Vveum sunt, atenţi. i ” 
| 
] 
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tenția” omului variază: -:. 
1. După - orgânizaţia. nervoasă, după. prodispozi: 

i + țiile înnăscute ale omului. Cine s'a născut cu predis- 
a "poziţii. pentru . șiiință, va fi atent la. alte cscitaţii 
e din mediu, decât, cel născut, cu predispoziţii pentru 

R. După deprinderile lui profesionale, Inginerul 
1, Găvănescul, — Daihologia. | .. ai 5 ăi 
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_ artă sau pentru ocupaţii practice şi tehnice în-genere: — 

a) Lucrurile, fenoinencle, -eseita iile ce atrag a- , ii 2
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va fi atent la Lucruri. Şi chestii, privitoare lă taricra 

„lui, agricultorul la tot ce privește. soarta seniănă- 

-turilor . și creșterea vitelor, ete... -. 

b) După felul cum. sunt. atenţi, oamenii Be: împar 

în tardivi, dâr. statornici ; ; şi ruţi, dar abator. 

"Primii, când își adâncesc “mintea. într'o direcţie, cu 

» grei îi Taci să-și îndrepteze : atenţia în- altă „parte. 

„_Orce distracţie îi tulbură și-i enervează. Ceilalţi * 

din'.contră, pot trece repede acla o chestic-la alta, 

şi, de ordinar, nici nu ţin încordată atenţia. mult ump 

la o singură. ordine: de ocupaţii. Simt repede nevoia, 

„schimbării, - şi “au "putinţa de - a-și adaptă organul: .; 

mintal: cu înlesăiire la alte: chestii de. natură cu totul 

"diferită. i SR RR | 
7 

“Când elaslicilalea. mintală a improunată | cu pu-. - 

„berea de: “eoncentiaţie, avem: tipul atenţiei portecte. -: 

“Unilateralitatea . atenţiei. — Alenjia care” esle 

 concenirărăa conştiinţei “asupra - aclului ce “săvârşeşle... E 

“întrun: momeni dat, nu poale fi. împărțilă în, două -. 

„ direcții” deosebite, pentrucă spiritul au “poate face 

deodată acte” deosebite, cu 0. „egală, | intensitate de 

“ conștiință _cine-este atent "mai - mult, la stilul. Și: 

forma unei scrieri sau unui discurs; perde din vedere 

  

fondul,- -soprinsul”; şi viceversă. "Asta o cere ,îngus- 

timea” conștiinței carc.stă în raport direct cu gradul . 

„de concentrare: a. aţenţiei.- -Cu cât atenţia e mai con- 

"centrată, cu. atât conștiința. e. mai ingusță:, In -Mo- - 

. "mentul inaximului de: atenţie, nu încape în” conştiinţă ă 

| iulte treburi. deodată, ca Cesar, bunăoară, 

„decât un. singur lucru, o singură idee, o singură stare 
' suiletească: conști inta devine moihoideistă.. Ceea. ce 

se spune de: umi oameni că sunt în stare să facă! mai. 
cale se: 

- zice că „dietă „patru- scrisori . deăsebite, pe. când d 
... Mi — as. 

.
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„- însuşi seriă pe. a cincea, simultancilalea aceasta este, 
o iluzie a repeziciunii cu care spiritul trece dela o: 
lucrăte” la : alta. iai : ” 

E vorba aci, fireşte, de imultaneitatea' iluzorie a * 
aclelor de alenție. Fără această condiţie este evident 

p 
  

      
  

ri? 

“că se pot face mai multe acte în acelaş timp, 'âcte 
mai fhult sau mai puţin obişnui ite, automatice: poți | 
cântă, gândind la ceva și făcând în acelaş timp un 
lucru oarecare manual. a 

Se pot încurcă ecperienje de- diteito acte simple 
săvârșite în acelaș timp” (cum a încercat: Paulhan): 

„Să se scrie.o frază, pronunțându-se, în acelaș timp 
„ata, să se 'reciteze versuri, făcându- -se în acllaş timp 
unele calcule scrise, etc. 

Greutatea de a coprinde întrun singur act mintai 
două lucruri deosebite, se observă chiar. în: experien- 
ţele similare- de'atenţie sensorială. Să se încerce a se 
privi de odată cele două părţi deosebite ale figurei 
de mai sus, privind pe cea din dreaptă cu ochiul. | 
drept, pe cea din stânga cu ochiul stâng. Se-va con-: 
stată că amândouă „Părţile deodată nu: pot intră 

4 e 
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întregi în conștiință, cu: toate liniile clăe distinsa - Prin numerație, ci alterrialiv, sau numai părți din una și din alta în acelaș timp (IV, James). în vie= “tutea unui principiu fiziologic, riuinit tivalitale re= | 

7 

tiniană. (H ELMOLTZ). A 

[lunca mintală şi “atenţia voluntară — Dis. tragerea: — Oboseala. — Atenţia este expusă la o- boseală, care vine mâi curând sau mai târziu: Tr) după gradul şi timpul de concentrare al atenţivi, și.2) după «natura, subiectelor sau. chestiunilor” cari ne ocupă spiritul, Ă Mă Când medităm şi voim să urmărim un şir de idei anumite, ne găsim în. luplă cu tendința naturală a „+ minţii 'de a merge în direcţia curentului provocat. 
sau de asociațiile de idei sau de escilajiile. exlerioare. In această luptă se pune voință, încordare, chel: buială de energie, care se fac din fondul limitat al forței nervoase ; și cu cât: ține mai mult sau - tste': mai intensă, cu atât consumă mai mult, Şi aduce : spiritul în neputinţă de a. mai percepe,. dv a mai fi atent voluntar.: In . această încordare de atenţie avem sentimentul că mergem în ser:sul: celei mai mari 'rezislenţe (W. JAMES), pe când în atenţia sponiană avem, din. contră, impresia că mergem în. sensul celei mai mici rezistențe, în Sensul cu- rentului, . -. 

>» Voim să înţelegem, bunioară, probele relative la rolunzimea pămnâniului. Pg când ne gândim, se. pot întâmplă în meditaţia noastră devieri sau: distra- -Beri, cam de felul următor. In grupul de idei coprinse în „Pământul e rotund”, ideia de rolund mai poate fi legată în spiritul noatru și cu cea de.măr, care ne: . . - - N - - Pi 4 Eta N N a - -&- , | Ă E 
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vine. în “minte, fără” să i fie” nevoe de ca. Repede - ca. 
fulgerul; și fără să prindem. de veste, ideia mărului _ 
poate să aducă după. sine pe aceea a unei grădini 
unde am. văzul și gustat mere plăcute și frumoase. _ 
După ideia grădinii -năvălește un, Convoiu . de stări | 

-sulletești:! „Co grădină plină de- “umbră... și banca - _ 
-de sub nucul uriaș, al cărui stufiș verde „acoperea SR 
—cu 0 prietunescă răcoare “discuţia dintre noi și amicul 
“nostru relativ la cauzele îtiziei.... Era vorba de mio. 
“ergbi, de... ete.” “Deodată ne observăm că, luaţi. 
de curent, nc gândim la altceva,” nu la problema. 

„noastră. . Cum rămâne cu rotunzimea pământului ? 
Revenim la meditaţia noastră. Dar afară trece 

pe slradă, o trăsură, făcând să se auză zăngănitul sgo- 
motos al ctopoţeilor dela gâlul cailor. Spiritul primește . 
un nou impuls de distracţie, „Trebue să fie un -pro- - 
'prietar' de ţară ce vine ia târg. Ce praf o fi pe faţa 
lui, pe barba, pe hainele lui ! N'a plouat de “mult ; 

„Ce: zăpuşeală ! Mai bine iarna... Sunetul ciopoţeilor i 
„se aude mai plăcut la-sanie. Când am fost cu sania 

Ma țară, odată, însoţit de cutare... ete”. Din nou ne 
= surprindem cu “spiritul dus -aiurea: de curent şi ne 

"zicem cu hotărire: „Dar să. vedem. pentruce pămân- 
tul” este rotund?” 

p 

Cu astfel de solicitări * ale curentului format do- i 
"asociaţiile de idei, și pornit în cazul întâiu tot de 
o idee, în al doilea: de o escitaţie actuală, trebue să. 
luptăm ca “să putem. ţineă spiritul în urmărirea 
unsi ordini” de idei hotărite. Inteligența, deprinsă 
cu această cârmuire voluntară, cu această alegere 

(e elecțiune). rațională a ideilor în vederea unui scop. 
„anumit, se numeşte o inteligenţă disciplinală, stă- 

până pe sine. - a , 

a] . - . 

= 
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i să: se observe în conversațiile ! "familiare, - unde- 

nu se. căută de.ordinar, ca în: discuţiile ştiinţifice, 
- a se ajungela un rezultat. “Ce deosebire înti€ subiectul. 
care 'a servit ca punct de plecare şi între cele cari; 
au urmat ! Incepem a vorbi despre. plecarea la „băi 

ŞI, pe nesimţite,” „din, vorbă în vorbă”, ne pomenim . . 

= “apoi discutând despre desvoltarea simyului: culo- 
rilor, dorpre posibilitatea vieţii în alte corpuri €e--- 
“veşti, despre revoluţia dela 48, etc.. Atociaţia de idei. 

domnește atunci aproape singură, nestăpânită de. 

voinţă în vederea unci tinte de atins prin cugetare! 
Cu cât subiectele ce ocupă spiritul sunt mai ab- 

stracte, cu atât obosesc mai repede atenţia. Putem 
ascultă sau ceti ore întregi . poveşti ușoare, în care. 

- imaginaţia joacă rolui principal ; sau putem -pe-. 

„rece ore întregi în contemplarea obiectelor concerte. 
_- din natură, în găsirea de asemănări sau "deosebiri 

“ “dintre ele, în descrierea,- clasificarea lor. "Dar mai 

puţin timp sepoate întrebuinţă, fără a obosi, în ur-.: 

„mărirea unor teorii științifice mai „generale și abstrac- 
te,.mai ales când acestea nu sunt prec€ date, sau în-- 

“soţite, de fapte, de exumple. aa - 
„Flucluaţiile alenţiei. -— Atenţia nu se poate. res- 

trânge mult timp,-în*mod exclusiv şi absolut asupra 
unui singur obiect şi 'unei singure idei. (monoideism) ; 
căci: simţurile, precum mai cu seamă simţul auzului,. 
tactului, mirosului, tot” primesc | Ascitaţiuni . din lu- 

_mea extenoară, și adesea slăbesc, dacă: nu „între 
-Tup, prin forţa lor, curentul ţinut și condus de aten--.- 
ţie. Lupta cu această trebuinţă firească a. schimbării, 
una din condiţiile esenţiale a conştiinţei, duce re-- 

„pede la o stare de oboseală, care sfârșește o cu aceea. 
de sonin și de inconșticnță, 

. DI e . - - - Pa | - 
A —
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“Atenţia” prezintă. o mișcare ritmică, de ridicare şi .. XS. „ cobortre periodică; în gradul ei de intensitate. Ori- | „cât am vrea să ținem-spiritul egal de încordat asupra - „unei-excitaţii, constatăm o fluctuare a atenţiei. .Con- "- Ştiinţa impresiei -e” când mai “clară; când mai slabă .. ; = și din când în” când se întunecă, Dacă privim mult. SS: timp un disc cenușiu învârtindu-se; il. vedem. când | “mai negru; când mai deschis. * ae a ID 
, Da - at 

Perioadele de fluctuaţi ale “atenţiei s'au încercat a.sc.= stabili; experimenta] pentru diferitele categorii de sensaţii ; Și s'a găsit, aproximativ, 3 până-la 3,4 secunde pentru sen- -, Să zaţiile vizuale ; 3. până la 4 Secunde pentru auz, -:.-.- 

„_- Ca să-se ţină atenţia încordată mplt timp asupra 
„unui Yucru, sau unei chestii, trebue ca spiritul să le-.. 

"poată! privi- din” mai multe. puncte de „vedere. să: .- 
„treacă, cu șir şi cu'rost, dela-unul la altul, legându-le - —. 7 „- împrâună de. firul. unui. interes, comun şi cvidenti . -- 

„. Oamenii, cari: se concentrează timp" îndelungaţ;/a- -. 
supra unei “idei, -unci probleme, - datoresc aceasta 

"* bogăției de vederi. și de. preocupări multiple. a spi- 
“ritului lor . gânditor, “care. poate coprinde. chestia. --7.- “ din. toate părţile şi-i poate-urmări legăturile cu cele : 

; mai depărtate lucruri” şi idei. “Trecerea” minţii dela -.: un punct; de vedere la altul al „aceluiaș subiect dă 
şatenției acea puteră de -incordart. și acea prelungire pe 
1.de-durată, care: este una din-caracteristicele geniului. 

ÎN - 

” “ Folosul.practic al. atenţiei. Desvoltarea ej. — | “In vieăţă, în toate situaţiile, atenţia este oforță șio: „. 
„condiţie. de isbândă şi” de fericire.” Fără atenție, 'rea- 7. - litatea. şi - experienţa „nu te. învaţă nimic: adevă-. Ie „urile și frumuscţiile ce te inconjoară irec nebăgate --. 

[ - _ poz . _



  

a. „d 

în seamă, și nu vezi nici ci pericolui ce ti se pregăteşte 

mei. ocaziile ce ţi-ar da biruința. | 

Un moment de neatenţie poate să te facă să pirzi 

pentru totdeauna prilejul care [i-a ar dă hotărit vii 

torul. 

Dsvoltarea atenţiei. nu este! numai o “condiţie: „de 

- îndintare a inteligenţei, ci Și O condiţie de fericire în 

. vieaţa.: 'Ea se poate «ducă și întări prin exerciţiu. 

-Unul din mijloacele cari. predispun spiritul la a- 

“ten pe şi dau sufletului puterea de a prinde feno- 

văenele la âpariţia lor, „este pregălirea, prealabilă 

a minţii; îmbogățirea ci cu idei, cari fac să se: nască 

în spirit așteptarea” “acelor fenomene şi înlesnesc. 

recunoașterea. Jor îmediată. Aecastă observaţie se: 

“verifică în _cazuri "simple, de atenţie sensorială, ca. 

și. în cazuri complexe. In cazuri simple se constată. 

atunci, când, pentru a miăură. timpul. ue „reaspe la - 

0. -eseitaţie dată,: spui de mai înainte felul. exciluţiei 

“ce ai de gând să aplici. Cel: care ştie de'mai înainte 

'escitaţia, o aşteaptă şi "când se ivește, o prinde ma: 

„repede, o apercepe. imediat; atenţia lui fiind prere- 

nilă prealabil. o | Ri 
_: Acelaș princ: piu explică înlesnirca cu care se dos- 

curcă. figurile” distractive ca “acelea” ce alcătuiesc - u- 
ncle jocuri. Se “ascunde chipul unui om sub întă- 

„“ţişarea unui copac, şi ţi: se cere să. găsești în frunzi-. 

-șul sau. tulpina copăcului; „jandarmul”. Unde e 
jandarmul? “oTrebiic:. să-ţi: închipuești jandarmui, 

ca să-l vezi” (W. - JAMES). „Și această. “pregătire și 
„+ aşteptare. a spiritului ascute: puterea, de observaţie 
şi atenţie... CE ” 

„In cazurile înăi „complicate, rolul de: deşteptător 
N A 

N Ea PR -
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- si călăuzitor al atenţiei: i indeplinesc cultura, insteuc= ' 
„ţia, știința; școala. : : - 

Boalele. atenţiei — Alen poate fi - “bolnavă : 
în două feluri: - x 

-1) prin concentrare. excesivă, permanentă, asupra :. 
unci idei, unui sentiment, „unor. preocupări, dând 
naștere obsesiunci, 1deii. fixe: 
2) prin neputinţa concentrării, lipsa obişnuită a 

puterii de a fi:atent. 
- In: prima stare, omul nu, “poală fi-scos din. ideile”. 

" ealităţii; e ne-existent pentru. el. Monomdnia. 
In a doua'stare, omul nu se poate concentra deloc”. 

 Nasupra nici unei idei sau Tucrări.. E slăbiciunea, or- . 
ganică . mintală, o a 

+
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"PARTEA A DOUA 

„n INTELIGENȚA. 
a . . - . , N 

Pa E . . _ N . - , - . - « - RR RR . - “ 

“Rolul” inteligenţei: este a ne da cunoștință despre 
St jume, “atât, „despre cea .externă, materială, cât “și 

- stâbilire a adevărului. 

N, 

. 

“despre cea internă, sufletească ; ; a:n€ oglindi. în minte 
fenomenele în: râporturile lor obiective, după legile 
sari le cârmuşsc ; cu un cuvânt a'găsi adevărul. 

“ Distingem.. în studiul inteligenţei, elemenlele sau . 
- datele de cunoștință ȘI Juncțiunile sau operaţiile” | 
“intelectuale ce se fac asupra - lor, pentru” clădirea. 

-. sistemului. de „Cunoştinţe, în acord-cu - acela al lu- 
“ crurilor la. cari 'se- raportă,- sau i pentru, dlesăvârșita, 

Intre elemente sau „dat, cele 1 mai: i”siinple ŞI - pri : 
“mitive sunt senzațiile. Să | , A 

Ia SENSATIILE; ! 

Definiţia şi: Clasificarea lor. o Omul :născân- du-se cu. o organizație determinată, câștigată - din tr'o evoluție seculară, aduce cu sine în viață o struc- „ură fizică ȘI sullotească, ce nu se datorește experien-.. 

A, 

. Dali S 
: > E po
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“ței individuale, ci adaptării speciei la mediu. Aceasta 
“alcătueşte. regiunea adâncă, înăsculă, originară u: 
“vieții sufleleşii. Prin mijlocirea unor anumite organe. “:speciale—organele simţurilor—omil. se naște cu :po-. „+ sibilitatea “de a aveă 'niște: anumite stări sufletești „.. “de cunoaştere, de îndată cs vine în contact cu lumea. 
Acestea sunt sensațiile. Ele alcătuesc elementul ere-. -dilar al facultăţii de a cunoaşte. .. 

Sensaţiile, - că fenomene psihice primare, simple; 
elementare. nu se pol dejini, în. sensul strict al cu- | “vântului ; se pot indică numai împrejurările în cari se - -! produc. Astiel sc-poate zice că: o, sensaţie este. pro- ;dusul psihic rezultat din contastul unuia din simţu- * „rile noastre cu lumea din afară sau cu.o escitaţie dată... Prin aceasta nu se face decât să se amintească un. : 

“fenomen de mai înainte cunoscut prin experienţă, po- 
„.menind circumstanțele în cari-se obține. Cine îu :'a 
- încercat de mai înainte, nu; poate înțelege nimic din 
această înşirare de cuvinte. Dacă unui orb, care 

„&ude vorbind de lumină și îne întreabă: ce este lu. - "mina ? i-a1n răspunde:.lumina este acel fenomen care. ... _:se produce, când nişte ondulăţii eterice vin de în- „tâlnesc ochiul sau ncrvul.optic,-— ce ar câștigă el din .- ” -„ această explicăre sau pretinsă definiţie? Nimic ; pen- - 7. “trucă ea se adresează mai mult lo memoria lui și pare - a-i zice: adu-ţi aminte ce ai încercat când ondulaţiile eterice au_atins nervul, tău optic. Și el nu-și aduce -aminte de nimic, -pentrucă n'a încercat nimic. . 

N
 

Z 

Astfel datele elementare de experienţă psihică, precum sunt. reprezentațiunile, cu ajutorul cărora ne servim a -delini cele. - Malte lucruri, nu sc- pot. defini însele, pentrucă nu le putem re- -ducela ceva-mai simplu, mai.înţeles decât ele. Putem da o idee "cuiva de un corp pe care nu l-a văzut, spunând ce formă, ce: :mărime, ce culoare, etc. are, servindu-ne prin urmare de ele---.- 
în N ” „ , _ * - . - - A
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- jnente cunoscute, de ideia de culoare, mărime, formă, pe cari . 
". trebue să le aibă din experienţă. Dar a-i da o ideie chiar despre 
aceasta din urmă „fără ajutorul experienţei, e imposibil. 

9.. Sonsaţiile sau clasafical” după organele simţu- 
rilor. prin mijlogul cărora:se produc. Psihologia veche 
Şi populară cunoaște numai cinci simţuri: văzul, auzul, 

lactul, guslul ş şi mirosul: La acestea însă mai trebuesce 

adăogate încă două: simţuri,- foarte importante 
pentru știință ş ȘI pentru vicaţă: simțul muscular sau. 

al mișcării şi simţul oryanic sau vital. Dacă mai con- 

stderăm că sensaţiiie de frig și cald, ce se câștig ă prin 

„nervii răspândiți tot în piele, ca ȘI în sensaţiile tac- 

tului, sc. deosebesa clar de acestea, și că prin urmare 

".nu se'pot pune. "a tin loc în acecaș clasă, ajungem a 

7 

terioare; a vibrațiilor selerice, 

-distinge încă » categorie de sensaţii, care trebue 
- adăogată la celelalte...” 

Daci, în total, constatăm, -opl grupe s sau clase de 
sensaţii: 1) de văz sau vizuale, 2) de auz sau audi- 
Live, 3) de tact sau tactile, 4) de miros sau olfactice, 

„5) de gust sau gustative,. 6) de. temperatură sau. ca- 
lorice, 7) musculare. sau de mișcare, + Și 8). organice 
sau vitale.. 

DIFERITE CLASE DE SENSATII 1N PARTE 

Il. Sensaţiile vizuale. — Organul corporal al sim- 
ţului “vederii, este aparatul ochiului: Partea cea mai 
principală din. compoziţia lui: este relina;" membrana 
„nervoasă a ochiului, în legătură ă cu nervul oplic. Acest. 
„Reryv, -3jungând din erctr la ochi, își estinde capătul 
său peniferic în formă de mertbraniă; e care învelește. 
înteriorul ochiului și primeşte i impresia e scilațiilor ex- 

Din contactul retinei cu 
* . -



a aL: 

aceste escitaţii se “produce mişcarea nervoasă, -care 
se. transportă din-nervul optic până la centru în-crec- 
rul de mijloc: sau mezocefal. Aici vibrapa cerebrală 
se însoţeşte de elementul ps sihic, numit culoare sau 
lumină, .. 2 i 

„ Sensaţiile de lumină ş i-culoăre se datorese prin: ur- ” 
mar€ exclusiv simțului vederii, și sunt sensaţii vizuale 
propriu zise. * No 

Perceperea formei, obieatelor, a direcției, „distanței 

__$umărimii vizibile nu-se datorește, nici măcar în mare. ? 

- parte, simțului . vederii ci altui simţ, și anume celui 

“muscular. _ 

La cele. şaple. culori principale, găsite | în . Grdinea ; 

„următoare în curcubeu și spectrul solar: roșş, :porto= ! 

- "caliu, galben, verde, albastru; indigo și violet se pot - 

adăogă: albul și ncgrul, pe cari fizica lo esclude dintre 

culori. Cele principale, din: punct de: vedere psiho- 

| logic, sunt: albastru, verde, galben și roşiu. Explicarea . 

„ probabilă a. acestui fapt pare â fi că aceste culori se : 

| „găsesc la obiecte ce" stau prea des.în contact cu noi 

5 său ne interesează în mare. rad: albastrul e coloaroa - 

| cârului ;. verdele culoarea. vegctaţiei ; galbenul; . 

lume, soarelui, luminei ; roșul, a sângelui; a vitelitii 

- animale: „ - 

Cum se “eaplică producerea alâlori culori deosebile? 

1; Prin- deosebirea escilajiilor., n 

Fiecare culoare e datorită unci eşcitaţii Darticulăre 

„.: «“dilerite compusă din ondulații, determinate atât în nu- 

ă i A mărul lor pe secundă cât şi în: Jungimea lor. 
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Așa: 
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„Pentru 70șu, , ... sn. 
portocaliu i 1 

galben... 
verde ....., 
albastru. 
indigo. . . 
violet . 

78 

Anul ondulațiilor ; Lung. ondulățiilor 

„pe sec. 6878 din mm. 450 ba 
42 
526 
589» 
640 .; 

729" 
1790 

pe 

m 

n 

% 

p 

n 

e 5464 ,„ 

p i 5833 vw băi 

11 . 5260 7? ” 

.. 4843 „ . 
- 429 ş : A 3928 N 

Escitaţiile ce produc roșul și. violetul, adică prima 
* cu 450 bil. vibrații pe secundă de o lungime de 6878 . 

> 

8928 de mm.;. măsoară limitele percepliei sau sensi- 
” bilităţii noastre cromatice. Cele ce trec de ele nu sunt 

!. perceptibile pentru noi, poate însă pentru alte fiinţe. 
LUBBOCGK a dovedit prin experiment că furnicile văd 
ulira-violelul, produs 'de o esataţie având 912 bi. 

„vibrații pe.sec. şi o lungime de | 
2. Prin deosebirea de constituție 'a diferitelor părţi - 

dir: organul fiziologic al vederii. Se presupune că în 
-- retină sunt părți susceptibile pentru anumite culori, - 

3108 din mm. 

-„ sau cari, atinse, facă să se dea naștere la sensaţii-de 
roşu, verde şi vioiet, . 

. m ._N . „ culoare det&rminate şi anume 

de.mm. şi a doua cu 790 bi!. vibrații de o lungime de” 

„cari ar.fi asttel culorile fundamentale din punct de . „vedere fiziologic... : - Te e 

lare o 'nuanţă “un ton 

Acromalopsie. "Unii oâmeni 
rile curcubeului, fio total, fie în 

„ de verde şi violet: ce se va :-. narea efectelor. lor, particu- 

= 

1 

>. Aceste. diferita. puncte retinienc: (bastonașe) "n'ar fi gră- - - mădite numai “izolat în regiuni delimităte: între” ele, ci răs- - pândite în mod inegal și amestec n ate în combinaţii variate. Așa că o escitaţie “exterioară. iz bind 0 parte! oarecare din | 
nervoase sau bastonaşe * 

te 

deosebit de culoare. N e 

Ss 

nu pot distinge culg= 
parte. Această detec- 

7
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- tmozitate'; se & carioaşie. mai mult sub fumăle: de -dalid- -- 

nism.' Daltonism însă însemnează, drept vorbind, 
numai acel defect “de vedere descris de chimistul 

„englez. DALTON: (1794), din propria sa experienţă, g 

care constă în neputinţa de a distinge roșul: pentru 
. daltonişti roșul nu există: Cel ce sufere de acroma: . 

„topsie - loială, vede toate lucrurile, lumea, întreagă, 

Si sub o singură. “vuloare, penușiu. În cea mai comună ! 
formă de acrâmalopzie parţială, individul nu poate: 

„Vedea decât galbenul și albastrul ; pe celelalte le con-: 
» lundă când cu prima, “când cu secunda, 

"Gum se cxpliră acest. fenomen? După + unii. în acroma- 
copiat totală. retina. n'ar îi având decât un fel.de elemente . 
„ Dervoase pentru . perceperea culorii după.alţii, nici. unul. 
La cea. parţiaiă probabil lipsesc din retină “unele - din aceste 
elemente-sau bastonâşe, din funcțiunea : "combinată a că- 

"“xora se produceau diferitele culori. 

7 

7 

“Dezvoltarea simțului . culorilor. —— E bosibil. ca. (după! 

supoziţiile iui MAGNUS și. GLADSTONE) omu!, la 
început, că nu fi distins toate culorile speatrului solar, - 
ci numai cu timpul să fi iivățat” a le cunoaște; treptat 

cu creșterea. experienţei și cu desvoltarea simțului: ve- - : 
derii. GLADST ONE presupune că, în timpurile pre- 
“homerice, oamenii nu aveau idee decât de culorile. din 

“partea extremității roșii a Curcubeului, adică „roșu; 
„ portocaliu și galben,-pentru-cuvântul-că riu se găsesc . 

în limba greacă mai. veche termeni - corespunzători 

celorlalte culori. Astfel că pe atunci toţi oamenii ar. îi 
suferit de o“acromatopsie parţială. _ 

GRANT. ALLEN a.voit să. controleze aceste « con-! 
cluzii cercetând cun: stă: simţul “culorilor la sălbaticii 
"de azi, reprezentanţi! aproximativi ai stării culturale şi 
psihice primitive ; ră bazat pe relatările călătorilor, a 

7 i “4
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” ajune-la rezultatul că sălbaticii nu prea disting bine - 
toate culorile. Deși temeiul pe care se reazămă GLAD- 
STONE și în parte GRANT ALLEN, adică lipsa de 
termeni proptii pentru anumite culori, nu prea este: 
puternic—deoarecă ideia poate există și fără termeni: 

* Humai termenul presupuneideia, dar nu și vice-versa 
totuşi .cevă este adevărat în această. teorie, și anume: 

„că simţul culorilor s*a desvoltat şi se desvoltă treptal, 
în -omenire, prin : exerciţiu: continuu. -. Si 

Se "In seria: zoologică simţul călorilor se poate constată: 
” de asemenea în diferite grade de- desvoliare: - 

  

"Aşa, chiar animalele cele_-mai iniprioare,”.microorganis- mele: (animale unicelulare), *par-a îi atrase sau respinse de “unele culori. totuși. nu găsim-la :cle sistem nervos, de care pare a îi legată existenţa conștiinței şi prin urmare a listingerii culorilor. : i - [ ee „La crustacee se” observă şi mai miultă precisiune în dis- fjinserea culorilor, căci ele _ au proprietatea de-ași schimba culoarea, luând pe a obiectului pa cate sc aşează (mimne-: tism).şi aceasta numai când îi văq, a = * Mimetismul se altă şi-a reptile, condiţionat-tot ae ve- dere. La cameleon găsim chiar mimetism bilateral dacă i so acoperă -un ochiu, numai partea despre ochiul liber în - culoarea obiectului.. SER ia a La crliculate, proprietătea de a distinge culorile e şi mai pronunțată, insectele, bunioară,- au mare dragoste pentru culori, Si Semnele lor Şi plantele le atrag cu atăt mai pu-. ternig cu cât ele prezintă culori mai îrumoase. ; 
, * 

„Dintre verlebrale e destul si se amintească gustul. : „păsărilor. pentru culori, cari le plac și pe corpil lor „Si pe alte obiecte. Ele se caută, se, întrec și se aleg „între ele după coloritul fermecător al penelor. Unele,” cum sunt corbii, nu pot rezistă ispitei de'a fură obiecte Scumpe, diamantele, ce le fascincază prin stră'ucirea lor. Altels știu să sa ferească de Tăpitoare prin mime- . -dism,. câre-sb periecționează cu cât se perfecţioncază 
a . să . . . Î. -.



E a 

"şi puterea răpiloarelor de” a distinge culoarea obice- 
tului de culoarea prefăculă a victimei. In ce privește. 

:elelalte aniniale mâi superioare, se suo d bunioară,; ce. 
efect iritant, produce asupra lor roșul. - 

- Asttel, simțul culvrilor crește treplat în seria zoolo--" 

„gică, până la cin, la care, asemenea, sc desvollă în: 

decursul timpurilor. -. -- pa .- | 

" Imaginile accideniale și „culorile. complimenlare. — 
î Imaginile accidentale formează. un alt fenomen curios 

rolaliy la sensaţiile vizuale. Uncori, după câ am „privit 

ui obicet oarecare, şi luându-ne Ochii dela el, îi 'in-" 

-dreptăm în: altă parte; se! întâmplă să vedem încă - 

"forma lui, adesea cu aceeași lumină și umbră/. cu 

i “ acceaşi culoăre, și atunci avem o imagine accidentală 
N — pozilivă ; ;sau îl vedem cu schimbări î în privinţa luminii. 

și atunci avem, imaginea: -accidentală negalivă. In cazul - 

“acesta, unde cră, în obiectul contemplat, umbră, se 

vede 'acum lumini, și viceversa ;. în culoarea schini- . 

bată se constată cuiloarea „somplimeniară a obicctulu. 
- 7 a, = 

Cutori complimentare sunt acelea - cări, combinătă dau 
albul ..şi puse alăturea par. mai strălucitoare ! mai. vit. În 

| acest raport. stau:. E De z - . 27 4 

î 

- roșul cu albastrul. verziu 
N portocaliu cu albastrul ciani 6 

a galbenul cu îndigo - - 
o galbenul-verde: cu violetul Pa 

verdele cu purpuriul. “ Da i 

Dacă, prin urmare, am privi, mai mult timp un obiect. 

"xle culcare verde, imaginea acidentală sau postumă nesa- 
livă, ce s'ar proectă în. atară,-când am întoarce ochii dola 

el, ar îi - purpurie. Prin aceasta sc explică pentruce purpu- 
iul s'ar păreă mai viu. dacă IL am privi după ce ne vom 

"fi uitat la verde, - si 
1 3 

UL, Sensaţiile auditive. — Organul fizic: e urechea, ' 
împărțită în externă, medie Și internă ; în cca internă Ra 

“IL, Găvănescul. — Paihologia.  -- a - ă 6
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“se termină nervul acustic, râmificându-se într? un. li 
- chia: Când! acest lichid vibrează, sub excitaţia vibra- 
"iilor și ondulațiilor.. aeriene, venite din afară pe ure- 
„chea-externă şi medie, face să vibreze și. extremităţile, 
"-nervului:ce plutesc în. el. Aceste vibrații nervoase sunt 
" transportate lacentru ; acolo se dă naştere elementu- 
"lui psihic numit: săhel, care se poate să fie de două fc- 
“ Iuri ;"sunel muzical sau sgomol.. 

“Sunetele se geosibese: Prin intensitate, înălțime, și.» 
“timbrul lor. a 

Inlensi! lalea. s Sau i forţa sunetului, depinde. de ampli- 
- tudinea vibrăţiilor ; ; iar înălțimea de iuțeala tor; adică 
"-de.numărul lor pe secundă. Cel mai bas sunet posibil * 

are. 16 vibraţiuni pe secundă ; iar cel” mai. înalt” 38 . 
„de mii, pai - -- 

“Timbrul: stabileşte ” dcostbirea între: notele. cari ar 
'aveă toate celelalte calități egale. Aceeaşi notă, scoasă” 
„din diferite instrumente, se deosibeşte. în culoare și 
„nuanță din cauza constituţiei materiale a a instrumen- 
tului care face să Varieze, timbrul ai 

- 
- 7 

Timbrul” s'a explicat prin - analiza! unui sunet simplu, adică a unui Sunât care pentru noi.pare a îi-o simplă notă: şi s'a găsit. că, la nota fundamentală a unui sunet se " adaugă şi se contopesc alte note accesorii proprii organi- zaţiei particulare” a. instrumentului, şi “cari sc: numesc pute: „armonice, fiindcă se armonizează astfel cu nota Dee încât, împreună Cu ta, par a scoate un singur sunet mu- zical:, iar în cazul când aceste sunete. accesorii nu se ar- „Monizează cu nota principală, dacă nu se acora ă Şi nu du-., rează egal, atunci nu se: produce un sunet, muzical „ci unul zi yomolos. = | . - 

Direcţia și distanţa, ce par ase c distinge câte odată cu urechea, după cum sunetul se aude ma:- tare sau măi slab, în realitate nu' se câștigă direct prin simţul auzului, ci, » după cum, s & notat 1 mâi înainte, prin. cel 
N 

În “a 
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muscular. Numai indirecl se “cunoaşte distanţa prin 

auz sau vedere: după tăria sunetului sau după nuanța 

“culorii se induce depărtarea cauzei. lor: obiective. | 

| III. Sensaţii ile tactile. —- Simţul aclului nu are un 
organ propriu al său și localizat, ci sensibili tateă tac- 

2 tilă este 'estinsă pe tot corpul, în difurite, grade de - 
intentate: Aceste' grade atârnă de nuniărul nervilor 

existenți în părţile respective. ale corpului. „Limba; 

buzele și vârfurile degetelor sunt. cele mai sensibile ; FE 

spinarea este mai puţin sensibilă. Gradul de sensibili-: 

„tate s s'a constatat experimental, atingând cu vâriurile : 
“unui compas deschis deosebitele regiuni ale corpului. | 
Limba percepe ca două excitaţiuni” distincte. înțepătu- ă 

rile celor două vârturi separate la distanță de un mili- 
“metru ; degelele, atunci când vârturile sunt depărtate: Dă 

dela 2—3 mm. î.bizzele la 5 mm. ; obrajii la 1]. mm. ; 
'- spinarea dela 65-68 mm.-Dacă; în aceste cazuri, com- 

- pasul se- 'deschi de mai: puțin; cele două înţepături. ale - 
vârfului nu se percep separat, ci ca o singură escilaţie 

: întrun singur punct.: a 
-- Simţul tactului ne: arată cantăţile de neled; riiălăsos. 
d3pru, grunjos a suprafeţelor şi contribuie, împreună . 

= cusimţul muscular, a ne face să cunoaştem întinderea, 
- torma, situația obicetelor, precum și duritateă și elas= 
„ticitatea lor. a , ae . 

. Pentru ca sensaţia tactilă s să se producă, ezcilația- 

-. nu trebue să consiste în o presiune mare asupra ner- 

=vului,. căci atunci se pune în: activitate și simţul mus- 

ze cular ; ;ci e destulo atingere ușoară, o acţiune, mecanică. 

oare-eare numai „dsupră. pielei: - ” 

IV. Sonsaţiilă de. temperatură, „Pielea n nu este 

numai organul tactului,! „ci și al simțului termic ; FE 

po AI n
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în ea se găsesc răspândiţi și nervi cari, din con- 
“actul lor cu corpurile, anume cu vibraţiile lor mo- 
leculare, he dau senzaţii de iemperalură. Gradul acestei 

 sensibilităţi termice corespunde, în diferite părţi ale . 
- corpului, aproape cu gradul sensibilităţii tactile ; astfel 
„limba şi buzele sunt cele mai sensibile la temperatură, 
Aceasta a făcut pe unii să creadă că temperatura! se 
percepe tot priri nervii tactului. 

.. “Sensaţiile: termice se produc, când există diferență 

o 

— 

de. grad intre temperatura corpului nostru ŞI a me- 
diului.sau corpului cu care venim în contăct. Dacă pre- 

“ lungim mai mult timp contactul, sensația scade, chiar 
* încctează. Mișcărea poate atunci-s'5 redeștepte, căci 
ca mărește intensitatea sensaţiilor și în cazuri obiș- 

_mnuite. Dacă diferenţa dela un mediu la altul, în care 
„trecem, nu e mare, trebue să se facă repede trecerea 
"pentru ca diferenţa să se perceapă. Trecerea freplală. 
poate avcă, de efect să nu se observe chiar diferenţa 
mâi mare „în gradu! de temperatură a două medii. 
Acelaș lucru sc-întâmplă când crește sau scade cu 
încetul temperatura aceluiaș mediu. Aşă; o broască: 
pusă în apă, nu face nici o: mișcare, dacă apa se în- „călzește câte puţin, până dă în clocote. - a 

Mărirea supraieţei de contact, face asernenea să-va- 
„rieze gradul sensaţiei. Dacă întroducem un deget înt”o apă caldă de 320 R., apa ni se pare mai. puţin“ caldă decât cea de 29, în :carc întroducem mâna întreagă. AL. BAIN face observaţia 'că; dacă se ating două. 

i 

părţi ale- corpului, partea, 'în care sensaţia' tactilă e. “mai fină, percepe: pe. cealaltă numai prin tact, ; iar partea, în care sensibilitatea tactilă c mai puţin dee- “voltată, percepe numai temperatura” celeilalte. Dacă 
a | N 

> . Se . i 
N 

7



p 

, 

ducem degetul la pleoapă, degetul simte nelezimea. 

— pleoapei, iar pleoapa temperatura degetului. 
. : = 

YV. Sensaţiile gustătive.— Organul simţuiuă-gus-- 
tului e limba, unde sunt "răspândiţi nervii: respee- 

tivi, cu papilele lor de diterite, forme, n mai cu. seamă. 

pe margine și la baza” ci. 

Obiectele escitante pentru: a “produce sensaţii, gustative; 

irebue să fie disolvaie în apă ori în salivă. De aceea simţul: 

gustului s'a numit şi simţ chimic, pe când cele de până aci 

s'au numit simţuri 7necanice,. pentru, că obiecul escitanit. 
îşi producea efectul prin simplă atingere sau. lovire, o 

Simţul gustului ne arată calitatea noindoios spe 

cafică, de dulce și de amar. -La acestea se pot adăogă 

"şi cele de sărat şi de acru (acidic).. Sensaţiile însă de. 

aslringenl, picani, ardeial, obţinute tot prin mijlo- 

cirea limbai, nu sunt datorie numai nervilor, gus- 

tului (gloso- -faringianul), ci și nervilor tactului (sau. 

lingualul), răspândiţi mai. ales către vâriul limbei...» 

„Prin: urmare nu sunt sensaţii gustative propriu: 

zise, ci compuse. din tactile şi gustative. 

Prin limbă-se percepe și savoarea “obiectelor, 

tunci când zicem bunăoază că un aliment; e aia, 

apetisant, fără gust sau chiaz desgustător, neplă- 

cut. Aceste calităţi nu se confundă cu dulcele sau... 

" „âmarul ; prin ele se arată numai gradul de digesti-- 

bilitato și de nutritivitate a! alimentului. De accea - 

perceperea: lor se datorește altor nervi decât celor 

„de gust propriu ziși. -O membrană a limbei are asc- 

mănare de organizaţie cu membrană. stomacală, și. 

„prin *urmare se “impresionează. deopotrivă. în Vine: 

sau rău de: cântactul unui obiect. “Ceeace. se primeşte |
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de membrana limbei. ca” "ceva gustos, se primeşte 
de stomac că digestibil şi nutritiv. 

Sapoarea sau savoarea se deosebește de sensaţiile 
"gustative. Și prin aceea că, odată stomacul săturat, 

substanţele. nu mai: sunt sapide sau apetisante, dar 
= pot escită încă nervul gustului. (gloso-faringianul), 

care încă va percepe calităţile lor de dulce sau amar. 
“După ospăț, - friptura cea mai gustoasă se refuză, 

o. “prăjitură însă nu. . 

4 

„“sensaţii de -miros. Dacă" oxigenul lipsește, sensaţiile nu se. 

| "VI... Sensaţiile oltactice..— Organul corporal. al. 

simțului mirosului e nasul:' In: membrana ce căp- | 

tușeşte fosele lui se află ramificat, mai ales către. 
„fund, capul. „periferie al nervului olfactic,_. ai 

Obiectâle ce impresionează acest nerv sunt numai sub 
formă de gaz şi toate au mare afinitate pentru oxigen cu 
care se combină în fosele nasale spre.a pute produce 

produc. De aci se vede'că'şi simţul mirosului merită nu- 
mele, de simy chimic, ca. şi acel al gustului, 

_Sensaţiile olfactice; distinse de conștiință noastră, 
 n'au nume particular în limbă; le numim după nu- 
mele „obiectului: care le provoacă: “miros “de lămâiţă, - 
de. trandafir, ete. Și ele se împart în olfactice pro- 
priu. zise şi improprii. -Acelea sunt sensaţii de miros : 
plăcut: și neplăcut, de diterite nuarițe. “Cele impro- 
prii sunt compuse din olfactice: Și tactile, precum e: 
“mirosul - “picant - produs: de: amoniac. - 

“Puterea de 'distingere a. nervului “olfacţie este 
foarte mare; o cantitate” de. escitaţic cât de. mică... 

“devine perceptibilă. Așa 2" milionimi- dintr'une mi- 
ligram de mosc. se. fac sensibile simțului: odoratului, 
cu toate că existență lor nu: se poate descoperi. prin 
nici un alt mijloc, prin nici o. reacțiune. De aceea. 

.. - : ID — 
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se zice "de un om, care vede: Şi» i înţelege lacrutile de 

“departe, după puţine elemente ȘI. manifestări, că... 

"are „miros în . pa 
ia 7 N . 

VE. Sensaţiile muscuilare. Din funcțiunile. 

“organelor motore, și “anume ale. ;mușchilor, rezultă 

două feluri de: efecte psihice: i, Ra 

a) -Sensaţiile. cari depind de. condiția” organică : a. 

„mușchilor, ex. sensaţiile 'de oboseală, sfâșiere, tăere. 

— arsură, spasme. Acestea au. “un caracter. pasiv şi se 

— - „venite din natura stării. rhușehiului, asupra nervi- 

Sa 

lor sensibili ăllători în: muşchiu. | , 

:b) De un caracter acliv,-de mișcare, sunt, cele pro-.. 

„sub impulsia unui. curent. nervos venit dela centru.-! 

„In sensățile provocate de activitatea musculară - 

distingem prin: conştiinţă următoarele "momente: . pă 

1. Gradul de conirăclare. musculară, prin urmate 

| „cantitatea de forţă, de energie cheltuită de noi; pen-. 

_ tru învingerea.. unei: rezistenţe obicGlive, din atară 

- produe fiziologiceşte prin “escitările “particulare, pro= 

duse cu ocazia. “coniraclării . voluntare a muschiului... 

  

N 

„Şi care sexmânitestă în ? greutate,. | tensiune sau. pre= - 

- . siune; tracţiune, "pulsiune sau :: împing ere. Apre- .. 

„cierea relativă-a acestui grad- sc face sau numai mMo-: 

7 mentari şi trecător, sau: permanent, pe baza - unui. .. 

“ termen de măsură rămas. Îix în conştiinţă, în memo- 

_rie. Așă, calfele de 'cofetari și “de hrutari, apreciază 

din memorie, după o- unitate de măsură constantă. 

Și prezentă în conştiinţa lor, gradul” de densitate ne- 

„cesar unei paste; persoanele “ocupate cu: măsurarea 

„greutăților câștigă . deprinderea de a cunoaște, prin 
ii 

„conștiința “gradului de - tensiune, „de piesiune sau



  

e, ” Aprecierea: duialei “sau conlinuării unui eforl,: 

“fie sub o formă de mișcare sau. diniamică (racţiunea, 

.. 

contracție musculară, greutatea - relativă a obicez ul 
telor: așă măcelării, împiegaţii poștali, etc, , 3. 

"“propulsiuncă), "fie. sub formă statică (tensiunea). 

„Distingem prin: conștiință. dacă o. contractare mus- 
„culară a ţinut mai mult de cât alta și aproximativ 

„dur atei efortului. 

„notă formele. cunoscute sub numele d 
- „Simţul echilbrutui”, „simţul orient 

cât a ţinut. Şi aici măsurarea poale fi de două fe- 
duri: sau relativă și temporară, pentru momentul . 

de-i faţă, atunci când se' “compară două. durate suc- 

"cesive de „contracție. și se -declară care ce mai mare;: 
au absolută, _ permanentă, - când s'a- câștigat- prin: . 

“Gxerciţiu. oarecum, o unitate de măsură fixă cu care 
sa compară Şi se măsoăcă  selelalte durate, 

3. Aprecierea repeziciunii cu care se: facă mişca-. 

ea sau contracția - “musculară este. un “element. dis- 
tinet .de conștiință, alăturea cu accla al: conștiinței 
gradului de forţă « cheltuită: =ŞI alăturea cu conștiința 

Ea ne ajută la „aprecierea “distanţei, tot aşă de bine. 
ca și conștiința” duratei sensaţiei. Distanţa: va fi cu. 
satât mai lungă cu 'cât'se va parcurge, într'o unitate - 
„de timp dată, cu o iuțeală mai mare ; după cum eră ! 
cu atât mai lun: ză cu cât se. parcurgeă, cu o unitate 
de i uieală „dată, întrun. timp, mai îndelungat. 

"Alte censații carăcleristice în legătură cu simțul Thascular. 
Muschii sunt organul specific! esenţial al sensaţiilor. de miş- 
care. Pe lângă mușchi mai trebue să se considere şi fen- 
-doariele, articulațiile și oasele, 

gane; rezultă întregul . simţ aL. mişcării sau Ie! neştezic, cu 
diferiteie lui moduri de manifeștare, între cari se. poate 

e „Sinupul atitudini”, 
arii”. 

Din combinarea, în diferite  - 
'Proporţii, a datelor censoriale venite dela toate aceste or- 
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-- și în stânga la ajungere, c câte un obstacol, care sim-. 

 bolizoază în. „conştiinţa noastră limitele, extrumită- i 

ile” liniei parcurs se ș se face posibilă astfel aprecierea. . 

Iinporlanja. sensațiilor musculare ca. elemente de 

cunoașlere.— Poribilităţii” de - a distinge gradul de 

conlinuâre al unci sensații se datorește formarea ideii 
de limp și evaluarea lui, i 

> “Conștiinţa continuării - unei: sensații de mișcăre 

constitue asemenea unul și- cel mai esențial din fâc- 
torii ideii de spațiu sau de czlensiune. Ea, singură, 

numai dă ideea de întindere liniară prin conștiința. - 

cantității de forță cheltuită; în. colaborarea: însă? 

„cu sensaţiile faclile, măsoară «lislarița, “suprafaţa, vo-: 

lumul, Jorma, mărimeă; deti ne. dă toate: elementele .. 

ce “constituesc- ideea de spațiu. Astfel, dacă închiderm. 

“ochii și plimbăm brațul în spaţiu, conşțiința duratei. 

mişcării sau a efortului cheltuit! pentru ca măsoară. 

întinderea liniară, fără : idee „precisă de “distanţă. 

„Aceasta. se câștigă când interyin. sensaţiile. tactilez o 

„când bunăoară mâna atinge: în. dreapta, la plecare, 

dislanţei, prin. închiderea liniei în părţile indicate de- 

sensațiile” tactile. Tot așă. se ajulă sensal, iile. Muscti= 

lare cu cele tactile, în constatarea mărimii, supraje- 

-. ei, ote., mai puţin în. a- ormei. Dia 
, p! 

Ar: fi destul cele notate“ până aicea, spre a vedcă. 

impor rlanța sensațiilor musculare ca. clemnente de cu-: . 

noăștere- a lumii. Dovă. din ideile: cele mai însemnate- 

ale experienţei: şi cunoașterii, adică. ideia de. lim p» „ 

> şi cea de spaţiu, se obţin cu ajutorul.mai ales și a-— 

proape_ special al sensaţiilor musculare, sau. al aces 

tora unite cu cele tactile. Dar, afară de aceasta, sen— 

saţiile “musculare sunt'în stare, mai mult decât cele— 

- , 

- ” Tm - i ” ” 
m. 

lalte sensații, venite de la celelalțe simţuri, a ne da; - 

-



  

ideia ; și a a ne convinge de: existenţa unei 1umi afară 

din noi, 'estinse: în spaţiu. „Rezistența ce încercăm. 
în mișcările, în desfășurarea energiei. noastre, “din 

: partea. unci forțe 'extorioăre, lâce să se nască în:con-. 

_- Știința. noastră adânca. credință, că, pe lângă eul nos- 

“tru, mai există ceva de sine_ stătător, independent 

“de. noi, în univers, non- -cul. imaterial, lumea obiec- 

Stivă, Sensaţiile venite “prin - celelalte simțuri . ne-ar 
” “putea. mai de grabă! înșelă ; tonurile, mirosurile, 

a 

"datele. vizuale, ar puteă - îi niște păreri ale. noastre. 
fără motiv! obiectiv; fără cauză exterioară. Şi ca să 

- le “constatărn . obiectivitatea, 'vecurgem “la sensaţiile . 

musculâre. ajutate de cele tactile: pipăim, apăsăm, 
„ împinigem, ete. Rezistenia, „opusă din -afară forţei 

r 

- 

cheltuite de organismul. nostru, ne „convinge. atunci . 

R existența caiizelor obiective ale acestor scrisaţii. - 

VIUL “Sensaţiile organics.— Cenestezia. Sen-. 
sații- Orgănice se numesc acelea cari se” “produc din 
„stările diferitelor: organe ;. cle -işi iau'nume particu:.- 

- lare: după. acele. părţi ale, „corpului. sau: după acele 
organe de unde provin. Asttel avein sensaţii organice 
“ale mușchilor, precum .sensaţii de oboseală, de _ru- 
"pere; tăietură, înțepare ; sensaţii organice . ale ner- 
ilor, . precum . dureri nervoase,. oboseală nervoasă, 
-uritul ; „sensățiilu: organice ale. circulăției., ȘI? muti” 

„Hunii, precum. . cele “provenite din - respirarea unui: 
“aer: curat, răcoritor, sensaţia sulocării ; apai cele re- 

> Iative la stările organice ale- canalului alimentar, 
- precum c greaţa,: .:, - 

Sensaţii!e -organite se mai cunose zi sub denurhi- 
rea de “sensajii_inlime, 'c ii _inlime, căci excitalia,. „ce impresie: 

| nează nervii. sensibili . respectivi, se găsește înnăun 
[N ps A . - — ” 

oz Sa 

 



g.: ae 

- trul organismului, pe când la. -sensaţiile: zise 'ezierne». 
precum "auzul, văzul, ete, excitația ce atinge herv uj - 

sensibil, vine din afară. "Acestea orientează: asupra 
“mediului înconjurător ; - cele: interne asupra modu- 

lui de a fi al organelor corpului. 

"Aceste sensaţii, deşi în mare parte greu de distins . 
şi de localizat prin conştiinţă (de-oarce sunt perma-: 

nente şi au venit în conștiință totdeauna împreună, 

de când a început vieaţa organică), totuşi au mare 
“- influenţă asupra dispoziţiilor noastre sufletești. Ele - 

constituesc ceneslezia, adică starea afectivă generală. 
Ta a 

buna sau reauu dospoziţie ce nu se datorește unor - 

circumstanțe exterioare determinate sau unor cauze 
morale anumite, ci vine din modul de: funcţionare.. 

şi din anodul de a fi al organelor nostre corporale. 
o 2 

Sensaţiile» organice, constituesc, afară de. aceasta. unita-: 
„tea şi permanenţă” personalității, precum şi a temperamen-: . 
tului nostru, prin permanența și constanţa lor. Când ele... 
se schimbă, "când: se. alterează, “se schimbă şi se alterează 
si personalitatea noastră: aşă încât cineva poate ajunge a: 

„se crede 'că este un altul, adică să-și ateneze personalitatea. 
„sa proprie, numai din cauză că sensaţiile lui organice devin 

alte (Alienaţie). 

Compoziţia. sensaţiilor simple 
r 

a 

, Conştiinţa ne arătă senzațiile: ca simple. "Cu. toate acestea. 
un sunet, arătat ca simplu de conștiință, în realitate e re- 
zultatul Sinlezei mai multor elemente acustice. Un sunet Mu- -: 
zical, o notă, se poate consideră astfel ca o armonie fiind 
compusă din consunarca in acord a unei note fundamentale 
impreună. cu mai mule note accesorii (v ezi sensaţiile au-, 
ditive). 

Tot.așă se pot “consideră Şi sensaţiile vizuale, bunioară- 
cele de Gutoare, ca sinteza a două clemente, unul cromatir: - 
și altul acrometic.: După cum predomină. cel dintăiu sau cel. 5 
de al:doilea, culoarea se prezintă mai deschisă, „mai slearsă. 
sau mai închisă, mai concentrată. -. 

Asemenea_ în  sensaţiiie snstative, ca cele de ardelat, aus 
Da 

. 

+



  

| “ringent, etc. s'a văzut 0 combinaţie de elemente gustative 
“propriu zise şi elemente. tactile ; după cum în cele olfactice 
picante: s'au gasit elemente olfactice propriu zise Și un ele- 
“ment tactil. . a 

_. a , p - , i . - . - . 

Raportul cantitativ dintre sensaţii și escitaţii. 

"Pragul și mazimul “escilaţiei. Legea lui Weber şi - 
a lui Fechner. Intensitatea sensaţiilor variază de 
regulă” proporţional: cu intensitatea. escitaţiilor, în 
oarecare limile şi după niște legi anumite. 
"Limita inferioară a escitaţiilor,- dela care în „jos . - 

nu le mai răspund în noi nici o sensaţie, se numește 
| pragul escilajiei ; cea superioară, de la care în sus nu 

„ maj corespunde nici o creştere în sensaţie, și se în- 
cepe chiar distrugerea organului, se numeşte înăl: 

” “imea escilației.. Așa s. e. limita maximă as escitației 
" “pentru sensaţiile auditive este de 38.000 vibrații pe 
"Sccundă. : a ă E 
"Pragul escitaţici s'a determinat . prin experienţă 

şi s'a găsit pentru fiecare categorie de-sensaţii câte 
= unul deosebit. Da Ia 

--a îi perceptibilă” este o presiune dela 0,002—0,05 gr. pentru „Simțul temperuurei: 1/0 G, când. temperatura pielei ar fi „de 12,42 GC. pentru sensaţiile musculare: o contracție muscu- 

Pentru tact, limita minimă a escitaţici. care abia începe - 

„.„» dară de 0,004 mm. ; pentru sensaţiile auditive;  sgomotul . o făcut de o bombiţă de șoc de 1 mgr. căzând.pe o supra- “faţă de sticlă dela o înălțime de 1 mm.; pentru sensuţiile vizuale de lumină: o lumină sau o cecitate de lumină de -300 ori mai slabă decât acea a lunci pline. . o 
- . . , . - -, | + ” - NN , x Ă , 

Intre acest prag şi maximul escitaţiilor, scnsaţiile . 
eresc in: raporl cu creșierea: esciiajiilor, dar nu în ra- „„ Porturi regulate și siniple. Dacă escitaţiunea se facea „„“de două ori mai. puternică, sensația nu devine de: 

'
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doutt ori mai intensă. Această întârziere do creștere . 

a sensaţiei, iață cu creşterea oscitaţici, este o. lege 

| psihofiziologică, numită legea lui Weber. După cer- 

i eclări experimentale, Weber formulă rekula că: ra- 

i portul escitaţiei iniţiale şi tescitaţiui adiționale. este 

"*statormcă pentru un anumit fel de sensaţii. 

 Bunioară spre a obţine un, grad de sensațic, per- 

„ceplibil ca fiind imediat mai mare decât.acela. al. 

” sensaţici precedente, trebue, pentru sensațiile tactile,. 

: “de temperatură şi auditive; să crească cescitaţia cu, 

„W din intensitatea ci anterioară, iar pentru sensa- 

+ ţiile musculare cu 1,sap și pentru cele vizuale cu 100: 

i. Fechner a voit: săgăsească o lege relativ. mai 

simplă; după care ar creşte” sensaţiile .corespunză-. 

- de, are cu creşterea = escitaţici. Astiel, după el, esci-: 

"aa, ile “cresc în progresiune geomelrică, pe când .sen- 

sai, 'e corespunzăloare. în progresiune arilmeiică, 'a-: 

| .d eutru escitaţiile de o intensitate de 1, 10, 100 

   

-«dică p 

"Sau, în Alţi termeni: sensaj 
-legea psiho-fizică, a- cărei pretenţie de 

nsaţia cu aceiași precisiune matematică 

'enomenului fizic, s'a constatat ca fiind 

t sescilației, — 

"sa măsură si 
„ce sc-aplică i C 

ară, 
j-cu itotul arbit - za E 

ser nu e: generală pentru toate sen- 

“utut :constată la cele gustative și 

“aceasta, nu este exactă în. termeni 

“ni "formulării ei mai ales de 

_îi considerată numai ca apro- 

“saţiile; nu s'a p, 

- matemateci precişi : 
;către Fechner. Poate 
-T * pe N LY .. Ă Su zimaliv, adevărată: pe 
„zât de puţin, -escitaţia tre 
mult mai mare, și cu cât ni 
= ăi - Lai 

„bue să crească într un grad   - - > — 

avea. sensaţii de o intensitate de 1,2, 3, ste. 

ia crește. cu logarilmul — - 

a ridicăm- mai sus cu creș- - 

: “aUru ca senzaţia să crească - -



„ taţie, spre. -a- putea. percepe 0 sensație novă, de un - 

Di E ga E ri 

  

terea, cu atât trebue un grad. și mai mâre de esci- - 

grad imediat superior. 

.f > 
+ 

“REPREZENTARILE SAU IMAGINILE. 

„ Prezentăţiile sau sensaţiile devin reprezenlații sau . 

.. .. * pg 4 > Ă imagini, când. ne revin în conștiință fără să fie de 
faţă obicctul exterior sau escitaţia ce le-a produs. 

"ci din alte cauze. Această revenire în conștiință în- 
semnează că datele. “psihice” corespunzătoare sen- 
saţiilor nu dispar din noi, odată cu încetarea acţiunii 
cauzelor ce le-au produs, ci rămân și se păstrează 
în organismul nostru psihofizic, sub o formă sau alta, 
și pot, în unele imprejurări, să revină în conștiință, 

e. - A ga . ÎN „adică -se pot -reimprospătă, "reproduce. Aceste re: - ep Î - fo ax produceri, ateste, “reprezentări sau imagini sunt însă. 
mai slabe, n'au intensitatea primitivă a prezen- 

, 

lor obiective. =: Su 
“Imporlanţa lor pentru vieaţa. sufletească este mare. 

tațiilor corespunzătoare, nici -înseninarea realităţii . 

* Ele constituesc fondul: vieţii interne, din: care: se plăsmuese visurile în timpul somnului. și reveriile 
în timpul veghorii; și tot materialul bogat de ima- “pini, când, închidem ochii în liniștea: singurătăţii, 

. 

și. ne plimbăm mintea la scenele trăite, și: depărlale | în timp și în' spaţiu. Cu “ele se servește - spiritul :să „conecapă idei, și imaginaţia ca să, creeze. 

“Toate. prezentaţiile, venite. dela toate simţurile, au într'un grad Oarecare această proprietate a re- productibilităţii mintale sau -a Teviviscenţei. Dar 

. ... N 
7 pe -. Variajii în gradul de reproductibililale minială..— 

DE 

A
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gradul reprorluctibilităţii "r nu: este cal pentru toate 
uenere. 

„ce'e ce se reproduc mai ușor şi totdeauna mai. exact. . 

“ Cele audilive vin “în al doilea rând. Când ne gândim . 

„la o! persoană cunoscută, 'cceace. ne-vine. mai întâiu 

„în minte și mai. precis . este, chipul; înfățișarea: exte-. 

“ rioară, fizionomia” că, adică. elenientul psihic de. na- . 

tură "vizuală. Apoi ne vine în minte, în al doilea 

__sensaţiile: 

plan, nu aşă de viu:și precis, vocea, elementul psihic: în 

de. natură auditivă. 

Prezentaţiile venite. dela celalte siiăpuri : cele. tac--- 

„Aşă “'sensaţiile . vizuale sunt, in 

“tile, de temperatură, musculare, ete, sunt mai puţin. 

„„Şi-mai greu “reproductibile. Când ne gândim d. e. "a. 

ma: 6i ne vin “îndată, în i '9 

      

    

    

“portocală, c coloarea .și- form 

“inte. Mai anevoiej ne putem, “înprospătă: cu viva-, 

“citate sensaţiile: tactile ce am-obţinut din contactul : 

- cu portocala; precum şi cele gustative și: olfactive. Po 

=. Reprezentarea vie a acestor sensaţii inferioare: este i . 

„mai! 

foamea, setea, oboseala; “Când suntem “sătui, nu ne. 

nu crede la llămând”. d a 

“Dintre diferitele sefisaţii ce am “icoreat;. „când am E 

“Tuat parte! la un: ospăț, ăcelea care: revin mai anevoie,-. 

„ dâșă revin, în minte; sunt, "cele de saţietate,; când. 

7 ne-am. sculat :dela. masă”; “cele de apetit, de mă 

înainte de a ne fi. aşezăt. la ospăț; 

“al. diferitelor: feluri de bucăte sau dc Amur ; 

“surile, temperatura. Stim în general: că aveam sau a 

x 

smputem împrospătă - în nunte starea sufletească ce .. 

"avean, “când ne eră foame. De accea, „poale, sătuliă 

gustul particular. 
MIFO= | 

nu poltă. de mâncare ; că ne-am săturat ori- nu 

? . 

„bucatele: au „ost mu te ȘI bune, său din contră 
LS 

. 
? 

. 
? 

că. 

că 

. 

ai 

rară, dar_nu_ imposibilă. Cele mai” puţin repro- Dată 

ductibile dintre” toate sensaţizle . sunt cele “organice; 

S
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era cald: în cameră sau răcoare, etc. ; ; dar scnsaiile 
proprii, determinate - Și concrâte,-.ce corespunda 
cestor termeni; nu roînviază în. spiritul nostru, oșă 
cum _reînviază, ca suveniri clare „dela: acel ospăț, 

„ bunioară,. melodiile cântate. de : muzică, accentul =, 
vocii “unui .commescan, Sau aranjamentul sălii, or- 
dinea. persoanelor, “culorile - costumelor, chipurile 

"vecinilor, ilorle ce. îninod: biau masa. | i 
Gradul. reproductibriit &ja sensaţiilor pare a Sta în 

raport_cu utiiitatea: lor ; cu valgarea lor “biologici. 
Nu' numai. sensaţiile se “reproduc, în grad diferit. 

sl, Şi emojiile, şi atunci avem. “reprezentări sau ima- 
“ gini. afeclive. Unele stări afective se reproduc: însă. 
așă. de greu și așa de puțin; că reproducere a lor se 

"-reduce la o simplă afin tire a faptului că lc-am avut. 
:0 durere de dinţi, oreât: de grozavă ar fi foste no: 
“putem face să revină în conștimţă.. "Aceasta, și alte 
considerații au făcut.pe unii psihologi să tăa ăduiâscă 

- existen ţa imăgin clor. afective (W. JAME S).. Sunt 
“ destule alte cazuri, însă, în ţare emoţiile trecute: pe 
„Yin: cu-mare putere de viaţă, "Un suvenir: :dela o „fiinţă. 
iubită care a murit, redeșteaptă dureri, adânci € cari = 

- ne. „mişcă până. la Aacrămi, Se SE 

“Tipurile 'intâlectuale: vizual, audiliv,: molur. - 
"Nu toţi oamenii: au egală putere de. a-și reproduce. 
_în. minte. diferitele sensaţii. „Unii sunt. mai în stare 
aşi aminti, sunetele, alții “Seri zaţiile - vizuale, alţii MiȘ= -. 

“cările.! Da aci trei tipuri intelecluale mai. impor tante.. 
Cei dintăiu” alcătuiesc lipul audiliv, cei» dealdoilea . 
lipul vizual, cei: dealtreilea lipul. motor, 

NI Pentru” deteriinarea tipului: intelectual, se „poata. „ -Îaec următorul 1 experiment, Surieni f pe un tablou un. 4 
! : . . _ 

N «



  

îi JI - Mee - Ri . o. Id Nea * 

număr” de litere, despărțite în careuri, "şi ile. citim - 
_târe cuiva, sau mai multor. persoane, arătând pe. 
rând literele citite. După ce a. stat-tabloul înaintea - 
lor câteva minute, îl depărtăm şi le cerem: a Tepro- 

„duce din memorie literele pYrând şi a observa“în a- 
a _-.celaş timp. mijlocul de: care s'au. servit în reprodu- 
„cere. -Cirie îşi aduce aminte. de litere, urmărind. cu, 

3 mintea tabloul, .ca: şi “cum l-as: vedea în ain tea lui 
=. aparţine tipului. vizual ; cine îşi, aduce. aminte de nu-" 
„„ mele literilor, ca și cum le-ar auzi citite din nou, și le 

reproduce ajutat, de acest mijloc, este tip audiliv 

„tru pronunțarea “numelui acelor. litere, făcând ușor”: 
Să mişcările cor orospunzătoare, e din « cei cu lipul motor, = 

7 

PERCEPTIA. 
. _ : 

a “Prezentăril şi reprezentările, de cari a. fost vorba - 
mai -mult până aici, -se, numesc simple ca producte” 

: particulare” Și “elementare “ale” atingerii -lunaii exteri- 
„Bare cu unul din. simţurile. noasţie. Astfel culoarea; 
sunetul, sunt producte pshice datorite fiecare unui 

5 “eingur simţ determinat, Cauzelv. cari: produc însă a 

„ caste: scnsaţii simple, nu se găsesc izolate în matură: ÎI 
ci experiența ni le arată: totdeauna mai multe unite. 
ta un loc, şi anume intr un număr in definit de combi=-- 

nări deosebite dând - astfel naștere la atâtea asocia- 
“ţii de “prezentări variate: auditive, vizuale, - tactile ” 

Si mente psihice, de: cunoaştere, sunt; drept. vorbind, 
niște abstracții ale minții, la care recurge studiul: 
“ştiinţific al vieţii: sufleteşti, spre” ai pătrunde” na- 

fm 

P
r
 

să - 1, Găvănescul, —.Psihologia. - 

- * cine repetă încet, în minte, articulaţia necesară peu- - 

musculare, 'oltactice etc.. Astfel. că sensaţiile -ca ele- ” 

; Î 

o
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- tura: complexă. De fapt orice obiect . dă naştere, 
prin prezentarea sa, la mai multe sensații de odală. 

„Acele sensaţii sunt legate între . ele: astfel că for: 

“mează o unilate, anume aceea a “lucrului consi- 

derat: O floare ne dă sensaţiile de culoare, de mi- 

ros, greutate, formă, etc.;; toate unite la un loc, într un 

singur tot, alcătuiesc” însuși coipul observat. 
“Această sinteză de prezentări simple constitue 

“percepția. Prin percepţie cunoaştem astfel -un obieci, 

din care sensaţia ne făcea să cunoaştem ! numai, o ca--. 

litate izolată. * - . - 
Percepția, din cauza. ajutorului ce-i vine dela uni- 

_rea mai multor sensaţii simple, împlică în sine cu- 

noașierea și 'Iocalizărea cauzelor obieclive cari au pro- 

- dus-o. Sensaţia, ca atare, rămânecu totul subiectivă ; 
nu se raportează prin sine.însă-și la cauza ei. Un - 

-.. copil mic, când vede pentru prima oară lumina | 

“nu ştie de unde: vine această sensaţie, n?0. exterio- 

rizează și n'o atribue soarelui or lumânării sau lămpii. 

Sensaţiile, în mintea lui, nu-s'au.legat încă între 
„ele. pentru a_forma 4 grupuri corespunzătoare- lucru- _ 

” rilor ; sunt încă. simple, nu compuse, Numai după 

ce a constatat, prin :dese.. observaţii, că acel obiect 

din faţa lui (lumânarea) întruneşte în sine, la un loc, 
într'o, unitate, cauza mai multor escitaţii diferite ; - 

după ce a-văzut că acolo e cauza colectivă a unor 
. anumite sensaţii de formă, greutate, culoare, tem-: 

peratură și de lumină, numai atunci învâţă el a a- 
tribui, atât -această sensaţie. de lumină, | cât -şi . ce- - 
lălalte,. unui obiect determinat afară din el; învață 

_adică a raporta la nişte, cauze, a localiza, a exterio” 
riza, „deci a „percepe. _ Ie i 
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Percepția presupune astfel formată ideia de obiecte exte- 
: vioare, căci raportează fiecare prezentaţie 1% un obiect de- 

terminat alară de noi ea presupune, și mai general, ideia 
„existenţei unui ceva deosebit de noi, deosebit de eul nostru 

şi afară de noi. Numai astlel, când se naşte, în urmă, o pre-. 
- Zentaţie în.noi, putem s*0 atribuim unui "obiect determinat 
constituit din sinteza mai multor sensaţii, între cari intră şi 
“cea, particulară ce i se atribue prin percepţie. . Ă 

In percepţie ca şi în sensaţie, escitaţia obiectivă 
„este prezentă ; dar în sensație coprinsul acestei esci-. 

taţii este simplu ; în perecpţie este mai mult, sau' 
mai puţin compus: conţine, „pe lângă elementul 

„prezentativ simplu, care sc- percepe, și unul sau mai - 
- multe elemente reprezentalive, cari însoțesc şi fac 

posbil actul perceperei.. Vedem la un clopoțel MiȘ- 
'cându-se limba, şi sunetul ce auzim îl înterpretăm 
zicând: „clopotul sună” ; în acest act psihi. întreg 
avem elemente prezentative;: sunetul pe care îl au- 
zim,- culoarea, lumina și umbra clopoţelului, pe care-l | 

- Vedem: dar, pe lângă elementele prezentative, mai 
„găsim în conștiință și altele ce nu ne sunt date în 
"în acel moment de simţuri: găsim, bunăoară, forma, 
mărimea; conturul, greutatea, - netezimâa, răceala 
metalului din care e alcătuit, clopoţelul. Acestea nu 

„ne sunt date nici de simţul vederii, nici de al auzului. 
EI au fost căștigat. prin tact, și simţul muscular 

ce nu funcționează în acel minut. Datele. acestor 
simţuri .se. redeşiuaptă ca reprezenlări în acel mo-. 

„ment. și se combină: cu- elementele: prezentative în- 
“tr'un tot. "De aceea, “enrentul nervos provocat de 

- escitaţia exterioară în actul perceperii, este relativ 
mai voluminos și cu o iraectorie cerebrală mai am- 

„plă decât în sensaţie. d Să | 
O. fază mai înaintată de „percepție, bazată și mai: 

Tr . . _
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- znult pe date, luate din amintirea experitnţelor tr- | 
„cute, este când numai văzând un clopot, fără să-l au- 
“zim Sunând, zicem că percepem un clopot. În mintea: 

- noastră se deșteaptă atunci și scopul la care ser- 

sub formă 'reprezintativă,; chipul, gesturile, apucă-: 

veşte acel obiect a cărui formă o vedem, deci o. 
interpretare, o pândire, un “element mai abstract, 

“mai ideal, adăugat la cel sensorial: și repiezentativ. 
In percepţie intră astfel,: adesea şi idei ca element 

coristitutiv. „Perceperea depărtării - unui obiect sau 

unui sunet e un-alt exeniplu de acest fapt. 

Uneoti, “elementul reprezentativ al. percepţiei, 
“asociat cu cdl :sensorial. datorit. escitaţiei actuale, . 

deși d& ordinar mai slab prin natură, devine. ele- 
meritul dominat al. stării de conştiinţă: „percepţio- 

nale și lasă în umbră. sensaţia cu are constitue îm- 
-preună percepţia întegrală.. Vocea unui om cu- 

noscut, pe: care, nu-l vedem, deşteaptă cu atâta. pu 

„tere celelalte clemente constitutive= ale fiinţei -lui, 

-turile, caracterul lui, încât suntem stăpâniţi de 'e- 

" fectul lor” asupra noastră până la “emoție, plăcută 

- sau neplăcută, ȘI ne stau în_ minte 'cu o intensitate 

care infr ece cu 'mult pe a sensaţiei auditive. „cauzate - 

”. de.Yocea lui, Aceasta; -deşi actuală, s6 reduce! la” uni 

-- simplu. semn “trecător al unei: realități care, deşi din. 

domeniul amintirii, îi ia! locul în planul intâiu, al 
i N . 

- conștiinței. N pr 
Datele percepţiei, ca şi. ale sonsațăci, au proprie- 

“tatea reproductibilităţii, . devin 'reprezentări,.. ima- 
gini. Un obiect perceput când era de faţă, lucrând 

„ca 0 escitaţie asupra rai multor. simțuri, ne revine 
. „An minte și fără să fie de faţă, [i 

- haginile obiectelor, în prima „lor fază, „au 'ca- . 
1 . i - 

> 

y
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racterul realităţii individuale, concretă. Cu. timpul” | 
repetându-se experienţa perceperii „aceluiași, obiect. 

„2 diferite situaţii și imprejurări, se formează: în 
spirit o imagină mai generală, tormătă din. trăsă-. | 
turile” mai însemnate - și mai statornice ale lucru- 

„rilor. Copilul îşi recunoaște pe tatăl su Şi cânele pe 
- stăpânul său, fie că e culcat sau în picioare, cu pă- - 
lăria în cap or cu capul gol, pe baza-unei imagitii .. 
generice ce şi-au format în. spirit despre fiinţa lui, ._. 
prin contopirea diverselor. imagini individuale: con- - 

"recete în una mai generală. 
Imaginile eveluiâză şi “mai departe în senşul. ge-. 

| neralităţii, “formând din .mai multe imagina, generice - 
„ale mai multor indivizi, una şi mai generică a omului, 

_ după care se recunoaște fiinţa. omencască, privită ca. . . 
o atare, . indiferent de mărimea, grosimea, înălțimea ... 

„nete; ei. Astiel.se ajunge. la. ideia de om. 
„E Sondiţile şi - văriaţia perceptibilităţii-— Pa. * 

ță cu. aceeaşi escitaţie telul și gradul perceperii, va=. - 
„riază: E - 

1; După. sirucliura organică. a a speei. -Ce percepții 

- tactile or fi având cetacesle său animalele cu, învă- 

"liş tare, ca” ţestoasele, când sunt atinse de un corp. : 
cu o forţă. obișnuită nouă? Poate s'or fi asemănând 
cu acelea ce am avea noi; când ăm pipăi. un “corp : 

„se. compare însă - puterea. perceptibilităţii. olfactice 
„a cânelui cu' a: noastră: Acolo unde o estitație stă, 
„la noi,:sub pragul: conștiinței, rămânând _heperce- ” 
pută, la câni dă sensaţii Hotărâte şi tari. 

. Ă . ' . x, o .. pi , . _ 

cu. vărul * băstonului sau cu piciorul încălțat, . Să... 

-2.: După - siruclura organică: „individuală. Să ne _ 
„gândim, bunăoară, la impresia; cs fac. asupra . săl- - 
baticilor escităţii!e. auditive, vizuale etc. „de un grad. -



„__ imperceptibil pentru simţurile noastre. Sălbatecul, - 
-punănd urechea la pământ, - poate distinge" UN :S80- 

mot ce vine de depârte, ba şi felul cauzei ce-l pro- . 

duce,. dacă e o caravană, un animal, etc. ; poate . 

vedea acolv, unde 6chiul europeanului nu reușește 

a zări nimic ; poate cunoaşte după miros diferitele 
“naţionalităţi din. Europa, cari au trecut pe.la ei; 
„poate urmări, în miezul nopţii, o -caravană la o dis- 
tanţă dela care nu se aude nici un zgomot, numai 

simțind cu piciorul urmele vibraţilor lăsate pe pă- 
mânt în trecerea ci. 

3. După slarea organică. a aceluiaș. individ. : în di- 
ferile împrejurări, după 'cum 'se atlă în hiperestezie, 

„stăre fle. sensibilitate cxageaală, sau, din. contra, în 
anestezie, lipsi de sensibilitate. 

4. După structura: organului sau u părții din or; 
anul afeclal, la acelaş individ (v. sensațiile taclile.), 
„-5. După „um escitaţia se dă treptat sau deodată 
(Vezi exemple: la sensajiile “de iemperalură). 

6.. O escitaţie mică poate fi mai uşor percepută. 
„când a fost urmărită necontenit în descreșterea. ei, 
treptată, Să urmărim cu ochii o pasăre în sborul ci: 
şi vom putea s'0 vedem încă destul de sus și de de- - 
parte, unde: n'am reuși să o zărim, dacă ni s'ar arăta 
dela început de odată, la acea distanţă. | 

| 7. Dacă o. eșcitaţie se exercită. constant” și uniform . 
„asupra noastră, scade în efegi, și devine cu timpul 
imperceptibilă.. a 

8. „Mişcarea. jace.* să. _crească i 'sensibilitalea. Când. 
stăm mai mult timp. în 0. baie caldă, la o tempera= 
tură „conștantă;. numai percepem, gradul „căldurii 
ca la început ; dacă ne mişcăm însă în ea; escitaţia 

“ _ -
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- calorică se ” simate din.nou. Ca să pipăim mai. bine, 
“o stofă, mișcăm. vârful degetelor asupra ei: 

9. Ezercițiul rafincază puterea de. percepere. şi. 

- de discriminaţie. Laura Bridgman, care- era și oarbă -. 
și surdo-mută,. fusese nevoită să-și exercite simţul 

tactului în așa grad, încăt recunoaștea după un-an 

mâna: unci persoane cu care dăduse n mâna” o singură 

dată. E 

“10. Dacă două escitâţii,” de grad diferit, se exer- 

cită. în ucelaș timp asupra n6astră, cea mai. slabă 

“nu se percepe, cu. toate că ar [i de.un grad suficient * 
spre a-și. face efectul, când ar Jucra izolat. Astfel, 
punând o mână într'un vas cu apă călduţă și o mână _ 

"într'un vas cu apă mai caldă; atenția noastră aste 
„solicitată de aceasta din urmă, - -. 

“În. genere escitaţiile, cari isbesc acelaş o organ sen- . 

sorial, se' percep. mai desluşit când vin succesiv, decât - 

“dacă vin simultân. Atingând succesiv pielea cu cele 
două vârturi ale: compasului, se disting imediat. cele * 

„două înţepături deosebite ; atingând deodată :cu' a-.. 

7 
mândouă vârfurile, se poate să nu se perceapă decât - -- 

o singură înțepătură, dacă vârfurile nu sunt- destul, 

_de depărtate unul de altul. Două. gusturi * deodată - 
se apreciază ancvoie, ca și două-mirosuri deodată. 

7 - A 

“Când: -0. escităţie din afară nu u produce efechiil stu 
"obișnuit, ci dă naştere unui product: psihie care, de 
regulă, . corespunde altei escitaţii obiective, cu toate 

„că dealminteri omule în stare normală, se naşte 

a iluzia ; iar când unei: sefisățai nu-i corespunde. în. 

, . ÎN Pa . , ; 

ILUZIA ȘI HALUCINATIA . .- |
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tele însemnate, când omul arc. multe. emoţiuni, când 
se produc în el multe stări sutieteşti, timpul se pare 

-foarte lung: Să se compare 0 zi. de--examen cu una 
de vacanță. Ce lungi par, zilele Și anii pentru copii ! 

„Ce scurte pentru bătrâni, “cărora li se întâmplă asa 
-de puține, lucruri noui. Si 

m N 

N 

x 
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"Un-alt caz de iluzie €ste inegalitatea liniilor MN- 

și MN, cari sant totuși perfect egale, precum și * 
-corivergința liniilor II și Kp „. cari totuși, sunt 
paralele. =. + ; .- 

Predispoziția și aşteplarea-—cari se redto la cauza - 
de care vorbim la punctul 2—joacă un-rol prinei-. - 

“pal. în producerea iluziilor? ele ne fac a lua! aproape 
orce: obicct,: orce: fenomen, drept obiectul sau. feno- 

„menul ce: așteptăm să vină ori să:se producă. Un. 
funcționar, care Supravghiă desgroparea unui si- 

„criu,:ziceă că simte mirosul “ cadâVrului descom- 
pus,. cu toate.că sicriul s'a găsit în urmă gol. Pres: 

- tidigitatorii datorese- efectele . lor. în mare parte . 
acestei cauze. Ei spun :de mai înainte ce au să vază 
spectatorii, ș și aceştia cred uncori că “văd în adevăr. 

-
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" tucrul povestit şi aşteptat. „De aceea e foarte: adevă- 

rată: „Strigoii nu vin decât la cei cari îi aşteaptă” . 

Sub imperiul unei: Pasiuni suntem de asemenea - 
„supuși iluziei, de .oarece pasiunea ne “predispune a 
vedeă lucrurile :în conformitate cu dânsa. . 

-„ Fiecare simţ are iluziile sale. Iluziile unuia se 

controlează și se corecteăză de celalate, mai ales, în: - 
ultima instanţă, de simţul tactil. și muscular; Cu 
toate acestea, chiar simţul niăscular e supus la ilu- 

„„Ziuni. Fărka mai aminti cazurile explicabile prin -- 
“alterări - ocazionale sau:mai durabile, precum ar. îi 

5 cele provocate de. întrebuinţarea haşișului,; opiului, 

“ alcoolului 1), sau isvorâte din deranjări nervoase 2), 
"chiac.în cazuri normale se. produc iluzii de. .mișcăre 

în anumite împrejurări. Dacă d. e; se ţinc un Vas 

cu mercuriu în'mănă și se lasă a se scurge mercutiul, 
mâna se pare că se ridică, în sus : o iluziune de: sen- 

+ saţii musculare 3)... » - pă 
.Halucinaţia provine ' din “escitaţiile. interne; 

cita asupra-sistemului . nervos central, pe “când 

S 

în iluzie escitaţiile veneau din afară. Cauzele esci- 
tante pot îi: circulaţia. sângelui, alcooliecle,:aarco- 

„ticele, slăbiciuni. nervoase provenite din: nutrițiune 

N 

4) Quencey în eve ves dun mangeur d “opium” rolateăză 
iluziile sale provocate de optum. Spaţiul se lărgea la infinit, | 

". clădirile şi lucrurile i se păreau colosale. | 
2) Unui nevropat i se păreă că picioarele i se mișcă prin- i - 

tr'un rezort. sirein vointei sale, par'că n'ar fi fost.ale lui. 
. Altui bolnav, când călcă, i se păreă că pământul nu-i opune. 
rezistenţă ; se simţeă uşor, ca și cum n'ar atinge pământul, 

„Altul când. închidea ochii, credeă că sboară în acer: uneori i 
se părea că braţele, picioarele, capul se despărţiau de corp 
şi se împrăștiau în diferite direcţiuni. (Vezi H.. Beaunis 
„Les Sensations internes"”,. p. 144). ip 
3). Alte cazuri. vezi Boaunis  0p- „cit p. 14 3—t4d.
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: "produce: vedenia, arătarea —.0 halucinație. 
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- insuficientă. Toate acestea. provoacă în nervi, și 
anume în regiunea lor centrală, „mișcări ce degteaptă 
„imaginile speciale corespunzătoare. -- = 

„Deşi- numai niște. simple stări reprezentative sau 

imagini, cari prin natura .lor sunt :mai slabe decât 

sensaţiile, ele sunt, în cazul halucinaţiei, atât de pu- 
 ternice, încât sunt luate drept adevărate senzaţii sau 

"percepții, cari. sunt cauzate! de âsistenţa. escitaţiilor 

"unor obiecte din afară. Omul crede atunci în prezenţa 
'r6ală a lucrurilor corespunzătoare imagincbsubiective. 

Halucinaţiile” nu sunt numai. de vedere și de auz, 
“ci şi de gust, de tact, etc. ; ; dar acestea mai rar. . | 

- Unii au conştiinţă de natura halucinatoare a pre- . 
““zentajiilr lor, dar nu le pot înlătura. 
"3: Felul halucinaţiilor îl determină coprinsul de” ma 
* “inainte existent al vieții psihice.” Vedeniile, arătările 

- își găsesc explicaţia aici. Corpul de reprezentări 'rela- 
„tive d. e. la lumea supranaturală, la îngeri, sfinţi, stri- 
goi, când: se produce o.prea mare escitaţie subiectivă 
prin concentrare de gândire'sau prin abătinenţe die- 
tetice de tot felul, își preoctează în afară productul 
său psihic, obiectul preocupaţiei sale, : şi astiel se 

VISELE şi „NEBUNIA 
i . 2 ÎN N 7 . a 

“1, Visele sunt niște halucinaţii (sau unsori si iluzii) | 
în somn, lipsite, de regulă, de conștiința naturii lor de 

halucinație. Rar se întâmplă” în vis să știm. că visăm, 
- dar se întâmplă şi aceasta câte: o dată.. 

Escitaţia. contială care dă” naştere. vise, lor —-cireu- 
îi „o . * Pi - . - . -
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„Xaţia sângelui și procesul, de asimilare şi desasimilare 

- în encefal — e mai slabă decât la halucinaţiile omului. 

7 - deștept; căzi, în cazul din urmă, ea trebue să poată 

învinge forţa escitaţiilor lunii reale venite Prin. totar. a 

litatea simţurilor şi pereepţiilor. o - 

După denumirea'viselor, se vede că elementul pre- - 

„dominant în ele este 'viziunea, adică halucinaţii rela- 

tive la simţul văzului. RE a 

» Felul. conjinulului viselor variază: 1) după starea 

organică sau după eenestesia individului, 2) după na- 

tura escitaţiilor exterioare, 3) după coprinsul de re- 

prezentări sau de idei câștigate de mai înainte prin, 

experienţă şi 4) după: sentimentul. dominant din ti 

-pul zilci sau somnului. Ra 5 

_= 1, După'slarea organică.— Când dormim. cu “Ata, 3 

„în “sus, cu: stomacul încărcat, cu o greutate pe piei * 

ni se. produce de ordinar un vis greu; „coșmărul:'s 

„tem: urmăriți şi nu putem fugi; voim să cerem NE, 

jutor și nu putem 'strigă, ele — Organul care na. 

„funcţionat în destul sau. de multă vreme, „procură ? 

adesea visului . idei relative la . luncţia lui. Cu . e 

„foame, codri „visează” e 

2 Dup. nalura escilaţiei.— Când. auzi "în somn - . 

_0 muzică, ădesea ţi se produce un vis în care intră 

în combinaţie şi elementele sonore. 

    

* - In cazul acesta, de multe ori fantezia. măreşte 

excitaţia, o transformă, o exagerează. Puţină apă 

stropită pe îruntea“cuiva, poate să-i sugereze. un 

vis ce-l “face a se 'crede în: primejdie, gata să se. în- 

“nece 3. o floare apropiată de. nasul lui; poate: să-l - 

„„facă. să viseze că se ajlă într” o grădină. aa i 

3. Coprinsul de' reprezentări. sau de „idei. condiţio-. 

3.nează - -asemenea visul —. Astiel, un. -omi fără învăță-
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„îranţuzeşte. 

0 E . a, 
- 

tură nu se va visa desigur deslegând probleme. de 
„geometrie ori de îilosofie, va .visă lucruri relative 
la ocupaţia și la modul lui de traiu. Sergi, un psi- 
holog italian, spune că după ce s'a gândit. mai multe 
zile asupra unei probleme psihologice, a visat o so- 
luție despre ea. In vise lucrează asttel și inconș- 
tientul,. care, de 'multe: ori, în timpul somnului, dă 
„rezultatul activităţii sale sau cuprinsul său de ima- 
gini.. Uncori visăm persoane necunoscute. Aceatea, 
sau !c-am văzut “vreodată, și impresia lor, păstrată 

_” imconștient în noi, se deşteaptă în vis; ori s'au-for- 
mat prin combinarea clementelor obținute. din ob-. 
“servarea mai .multor oameni. Alteori deslecgăm în. - 
vis chestiuni, probleme ; întreţincm discuţii și încă 
întrun mod destul de original. Fiecare persoană 
„ne. apare atunci în discuţie și în acţiune cu persona- 
„litatea ei caracteristică, întocmai ca într'o „dramă, .. 

7 la teatru. e Sa a 
4. Un senlimenl predominanl face să se atragă și 

„să se combine diferitele! reprezentări ce stau în lc- 
gătură cu e], dând naştere unui vis, care, din această 
cauză, s'a numit liric. Un exemplu de acest soiu de 

„ O îctiţă de vreo 4 ani că- 
“lătorea cu părinţii săi în Elveţia. In-treacăt, vizită 
Strasburgul, unde auzi bătând - celebrul ceasornic . 

„colosal Miinsler, care face să apară. chipuri mari + 
de “apostoli. arătând ora: un. cocoș ce bate din aripi 
și cântă, şi alte “figuri în mișcare. Ajungând în El---. 
veţia, vede lanţuri de munţi uriași acoperiţi cu ză-. - 
padă. Intr'o dimineaţă povestește un vis: că cra pe: 

  

dusă (din engelezeşte) Şi în 
1 zi 

1) In scrierea sa ,, Iluziile”, tra 

J
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munţi de zăpadă și d'acolo. s'a dus şi sa plimbat - 

prin: cer, unde a văzut lucruri minunat de-frumoase,-. 

- întoemai ca figurile de pe ceasornic. În acest vis 7 

s'a unit între ele diferite lucruri:ce au produs a- 

- “7 supra fetițui cam aceleași “senlimenie de admirație: 

" “ceasornieul 'cu' imaginile -apostolilor, - cerul, “munţii. 

„In vis, atenţia nestăpânind spiritul, ideile. curg, 

liber, după” asociaţiile lor de mai înainte, sau se 

> combină în voia lor. a 

— : Imaginile din visuri: pot uncori să fie urmate și. 

de adţiuni, de. mișcări, de manifestări externe. A- 

tunci avem somnambulismul: şi vorbirea în somn, . 

| „somnilocvul. Cazurile acestea sunt mai rare, şi pre- 

supun o supraescitaţie nervoasă neobișnuită.” 

9. Nebunia, Dacă aceste acţiuni, manifestări 

3 și mişcări pe baza. halucjnaţiei. s'ar face: în stare de 

3: vveghere, am avea nebunia. Nebunul visează deș- 

__tept, ziua namiaza „mare. - - m - 
„* - Cauzele nebuniei sunt ocazionale şi eredilure. Cele 

dintâiu sunt sau somatice. (corporâăle) -sau psihice. 

: a) Cauzele somatice: loviri la craniu, leziuni. cere- 

brale,. deranjări “nervoase, viscerale, congestii: cere- ' 

braic, paraziți în 'organism, perdere prea multă de 

: sânge, excesele, alcoolismul, narcoticele, ete. ._ 

- d) “Cauze psihice: mâhnirea, durerea, Speima; 

fanatismul,” patirăele, iubirea nenorocită, “mân- - 

„ dria sau mai bine zis prandomania, ambiția nemă- 

surată, ete.  : Îi . 

- c) Cauze eredilare. Nebunia ca și evlelalte boale şi 

modificări organice, se moşteneşte, se_transmite la: 

„+= descendenţi,” fic: îmediaţi fie mai depărtaţi, ca pre: 

dispoziţie, așa că se pronunţă îndată 'ce se întâl- 

-nesc împrejurări: favorabile. De aceea Kant era de 

r. 

5
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“. (după “alta statistică - 30/59) Provin din “creditate. -: S 
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părere să nu se “căsătorească cineva Cu-0 persoană, - în. familia :cărcia a fost măcar _un singur membru nebun. _: __: sa = 
nebun 

Esquirol .constată' că din 264 -. alienaţi, 150 

  

„ Facultatea de raţionament" nu. este: totdeauna a- tinsă lazatienaţi. Semnul caracteristic la dânșii, nu “este atât deranjarea funcțiuni logice ; nebunii trag” "adesea. concluzii juste, dar din: premise gieşite, din „halucinaţii. Astfel, unul care se crede că e de sticlă, „se feroște să nu sc spargă: altul; care se cred?'că e 0 baniţă do grâu, se ferește'să nu-l ciuguleâscă pă- . “sările.“ La. omândoi ideca de „a se păzi” « o con- “cluzie justă,: dar scoasă: din premise falșe. -.- . Ă . - . N N , 

4 

- 

"CUNOASTEREA LUMII PRIN. SIMTURI. SI * CUNOASTEREA »EULUI NOSTRU«. i 
, 

S : - Ă Studiind. facultatea de a cunoaște! sau inteligenţa - - să nu: pierdem. din "vedere întrebarea fundamen- - „tală privitoare la: natura: și funcțiunea. ci specială. . - "Rolul și scopul: biologic” al inteligenţei fiind 'cu- noașterea, orientarea în lume, 'oglindirea în suflet a fenomerielor şi lucrurilor, e matural ca, din când. .-. în când; în decursul cercetărilor noastre, să căutăm â vedcă dacă, din: cele constatate până Ja un moment | „Tăspuns oarecare la întrebările: ce - cunoaștem? cum cunoaștem? .câl „cunoaștem? și Am deosebit. dela * începtt, "în psihologia. inteli- „ genjei,' două categorii de fenomene : unele cari al-. , cătuesc elementele "Cunoașitrii, şi: altele: operațiile 
€



  

2 . 
„ : EI 

. 

  

"mintale săvâ 
;>> "realizarea cunoaşterii. 
+ 
- 

rşite asupra acelor elemente: pentru 
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_“Nu trebue să ne închipuim. însă: că -aceste “două Sategorii de fenomene sunt „așa de deosebite, prin: 
natura lor, cum ar fi materialul brut deopârte . şi 
actul manipulării-lui în. construirea unei. clădiri, de „altă parte. Concepţia: aceasta mecânică nu.se .po- „„-. trivește cu felul - fenomenelor și vieții sufletești. „7. Aceasta se %ede. uşor, bunioară, în percepţie. Percep- - 3,“ ia este element, dacă co privim în ișzultătul ei final ; IE C „2 operație mintală, dacă o considerăm 'în actul ela- 
Dorării ei, atunci când 'se “îndeplinește perceperea. 
Limba chiar. ne dă posibilitatea de a formula. dis- 

. : Până aci s'au studiat mai ales elemente de cunoaș- tere, și anume, sensaţiile, reprezeniările: şi -percep- " 

“tincţiunea acestor două ipostase: percepție şi: perce- 
„pere. . | Si Pai DT 
„î  Percepere: . actul, funcțiunea, operaţia spiritului ; - percepție: tezultatul, produsul petului mintal, „ob- 

. Şinut din operaţia asupiă sensaţiilor şi reprezentărilor „prin ajutorul asiocaţici “şi inducției. -....7 2. 

“satului “o: casă, niște oameni, și zicem că sunt a- 
proape ori departe.: Ochiul ne dă această percepţie? 

"Ochiul știm, că nu dă decât sensaţii de lumină și. de: 
culoare. Cceace . vedem dar, în adevăratul şi strictul 
“înţeles al cuvântului, este numai felul .și gradul de 
dumină, și nuânţele. coloritului lucrurilor... Dar: aceste 
felurite nuanţe și grade de lumină și de. culoare s'au, 
asociat, în. experienţele - noastre. trecute, cu apre- 
ierea gradului. de depărtare a: lucrurilor, ' determi- 

„mată prin. simţul muscular. Și „inducem- dela” acele 
1. Găvănescul 

    
'— Peihologie, a > 8 

"7 Cum percepem. distanţa ?: Vedem: pe. linia. şoseli .
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dăte ale simțului vederii la alte date mai. vechi ale 
- simțului muscular. Inducţia se face repede, nici no 
băgăm de seamă. Ni se pare că percepem distanţa 
direct, prin vedere. In această percepere spiritul face i 

dar o lucrare, o opâraţic.. -. - 
Sensaţiile, imaginile și percepțiile, cu un cuvânt 

simțurile, cu datele şi funcțiunile lor de cunoaștere, 

ce cunoștință ne dau despre lume? o | 
Lumea” întreagă sc împarte în. două, pentru noi: 

lumea” aţară din noi şi deosebilă de noi, şi noi. Sau, 
după cum. se. tormucază această idee „în termeni 

“tehnici mal scurți: î peu” şi „non-eu” : Problema 

"-cunoașteni lumii” deci. se împarte şi ca în două: cu- 

noașterea lumii externe deosebite . de noi şi cu- 

noașterea . „eului”? nostru. 
.- 1. Să ne întrebăm, mai întâiu: ce și. “cât cunoaşte 
-prin simţuri: despre lumea din afară? 5 

„Dacă două escitaţii, 'de grad diferit, se exercită în 
acelaș timp asupra noâstră cea mai Slabă nu- se per- 

cepe, cu toate că ar'fi'de un grad suficient spre a-şi 

[ace efectul, când ac lucra izolat. Am văzut. că, pu- 

nând o mână într'un vas cu apă căldicică și cealaltă 
într'unul cu apă mai caldă, atenţia noastră este. so- 
licitată de aceasta din urmă. Din datele asupra con- 
„diţiilor perceptibilităţii şi a variațiilor ei; rezultă 
că -cunoștinţele despre lume atârnă de. felul organi- 
zației ființei cunoscătoare, că ele nu sunt absolute, 

„Aceasta se înţelege când se vorbeşte. de refativitalea 
cunoșlinjelor. Atât cunoaștem despre. “hăme, cât per: 
mite felul organizaţiei noastre.: Ma 
“Dar oare ideile” noastre: despre lucruri, așă cum ni 

-le dau simţurile, se aseamănă cu. modul de a fi ade- 
Vărat al acelor lucruii? Se . aseamănă ' sensaţiile.. 

N =>
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noastre cu escitaţiile corespunzătoare, cari le fac. 
“să se nască în noi? Cunoaştem noi luniea asa. cum 

“-este ca în sine? Să cercetăm.  .. = 
O oscitaţie acustică, după cum se ştie, e “Tormatăe, LL 

din un număr oarecare de vibrații eterice pe sceviiidă” _ 
având o amplitudine determinată, Iar productul ei PI 
suilotesc este sunelul. Ce aseminare. este între | 
„niște vibrații” și mişcări Sea câți alcătuese" esci- 
-taţia, şi între sensaţia auditivă, sau sunetul, ca;e se 
produce și se simte în conștiința noastră, când acea - 
escitaţie vine de! atinge nervul acustic?” -: pa 

. Asemenea în ce privește sensațiile vizuale. Să com- 
parăm acceace vedem noi ca culoare roşie, cu acecă. 
ce se zise că-i corespunde în afară, ca escitaţie, a- 

. -dică 450_bilioane de vibrații pe secundă ale unei 
“-ondulaţii de o lungime de. 6878 din mm. Se aseamănă 

i 

acestea. între ele? Nici de cum, Sensaţiile nu sunt, 
„prin urmare; niște copii ale escitaţiilor, ba nu se! 
aseamănă deloc cu acestea. Dar cum sunetul unei -. 
coarde de vioară nu se aseamănă nici cu arcușul, 
nici cu xcoarda, din atingerea cărora'și-a luat naș-" 
“tere, tot. așa diferitele sensaţii, - rezultate din atin- 
gerea organismului nostru cu lumea din afară, nu : 
se aseamănă nici cu “modificările materiale provo- 
cate atunci în organismul: nostru, "nici. cu escitaţiile | 
lumii” din afară. Nervii speciali ai simţurilor exte- 
rioare sunt așa organizaţi, că răspund în acelaș mod - 
lundamental la: ocice fel de. escitaţie: „Nervul optic, 
dacă. e lovit, galvanizăţ, ete., produce tot lumină 
Și culoare. (Enerige specițică). 
_Deci sensaţiile: de culoare, de miros, gust, ete., fiind. 

producții. ale organizaţiei noastre-din contactul cu -— 
lucrurile, nu se află chiar în lucruri ; și dacă am face 7 

-
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abstracţie de aceste sensaţii, ca fiind ale noastre, 
:— adică subiective, nu ştim cum sar prezentă obice- 

tele exterioare, şi c6 s'ar mai cunoaște, despre ele- 

"simţurile din contactul cu ea, de culoâre, grst, miros, 

“Să se facă, la o portocală, abstracţie de tot ce ne dau 

„ete., fiind. producte subietive ale organismului nos-. 
tru. Ce ar rămânea 'din portocală? Ce am puteă ști 

tot prin simţuri, prin simţul muscular şi tactil. - 
Deci-nu ştim și nu putem spune despre lucruri de- 

cât aceecace ele fac să se.nască în noi, atunci când 
vin în contact cu noi ; adică nu știm decât rezultatul 

"obicetivă, pe care n'o putem cunoaște. în sine, adică 

vurilor, . . a . 
: așă cum ar fi, dacă s'ar face abstracţie de datele sim- 

3 -- 

„Această cestiune: „ce putem şti despre lume”, numai. indi- 
„cată aici, formează una din întrebările mai înalte ale filozo-— 
fiei, în special constitue problema fundamentală /â 'Teoriei 

- cunoașterii. La deslegarea, ei ne ajută însă, după.cum vă- 
zurâm, rezultatele obţinute de psihotogie “relativ la raportul 

"= calitativ. dintre senzaţie şi. escitaţie. - - 
Peniru complcetarea răspunsului, în limitele datelor câş- 

„ tigate până acum de cercetările noastre,.să 'se recapituleze 
sistematic cele spuse mai înainte ocazional, la studiul diferi- 
telor simțuri, cu privire la partea de cunoştinţă ce 'revine- 
ficcărui. simț, Cum se capătă ideia de-existenţa unei lumi. 
afară de:noi și. deosebită de noi? Cum se capătă ideia de- 

„de durată, timp ? Ce anume se datorește, în cunoaşterea lumii, 

„-şi-spune despre ea? Poate.numai atât că exisiă, 'că 

“este. Dar și-de aceasta ne convigem, în cele din urmă, 

N 

"raportului. dintre noi și “ele; sensaţiile noastre .pro- 
„_priic.şi acestea nu se aseamănă cu. cauza exterioară 

-- spaţiu, de distanţă, direcţie, formă, greutate, etc.? Cum cea . 

simțului, vederii, tactului, auzului, simțului muscular şi ce-, 
2. Ea
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IDEIA „EULUI!. NOSTRU. PERSONALI- 
| TATEA. 

După e cum nu ajungem la conștiința despre exis= 
“lenţa | unei lumi afară. de: noi decât treptat, prin 
experienţa simțului muscular, tot așa și ideia și | 

, conștiința de noi, sau de eul "nostru se desvoltă trep--, 
tat, prin experiență, nu apar dela “început în fiinţa.” 
noastră suiletesacă. Ele nu trebue.să se confunde. 
-cu simţul intern, care ne face să fim conştienţi de: 

* fenomenele psihice. în genere. Conștiinţa eului e mai. 
mult „decât. simpla conștiință psihologică. Aceasta: NE 

- arată “numai că niște fenomene sufleteşti. ce se pe 
trec în sufletul nosiru, în noi, sunt ale noastre, 'cons-- 

- tituesc eul nosiru; Conştiinţa generală, echivalentă cu. 
"însuși sufletul cunoscut sau cunoscibil, este conștiința. 

dală; conştiinţa cului .este conștiința . conștientă”. 
-de conţinutul său și de funcțiunile -sale, ca ale sale.. 
"Una. este, sar. „putcă zice, „conştiinţa obiect, cea-. 
laltă, „conştiinţa-subicot”, . 
„ „Copilul, la început,:n are conștiință clară despre | 
-eul său ;'în sufletul'lui e o confuzie între « ce esto el 

și- non-el, între: intern”? Şi» extern”, nediferenţiate 

“ încă“ prin hotare precise. Chiar mai târziu, el vor=- 

""bește! despre sine în-a treia persoană: Ionel vrea. 
; pere, în loc.de „eu vreau. perett...Dacă.ni.. se: pare:că 

„am avut, totdeauna ideia şi conştiinţa de eul nostru, - 
- cauza e- că. ne-am trezit cu-ele gata. formate ŞI. că nu. 

"putem, prin amintire, să reconstituim geneza lor ; a 

- căci, înainte de al treilea an al vârstei copilărești, 
- amintirile “noastre sunt de abiă fragmentare, şi în= 
„coherente. Deci, numai în mod hipotetic 1 ne putem. | 

3 . : , =
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închipui tormrca ideii despre « eu și a conştiinţii de 

sine. - 7 
a) Chiar corpul, acest simbol exterior al eului, nu 

„e dela început cunoscut în extensiur:ea lui în spaţiu 
și în relaţia părţilor lui unele de altele. Copilul își 

- descopere, s'ar putea zice, -topogratia și limitele cor: 
" pului, care, ca materie, face parte integrantă din, 

lumea: materială externă, extinsă în spațiu..Acea ins- 

"specţie serioasă ce face cl adesea mâinilor” ȘI pICIOA- a 

zieclor nu are, poate, uneori alt scop, decât a delimită. 

"în spâţiu porţiunea de materie care'aparţine corpului: 

său, persoanei sale fizice, deosebind-o de restul lumii 

materiale infinite: prin: sensaţii musculare Şi tactile 
mai. ales prin sentimentul de durere şi plăcere isvorâl. - 

„din această experienţă, își mărginește copilul în spa-: 
-“ţiu din ce în ce.mai mult, mai precis, mai conștient, 

sfera determinată a eului său fizic, Când atinge și lo- 
vește cu mâna o parte a corpului său prapriu, arc, 

pe lângă o sensaţie musculară și tactilă axmânei, încă 
una în partea corpului atinsă sau lovită, şi încă, d6o-. 
sebit de aceasta un sentiment — de. durere, bu-" 

"nioară. Acest sentiment - nu se produce însă când. 
atinge masa de alături, și nu se. produce acăa dublă 
sensaţie mueculară” și “tactilă, anume, una în mână, 
alta în masă. De aici conștiința unei: deosebiri între. 
ateste. două. obiecte, între piciorul lovit și masa lo- 
vită. Tot așă, dacă: își pipăe' obrazul simte sensaţii 
atât în mâna pipăitoare, cât Şi în obrazul pipăit: „dacă 
„pipădinsă masa, simte numai prin mână ; prin masă, 
nu. De aici piciorul, “obrazul, se. arată ca fiind ' mai 
apropiate de el, mai în: el, ale lui ; masa din contră, 
străină, indiferentă. a 

Dacă se uită la mână şi vocşte « s'o ducă. la gură, i 
Pi



e 

ş 

- -vede că mâna se .îndreptează “către gură, dându-i 

He cu alte corpuri, cari nu se supun voinţei. - 

  

z 

„în același timp niște sensaţii particulare de mișcare; 
dar, dacă se uită la un portret din perete şi vceşte 
ca portretul: să se miște către el, vede că acela stă 

„. indiferent ; nici nu vine, nici nu-i produce acel, sen-. 
_sații particulare de mişcare. De aici conştiinţa în- 
străinării portretului și conștiința că mâna îi 'apar- .. 

"ţine. Şi așă mai departe. .  - 
Prin urmare, la câştigarea aceştei idei 'contribue 

și. sentimentul energiei. cheltuite, 'al irervaţiei,. de 
care e însoţită orice mișcare, precum și relaţiile de 
acord între mișcările corpului şi voinţă, în opozi- . 

Na 
-.* Mai ales în voință rezidă baza sentimentului personalităţii, 

noastre, a conștiinţi i de noi înşine ; căci. voinţa exprimă ra- . 
portul individului faţă cu-lumea, fie raport de inferioriate, 
“tie de supeiioritale. Ea constată și existenţa lumii exterioare. - 
ca forţă deosebită de noi, prin rez'stenţa ce face acea îorţă 
streină în- contra destășurării energiei neastre proprii. A- 

„coastă experienţiă, care ne dă cunoștința existenţei unui ceva, ” 
afară de noi și decuebit de noi, înlesneşte şi formarea, conş- 
tiinței de noi înşine. Căci aceste-două cunoştinţe se condi- - 

" ionează şi se presupun una pe alta. Cu cât, ne deosebim pe 
noi din ceeace nu este noi, cu atât cunoaștem mai bine a- 
mândouă aceste părți ale lotului care se compune din- per- 

-soana noastră plus restul lumii, «au mai pe scurt, din eu şi 
non-eu. . So -- a 

-b) Unilalea şi. inderililalea personalilăjii.— Faptele 
psihice. trecute și prezente. oricât ar fi de deosebite 
între ele, au-o calitate comună: conştiinţa că au fost 
sau sunt ale noaslre, că s'au petrecut și se petrec în 

noi. Deși, din copilărie până la bătrâneţe încercăm 
- multe schimbări, ne rămâne.ceva constant și perma- 

neat.:: conștiința de noi, a :„,personalităţii”” noâstre, 
conștiința că ol noi suntem .acea-persoană care a 
trecut prin atâtea schimbări, şi că acele diierile faze -
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- Sir DE . - 

“me aparţin iol “nouă: Se află deci în noi un fir căre- 

leagă între. ele diferite fenomene ale vicţei. sufletești, 

dându-le o unitate, constituind permanența Și. iden- 

zilalea personalităţii” noastre. ă NE a 

- Ce formează această identitate, „care “ostinde eul? 

nostru, ca unul și același asupra întregii scrii de fapte 
” pshice atât de deosebite între ele, și pe baza căreia 
2e simțin responsabili de ele? N — 

"Diferitele stări de: conștiință nu apar. în vid, când 

„se produc în noi ; şi cele dintâi date de experienţă 

tot: găsesc un-fond psihic deja existent, găsesc ace! 

“concert psihic surd âl: senzaţiilor organice, născute 
„odată cu: inceperea : funcțiunjlor fisiologice, . deci -o- 
„dată“cu vieaţa ; FE si asttel se leagă, se. impletesc cu E 
“acestea,  -- -» = 

Constanţa şi piimanența modului de a îi și de a. 
funcţiona ale diferitelor organe fiziologice, constanţa” 
şi- permanenţa * conştiinţei.“ organice sau cenesteziei 
moastre, iată - condițiunea “primă, „cea mai esenţială 
-a I constanţei Și pormanenţei eului” sau a personalităţii 
“noastre  (RIBOT).. a . . 

O alterare“ parţială: nai. “durabilă a unui 'drgan a- 
duce cu sine o alterare în natura individului și în ideia! 

“lui "despre sine. Așa, o alterare a: simțului muscular 
deci a senzaţiilor : corespunzătoare,” face să se crează - 

"omul când ușor ca fulgul, când greusca “plumbul sau 
cu un volum colosal, ori foarte mic. Anestezid cutannee 
(lipsa de. sensibilitate a pielei) il face să se crează de 
sticlă, de piatră, de lemn. Poetul Nicoleanu era con-. 
ins, în starea. lui de alicnoţie, că are un gât: de lemn. 
-.pe "care. dorea - să-l taie. Un: soldat, în urma luptei - 
„dela Austerlitz, se credea” chiar mort: “când: Vorbta ă



“de corpul lui, vorbea ca de. un cadavru. “Alţii cred: 
că nau. stomac, nau intestine, se simt goi înlăuntrue 
lor, din cauza alterării modului de a fi al acelor 'or- 
gane. Dacă se face o alterare mai' generală; Și per- 
manentă, rezultă o. alienaţie definitivă: a eului ; pin- 
dividul se crede că. este. cu totul altul: nu. ţine mirite 
nimic: din faza !ui de mai înainte. | , a 

"Se întâmplă să se producă și alterări: mai generale 
“ dar nu permanente, ci trecătoare. Atunci şi conștiin-— 
- ța-personalităţii se pierde sau se schi mbă pentru un. 
timp determinat. Dacă se întoarce “organismul. la. 

" starea lui:aâterioară, revine și constiința vechii per 
pi Bă sonalități.: Asfel se. păsesc „cazuri “de oameni cari au... 

două sau trei personalităţi, 'din Gauza tot atâtor schim- 
Mi “Dări deosebite săvârsite în starea lor organică. Injfie= 

„ care stare. organică deosebită, individul“ se credea. 
“un-alt om, care nu cunoaște, „nici n'a auzit .vor- - | 

„ bindu-se „de celălalt. Aceste: „cazuri sunt cunoscute: 

  

'sub numele. de dublă conșliinjă allernan a per- . 
“sonalilății.: | A - E : | “pu e 

- ASOCIAȚIA STĂRILOR | DE CONȘTIINȚĂ ŞI. a ae MEMORIA 

- Funcţiunile vicţii sufletești se presupun. una pe. 
pi “alta, așa că nu-poţi vorbi de ună din ele izolat, fără: . 
“să amintești, măcar în “treacăt, de celelalte. Că şi în... 

„funcțiunile. vicţii. fizice, „dc. altfel. Se "poate vorbi de 
respiraţie, fără să:sc pomencască de 'circulâția sân- - 

FER | gelui, cu. care se leagă într'o unitate - vitală indi- 
- - * solubilă ?. Se poate- vorbi de circulaţia sângelui, cu. 

înțeles deplin, fără să aminteşti nimic de nutriţiune? 
Vieaţa tr upească este ună, Şi rezultă din îndeplinirea: 

. . -
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tutulor funcțiuni! or fiziologice, unite într” un scop. şi. 

rezultat “final unic. Așa că. toate la un loc. alcătuese 

par'că. un singur act complex. Spiritul ştiinţific. le: 

“deosebește prin ănaliză şi abstracţie, ca să pătrunză 

-rostul încălcit al vieții,: despărțind- o în funcțiuni. 

E speciale, pe care le studiază apoi amănunţit, pe îi 

„ care în. parte. 

“Tot așa și înieaţa suflotăască. N'am putut vorbi 

până acum de atâtea funcțiuni și fenomene psihice, 

fără să pomenim de atătea ori când de. asociația stă- 

rilor de conştiinţă, când de păstrarea ş şi de reprodu- 

“cerea lor. Nici simplul act al perceperii nu.s'a putut 

- descrie şi înţelege, fără aceste proprietăți fundamon- 

„tale ale fenomenelor. sufleteşti. Ba s'a pomenit în. 

treacăt, în unele locuri, chiar şi de inducție, de opera- 

ţii intelectuale propriu zise, de senlimeni, voință, elc: 

Fireşte că dacă s'ăr fi. început a sc vorbi de acestea 

„mai întăiu, ar. fi fost nevoje să se presupună ca fiind 

- cunoscute, 'sau să se lămurească: ad-hoc atâtea alte 

fenomene .și funcțiuni, de cari s'a tratat acum: | 

sensaţii, "reprezentări, percepții, etc. a 

Să ne îndreptăm acum atenţia asupra acestor două | 

proprietăţi generale ale. stărilor. de conștiință: as0- 
"ciajia lor de o parte, păstrarea ŞI reproducerea lor 

sau memoria, de- alta. - RR 

Și aci.nu- poţi vorbi. de, una: fără să presupui pe cea- 

„laltă. Cum să se asocieze în suflet stări cari nu:s'au 

„păstrat? Și cum să se „păstreze şi şă sc reproducă în 

conștiință: fenomene cari -nu s'au legat? Nici nu 
"există fenomene sufleteşti, cari să stea absolut izo- 

" late-de restul sufletului, oarecum în afară de siste- 

„mul sufletesc intreg. Intr un. mod sau altul, ele tre- 

Za . . . hi Pi 
. a , i



  

buie să se fi legate au altele, cu cari s'au îiitâlnit în. conștiință..In vid n'au putut ele intra și fi percepute. Vidul sufletesc este iniconştiinţa absolută. Și incon- 
știința nu percepe nimic conştiânt. au 

-. „» Asociaţia stărilor de conştiinţă. 

a 1. Fenomenele asociaţiei. — Două au. mai - multe stări de conștiință a, b, e, se zice că sunt aso-. 
ciale între ele atunci, rând una singură din ele, a, 
revenind în conștiință, irage după sine și pe celelalte "b, 6. Ele par a-fi iegate într'un lanţ, astfel că '6 destul să apară, dintr'o împrejurare sau alta, un . “singur inel, pentru' ca întreg lanţul “să se destășoare - „cu toate elementele psihice ec-l compun. Văd un  fluer. ciobănesc şi-mi aduc aminte de ţară; de o ex- 

„__. cursie, de preiteni, de trăsura ce ne duceă, 'de vizi- 
tiul care mână, de. drumul ncted,:stropit de ploaie, 5 

„de atâtea lucruri, impresii, peripeții, toate legate - impreună între ele şi cu impresia doinei cântate de 
ciobănașul cu căciula mare, care pășteă oile pe muchea „verde â unui «deal umbrit de pădure. A fost. destul 

să vedem fluerul ciobănesc, pentru ca întregul lanţ, . „de stări sufletești să se. desfăşoare în conștiinţă.. In . ;- - lovul fluerului ar fi putut jucă acelaș rol'oricare altul. -: din inelele lanţului de amintiri: vederea trăsurei,, . “a. vizitiului, a unuia din tovarășii de excursie, etc. 
: „La: legea asociaţiei nu. se supun numai ideile, re- 
i «Prezentările, sau mai. în .gencral, numai - fenome- 

ne!€ intelectuale ; ci toate fenomeriele -psihice.: Nu- 
"se asociază numai idei cu idei; ci idei cu sentimente; 
“sentimente” cu ' sentimente, sentimente cu volițiuni, |
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- voliţiuni . cu -volițiuni, în tot felul de _combinări - 

până la cele mai complexe. De aceea, denumirea de 

"asociație de idei, dată une. ori acestei legi: psihice; 

este preă restrânsă ; cea de asociaţie - de slări de con- - 

şliință e mai potrivită. Se a 

2-7. James face deosebirea între asociaţia ca procesus 
"fiziologic şi asociaţia ca procesus prihologic !): Şi susţine că 

. asociaţia psihologică este o legătură mintală nu între idei ci, 

între obiectele acestor idei. Pe, când, din contră, asociaţia” 

„ Miziologică este o legătură între procesele cerebrale. Dar aso- 

“ciaţia între -obiectele ideilor se reduce în definitiv la o asocia- 

“ţie. între ideile acelor obiecte ; numai așşă poate îi numită o 

_* aslegătură mântală”,şi numai aşă se poate înţelege afirmaţia . 

lui W.; James că legătura dintre procesele cerebrale :.,deter-. 

“ mină şi regulează stări de sucessiune-a stărilor noastre de 

conştiinţă”, întrucât aceste stări de conștiință, deci şi idei, - 

se consideră ca un concomitânt psihic'al proceselor nervoase. ” 

Natural pentru acasta. nu e necesar să se admită părerea lui 

„"W. James, care stă la baza meotalizicei materialiste, că as0-. 

ciaţia fiziologică: este cauza celei psihologice * 
: | -. e i E ME . N 

AI. Legea “sau condiţiile asociaţiei stărilor de 
conştiinţă. — Când se leagă între ele stările suiletești. - 

astfei ca, dacă una din ele ne vine în cunștiinţă, să 

tragă după 'sine și pe celelelaite? Legea :asociației - 

„slărilor.- sufleteşti este următoarea: Două sau. nai 

multe stări de conștiință a, b, c... se asociază între 

„+ ele-cânid se înlâlnesc în conștiință, când: adică se .pro- 

„duc sau simultan sau: imediat -una după. alta, așa -- 
încât se ating în succesiune. Prin urmare, din acest 

„punct de vedere, avem două feluri de. asociaţii. 

48), Asociaţii . de . simullaneilate. Când mergem la 
teatru şi auzim pe un actor declamând, spiritul e 
isbit de. odată: de vorbele, de. timbrul glasului, de: 
atitudinea corpului : acelui actor, care, joacă: între-. - 

7, - 

4) Precis de Psychologie, Chap: XVI. p: 334 
7



  

* Duinţând deodată toate aceste-inijloace, Sgomotul | 

po
 

paşilor lui, costumul lui, decorul: scenei, lumina ram: 
-pei şi pariumul” spectatorilor, sensaţia noastră de: 
“jenă în stal ori de căldură, de sete ori de oboseală; 
etc, se mai pot adăogă la acelea, formând toate la. 
un loc o reţea complexă de stări psihice ce au pătruns 
în suilețui nostru - aproape. în acelaş timpș şi. deci. 
“se leagă între ele înti?o asociaţie: de simultaneitate. 

b) Asociaţii. de succesiune. . Literile alfabetului, 
ziua și noaptea; îiiele” săptămânii -unele. după altele 

„cu numirile lor, șirul sunetelor unui cântec, tuvin- 
tele unci poezii, ctc,, se asociază. între ele. prin suc-, 
cesiune, urmând unele. după altele în: efectele. lor - 
asupra spiritului. .- + 

Asociaţiile prin simultaneitate - mai- iau "numirea 
„Şi de asociaţii plin contiguilale îni “spațiu ; cele de suc-" 
cesiune: de asociaţii prin conliguităle în limp, pentru 

"că, de regulă, două sau mai-multe: stări de conghioță 
atunci se prezintă simultan în suflet, 'când vin. delă. - 
escitațiuni de o natură extinsă în spaţiu ; așa. bună-: E 
oară, sensaţiile de. culoare, formă, „iros, gust, vin... 
în acelaș timp dela o portocală care e un corp estins - 
în spaţiu, deci se pot asociă numai 'prin contigui-, : 

"tate în spaţiu ; pe când din contră, sunetele: (ca și: 
mirosurile), nefiind estirise * de! spiritul + -nostru:_în 
spațiu, s6 asociază prin succesiune; ca o 'melodie ; - 

tate,- pentru că mai. multe sunete se. aud: „decdată; 
vin în acelaș timp în conştiinţă. 

„iar în o, armonie, „ele se zic asociate prin! 'simultanei- 

O asociaţie e cu atât mai „puternică ; 1) s cu,cât ele-: 
meritele ce o compun. s'au repetat de.mai multe ori 
în aceeaș ordine, în. acelaș raport unele către altele. 

7 

- fie, raport - de . simăltaneitate; „fie: de succesiune ; i 
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9) cu cât. ne-au impresionat: mai tare. Cine a văzut 
o singură dată o luptă de tauri, un omor,o scenă 

" “tragică, chipul unui om care își ascultă sentința de 
condamnare la: munca silnică; nu mai uită toată 

“vieaţa lucrurile. ce s'au legat în accea clipă între ele, 

şi' s'au săpat adânc în sufletul lui prin puterea im-, 
-presiilor "și - emoţiilor. 

III. Asociaţii prin „asemănare” şi „contrâst'.—Se 
vorbeşte uneori. de asociaţii prin asemănare și asociaţii prin 
contrast. Se zice bunioară: Napoleon mă face să mă gândesc 
la Alezundru cel Mare ori la Cezar. Aceasta ar îi un exemplu 

» de asociaţie prin asemănare. Văz un pitic şi.mi-aduc aminte 
- _*de un uriaş ; sau văz un cm spân şi mi-aduc aminte de unui. 

Dărbos, (te. Acestea, și altele de acest îcl, ar fi exemple de 
- asociaţii prin contrast, a. 

După cum se poate vedeă uşor chiar din formularea prin- 
cipiului şi din exumplu, este vorba aci mai mult: de reamin- 

"lire, şi deșteptare în spitit a unor imagini, de câzuri de repro- 
ducerea unor idei; decât de fenomenul de asociaţie propriu * 
zis. ? ” : . . . -: a 

Asociaţia şi reproducerea ideilor sunt două funcțiuni deo- 
„sebite, supuse la legi şi condiţii deosebite, Asemănarea este 
în adevăr una din condiţiile pentru reproducerea ideilor, dar 
nu pentru asociarea lor. Pentru asociarea ideilor.se cere numai 
condiția ca ele să se fi întâinit în conştiinţă, adică contigui- 
alea. - PI „- o : -. | 

- Pentru reproducerea idei'or, se cere, după cum vom vedcă, 
„ca ele să fie rechemate în conștiință sau de ceva care se asea- 
mănă cu ele, sau'de altă ideie-cu care s'au legat. - 
_.Bunioară, în unul din exemple luate mai sus: îluerul cio 
banului, 'care a fost auzit cântând în escursia noastră la ţară, 

_4 fost rechemat în amintire de vederea unui îluer ciobănesc ; 
„putea să [ie rechemat în altceva care să-i semene, ce un flaut 
- sau de citirea despre vre-un alt instrument muzical: ţără- 

nesc. Celelalte amintiri din escursie au curs unele după altele: 
“târâte de amintilea ciobănașului fiindcă au fost. legate cu 
dânsa. -- . N a 

_ Atâta se-poate spune sigur. o 3 . 
Dar nu-e adevărat că Napoleon ne aduce aminte de Cesar, 

şi piticul de uriaş, unul prin asemănare, altul prin contrast? 
„Se poate. Dar după cum s'a, observat din capirlocului, des- : 

. pre acestea poate fi vorba când se vă trată despre legile _ 
și condiţiile reamintirii sau: reproducerii ideilor. Atunci vom” : 

1 
S - - 
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“cel mai înalt grad “de intensitate. - 

PL MI _- 
2 . Doo o IRU - - . NI x 

"vedeă. efectul asemănării asupra reproducerii şi întrucat - 
se poate vorbi şi de reproducere prin contrast. 

In rezumat dar: asociaţii prin asemănare şi contrast nu. 
E există. kxistă numai reproduceri prin as emănare.. Aceasta 

e sigur. Cât despre reproduceri prin contrast, rămâne să st - 
vadă] la locul respectiv dacă există şi ce însemnează. 

76.y. 729 

IV, Asociaţii simple.— Când se asociază între 
„ele reprezentări simple, avem asociaţii simple. Pe 

atestea. le vom deosebi în două Categotii, după cum - 
se compun: din, elemente similare. sau. omogene, ori. 

  

_disimilare sau eterogene, adică după cum se com- 

“pun din elemente datorite aceluiaș simț, s sau la.:sim- 

” ţuri . deosebite. o Ca e 
"Exemp! edeaşociaţii: .. . E E 
„1. Similare” sau omogene: câtevă acorduri sau su- - 

nete diri o melodie ne aduc aminte de seria întreagă” 
„de acorduri. şi. de. sunete. ce compun melodia ; deci. 
avem o asociaţie . de reprezentări auditive: Ta ima- | 
ginca mintală a unui. curcubeu, avem legătura de 
succesiune sau ordine -a diferitelor culori, așă că. 

una din acestea trage după sine, în conştiinţă, pe 
ceielalte.; deci. asociaţie de reprezentări vizuale. _- - 

-La danţ,! în deprinderile -tehnice manuale, 'avem - - 
_0 asociaţie de mişcări, astfel că una din-ele; producân- . 
du-se,' provoacă. venirea celorlalte. Această“ repro- 

ducere. poate ajunge la :repeziciunea unor mișcări. 
mecanice, . instinclive ; atunci asociaţia s'a 'ridicat la - 

_ În general, acele elemente psihice se asociază înire 

'ele mai “puțin, cari suni mai nereproductibile, şi acelea ' 

'mai pulernic, cari sunt mai reproductibile. Sunt rare 
persoanele, cari: să poată legă mai multe date olfac- 
tice; gustative, tactile, așă în cât una'din ele. să aducă 

după sine pe celelalte 3n'conștiinţă, ex.: gustul unui | 

în Noua
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i fel. de “bucate să_ aducă aminte gusturile” eclorlalte 
feluri ce s'au succedat la un banchet. Una din cau- 
_“zele “acestei. inaptitudini relative este lipsa de repe-: 
“tări suficiente ale aceleiași succesiuni. 

„9.. Asociaţii 'disimilare sau elerogene: 
a) Asociaţii: de reprezentări vizuale cu: audilive: 

> când văd o persoană cunoscută, mi-aduc aminte de ! 
- Vocea ci; sau, și mai. obișnuit, când îi aud voceă, 
"îmi închipui îndată fizionomia sa: -.. 

a 

„+ Ext bate cineva la uşă, întrebăm: „cine 6? şi ni se răs-: IA punde „eu. Din acest eu n'am putea ști cine e,.dacă n'am a vecunoaşte vocea, cae nă redeșteaptă în spirit, prin asocia- „. ție, imaginea întreagă a-c-lui ce voeşte să intre. | - . DI - — Di | , „N A ai 

0) Vizuale cu musculare: Când învăţăm a sorie or - 
“a cântă la piand, uitându-ne pe caligrafie or pe note, . 
„facem :niște micșări privind - anurhite' semne, prin 

urmare stabilim o âsociaţie-de prezentări vizuale cu 
prezentări” musculare. “Soldatul: care, văzând tresa 

„generalului, stă pe loc, fără să vreă și fără-să se gân- - 
dească laasta, şi ridică-mâna la chipiu, în mod aulo-- : 

* malici fave aceasta “pe baza unei strânse asociaţii 
dintre anumite e!emente vizuale şi: musculare . sau 
„de-mișcare,  î. Stai : | 

c) Vizuale cu gustalive și olfaclice: Când văd o 
“floare, îmi închipui și mirosul ci ; când-văd o lămâe, 
„îmi aduce aminte dâ gustul ei. Și vice-versa ; mirosul 
„unei flori cunoscute îmi deșteaptă în minte culoarea. 

„- şi forma ei. | Ea 
4) Audilive cu musculare: militerii, când fac dife- 

rite mişcări după comandă, stabilesc” asociaţii între „2. elemente audilive și musculare. Acelaș lucru se_vede | - “Si la animale: dresarea lor la această se reduce. Când



un cal dela. cavalerie execută, după sunetul ră 

“iţi, figurile de: manej, fără să: mai îie condus de a 

cavaler, accăsta -se oxplică prin lixarea lezăturei î. 

dintre sunet şi mişcare, aşă că cel dintâiu clement trage. - 

„pe al doilea! după sine -in mod! mecanic. Multe ia: -:: 
hecdote comice populare, relative la urmările aces” 

: tui îel de. 'asociaţii, pot servi. de ilustrație aici; .- / 
.--) Asemenea se pol găsi. exemple de asociaţii. înire 
sensaţii audilive cu olfaclice ȘI. guslalise a - 

Î ES - Ei 

V, Asociaţii compus6..— După cum: 'se asociază: - 

între ele" elemente psihice siniple, tot așă se asociază» 

  

+... între ele grupurile de 6lemente simple, formând as0  -. 

ciaţii : compuse. Astfel Se asociază în minte-obiectele' i 
7. ce compun. mobilierul unci camere, în.raporturile lor: -. 

  

„.de spaţiu, adică de poziţie unele către altele, -de de-: Pa 

..părtare, de direcţie, de situaţie, aşă în cât aducân-7 . 

_- du-ne aminte de unul din cic, ne aducem aminte fără 
"voce de celelalte, de întreagă înfățișare a camerci-; și 
asa mai “departe. După, cum, se formează: astfel de p 

asociaţii prin contiguitate în spaţiu, tot așă se îor- 
- mează “asociaţii compuse. prin contiguitate în timp; : - 

„de ex. din faptele unui om, din cvehinientele istorico,_ ” 

"din timpurile. anului, “din scenele” unei drame, etc. 

VI. Asociaţii de reprezentări: şi sentimente.— 1 E 

Atât "reprezentările simple: cât şi. cele; „compuse s6-. 

Dot. asociă cu. sentimente -de. plăcere oși “neplăcere,” 

. _așă că, “venindii- -ne. în îninte acelea; să se „producă pa 

în noj. şi cele din urmă. Culoarea “neagră întâlnin-. A 

“du-se, adesea. la: doliu,-.e sa: asociat cu.durerea, ca un - | 

semn al acesteia, și ne aduce aminte de jaie, ne pre- *; | 
“dispune către acest; sentiment" Cea albă din contră. . -. 
- Cine a suferit neplăceri, izvorâte din orice alte cauze, 
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„pe. timpul: când obișmuiă « să-și “tepartunaeze: hainele 
ie cu un parfum, bunăoară să zicem cu 'Ylang-Yiang, 
„Bitză: acestui : parfum îi. aminteşte. sufernțelo-s şi 

i devine chiar anti patic., | 
"Multe simpatii + ŞI antipatii_ -provin și „se explică 

prin această cauză, De ce ne place să revedep lo-" - 
“ curile spe. unde am petrecut, copilăria? De ce. por-. 
'-tretul 'unui amic: mort :ne. „emoţionează? - “De ce un 
semn regăsit - într'o- carte: ne -porneşte” inima către 
„melancolie sau: bucurie? Cauza e.că aceste lucruri 
s au legat in spiritul: nostru “de niște sentimente, pe. 
Gari: le.reînviază: trăgânădu-le “după sine, pe: temeiul 
acestei asociaţii. O casă, de o. construcţie neînsem= -. 

“ mată, -de. un stil comun, 'pe:lârigă care. unul trece - 
“indiferent, face-să bată i inima altuia, care o numește | 

„casa: părintească”, Românul, când - întâlneşte, din». 
întâmplare, în țări: străine, - “portul - naţional - sau 
„căciula unui „Curcan”, trâsare de surpriză plăcută.” - 
“Elementele - vizuale, ec. alcătuesc. întăţişarea. lor 

= nus sunt libere și goale ca în: mintea străinului,; 
“ 1nicăreate de ecouri emojionale, cari te, “gedegizaplă 
„a reprezentarea lor." ai 

“Tot aşă . pentru . elementele! auditive. o: melodie Dă 
deşteaptă “adesea” plăceri sau „neplăceii, nu) „Humâi 

i direct prin "calităţile ci: “muzical, ci. şi indirect, din: 
“cauză că s'a asociat în experienţa noastră: cu: aceste 
sentimente. Dacă auzim un cântec în momente de. 

; întristare, ori- de câte ori. se, întâmplă: să-l mai au-. 
:zim,. de. întristăm. Auzi 0 melodie cântată “de un. 

” prieten iubit: şi se, poate ca acea! melodie să- ţi device = 
„dragă; nu pentru că c frumoasă în sine, ci pentru . 
„că-ți deşteaptă în minte: chipul: persoanei. simpatice | 
de: care. a fost cântată...



Să — . ai! Ă .. 

să VI, Asociaţii gonerice şi individuale.— Aso- 
tiaţiile variază de la om la-om cu îelul experienţei E 
fiecăruia. Până unde. se întinde . asemănarea expe- 

„„*rienţelor, până. acolo se întinde asemănarea felului 
ide asociaţii. — Sunt experienţe limitate la vieața 

unui singur op, și suni, altele cari privesc” pe mai 

„mulţi oameni la un loc, un popor întreg său genul “ 
" omenesc “întreg. Astlel' genul omenesc âsociază, de “ 

- veacuri, “ bunăoară; de culoarea albastră ideia ce- 

_ „rului, de cea roşie ideia sângelui, de cea verde ideia” E: 
i “pământului: acoperit cu vegetale, iarbă, plante, ar-: - 

bori, păduri ; de negru, ideia nopții, cu primejdiile - a 
urzite la'întuneric ; de alb, ideia luminii, a zilei.. Genul . 

E omenesc întreg dsociază de cutare nuanţă de euloare - 

şi lumină o - anumită depărtare a luerurilor. Aso-. 

„+ = elază “de "vedere ca lacrimilor, durerea ; de vederea, . 

î, râsului, bucaria : de anumile” manifestări : ale” chi- 
i “pului,, anumite stări sufleteşti, SN ad a . 

Acestea, şi altele de,acelaș fel, Se pot: numi i asociaţii - 
. Ss 

P
i
a
n
u
 

Ei 

generice. Da , - p 

1. Cele mai variate, sunt asociaţiile “udividuale, cari “ 
Se se schimbă dela oră la om. In privinţa. asta, mai nu” 

găseşti doi oameni, chiar fraţi gemeni de arii, cati -, 

Ii să aibă. abșolut. acelâş fel de asociaţii. Se poate face” | 
0 'încercare; Să se pronunţe un cuvânt în faţa mai. 

“multor. persoane. și să: li se ceară'a spune sau scrie pi 
“fiecare. ce ideie li s'a deşteptat, în minte la auzirea ... 

| : lui. Mai fiecare va găsi în conștiința lui altcevă legat 
i- cu ideia copririsă în cuvântul pronunţat. Ca dovadă 

- să noteze, bunăoară, cetitorul acestei pagini ce-i vine = - 

în minte, când aude cuvintele următoare: cuțil. “cer-.. Ia 

neală, slea, iarbă, muzău; pădure, felinar, „Bolinti- -.* 

- neanu, » perucă,. revolver, Ardeal, „Îulger. Și să. întrebe 5 

- . ... . . ” =. 
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„ şi”pe cunoscuţii săi: la ce se gândesc, când aud o- 
„ celeaşi cuvinte. Se va vedcă. deosebirea asociaţiilor 

“ individuale, dela om. la om... Pa 
„VIII. Asociaţii eliptice şi „contopiri"! psihice.— 
Uneori, din două sau mai multe elemente de asociație 
se întâmplă că unul se întunecă în conștiință, dispare, 

-se-uită.- Un exemplu -tipic avem: în cazul „avarului, 
Omul strânge bani de regulă pentru îmbunătăţirea tra- 

- “iului, sau pentru înlesnirea vieţii altora, ete., ideia ba-. 
„.. nilor (a) ze asociază de ideia unor'stări de conștiință 

plăcute (5), în formula ab. In unele spirite însă, cu * 
timpul începe să se uite acest scop (d): îmbunătăţirea 

| vieţii ; și plăcerea, ce vencă din așteptarea ci,sc tran- 
„.. Sferă asupra banilor, adică asupra mijlocului (a)..0- . 

mul adună atunci bani pentrubani, fără-să se mai gân- 
”” dească la scopul pentru care voiă să-i: întrebuințeze. . 

„ Transformă mijlocul “în scop. Din formula a4+-b dis- 
„ Pâre b,-sâu se indetifică cu a. Accâsta sc cheaină aso- 
- ciajie eliplică. a . 
Ei - RENI EN - . ” 7 N a i MR n . î Alteori, diferite Glemerite psihic se combină împreună. - așa, în cât par a da naștere unor fapte de conștiință ce nu se * aseamănă tu nici unul din elementele asociate ; adică aceste - „ elemente par a se contopi combinându-30 în mod chimic şi -Producând, din contopirea lor, alte stări de-conştiinţă nouă, Astitel pare a fi cazu! în producerea ideii de spaţiu. După cum din combinarea oxigenului cu hidrogenul rezultă apa, care . „„„ “NU se aseamănă cu nici unul din elamentele sale componente, - . 1 tot aşă şi ideia de Spaţiu ar rezultă din combinarea unor ele- LI mente psihice, cari nu se ascamănă de lac cu dânsa.In adevăr, .. . - : “Stările de conștiință, din asociaţia cărora se naște ideia de - Spaţiu, precum sensaţiile musculare, tactile, etc. ca orice fe- nomen psihic, nu au calitatea de a fi estinse în spațiu ; aceasta |. „arii un exemplu de o asociaţie asemănabilă cup combinare “chimică de elemente psihice. , Pa - - ț.. __» La admiterea aceslei proprietăţi a fenomenelor psihice re- Spagiaipoteză empiristă pentru explicarea genesei ideii da - Spaţiu. = Sie i a aaa 

 



| o MEMORIA. 

“Spiritul are o proprietate, în virtutea căreia datele.” 
experienţei noăstre se păstrează în noi, se reproduc în . 

„conștiință şi se recunosc, adică revin cu caracterul de-: 

C terminat al unor fapte de experienţă - anterioară, iar” 

„= nu de: experiență actuală. Această proprietate se nu- - 
- mește memorie și. constă din trei” acte deosebite, și 
anume: -. în Dee 

1. Păslrarea. 2/ Reproducerea. și Reounacșerea 
 țaplelor. psihice. . .-. i 
“In ordinea: expusă, un “act presupune. pe cel ante-: 
“rior'sau pe cele” anterioare, dar nu şi viceversa; Așă, - 

reproducerea. presupune. "păstrarea, şi recunoaşterea” | 
_ presupune păstrarea și: reproducerea ; ; dar. păstrarea 

poate-să șe facă fără ca, prin aceasta, să fie asigurate - 

şi să-i urmeze și celelalte două acte.. Se pot păstră - 
„ fapte_psihice, fără. ca ele săzse reproducă: rămân in- 

conştiente ; şi se pot păstră şi reproduce, fără să fie re- 

cunoscute, adică fără să fie însoţite de conștiința cloă 
„că av mai fost odată în sufletul nostru. De această na- 
tură este bunăoară cazul unui poct englez Wycherley, - 

- (sec. 17-lca)-căre aveă o memorie foarte puternică, în 
„ce:priveşte' păstrarea și reproducerea, dar foarte slabă -: 5 
"în ce priveşte al treilea act, recunoașierea. Dacă citea, | 

sau i se citcă d. c. o poezie, a doua zi se sculă'cu-min-: 

: tea 'plină de imapini frumoase, care se coordonau,; subi.- ar 

= condeiul:său, în forma unci poezii inspirate. Dar acea - 
-improvizare nu eră” adesea decât tocmai. poezia pe E 

| care o citise cu:o zi mai înainte. a a Ta 

7 

Î- 

7 

Seriitorul gernian Nietzsche, care Ştise odată foarte. bine: 

” - .



    

Pi pt caai ei eră 7 > oa , 

"tă hipoteza metempsihe zei; elcrna reputate a vielei şi a lu- > turor lucrurilor, a fvst emisă de Pitugută, mai târziu perdu "Cu desăvărşire din memorie faptul. că o învățase din istoria. „..„” Hilozofiei şi credea că întâi-lui i-a venit in rhinte această idrie. 

7 

e Deosebit, de aceasta, alte condiții sunt: 

“7 date ale experienței. Da 

A, Condiţiile: păstrării... : Diferenţele în. apilu- 
" dinea memeriei.—  Păstiarea ui determinată de mai; 

E = multe condiții. O condiţie, prealabilă este felul de al-. 
cătuire nervoasă a fiecăruia, aceea ce numeşte W.. 

„.» James „coeficientul fiziologic de retențiune”. „Unele 
„ spirite sunt ca-ceaja: Lot ce le atinge înlâmplător;-se 
+ sapă în ele și nu se mai.șterge ; altele te fac:să te gân- 

-“dești'mai de grabă la gelatină, care treniură şi nu lasă 
+ urme, întipărite pe dânsa” (1).— 7 

0 a) Inleresul ce's'a'pus pe un fapt; în cunoaşterea lui ; Te E SI Rast Anei a vb) Inlehsitatea impresiei primite.;-e) slarea de liberiale - 
” “ a-spirilului în: momentul escitaţiei ; d) repetarea fap- . | 

tului de experienţă: ele ătura în earestă el eu celalt 

N 
„_€) Cu cât ceva ne-a intâresal mat-mult, adică afost . 

"în relaţie mai discetă, clară și neîndoidasă cu-vieaţa, :. 
- „eu fericirea sau soarta noastră, cu atât ni șe imprimă 5 mau mult îi minte, “Pot ce ne-a ficut sau ne a.promis, 
= prin existenţa sau acţiunea sa, o plăcere:sau o-durere 
„+ - mare, se ține mult timp minte: “Interesul sa expheă — 
â ; 'de'multe ori prin specialitatea profesională a cuivă, „Mozart, auzind. în capela Sixtină numai 'de "două. 

Vas _- . „din: memorie. e - aa f “4 , . A | . , a “ . îi Edi . . . Di ui A ” EA b) Când 'cevă izbește iare spiriluf, se sapă ădâne în 

| 

rr 

“ori un' Miscrere, -l-a putut: transcrie intewal .acasă- 
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E a, Insă, pentzu-ea, escitaţia să-și producă etotiul « său, i 
- „puternic, se. cere: fr N SIA Ea | 

-c) Ca spiritul să-fio liber de orice alte preocupări - 
mai interesanite, cari ar. “împaţina” forţa” surprinderii, 
d) Cu cât cevă'se repetă mai'des,cu atât se adânce- 

st mai mult'ta organizaţia noastră psiho-fizică și să 

păstrează mâi sigur. S'a stabilit: aceasta experimental - ” 
: Ebbinghaus). S'a combinat între ele silabe în, şiruri 
11!» ae.diferite lungimi, astfel însă ca să aibă nici un fa 

zeles: „apoi s'a încercat să sc vadă în ce mod'influen-.: - 
iează repetiţia. asupra -memorării, lor. şi s'a observat _- 

„că: şirurile mai lungi trebuia să se repete de mai multe. 

ori dacă pentru un șir. de d silabe fusese destul o repe- 

IE tiţie, “pentru. un..șif de 10 nu ajungeau două repetiții, 

“si pentru un şir de-40 n "ajungeau 4. repetiţii, ci mai, 

- smulte. Pe lângă aceasta s'a mai observat că repetiţia 

DI slupă pauze întărește” mai bine păstrarea decâl cea con=: 

1 dinuă, ncînireruplă ; apoi, că. șirurile mai lungi; deși: - 

ter Mal multe repeţiri, se ţin în urmă mai mulţ timp” „ 

aminte decât-cele scurte ș Șică uitareă se face la început 

= mai repede ; în” fine. că şirurile uitate se învaţă din. 
-. mou mai cu uşurinţă decât, lă început sau “decât: alte. 

siruri “cu totul noui..- ia Re 

2) 0 altă condiţie” pentru păsLrarea elemeritelor psi- 

“ nice e relaliunea logică dintre ele. Cu cât cevă 'se în-: 

„ Xelege mai bine, cu atât'se păr trează mai mult, fără 

E că pentru 'aceasta să fie nevoe de atâtea_repeţiri, ca. 

“în cazul când nu s'ăr vedeă clar legătura logică dintre. 

"elementele ce-l „compun. ” LT 

e Chiar și numai simpla înmulţire” a punctelor. de: Je: 

i Sătură între un lucru și alte date tle experienţă. ajută | 

= “păstrarea . lui în spirit ; e că şi cum S'ar țese. câ mai 

„multe din firele ce: alcătuesc urzeala de idei a. niomen- 
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ului sufletesc; sati ca şi. cum-s 'ar prinde cu mai multe 
rădăcini în fiinţa sufletului... Mulțimea asociaţiilor 
“unui fapt, mărește conservarea lui în minte:.De accea 

” obiceiul unora de a-face un hod 13, batistă, când vor 
să jină minte cevă ; în-chipul acesta asociază. de-no- 

dul dela batistă ideiă lucrului: sau actului „pe care 

2 

„ŞI mai. figur chiar alte elemente, cu totul dâosebite de .. 
N 

voeşte să nu-l uite.. -. = | 
A ști să legi o cunoștință de cât se poate n mai multe - 

alta. cunoștințe variate, a stabili între, cle o. corelație” 
este unul din imijloace le sigure de a întemeiă. reține=_ 
„rea „acelei cunoștințe, „precum și a Celor” legate de 

dânsa, deci. unul “din mijloacele sigure de a desvoltă 
monioria, (i e E 
„Se înţelege. că atunci când: logiitura între cunoştinţe! | 
nu este o simplă ăsociaţie fortuită sau arbitra ară,.ci e 

pătrunsă deo ideie logică” dominantă, când sint unite. 
întrun 'sistem, trăinicia lor! e și mai mare. De aceca 

„filozofia este studiul, care ajută mai tomeinic la orga- | 
„ nizareă, ideilor. Și. a inteligențelor. i 

Cullivarea * memoriei, $: a crezut. că memoria. ar fi 
o facultațte a spiritului, care s'ar putea perfecționa prin - 

„ezercițiu : aşă, încât, să fie în stâre a păstră mai ușor .: 

f 

„acelea ăsupra cărora a fost exercitată ; adică ca sar”. 
întări. prin exerciţiu, așa cum se- întăresc bunăoară. . 
mușchii; cari ajung a putcă să ridice în urmă: și alte - 

, greutăţi, cu totul” deoscbite de. acelea “asupra cărora: - 
S'au'exercitat. Cu memoria însă nu Stă lucrul tocmai 
aşă ea ține minte numai cecace s'a , grayat în ca și 

  

1) Vezi IT. “Găvănestiăl. Curs de. pedagogis:-= Didactica. „Ediţia 1924, Bucureşti. — Steinberg.. „Cap. despre Corelajie -- . Studiilor. — | - - a -



poate “păstră. mai ușor faptele cari cel. puţin s se âsoa- 
„- „mănă cu cele, existente dejă în spirit. -. > 

: - Memoria deci nu e ofăcultate g generală, în tnţelesl 

î..  de.mai sus: ca se specializează din: cauze organice; 

şi din: cauza educâției. şi a- exerciţiului: 7 '< 

0). Organizaţia simțurilor variză la diferiţi indivizi. 

Unul are s: 6. mai perfecţionat organul auzului, altul . 

pe. al. vederii ; primul va distinge mai ușor sunetele, 

„calitățile lor, şi deci le va! păstră mai bine: Cel deial.: 

doilea va distinge. și va păstră mai bine culorile, for- aa 

mele, răporturile. dintre culoii: și linii. “Cel dirtâiu va 

avea-memoria specială a tonurilor, a elementelor audi; 

tive ș cel de al doilea, memoria a specială a elementelor 

vizuale... - , - Na a 

| „Amândoi, la un loc, - alGtitudsc tipul memoriei sen- a 

soriale; în care intră, pe lângă memoria vizuală și. 

auditivă, cea motrice, laclilă, gastalivă, 'olfaclivă. - 

Alăturea cu memoria sensorială, putem pund; ca tip.. 

deosebit, moenidria. cogilajională sau propriu zis inle- z . 

” ecluală,.aceca care reţine mai: ales ideile, judecăţile, 

_vczultatul general al operâţiilor intelectuate, al raţio-.. 

Ze Ra namentului, al cugetării, în afară de termenii formu- 33 

= o. lării lor şi de cazurile concrete ale aplicării lor. 

"Deosobit şi în afară de memoria elementelor inte- 

lectuale; fie ele sensoriale ori cogitaţionale,. mai este de: 

Se motat, ca alt tip deosebit, memoria afeclivă, care 

Pa reţine emoțiile, , durerile; bucuriile, Pe - 

„Astfel se specializează: memoria după. organizaţie 

care dă naştere la anumite aptitudini naturale pentru 

Ea -“observarta ș și conservarea unor fenomene determinate. 

„+. 0) Afară de aceasta, ezercijiul, educaţiunea parti- - 

culară in fluenţează asupra, direcţiei ce va luă memoria, 

asupra lucrurilor ce. vom. memoră mai mult. Astie); se 
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- „pentru lucruiil&: ȘI fenoinenele ce stau în: relațiune ci . 

at Be i 

  

- explică memoria. “ desvoiati că: “prezintă” Spetialiştii 

„ Profesiunea lor. a : 

-€) Pentru cultivareh n memoriei, oricare ar “fi [coeti- 
„iențul fiziologi6 individual de vetenţiune)sau g gradul 
de plasţicitate cerebrală şi orcare'ar. îi direcţia: profe- 

- sională sau habituală în care.s'ar exercită, are o în- 
“semnătate capitală reşula și meloda de fucru a inleli- 
genţei. Cum.s'a: spus mai sus, mulţimea ȘI. felul le- 

3 găturilor dintre idei. și cunoștințe, dintre stările. de 

x. 

2 . Bradul Şi durata: lor! de” reținere în spirit. 
Dar este de remarcat, în: deosebi, că spiritul, care 
procedează melodic în observaţiile, în: cercetările, în 

'stuaiile şi însesinărili; sale, are în mână instrumentul 
„cel mai; perfecţionat, spre a- și îamulţi-cu înlesnire cu: 

î - conștiință în “genere, „condiţionează în! „mod: esential - 

“noștinţele în domeniile cele: mai - “deocebile, ş şi ale 

„păstră şi memoră exact şi indelunigăt, fără a face. con-: 
. fuzie între cle. Căci ceeace alcătuește adevărată. bo- | 

“ găţie a spiritului. şi-i dă putere de avânt, în munca. 
- pentru căutarea adevăruliui şi sorţi de isbândă în. 
„vicaţă, nu este mulțimea. încoherentă a cunoștințelor. 

“ Ingrămădirea'haotică- a unei întregi. enciclopedii mai 
“degrabă îngreuiază min ica, ea o povară ce o împiedică 
în mișcările, ei firești, și-i sleeşte, fără [olos,viz oarea : 

* Mulțimea cunoştințelo: trebue șă fin d cu ordine aa 
_duită în minte, ca o armată bine orgânizată, aşezată. . 
în linie de bătaie ; fiecare categorie la locul-ei, având. 

- conştiinţă de fiinţa grupului din care face parte direct. 
“ precum şi de. unitatea: imediat superioară, cărei apar 
tine, și așa mai i departe! în. șus; „din sferă. în sferă con= 

Î aa Aa 

    

a rodnică, înlocuind-o cu slăbiciunea, îmbrăcată de. i 
„paradă, a polimatici. sterile, Bă e SIRE
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„hoate. Pi di = pn 

” Aceasta este, de” alttel, ordinca” în care se găses c-- 

“dispuse cunoștințele” în oricc știință organizată, fie ea. 

o “ştiinţă de clasificare, descriptivă, ori: d«;monstra--: 

tivă. O astiel de armată, oricât de numeroasă ar i Ioa 

35 mișcă la comandă repede, ca uncingur om: Și spi-. . . 

ritul care as aveă cunoştinţe astiel organizate, în clase -: 

de categorii. bine ordonate ȘI lămurit subordonate. și - a 

'supra- -ordonate una alteia; se mișcă liber- și, puternic -. 

în orice direcție sar îndreptă pentru cuceriri intelec-... 

" tuale, Atunci mulțiinea cunoştinţelor nu-l stânjeneşre, 

din potrivă, eu cât sunt mai multe și mai variate, cu. . 

Ș emtrică, până la cea mai înaltă, care le > suprinde pe A 

7 

atât îi dau o forţă mai mare. Nu-l încurcă ; le” stăpâ- if 

_mește; In acest caz o mare merporie este însoţită şi ide. 

_. 0 mare inteligenţă.? E - 1 

7 

Napoleon - |, al cărui ucniu- strategic pare. a. se “fis 

aplicat Și asupra propriului său spirit, pentru organi- . - 

zarea și disciplinarea ideilor, a fost un adevărat macs- . 

tru în arta de a lucia metodic pentrii înmulţirea cuno- : 

_“stinţelor. solide în-toate direcţiile. „Diversele afaceri, , 

“spuneael, sunt: rânduite în capul meu'ca întrun scrin; i 

; “Când vreau să întrerup o îndeletnicire; închiz sertarul . [i 

iei și deschiz pe al alteia. Ele nu sc amestecă deloc una' i i 

cu alta și Și nici odată nu mă în ciurcă, nici nu umă obosesă. 

a La creşteri ea : puteai de:zeţinure, în limitele, “ivâştes ale -. 

“ “Giasticită ii cerebrale native, contribue nu puţin ș si. regula- de 

. 
7 

“ vieaţă, alătuvea cu metoda de 'uGru: Nu e fără interes peritru. - -: 

durata — şi poate chiar. pentru calitatea — achiziţiilor min? * 

“tale nici ora din zi.a lucrului intelectual: dacă e noaptea-0r' . : 

“ziua, “dimineaţa ov după amiazi, în țimpul mesei, or imediat -.. 

"după masă, sau după ce s'a făcut digestia. Şi nu e fără-im- 

- portanță. nici/cât -tirap a ţinut încordaea lucrului până în 

„ ubmentul, când căpătim noua “impresie de: păstrat:, De câte 

- ori s'âu văzut tineri Iicomi de ştiinţă, citind şi mâncând tot- 

i pi IN . i Da „i Di i 7 
 



    

„odată, i prelungind munca în silă, cu toată oboseala care-l) 
constrângeă să citească de două trei ori o perioadă ce nu le 
ar fi înfățișat, nici o geutate, după un repaus Și 0 scurtă 
schimbare de ocupaţie ! Studiul în timpul mosei împiedică = digestia şi nu dă nici rezultate intelectuale bune. Se strică “rostul funcţional şi al stomacului. şi aj creerului ; iar lucrul (prelungit dincolo de limita elasicităţii vioae a minţii slă- A Deşte. apercep"rsa și retentivitatea. Şi această slăbire, repe- >> tându-se, duce la surmenaj şi ncurastenie, cari fac pe om „multă vrem= impropriu de muncă normală şi rodnică. 

Ra „Păzirea regulelor de higienă, în deobște: îngrijirea 
+ de un aer curat în' camera de lucru ; îngrijirea de. cu- 

- răţenia corpului prin băi desc ; de mişcară suficientă 
și-de somn regulat,— toat măsurile pentru păstrarea 

| - sănătăţii contribuesc la întreţinerea și creșterea puterii 
- şî» :de'memorizare. | Sie a 

. -. N N o. = 

2. Condiţiile. reproducerii. — a) Reproducerea 
este condiționată și determinată în prima linie de aso- 

_sciajia stărilor de conștiință. Când un element de aso- 
"2 ciaţie Se prezintă în conștiință, întreg lanţul se re--. „produce, pe Sa 

--b) Ce face însă ca un elemegl-oarecare din lanţ să - 
Tevină în conștiință? Răspundem: aşemănarea lui cu” . 

„un alt element pşihie prezeniai în experienţa și intuiţia” 
"actuală sau reprezenial în cursul curentului „de idei. ! _? Elevii.-cari învaţă papayaliceșle,. au nevoie” să „li se: 

£: Spună începtul, ca: să-și aducă aminte lecţia întreagă, - Asemenea, auzind -primhele note ald unici melodii cu- 
„noscute, nc amintim şirul întreg de sunete ce corhpun. 
cântecul. Dacă vedern în'camera cuiva un tablou sau 
o mobilă, care 'se aseamănă cu cele văzute. de noi în. - 

„altă. casă mai cunoscută, se reprodue înrmintea noastră. 
„Pe rând, diivritele părţi ale acestei case. actorul de. . 

“Prezentaţie actuală :- începutul lecţăei, al. melodii; 
AI A - ', ă 

1 ÎN a a . Pi IN Pa .. E
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- 

tabloul sou mobila, fac să se renască în spirit urmele . - 
“ s_. . . 5 . 7 » . - 

„reprezentărilor similare şi acestea trag după sine pe 

„celelalte reprezentări cu cari au fost legate; o 

_-Dar'se poate întâmpla ca şi o reprezenlare să deş-. a 

topte pe alta, cu 'care-se ascâmănă, şi aceasta din. 

urmă. să tragă după sine un lanţ întreg de idei 1); 

Lanţul de asociaţie s'a format pe baza-legii de con-. 

- liguitale ; reproducerea începutului lui se face pe baza 

- / „legii de similarilale ; a restului, pe baza legii de conti- | 

„7 guitate. E e a pu DN 

De ce:.Napoleon ne aduce aminte de Alexandru - 

Machedon, bunăoară? Fiindcă e ceva asemănător între 

amândoi: şi unul şi altul au fost, cuterilori de ţări şi 

“ popoare. Câlitatea aceasta comună face ca unul să. - 

“deștepte în minte pe celalt, adică face ca o ideie, re-, 

„chemată în spirit prin asemănarea ci cu alia actuală, n. 

să tragă după sind pe toate celelalte, cu cari s'a legat _ 

Prin icontiguitate și cari, la un loc, alcătuesc persona- 

2 litatea istorică a lui “Napoleon: altă înfăţişare fizică, - 

"- „altă origine, altă educaţie, alte timpuri, alte ţări, alte - 

moravuri,. alte lupte;alte izbânzi, «alte peripeții, alt... , 

sfârşit — 6 mulţime de date caracteristice deosebite. 

“ una de alta, mult mai numeroase decât notele comune, 

Reproducerea '„„prin conirasi”, o iluzie. Cum se eă- 

  

- + _plică?-—. Cecace e comun între cele două şiruri de: .: 
ga FIU DIE SR - o i ag ui 

;..-. fapte sufleteşti,- din cari unul recheamă pe celalt în. - 

- spirit, poate să fie în definitiv.0 singură notă asemui-- 

toară, cum ăr îi în exemplul de față însuşirea de cu-. : 

 “cerilori comună. celor doi oameni mari. Restul poate” 

“să ditere cu totul, să fie chiar însușiri opuse.! Așa în- 

s cât, comparând toate elementele constitutive ale celor i 

Î.  . , N . La 
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două lanţuri. de stări sufleteşti, - să păstra între ele 
“Un adovărat conirasl.. Dacă am. îndreptă mintea mai 
i mult asupra acestor deoscbiri, și dacă, dintr'o cauză 

oarecare, ne-am interesă mai: mult de aceste; deose- 
“bir și am fi așă de concentrați asupra lor, încât aproa- 
„pe să nu băgăm de seamă partea mică de; asemă- 
„mare care le-a adus. în "conştiinţă, atunci am fi con- 

_-ştienţi numai de contrastul dintre cele două şiruri de 
fenomene și ni s ac. păreă că unul a rechemat în minte 4 

„pe cellalt tocmai: prin acest conirast: Si 
Astfel s'a născut iluzia psihologică a acelor'cari cred 

„că. „există “redroduceri. prin 'conirasi. Eroarea este! ŞI 
„mai evidentă atonci când se > mai vozbeşte şi de Aso 
„eialii prin contrast”... : - PD 

„ Reducând fenomenul la, o " echemă generală, iată 
um se formulează procesul sufletesc în aceste ocaziuni. 3 

„Să: Presupuneni două lanțuri de. Stări sufleteşti 

Da + Lanţul Aa căt ; şi d . | 

i Lanţul B=gtnrrris a i a 

ÎS 

“Intre aceste două: şiruri de idei - == unul existând sub 
“formă de reprezentăţii lateate în: memori, cellalt dat ” 
în intuiţie actuală — negăsindu-se nici un: “element. | 

-" comun, ele nu se vor vechemă în „conştiinţă 'de- loc. =! 
„Etectul legii similarități” nu se va! produce. - a 

In loc de şirul B, să Presupunem, însă altele, alei a 
“tăite asttel: a i i : | i -. N Ri >. 

Su  C=t+b ed a LT Datbheohan o Ti 

BSD presa 
| | Să -F= atmerts a a Li E 
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Ta, git Cc, „okimentele: abiseră,
 “date în. Cota. - 

ție, fiind identice sau asemenea cu cele patru eleinente 

constitutive. dela inceputul lanţiilui A, le vor medes- o 

/ teptă pe acestea; și acestea vor trâge după. ele restul dc" 

: fac parte. 'Tot.așă se va întâmplă și cu şirul D, E, F. 

In şirul F este un singur element asemuit sau iden- 

tc'cu unul din Tlementele şirului. A, anume a. Acest. 

“a din Eva. redeşteptă prin, similacitate pe a: din Ai 

"iara “din A, rechemat. astfel în "conştiinţă, va trage.- 

“după'sine pe toate elementele cu cari se găseşte legat. 

prin: experiență: anterioară, adică pe bretări. 2 

"Dacă. interesul și - - preocuparea momenlănă a spiri-> 

tului hostru sunt: “îndreptate asupra. elementelor co- i: 

mune din lanţul: A; redeşteptat în conştiinţă, Și din. 

lanţurile C, D,E,F, prezentate în intuiţia âctuală (a, 

ab, a-țb-te, etc.) zicem că “ ne-ain. amintit. de-A' 

Sa «prin asemănarea lui - cu. G (aipb-re+-d): sau pe D. 

„darrbare), sau cu E (ab); sau cu F (a)... > 

„Iar dacii interesul momentului sufltese' este “mdrep=- 

“tat asupra elementelor. dijerile din cele: două lanţuri - 

“de idei, se zice, din o: greșită! interpretare: a Menoime- - = 

nului, că unul a amintit: pe celalt, prin “conirasl; 

"adică Car fi „rechemat pe A prin” “clementul n; .D. 

“ prin elenicitele. s+n ; E. prin. nfs; ; E prin Th 

„idei cu :cari “a asociat în lanţul psihologic din care - E 

P
a
 

A r-rs+n;.. elemente - prin cari sc ' deosebește. fiecare .-- 

- din ele de A. Asupra părţii comune atunci nu: mai. 

suntem” atenţi, fic că. este mare ca în C, fie că este N 

„mică, așa cum se găseşte - în. F „reprezentată numai . 

Brin un, element a. Şi cu toate astea, vedeşteplarea.-., 

în: minte alui Aș a realizat locmai și numai prin acest 

- „element. comun - a. N 

„De aci se: “vede. că “acelas caz, de. ceperiență poate î 

- 7 
pd, 
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„să i fie, „după împrejurări, când un exemplu. de repro- 
e ducere prin asemănare, când unul dle: reproducere prin 
SE contrast, după cura spiritul, condus de „preocuparea și 

„interesul momentului, e atent la partea de asemănăre * 
„or la cea de deoscbiri a celor două lanţuri. i 

“ “De fapt însă și strict vorbind, mecanismul reprodu-.. 
- î mcceilor mintale nu se pune în mișcare decât î îa virtutea 

"asemănării: şi a lcăăturii stărilor sufleteşti între ele, a: E 
dică prin similarităle Și .asocidie. ji i 
A vorbi de _amnitiri prin conirast este i impropriu” și 

- inoxcact, din punct de „vodere stiințitie, PR a 

„18
 

2 N 
” 7 

i Reproducerea mai e condiţionaiă și de energiă: or-. 
-: gdnismului, de starea de- -sănătate sau boală, de con- -- 

| + dițiile hranci, „de vârştă, ete. Holland, cojorâidi- se 
2.” în minelg din Harz, uită. liniba germană :din -cauza 

” oboselii | și a lipsei de. nutriment ; o: recapătă după re 
“paus, și nutriment,- Frigurile, opiul, sentimentele. pu- - 
ternice desoltă niult reproducorca. Amintesc cazul 

” femeei, care servise într'o familie evreiască şi recită, 
fiind bolnavă de friguri, în toiul crizei, versete din tal 
“mud, pă cari;. simătoasi, nu le „putea, reproduce; și nu 
„le. înelegeă, ta a 

"3, Reoinoaşteraa' e condiționată de: localizaria în 
“timp şi în spațiu a elementelor psihice. Re cunoaștem .. 
un fapt că a'mai fost, odată in conștiință, dacă. putem 
să determinăm când-și unde am luat cunoștință del. > Când: lipsește memoriei această, determinare, ea se re- duce la un suvânir Vas, la o amintire nehotărâtă. Se 
poate! ca: reproducerea unor fenomene psihiceisă: fie însoțită numâi de cor: iștiința generală a împrejurării-că + + ele âu mâi fast odată în sufletul nostru ; această amin- . 

o R . . Ia a



, 

e 

direc: este î însă număi reminiscență, măi mult sau. mai 

„puţin coniuză. a ae 

  

„Numai recundașterea dă memoriei i caracterul « ci pro Z î- 

piu, conștient, și 6 complectcază. - i 

“Ca să se poată localiză fenomenele psihice în spaţiu, 

condiția esenţială este asociaţia, ş şi în! special cca, prin 

««ontiguitate î în spaţiu sau, mai general, prin simulta- [ 

“meitate.-Ne întâlnim pe stradă cu o „persoană, care. ne : 

dă semne "de cunoștință. Chipul: ci nu-ni se pare cu 

"4otul nou. Dar nu știm cine e, când. și unde am-cu- 

-noscut-o (Reminiscenţa). E destul adesca să ne spună, - 

- ziumele. Nuimele ne aduce aminte, poate, că acea per- 

soani ne-a fost recomandată. de domnul cutare. și a- 

Dume. unde: în: casa . acestui. domn ;. și Pentru ce- ne, 

* dusese acolo: ca să citim, să “discutănă împrouhă pă-, “ 

perile- unui critic :asupta 'cutărui. poet, i p. 

Dar amintirea încă nu e “complectă. . Când s "a în. 

- “tâmplat oare “aceasta? Ne trebue localizarea î în dim] p. 
p I 

= Penteti localizar cea în timp se presupune fixarea în spi- 

_zitul nostru a câtorva date cronolosice. mai însemnate. 

<orespunzând unor întîmplări mai principale din viaţa 

  

„ mioastră ; ; și atunci în intervalul'ce desparte aceste date, - 

“ aşezăm, în mod aproximativ, cclelalte evenimente mai 

“puțin importante, In exemplul de mai sus, nu e nevoie - 

să știm exact ziua și ora când am făcut cunoștință: E. 

«estul să putem detormina,. dacă afost. înainte san. 

“după cutare întâmplare “memorabilă pentru noi: cra 

” înaintv ori- după ce am absolvit-liceul, sau universita- 

tea, înainte sau după cutare exâmen ;! sau pe când fă= 7 

“ <cam cutare lucrare, dela succesul cărci atirma vii- 

torul nostiu, ete N mo 

1. Găvănescul. — Peiholdgie. .. ..: 40
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” Îi   “a: lUitarea.. Legea degenerării memoriei.— 
- cazurile de alterare sau de degenerare a memorici, s'2 
„constatat că: acele” „fapte s6 uită mai întâiu care au. 
. fost câștigatt mai tă rzăgti desvoltarea noas [i psiho-- 

“ logică. Aceasta este legea regresiunii sau reversiunii 1). 
-. Cele cari se uită mai anevoic, maia urmă, sunt. faptele: 
“de experienţă mai veche, din: copilărie și tinertţe,; Când. 

a stratele: nervoase, cari conţin înregistrate faptele 

  

_epocti mai din urmă ale: vieţii, “adică unei “vârste mai 
:"imaintate, se. alterează, degenerează, “atunci reîncep a 
/ tumeţionă stratele mai inferioare sau mai vechi. acelea 
"cari conţin acumulate “faptele unei vârste mai fragede... 
„Acest sens psiho- fiziolog ic, are zisa. poporului: că „bl. 

> teâzii. cad în. vârsta, “vopilăriei”. ps “.. 
: Dintre. fenomenele intelectuale, afective” şi „voli.. 

ionale, acelea cari se > pierd-măi întâiu, în Cazuri de: 
- slăbiciune a-.memoriei,; sunt cdle intelecluale ş* în. a 
"doilea rând, cele afeclive'; : Și, „apoi Loenaăi în. al treilea. 
„cele “volițioiuale, daetele, ez a 

„Cauza e deosebirea în ușurința: de modificare Şi al 
_terare a condiţiilor fiziologice corespunzătoare aces: 
tor diferite elase:-de. fenomene. Așă, substanţa ne 
Voasă “a scoarţei cerdbiale” şi cea albă, unde se păs-:! 
“trează achiziţiile intelectuale :mai “inalte; — ştiinţele. 
article, „cunoștințele: proc: ionale, limbile, —- ca râzul- 
„atrultim, mai complect, şi. mai nestabil! al, „evoluţici. 
biologice, a "desvoltării. fiziologice, cte., e; supusă. maj 
repede la alterări, decât. baza anatomică a fenome- 
-aclor. active fumdamentale, î a cenesleziei, anume: or-- 

A ganale vitălg, viscerele, oasele, mușchii. Acestea, ca. 
elementele “majrintime, mai vechi, “mai, simple: ale, 

  

EX ET Ribot, L es  maladies de 1a menioite.- RR 
.. 

. ' | 
, - „se 
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i) Orientatist şi- mitolog. ongtei (usei=t900): 

a i 2 - N 

vieţii: "corporale, sunt mai stabile,: mai pirmanente: “ 

Condiţiile anatomice” şi fiziologice ale actelor de- 

venite habiluale sunt asemenea mai anev oie de mo- „ 

dificăt, şi” curentul - degenerării le ajunge mai târziu, 

la urmă de_tot. Lucrările manuale. obișnuite se păs- 

“trează şi se repetă. mecanic, inconștient; chiar când _ 

“individul a devenit incapabil şi de gândire și de emo- 

ţie. Aceasta ține -până ajunse boala să vatăme gan- Si 

glionii cerebrali, butbul rachidian și măduva spinării. 

=. Pierderea limbajului urmează , aceeâşi ordine. Se 

- uită mai întâiu cuvintele propriu zise, limbaju raţio-. 

nal; destinat a exprima fenomenele de cundaştere ; ; al . 

doilea îrazele. csclamative, - interjecţiile; acea ce se 

numește. „limba emoțională” (Max. Mueller 1) ; 

-- fine; mai rar, chiar mișcările expresive, gesturile. . 

Şi în pierdere a limbajului raţional se observă o lege 

-de trecere dela mai nou și.mai complea la mai vechiu 

şi mai simplu. Asttel se uită: mai întâiu- “numele pro- 

“prii ; ; al-doilea, “substantivele - comune ; Și. al'treileu,.. .-: 

“adjectivală ȘI verbele. Acestea din urmă; exprimând 

ceva mai general, se repelă mai des și deci se păstrează: _- 

“măi bine ; ; din “contră; particula aul, exprimat mai .! 

„als în numele „proprii il, se “întâlnește relativ mai rar 
- 

în” experienţă. . 

| “Vitarea voluntară, —- O. condiție a “unei. bune me-. 7 

ME „morii este: și proprietatea de a:uila necsenţialul. Spre . 

a păstră, cu atât mai „puternic, esenţialul. De accea o =. 

umjeleapiăi călăuzire a învăţătură stăruește: -din capul er 

„ docului asupra. cunoştinţelor esenţiale, asupra, ideilor. 

- principale ș şi nu se încurcă în amănunțirni cari încarcă m 

7 2 şi obosesc : minica. - pi î- 
E 4 
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“In acest caz fenomenul uilării este, s'ar. pulcă zice, 
„““inlenționat, şi procesul lui e dătorit irisistării. volun= 

tare asupra unor fapte de conștiință, pentru păstrarea 
„+ „lor în paguba altora, pe cari le dislochează, depăr- 

tându-le sistematic din; sfera conștiinței, înlocuindu-le- 
teptat și statornic. La această procedare-recurge omul 
"când vrea să. uite un nioment neplăcut; al vicii, or să 

. desrădăcineze din spirit, să disasucieze anumite idei, 
a „preocupări, deprinderi rău făcătoare. Indreptarea. 

_. alenţiei. încordate în altă direcţie, prin studiu con- 
-. centrat:sau distracţie impresionantă, aduce adesea re- 

„+ zultate apreciabile: de âmnezic 'voită. Maxima ci con- 
_:. “ducătoare este: Non mulia, sed mullum. 

. 
“Iluzii de memorie. — Memoria e supusă și la iluzii. 

=. Uneori omul crede că a şi făcut un lucru'c aveă nu- 
mai de gând să-l facă. Alteori crede că-i's'a întâmplat: 
"în realitate, -aceea ce numai. a auzit, a cetit, a: dorit, 
sau a visaţ, aaa - 

- 

3 JFANTAZIA ŞI IMAGINAȚIA. 
i t_ 

forma, în legătura și relaţiile în cari au fost câștigăte 

t”o ordine și în raporturi schimbate. In cazul acesta: 
schimbările se pot face sâu în scopul și cu intenţia “de: 

„a găsi şi reprezenta relaţiile generale şi permanente: 
„dintre Aucruri, legile naturei, adevărul obiecliv, şi .a- 

„3 tunci- avem. operațiile. inlelecluale propriu. zise sau: -: 
„Cugetarea ;. ori independent d6 acest scop, pe .baza 
„Unul sentiment, și atunci - avem imaginația şi faniazia: 
în- înţelesul larg. âl “cuvântului, a - 

- . . o e. 

„ Adeile căpătate prin experienţă se reproduc ori în: 

„odată, și atunci avem memorie ; ori într”o formă, în-., 

1. Fantazia. — Cuvânţul fantazie n6 duce mintea 

„ 

9



  

la combinări cari, de “ordinar, sunt cu totul departe! 

de a oglindi. raporturile obiective. ale lucrurilor din: 

 dinea firească a fenomenelor. O combinaţie fanlas= 

„. lică, o ideie şi o purtare fanlaslică,- în genere toate: 

acţiunile şi manifestările cărora li se poate dă atri-  - 

"natură, la niște combinări capricioase, străine de or- - 

butul de fanlaslice, par a aveă de comun aceasta: că 

- se abat dela ordinea obişnuită a-modului de a îi, de: 

-a funcţiona și de-a se manifesta al. omului. şi i facu 

tăţilor lui. Sa 

Pulerea modificătoare a  fantaziei poate merge foarte: 

departe: ca. poate ereiă. lucruri cari nu există, chiar 

lucruri 'ce nici nu pol există în natută ; combinaţii, . 

cari, în totalitatea lor, să înirângă legile naturii, să | 

contrazică experiența generală şi constantă .a ge 

nului omenesc. Astfel sunt s. c. ercaţiunile fantastice: 

din basme, în cari se vorbește de cai cări nu numar 

că sboară, dar mănâncă jăratic, au darul vorbirii Și: 

„chiar prezic viitorul ; şi de pietre ce cresc şi se prefac 

Sa 

i 

„în stânci ; de perii ce cresc şi se prefac în păduri ; de - 

“oglinzi ce se întind, și “se. prefac în ape, în mări şi. 

"oceane. 
> 

La ce se reduce î însă “pulerea de credţie a janlaziet: 

„şi cari sânt:limilele ei? Fantazia cea mai bogată nu - 

- "poate. un lucru: nu poate închipui. un elemeni nou de” 

“experiență simplă, adică o sensație nouă, care să nu. 

"se îi expe rimentat înainte, să nu se Îi dobândit înainte 

“prin simţuri. Asticl un, orb nu poate să-și: închipuie 

deloc culorile, un surd sunetele ;noi- nu ne putem în 

chipui cum ar îi: sonsaţiile fiinţelor ce .ar. avea mâi. 

. multe simţuri decât noi. In fond, imaginația cea mai. 

'- puternică își reduce funcțiunea sa la combinarea în. 

„diferite. feluri a materialurilor de idei câștigate prin. 

7



  

-simţui. n cea mai bizară cre aţie a fantaziei nu găsim 
n decât elemante de experienţă, altfel asociate între ele. 
NR - “In „calul ce mănâncă jăratis ? ideia de ,;cal” şi Ga: 

în „de „„mâncar”? și c&a de „jăralic”, cu toaie elementele 
n! psihice simple sau sensaţiile și percepțiile ce “la com- - 
1: pun; sunt luate” 'din experienţă, Ce e nou, e legătu a 

  

- dintre. alo, o cari aici-nu e numai nouă, dar e şi mena- 
ta: ; însă mai” obișnuit e ncvorosimilă,. 

7 

a Imaginaţia. -— “Fani Lazia dă naştere şi la creaţii și și 
! conabinări ce stau în: armonic cu legile, naturei. Atunci 
--productul spiritual, deși nu-i o copie după ceva anume 

pr “existent, e compus însă după “analogia producţiilor 
"3 naturale şi ar pulea chiar.să existe fn natură. In acest” 

înăs - - 

    

r 
pi vântului, E a ÎN 

"Termenul de imaginație SG dă, prin: urmare;a fune-. 
“iumii dea combină ideile astfel ca rezultatul lor să: nu 
„Stea numaidecât în contrazicere cu legile naturale şi 
“cu ordinea firească a lucriirilor, ci să stea chiar în acord us eu acestea. Rezultatul finăl al combinării ideilor într'o 

„1 operă de imaginţi& anticipcază câte odată nâtura lu- 
- ÎN -<rurilor, în orice: caz n'o contrazice ; poate să doă naș- 
e 4 tere: unui produs ce: n'a. fost, până alunci în” concret. 

| 3, realizal în natură, dari:c care ar putoa. să fie, e Posibil, 
-) L pe baza legilor naturii. ă 

    

PNI - : - E 
- 

E - Felurila imaginaţiei, - — 1. După cur. termenul 
Ni * chiar ne arată, cea mai clementară miânifestare a-ima-. î ginăţiei e imaginea, 'reproducerea unui fapt ce a fost. 

, az avem imaginația, în înţelesul inai restrâns al-cu- 

N 

experimentat;-Dar aici avem. un punct de contact” și _ Ade. coafundare, cu memoria ; ș căci Și i memoria: “Tepro- -. - ii 

“. LI - Da [.. . : - . - a [. e a 

4



= . mentului, se. produc anumite: părti Ă “din exepriență și sc. -- - 

_provdacă, vrând n&vrând, -în cel ce ne ascultă, oim- .: 

-Presie similară: cu aceea ce simţiam atunci ; în cazul a. 

cesta veproducerea. emoţionată a “ecutului. nic sim-i.- 

plă memorie, ci e act de imagina! ie. Ari "putea-o numi =: 

imaginație -meinrială.. Reproduceriă,, "deși poate . fi 

  

< 

    

duce espericnţale trecute), şi în a vevine imaginea ] lu- - 

  

" crurilor, înscrise în. organismul psiho- -tiziologie. 

- Ce deosebire e. "dar între imagi 

Să presupunem. că- pe. amintinr 

inaţie. şi meniorie? 

de un'om pe câre Rea 

_l-am văzut. Dacă în anâintire căutăm să reproducem: 

E trecutul cu intenţia de a fi exacţi: dea face o descriere-” — 

=> fidelă.a. realităţii, atunci par'că ne- -arm încerca putinţa, Sia 

- de reținere și. de. reminiscență ce, 'alcătuoști memojia. 

„şi facem deci un act şi. o “probă de memorie:  : 
a subi impresia ui unei 

să ne amintim, ic Si 
E Dacă încercăm însă reproducerea 

einoții, unei plăceri 'care ne face 

în totul, fie în parte, teceutul:; şi, 

„exactă, nu se cere să [ie complect ; 

: - de aceasta, fiindcă s şe aminteşte și sc jeproduce numai. 

: i „'cecace sti în acord cu felul. emoției”; ; iar datele, € cent. -. 

“suut climinate” în. 

| mod firesc: spiritak nu inșistă “asupra lor, Cu cât 8e.. 

adună! detalii mai multe ce 'concoidă cu interesul emo-: 

numai de memorie. 

întăresc şi. nici: nu- explică: emoţiă, 

 țional, cu.atât se dă-o doza adă nu 

ci și de imaginație. as 
1 

   

sub vi ibraţia senti- 

, Şi nici nu-i nev vis 

Se 

“Avcneta pe care a intpepiins- -o ti tin 1880) Galton pentru. de: - 

- terminarea facultăţii de repet ezentare vizuală sau a puterii de 

vizualizare, nu se raportează atât la studiul imâginatiei, A E 

nai mult la acela a] memorici.imaginătive. Se cerea, diteri-: : 

"telor persoane să descrie din amihtire sala. de mâncare Vio 

dimineață oarecare. Și tot de acest îvl sunt și cazurile. rapor-i 

* 4ate de W. James. (6p. cil. pag. 397. Sa.). Unp L.cu.vizuali- 

zare vie spune: „Percep deoaâtă toate ob: tctele Nămurit ; dar 

a din ele, AL văd gar mai i E) 
Sa când mă opresc cu atenţie asupra i unui 

    

pu 

       



  

Ă . po „-minant, o ă 

„alunui simbol. Când citim o deser 
"operație determinativă, înttucât, substituim-imediat 

Aa o a i 

  

Pi 2 i 7 . INCI _ | m? _ - , "distinct. Imi amintesc -mult mai bine culorile decât orice “alt lucru. Dăcă bunioară, ași vei să-mi amintesc o farfurie “pictată cu îlori, aş putea să reproduc în desemn tonalitățile exacte. Etc.” - , , 2 _ „.. Altul, cu o vizualizare slabă, spune: ; Despre masă mea. -*de_mâncâre nu ppt să spun exact.ce văd la ca totul 6 vaz. „Mi-ar fi cu neputinţă să înnumătr scaunele ; Ştiu numai doar „din întâmplare că sunt zece. Nu zăresc. nici un detaliu... , ” Singura culoare ce mi- $ puteă, parcă inchipui lămurit este „0, A feţei demasă” Be, | : 
. +» 

2, Deosebirea între memorie și imăginaţie, în acest caz, 
„odar că, deși ambele se -ascamănă în reproducerva » unei experiențe trecute, găsim, în.reproducerea. ima- "ginalivă, emoția în grad mai mare şi ca element doter- 

2. imoția este caracterit.tia esențială a lucrărilor de - ămaginaţie învgenere. Gradul cel mai de jos âl imagi- * " nației c acela ce constă în reproduccrea emoţionantă a “unor experiențe trecute, a unor detalii. luate, cât se >--poate de exact, din trecutul nostra: imăginația me- + umorială, 
: id 

Un grad mai înalt e când se reproduce în minte, prin simpatic, şi se.interpretează experiențele altui suflet, ideile şi sentimentele exprimate în serane sensibile, In- „ierpretarea acestora-pun în lucru, un grad superior de „imaginaţie cunoscută sub numele de imaginaţie deter- - s. -minalivă, fiindcă la_fiecare pas se delermină, print”'o. : imagine concretă, vagul ce există în în 

fictărui cuvânt imaginea. lucrului” real ] 

slă nu-i totdeauna lucru -uşor şi adesea o marc parte din farmecul lecturii ungi pagini li 
. - BD , * ai 2 | Să SN 

țelesul general - 
ipție, o poezie, facem - 

cuv! 
a care se ra- „poartă, așă că par'că Vedem cu ochii exact lucrurile în ; raporturile lor, treptat cu propășirea descripţiei. Acea-: 

terare bine scrise +



  

„se pierde din cauza unei! " împorteete dătorminări ima- LT” 
ginative-a cititorului. . -. ae 

"3. Pe când. imaginţia cititorului e:numai actor - 

minativă, imaginaţia, celui ce a: aruncat în. lume: 
combinările de imagini şi le: fixât, în cuvinte și. 
forme sensibile, imaginaţia £ artistului, e. „combinalivă- Ss 

creatoare. - 

"Imaginaţia crealoare poate s să fie de multe feluri, - 
"după scopul şi rezultatul Ia care “tinde. Avem astfel o 
" “imaginație creatoare în poezic, în artă şi literatură ș. 

- una în știință, una în viața practică ; una în activitatea: 
" tehnică, in industrie, în arta războiului, etc. De ordinar”. 

“se crede că numai în artă, în- literatură şi poezie a găsim. 

terenul propriu imagin: tției.- -Dar ce exemplu Irumos de 

.- imaginație'g găsim în concepţiile ştiinţifice, în ipotezele: , 

grandioase ce au: căutat să explice raporturile cele mai.- - 

generale - ale naturii! Copernic, 'ISepler, Nuwtons 

“Galileu, au avut. la dispoziţia lor'un grad excepţional: | 

"de putere combinativă, câ să ajungă la închipuirca ra= i 

porturilor posibile dintre lucruri, la crearea de hipo-- N 

teze, și apoi la teorii. pozitive și la verificarea ior pe.. 

3 baza experienţei şi a observaţiei: Un “siraleg, apoi, de- 

„câtă imaginaţie nare nevoie, ca să-și închipuiască po-- 

- sibilitatea diferitelor mișcări ale advers sarulu: și contra  .u 

. „ mieările armatei “sale proprii, spre a pară o lovitură 

probabilă ă ori spre a atacă. Mai îriainte de a se da lupta. 

- în realitate, se desfășoară în min tea lui tot războiul, cu: 

:: toate peripoțiile și rezultatele lui. E posibil ca reali—. . 

- tatea ce urmează acestui plan să nu corespundă combi- . i 

„mirilor imaşihații şi socotelile lui să fic zădărnicite de. 

- “împrejurări neprevăzute. Nu. e mai puţin adevărat, că 

„În momentul când şi-a închipuit. planul de luptă; când 

â, 
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i AI “ : a Văzut mişcările trupelor și succgsiunea lor, a tăcut o : 
E “operaţie de cea nai vie e imasinaţie combinatavă: Găsim 

„da strateg tot atâta imaginaţie ca şi la poetul c ce cântă 

NI „un război pe care mu l-a văzut... N 

- Imaginaţia creatoare, construciivă sau. cârabinalivă, 
„poate! îi de mai multe feluri: : N 

a) Ea poală fi praclică, în cazul când căutăm Și. 
| “eombintimm mijloacele: necesare c pentru realizarea unui 

Scop, practic. Sia 

  

. Asti e, câzul, inginerului 4 care. combină diferitele date şi 
i, * elemnte materiale Deriteu construirea. ridicarea şi susţinerea 
„2 "mul pod peste un îluviu. Asttel c.cazul strategului da care 
„„...> se vorbește mai sus ; sâu al omului de afaceri» hancherului, 
N i - negustoruluii, antroptenorului, -cte. Pa Ă 
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Se . . 4 
e 

ici b) Ailislică - în cazul când, sub imptesia unui sen- - 
Dă timent șau cu:scopul de a deștepta o emoție, "combi- 
n năm imaginile şi creăm caractere, raporturi între.ca- _. 

A RI ” ractere, ne închipuim: acțiuni; evenimente, Scene, ta-. 

blouri ; 3 creăm opere 'de artă, în genere... N 

e Şliinţițică sau specululivă; când spiritul combină | 
a - “sunoştin „ele posedâte, în scopul'de a studiă și explică - 
- îi “fenorier€ noi, sau în scopul 'de a înţelege explicările : 

- „propuse de alţii, de a reface în minte hipotezele sau - 
„teoriile oâmenilor de ştiinţă, alt filosofilor. După CUI, | 

"casă înţelegi: Şi să guşti frumuseţile creaţiilor poeziti, 

= "trebue să pui în lucru imaginaţia doterminativă, tot 

„aşa ca să urmăreşti, ca să. înţelesi teoriile sau hipo- 
tezele unui gânditor, tr ebue să taci uz ; de imaginaţia - 

„ta creatoare proprie. îs i ina 

  

3 is Felul imaginaţiei e constructive variază după natura 
e. ădeilor câştigate Și după, predispoziţiils organioe: ale . 

N - Se a . d 
' S i N --
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şi de energia sertimentului cu căre se urmărește reali- - 

zarea acelui scop. Fără materialul suficient, combina= 

ţiile Ses: anemicu ; fără unitatea clară-a scopului, ies. 

“neorganizate.; și fără inipulsul sentimentului, spiritut .. 

„mare acea „xăbdare” necesară în căutarea și alegerea 

= repetată a-ideilor celor mai potrivite, pentru scopul i 
9” - Pai 

N 
„intenţionat. p pe 

- Legea combinării ideilor în imaginaţie: — Pen-" | 

"tru ca să sc"producă în spirit combinațiile ideilor, tre- - 

“ buie “să se îndeplinvască anumite “condiţii, aproape. 

generale, în toate cazurile imaâginaţiei combinative- 

anumite date, detalii, fapte, imagini? Și ce, le face.du 

sa leagă, se organizează într'im tot amânic și sistr- 

_- Co face de se adună din diferite regiuni alc minţii ” 

_matic? Indeplinește vare aceasta onuil în mod Volun- 

“tar.și intenționat?: Ar'fi o ideie greşită despre func- - 

ţiuneâ firească a sufletului, dacă ne-am închipui acost. * -.- 

: - mecanisrh săvârşindu-s6 arbitrar în spirit. Totulse pro-." 

*  duew.în' mod spontân în natură şi noi căutăm să în- 
Li 2 - 

„omului, Iâr valoarea și succesul ei atârnă de numărul... 

şi calitatea acelor idei ; de conştiinţa scopului urmărit : - 

n
 

NE
 

terpetăm natura prea: unilateral, după analocia-acti- -; 

vităţii-omenești deliberate. . a 

„0 Arhitectul: procedează la executarea unui plan de 

. “ eonstrucţie.și adună materialul, apoi incepe clădirea 

dinta”o- anumită parte şi o continuă; până o ridică în-" 

': treagă și complectă, cu tot-ce-i trebuie «pentru reali- 

  

m 

“zarea scopului. Dacă întrebi: cum. s'a :realizat acea .. :. 

ciădire? Ţi se răspunde că ărhitectul a'căutat să facă - 

“și să împreune toate părțile, după un:anumil plan, în: - ! 

A 
- 2 

pa 

  

bă "mod inlenţional, conștient; Și acearta ar i, negreşit. ” . 

ÎN “un răspuns, întemeiat. Dar. greşeala începe din mo- ...: 
Pa



mentul; când ne: 1acercăzn a explică, după analbaia 

activităţii omensști, și producţiile spontane ale na- 

'turii; precum e limbajul, - “societatea, bunioară, sau 

„chiar combinarea ideilor, de care e vorba în actul. Și 

opera de imaginaţie 

Căci să ne întrebăm mai departe: cum s'a produs 

| în mintea arhitectului planul acesta? Tot voinţa şi în- 

tenţia lui au adunat diierite idei, ce- alcătuiau păr- 

ile planului? Dar atunci ar fi trebuit.să aibă un alt - 

“plân, ca model, în “minte, după. care să- şi compună 

planul lui, oricât de original ar fi: şi aşă' ar merge, 

“ din plan în plan, la infinit. Planul în mintea lui se 

-. formează însă în mod spontan ; părțile lui constitutive - 

„au venit în mod firesc de s'âu apropiat și au alcătuit 

in tot. 

“In lucrarea combinatoart aisiagiirațică vedem asticl 

„ amai: mult caracterul spontancităţii involuntare, ne: 

. “căutate, s'ar puteă zice inconştiente. De: “multe: ori 

„artistul, omul dc știință, rămâne uimit de ideia ce-i 

„vine în minte. Stă în faţa soluţici, invenţiei, desco-. 

-peririi saie ca înaintea unei inspirații. Cecace nu ex- 

;clude negreșit muncă anterioară, studiul riguros de 

mai înainte; căci tocmai și numai clemeontele pose-- 

„date în spirit de observaţiile Și gândirile. anterioare - 

alcătuose materialul orcării combinări noui. Ea nihilo 

| „nihil fi. i | Ma 

“Dar ce Ie face pe ele să se o adune; din! toată întin- 

derea conştiinţei, ba poate chiar din inconștient? 

“Care-i forţa_de. atracţie a acestor! elemente; cari le 

„cheamă, le adună și: le uneşte într'un tot organic? 

“Am. -putea să 'relevăm două. condiţii mai “generale | 

„de funcţiune a: imaginaţiei, în virtutea cărora ele- 

- “mentelo aleargă « de se combină Şi se unesc; întocmai 

- * 
= - - - . +
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„um se upesc.şi se combină elementele constitutive - * 

ale -unui organism" unular.. - 

2 7 . ie 

Căci da ce nu ne-am pune tot aşa: de bine întrebarea cu 
„privire la creşterea după un' tip anumit a fiinţelor organi- 

Zate. Misterul nu e tot aşa de mare? Nu-i oare extraordinar” 
lucru! acesta că 'dintr'o ghindă, : dintr'o' sămânță pusă în 

- niște condiţii, după câtva timp iese, se desvoltă un arbore 

cu o anumilă formă? De unde ştiu, şi cum ştiu, elemente ma- 
teriale, supte din pămâut și din aer, să vină'să se aşeze după 
un anumit sistem, după un anumit plan de cristalizare și să, 

- 4că un tot cu o tormă hotărâtă şi aproape prevăzută din- . 
nainte? Misterul acesta ni se pare chiar mai mare decât acel - 
"al închegării diferitelor idei întrun tot armonie ; și mai ui- 

=“ mitor, fiinăcă n'avem mijloace de a pătrunde. înăuntrul com- 
: Dinărilor şi mișcărilor de elemente materiale prin observaţia... 

„internă. Graţie acestui mijloc, de care putem 'dispune în 
studiul vieţii sufleteşti, putem observă condiţiile combinării 
ideilor în imaginaţie. 

1. Accea ce atrage elementele de cunoaștere și ex- : 

perienţă și le vneşte îfitrun mod armonic, e mai: 

- - întâiu unilatea de senlimenl, de simțire. Emoţia: care 
__ s'a asociat în experienţele noastre anterioare, în dife- 

rit6 grade de nuanţe, cu-atâtea şi atâtea lucruri, acte, 

fenomene înscrise în sistemul nostru psiho-fiziologio și 

„păstrate sub focmă de modificări nervoase și de ima- - 

gini corespunzătoare, acea enioţie, când se produce 

“din nou, le cheamă; le evoacă pe toate acele stări de 

conştiinţă, cu cari s'a asociat ; și clementele psihice -. 
” . : "e. .. * : - - . 

- rechemate vin de se cristalizează într'un tot, în con- . - 

“” formitate cu această emoție. Când un poct vocște să 

descrie. d. e. un sentiment elementar. și general ca - 

frica, trebue în momentul acela, să aibă, sub o formă . 

teaptă atunci, din experienţele lui, toate fenomenele 

“cari s'au asnciat cu frică, şi poetul e în stare astiel -" 

a . . E L 

. i i „ 
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“oare care, acest sentiment ;imayinaţia emoțională deş-: . -
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să 'concretizeze cauzele $ şi efeclele Iricei în întâmplări 

„ce în adevăr pot să infioare, ÎN 

Să re compare acest proces de combinare” a spi- 

IDR “ritului, sub imperiul cmoţiei, în opera. creatoare, cu 
i ” acel descris în creațiile visului. E în fond acceaşi leg re 
[= psihologică. - > 

- E de.remareat, şi înt”un caz şi” altul, lucrarea de 
i. DI  disociure, presupusă în aceea de sinteză. Elementele 

| în ce'se adună chumale de afinitatea sentimentului sau . 

: „de unitatea scopului-urmărit, se rup de fapt de alte 
- combinări, se. desfac din. alte unităţi concrete empi- 

„orice; în care sc văsesc legate de împrejurările EXpe- 
o 3 “Pienţei, Să se revază, ca exemplu, cazul citat al vi- 

„0 „sului fetiţei, care, după ce a văzut munţi înalți, și ca- 
a. tedrala din Strassburg, a visat un vis alcătuit din elc- 
pa - mentele experiențelor variate, ce-i produssseră cani: 

IE aceeași. emoție. | . 
"Dacă în toate cazurile iniaginaţici orvatoare, cauza 

RI „determinantă a combinației selective este sentimentul ;;. 

-“ace:ta a variat, în nuanțele lui; după. felul diferit al 
imaginaţiei: în ima ginaţia creatoare artistică este. 
-. sentimentul.estetic, sub diferitele lui tone : îrumosul, - 

a. în genere, cu toate, variațiile lui ; în imaginaţia crea- 

„î + “toare practică, este sentimentul efectului în atingerea. 
unui. scop. determinat: câştigul, triumiul puterii, al 

| “binelui, ete; ; în:cea științifică sau filosofică este sen-- 
- - " timetul intelectual al adevărului, interesul stabilinii 

"su unui raport evident între ideile noastru și fenomenele - | 
a naturii, e D-- E 
„n .-2, A doua cauză e-dceea ce şar pula numi  prin- 
i cipiul corelajiei armonice a, părților întrun lol, în a- 
Ni „cord cu scopul lui final.. Dacă se înjgheabă în ininte 
ai 0 o singură parte dintr! un tot, „sentimentul totului, su- 

« . a - 
. " . . - - „a ” 
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Zzerat de acea parte şi călăuzit de coniimeitul fină- as 

=> tă, tace de'se adună. restul elâmentelor'ce alcătuesc.. . 

„Părţile constitutive şi-armonice, ale acelui” ot. Cuvier 

>numai după un. dinti d6 animal, a, cărui, speţă dis- 

-. păruse de mult. de pe. pământ, a putul: să reconsti- Ei 

“tuiască. exact ființa întreast Shakespeare. ascris: 

draima, uliu” Cesar” 1 aşa. exactitate. „de: intaiţic sai 

“istorică, încât istoricii vieti. române, cei mai specia- A 

“Jizaţi, râu găsit, în liniamente sânerale; „nimic "de : a 

„mediei, în ce „priveşte concepţia fundamentală, a a. 

-epocei lui- Cesar, ceace mai. grea de: vestabilit - 

decât amănuntele, şi „spiritul omului! de. știință, și a). 

“poetului” au lucrat, în ' cazurile acestea, pe baza prin- . 

--zipiului corelaţii armonice a părțiloruzui toLorganic..: : * 

- aa date, puse. la dispoziţia: lor, au 6v ocaț altele 3 E 

-în legătură armonică, și s'au organizat cu toate în. 3 

--. unitate sistematică. -: i Sie să n 

> Influenţa imaginaţiei asupra voinţei « şi. corpu- E Și 

„ui. Tmâginaţia/ are influență și asupra dir ecţici voin=, 

i = ței ; dar aceia cari, în acţiunile lor, se conduc mai viult.. -. | 

a după, închipuiri, hu după cunoștința exactă a xealită- Re 

il, se NUMESC janlaşii. Aceștia își creiază uneori, pe. . 

-. baza închipăirilor, o viaţă de fericire sau nefericire, a 

a îără nici o cauză obiectivă şi fără nici: un motiv real: 

Fantazia.are putere Și asupra fizicului, Hipocondria —. 

“şi cazurile de boale imaginare se raportează la această :- 

-cauză; Un exemplu” iipie: de influenţă a imaginaţiei. 

73 asupra fizicului avem în cazul lui Flaubert; .carc, des- 

“i  -criind efectele otrăvirii Gu arsenic, a unui personaj din 

. romanul său (M-me Bovary), simţeă gustul otrăvirii 

2 în gură, și în urmă, câtva timpra suferit de 0 grea in- 

săigeatie din: „accastă: „pricină. a Şi 
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Un om, zice e Shakespeare, ar putea să ţină în mână un -- “cărbune aprins, și, cu toate acestea, să- Și închipuie. că cecace 
- ţine .este.:rece, dacă în acelaș” timp s'ar gândi la gheţurile “Caucazului, ar putoă, fără să degere dc frig, să sn tăvălească în zăpadă, în „Decembrie; gândindu- -se la. căidura- unci veri * 

: imaginare” 1). 
Se. povestoșie € despre scriitorul rus Mazim Gorli, că, fiind “în închisoare, râdeă de nu mai putcă'la închipuirea! unor 

„Scene comice 'ale unei c«medji vesele * pe care 0 compuneă și „0O'scriă atunci. Gardianul, văzându-l că râde singur, fără nici ME o. cauză. vizibilă, cră convins că Gorki înnebunise. .? . 

Sa căutat să s6 pună în practivă, pentru folosul 
“vieţii, această putorv. a închipuirii asupra. slărilor su- 
“fletului și corpălui, observați în atâtea experimente. 
„Dacă ideia poate'să. facă rău, poate să facă și bine. Ft 

„> .să cre adă pe un bolnav că merge spre însănătoșire, că- - - . 
E 

. n "are nimic, „ridică-i moralul”, cum sc zice mai scurt, 
- , şi vei vedea 'efecla netăgăduite în sensul ideii. suge-.. 

“rate, C” est la foi qui gutril, :ziceă Chârcot, introduZ 
Ra i când- astiul între atorismele științei medicale cuvântul : 

:' Mântaitorului: Credinţa îa le-a mânluil.. O. ramură 
. însemnătă a. medicinei: moderne: caută să se rezeme 
„pe, aceste principii, întrebuinţând sistematic „sugestia, 

„ cu sau fără hipnotism,-și persuasiunea pentru vinde- 
carea :multor boale. Accasta este psiho- ierapia. 

Nu numai sugestia venită din afară, dela altul, dar, 
“şi ceca:care lucrează dinăuntru, aulosugeslia, idaia ce 
no facem, singuri.de noi, despre puterile și stările noas- 
“tre, joacă rolul do forţă dinamică asupra organiza-! 

“ţici noastre psihofizice, în bine sau rău. "Ce crezi i des- 
pre line că ești, aceea tinzi a deveni. * o 

In definitiv, şi ideia sugerată de altul numai atunci 
își produce,ctectul, când ne-o însușim, când. o credem, 
când lucrează deci. ca.o autosugestic. : Le 

i. Da LL 
(1). Citat de Guja în : Education et 4 Heredil. Day 1. 
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PERCEPȚIA. 

“ Apercepţia este operaţia intelectuală, prin care se ia, . 

'şi se asimilează noui fenomene psihice (prezentări sau. 

reprezentări) în organismul . existent în acel moment - 

al sufletului. Această prindere : şi asimilare o. face co- 
„ prinsul de idei câştigat până atunci prin experienţă, și - 

„pe care îl vom numi scurt: „organul intelectual aper- - 

„„ceptiv” sau mumai organul aperceliv. - - EI 
Fenomenul apercepţiei se poate înjelege Ușor prin 

7 | analogia: lui cu asimilaţia: fiziologică. După cum fie- - 

„care “parte. anatonică, nervii, muşchii, oasele, extrag | 

şi îşi asimilează din materiile .xiutritive accea ce. se 

potrivește mai bizic cu substanţa lor, tot astiel o esci-.. 

“taţie exterioară, o experienţă pouă, un fapt, o situa. 

ție, o cugetare, se primește transformându-se «după 

„spiritul în care pătrunde. “_) E aaa 

„A. Spiritul fiecărui om extrage Și reţine din escitaiile” - 

; mediului exterior. ăceea ce. convine. naturii și puterii 

sale. Oamenii cu specialităţi Şi preocupări intelectuale - = 

„diferite, puşi în faţa aceleaşi sccrie naturale, aceluiaș. . 

“ fenomen, vor remarca părți diferite, după cari apoi - 

. - vor caracteriza întreaga scenă, întregul fenomen. Ast 

_fel-un naluralisi, un agronom şi un arlisi vor nota cu: 

"totul. alte caractere din -acelaș: peisaj. natural, adică . -. 

“îl'vor apercepe fiecare după spiritul său. Primul va ve=.. 

“daă plantele cu ochiul. omului de ştiinţă, căutând ale . 

- „clasifică, a le determina locul ce. ocupă în regnul ve 

r “- getal, a constata varietățile și. a le explica prin 'în- 

- “ Huenţa mediului, ete. Agronomul va observa natura 

“pământului, aptitudinea . ui _ pentru creşterea -: Şi 

mulţirea: unor. anumite: genuri, de plante necesare iă, 

AL - - 
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“ hrana Gamenitor, sau “animalelor, etc. Artistul va con- 

sidera armonia formelor şi a culorilor. Acesta va căuta 

frumosul, pe când cel dintâiu, naturalistul, va căuta 

- adevărul iar agronomul utilul.. Acelaş spectacol, tre- 

când prin aceste trei spirite, va lăsa” trei -'rezultate 

. psihice deosebite, după natura ideilor ce posedă fic-. 

care din ei,idei pe cari excitaţia actuală 16 deşteaptă _ 

şi cu cari se asimilează. | m 

” EET “Omul! extrate, prin urmare, din matună,. accea. ce 

„50. încadrează: mai bine cu spiritul. și interesele lui ; | 

"vede. și apercepe lucrurile și oamenii după organul său. 

5: “intelectual. „Nu ochiul vede, ci spiritul. vede. prin 

e -'ochiw”, și adesea nu vede decât ideile-sale piopri:. cau: 

numai cceace.le' corespunde. -Uneori acest proces al 

"apercepţiei. dă naștere chiar' la iluzii grosiere; Aşa 

“Don. Quirolle, având spiritul plin de idei relative la, 

1 viaţa “cavalesească, la- luptele cu' 'uriaşii și monștiii, 

.. adesea credea'că vede împrejurul său aceste lucruri ; 

„exeitaţiile exterioate; trecând prin spiritul lui, se trăns= 

"ormau. în ideile şi imaginile: de cari era preocupat: 

E o simplă moară de vânt; cra luată drept un uriaș și 

-0 turmă de oi drept o' armată de spirite rele. El în- | 

„ terpreta astfel “escitațiile contorm organului său .su- 

Să  iletesc. Si e ai - o 

-” Felul şi i bogăţia cuprinsului dci impresii; de percepții 

-.şi de idei ale unui om, într'un- “moment dat, în: îaţa 

-unti împrejurări a vieţii sau în faţa naturei, atârnă nu 

“atât de felul și muizlțimea escilajiilor, în împresurarea -că- 
„: rora se află, cât de nalura şi -avuia vieții sale inlernă, de : 
"== mulţimea şi întinderea ideilor şi cunoştinţelor, de sis= 

„ematizarea: și ordinea lor,-cu un: cuvânt: de. orga- 
- „nişmul apercepliv, câștigat” prin studiu-şi- experiență. 

1 nslrucjiunea și eseroiţiul spiritului au în mare parte“ 
DE a , Ă E -- i ., a - 7 

- o... Sa _ ' o 
ni îs : _ . ._— „n
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de « scop și de cfect a procăra individulii un organ in. 

telectual de apercepție ; căci ştiinţa dă formule; dă 

legi,-prin care explică, Su intorpretează tenomenele.. i 
«lin natură, legi și formule, la „cari se reduc cazurile... 

particulare întâmpinate în experienţă. Așă, psihologia * 

pregătește spiritul să aperceapă.o mulțime de: întâm-. 

plări ale vicții sufletești, multe simpatii și antipatii, ca 

al greutăţii, al plutirii, ete., cazuri particulare ale legii. 

aravitaţici "universale, introduse: prin instrucţie în 

spirit ; amândouă servesc. astfel de organ aperceptiv 

intelectual, prin care Se iau şi se asimilează niște fe- 

nomenc din. natură, ce rămân. sau neobservate! sau 

cu totul altfel interpretate, incomplect sau su iperficial 

Se și  falș” apercepule, de către „spiritele lipsite de--cuz 

noştința acelor legi y DR pe DE 

  

e 

„cUGETAREA 

Am văzut cum se produc elementele de cunoaștere, 

e cum se lea ăAntre ele, se-păstrează și se reproduc: 

OPERATIILE INTELECTUALE [a 

"nişte cazuri particulare ale asociaţiei stărilor de con=. 

ştiinţă ; fizica pregăteşte spiritul a vedea în -fenome- 

-nele căderii corpurilor, în acela al curgerii: “râurilor, 
7 

Am Văzut cum combinaţiile lor, în cari ni le-au -. 

prezintat experiența. individuală întâmplătoare; sau 

generică. „permanentă, se schimbă, de spiritul nostru. 

“spre a crea alțe combinăţiuni noi, 'contorme cu legile - 

- naturei (prin imaginaţie) sau chiar sonirare, lor (prin 

Janlazie); - E a



ae a 

Să vedem mai departe ce lucrări îndeplineşte min- 
tea asupra datelor experienţui, cum le preface, ca să 

ajungă la construirea clădirii reprezentative a lumii, 
la reproducerea raporturilor obiective ale fenomenelor 

--- naturei în raporturi subiective de, idei, cum ajunger 
„. “la găsirea adevărului, 

”. Funcțiunea fundameatală a spiritului, “care tinde la 
“realizarea acestui scop, este cugelared.. Iar operaţiile: 
mai principale de cari se servește cugetarea pentru 

stabilirea raporturilor adevărate între idei, în, confor: 
mitate cu raporturile obiective permanente între lu- 
-cruri şi fenomene, sau, mai scurt, pentru formularea 
legilor naturei, sunt: găsirea de asemănări -și. deose- 

biri şi în.special judecata și raționamentul. . 
Adevărul, pe care caută să-l stabilea:că astfel cu- 

getarea; 'este-o trebuinţă a vieţii noastre întregi. EL. 
„serveşte â înțelege natura, fie numai pentru plăcerea _ 
de a o înţelege, şi atunci răspunde. unei trebuințe îi- . - 
reşti a spiritului nostru, trebuinţei pur intelectuale; 
speculative sau: filosofice. „Adevărurile de acest fel 

- sunt curat teoretice.” Sau adevărul serveşte vieţei - 
„noastre materiale, morale, ete., și atunci, + după na- 
tura trebuinţelor.pe cari le satisface, se numește prac- 
tic. Şi întrun caz Și în altul adevărul are un rost 

“biologic. - . 

Găsirea de asemănări. -şi deosebiri.-— Clasiti- 
carea, _Abstracţia. Funcțiunea mai generală; clemen- 

tară şi primitivă a inteligenţei, funcțiunea care condi- - 
 ționează-pe toate celelalte şi care servește. de criteriu. 
'al inteligenței ori unde s'ar afla şi în:orice grad.s'ar 
afla ea, e.simpla găsire şi constatare de asemănări și 
deosebiri între lucruri. Această elementară. operaţiei să 
telectuală pregăteşte și tace posibile pe altele mai com- 

. 
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_plicate. Găsirea şi stabilirea gradului de asemănare și 

deosebire poate varia dela indentitatea perfectă până 

- la opunere evidentă, trecând prin punctele interme- 

diare de similitudine şi de contrast. Astfel că, pe baza 

acestor operaţii elementare, se pot face clase de obiecte : 

din ce în ce mai mari. -. i po 

"- Clasificarea însă presupune. analiza şi 'absiracția: 

". Prin abstracţie și analiză spiritul desface, descom-: 

- “pune lucrurile din natură în proprietăţile ce le alcă- 

tuesc, şi izolcază ună sau mai mult6“cin acestea,pe 

cari Î€ consideră în parte, făcând „abstracţie” decele- . 

lalte. Ca să aleg la un loc obiectele albe și să fac o cate- , 

gorie din cle, trebue să nu consider decât calitatea de. 

culoare, şi să las la o'parte pe cea de soliditate, duri- : 

tate, greutate, gust etc. Asemenea când voiese să pun 

de o parte lucrurile rotunde, sau pe cele-carI servesc - 

la un scop anumit. Intr'un caz, consider numai'forma, 

 _ân:celalt numai scopul, făcând abstracție de, celelalte 

calităţi ale lucrurilor. Ca să formez, astfel, clasa me- 

selor, nu voiu căuta să văz dacă obiectele sunt de lemn; 

_deTicr, or de marmură ; sau dacă au trei sau patru pi- 

cioare ; or dacă sunt pătrate, dreptunghiulare or rO- . - 

tunde, etc. ; ci voi privi numai însuşirile necesare la . 

_ realizarea scopului determinat pentru care se face-o _- 

masă; şi obiectele, cari le vor poseda, vor-intra în 

„această “clasă. A ee 

1: Inlucrarea clasificării distingem astfel ca operaţii - 

mai mult sau.mai puţin deosebite: analisa; descom-: . 

;, punerea, disasociarea, absiragerea, preciim şi aceea: 

, de. comparare, pentru găsirea elementelor constitu- 

tive ale bazei-clasificării, apoi firește opera construc-, 

“tivă de apropiere a acestor elemente într'un tot, orga-. 

„nizarea clăsiticării:  . - - - ia 
- 3 - - 

| 
- 

i - 
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„2. Procesul de asimilare și de integrare pe de o parte 
— -._ precum șiracela de difererţiare, de discernământ, e o 

i =" lucrare.mintală şi cerebrală, care! cere limp ; ceeace 
“însemnează că e aci o muncă, o.pgreutate de învins, 

- Asta se dovedește experimental. Dacă se pune îna- 
intea cuiva un număr oarecare de litere sau culori ' 

= (dela 1-6) şi se cere să se detetmine; după un scurt 
_ timp de intuiţie, felul acestor litere sau culori, cu cât 

numărul obiectelor, culorilor, creşte (dela 1—6), crește 
„+ şi timpul ce pune mintea spre a Î6 deosebi între cle, 

= „3 şi anume dela 3/10 până la S|10 din secundă. 

  

"asupra mai multor persoane, cum variază proprieta- 
“tea dă a găsi asemănări și deosebiri după vârstă și sex. 
„1 S'a constat că la vârsta de 6—7 ani crește repede 
puterea de a găsi deosebiri și că băeţii sunt superiori 
în. ce, priveşte constatarea de deosebiri și asemănări, 

-“ afară de stabilirea wnuanțelor delicate ale culorilor, 
„îmi cati fetele sunt superioare. - Sa Ie 

i ""Trebue să repetăm Şi aici o observaţie care s'a mai făcut. 
în alt capitol, și care este principală penţru înţelegerea na- 

- - o turei fenomenelor și proceselor psihice, ED 
Deosebirea generală dintre daiele elementare de cunoaştere 

“şi operaţiile intelectuale, nu trebue să ne-o închipuim așa în 

S'a căutat să se stabilească, prin- observaţii. făcute - 

2
 

sullet, ca și cum întâiu- ar veni în conștiință datele de cu- . 
„ noaștere, şi apoi ar începe operaţiile asupra lor. . 

Aceasta âr îi o concepţie mecanică, luată din analogia lu- 
"+ crărilor tehnice omenești. Când se construește o' clădire, se 

adună întâiu material şi apoi se face operaţia necesară pentru 
realizarea unui plan arhitectonic: In mintea omenească ra- 
portul dintre datele şi operaţiile intelectuale e cu totul altul. „” „Producerea datelor elementare “și operaţia -intelectuală asupra lor se face simultan, în grad deosebit, de intensitate - Şi complexitate. Incât ceeace găsim mai departe sub forma 
de comparații, judecăţi şi vaționamente,. găsim. și în . fazele mai inferioare ale conștiinței, însă mai puţin clar, mai puţin "conștient şi mai simplu. In adevăr, operaţia +lementară, ce am numit-o caracteristica esenţială, universală şi primitivă .



s ! y 

a, inteligenţi; adică stabilirea de asemănări și deosebi între. aa 
1ucruri şi fenomene, o 'păsim nu numai în scara operaţiilor . 

- “intelectuale mai complicate de raţionament, ci și în încţiunea . ..- - 
__ simplei percepții. Când se percepe -un-obicct cu totalitatea. i 

: proprietăţilor lui, şi se zice că obiectu! acesta 'e o pălărie, .- : . 
se observă uşor că conştiinţa. ca să ajuagă la acest simplu Do 
rezultat al determinării cbiectului, a făcut o asemănare între, 

„acest obiect şi rezultatele unei experienţe trecute, i” 
NR Dar mai departe, când se zice că aceasta e cutare obiect: 

„. „(pălărie), se presupune stabilirea unor clase de obiecte. în. 
:„.” mintea noastră și trecerea acelui obiect prin'aceste. categorii, 

spre a vedea în care poată să se aşeze. Deci se presupune o. | 
clasificare, altă operaţie întemeiată, pe găsirea de asemănări, .: - 
căci nu s'a putut să se facă clasificarea, decât punând obiec: . E ” 

” tele ce se aseamănă la, o parte Și eliminând pe cele ce nu se. =. 
astamănă, - - _ Ai 

4 

N 20, 

“Noţiliziila: Forta lor din punctul de vedere... - 
„psihologic.— Când se notează însușirile. comune la - 2 - 
mai multe lucruri au fenomene și sc consideră în. =: 

TE parte; izolate, se formează o ideie: comună, ş generală: A 
"0 noțiune” sau un, concept”. e La 
Acestea se.produc, din punetu'de vedere psiltolo- LS 

“gic; în modul următor. Fiind date mai multe lucruri Aaa 

„de aceeași clasă, cari au, pri urmare, atât proprietăți pi 
“comune tuturor cât și proprietăţi particulare fiecăruia - 
“se va întâmplă că: partea comună la toate obiectele, .. 
- ăzbind de mai multe ori sensibilitătea noastră, se va! a 

„săpă mai adânc în sistemul nostru: psihofizic, şi deci N 
| „se va păstra mai bine și se va reproduce mai ușor. . e 

Iar -partea- caracteristică a fiecărui obiect, izbind nu- * a 4 
“mai câte odată simţurile noastie, va lăsă o urmă mai 
slabă, mâi lesne de uitat. Și astfel se va formă în noi, înf, 
mod inconștient ș și cu încetul, o noțiune generală, care. sa 
ra: cuprinde în sine acceace este comun mai multor î 

= Tucruri sau fenomene .în “general.: ap Ă 

> Acest rezultat. psiho- -fisiologie, câştigat rdiniă sames- *- i 

: tecul: de imagini “ale diferitelor lucruri sau fiinţe. de. e 
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- aceeaşi categorie, e un product nou sufletesc care poate 
„să servească, mai departe, că un elemeni mai complez, 

asupra tăruia. se vor exercită „opcrăţiunile mintale, 

spre a ajunge, la, rezultate mai complica: 

Conţizuatul şi stera noţiunii. Raportul dintre ele:— 
„ Noţiunile .pot aveă diferite grade de abstiacţie şi de genera- 

- lizare.. Bunăoară noţiunile Dom, arbore, plantă, fiinţă, lucru 
materialestins în spaţiu, ceva, şunt intr o ordine ascendentă - 
de abstracție ș și generalizare. Cel din mă e cel.mai abstract. 

__- Conţinulul noţiunii, care e constituit din suma proprietă- 
ţilor'sau.a „notelor caracteristice” ce formează noţiunea, 
stă in raport învers cu. sfera, adică cu numărul de lucruri la 

"cari se raportează noţiunea. Să, se compare siera şi conţinutul 
noţiunilor, animal si om: După înțelesul obisnuit: al lor; animal 
„are în conţinut notele:., „Llinţă cu motilitate proprie” ; !a cm 
se mai adaugă, pentru: complectarea tuprinsului, pe lânză 

- proprietăţile. animalului, și aceea d'a fi rațional, deci: „fiinţă 
„cu motilitate proprie şi raţională”, sau mai pe scurt: „animal 

“raţional” “Prin mare, conţinutul noţiunei 'animal:e mai 
mic decât al noţiunii om.:: Dar să se innvmere fiinţele la 'cari 

— convine denumirea, deci. noţiunea, de- animal, cu, acelea la 

z 
.. 

p 
"cari se poale estinde noțiunea de cm ; se va vedcă că sunt 
mult iai. multe cele dintâi decât cele d'al doilea — adică 

- sfera noţiunii unîmal e mai mare decât a noţiunii om. -. 
Cu cât o "noţiune are mai.multe câractere în sine, cu atât 

-. coprinde mai puţine lucruri sub sine. 

Semnul exterior al noţiunilor. Limbajul. —No- 
țiunile nu au reprezentant material în natură, ca sen- 

_ *saţiile,; reprezentările ȘI percepțiile, cari sc'raportează 
la Gevă particular şi determinet..Omul absifaci nu. se 

” poate arătă trăind, mișcăndu-se,. ci se poate arătă tot- 
deauna îumai indivizi anumiţi, cari, pe lângă -notele 

- A comune luluror oamenilor, mai prezintă: alțele” parti- 
„culare, proprii. numai ler. Semnul exterior” al „coprin- 

- sului de idei; ce formeăză: noţiunea „om, este numai 
cuvânlul „om” , pronunţat. sau sclis. Se asotiază astfel : 

_deun, complex:de reprezentări, sau de o noţiune, o pel- 
„cepție auditivă sau; vizuală, adică nişte sunete, cuvin-". 

pe i î.. N
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„ele, sau nişte s«mne, literile. Cu cât cugetarea. crește, 

cu atât și limba se desvoltă, căci mulțimea noţiunilor 

cere înmulţirea seinnelor exterioare sau a vorbelor cari 

să le reprezinte. CNI NE 

De aci nu urmează însă că nu poate există cugetare ; 

fără limbă. Surdo-muţii, animalele, nu vorbesc ; şi cu 

se poate susțină că ele nu găsesc a- toate acestea nu 
„ semănări și deosebiri între lucruri și fenomene, că nu. 

formează noţiuni, că nu caută a dă o explicare lucru-” 

rilor şi fenomenelor, că nu cugetă, după gradu! for- . 

țelor lor intelectuale. - 

Un surdo-mut ct ut Ballard, institutor în Washington, po-.. 

- vesteste în autobiografia sa, despre mersul inteligenţei sale 

din copilărie, fapte. cari confirmă această independenţă re- 

iativă dintre limbă şi cugetare. . - A - 

„Am, spune el, o amintire vie de plăcerea ce simțeam la. - 

privirea. diferitelor scene prin care treceam, observând .îa- 

zele deosebite ale-naturii, atât însuflețite cât şi moarte, deși 

nu puteam începe 
mile. In timpul a 

*re-o convorhire,..dlin cauza infirm tăţii 

cestor preumblări, cu doi sau cu treiani 

înaintea iniţiării male în rudimentele limbei scrise, începui 

a-mi pune însu-mi 
Câna se prezintă s 

întrebarea: Cum s'a-făcul bhumea aceasta? 

piritului meu această problemă, Mă .pusci - 

“a o.medită mult, timp. Curiositatea mea se deşteptă şi relativ 

' "la chestiunea: care afost originea. vieţii vegetative, precum - 

- şi cauza, existentei pământului, soarelui, lunei, Și stelelor... 

Vârsta mea eră atunci între opt și nouă ani” 1, 

„Această indep 

- însă, când este v 

    a ÎN 

endenţă relativă nu se poate susțincă. . 

orba de raportul dintre limbaj şi gân- - 

direc, înţelegându-se prin limbaj orice fel de manifestări -. . 

" exlerioare, sau_de semne deslinale 'a simboliza. nișie 

sări sifleleşti. Asttei cuvântul, gestul, dactilologia, , .. 

„" “scrierea hieroglifică sau fonetică sunt atâtea feluri deo-:: 

N 

+ 

4) Un extract din această vurioasă şi instructivă autobia- * 

- “grăfie se”găseşte la pag. 266-—179, vol. Ă, ain opera Principle. . - 

of Psychology (1899 a lui William James. . ::.., 3
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- 1 sebite de limbaj.” Există deci o facultate generală de 
limbaj, care prezidă la toate: aceste moduri de ex- 
presie și care se poate defini: „facultatea de a stabili: 

-- o relaţie constantă între o ideic și un semn, fic aceasta 
„un sunet, un gest, o- figură sau un desemn de orice 

„ Mel” (Broca). In” aceșt sens, e adevărat a zite că Dă î. 
4 -. 3 - „Şi animalele și copiii și surdo-muţii îşi a limbajul lor, 

adică sistemul lor de semne; prin cari își exprimă in- 
“"tenţionat ideile, dorinţele, sentimentele, în generat 

:- slăbiciunile lor psihice. . . 

„Neînvăţată, impusă “de chiar orgânizaţia animalului astfel * : 

„ Limbagiul este .de mai multe feiuri. Mai întâiu: natural şi "convențional. . : * : _ - | Natural, e limbajul câna starea sufletească găseşte, în: semnul ce o exprimă, manifestarea sa spontană, necăutată, 

strigătul, plânsetul în durere, râsctul, gudurarea în bucurie, „sete.: Acest limbaj este de o asemănare constantă.la aceeay ” clasă de fiinţe, care se înţeleg între ele, tără a fi tcăit dela - - început împreună. Di NT . «+ In limbajul convențional se alege intânţioriat un semn carea „. simbolizat întâmplător. o-starga suiletească, şi se:întrebuin=: "tează. regulat şi sistematic pentru exprimârea acelei sţări. 

„ Satislacă acevaşi dorinţă. Un papagal, văzând pe masă nuci, 

Bunioară, un copil sau un anima! face-o mișcare, scoate tin „ sunet, oarecara Şi -vede că acestei manifestări a. urmat, sa- . tisfacerea unci dorinţa. Acel sunet sau acea'mişcare se repetă. „apoi dinadins, de câte ori copilul sau animalul voește să i se 

cari îi plăceau foarte mult, scoase .un strigăt particular. Stăpânul îi dete să mănânce ; Şi de atunci, papagalul, când. "Voiă să mănânce! nuci, scotea acelaş sunet, imitându-se pe sine însu-şi: Dar se imită Și semnul făcut de alt animal care “a: dobândit prin acel “semn'-mulţumirea” unei trebuinţe. Un. animal, văzând pe altul că-obține delă stăpânul! său de mân- care sau aliă favoare, de câte ori se manifestă într'ur chip "anumit, va imita însuș intenționat acea manifeştare dacă -- doreşte să sibă şi el aceeaş favoare, 7 - -: E .. Manifestarea poate fi un-gest, un.ton;-o articulaţie, ete., , „cari simbolizează sau exprimă fie stări psihice mai mult -. -al-etivu Şi, voliţionale, fie, în prima linie, fenomene intelec= - * tuale.: De aici limbajul convenţional esta sau emoțional sau “intelectual, .- . 

a 

_ Cel mai emoţionat se mai poate numi imperativ, întrucât, "starea subiectivă .a, individului: se. manifestă “cu : pretenţia. 
a 
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-“potătătă deta fi satistăcută şi indicativ, întru cat se indică 
prin acele semne: şi cauza stării sufletești ori mijlocul satis- 

Tacerii. Acest limbaj emoţional sau “indicativ-imperativ, îl: 

xedem la copilu! care întinde mâna spre a cere și alua.un i. 

fruct, o jucărie, învaţă a dă din cap în semn. de afirmare 

„ Şi aprobare sau de negare şi respingere 1), asemenea Şi. ia 

papagalul care-și apleacă: gâtul ca să fie scărpinat ; la câi- 

nele care atinge cu laba mâna stăpânului la masă, spre a-i... 

cere mâncare, ori latră întrun mod particular, spre a-i cere. -:. 

_ajutof pentru puii săi în pericol, cete. 

„Limbajul întelectual este și el de mai. multe feluri, după | AL 

gradul. de complexitate al fenomenului psihic de cunoştinţă..: - 

pe care îl exprimă. Cel mai simplu și mai elementar, găsit la 

copiii mici când încep-să vorbească, precum şi la animale, este 

iimbajul denotativ, care constă din un sistem de semne de- - 

terminate pentru simbolizarea' particulară a obiectetor, cali-., 

iăţilor sau actelor, Furnicile, albinele, păsările, mamiferele 

:  “în.genere posedă această facultate. a comunicării precise 

=. de idei anumite. Romanes observă un câine care veni să. 

. deştepte în casă „pe, altul, atingându-i nasul într'un chip- 

“particular ; câinele deşteptat aleargă atunci îndată, împreună - 

-" cu tovarăşul său afară în curte, după. un alt câine străin, -.-. 

„despre trecerea căruia nu putea şti, la început, nimic prin 

“sine însuși; "Un papagal botezase Și strigă pe vizitiu cu nu- 

„mele de: ;;La/două ore şi jumătate” “pentru că auzise adesea -: -- 

dela stăpânul său zicând vizitiului aceste vorbe cari pentru .. 

“el constituiau un simplu semn denotativ. - Ă a 

"Când se estinde semnul denotativ ia alte obiecte persoane : i ! 

(sau acte similare generalizându-l la o clasă întreagă avem | 

“limbajul. connotativ. Un-papagal văzând'un câine şi auzindu-l ” 

, ătrână . imită lătratul lui şi întrebuinţă apoi-acest sunet : 

=== imitativ ca. sean destinat a denotă la început numai acel. - 

"câine ; dar. după aceea, îl aplică pentru indicarea oricărui . 

câine ; a, unui câine în genere. N e 

| Limbajul connotativ-devine:denominativ, când estinderea -- 

“ murnelui la o clasă întreagă se face pe baza unei .comparâţii ” -. 

riguroase, sistematice, complete pentru obiectele ce pot şi + 

"trebuie să primească cu drept cuvânt, logic, acea denumire. '. 

învățase să-l pronunțe (după “tată şi mamă), a” fost -stea - 

"(star englezeşte). Puțin după accea copilul estinse sem- . 

nificarea lui la toate obiectele cu lumină strălucitoare, ca 

  

„. 4) Romanes spune că fiul.său învățase dela doica dă -. - 

- - “din cap pentru nu, a face semn de aprobare pentru da şi _. 

a-şi agită mâna pentru adio, la vărsta, de opt luni și jumă-. 

- “tate, executând toate aceste gesturi indicative în mod corect. 

Si şi potrivit”. L'evolution mentale: chez Phomme, P. 153. ” 

na a. _ Da o 

7 

i 

„Cel dintâiu. cuvânt pe care copilul meu. spune Romanes, aa
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„+. ramânări, becuri de gaz, etc.. Aici se află d 
unei similitudini. sau analogii; și cuvân 

. a - Pa . NI - 

e sigur perceperea. . 
tul „stea! - (star), 

- după ce a fost la început denotativ, începeă să devină con- 
notativ”. Pentru spiritul astronomului, în să, această exten- 
siune, făcută de -câpil, nu se bazează pe o asemănare de 
caractere esenţiale. E1, astronomul, nu dă numele Ge stea la. orice :corp strălucitor,nici măcar la toate 

„ deosibeşte riguros între adevărate stele Și 
„> mete, ete. ; şi când aplică termenul „stea 

corpurile . cereşti ; 
între planete, co- 
cu preciziune la 

clasa corpurilor 'cereşti seânteetoare, cu lumină proprie, în- „trebuințează limbajul denominativ. 
Când acești termeni denominativi se leacă în propoziţii „+ exprimând judecăţi connotând un cuvânt pe altul atunci - avem limbajul predicativ. * . - . 

>. Astiel — (simplificând clasificarea lui Wlivart modificată . „de Romanes î) — diferitele feluri de limbaj se pot repre- ...  zentă în schema următoare ;. 
| Pa 

N --- Limbajul 

- natural . .. ' convențional 
emoţional, intelectual : 

pn "demolata, conotatii, den To Și predicatia 

Operajia identijicării în limbaj. — In întrebuirţarea 
-- limbajului, în aplicarea. cuvintelor la lucruri, mintea 

se serveşte de operaţia stabilirii de asemenări și deose- 
biri. Când în minte s'a format, orcât de-vagă, ideia "> generală a unei categorii de obiecte, și i s'a dat sim- | 
bolul. exterior al- unui nume, orice. 
observat până'atunci-în particularita 

> truneşte âceleaşi condiţii, primește acelaş nume, in 
virtutea asemănării. 

„1 Aceasta s'a observat întrun. caz nostim, citat de „ Taine 2). Unui-copil i se spuneă, de 
„ ilacără ori focul: Ca brule ; şi el as 

lucru nou, ne 
ăi - i a 

tea lui, dacă în- 

câte ori vedea 1) 

ociase. astfel de 
impresia luminei eticheta Ca brule. Adelaș copil, din - Jocurile lui cu fraţii şi părinţii, asociase numele cou- 

  

—2 
* . - 

„Ti opera sa De i Inteliijence, K 

) “L'Evolution mentale chez Y'homrne, p.8.' z



cou ds. faptul ascunderii. Intr'o seară vede: soarele: 
" apunând ; și, arătându-l cu degetul, se întoarce către 
“cei din jurul lui şi le spune: Ga brule cou-cou ! Iden- 

_tificarea în mintea lui e evidentă, pe deoparte intre 
soare cu lumina şi flacăra, căreia îi ziceă „e a brule” și 

pe de altă parte între actul de a apune al soarelui Și 
„actul ascunderii sau coucou ! |: Deci soarele apune —- Ca 
„brule coucou! - e 
„Judecata și raționamentul sunt operaţii intelectuale 
- „mai complicate, întemeiate însă- tot pe. găşirea de 

" asemănări şi. diferenţe; pe puterea identificării şi dis-" | 
„„cernerii. În .cle cugetarea se manifestă în grad mai. . 

înalt, operând, după.niște legi proprii, asupra “mate- 
sialului dat de experienţa sensibilă, pe care-l anali- 

zează, îl desface în părțile și elementele constitutive 

-.. şi-pe acestea 16 compară, le apropie sau le dissociază, 

și le combină! din. nou, spre a conştrui o lume de idei . 
„mâi în acord cu lumea obiectivă. Legile cărora se: 
_supune. cugetorea și rațiunea în îndeplinirea acestor 

— operaţii, sunt legile logice. - --: . 
;. Judecata. — În afirmarea acestui raport între, două a 
idei, se face o “judecată.. Ex. „zipada e albă” și. „sCer-. 

neala nu -e- albă”. Noţiunea sau ideia generală de 
zăpadă ne arată că se poate uni, iar că cea de cer- 

neală nu, cu noţiunea sau ideia generală de alb. Ex- -. 
__primarea acestui raport de convenenţă or de necon- ! 
venenţă prin vorbire, constitue propoziția, în care nu-. 

mele unei noţiuni e subiect, iar al celeilalte predicat. 
„ Dar judecata poate există și fără expr esie verbală, ca, 
la surdo-muţi. - 
“-Judecăji analilice și sintelice. — Uneori ceeace se 
afirmă despre. subiect, adică i predicatul, se găsește ca 

- un atribut constitutiv al noțiunii subiectului ; atunci 

p-
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„* „judecata se: chiamă analilică. “Se: chiamă sinielică, . dacă predicatul. adaogă- la subiect o noţiune -noăă: 

necoprinsă de mai înainte în noțiunea subiectului. In - „zăpada e albă”, am. exprimat o judecată în care no= „- țiunea alb, dela predicat, se cuprindeă de mai înainte 
“în noțiunea zăpadă dela subiect. Când -zic însă: „ză- > padă este:apă solidificată sau cristalizată”, spun prin noţiunea predicatului ceeace nu se înțelegeă dela sine, i ca'o"parte cunoscută a noţiunii-subiectului; Propozi=- =. ţiile sinitetice adaogă deci la cunoştinţele noastre, dar Să = tina a. deveni.și ele cu: timpul analitice ; căci expe- . Tienţa; confirmând prin repetiţie raportul de conve- , - nienţă stabilit Odată prin judecata sintetică, ajunge, - . a face din acel raport 6 cunoștinţă.sigură și de domeniu „Comun, astfel că predicatul devine un atribut consti- > tutival subiectului, Această transformare se surprinde „în acțiune la unele judecăţi. Judecata, „aurul e fuzibil” „cu totul sintetică odată, începe a deveni, în unele spi- „.“rite, analitică, întocmai ca și: „aurul e galben”... 7 - Ceeace se numește definire a unui lucru .nu.-a decât - - “exprimarea mai multor judecăţi, în cari te afirmă, prin. 

  

__ Proposiţii deosebite Sau cliptice,-toate atributele gă- Site în acel subiect, Definiţia arată,-'prin urmare, 'co- „_ Prinsul clar al noţiunii. a 

o „Raționamentul. Diterite feluri de raţionament, - „Când raportul dintre noţiuni nu se. vede imediat, şi BN avem nevoe de a recurge la mijlocirea altor noțiuni, . intermediare spre a-l găsi, facom-o- operaţie intelec- p„tuală mai complexă, un raționament, Voim să- vedem -- „AS e. dâcă A este sau nu .D. Raportul de conveneriță „» Său neconvenenţă nu se vede îndată: recurgem atunci. |.” la mijlocul indirect: Găsim A=B, apoi C=D. şi în fine * 
Aa „a | Ra , A - . _ 

So



Ad 

Bo; deci. A=D, după acelaş prihoipiu care în ia 

tematici ne:dă axioma: două cantități egale cu a treia 

„. sunt egale între ele... IS 
“ 

Când. relaţia dintre noţiunile extrcine ș şi cele înter= 

„mediare este clară, evidentă, facem un raţionament 

propriu zis: și starea'suiletească, ce se produce în „Moi . 

  

 .“ tunci avem probabililalea, care -poate:să “fie de mai - 

“multe grade: credință, bănuială sau conjeciură, în--. 

„. doială, nesigurenţă, etc. . - 

1 

> mâdiare, se numește sagacilale. 

Avem irei feluri de. 'raționamenle, toate bazăte pe. 

„ operaţia intelectuală a” generalizării și pe credinţă în 

--- * “conslanţa şi. permânenja legilor nalurii, adică pe- cre2: 

Ti „Funcțiunea raţiunii, prin care se caută noţiiini inter . 

dinţa că ceeace este în acest, moment. va îi totdeauna - 

2 dându-se. aceleași . condiţii... * : | 

1, Raţionamenlul dela , „parliculan la particulari Un 

copil se frige la fos; a două zi evită focul bazat e : 

Di raționamentul cşit “din „generalizarea faptului și din 

“credinţa i în constanţa naturei: Se petrece atunci în: spi- 

ritul lui cam următoarea operație intelectuală, deși nu'. 

lămurit formulată: „Focul de cri m'a ars acest lucru 

e foc ; ceeace s'a întâmplat ceri, se va întâniplă și azi, . 

-căci acelaşi lucru este. acelaș lucru. (principiul, identi 

lăjii). Deci tocul mă Ya arde și astăzi”. 

o. 

€ siguranţa, certiludinea. : “Uneori însă 'relaţia nu e-e- * 

videntă în tot lanţul și şovie, măcar întrun loc ; a- 
FE 

a 2. Rdţionamenlul dela. particular la general: . Cori | 

Aa purile A, B, C se topesc; aceste corpuri sunt metale ; FI 

Iza „numeşte. și inducliv. 

metalele se, „topesc ; corpul D € este. metal ; deci D. se” 

N AR .. =: 

3. Rajionamentul dela. general la “particular, Toate | 

deci - metalele; se topesc. Acest fel de raţionanăent s se. i



„este fuzibil”, cam după + norma următoare: _ 

06 - 

topeşte. Acest raţionament s se numește deducliv şi se. 
mai cunoaşte în. „logică. sub, „nume. e de silogism. 

„ 
-. N 

Mecanismul: psihologic al raţionamentului.— 
Raționamentul nu se face în spiritul nostru numai în. 

| mod explicit și conștient, după cum îl înfăţişează ii 1 
: „explică “Logica, bunioară: 

' Toate metalele” sunt uzi 
| “Aurul e metal, . 
i Deci aurul e fuzibil 

Mai des se prezintă noțiunile în ordinea următoare: 
Aurul — melal- — fuzibil, 2 ă 
“Explicarea acestui. proces spontan ntintonționat se 

bazează pe două legi, legea asociaţiei sau a contiguilăţii 
Și aceea- a reproducerii sau a similarilății. Prin conti- 

„“guitate' s'a asociat, la celelalte note carâcteristice care 
: formează conţinutul: noţiunei metal, şi nota fuzibil. . 
Se prezintă după aceea înaintea noastră aurul ; acesta, 

” prin: calităţile sale comune, cu celelalte metale, de- 
șteaptă în spirit, pe baza similarităţii, „noţiuneă ,ine- 
tal”. Această noţiune vine cu. întreaga excortă de- 
atribute, cari o constituese, plus acea de fuzibilitale. .- 
Noţiunea .fuzibilităţii, sugerată ! astiel spiritului, se: 
„adaogă la ideia de aur, şi astfel se face sinteza „aurul. 

a 

„Toetal - 

  

— fuzibil 

or 
"aur S Ă > 

Influenţa: sentimentului asupra: inteligenţai. . 
“Erori de raţionament. — Dintre erorile de raționa- 

..
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_ ment; studiate, de Logică, interesante penteu Psiho- 

logie sunt mai ales cele provenite. din intluența senti-- 

mentului . asupra inteligenţei. ._ -- 

Deşi noţiunile pot aveă între ele o relaţie naturală 

„de similaritate sau diferență, astfel încât spiritul, dăcă 

- ar fi liber, nointfluenţat de nimic, ar găsi un raport si- 

ur și clar, și ar trage concluzii neindoioase, despre. 

convenenţa ori neconvânenţa lor, totuși această relaţie 

„nu se vede și nu se stabileşte,-ba chiar se. ocolește 

- de spirit, când un sentiment puternic se opune. . 

- Dacă s'a asociat cu ideia a un sentiment de ură. or 

„dispreţ, și cu ideia bun sentiment de stimă şi de iu-' 

__bire, oricâtă asemănare ar există în. xealitate: între a 

și, inteligența noastră refuză a'o constata și a o sta- 

"bili, din cauza antagonismului celor două sentimente N 

opuse, cari fac să sc respingă și noțiunile corospuiiză- 

toare lor» - e 

Muma asociază de idoia” fiului său cele- mai fru- 

: moase și “măgulitoare sentimente ; şi, ca orice suflet + 

normal, de ideia șarlatanului şi vicleanului un senti- ! .. . 

ment de reprobare, de dispreț, de indignare. “De aceea 

chiar în faţa faptelor şi în contra probelor evidente, 

ea rofuză a.trage, bunioară, concluzia: ;fiulmeu cun : 

şarlatan”, pentrucă sentimentele ce însoțesc aceste . 

- două noţiuni: „fiul meu” și „arlatan” se ciocnesc, sc | 

i resping; și în respingerea lor reciprocă trag după. ele a 

și noţiunile. respective. - 

Mai de grabă recurge omul âtunci“la subterfugii 

intelectuale înșelătoare, adesea mai mult pentru -cl 

- decât pentru alții. Spiritul se apără atunci de neîn-. 

deplinirea justă a sarcinci sale logice prin sofisme, pe 

cari le dă drept concluzii sigure. Așă, muma, în. 

„exemplul. de. mai sus, or nu'va vedeă, „nu va Voi să 

LL Gavănescul. — Paihologta. - IPN ” da 

cea N i 

Si 

s
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vază Și să. crează faptele şi probele ci ce dovedesc cul- 
„pabilitatea.. fiului său. Ori, dacă le va recunoaște, va” 

respinge concluzia natu ală, ca exagerată, ca falşă și 
EI sălbatică. 

Astiel sortimentele or împiedică spiritul de a vedeă - 
aceea ce nu servă la întărirea lor, or îl silesc să pre- 

A facă. toate elementele nefavorabile, travestindu-le în 
aparenia | amăgitoare a unor elemente favorabile. 

Exemple de amândouă felurile se găsesc foarte multe 
în viaţa zilnică. -Un superstiţios, care nu pleacă nici 
odată marţea la drum, ţine minte și povestește numai 
“cazurile în cari-i s'a întâmplat vreun neajuns în -că- 
„lătoriile începute marţea și le dă ca: probă despre'te- 
“meiul. credinţei sale; dar nu vede și nu “ține minte 

, tazurile mai numeroase, în cari. oamenii au. călătorit, - 

marțea fără nici o întâmplare neplăcută, Tot așă cu: 
superstiţia numărului 13 la-masă. 

- Dacă efectul aşteptat nu se proauce, supezstiţiosul 

- nu se tulbură; mai bine-îl așteaptă pentru” altă i. 
" ocazie, decât să- -și schimbe credinţă: Se intâmplă. cuivă 

altfel de cum i. se proictizasc, s. e. bine în loc de rău? 
„Nu face nimic: „a fost o încercare amăgitoare a no- 

rocului”.,„ sau ulciorul nu merge "de multe ori lă apă”. 
" Odată și. odată tot o să-i. se întâmple ; ceeace firește 
"nu e neprobabil ; și atunci, aceasta. vă fi o dovadă că 
„el-a avut dreptate:1). , 

Dacă două. noţiuni omogene se resping. din cauza - 
sentimentelor contrare 'ce.le însoțesc, _adesea noţiuni ' 
elerogene se. atrag şi se identifică. pentrucă sunt as0- 

„„ciate ci cu sentimente; de acelaş Jel. Comparaţiile între, 

  

1) sa! se citeâscă în Aisantropua de Mota, “actul al. 
TI; scena V.un (aenplu- clasic de modul « cum iubirea preface, 
 delectele în calități. 

pr . . -



“ tucruri îi găsesc; . „de cele mai multe: ori, isvorul Şi _ 

explicaţia în această cauză. Când zicem de un om că - j 

e„reptilă”, vulpe”, „leu”, „miel, “o facem pentrucă - i _ 

“sentimentul ce cl deşteaptă în .noi seamănă cu cel. --.-: 

„ deșteptat de numitele animale. In spiritul popular, la - îi UI 

“noi, ideia de Român nu sc'ciocneşte -așă de puternic 

__şi-cu atâta repulsiune cu ideia de Rus, cum se face cu. 

„acea de Evreu sau de Ture, pentrucă sentimentul reli- 

- gios, asociat, de cele două dintâiu, fiind mai acelâș, . 

. le apropie, cu toate că ele sunt, eterogene din celelalte 

„punete de vedere? | 

“ Adevărata sănătate: anintală ș şi energic. intelectuală a 

“constă în a găsi asemănări și deosebiri: între noţiuni - 

„Și a stabili raporturile. naturale dintre ele, fără a ine. | 

_ în seamă solicitările înşelătoare ale sentimentelor ; ŞI -_ 

-. adevăratul echilibru sufletesc îl găsim acolo, unde. .-- 

sentimentul urmează raționaimentului, estinzându-se, .! - | 

fără multă intârzict), dela o noţiune dată la altă care -- 

se aseamănă cu prima. In astfel:de suflete bine.orga- . .. 

 nizate, dacă noţiunea a este însoţită de sentimentul s; . 

„şi se află că noţiunea b este cgală cua, atunci s trece ai 

Și. asupra lui b. ” Ta 

„Se poate întâmplă însă ca şi sentimentul să aibă 

"dreptate, în contra declaraţiilor” hotărâte şi clare ale, 

raţiunii. In cazul acesta desigur raţiunea n'a avut la 

= îndemână toate elementele necesare pentru judecarea 

> desăvârşită, exactă a împrejurării ; :şi dinlipsa datelor - 

"suficiente și positive, a tras concluzii greşite: lar sen- -- > 

_timentul, trezit de indicaţii greu de formulat, pe: cari. îi 

. experiența vieţii le-a grămădit în treacăt, lăsând urme . 

"ce nus percep. deslușit fiecare în parte, dar se rezumă” 

-.în- O impresie dominantă, poate servi uneori“de că-.. .:: 

„ dăuză justă, cu toate, că. nu. putem traduce i în limbagiul” 

EL a DR ap 
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raţiunii consideraţiile lui, „date sub formă. de indemn 
7 şi de cerinţă hotărâtă și imperioasă. -- 

„* "Consideraţiile lui neexprimate sc găsesc atunci poate 
“sub: formă. inconștientă. Declaraţiile lui, nemotivate 
formai, dar adeverite în urmă de experienţă, zicem că 
au - “fost un presentiment. ” 

Acelaș:rol de:călăuză mută, care arată calea fără - 
explicaţii teoretice, îl joacă în viaţă și instinctul, une- 

- ori chiar alăturea cu concluziile formale ale raţiona- 
mentului. . 

Intluenţa profesiei asupra modului de a ju- 
deca.— Înteresant; din punct de vedere psihologic, ar 

fi a se studiă văriația modului de a 'raţionă la diferite 
inteligențe după deprinderea câştigată în urma unei 
profesiuni. Modul de a:căută premise sau baze de jude- 
căţi și raționămente şi de a operă. cu ele se. deosibeşte. 

> vădit'dela un profesionist. ce s'a ocupat cu matemati- 
- cile, la altul ce s'a ocupat cu. filozofia sau-istoria, ori 
cu dreptul: Un spirit ce raţioncază în mod. matemalic, 

- după deprinderea câștigată din pricina acestei ştiinţe, . 
„caută datele fixe,- precise, năschimbătoare şi nefluc- 
tuante, spre a stabili raporturi şi a deduce adevăruri, 
De aceea se întâmplă adesea că spirirele matematice, 

"pe cât suni de sigure în! stabilirea de_raporturi fixe 
între cantităţile invariabile, pe atât sunt dispuse a: 

„Se înșelă, când operează cu noţiuni extrase'din obser- 
“ vaţia lucrurilor şi fiinţelor. concrete, pentrucă aceste .. 
„noţiuni pot variă cu numărul observaţiunilor,. cu în- 
mu'ţirea experienţelor, sunt schimbătoare —- mai ales: 

| când se rapoar tă la lumea fenomenelor morale, sociăle 
şi economice. - - 
Inteligența -adeccatului tinde a căpătă o.  deprin-.: 

CORE e
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dere particulară iudatălm modul dea raţionă. Pe când. 

“mintea omului de știință caută să tragă concluzii 

din niște premise dale, advoeatul răstoarnă. ordinea: 

--pune înainte concluzia și caută, în vederea ei, pre- 

“misele şi datele. Mintea istoricului se. deprinde. a 

 căută „origina 'ucrurilor şi desvoltarea lo și nu se 

“mărginește. a privi un fenomen numai în felul de â fi 

„în momentul actual, ci îl. urmărește în trecut, în. 

“fazele ce a străbătut, până să ajungă la forma - 

actuală: Iar mintea obişnuită. cu problemele Jilozo-: 

fice caută să pue.. evenimentele, fenomenele, acţiu-- 

nile în” raport « cu. chestiile mari de origină și de scop” 

al vieţii sau al luimii, spre a'le înțelege şi a le da « o —.. 

„rațiune de a îi. , 

[ată, din puţine exemple; în câte feluri se : grupează, 

în minte ideile, după dispoziţiile-mintale firești și. 

după. exerciţiul obișniut al inteligenței, ' sub. formă 

de judecăţi și de raționamente. a - 

oz 
-. 

TEORIA cunoașTERII 

- N 

Scopăl intelizeaței $ și rolul ci'în viaţă este. de a. 

„cunoaşte lumea,. atât pe cea materială cât şi pe cea 

-. sufletească ; a oglindi, întrun sistem de idei, rapor; 

turile obiective ale lucrurilor și fenomenelor, așa cum. 

„se află ele în- “sistemul obiectiv al realităţii ; a înțe- . 

“lege şi explică ce se:găsește și se petrece în lume ; a. 

“căuta şi formula .adevărul. - 

Cum îşi îndeplinește inteligența scopul și la ce re. 

- zultat ajunge? _ 

-De două mijloace fundamentale se serveşte Spiritu 

„în. tuncţi iunea "cunoașterii : de e percepiia senşi bi: lă iși de -. 

ins . AI - 
5 „2 - | S N 

q i 
| i
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elaborarea superioară a judecății şi raţionamentului 
sau de gândire, de “cugetare. - 

| Amândouă. mijloacele se ajută şi: se complectuază 
“-unul pe. altul. Numai pescepţia sersibilă duce la re- 

-“zultate, cari nu mulțumesc cerințele minţii ; daţele ei 
- :sunt numai începutul răspunsului şi alcătuiesc număi | 
materialul din' care trebue să SG elaboreze r răspunsul 
Ha întrebările” despre: lume: * 

;.. Deosebit de aceasta, s'a văzut că simțurile | 50. pot 

despre lume informaţii ce ne duc_în erdare: ne pre- 
_ îzintă s. e. cerul deasupra capetelor noattre ca o boltă 
C8- Și lasă marginele rotunde j Jos pe pământ, la orizont ; 
“ne arată corpurile cerești în: raporturi cari nu co- 
'zespund realităţii :-soarele mai mic decât luna şi mai 

„mare decât toate stelele cerului, şi toate corpurile ce-" | 
. :roști mai mici decât pământul, împrejurul căreia se _- 
iinvârtesc, ca împrejurul unui ceritru -al uni versului, 

>: Operaţiile complexe ale gândirii, raţiunea, „verifi- 
“când mai cu deamănuntul şi confruntând! datele expe- 

 » zienţei, a.obtânut alt rezultat ca mod'de reprezentare. 
-a - cosmosului, Știința nu. mai descrie pământul ca, 

. centrul lumii, stând ncmişeat pe loc, iar corpurile 
„cerești invârtindu-se- împrejurul lui, așa cum:ne spun... 

„i simțurile, ci îl așează la locul lui, modest. între alte 
. “corpuii cerești, numite planete, cari alcătuesc! împre-. 

„ună cu €l un „sistem”?.ce gravitează și se mișcă im- 
“prejurul soarelui. - - RES 
„"“Fabloul! ce ne descria. Cugotarea despre cer este cu 
| “totul altul, decât cel.- zugrăvit cu datele simţurilor. - 
Și cunoștința obţinută prin simțuri o numim o iluzie ; Fie 

fiar'pe cea dâtorită. gândirii, ştiinţei, o numim cunoş- îi 
.” inţar adevărată. da 

“ânşela, sunt: supuse la atâtea iluzii. Ele ne dau uneori -"
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S'ar părea deci că singurul mijloc temeinic de cu-. -. 

noaștere rămâne raţiunea. Totuşi, nici raţiunea, sii= -:. 

"gură, nu poate îndeplini în mod desăvârşit scopulinte— 

ligenţei. Ii trebue “informaţiile “numeroase ale expe-. 

- vienței sensibile. Opera ci este de control şi confrun=- 

- tare, de armonizare, sintutizăre şi complectare;, de ju- -.-! 

= decată şi de hotărîre asupra mărturiilor depuse de... -! 

diferite şi repetate intuiţii şi percepții. Dacă intuiţia 

singură fără. cugetare- este oarbă, cugetarea singură. - 

fără intuiţie e_goală (Kant). o o 
*.   

Formele intuiţiei şi ale cugetării. — Ca să ne. 

dăm mai bine seama de cum îşi îndeplinește inteli— 

“ genţa scopul cunoaşterii și de rezultatul îuncţiunii ei, 

trebuc să observăm că, atât intuiţia în perceperea ît-:. 

- nomenslor, cât și Cugetarea în “priceperea şi explicarea: 

“lor prezintă anumite moduri -de activitate, numite. î 

_forme (sau categorii); Fenomenele, în actul cunoașterii. | 

„ "se supun acestora aşa de absolut și de universal, încât. 

+ modalităţile intuiţiei şi ale cugetării se înfăţișvază în: 

adevăr ca niște „ftorme”. în.cari se. toarnă realitatea - 

"întreagă, - | a a 

Acestea sunt linipul şi spațiul pentru intuiţie, cauza-- 

litalea și finâlilalea pentru cugotare. n 

Timpul şi spaţiul.—-Timpul este forma în care ne... | 

sunt date oale fenomenele. vieţii sufletești, şi” deci: a. 
4 7 

i , .. CI ap” f a Di - 

toate fenomenele lumii întregi, întrucât acestea sunt. 

- sau devin elemente de conștiinţă-în ăctul cunoașterii.-.. ., 

Una din” condiţiile conștiinței fiind schimbarea, Ori > 
.  . . o. . . - ae A e N NI 

+ uinea ideii de timp sc găsește în chiar matura ultimă &  _; 

sieţii sufleteşti; Când se perindă stările sufleteşti uno: .-: 

„după alta, urmele .lăsate în memorie în trecerea lor -- 

pr - îi 
se 

- Tr Se e 
+ A 

E . a EI “



N 

Pi 

dau codstiinței impresia timpului. din «are treptat se 
elaborează ideia timpului. Pentru realizarea acesteia! 
rebue revenirea relativ periodică în conștiința a unor 

„stări suiletești, cum sunt bunioară impresiile repetate 
periodic. ale diferitelor momente din zi: dimineaţa, 
mameaza,. seara ; sau ale anului:" primăvara, vara; 
"toamna, iarna ; şi altele, - . 

Diferitele i impresti, peripeții de experienţă, cari au - 
ocupat conștiința dela o star sufletească până la. re- 
„venirea ci periodică, alcătuesc materialul psihic, care 
umple linia timpului, și măsoară durata. Această mă- 
sură este-psihologicește foarte variabilă și subiectivă ; 
"atârnă de mulțimea stărilor sufletești perindate dela 
un punct cronometric la altul. Sub stăpânirea. unor 
emoții” puternice, timpul trece foarte încet sau foarte“ 
repede, după cum acclea sunt sau nu plăcute. Și în- 

- tr'un caz și altul însă, pentru amintirea noastră ulte- -- 
"rioară, linia timpului pare foarte lungă. Zilele copilăriei 
ni se păreau aşa de lungi! Atâtea impresii noui le 
umpleau cu intensitatea lor vie.i - 

Spaţiul nu este'o formă așa de universală pentriu 
stările de conştiinţă. Experiențele Aactile, musculare, 

„vizuale, iau forma spaţialităţii ; nu tot așa cele audi- 
'tive şi oliactive, bunioară. Acestea nu ni se prezintă în. 
spaţiu, nici ca fiind unele lângă altele, în diferitele 

” raporturi ale dimensiunilor sbaţiale: mai sus, Thai Jos ; 
” mai” departe în fund, mai aproape în faţă. 

In privinţa originei. ideii de spațiu, s'a arătat cum 
ȘI cât se datorește aceasta percepției tactile și: mus- 
culare 1)... . 

Două consideraţii îngreuiază. - priceperea “modului 

  

4 Vezi pag. 89. | a . 
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cum ideia” de spaţiu s' ar , câştiga numai prin expe- 

riența sensibilă. - 7 

1. Senzaţiile, ca elemente psihice lipsite de însușirile 

spaţialităţii, cuni pot da naștere spaţiului? S'a recurs. 

pentru înlăturarea acestei dificultăţi, Jă hipoteza aso- 

 laţiei chimice, numită şi” sinteză crealoare LD PR 

2. Repezitiunea relativă; cu care fiinţele isbulosc să.. 

se “orienteze În proprietăţile spaţiului, pare, apoi 

exclude ipoteza dobândirii ideii de spaţiu numai prin. 

experienţa individuală, Animalele, păsările, cum sc: 

nasc, percep. exact dircoțiile, raporturile de poziţie, de” 

distanţă întze lucruri. Puiul, abia eşit din 6u, urmă--: 

reşte şi innemereşte cu ciocul _musculițe din sbor. 

Omului îi trebue. mai mult imp ca să se adapteze: la 

diferitele proprietăţi ale spaţiului. Dar totuşi nu așa. 

de mult, cât 's'ar, cere, dacă totul ar atârna de expe- 

rienţa lui individuală: E N 

De aci alte două propuneri 8 „explicare a , originei 

„ideii“ de 'spaţiu. - 

a) Spaţiul ar îi:o “formă înnăsculă a organizaţiei 

    

noastre psiho- -fizice. (Kant). “Ea n'ar. veni dir expe= i 

rienţă, ci-din- însuși spiritul: nostru. E forma şi con- ă 

diția orcărei” experienţe “sensibile. m. 

De aceea am putea face abstracție de toate datele 

empirice obţinute. prin simțuri, am putea: să ne închi- : 

puim că nu există! culori, că nu există lucruri, că --. 

nu există lumea întreagă. “Dar că ru există spaţiul; 

nu putem: să ne închipuim. Ceva gol, un gol riemăr-: - 

-- ainit, extins până la infinit rămâne în locul univer- 

sului, suprimat prin închipuire. Aceasta e forma de” 

_spaţiu a spiritului, forma goală, care. aşteaptă să,se 

  

> a îi 

Fă 1 Vezi pagi 132. 
N



i oarbe “ceva în ca: prin experienţă ; formă. înnăscută, 

„+. mu venită dinrexperiență. - - - = 
+ Din cauza că uu c datorită experienţei, ca nu poate. 

ai supusă nici la schimbările Și: nesiguranţele” la cari 
. sunt expuse “celelalte idei dobândite pe această cale. 
Ce clădeştt experienţa, tot experienţa poate dărâma ; 
-6a infirmă sau confirmă, după numărul și felul datelor 

_ “empirice. Dar fiindcă ideia. de spaţiu. nu ni-o dă, expe- - 

-“zienţa, de aceea toate” cunoștințele bazate pe ea și pe 
„proprietăţile spaţiului sunț absolut sigure, necontra- -: 
zise nici-odată de nici o experienţă prezentă sau vii- 

“toare. Astiel” sunt „cunoştinţele matemăticc, teoremele 
= geometriei, - - Ie 

„- > Aceasta este. ipoteza - nalivistă. a 
b) Altă ipoteză, recunoscând că. în adâvăr. numai 

„experienţa individuală nu poate explica și repeziciu- | 

„mea şi siguranța dobândirii ideii de spaţiu, şi că pare 
=: „ali ceva înăscut, din care iea fiinţă ideia de spațiu, 

- „'“pacă ambele concepții; și pe cea nativistă și pe cea . 

empirică, recurgând la experiența geniului omeneşc 
şi-la dispozițiile: ereditara + „organice, înnăscute în con: 

. „stituţia psiho-fiziologică a individului, în urma acelei . 
i "experienţe seculare- strămoşeşti . (Herbert Spen-: 

-„cer). Dacă individul. capătă așa-de repede şi'de sigur 
"ădeia de spaţiu şi de proprietăţile lui, aceasta s'ar'ex- - 
“plica' prin împrejurarea: că în organismul lui: psiho-. - 
iziologie s'ar fi: moștenit anume: predispoziţii,. dato- _ 
“vite „expericţei ancestrale, şi aceste predispoziţii or-: 
“Banice ajută experienţa individului, care singură ar.- 
„fi insuficientă.pentru a se orienta. așa, de. curând. Și de. - 
- precis. în' spațiu. _ - 

„La unele fiinţe - aceste predispoziţii- sunt mai dest . 
„A “rănit organizate; 3 vin. „formate gata, „ca un- instinct” 

N
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“sau ca un simţ, nou. La om, ele au nevoie să tie sti- . 
mulate prin contactul mai repetat cu lucrurile, cu lu- 

mea din afară, ca să se deștepte ş şi să funcţioneze per= 
“Tect, E cam tot accea ce se observă și la facultatea...“ 
limbagiului, Omul nu se naște cu un limbagiu for-: 
mat gata pentru funcţionare ; ci număi cu-niște pre- .. 

dispoziții organice, cari au nevoie” de. exercițiu spre 
„a, îi puse în stare de a luncţiena, tonforna naturei lor. - 

- virtuale. 
„Formele cugetării. Cauizalitatea şi finalitătea.. - 

Intrebarea cea mai obicinuită, ce-și pune inteligența 
_“şi'la car se silește să caute răspuns, ca să-și îndepli-.. 

+ nească Îuncţiunea sa de a înțelege, este: peniru'ce?.: 
. Inţelesul îr.trebărci însă nu e totdeauna acelaș. Une 

+” ori întrebăm peniru ce? casă aflăm scopul unui Iucrus 
unei acţiuni, unui fenomen sau unsi funcțiuni: ADR 

-  Penru ce îşi face omul. Mocuinţă? Ca să aibă unde 
- se “adăposti. = IE 

* Penlru 'ce s'a oprit irepul în cutare staţie? Ca: să | 
„ia locomotiva apă. . . - E 

Peniru ce se. contractează inima? Ca' să împingă. . 
/ 

sângele la plămâni. - 
v 

- ,„„Penlru..ce vine sângele la plămâni? Ca să se oxi- 
- . - 

geneze. >. A, a / : ia 

__* Alte ori întrebăm: perilru ce? cu intenţia du a ni 
se spune causa ; și, în cazul, acesta, forma întrebării 

mai potrivită. cu înţelesul ci, mai este și cum? Peniru. 

” ce se oxigenează sângele în plămâni? poate să în- 
Senineze. și: în: ce scop? așteptându- se ca. răspuns, 

bunioară: ca să i devină iarăși propriu pentru nutrirea. 

7 „corpului mai. departe ; ; dar poate să însemneze și: 
cum se îndeplineşle- oxigenarea sângelui în plămâni? 

"ccreetându-s e adică atunci cauza firească a schimbării 
E - e 
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sângelui din vânos în arterial, fenomunele ce se petrec 
în plămâni pentru ajungerea la acel rezultat. 

Acelaş înţeles îl au întrebările: peniru ce vară e mai 
cald și zilele sunt mai mari decât iaina?. Pentru ce ne - 

„iubim patria? Peniru ce plutesc vapoarele pe mare? 
Aceste întrebări cer cauza fenomenului: Și, când se 
cere o explicaţie cauzală, formularea. întrebării se dă -: 
mai bine prin cum: Cum. se asociază stările-de con: - 
ştiinţă? Cum fulgeră?: Cum sc reproduc ideile? ş. a. 
“Când întrebăm de scopul lucrurilor sau al fenome- - 

„nelor, preocuparea spiritului se numeşte ielevlogică şi 
„se naște din. trebuinţa înăscută a Tinalilăţii, una din 

formele cugetării. e 
Sub. prisma telcologică a privit poate omul lurnea N 

mai deinult decât sub aceea a cauzalităţii. Mai înainte. 
de-a se întreba cum. fulgeră ? cum tună?.s'a întrebat 
peniru ce? Și a dat un răspuns, luat din cunoașterea de 
sine, atribuind puterilor, cari tunau și fulgerau, o in- 
tenţie, un scop. Astiel s'a: născut „aniropomorjismul. 

Și lumii întregi, cu toate lucrurile şi întâmplările din 
ea, omului i-a atribuit-un scop. Soarule și luna și toate . 

“stelele sunt pe cer ca să lumineze pământul pentrui in- 
teresele omului. Plantele, animalel, sunt pe pământ 
“ca să servească omului la diferite trebuințe ale Vieţii 
şi ale întreținerii lui, >. - 

Natural, -nici trebuința. pur: cauzală n'a: lipsit. din 
manifestările cele mai 'dintâi ale: inteligenței. Când 

__ oraul atribuia tunetul'și iulgerul unor:puteri suprana- 
urale, cl credea că a găsit o explicaţie. cauzală feno- 
-Menului ce-l uimea.. - 

- 
i 

“Preocuparea teleologică sau  finălistă; este: cea - prac- 
tică, dictată de voinţă-și de sentiment, susținută do . 
trebuințele multiple ale vieţii, dela cele fizice până. la 

Dă
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„cele morale ŞI idoale. Ea ne face să ne punem întrebări 

despre scopul vicţii, despre scopul lumii, ete: 

Preocuparea cauzală este cea leorelică, pur inte-. 

lectuală, şi se referă numai la obiectivitatea naturei 

lucrurilor. | 

“In definitiv, şi o preocupare ŞI. alta stă în faţa ace- 

„ leiași ordini obiective de fenomene._ independente de. 

- voinţa noastră. Numai punctul de vedere se schimbă 

“dela una la cealaltă. In considerarea cauzală se pri- 

veşte lanţul fenomenelor naturale, așă cum ne sunt: 

date în legăturile” lor statornice, neschimbătoare: 

a+-b-e4-d.. .. Fenomenul a, care precede în mod per- - 

"manent pe b, se zice-că “este cauza ui b; iar P, care 

_ urmează tot așă în mod statornic după a, se numește -- 

“efect. La rândul său b, pentru aceleaşi '6uvinte, -este * 

„cauza lui cșiar c.efectul lui b ; și așa mai departe.” 

Aceeaş înlănțuire: de cauze şi efecie se preface. din. 

punctul de vedere practic sau telcologic, în lanţ de 

mijloace ŞI scopuri. Ca să produci pe, dacă ai ne- - 

„voie de el, recurgi la a cauza lui. Atunci b din efect, 

s'a transformat în scop ; iar a, din cauză, în. mijloc. 

- Rolul inteligenţei se îndeplineşte atunci, când is- 

buteşte să găsească unui fenomen din natură.(b) ade- 

vărata lui cauză, adică alt. fenomen din -natură (a), 

"cu care stă în legătură indisolubilă, aşă că dându-se 

unul (a), urmează inevitabil celalt (b), în aceleaşi îm-; 

prejurări. Când se dă a și nu urimează b,-atunci inte- 

] ligenţa caută cauza neurmării în prezența perturbă-. * 

toare a altor fenomene interpuse între a și d. Aşă că 

a. principiul cauzalităţii rămâne neclintit. Tot ce se în-. : 

  

tâmplă; trebue să aibă o câuză, fie că o cunoaștem ori 

nu: legea cauzalităţii universale, Când o „cunoaştem, 

=>
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zicem că. putem să ccplicăm fenomenul, că i- am găsit 
legea şi că îl înțelegem. * . - E 

„Scop . sau „supunându-ne legilor - naturei”?. Naluram 
“no vincimus, nisi-parendo. (Bacon). Căâi atâta pu- 
tem, cât știm: 'sau după formula. lui. Aug. Comte: 
“Savoir, c'esl pouroir.- - -- 

„ Astfel sufletul, până și în cele mai inalte manifes- 
tări ale lu:, se găsește. funcţionând în plin, din toate 
eul lui. Inţelegerea lumii, opera: inteligenţii, 
"este pas cu pas urmată de. folosinţa ei practică, cerută 
de. voinţă. ȘI simţirea, tonul afectiv al, sentimentului, 

: răsună continuu, ca un acord al vieţii sufleteşti în 
"mișcare. Dacă mul ţaumirea ne “umple sufletul, când - 

marile cerinţe ale mai-binelui, formulate de voinţă, se . 
„îndeplinesc în orice act de cucerire. şi de stăpânirea 

„> Și tot atunci putem să și utilizăm natură. pentru fo- i 
“osul nostru, prefăcând cauza în mijloc şi efectul în - 

" naturei, ea nu lipsește nici atunci când spiritui, în ac- 
tivitatea lui pur: teoretică, a smuls necunoscutului o 

“taină, a „îmbogăţit știința omenească cu un adevăr: 
Căci, după spusa cunoscutului vers îl postului: Folie 

djui rerum poluil cognoscere cuusas! - ..: i 
Dacă, după întrebarea: cum cunoaștem luthea? n6 

-punâm pe aceea: câl șiim? răspunsul îl culegem din 
atâtea observaţii” incidentale ŞI: .Gcazionale, precum ș Și 
'din consideraţiile făcute asupra! acestei chestii : mai 
înainte, cu piilejul percepţiei sensibile 1), 

| Cecace cunoaștem despre lume nu este însăși lumea, - 
așă cum $'0 îi aflând în ca însăși, ci numai raportul ei: 
faţă cu noi, rezultatul atingerii: ei cu organizaţia noas- 

    

Vezi paz. 142, ia, 13 03,116. 
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tă subiectivă, adică sensaţiile, Și stările „noastre su-



= s Sa E —— | . 2 - N ii a 

  

 flotoști. Ce este lumea î în sine; “ce sunt lucrurile î în sine, >. 

“nu știm și nici nu putem ști; căci nu putem icși din N 

noi. din organizaţia noastră, din simţurile noastre, și: 

din formele intuiţiei și. 'cugetării- noastre, ca să le pri- -.- 

vim în ele însele, independent de raportul lor către DA 

“moi. Aceasta este absolut: imposibil. N a 

Dacă însă nu putem cunoaște lumea, așa cum este . 

în 'ea însăși, de un lucru suntem tot aşă de siguri ca « -.- 

"şi de conștiința noastră: anume că lumea ezislă, în a 

„afară şi independent de noi: - - 7 C 

Stările noastre sufleteşti, nu sunt un produs: numai. | 

al conştiinţei noastre, ci' un produs a doi factori, puși - Î 

“în contact; organizaţia noastră peiho-fizică.. şi modul... 

“de a îi al: lumii din âfară. Fără unul din acești doi . i aa 

- factori niu s'ar putcă explică natuia fenomenelor suile- : 

„ teşti ; ; câvă mai mult, ele nici n'ar puteă exista. Cogito. pe 

ergo sum al lui Descartes-—inţelegându-se prin co- :-: 

„2 gilo în genere funcțiunea, conșliinței înlregi—afirmă , - 

- „implicit şi existenţa unei lumi obiective ; -deci în con-” - 

“cluzia complectă. a lui cogilo. nu se cuprinde. număi, mă a 
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” PARTEA A TREIA |. . 

SENTIMENTELE. 
z i ă - ii = . 

In loc de definiţii.— In clasa fenomerielor psihice, 
numite senlimenie; intră” toate stările sufletești ce 
conțin grade și nuanţe de plăcere, durere, mulfumire, 
nemulțuinire. _ . aa i ! 

„=. Sentimentul ca element primăr şi simplu al sufle- 
tului, nu se poate defini. Tot ce ne rămâne de făcut, 
în această privinţă, e să arătăm împrejurările în cari 
se produce sentimentul, ori cari îl însoțesc sau îl ur-o 

n 2 A : o . Astiel definiţia-lui Spinoza ,;Ldetitia” est. hominis tran- - silio-a minore ad majorem.. perfectionem' ——e o descriere, a 
împrejurărilqr în care se produce bucuria. 

— 

„„Plăcerea se poate zice că este.acea stare sulle: 
tească, pe-care”omul îinde a o căută,.a o păstră și. 
mări—definiţie dată cu privire la stările de voință 
corerpunzătoare şi. însoțitoare. .Sau: este acea. stare. 

„ PSihică ce desvoltă: energia, forța de: espansiune a. 
- fiinţei noastre psiho-fizice. In.adevăr, plăcerea e în- 

=
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IE soţită şi: urmată de'o sporire a vitalităţii :" se poate 

consideră ca semnul și efectul acesteia. De aceea se: 
„numește stare slenică (Kanţ), -.  -- - 

Durerea este starea sufletească contrară: eceeâ pe. 

“care omul iinde.a o micşora, alungă, evită şi care. 

. deprimă vitalitatea, scade--energia psiho-fizică pe 
deci: ăslenică, Sa ÎN 

Plăcerză și durerea. Cauzele lok.— Orice senti- 
ment am consideră de. „bucurie, întristare,: mândrie, 

- entusiasm, frică, curaj, speranţă, curiozitate, aştep- 
tare, răbdare, cte., toate au sau o nuanță de durere 

sau una de plăcere ; astiel că toate sentimentele se pot - 

împărţi” în două. categorii : plăcere. şi durere. 

„ Plăcerea ar [i ecoul creșterii, : iar durerea al scăderii 

- - vitalității, > Se 
Cari şunt cauzele acestor stări? 

„Din-mai, multe: -isvoare primărdiale, se nasc e plăce- 
„rile și durerile: a RE - i 

-1, Din mişcările: spontane.— Le găsim. mai, întâi i 
"ca produs al acliviăţii: spontane. Sistemul. înuscular 

- e astiel, alcătuit, că elaborează: mișcarea, nu: numai. 
"în urma unei excitaţii, dar și: dela'sine. In acest din . : 
urmă caz, mişcarea e un:produs;al: unui excedent de . : - 

vitalitate. Excadentul.se. traduce, în partea conştiin- - - 
ței, printr o cerere de activitate. Când această cerere: | 

se îndeplineşte, faptul. de conştiinţă ce se naște, e plă-. 
cerea ; când nu se îndeplineşte; este un sentiment de “ 

„jenă, de neliniște, de nemulțumire, .:..- : 
9. Din. „ezerciţiul. organelor.— Al doilea izVOr, ce -. 

stă în mai apropiată: legătură: cu izvorul: activităţii 

spontane, e trebuinţa de exerciţiu a diferitelor func- - 
„Hui ale” Vieţii, Orice tuncţiune normală a diferitelor 

1. Găvaaescal: — Prinotogia | e a 43 
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” organe tiupeşti, este. un izvor! de plăcere., Accastă le 

“aplică atât la simţurile speciale; precum .şi la siste- 

imul muscular. Ochiul, urechea, organele, în genere, 
au nevoie: “de a'se exercita ; lipsa de .exerciţiu e 

“o cauză de e nemulţumire.- Șederea mult timp în în- 
| “tvuneric. e. nesuferită, 'fiindcă nu se. dă posibilitatea | 

unui exerciţiu. “normal - “organului - vederii. Tot 'așă .. 

pentru auz: o, prelungită tăcere absolută devine, în 

„cele - din- urmă penibilă. . -*. 
- Cele 5 spuse pentru simţuri, se aplică ȘI. la “celelalte 

“forţe, sau facultăţi sutleteşti:. a gândi,-raţiona,. închi- 
. : „pui, â “simpatiza, a lucră „deși aplicarea, lor e.mai 

e “puţin. vizibilă aici... 
. 3; Elementul afecliv în sensaţiile! “speciale.—=Să dis 

|  tingem' însă acele” „plăceri; curat, și. simplu ale, ezer- 

me ccițiului; de plăcere ca“ce. produc direct sensaliile spe- 
:,-ciale, -- i 

Ta “In această privinţă sunt grade. Asttel seneaţiile de 

i “aust, de. miros, au-evident.-un elenient afectiv mai iz= 

; bitor' (amar; duice, miros: plăcut, ete:,) decât cele. vi- 

“zale sau auditive, culorile și sunetele. 7 
ar î „Totuşi, cete neîngoios! că: sunelele prin ele snsele 

“produc plăcere. Armonia conurilor e-datorită, imodu- 

„lui cum sunetele au afeclal organiza ţia. noastră, Și'nu e 
greu de indicat existenţa: părții atective şi în sensațiile 

o “vizuale ; “culorile plac- prin ele însele ;- lumina. însăși 

+. veste o cauză de plăcere. Aceleași scerie sau vederi-de: 
Sa “cinematouraf plac mai:mult când'sunt colorate !Kine 
ei “i macolor). Probabil; exeitaţile,« culorilor şi ale lumiriei - 

| „produc plăcere, din cauză î unui stimulent organic, din 

z i "cauza desvoltării, întrun grad mai „mare, a 'sentimen-: 
“tului vitalităţii. Astiel se explică de, ce unele, culori: 

- > îT .. ” : N > Ă . - : N 
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- sa a constiintei; 30 durere negativă u un minus s de pliieci re. - 

ag 
    

“se numesc “calmante + și “altele iritante.. Albastra liniş- 
„“teşte,_ roșul din contră excită 1). . ji | _ 

4, Elementul 'afecliv. în. Sensajiile. orgaitiog — Insă | 

izvorul cel mai primitiv Şi: fundamental. al vieţii afcc-. 
„Live îl găsim în: plăcerile sau neplăcerile. -Sensațiilor 

“ organice propriu zise. Acestea sunt de 'două feluri: 

unele periodice, (somnul; foamea, sctea), altele acci- 
dentale: sentimentele de oboseală sau stimulare mus- . = 

Ş „eulară ori nervoasă, precum şi “cele. ce se raportă la “ 
sis stemul de. organe al funcţiunii de circulaţie; de nu: 

te iție, de respiraţie ; de usemenea sensaţiile de căldură 
“și de Îrig, şi cele numite de Bain „alimentare”, și cari - 
se produc din contactul alimentelor cu orpancleii iri 

„tcrnc, cu: ztomacul, intestinele. (Bunioară desgustul). 

=. => Iată dar cel puțin palru izvoare sau cauze de: stări 

afective, datorite organizaţiei şi luncţiunilor cu. cări: 

vine organismul în” viaţă.” - E 
Un al cincilea izvor ar'fi reprezentările, ideile şi 

combinările- lor ; dar: aceasta formează o cauză mai. pi 

i depărtată; derivată. a 
Plăceri şi dureri! pozitive. și “nega:“ 

„ tive, — Plăcerile și durerile s'au: Mp. 

părţit în: două cateş arii: pozitive și, ne- e E poor 
——D==— 

„gativez” - - Po 

i
 

, m. 
„+ Prin plăcere pozitivă Var înţelege -Dur. că 
„.o'ereștere de' energic: și vitalitate ; Prin e 
+ plăceri - “negative, o “scădere - de „durere, :- a 
“un "minus 'de suferință. Durerea pozitivă -..: , 

- ar fi un plus de, durert:;: adăugat! la slarea: “actuală- 

Esi 
” .. 
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2 W- o. . 
E L De notat e efectul deosebit ai acestor stări afective 

„_ asupra: funcţiunilor-sufletești.. -- Ma e 7 Aplicaţii la educaţie, Plăcerea desvoltă funcțiile 
„mintale şi trupeşti ; de aici aplicaţii cu privire la edu- 

caţia omului. Ce mijloc de stimulare mintală e plă- 
cerea ! Ea rezultă din înțelegerea :lucruriior şi Cauza 

-atenţiti se reduce la interesul întreţinut de plăcere. 
1.7. In-edueaţia morală sistemul hedonic al plăcârii, se 

„ „întemeiază pe încurajare, laudă, îridemriul:recompen- 
„sei; iar cel penal pe pedepse, teroare, durere. Unul 

stimulează, altul deprimă.. Unul face oameni. liberi,. 
dispuşi a săvârşi binele cu plăcere, în mod firesc ȘI > „„.... „dezinteresat ; altul'face naturi de sclavi, îndeplinin- 

"i: du-şi. datorile -numai de frică: i _ | In educaţia fizică, superioritatea jocurilor libere, â . 
sportului stă tocmai în împrejurarea că jocul dega- 

„_jează mai multă plăcere, care-i: căldura, soărele. in- 
„„“tern ce face să crească ființă sufletearcă.: Da 

2 

- “CLASIFICAREA SENTIMENTELOR. 

-a) din punck'de' vedere biologic, b) după durată și intensi- 
late, c) -după elementul! corespunzător. de cunoașiere, - - 
d) după “instincte, e) din punci. de-vedere evolujionist. 

. i . N 
— 

Clasificarea sentimentelor e una din chestiile miai grele ale Ştiinţei psihologice... S'au făcut multe încercări, :enumărațe . de A. Bain în „Emoţiile şi toința”, şi de Ribot în opera sa asupra Emoțiilor, Cap.-.X.: E greu a ne opri în mod definitiv “la vre-una din ele, căci toate au un punct de vedere ce.se:- .. poate “susţinea ; fiecare în parte, însă, nu cuprinde toate fe- zu * nomenele sau le coprinde: în. mod “nejustificat... -  - 

". a) Din punct -de vedere biologic.—-Am văzut prima 2 
clasificare a stărilor afective: acelea “cari “corespund ..: 

S N . ” - - p | _ . . 
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unei creșteri de energie (plăcerea) şi, dimpotrivă, 
stări ce coTespund, unei scăderi (durerea). . 

- Această clasificare - s'a făcut din. punct de vedere. 
- - biologic. Viaţa e luătă de criteriu: durerea corespunde : 

-. unei adaptări imperiecte, sau unei relative lipse de 
adaptare ; plăcerea din contră. 

__ Sunt însă multe alte puncte de vedere, din: cari se : 
împart fenomenele . acestea” sufleteşti. , 

b) Din punclăl de vedere al duratei și intensității i : 
„dispoziții, afecle şi pasiurii. — Aceste categorii emoţio- . : 

nale ar corespunde deosebitelor stări afective ; însă 
"diferenţa între ele nu e în definitiv bazată pe coprin- 
sul afectiv propriu zis, ci mai mult j pe e gradul de înlen- 

„sital€ şi durală. - 7 
Dispoziţia suflelească, pună sau rea a (veselă, irasci- 

bilă, timidă), ar fi acea stare durabilă, aproape per- 
manentă c6 s'ar- confunda cu însăși temperameniul, 

insă cifihtensitate mai slabă: Un om cu "temperament :. 
„vesel și cu dispoziţii corespunzătoare nu e acel ce is- 

bucnește, câte odată, la ocazii, în hohot de râs, ci acel: 
ce e gataa reacționa de regulă. în mod vesel, râzător, 

“la escitaţiile şi întâmplările vicţei. -: 
“Când se întâmplă cuiva însă o fericire, orice dis , 

poziție sufletească obișnuită_ar avua, se „bucură, sta- .- 
“rea afectivă de bucurie, venind ocazional, din o cauză: ' 

“accidentală, se deosebeşte și în: durată și în intensi- 
 tate'de. simplă dispoziţie, care atâmă*de cauze mai 

j adânci, organice, în tot cazul mai durabile. Aceeaş. | 
7 deosebire înitre iimidilale, ca dispoziţie habituală a su- 

fletului, și frică produsă într'o riprejurare anumită ; 

între. irascibilitale” și nâtura supărăcioasă de o parte şi. 

- mâriie-accidentală și trecătoare de alta. „Iri, cazul din 

urmă avem afectul cau "emoția propriu zisă, E, 

+
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|  Emoţia s'ar deosebi dar de dispoziţie.ş prin aceca că 

-e mai: puternică-$ și nu se 'estinde asupra unci. perioade, 

- aşa de 'mari” din vicaţă ca dispoziţia.. SI 

Pasiunea s'ar asemăna cu dispoziția prin du: ată si 

„cu :afectul prin: i intensitate ; ea c un sentiment pu. 

„ernic şi durabil ; astiel ura. iubirea. răzbunarea, re=: 

A cunoştinţa. -- i SI Să aa 

o). 1mpânireasentimentelor după factorul 

intelectual însoțitor, 

, . 
- 

se mai pot clasifica sentimentele apă factorul în-, 

“velectual- ce le însoțește, anume sențimente ce se pro-. 

duc „cu ocazia: unţi sensaţii, unei percepții sau'cu.__ 

ocazia. unci. reperzentări, unei imagini sau combinări 

de reprezentări, Cs ze 

“Cu. privire la: această clasificare, e necesar să ac-. 

“contutim: independența “sentimentelor. față de factorul. 

"intelectual însoțitor: Observăm că, chiar din punct de. : 

„vedere „fiziologic, €-0: "separație în ce, priveşte locali 

zarea funcţiunilor. emoţionale și a celor de cunoaștere. 

"Dacă se taie substanţa ceriuşie a “măduvei spinării, 

: partea. corpului; cârmuită de. acea pârte din şistemul. 

nervos; nu:mai are nici 0 sensibilitate. afectivă: poate; 

 fislovită, înţepată;. durerea nu, se- mai” produce, deşi: 

ati „omul. :aren'cunoșlință - de escitaţie; - 

“Totuşi. clasificarea sentimentelor - “după. elermeantul 

“ imteleatual cor&spunzător. se poate. susţine pe făplul 

„că fenomenele afective și cele intelectuale se află în. 

- raport de. coexistenţă, “ca toate cele trei. funcțiuni psi-” 

hice de altminteri. Un.:sentimenţ corespunde. totdea-.. 

- una unui forpmien. de cunoaștere, dela simpla distin=.. 

şere elementață până la. a 6perațiiic, intelectuale înalte; 

. 4 - - - N 

N



SENTI MENTE "CORESPUNZATOARE - 

Pi 

“După g gradul de reproductibilitate: al sensaţiei cores- 
„punzătoare,. sentimentele” ce corespund sensaţiilor, | 
“se pot împărți: în trei. clase... -" i Sa N 

In prima clusă ar: intră cele: organice, ecie dettem- * 

„“peratură și cele gustative şi olfactiee ; în a doua, -cele 

“ tactile Şi musculare ; în a ireia, cele : auditive” şi. Vi 
„“zuale.. E - a 

- Iar sentimentele î ce. corespund” ideilor şi combrnti: . 

rilor intelectuale mai înalte, : adică senlimenicle“ supe-. -. 
izioare, se înpart. în „estelice,: morale, „religioase, înle- 
"ecluale. tr e 

.. 

. Prima categorie; interioară, ae. sentimente în „sen- 
: spaţii. Cele-mai inferioare, anum»: cele. organice şi calorice, 
“se reimprospătează foarte rar și-greu în. spiritul "nostru,-c ca 
-reprezintări, din cauză .că. elementul condiţional corespun-. 
'zător, sensaţiile respective, de.care acelea'se asociază, sunt. 
puţin reproductibile. Buna. stare. organică ce rezultă. "din o 
; hrană îndestulătoare,. . din. o: bună și uşoară! digestie, din o 

-curat, din întreaga „armonie .de sensaţii organice plăcute, 
: eşite din funcțiunea” nornială a tuturor organelor. vieţii :ve- - 
“*getative ale unui. corp sănătos, ceeace se numeşte, Cu un-cu-.. 
"vânt tenestezie, este o stare care place.şi în experiența noastră - 

e proprie și în. „gontemplarea altora, dar care nu se memorează, 

z 

r. 

„Uşor. : , 
Asembnea; deși p6 o treaptă ceva mai- sus,  sensăţiile! Ga- =, i 

“lorice sun grad potrivit de căldură sau de răcoare, un adă- 
“post umbros în toiul căldurilor de vară, . etc. : 

Sensaţiile gustative au o mâre importanță din punstul de 
„vedere afectiv sau emoţional. Terimenii: de dulce Şi amar, des- . 

” tinaţi în 'special pentru sensaţiile. gustative, sunt așă de în- - 
“trebuinţaţi în vorbire, încât servesc de caiificativ Ja. 0: mul-- 

țime de, alte .escităţii.. Dulce e. şi o culoare, o voace, un.ton, 
- uni timbru, un zâmbet ; amar *e şi-un surâs, o gândire: Cu 
“alte cuvinte, partea ateciivă, venită dela impresiile gustative, 
a mișcat așa sufletul, „încât Ss a. resfrânt, râdiind asupra. da- 

= „d = E - 7 
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“circulaţie. vie .și regwată,: din: respirarea liberă. a-unui aer -



a : 200 

telor. altor simţuri. și calificându-le, după cum se apropie 
„de starea afectivă corespunzătoare unei sensaţii ; gustative. 

„ Ghiar termenul de gust, în artă, în literatură, e luat dela 
- . acest simţ, . "- -" E aa a 

! Gustul e supus la foarte mari variaţii, nu numai în ce pri- 
"Veşte gradul de sensibilitate, ci și în ce priveşte obiectele ce 
„alectează -sensibilitatea gistativă. Aci e justificată maxima 
„Bustul nu se discută”, Aceste deosebiri sunt explicabile ; 
d) prin diferite idiosincrasii, particularităţi ale organismului 

: fiecărui individ, şi .b). prin deprindere, Ca exemple caracte- 
„Tistice, în această privinţă, găsim gustul unor 'sălbateci din 

„-. “Oceania pentru îurnici; al Chinezilor pentru cuiburi de rân- 
"- dunele, al Catrilor pentru carnea ajunsă în stare de putre- : 

iacţie. Cairii din Natal găsesc în aceste alimente o plăcere 
"extraordinară. “Termenul de. ubomi,. dat acestei plăceri, în- 

„+ Seamnă eztremă fericire. Ei recomandau misionarilor din 
Europa, cari voiau să traducă în limba cară cărţile sfinte, 

- termenul de ubomi, ca expresiune potrivită :pentru „feri- 
cirea eternă cerească”, .-.: Se a 
„Elementele olțactice pot avea asemenea direct o calitate a- 

fectivă determinată. Astfel: mirosul florilor, al verdeţii câm- 
pului, al fânului, aroraetor. :Acele arome, ce răspândesc po-:. 

” poarele orientului în câmere, sunt pentru sensibilitatea lor 
niște escitaţii plăcute, estetice, ca şi parfumurile la naţiunile  - 

- Europei, S'ar. putea închipui. astfel melodii şi 'armonii- de 
"mirosuri pentru cei ce au simţul olfactic rafinat, după cum 
“Mantegazza vorbește. de simfonii gustative.. Insă. această 
sensibilitate estetică nu merge paralel cu cea perceptivă. 
Indienii din -Peru, cari disting mirosul particular al. diferi- 
telor naţiuni (Humbolăt), sunt indiferenți -pentru partea 
afectivă ; numai ințeligenţa lor este în -joc. Așemenea . câinii, 
deşi posedă într'un. grad' miraculos de mare facultatea 
perceptivă a mirosurilor, n'au sensibilitatea estetică a lor: 
-rămân nepăsători într'un Tnediu infect. Unele popoare 

„Sunt, din contră, foarte sensibile pentru această parte afec- „„.“tăvă. Arabii din- Hedjas nu merg şi-nu intră în oraşe, pentru - că :mirosul li se pare nesuferit, Sa Ea N , , | | | ? . 4 . | - : 

a Sentimentele sensaţiilor tactile și mușculare. Tactul „ce simţul cel mai primitiv, și Al. Bain pare a avea dreptate 
când. derivă din plăcerile tactile cea vai adâncă: şi veche 

4 

- plăcere simpatică, iubirea dintre copii şi mumă. Se observă că emoţiile de simpatie, de înclinaţie, dau naştere unei ten- „ dinţe de a face să le urmeze'o sensație tactilă, mângâierea, _- > sărutatul. - 7 - a . pa LI e că mi iai 

- -Plăcerile tactile se produc în mai -mulie . împrejurări: „i astfel: când atingem ușor .un corp neted, fie solid şi unit ca » - „Xarmura sau moale şi divizat ca velura, mătasea ; ori când „. umblăm cu un corp elastic. Femeile: din orient, în lungile ---
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lor zile de neactivitate, se. amuzează plimbând în gură 
mastic, pentru escitarea nervilor tactului. Pentru acelaș 

"scop se răsuceşte în mâini corpuri mici şi. rotunde sau cilin- 
drice, ex. mătănii, creioane. 

-O sensaţie. tactilă destul de curioasă e aceea a gadilatule.:, 

care e cu atât mai puternică, cu cât contactul e mai „AŞOL ; ; 

când- se continuă mai mult timp, devine penibil. a 

Nici sensibilitatea afectivă a tactului nu merge paralel cu 

| cea intelectuală, de discernământ. Așa, unii sălbatici, după Bă 

cum s'a arătat mai inainte, au tactul foarte rafinat, ca fa-, 

cultate de cunoaştere ; dar nu se pot compară în sensibilitate 

“estetică cu Românii, cari petreceau zile întregi lim pând-4r în 

rnâini sfere de fildeş, sau cu rafinaţii Europei de-azi. a 

Decăt-simţurile expuse până aci, mult mai: impor- 

tant, prin contigentul şi-valoarea. elementelor alfecti- 

„ve, e simțul muscular. Funcționarea lui produce. plă- 

cere; când” forţa consumată prin mişcare nu întrece 

rezerva: de energie acumulată. Dacă există un: prisos 

"de energie “și nu se face exerciţiu muscular, se naşte: 

o jenă. vrganică, o trebuință de mişcare. | 

„După cum mișcările sunt încele sau repezi, variază” şi 

“ sentimentul ce le însoţeşte. Mișcările. încete sunt înso- 

“ ţite de un sentiment de liniște, şi corespund unei scă-- | 

deri de energie, unei deprimări psihice. Ele comunică 

_ritmul lor tuncţiunilor. organice, ceeace poate : aduce le- 

nevire, chiar somnolenţă. Din contră, o mişcare repede 

a unui Singur organ, provoacă o escitaţie în tot or” 

ganismul: și corespunde unei sporiri de vitalitate. La 

“un convoiu funebru, un marș repede ar fi cevă nepo-. 

trivit, pe când mișcarea înceată cadrează bine cu sen 

. 

timentul de întristare. Mişcările repezi pot. provocă Ă 

ceia“ ce Bain numeşte. „beţie mecanică”. 

: Alt sentiment e acel provocat. de mișcările ce gresc e 

şi descresc gradat, și cel provenit din pierderea su- 

„bilă a punclului de razim.' _Contracţia involuntară ce 

tocem, în- cazul din urmă, “actiyează” circulaţia “cere- 

Pa | . a 2 
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_brală și poate, produce ameţeală. Astfel de seneaţii are 
"cincvă, când, corabia ce-l poartă se ridică și se lasă: 

- vepede pe, valurile mării, sau când se dă în. leagăn ori. 
1 dulap (scrânciob). Dacă sunt prea puternice; ele. 
produc. neplăceri, ca „răul de mare”, 
„Cauza ultimă a acestor efecte se reduce: la: aravi- 

* tajie, cu: care ne. găsim în. luptă continuă. .0. mică: 
„ perdere. de-echilibru, și corpul nostru plăteşte scump ; - 
“lipsa de atânţie către această lege. Da aceea, :Gapi-:. 
- tulaţia materiei în: genere Îață cu ea:ne. deşteaptă 
 conipătimire ea, “prin -. simpatie. Corpurile : ce “se 
„mișcă în linie descendență i inspiră melancolie ; trun- | 
zele: ce cad, provoacă întristarea poetului ; ele par, 

. 

victime ale. gravităţici:. Din contră, mișcările ascen: . 
“dente inspiră admiraţia: edificiile înalte, turnurile, 
coloanele, piramidele .ne plac ; ele, ni: se” Infăigează- 

“ca învingătoare ale acelei. forțe, : 
“ Plăcerile: plimbării, înnotalului, danțului, . ale ezer- 

cițiilor + - gimnastice, călăriei, ete., se. datorese ele-. : 
“mentului afectiv ice însoţeşte! fungțiunea sistemului 
„muscular. - ANI i 
„Sentimentele. corespunzătoare sensaţiilor au-: - 

=ditive: şi vizuale, 'sau' sentimentele estetice sim-. 
ple.—. „Elementele - afective: în 'sensațiile audilive se” 
împart: în muzicale și nemuzicale: sau sgomote. o 
„Chiar sgomolele, în 'anumite condiţii plac: anume. 

„când eu numai un grad de forță suficient spre a pune: 
„în: mișcare organul auzului ; căci: funcțiunea unui or- 
gan produce -plăcere, când tondul său fie energie).a--- 
cumulată prin hrană, își descarcă prisosul-său-—ege 

. biologică, cunoscută încă de Aristotel. Sgoniotul: pro-: 
* dus după o.„tăcere îndelungată. în singurătate ; îlue- 

: ratul unei: locomotive, lătratul unui “câine,” poate fi. .. . a î N . Pa OR , N i E



„_-<hiar plăcut, “ asemenea urmărirea unui:sgoniot ce! 

.” -descrește:'tropotul unui cal, duduitul unui tren-ce se: 

= depărtează - de. orizont. Me 

Asociaţia însă contribue foarte mult a transformă 

un sgomot-în escitaţie" plăcută. Ca-probă avem cazu-. | 

rile în cari acelaş sgomot poate:deveni: plăcut sau ne- Ne 

“plăcut, după ideile ce deşteaptă prin” asotiație.. Așă; . 

a “sar: puteă scrie o'întreagă epopee asupra'diferitelor 

emoţii ce naște sunetul glopotului în'sufletul:u nui elev. 

intern, Altfel parică sună, când sună deșteptarea ; .- . . 
alttel: când'anunţă masa ori reereaţia ; şi altfel-tând. 

sună intrarea în clasă ; și aci, fireşte, atâtea nuanţe, 

„după cum elevul-este silitor şi a învăţat lecţia, ori e —" 

Jeneş şi se teme că-va fi întrebat; *-. aa 

“ 
+ 

La sunetele rhuzicale s'a distins: timbrul, iînălți- - 

„mea, intensitatea; durata, . _:s. a 

2" După cumtun sunet se află în-scară “mai Sus sau - 

-. “mai jos, are o nuanţă afectivă deosebită: Sunetele ; 

înalte -au un ton:de veselie,-de bună dispoziţie ; cele. -. 
a Î: e. .€. a .L_ o . O pei 

„.. „joase: de seriozitate, de demnitate. Cele intermediâre. - -. 

- corespund stării sufleteşti. de linişte, de echilibru-su- .. 

„a fetese. -. e 

“ Pimbrul instrumentelor poăte da naştere la diferite emoţii, .. 

>. după raportul în care se atlă armonicele cu tonul funda- 

- “amental. Un ton fundamenţal fără energie și nişte armonice 

= mu toemai înalte dau un timbru ce-insuflă dispoziţii suile- * » 

- «+ teştă serioase, şi grave: aşa este tonul orgei, care tocmai de. 

3 aceia: se întrebuințează în muzica religioasă. Dacă însă ar-.. 

„„... monicele- sunt mai înalte, timbrul. rezultat din contopirea 

-- or cu tonul fundamental dă sufletului o dispoziţie "de ve- 

—.“selie, de pasiune. o. i. : _ 

E
i
 

"5: Durala este de asenienea un element 'moditicator 

al sentimentuiui produs de in sunet jhuzical, Sunetul 

E EN ” pd ” DR ia . IN : ri 
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" prelingit are în genere :0 nuanță de melancolie sau 
- “energie pasională ; cel repede, una de veselie. ușoară. 
“În producţiile muzicale de jale ale poporului se aud 
acele note lungi de par'că nu se -mai sfârşesc. Ase- 
“menea rilmul repede corespunde cu veselia, ritmul 

„ încet:cu-melancolia. . î . 7 a 
“: Sida 'sensaţiile auditive găsim variaţii în gradul de 

„'sensibilitale estelică la oameni. Gradul cel mai mare 
- îl au componiștii, după ei. executorii, apoi diletanţii, 

„Aceleaşi variaţii se pot; observă la diferitele straturi 
* sociale, popoare şi rase. Arabul, care tresaltă de o. 

delicicasă escitaţie entusiastă la sunetul monotonului 
"-- rebeb cu două! coarde, nu distinge în muzica “unui 

Rosini' decât o. neplăcută şi nesuferită înșirare. de 
„„Sgomote. Dacă sensibilitatea acuştică este inferioară. . 

„.* îm perceperea! delicalejii raporturilor sonore, iniensi-" 
„lalea ei este adesea într'un grad foarte mare. Popu-. 

„-.. lațiile-Niam Niam din Africa centrală, antropofage 
„și: foarte mâncăcioase,. uită şi să bea și să mănânce ... 
de îndată. ce aud muzica -lor, şi ar cântă atunci fără 

| 'sfârşit. Sunetul iamiamului aduce pe Negri din Gabon. 
într:o stare aproape epileptică. Un: șeik din Atrica 
centrală, auzind executându-se “de o muzică de cutie 
Ranz des 'vaches, acea veche și simplă melodie na- 

: -țiorială :a păstorilor alpini din Elveţia, îşi acoperi 
faţa cu inâinile și ascultă“ în: tăcere, adâno mişcat 1 

* „Sentimentele corespunzătoare sensațiilor vizuale — „ Lumina şi culoarea sunt, direct însoţite de un element 
emoținal. Lumina, prin ea însăși; este câuză de im-. 
presii plăcute. Explicarea acestui ienomen 'se caută 

  

" 1) Vezi Letourneau La -. Sociologie d'aprăs Vethnogra=.-* phie”,; pag. 98, a DI 
Pas
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“adânc în condiţiile vieţii, care pentru multe ființe sunt 

astfel, că razele luminoase “ajută funcțiunile lor Vi- . 

tale: respiraţia, digestia, etc. La acestă cauză biolo- 

pică generală se adaogă alta psihologică: așociația. . 

2 „Noaptea e mediul celor mai neplăcute întâmplări ;: 

întunericul ascunde în el pericol ;_ astfel se asociază 

de obscuritate starea 'de suilet a fricii. 7 

- presii afective particulare. Strălucirea unui meta 

“preţios se produce prin reflexia luminei ; ca- place a-, 

„- tât sălbaticilor, cari au mare atracţie pentru obiec- 

tele lucioase, cât şi animalelor. Refracţia face ca lu- . 

“mina să se desconipună în culorile spectrului. solar. 

"sau curcubeului. . a DR 

- Difeirtele culori produc asupra noastră impresii par- 

_iiculare.. Goethe â studiat. efectele lor privind na- - 

tura, mai cu seamă în timpul iernii, prin sticle colo-: 

- rate, şia găsit că unele culori.au un efect escitant, al-. . 

“tele calmant. A-împărţit astfel spectrul solar în două 

- clase:unaa culorilor escitanle şi alta a culorilor calmante. 

“Pe'fitâia a numit-o superioară, pe a doua inferioară, 

„Cea superioară, în“fare întră culorile numite de pic 

tori calde; cuprinde: roșul, porlocaliul, galbenul ; în . 

cea calmantă intră culorile numite de pictori reci, și: . 

_anume albastrul, indigo şi violelul. S'a lăsat la o parte 

verdele, care ocupă un loc intermediar în gama cmo- 

ţiilor “deşteptate de culorile spectrale. Verdele, nu se. .. 

"> poate numi nici-escitant, nici calmant, el are o nuanţă 

“mâulră..-. a aie 

- Gustul culorilor nu e. acelaş ia. diferitele popoare şi stra- 

„... buri sociale; la toate vârstele şi la cele două sexe, Europa 

„._ de azi pare a avea mai puţină dragoste pentru culori decât: 

“înainte. Nu e :pnult de când se vedeau la bărbaţi fracuri 

-„ laimina în reflexie şi în refracție e însoțită de im
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" rOȘii, albastre, „cioragi colorați ;. acestea ar părea astăzi bi-. 
zare. 

Culorile îşi schimbă ctectul după cum cade asupră 107 0 
. cantitate mai mare.sau. mai mică de lumină. Aşa roșul trans- 

format-în roz e mai. puţin escitant şi are un ton de veseliv: 
violetul deschis, - lila; „produce o întristare- duice, o melan- 
colie uşoară, nu' gravă şi profundă ca cel închis ; asemenea 
galbeniu, când e deschis, are un efect. de liniște, ca lumina 
lunei. 

- Se, întâmplă contrâriul, „când culoarea. trece în un „grai 
“Tai "mâre “de saturație, . » 

  

„) 

5) IMPARTIREA SENȚIMENȚELOR IN 
2 EGOISTE si ALTRUISTE, | 

, „Stările afectiva sc. mai pot pri şi “clasică din 
punctul de vedere al inslinclului, din contrariere a or 

“ satisfacerea căruia. rezultă sentimeniul, “Asttel s'au . 
Ă “împărțit sentimentele în egoiste şi aliruisle;. după cum 

-- eauzele ce le produc, satisfac ori contrariază pornirea 
- conservării eului pers sonal' sau. acului altuia. „Această 
„pornire din.urmă. se, înanifestă mai intâiu în familie. 
încsehtimentul sexual şi în. „așela al | păternităţii. 

. + 

“Sentimentele egoiste _ 

Acestea s se tapart, în două clase, după cele două 
“moduri de manifestare ale instinclului de conservari, 
individuală, care - se manifestă: Ne 

" a) în tendinţe relative la conservarea şi desvoltareă _ 
fiinţei mattriale a . individului ;. : 

6). în. tendinţe relative la conservarea şi afirmarea : 
“fiinţei: ideale sau “morale a lui. TD d 

LT ” .- Dn PN
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> Fiinţa ideală sau morală constă în ideia altuia sau. | 

-a noastră proprie despre noi ; se formează din modul 

zum. se oglindește personalitatea noaştră în “spiritul. 

” mostru'sau al altuia. De aici diferitele sentimente re- , 

' 7 dative la onoâred sau la fiinţa noăstră morală. i 

a) Frica, speranţa, ș. a. — Puncţiunile activității, 

- „pin care individul ţinteşte la nutriţie şi :la' apărarea 

sa în contra pericolelor, dau naştere la sentimente di- - 

ferite, după.felul şi gradul satisfacerii lor. 

Ta | îi PI e 

. . . . : ” IN : ” - - 

Si mai întâiu chiar numai activiiaiea, tucţiunea singură, * 

-produce, prin exerciţiul său, . sentimente ce par-a.se referi. 7 

la un înstinet, la instinctul activităţii. Când acesta e satis- 

făcu, se produce plăcerea numită. a muncii, a lucrului. Dacă ,- 

_—e neglijat, se produce urâtul, plictiseala. Dacă” se uzează şi. . , 

se forțează 'prea.niult, avem încordarea, „cu sentimentul ... - : 

„penibil al forţelor întinse -peste măsură. -'- a 

„= 4De acestea se apropie şi sentimentul așteptării, căulării şi 

„surprinderii. In primele: două se desfășoară o miincă „fără - 

rezultatul Văzut imediat, și sentimentul e-cu atât mai penibil 

“cu cât'acest rezultat se realizează mai târziu şi ne intere- . : - 

scază mai mult..În surprindere avem cazul contrar: un're- - ” 

E - Nultat neașteptat, neprecedat de o muncă, de o pregătire,- Di 

de: o. gândire ; și e plăcut sau. neplăcut, după :cum- ne folo- : 

seşte or ne vatâmă, A a a _- 
N „: 

on că sono 
Când un eveniment vătămător se așleaplă să se în-.. 

tâmple .cu o probabilitate: oarecare, se: naște frica. 

": “Dacă în loc: de probabilitate; este siguranță: se pro- 

duce . desperareu : şi 'resemnaredi. . .- 
IE SR Zu Să Za 

.„.*” Speranţa se produce; când lucrul, fenomenul“aș-. -:. 

teptat e binefăcător. Dacă și aici, în loc de probabili- 

„tate avem siguranță, atunci se naște bucuria, irâns- , 

[ orlul. 55 ANI 

a Frica este un efect cu forţă: deprimată; astenică; spe- .- 

i -ranţa. forță. escitantă, stenică, Frica scade energia fizică şi 

- _ “intetectuală a omului. Groazk, un grad mai mare de îrică, 

„„.7-se exprimă-prin O complectă împietrire, înmărmurire ; Spl- 

i e ” . | AC A DR _ E 

or , .. a 
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- zitul ca şi Sotpul rămâne în nemişcară, în neputinţă de a 
“funcţiona. în scopul conservării. -— . 

Speranța, din: contră, 'are asupra corpului şi spiritulut 
nostru un efect. înălțător, escitant.; ajută Și desvoltă func- 
ţiunile vitale:-Ea, ca dispoziţie sufletească, e semnul. unei N 

“ 

„vieţi normale şi sănătoase ; înseamnă posibilitatea de a con- . 
„cepe scopuri noui şi mijloace pentru realizarea lor. . - 

— Starea contrară, ca dispoziţie habituală, este blazarea. 
-Blazare. însemnează neputinţa de a-și pune: cineva scopuri 
în vieaţă, de a se interesa la realizarea unui plan, de a căuta 
şi a aplica mijloacele necesare la îndeplinirea unor aspirații. 

- Ea .se reduce la neputința de a spera, Si are. ca deviză: 
;; Toate - sunt, . deşertăciuni”, i 

7 2 . 

„ b) Sentimentul personalităţii; unăilinţa, invidia - 
„şi emulaţia. Onoarea. Din activitatea relativă la 
„conservarea și. desvoltarea ființei noasire morale sau 
“ideale avem:-.1) sentimentul ce însoțește oglindirea 
„eului” în spiritul nostru. chiar, și-2) în spiritul altuia. 

1. Oniul se compară! singur, dintr'un punct. de ve: 
- dere sau altul ce i se pare lui impsrtont, cu celelalte 
„persoane, şi își determină: astiel valoarea sa relativă. 

- Dacă această comparaţie. cade în favoarea: sa, se: 
produce sentimentul plăcul al.cului sau al persohali- 

- dății sale. crescute.. Dacă „rezultatul. comparaţiei 
e nefavorabil, se produce. sentimentul - umilinjei,. al - 

_deprimării personale. | 
In primul caz, se naşte adesea și 'un sentiment de 

_ milă, de generozitate, o înclinaţie către persoana care - 
ne-a 'ocazionat, prin interiotitatea sa, sentimentul 
de satisfacere a personalităţii noastre. Dar uneori, 
după, temperamentul şi educaţia omului, sentimentul . 
superiorității. se manifestă prin maltratarea celor in- 
feriori şi învinși, Şi atunci poartă numele de orgolit 
„mândrie. DS ta 

In cel ce se simte: întrecut se. naşte, de asemenea,
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- faţă de cel ce i intrece” după temperament şi edu- | 
caţie, sau invidia său emulația. 

“In invidie omul urăște. p6 cel. superior şi caută a “face să. 
dispară distanţa supărătoare. și umilitoare prin înjosirea, 

- prin degradarea, ba chiar prin suprimarea aceluia. De aici: 
calomnia, bârjirea, cari tind! a scobori şi a înegri imaginea * 

 uhui om, pentru a-l aduce la -nivelu! calomniatorului şi 
încă mai jos, dacă se:poate. - 

In emulaţie omul admiră pe cel superior, “iubeşte” ce e bun. 
| şi distins în el și caută a face să dispară deosebirea dintre- 
sine şigemulul său, silindu- -se a-l ajunge și, de se poate, chiar . 
a-l întrege. | , | = _ 

LA N a IRA - -- 

1 noidiă tace rău şi invidiosului ş Şi eloilalți o: oamâni. ; 

este un, sentiment viţios, patologic, desvoltă bila, îm- 

Ă bolnăveşte şi întunecă sutletul. Emulaţia; din contră, 

- Qesvoltă . puterile prin dorința: de -a ajunge mai sus. 

Uncori recunoașterea superiorității altuia și supu-. 

nerea la dânsa se face fără durere: anume atunci, 

„când aceleași scopuri comune: se urmăresc şi se, pot 

realiză prin mijlocirea Şi coriducerea unei capacităţi 

necontestate, şi mai ales când dela o conducere şi ac- . 
ţiune greșită atârnă viața sau moartea tuturor ; atunci: 

toţi fac apel la capacitataa recunoscută --a celui mai 

-valoros şi ti- proclamă ! bucuros “superioritatea. Un : 

frumos :exemplu a dat în privinţa aceaste Franța, 

ta. mărelă răsboiu înondial (1915- 1918) chemând cele 

mai însemnate valori. politice şi militare — Poincar$, 

: Briand, Clemenceau, Jofire, Foch — =la locul “indicat. 

de interâsul public şi dând fiecăruia: rolul cerut de .. 

condițiile, victoriei. “Țările unde instinctul conservării.“ 

„hu. poate stăpâni, . nici în clipele grave, glasul in- 

vidiei şi al presumțţiilor egoiste, sunt; condamnăte la '- 

“slăbiciune, la- inferioritate faţă cu alte popoare, - “la 

„mizerie, Şi chiar la peire.- „ - 

1 Găvăuescul, — Paiholaia.. A a E 

2 . î. > pp 

:



9. “Reprezentardaeului nostru în „amintea altora e în- 
„soţită de un-calificativ;- care. exprimă valoarea noas-. | 

a tră în. ochii “acelora, precum: onorat, veneral, prețuit, 

De “ori disprețuil, nesocolil. Aceasta constitue onoarea, a- 

îi dică stimarea. noastră de către alţii. Conștiinţa că este - - 
“obiectul de stimă și respect pentru. alții, deşteaptă în 

- om sentimente! plăcute ; ; Aureroase: în cazul contrar, 
— i: Ri Pa , 

N ” N ni în 

“Iubi ea de | onoare, de demnitate, sau “onorabilitătea este: 
" acea dispoziţie faţă de semenii noștii, carne face să căutăm 
stimă celor demni, capabili şi buni, a:celor aleşi, nu a tuturor. 

e Modestia demnă este semnul. exterior :al- acestor. dispoziţii. 
oa - Mândria sau îngâmfarea renunţă 1a aprobarea altora ; se 

- "mulţumeşte * numai cu aprobarea sa proprie, punându-se 
“pe sine ca normă şi criteriu superior. “deasupra tututor, fără 
„discuţie. - 

. Aroganța refuză a da onoarea. cuvenită color ce. 0 merită 
“Şi poate merge de. mână tocmai cu sertilismul. Servil e. 

„ăcăla. care dă semne de stimă şi de onoarea;.altuia, numai 
N "fiindcă acesta. este puternic, nu pentrucă este și demn de 
= “onorat. * 

Umiluil are despre faptele: Și producţiile. sâle o-idee mai. 
IN „putin favorabilă, faţă. cu misiunea, cu datoria. lui. 

- Suficientul crede “în valoarea 'sa 'mediscutabilă “şi - se. con 
„.„. “fundă cu vanilosul care profesează pentiu' sine - însu- -Și O 

-*- mara. admiraţie, deci așteaptă admiraţia şi dela ceilalţi: 
” “ nu-numai dela cei buni și aleşi, ci dela toţi, fără deosebire, . 

făvă alegere. Orice semn de Onoare, din partea. oricui, adus - 
in. pubiic măguleşte. vanitalea. aa 

- N - 
. 

- 

Dă Cână « o "persoană anumită este. voluntar cauza unui 
ă "rău material sau'moral, se naşte. în -om necazul, su= 
/ Părare a, luria ş-și. din contră recunoştinţa, când acea . 

| "persoană e cauza unui bine. „Dacă aceste efecte se re- 
N ” petă și devin deprinderi, se naște ura sau iubirea. -. 
0 Aici găsim în joc- inslinclul răsplălirii, care te face 
„> să întorci binele cu bine; rău! cu-rău. Când răzbuna- 

rea se satisfaco,. se. potoleşte. Și „Îâria ; ; „ba adesea: se
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“produce chiar un sentiment de milă pentru inimic ş 
de aici căința pentru răzbunare. . - -, . | 

, Răzbunarea nu e legitimă Şi justificâbilă, decât dacă is- 
beşte în răul moral, dacă se ridică în contra acelui fel de 

= conduită, care, de s'ar generaliza, ar aduce rău pentru în-. 
„tmeaga societate. Dar pentru aceste razuri intervine. mai 

totdeauna justiţia publică: şi statul, societatea, organizată, 

-.. judecă şi pedepsește în locul individului, conform intere=. . 

- sselor generale. In celelatte împrejurări mai puţin importante, 

- a întoarce, numai decât, şi fără folos social, răul cu rău, ea 

: îmăspri și. slăbi relaţiile dintre oameni. Iertarea. şi genero- ... 

-zitatea sunt atunci răspunsul cât mai eficace şi mai nobil, 

_* căci ele au ca efect psihologic de a împăca spiritele şi a deş- 

„> teptă în cel greşit căinţa. - PI 

„77 “Sentimente altruiste. Simpatia. 

7, a. .. N E N ă i . ă AR u ş i . 

_: instinctul de conservarea speciei dă naştere la 

“sentimente aliruisle, privitoare ia viaţa uneinalle-per- 

__: soane; nu:a noastră. E] cade;adesea în conflict. cu 

„1 „cellalt instinct, al conservării individuale ; şi instinc-. - 

"tul care iese triumtător din această luptă, nu e.totdea= 

_una cel din urmă. Adesea instinctul de conservare in- 

"> dividuală nu este numai contrazis, dar și învins de”. 

.. torţa tendinţelor ce au de scop conservarea şi ferici- 

“rea genului. sâu speței din care individul face parte. 

* Omul săvârşeşte atunci 'acțiuii, cari îl pot duce chiar 

la eirea sa personală ; dar faptele lui. de jertfă îolo-: 

_ sese altora. Și:numai omul se poartă astfel, ci şi alte. 

-- fiinţe, ba mai toate fiinţele. Rândunelele își expun -. 

“viaţa, aruncându-se prin Îlacările unei case incendiate 

spre a-şi scăpă puii, ca și muma ce se topeşte de du- 

rere'la căpătâiul copilului său bolnav, şi uneori:moare; 

din cauza morţii lui Și câte cazuri.nu se citează, în. 

care oamenii și alte fiinţe și-au răpus; viaţă, înerijind, 
7 a. 

_ sau apărând un'seamăn al lore - 

N = 

e ii 
- 
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„_ Prin: urmare sentimentul simpatie se produce în 
— noi; când ne închipuim stărea altor persoane, Prin fa- 

cultatea simpaliei reproducem în suiletul noastru stă- . 
„rile, suilătești al allora, fie bucuriile, fie întristările 
“lor, întrucâi existenţa lor se poate cunoaşte după ma- 

„ nifestările lor exterioare ; şi compălimim cu ei, când 
ei pătimese: ne „combucurăm” cu ci, când ei se bu- 

eu 
Gradul de simpatie variază: -.*:- | 
a) După gradul de asemănare și de “apropiere sau 

” ” p - 

"afinitate în, constituţia psiho-fizică a” fiinţelor ; căci 
aceasta determină gradul și” posibililalea înfelegerii 

„între ele. Pentru ca. cinevă să oglindească starea su- 
| E “ . - e. A A. y spa - fletească a altuia, trebuie mai întâiu să poată ști ce 

7 _ a i = „“se petrece în acesta, să-l înțeleagă. - - - 
--b) După mulţimea şi- varietatea experienţelor noas- 
tre-personale, după intensitatea memorării şi ușurința. 
reproducerii lor, 

Simpatia, ca opusă antipatei; nai are și alt, înţeles, pe. 
- Care trebue să-l deosebim de cel arătat mai sus. Astiel „se mai înţelege prin simpatie ori antipatie, acele sentimente. . „+. de atracţie-ori repulsie ce ne inspiră ceva, de multe ori dela » =” prima vedere, deci fără să fi avut ocazia de-a cunoaşte prin :.* experienţa noastră determinată, dacă acea- persoană, ori acel lucru este sau poate-fi o cauză de fericire ori de neferi-- „. cire pentru noi.. Aceasta»se explică pe baza asociaţiilor. în- - „conştiente ce stau stabilit de mai înainte între cutare chip . Sau înfățișare exterioară și cutare:sentiment favorabil ori .. „> nefavorabil. E destul să găsim în . înfățișarea cuiva . unele trăsături asemănătoare cu acelea diri chipul - vnei persoane 

  

.. e. 

1) Limba nu are termen propriu pentru acest_al doilea 
act sufletesc ; reproducerea în noi: a durerii altora e mai deasă. și mai fidelă ; a.bucuriei lor, mai rară şi mai puțin 

„curată. Numai la'intimitatea sinceră şi la fiinţe de un ca- ”. vacter adevărat: nobil, se găseşte această ultimă proprietate. _. 
4 
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IN ce ne-a făcut odinioară un rău, pentru « ca înfăţişarea. -ei sa - 

ne inspire dela inceput o antipatie, care „poate fi de alt- . 

- minferi nejustificată. 
Asociaţia poate îi chiar or ganică, moştenită 4). 

a, 4. ST 

” 7 SENTIMENTELE PRIMITIVE, SIMPLE: e 

= _Sentiznentele se mai pot consideră ȘI “deosebi și din. 

punctul, “devederealprimitivilăţii lor în viața sufletească 

sau din acela al evoluției psihice. S'a căutat să se de- . 

termine sentimentele cari par a îi cele mai primitive - 

şi cari s'ar fi ivit mai de timpuriu în conștiința” indi- 

SI vidului sau în viaţa. speţei. S'a găsit că sentimen- 

„Lele numite primare, spre deosebire de: cele: derivate, - 

.- crescute din ele, ar fi: frica, mânia, 'simpâtia, senti- 

- - mentul personalităţii sau al eului, și sentimentul iu-. 

“ hirii: propriu zise, sexuale, _ -. : - 

- Frica se: manifestă înaintea altor sentimente la co=" 

pil. Darwin o constată. „după ! 2 luni. Alți şi mai: de: 

„timpuriu. .- ie 

Săpărarea, mânia, vin “după frică (în a . doua şi -a 

--patra lună). - : 

Dragosiea; simpatia, ajecţia chiar pela a oa lună 

după unii, după alţii dela a 10-a. In orice caz; înainte o 

de un an copilul înţelege: afecţia și o exprimă a prin 

surâs binevoitor. . .. - | 

| Aceste trei sentimente, frica, mânia, afecția, se con- 

. sideră în adevăr ca cele mai primitive; și se constată 

și la animale. Celelalte două, personalitalea. Și iubirea 

par a fi mai specifice omânești, și relativ” ulterioare. 

Restul sentimentelor intră în categoria: sentimen- 

telor''derivale; ce au „apărut mai târziu. ....,. 
Ls 

  

  

> +) Să se vadă mai aeparte: nstinătele. De A 

_ - . A 

pe
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Să notăm: câtevă. observaţii privitoare la Gouă diu 

"isentimentele primare... Aa 

Frica.—Frica, : după 'cum s'a mai spus! mai -Sus 1) 

:0.0 emoție ce'se naște cu ocazia „reprezentării unui 
— tău posibil. In definiţie poate intră: şi expresia-ei: acea .. 
. atitudine pe care o ia organismul în faţa-unui peri- 

săol, Ea se exprimă prin paloart, tremurarea înușchi- 
lot: superficiali şi fixitatea corpului. De ordinar energia 

„se concentrează în “atenţie. îndreptată asupra obiee- 
ului ameninţător, atenția exprimată prin fixilatea 

“privirii, dusă până la fascinaţie, Unele animale ră- 

mân pe loc, încrernenite, când v ăd fiăra cele ameninţă 

„existenţa ; Și, ca "fermecate, așteaptă, moartea, fără - 
să încerce -a înlătură - pericolul. . - i 

-. Frica.se: naşte, „uneori, nu din veprezentarea unui 
“zău posibil, ci ca' efect al unei condiţii fiziologice. 
- Dâcă se: produc" concomitantele, fiziologice ălc fricei 

= po-cale curat fizică, se naşte Și frica, fără inotive psi- 

hologice conștiente. Astfel, palpitaţia,. “provenită din - 

“indigestie, inuflă “5 stare de neliniște pentru. expli- . 

"carea: căreia sufletul aleargă la închipuiri de vele po- 
esibile.- Presimţiri, temeri: nejustificate, vin adesea din 
-0 simplă indigestie, cecace în timpul “somnului se 

„transformă în combinără” negre de idei, în coșmatre. 

“ Tpohonăria e în cea mai: mare parte u un rezultat a unor 
-deranjări organice. Ra - 

Frica are un indoit izvor genetic: eredi tătea (ică. 
 instineLivă ) şi experiența. Șoaregii se. tem de pisică 

"din - instinct”, coţpiii,. de animale, asemenea ; „însă de 
N toc .. din experienţă. 

    . - „ PE , sa 

N 

a. Vezi 'Sentimeniele ezoble, Di ovenile din instinctul de 
„Conservare individuală. ră 7 .
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--* Rostul biologie dl fricii. S'ar-puteă zice că frica cun: -+ 
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Se poate zice că sentimentul fricii se desvoltă învers.pEo-- 
__ morțidnal cu înmulţirea cunoştinţelor. "Teama de necunoscut. 

-scade cu cât. superstiţiile sunt intăturate .prin ştiinţă, De 

aceea are dreptate poetul când zice: _feliz qui rerum poluit' E 

- COȚNOSCEre CQUSAS. - E EI . 

""“Pemerea nu se naște numai când -e vorba de inteiesul: 
consepvării individului, ci uneori când e interesul conser- 
vării unei idei în: joc, unei credinţe. Tot ce poate ameninţa, 

ideia, restrânge în inima, omului neliniște. Şi la aceasta gă- - 

. seşte cultura remediul: fais ce que d 
sau bene agere et laelari. .: .î- . a 

Incă un refugiu a luat conștiința omului spre a se lecui." 

madical'de orice inclinaţie către sent'mentui penibil și umi-. 

litor. al, vicii: a-și desvolta.. sentimentul personalității. Cine. 
ajunge. la independenţa sufletească, . tonsideră vieaţa ca. 

având-o în mână sa şi nu“se tenie de accidente, de moarte, 

_Aceasta era starea Dacilor cari ziceau că se tem numai de 

zev să nu cadă pe ei. :: e - , 
- “Deci cultura, ştiinţă, pe deoparte, adâncimea” filozofică a. - 7 

" „valorii vieţii pe dealta, pot la un loc nu numai să împuţineze --. 

". cauzele. dc frică, de tortură a conştiinţei omeneşti, day chiar. 

2 să desființeze din rădăcină aceste cauze şi să facă pe om in- 

dependent... Stoicii în antichitate. făceau aceasta prin des-- .: 

voitarea voinţei, nu -prin grămădirea cunoştinţelor. - N DL 

semn de. avertizare în contra pericolului, în interesul -.. . 

" conservării vieţii. Cine bu âr cunoaște Îrica, s'ar ex-- » : 

= pune. mai: repede la distrugere.: Ar fi așă, dacă mani--:. 

fcătarea fricii-n'ar fi adesea toemai contrară conser-: 

vării, Fricâ.paralizează, pune "tocmai în neputinţă de. . 

luptă şi de apărare. E un: sentiment: absurd, o greşală . -- 

a'naturii; şi natura caută să-l șteargă din creaţia sa, 

suiprimând po. fricoşi. Audaces forluna juvat. Oamenii - 

-“ 'fricoși, popoarele fricoase, sunt prada celor curagioase.., 

. 

-* Mânia.— Sândiinenlul mâniei iese din pornirea com-. 

- bulivilăţii,. un. auziliar. al'- inslinclului. de conservare, + - 

“ şi se. produce. când personalilalea 'e alinsă de un pericol 

“real și ackializal,nu numai reprezentat “în imaginaţie... 

-Aci stă” una din. deosebirile, dintre frică. şi: mânie... 

-* Afavă de asta, frica nu conţine de cât durere, element. 
po . , E A Ta i A » 
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deprimant: Mânia, revolia, aie și ceva slenic în sine ; 
neplăcerea e temperală de un isvor de mulțumire de 

” Sine, care iese din încordarea forțelor aclive. In 'mo-" 
"mentul mâniei, corpul-ia înfăţişarea încordată a ac- 

„. nunii;combative.. Muşchii feţei se contractează, imâ- 
—. iile se ridică în scop.de atac. Respirația $ Și circulaţia 
„ 35 accelerează: gura e strânsă, semn âl hotărârii și 
ÎN energiei. Figura oamenilor de natură combativă, ce 

-- au stat cu lumea în luptă dârjă și îndelungată, poartă 
„ întipărită această eSpresie „permanentă... | 

E E 
o 

"FACTORII DIN- CARE ISVORESTE 

„SENTIMENTUL.: N 

Tg 
  

Factorul ereditar. sau instinctiv şi, cel experi- 

„mental. . : 
ăi 

Elementele - constitutive Și. genetice ale: 'sentimen- - 
ÎN tului sunt'de -două feluri: unele instinclive- sau înnăs- 
scule și altele datorile- experienței, * ._.: . - 
=, Fatlorul inslincliv al sentimentului e alcătuit: 

a) din elementul psihic corespunzător „corelatului 
ai fiziologic ce constitue substratul său material, „sau 
„expresia emoţiei: și 

b) din elementul psihic emoţional legat, în: mod or- 
„ganic, de.o intuiţie dela prima ci prezentare. — 

 - â) Emoţiile stau -în legătură organică cu Q modifi- . 
care particulară a organismului nostru, a: părţii mo- - 

tă trice, a părții orgariice vitale propriu zise ; ; unda ner- 
voasă se revarsă „dela centrul. cerebro-spinal asupra 

= . a 

s AER 4 . - . 
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centrelor simpatice ce alecătuesc vieața vegetativă. E o. 

corelaţie prestabilită între cutare alterare a sistemului 

__xaso-motor şi visceral, de o parte, şi existența unei” 

stări afective de alta. Dacă vine unul din aceste, ele- 

mente, urmează celelalte. Aşă că elementul afectiv, 

legat de cel material care-i servește de_ condiţie fizio-: 

logică, poate fi considerat ca factorul înăscut şi instinc-  - 

tiv în alcătuirea sentimentului... i 

-5) Alt factor înăsaut este elementul'afectiy produs .. 

cu ocazia unei prezentaţii sensoriale, sau, în termeni 

fiziologici, produs odată cu modificările 'organice co-." 

 respunzătoare unci-anumite sensaţii sau percepții. Nu - 

„e vorbă aci de asociaţia stabilită prin experienţă, ci de 

cea stabilită prin ofganizaţia sufletească, prin origină - 

mai 
“Există 'oare şi astfel de prestabiliri psihice? Există - 

senlimenle instinclive, cari să aibă acrul unor stări de 

conștiință moștenite? Sunt fapte de experienţă ce par . 

"a nu'se puteă explică decât prin această ipoteză. Nu 

- mai-vorbim de elementele afective asociate, prin în- 

 săşi organizaţia nativă, de anumite feluri de sensaţii, 

- după'cum s'a arătat mai sus, la cap. „Despre isvoarele 

plăcerii” şi la sentimenlele corespunzăloare sensaţiilor. 1). 

Dar sunt şi mai complicate: Copilul mic, ce n'a ajuns . 

a stabili asociaţii prin experienţă, -simte dela început 

dela primul percept, o stare de mulţumire, când. ză 

“reşte figura omului şi de spaimă, când zăreşte figura 

unui animal: Aceasta.se produce tot aşa ca îrica ș0a- 

recelui, când vede pentru prima oară o pisică, „deşi. 

“el însuși. n'a-experimentat nici un rău dela ea..E deci, 

      

par 

4) Vezi pag, 204 și pag. 204 sq... - - n!



  

“pare- sc, o asociaţie ancestrală intre cutare! per cert ȘI 
„anumite emoţii. .-.. [. - 

- II.. Faclorul ceperimenlal.—" Cum crește prin. eape- 
siență ' elementul 'afectiv? 

1. Această experiență se rapoartă r mai întâi la mmo- 
-. dificarea: și desvoliarea primului. “factori îninăscul,: a- 

“Dume a expresiei. E o lege psiho-biologică de mare 
“însemnătate, că putem, lucrând în mod intenţionat a- 
“supra manifestări! '0r sensibile, să modificăm sentimen- 
“tul, desvoltându-l sau veduiiându-l; Educaţia are în a- 
“devăi „acest rol şi efect, Temperarea manifestării vi- 

„zibile a deosebitelor «moţii. influenţează, câte puţin, 
dar sigur, Io temp$rarea. însuși a sentimentului. Re- : 
“ţinerea unei manifestări de sentiment e un început de 
compri imare a a sentimentului, deci de restrângere a lui. 

7 : 4 
Po! accastă lege se: îătemeiăză importanţa, raportului de 

-- politeță între. oameni. 'Temperarea „manifestărilor unor: sen -timente antisociale, face să se ascundă, să se deprime și să. 
“se atrofieze qi: spoziţia sufletească corespunzătoare. De "ase- 
mâneca „0 înfăţişare. şi o manifestare a unui sentiment, chiar 
dacă. nu există, de bunăvoință, afabilitate, stimă; respect, a -unui-om faţă de ceilalţi, are de efect reproducere ca-mai întâiu 
:palidă a acestui sentiment, :care, dacă se repetă, e posibil! „să prindă rădăcini. Pe această lege psiho-biologică se în- “temeiază, "poate; „insistența ce pun ordinele religioase pe . „cultul exterior, “căci acest cult poate naște în mule, suflete ” | Ă „-chiar sentimentul, corespunzător; . 

_— . - i . - 2 
> 

| g au făcut: czperienă cu u lipnăizăjii: i- s a dat 0 
“atitudine” de mânie, revoltă, rugăciune, şi s'a văzul 
“imediat producânduzse . sentimentul: corespunzător 

| „acelei âtitudini ; apoi, „odată cu acel sentiment, veneau 
şi “celelalte manifestări secundare, modui de a se COom-.. 
portă, în toate detaliile lui particulare. Un gest-deci: 

sugerează, chiar celui. ce-l „ace, sentitnenlul “cores-, 
> Punzător. | Doi cei N
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„Sunt interesante, în această privinţă, constatările; , 

a doi buni observatori psihologi! făcute: asupra lor: : 

- înşile.- E E a 

„Am observat adesea, zice Burke, că imitând înfă-- 

;  ţişarea și gesturile persoanelor mâniate, blajine, spe-. 

 viate, indrăsneţe, ajungeam. fără voie să-mi îndreptez. 

spiritul în direcţia sentimentului ă cărei. expresie mă: - 

„ încercam s'0 reproduc ; cevă mai mult, sunt. convine. 

”- că e foarte greu să eviţi acest rezultat, “chiar atunci: | 

„= când te-ai sili să-desparţi sentimentul de gesturile:cari: - 

îi corespund”, Tar. Fechner, spune: „Când merg în; 

“urma ungi-persoane.pe câre n'0 cunosc şi imitez cât. . 

pot mai exact atitudinea şi umbletul ci, ohţin cea mai, 

- curioasă impresie,de simţirea ce trebue, să aibă însăși 

“acea persoană”, ei Ş 

"După cum manifestările de politeţă au ca cleci, în: | 

cele mai, muite: fazuri; producerea senthnrentelor so-- : 

ciale şi-ă dispoziţiitor şulletești inler-umare: tot'așa şi, 

"manifestarea sentimentelor „contrare. produce dispo-i, 

| _. dăţăi sufleteşti de sentimente antisociale. James Sully. ...-: 

'- “are dreptate când spune cătexpresia mânici, des repe-: 

tată „de un- copil, întărește dispoziţiile! organismului. 

„_1d6 a reacţionă în'acest fel mai repede şi la cea dintâi: 

2 otazie: deşcărcarea aproape. a oricărei alte ondulații: 

E emoţionale s6 face pe acel drum, obişnuit și Dătătoritz.. 
- . pr 

.
 

    

Ca “aplicație pentru. fericirea vieţei s'a putea incerca. să se. ., 

: vadă dată luând o înfăţişare veselă, zâmbitoare, nu se înse-. 

ninează . sufletul,propriu. Ar stă atunci: aproape în puterea; - - 

. noastră să dăm sufletului cu voinţă şi prin repetare. deprin- . 

-.- devea şi înfățișarea veseliei. Zambetul se resfrânge asupra 

sufletului şi-l face să vază vieța sub prizma unei Dune, dlis=: 

- poziţii de fericire, „i 
e: 

Să . ET 
Pai e RI pa 

2-7 :..2.:AI doilea fel'de progres. prib 'experienţă-e: cânt » 
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„se asociază, în mod empiric, un sentiment cu un , per- 
: cepl sai cu.o _prâzentaţie imediată. 

Exemple sunt toate experienţele ce. se câştigă re- 
- lativ la. proprietățile, fenomenelor sau lucrurilor lumii 
sensibile. 

3. In fine, o cauză importantă de progres sufletesc 
în direcția! emoţională stă în reproducerea și combina- 
rea reprezentărilor însoțite, de anumite sentimente și 
în eslindered Sentimentelor, legate cu ele; dela o ideie 
„la alta. Se asociază, prin experiență, o prezentare cu 
“un sentiment. E, natural să ne aşteptăm că, în cazul 

- când prezentarea va deveni reprezentare, sentimentul SE 
" asociat. să reyie în „conştiinţă. Şi când acea reprezen- 
tare se leagă cu alta, să se lege și sentimentul ei de 
acea. ideie nouă... 

Eslinderea sau iradiarea sentimentului dsla o ideie 
la alta şe fâce pe: două căi: 1) prin asemăriare: „per- 
'soanele cari seamănă cu amicii noştri, ne sunt simpa- 
tice ; ; 2) prin. contiguilate sau asociaţie: prietenii ami-, 

_cilor noştri: ne. . atrag, casa , părintească ne place. - 

Ni 

s - REAMINTIREA SENTIMENTELOR - 
o. „7 SAU MEMORIA AFECTIVA... - 
Se pot reaminti. emoţiile? Partea afectivă, de plă- 

cere ori durere, câștigată de experienţele noastre, se 
„poate. redeşteptă, “ca: și: căuzele lor. în. seprezentările 

„-- intelectuale? Ne putem reprezentă un' fruct, o porto-. 
„. cală, în forma, culoarea lui ; ne aducem aminte că e 

Să plăcut. Dar putem să: reînviem în conștiința noastră, 
: Sub forma actuală vie, experienţa de plăcere, tonali- 
Ii tatea emoţională ce am avut -o.la gustarea portocalei? 

Ze at — 
a. i ” a 

/
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'/.“se.taie, şi ar avea impresia întreagă-a tăierii, ar avea 

" Aceştia ar formă categoria--inteleclualilor. 

224 
d - 

Aceasta e problema formulată generăl şi studiată statistic 
„de Ribot, S'au- pus întrebări persoanelor. de diferite vârste | 

şi s'a cerut răspuns în privinţa aceasta: dacă îşi-pot rea- - 
minti, şi până la ce grad şi:în ce condiţii, plăcerea ori neplă- 

- cerea, emoţiile marcante din viaţă, dar în așa fel ca să le 
resimtă din nou, să aibă din nou acea emoție cu particula- 
ritatea ei specială. a e 

„Se găsesc'două categorii mai principale de oameni, 
din acest punct de vedere. - ..- 

1: Acei ce-și amintesc preciş de împrejurările“ când 
:- au avut-vre-o emoție (frică, extaz, durere, disperare, 

îndoială, etc.) ; şi că în acele împrejurări au avut acel! 
sentiment ; dar nu mai resiml acea emoție în amintire; 

„9. Categoria acelora ce, reamintindu-și împrejură- 
„zile; se-transpun din nou în situaţia - sutlotească în- 
 treagă, retrăesc încă odată momentul şi în partea lui: 

: emoţională. Aceștia sunt; emojionalii, de regulă artiști.: 

ie Poetul S. Prudhomme, dacă întrerupeă o poezie ce o 
scriă sub impresia unui. sentiment puternic; puteă după ani 

“ de intrerupere, să se transpună întocmai în aceiași situaţie i “ ȘI , 
emoţională şi să continue poezia - N i 

Un caz interesant e şi acel povestit de Littr& despre el 

însuşi. Când aveă-10 ani, îi moare o soră, la care țineă foarte 

mult. Durerea a fost intensă ; partea afectivă însă s'a ate- 

nuat cu .timpul, reamintirea veneă fără tonalitate emoţio- 

_nală. Dar de odată, târziu în, urmă; îi revine amintirea cu - 

-- aceiași tonalitate emoţională ca: în-momentul perderii. Eră 

o renaştere a unei stări-suileteşti complecte, cu întreaga me- 

"-lodie răsunătoare a.emoţiei, ce nu se mai aude în sufletul N 

intelectualilor. , --. 
——_ 

-* Mai” puteri. cită. şi cazuri de adevărate halucinaţii 
afective; adică de stări de durere ori plăcere, născute 

- în lipsa cauzei reale sau numai în supoziţia ei. Astiel, 

unul ce s'ar atinge de un cuţit sau de o sabie lără ă 
“ - . 

An e. - 
-. 

Pai 
- . 

*
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o. halucinație: ulsctivă. In. scenele groaznice ale de-. 
- raierii unui tren. la Bârnova (în. apropiere de Iaşi). 
“unele persoane, „cărora nu li se. întâmplase nimic, sim- 

- ţeau totuşi durări i imaginare, ca i cum ar îi fost sro 
“bite. . = S N . - 

FIZIOLOGIA SENTIMENTELOR. 

Chestia” corolatulii iziologic al sentimentelor ze 
“prezintă în. două înţelesuri: o că . 

1. In. înţeles de determinare a cenlrului nervos, 

"unde se c:aborează sentimentele ; 2) în accepţia mai. 
„largă: determinarea. modificărilor fiziologice, de orice 
“ natură, produse cu ocazia unei „emoții ;. “arălarea co- . 

N . 

resporidentului. fiziologic întreg:. nervos, „vascular, 

* visceral, ete, -- N Da 

Am văzut cum “mânia, frica, sunt însoţite. deo. 
“schimbare anumită” în. funcțiunile fiziologice, atât” 

în ce priveşte încordare ca-nervoasă, cât Şi în ce priveşte d 

-eiveulaţia, "respirația, ete. “Intristarea, frica, bucuria, 
“mânia, norăbdareă, au. de: corespondent: fiziologie 
„modificări musculare. şi 'vaso-motoăre! determinate 
cari, alcătuese natura lor. fiziologică. a 

Inliislar ea d. ex. corespunde. unci slăliri'a: ineniva-- 
“ ției și unei relaxări, paralizări a sistemului muscular 
voluntar. Omul trist are în genciol o atitudine depri- 

„mâtă, apăsată par'că de greutatea durerii. Circulaţia 
seste mai înceată; înfățișarea obosită, palidă ; Îune-- 
„iile cerebrale, lente, fără energic. Aceasta: corespunde 
unei conlraclări a sislemului vaso-muscular.. Volumul 

„Xaselor .sanguine* e redus: prin. contracția musculară, 
„pe. când sistemul „musculare velasat,. în i toate senti- 
mentele astenice; e N 

e



IE de relaţie. E 

volunlari ; de aici încordarea “ţeapănă, poziţia dârjă 

de atac; Şi, în "acelaș timp; o relaxare. a sislemului. 

- văsomotor: “din această. cauză, vasele sanguine. își 

măresc calibrul : și o: cantitate mai îmare de sânge 

ajunge la: /6reer şi. în, toate părțile sistemului vieţei. 

îi 

“La senlinienlele slenice (bucuriă, mânia), se con- 

“stată din contră: o creștere, în contraclarea mușchilor” : 

Aosta. sunt” cale aouă! elemnte: alc natin ii  siziologice - 

a sentimintelor. Din acestea D-. Langa din Copenliaa; 

puna Mi mie im portanță - p2. contracția sistemului. vaso-'. 

Mdî0r, eons:derânu-o ca mai primitivă, și fundambntală. El 

caută! a intemoiă această, prin experienţele “tam have, Dacă» 

se. apasă cavotidel:, om-l sim'e am: ţeală, slăbire, deprimare, 

"pa ca: o indapietează încetăânil apăsarea şi dând drumul 

! sângelui la eveer. Dacă s2 apasă aortă mai mult timp şi tare, 

se în'imolă scăd3vea vitalităţii în partea interioară a corpu- _ 

lui, care cada în paralizie şi nos: -mţire. Chestia e de interes. 

anal, mult. fiziologic, A NE ai 
. . . -. . . ri rr . , 

logicoşte din” relaxarea : sistemului: muscular voluntar 

- Și contracția” “sistemului vaso-motor, nu s'âr putea 

. 

„traga concluziă- că, “dacă s'ar' provocă, în mod: artii- 

"cial, ac ste modificări fiziologice determinătă, prin.o 

subst tanţă. 'oaregare, am produce sentirientul” fricii? 

“Esemple luate din &speriență par. a: “justifică acea- 

„stă. aşteptare. Cel puţin din punct de vedere. practie, 

„Tucrurile se înfățișează astfel, ca și cum s'ar' putea - 

produse: “pe cale fizică anumite sentimente: “Câteva. 

pahare de vin se zice că „dau curaj? dă Și, „„veselie”,-mă-. a 

Găr pe ntru un: moment,. :Anglo-Saxonii: obișnuiau, îna- 

înte de răsboiu; să mănânce o ciupercă; avarie, “care 

“ai făcea mai  combativi, Probabil că i ciuperca, accea 
. 

“Broduceiea pe “căle fizică a: “ sonlimentelor.— 3tiin- i 

du- -se că sentimentul fricii, bunioară, e alcătuit, fizio-



824 

„Pe de altă-parte, se știe, că sunt alte mijloace fizice 

Tot așa se explică și împrejurarea că “modificările 
. patologice. ale sistemului vaso-motor, provenite. din 

deosebite cauze ereditare și experimentale, adue cu: 
„sine stări sufletești, neexplicabile prin nici o experien- 

-ţăa vieţii. Veselia fără 'moliv se datorește unei alterări 

" fiziologice a sistemului. vaso-motor; fie din dispoziţii 
- ereditare, fi€ din influenţe fizice. Tot așa și întristările, 
“ce se zic lără. cauze, melancolia; şi cari- duc—când 

“sunt. permanente-—la; demenţă. Acestea. toate sunt 
fapte de observaţie şi.de experienţă, Şi tind: a duce la 
concluzia că se pot, produce şi modifică, temperă. Şi, 

_ înlătură, sentimentele. pe cale: fiziologică. 
Inţelesiul strict. ştiinţific, a] acestei. concluzii este; 

" însă, numai, atât; corespunzător și paralel, cu, anumite: 
| moditicări introduse. în organism: se trezesc. în conș- 

tiinţă anumite, stări emoţionale. Aceste stări emoțio= 

fie pe cale de amintire, fie din « „cauze actuale date” în 
2 > 

: avea proprietăţi de-a provocă-o: creştere a inervaţiei. - 
voluntare și. o relaxare a. sistemului vaso-motor, cu 

i coordonarea, mușchilor | “corespondenţi * mâniei. . Ha- 
'şişul, de: asemenea, ar avea proprietăţi “de. a da 'sen- 

timente, de îurie; îndrăsneală,. curaj. Da 

"ce se întrebuințează spre a, temperă! anumite emoții, - 
"ba chiar spre 2 face pe ora impropriu de emoție. Astiel 
dușurile reci produc o modificare fiziologică contrară 

“mâniei ; bromura de polasiu. împiedică modificarea 
de relaxare-ori: “contracție a sistemului. vaso- -motor, 

“şi. deci, oprește producerea unei emoţii. 

p
a
z
 

__ Dale sunt-'aşă. de, strâns, legate cu acele modificări or- - 
- ganice determinate, că de câte ori se produc unele, din 

orice cauză. se. produc ș Și. celelalte; în gradul și intensi-- - 
tatea „corespunzătoare. Se naşte, în conștiință emoția, |
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intuiţie? In acelaș timp, despre partea materială or- 

ganică, se produc modificările: corespunzătoare, cari 

însoțesc în afară'starea sufletească internă, ca umbra 
ei inevitabilă. Şi din contră: se produce, din o cauză 
oarecare, o moditicare materială fiziologică anumită? 
In acelaș timp se naște în conștiință stărea suflGLească - 
legată cu dânsa în mod organic, nativ.- -> : 

S'ar putea zice că aceste două serii de fenomene, 
seria internă psihică şi cea externă fizică, alcătuesc o 
singură serie, văzută din două părți opuse, din năun- : 
ru și din afară. Văzută din năuntru, e seria psiholo- 

gică. Văzută din afară e seria fiziologică. Dacă s'ar 
. „cunoaște perfect de bine corespondenţa paralelismului 

. lor în fiecare punct, în fiecare moment, sar puteă în- 
duce dela una la cealaltă. Simţind în conștiință o e- 
moţie, am ști ce. mofidicări organice se pot observă ” 
în corp ; şi văzând din afară nişte stări fiziologice, 
anumite modificări materiale în corp, ar „şti ce se pe- 

trece în aecl moment în suflet. - i - 
Sar puteă, luă” astfel una din serii drept semnul - 

existenţei celeilalte. ”. 
- Intâlnim o fiară sălbatică, ne,e frică și fugim ; ne 

insultă un vrășmaș, ne mânierm şi lovim. Aceste fapte 

se pot expune și.în ordinea aceasta, pornind dela se-: 
ria internă la cea externă, şi în ordinea propusă de 

> William James), dacă ne închipuim că privim mai 

„întâi seria externă şi după-ea interpretăm pe cea 
internă, adică: întâlnim fiara şi fugim, deci ne.e 
frică ; sau ne e trică, de oarece “fugim—inducând” dela 
manifestarea vizibilă „starea. sufletească abilă, 

sa po 

24) La theorie de: 'vâmolion, (n „Bibiothaaue de = philosephie 
„ contemporaine'”), pag. 60..ş. Mi. . | 

1. Gayănescul, — Paihotogia. a 5 - 7 15 
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“Cauza producerii “uneia din 's6rii, însă,.în orice 
“punct. al ei, nu trebue numaidecât căutată. în cea- * 

„lailă serie. Corespondenţa lor persistă și în hipoteza | 
„că seria fenomenelor psihice e cauzată numai de feno- - . 
mene psihice, și seria fenomenelor: fizice numai de 

fenomene fizice. .. -. - - = - - 

"1. In definitiv, ceeace, ne spune experienţa și obser- 
"_xaţia, este numai faptul acelei corespondențe între. 

... schimbările fizice. și psihice. . e 
— . . - . 7 

„E deci hazardat şi impropriu a ne exprimă astiel, ca și 

cura, modificările organice „ar îi. cauzu modificărilor psihice, 
- ca atunci când zicem. că unele produc pe celelalte. Iar a zice 

că modificările materiale sunt însuşi fenomenul psihic pe care 
îl însoțesc, că, alterările organice constate cu prilejul unei 
emoţii sunt însăși acea.emoție, căreia îi corespund, este a vorbi”! 

_mai mult decât impropriu, este a formulă un - non-sens.: 

 Ywoarea este totuşi explicabilă psihologiceşte prin împre- 
jurarea că paralelismul fenomenelor psihice și fizice este aşa . . 
de constant, încât spiritul e ispitit-a lba pe unul drept celalt. 

-. Acestei.iluzii se datoreşte teoria lui Lange și James, cari. 

reduc nu numai cauza ienomenului psihic emoţional la anu- 
„mite stări fiziologice, dar însuși fenomenul emeţiei-il reduc 
a acestea. « e IN a N | 

= 
pa. - <Expresia emoţiilor - .- 

“Expresia emoţiilor: derivă din “legătura firească 
dintre sentimente și anumite stări organice. Această 
corelaţie înăscută, determinată de constituţia intimă 
a omului, se-arată în felurite schimbări fiziologice, a- 

-:..- nume: în mișcări dependente de muşchii involuntari 
“şi în acea câtegorie de schimbări, despre care a. fost, 

-. în parte, vorba mai sus, adică: modificările ce-se pro- 
duc în diferitele organe intime ale vieții vegetative și 
în_ unele -glandule. . Aa 

2.“ TU Mușchii voluntari ce slujesc la erpresiă_emoții- - 

- +
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„lor.— Cei "mai i însemiaţi rauşchi voluntari: ce: servesc - 
la expresia emoţiilor, sunt muşchii feții, dispuşi îm- d 
prejurul ochilor, gurii și nasului. “Aceştia sunt cei mai 

“mobili și trădează emoţiile prin diferite combinaţii de. 
__ contrăctare și relaxare. Apoi organul vocal, glasul, cu 
“timbrul și intonaţiile lui, cu'tot coloritul de tonâlitate 
„emoţională, e unul din semnele sigure ș și foarte, împor- 

„“tante ale: emoţiilor. a. 

N 

2 
„Altă parte din organism ce iar serveşte, prin miș> i 

cările sale, la expresie, e: diafragmă. Contracţiile a- Dă 
sestui mușchiu ] provoacă puternicele expansiuni ale 
“vâsului vesel, sgomotos,; precum ȘI inspiraţiile” mai a- 
“-dânci” ale plânsului, ale. melancolici, în mişcările ce iu 
* alcătiese suspinul. 
IL Organele. ce se impresionează în miomeniul emo- 

_jiei sunt: 
d Glemidele. lacrimale. In tirul unei mari. dureri, 

„ aceste glande, escitate de curentul. nervos, secretează . ” 
| - dichidul sărat şi. amai, ca starea sufletească 'de mâh-. 
„“nire; lacrima, întrun” mod cu totul inveluntar—cu rs 
toate că la ; marii artiști. şi artiste” “aceasta a „ajuns un... 

act, aproape voluntar. ---... | 
"2. Organele digestive. Emoţiile vesele, stimulăată, 

activează „digestia şi chiar asimilarea, căci, „cel mai - 
bun tonic, e. bucuria”. Din contră, în: stările depri- 
_-mante, funcţiile digestive sunt în scădere ; de aici 

i slăbiciunea” în: mâhnirile mari, ... e. 2 
- 3. Pielea. Glandele sudoripare funcţionează, în riod 
deosebit. în „momentul emoţiilor, Frica dă: sudori 23 

„cec, ete. a i a ai 
A “Inima, plămânii. a 

“e un organ ce ia a parte, foarte Toare ȘI. complicată în exprimarea | 

  

“In special. Dlămânul,. după. deseripţiai lui Charles Bon;
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= Simple și Inteligența”. 

emoţiilor.: se poate găsi descipţia funcţiunii acestui aparat, 
reprodusă după “Bell, în partea I-a a scrierii lui Al. Bain 

- “IIL. A treia calegorie de modificări trupeşti i în mo- 

- mentul emoţiei, categorie foarte importantă și pusă 

în. "evidenţă prin studiile mai recente de fiziologie 

„psihologică; sunt: modificările în sistemul vaso-motor 

- “cari constau în mișcările mușchilor răspândiţi în în- 
“vălişul "vaselor sanguine. Despre aceâsta: s'a vorbit 

mai mult la. cap. Fiziologia senlimentelor. 

- Gondensând datele tabidului sinoptic datorit puii Mante-' 
'gazza, iaţă,. bunioată, elementele expresiunii dureroase: 

Contracţiani ntusculare: ale feţei, trunchiului, membrelor 
ridicării părului. 
„“Paralizii: tremurătutri ale unor muschi ai feței, ale mem- 

bre lor. - , 
"Turburări. vespiratoare şi vocale: suspensiunea respirației, 

= expirația prelungită, suspinul, plânsul, căscatul, vaetele,. 
strigătele: _— 

Turburări de secreție şi digestie: lacrămi, „perdere ca invo- 
-luntară a salivei, evacuarea involuntară a urinei, vărsături, 

” diaree, sudori, . N 
. _ - . -— . 

i - 

"Darwin 1) pune trei” principii, pe > bazal cărora:s s'ar Îi. 

îndeplinind mișcările de. exprimare a emoțiilor: 

l. Expresia emoţiei, ar fi constând în mișcări sau 
modificări organice, de orice fe], cari folosesc indivi- 

- :dulai, din. vre-un punct de vedere, în: "momentul emo- 
ţii, sau.au folosit: vre-odată și au devenit reflexe. - - 

Când, vezi cevă neplăcut, oribil; închizi. „ochii, în- | 

torci Capul. Asta este expresia sentimentului de ne- 
„ plășere sau desgust, alcătuită din? mișcări menite a 

$ r 
SU . 

1) In operă sa. L Ezpression “des emotions chez Lhomme a 
_ es animauz ; „trad.. din englezeşte, . - 

_? 
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“face să înceteze vederea spectacolului ; deci mişcări 
utile. Mai târziu, în alte împrejurări, e destul să ți se 
prezinte o “propunere, pe care să fii nevoit a o respinge 

" energic, or să ţi'se descrie o scenă îngrozitoare, pentru 
<a, involuntar şi fără necesitate, deci, automatic, să ' 
"întorci capul..și să. închizi ochii. 

Această explicare a mişcărilor expresive e numită 
de Darwin:. principiul asociaţiei deprinderilor utile. -...: 

2. Când se produce o emoție contrară celei expe-.-- 
rimentate și exprimate astfel, atunci și mișcările pen- 

- tru exprimarea ei sunt contrare aceleia. Dacă ți se: 
- face:0 propunere acceptabilă, avantajoasă, pe „care. 

vrei să arăţi căo primeşti bucuros, deschizi ochii dând. - 
din cap, ca și cum ai dori s'0 vezi în realitate. aco:. * 
„lea înaintea. ta; Mişcarea opusă. celeia din cazul pre- e, 
supus mai sus. «Pisica, ameninţată de câine, iea' miș-. 

- 7.sările ce i-ar fi prielenice pentru apărare sau atac: 
își înclină spinarea turtindu-se la pământ, își - tulește: 
urechile, coada 6 lasă în jos și bate.cu ea șoldurile de-o 

“parte şi de alta, p ărul i se sbârleşte, îşi arată. colții. 
- Când-e mângâiată de stăpân, atitudinea: e: contrară: 

“spinarea se ridică bombată în sus, coada se înalță. 
.. perpendiculară, urechile stau drepte, părul nu sc: 

„ Sbârlește; deși, prin bombardarea spinării, pare a se. | 
- ridica puţin, ... , 

„Aceste mişcări: se 1educ: ia: principiul santilezei”. 
3. Al treilea principit este al asociajici directe. El 

. 

explică “toate mișcările -de expresie, cari nu cad în : 

„nici una- din categoriile. de. mai sus, şi se datoresc 
numai constituţiei însăși a “sistemului, nervos. O du-- 

-zere mare albește părul ; frica provoacă tremurături. 

“ Manifestrăile. aceastea se. compun din: acte cari : nu 
“ “prezintă: nici 0 utilitate, i Da 

, : 
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„ peoștite, a. nasului strâmb, ete... 

200) 

- Mişcările produse; mai cu. seamă de mușchii figurei 
 alcăitaiese în special mimica. Ele sunt instructive și -- 

” însemnate: 1) fiindcă muşchii faciali, aşezaţi lă: supra- 
faţa oaselor, dau ochiului putinţa să observe cele mai - 

- simple manifestări ale lor ; şi 2) fiindcă rădăcinile a- - 
cestor mușchi se găsesc chiari in creer, deci mai aproape 

de centrele unde se elaborează fenomenele de. con- 

“ştiinţă cari se exprimă prin ele: „= - 

-Când anumite stări de conștiință străbat sufletul 
„ mai des și deci expresia lor trece mai de multe ori pe 

tigura omului, mișcările mușchilor faciali lasă urme 
durabile și dau chipului o înfăţişare relativ statoi- 
zică. Fizionomia arată astfel de regulă felul sentimen- 
telor habituale și nu fără temeiu s'a luat descifrarea 

„ci ca punct de plecare în studiarea. caracterului. Când. 
la acestea se: mai adaopă și aspectul. general datorit 
conformaţiei mai radicale -a părţii osoase, precum și 

” forma. și- dispoziţia nativă a organelor simţurilor, 

corelaţia între arătările chipului” șI felul - sufletului” 
„stă. -pe o temelie și mai largă și sigură. Criminalii, 

“ dezechilibraţii, anarhiştii, : caracterele anormale, oa- 
„ menii lipsiţi de simpatie“ omenească, lipsiţi de simţul | 

moral,. prezintă. mai totdeauna. “anomalii în figura. 

lor: asimetrii în umerii obrajilor, de ordinar: prognaţi,: 
: şi în ochi, în conformaţia gurei,- a: urechilor mari - 

SENTIMENTELE SUPERIOARE 

RI Sentimentul moral. 

” -Nalura' senlimentului moral.— Sentimentul moral : 

„veste un: sentiment, de 'simpaliz întins “asupra cât se. 
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poate. mai multor fiinţe. Prin-el se : oglindesc: în- noi 
- stările de bucurie or de mâhnire, de plăcere or durere, -. 
"ru ale : unci singure hinţe sau ale înui grup'restrâns; 
_<i ale societăţii întregi, ale patriei, neamului sau ome= 
onirii.. Astfel încât foi ce produce şau linde a produce - 
o.bună stare, o' fericire generală, deşteaptă și în noi 

“+ plăcere ; din contră „se naşte în noi un sentiment de 
„durere; de câte ori vedem sau ne inchipuim că cevâ 
produce - ori tinde a-produce 'pentru societate o scă: . 

„dere de fericire, o, sporire de durere:Deci, sentimentul. - 
"moral se' deşteaptă în noi la realizarea, la. vederea 

ori. la ideia binelui și dreptului. 
-Sentimâniul moral se manifestă: ca aprăbare. sau 

“zeprobare a hicrurilo:, evenimentelor; persoânelor, -ac- 
_“țiunilor, intenţiilor, după'cum acelea au tendința dea 
“produce un bine sau un rău pentru omenire, pentru. . 

totalitatea: fiinţelor 'simţitoare și raţionale.. In cazul 
întâiu, după” dictarea lui, lucrurile își atrag epitetul” 

“de bune, dreple ; în. cazul al-doilea de rele, “nedrepte, - 

.? Când voinţa și acţiunile omului corespund acestui. 
„scop, adică tind la fericirea. generală, se naște în el un. 
sentiment 'de: “satisfacere: plăcereă înaltă a datoriei - | 

- împlinite, a cugetului: împăcal ; în cazul contrar, se: 

“naşte musirarea' cugelului,; 'starea_ penibilă. a remuş-. 

„cărui, însoțită de. sentimentul . Puşinii și. căinţei, şi de 

„ dorinţa de a repară'răul sau de a-l espiă prin podeapsă.- 
De -asemenea, când voința. și acţiunile: altora stau . 

a 

Aa 
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aa. armonie. cu scopul moral, se naște în noi; ;pe lângă - - 

“ sentimentul de .aprobare,_0 “tendință către Tăsplă- 
„tire cu laudă și recompensă “faţă de acele-persoane; 

" în'caz contrar, pe lângă sentimentul de” dezaprobare, E 
o tendinţă către răsplătirea prin gezăprobare 

> pedeapst. + a 
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Sentimentul moral, care se naşte astiel la realiza: 
rea, la vederea „sau închipuirea fericirii generale, s'a 

” desvoltat”în omenire treptat, și nici în individ nu se | 
„găsește dela început sub o formă desăvârșită ș și cu si- 

3 _guranța de funcţiune a unui instinct. Omul se naște 

. 
numai cu germenul lui, cu natura “simpalică. 

“ Genesa sentimentului moral, — Istorul din care 
decurge” și se desvoltă sentimentul moral este simpa- 
dia, acest ecou emoţional al inslinctului înnăscut pen- 
tru conservarea speei. . : : ' 

Influențele Şi împrejurările, prin cari se desvoltă 
N sentimentul moral din simpatie, le găsim în familie, - 
“în societate, în stat. In familie, în afară de rapor- 
"tul -dintre șoți, omul se găseşte. sub trei. fvluri. de. 
„raporturi : i | 

1) un raport. de superior către inferior: al tatălui | 
către copii ;. 2 : | 
“ 2) un raport de inferior! către s superior: al fiului că- - 

“tre părinți ; și : O a 
3) un raport de egal către egăl: al fraţilor între ei. 

_ „Acestea sunt; de altminteri, toate raporturile ima- 

ginabile, în cari-un om poate stă faţă cu-altul în lume. - 
o Din fiecăre decurge o adaptare psihică, sub forma . 
“unui sentiment simpatic. - 

In primul rapori, omul,. ca. “părinte, învaţă: senti- 
au - mentul dezinteresării, al grijilor generoase şi altruiste, 

al jerttei personale. .. 

“In al doilea, se învăţă. sentimentul respectului, al 

piotăţii: şi al recunoștinţei. 
"Părintele, în funcțiunea și: rolul său î spăcial: dă aju- : 

“toare şi îngrijiri fără a-aşteptă și a speră o întoarcere. . . 
Se jerttoşte. “Nu înpruzaută ; „ dăruește. Nu face bi 

za , n. . PI 
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mele pe baza reciprocităţii, nu u pornește dela maxima” 
economică comercială:; do ul des. 

Copilul, la rândul său, neputincios, “slab şi sărăc; 
primește darul, fără a se. gândi atunci că e obligat 
să-l întoarcă. Singurul răspuns la binefacerile primite 
stă numai în sufletul său, în sentimentul de iubire, a 
de recunoștință, RI p. , 

In al îieilea rapori, dela egal către egal, se. învaţă 

| sentimentul şi deprinderea reciprocităţii, a dreptăţii. ” 
- Fraţii își. tac între ci şi aşteaptă unii dela alții ser- | 
„vicii, 

- Aceste diferite forme: ale sentimentului madral se' 

“nasc în mod natural; “neintențional, într'o familie, 
normal organizată.. 

| Dar simpătia se cducă și ica-0o direcţie determinată o 
„Şi-prin influenţele inlenționale ale familiei, și -anume .. 
prin pedeapsă- şi recompensă; laudă. şi critică, apro-." 

- bare şi reprobare. „Astfel, se-laudă acţiunile cari con- .. i 

“tind a „contrazice “interesele sociale și:naționale. Co- * 

- sentiment de plăcere, care-l face a înclină către-reali» - 

xin binelui şi interesului general ; se desaprobă acelea: 

cari, dictate de egoism, fie reilectat, fie nercflectat, 

pilul asociază în spiritul său de cele dintâi acţiuni un 

zarea și repetarea lor: iar de acţiunile.opuse, asociază 

un sentiment de neplăcere, care-l hotărăște a le evită, - 

spre_ a evită şi pedeapsa. - 
„a Viana oi ii a Too pere e e Rai 

d 

„Puterea de ingiuentă a laudei şi a desăprobării, se explică 

- şi prin simpatie şi prin egoism. 
Pe calea simpatică, “Individul, lăudat sau desaprobat, vede 

în laudă şi desaprobare manifestarea unei stări duiletești 

„ plăcute sau neplăcute, ailătoare în sufletul .celui care laudă 

+ său desaprobă. Prin simpatie, îşi oglindește în suflet. starea 

psihică a :semenului său. Așa că, lauda, fiind semnul unei 

„stări ae satisfacere în cel care laudă, va produce: prin sim- . 

palie o stare de: e satislacere şi în cel lăudat. Desaprobarea, 

N N 
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" din contră, din aceleaşi cauze va produce o stare de nemul- țumire-în cel desaprobat. , a — ” 
___ Pe calo-egoistică. Aprobarea şi desaprobarea sunt semnele exterioare ale opiniei altora despre valoarea noastră per- sonală. Instinctul de “conservare ideală se simte, în laudă, - confirmat şi înălţat ; în' dezaprobare, din contră, atins, de- N „ primat. De aci urmează în cazul intâi o. plăcere, în cazul al ” “doilea o durere. : o 

Dacă se însemnează. plăcerile Și durerile, produse de laudă . . "Şi. reprobare, atât pe calea simpatică cât şi pe calea egoistă, .. ” se vede ce mare înrâurire poate avea intensitatea lor asupra determinării balanței psihice şi în special asupra direcțiilor ” de mișcare ale voinţei; “ a Ma e 

b) În societate. Aceste influenţe, prin aprobări și - 
„reprobări, se exercită nu numai în familie, dar și în 
'societate ; ba încă aici pe o scară mai întinsă, Ca și 
familia, societatea aprobă, prin aceea ce'se' numește | 
opinia publică, actele ce i se par că tind a-i fi folo= -. 

„ sitoare, dezaprobă -pe cele ce au tendinţa de a-i vă- 
tămă interesele.- Cu timpul, :acestea “capătă o forţă 

„„ Yepulsivă; cele dintâiu 'o forţă atractivă>. - 
“Un sentiment puternic, care pare: supra-natura! 
„pentru că e aproape irezistibil, dar e foarte explicabil 
şi natural, ne abate dela răul indicat de, familie şi so- 
„cietate și ne atrage-spre binele obștese. O mulțumire | 
suiletească -ne mângâe, când am reuşit a-fugi de cel - 

„ dintâiu—de.rău—sau- a face pe celtde- al doilea— 
„binele: Prin urmare, conștiința, în amebele ei: tune- 
ţiuni de prevenire şi răsplălire, începe... 
„€) In stat se continuă mai! departe, cu mijloace și 

măi puternice, formărea sentimentului de. respect: 
pentru dreptate, pentru binele justificat al altora, al 

“tuturor, prin-pedepse fixate de. lege şi aplicate de 
„ forţa publică în contra celor ce calcă preseripțiile in- _: 
. eresului: și „binelui general. a 
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"a Astitel crește + și se desvoltă: sentimentul: moral cu. 
- caracterul său autoritativ, împrumutat dela-tonul de . 

comandă al legii paterne, civile sau sociale ; astfel în= : 
„1 "cepe a răsună în om acel irebue categoric, pe. care-l 

pronunţă . totdeauna un scop înalt și ideal unui mijloc 

indispensabil. Astfel își iea sentimentul moral forma. 
„de imperaliv calegoric în dictarea cerințelor sale. 
"Sentimentul moral se întoarce asupra Și în contra. 

- omului, când acesta i-a călcat cerinţele ; și îl silește să 
"se ridice și să desaprobe pe ceilalți semeni ai lui, când. 

„aceștia nu respectă regulele- ce condiţionează viaţa - 

„şi fericirea socială. Şi “după cum omul, mustrat- de: 

conştiinţă, doreşte pentru alinarea--sufletului o pe- ..-. 
„7 deapsă, pe care și-o dă uneori singur ; tot așa, când 

Ț „ceilalţi membri din societate se abat dela legile drep- 
“tăţii și umanității, simte în el puternica tendinţă și . . 

impulsie :de a răspunde răului cu răsplătire” penală: | 
Aceasta se manifestă prin dezaprobarea, în diferite 

„grade de revoltă -şi de asprime ;.se, manifestă prin =. 

căutarea mijloacelor legale de pedepsire a vinovatului, - 

Din cele 'expuăe mai sus, s'a văzut că sentimentul *. 

“moral este supus unei evoluţii, unei desvoltări da- 

„torite influențelor educative. El nu -apare format, . 

gata, dela naștere. Dacă lipsesc condiţiile de desvol: ... - 

tare, rămâne într'o fază inferioară, aceea de simpatie 

“mărginită la un cerc restrâns de ființe... . rr 
Dacă omul nu.-ar'crește şi nu ar trăi în societate, 

"unde găseşte în mod râtural condiţii proprii pentru. 

desvoltarea simpatiei, atunci şi. germenul înăscut al 2 

sentimentului moral s'ar atrofiă prin lipsa de exercițiu E 

întocmâi cum s'ar atrofiă dispoziţia pentru vorbire în 

aceleaşi împrejurări. Omul nu se naște, în această pri-. . 

„o inţă « decât c cu  predispoziţii <t către moralităte, precum ir 

7 
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î “se naşte eu predispoziţii către vorbire. Aceste predis- 
- poziţii trebuiesc 'cultivate, întărite, spre'a ajunge. în 

stare de funcţii organice ; și precum sunt oameni, cari - 
„născuţi cu defecte de. vorbire, ajung, prin exerciţiu 
„sistematice și metodic, dacă nu: tocmai Demonsteni, 

în orce caz capabili de vorbire cu șir și rost ; tot așa se 
“poate să se înlăture, printr?o educaţie îngrijită, Vare- 
[ cari detectiozităţi morale, și să se facă dintr'un om 
i cu dispoziţii rele, cel: puţin un om. de oinenie, dacă 

"-  muun erou moral. a 
Dispoziţiile înăscule pe deoparte, educaţia și în- 

„ fluența mediului, pe dealta, condiționează gradul de 
>. desvoliare al cenșliinței morale. Prin exercițiu de- 
„Venim mai buni”! (Demoorit) - 

  

N 

” Najionalisri; şovinism şi cosmopolitism.— As- 
tăzi națiunile, luând chiar ca criteriu: de: apreciere 

i morală interesele lor proprii, pot cădeă de acord asu- 
-pra valorii adevărate și universalea hicrurilor. Sar 
păreă că numai punându-ne din punct de vedereal in- 

„tereselor omenirii întregi, putem judecă valoarea mo- . 
-,: - rală obiectivă, binele și răul morâl. Se înțelege, e-in- 

discutabil; că numai ce folosește sau tinde a folosi ome- 
_ nării întregi, € bun şi drept. Dar este o armonie între | 
interesul bine înjeles al unei naţiuni şi fericirea ome- . 

ui nirii întregi. . .: 
| Omenirea. se comptină. din popoare și ferițirea: ci nu 

„este altceva decât sinteza stărilor! sufleteşti de mul- 
. juniire ale tuturor popoarelor. Starea de mulțumire 
o a Unui-popor se.naște din libera desvoltare a firii lui 

_ particulare, în stat etnic de sine stătător, întrucât a- 
„coasta nu împiotează asupra-liberei desvoltări a firii.
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altui popor, care ese sau poale i alcăluil în sial elnic 
de sine slălălor. — ... N 

Românii au fost alekituiţi în stat etnic de sine stătător, mai." 
întâiu în vechiul regat român ; iar toţi ceilalţi Români de sub 

- stăpânirile străine ale ţărilor vecine au putut alcătui, unin- 
du-se cu: matea regatului, -un singur-stat naţional de sine 
stătător, în anul 1919, după: marele războiu.mondial. 

Asemenea, Polonezii, împărţiţi la multe puteri străine, au: 
putut alcătui un stat etnic independent, cum au mai fost în 
trecut ; şi alte popoare slate din tosta monarchie Autro- 

"; Ungară, -au-putut forma state neatârnate, sau mări, prin 
alipire, statele de aceiaşi origine. deja existente. Evreii, în 
situaţia lor actuală de împrăştiere în toată lumea, nu pot ” 

constitui un stat etnic, deci păstrarca-şi încă desvoltarea . 

particularităţilor lor naţionale e o întreprindere " nejusti- 
jicată, plină de contradicții teoretice şi de grele complicaţii - o 

+ practice ; asimilarea desăvârşită cu mediul social local, €- 

singura soluţie, în astfel de condiţii. Au însă tot dreptul să 

lupte spre a se aduna la un loc;în o ţară a lor, și a înfiinţa 
âcolo un stat evreesc deosebit, de sine stătător, ca să-şi poată 

afirma, în liberă desvoltare etnică, viaţa lor naţională par- 
ticulară. Acestea și.sunt aspiraţiile, demne de tot respectul,. 
ale Sionismului evreu. 

Respectarea fiinţei etnice a: mai multor naţionalităţi în 
“ unul și acelaş stat, duce la principiul federativ, care are Ja 

-* baza sa“existenţa de fapt .sau "virtuală a mai multor state - 
etnice unite în simbioza liberă a unui supra-stat autonom. 

Astfel e cazul Elveţiei şi ar puteai al confederației balcanice 
şi chiar al unei mari confederaţii de state relativ mici, ieşite 

din desmembrarea Austro-Ungariei, şi unite cu România și 
N - cu toate statele balcanice. , , Ea 

. de 

»--  Orice-asuprire exercitată asupra vieţii unui popor. - 

este o atingere adusă omenirii, o scădere a fericirii ei. . 

totale, o nedreptate. De accea șovinismul este imoral: 

Dar în” acelaş timp şovinismul, care. nesocoteşte 

... drepturile omenirii, nu realizează nici binele naţiunii - 

proprii. In orbirea sa pătimașă, el-nu vede că dă de 

„râpă națiunea sa proprie. Căci orcât s'ar părcă că '- 

planurile lui egoiste merg deocamdată spre izbândă, . 

“isbânda.-lui “vremelnică este o iluzie, care ascunde o 

apropiată cădere sigură. (Austria și Ungaria). Nedrep- 
.. id , i . | - i - i - 

„a . Ei . 
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„tatea nu dăinueşte mult timp în lume. Din însuşi 'or- 
„ ganismul moral firesc al omenirii se ridică treptat e- 

-nergiile de reacționare în contră actelor de nedreptate 
ce tind a se âșeză în sistem permanent de acţiune. Cu - 

“ cât impilarea se înteţeşte, cu atât elasticitatea dreptă- 
“A Hii eterne se ridică niai puterne, ca să asvârle din sfera.. 
„vieţii istorice forțele rătăcite ale tiraniei - Miopia asu- 

„ pritorului nu vede că apasă asupra rezortului ursit a-l 
aruncă în aer, orcât-ar fi el de mare'şi de temut. Apă-. | 
“sarea lui înlăturată,-echilibrul se restabilește în sensul 
liberei desvoltări a-popoarelor; care aduce: la adevă-: 
rata armonie trainică a fGricirii universale. | 
„Ca să realizezi acest ultim scop, nu e nevoie, .nici 
nu. e posibil, să te dai de campion al omenirii întregi. 

„Fericirea omenirii întregi n'o poţi realiză, decât rea: 
„lizând fericirea popoarelor. Şi ca.să faci toate popoa- 

-, rele fericite; ţicar trebui geniul nemărginit care:să în- 
țeleagă firea intimă a fiecăruia, ți-ar trebui energia 
neînchipuită ca să lupţi în fiecare din ele pentru idealul 

- viței lor drepte, și timpul nemăsurat al mai multor e- 
„xistenţe individuale, ca să îndeplineşti, pentru fiecare. 
din ele măcar ceda în direcţia desvoltării lor firești. 

“- Cosmopolilismul; ca principiu de acţiune, este o utopie... 
„Fiecare om își va îndeplini mai sigur și mai-lămurit * 

” datoria sa către omenire, luptând pentru idealul na- 
ţiunii sale, pentru libera ei desvoltare etnică. 

Naționalismul este cca mai înțeleaptă călăuză pen- 
— tru acel ce voește să meargă la ținta supremă a bi- - 

" melui moral, a dreptăţii şi fericirii univerșale. Faţă de 
el, șovinismul este oprimejdie, e osmopolitismul o: a- măgire) . Dai a 

: Sancţiunea morală.— Ce urmează pentru om din
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călearea sau îndeplinirea cerințe! or formulate de sen-: 
-timentul moral? ” a 

Intrebarea aceasta face parte din alta mar genei ală: 2. 

„care este sancţiunea : actelor noastre? 

Prin sancțiune se înţelege, in. genere, "durerea sau 

plăcerea ce urmează unei fapte. î. -... 

Se distinu astfel două feiuri de sancţiuni, după ele- “: 

constând din plăcere - (recompensă ă).. 

** Tar după isvorul din care vine durerea şi plăcerea, 

“sau pedeapsa și recompensa, găsim: 1) sancţiunea 

" dictată de voința omului ; și 2) sancţiunea care vine 

chiar. dela. nalură, decurgând, inevitabil .din legile ei. -* 

E Prin urmare: o sancțiune. “umană şi alta. nahurală.. | 

- + Cea umană este legală sau civilă, când “ine dela . 

-- mentele psihice componente: sancţiunea penală, con>" : 

stând -din durere (pedeapsă); și sancţiunea hedonică, - 

slal, în baza şi în urmarea unei legi determinate; ŞI 

socială, când. vine dela socielale, exprimându-se prin - 2 

opinia. publică şi bazându-se pe credințe, „dbiceiuri N 

tradiţii. | ea : 

7 Și sancţiunea: naturală. e > de două feluri : lizică ŞI” 

morală, după cum pedeapsa şi recompensa vine în 

urma călcării sau. respectării Jegiloi fizice său. fizio 

logice, ori a legii. morale. 

„Sancțiunea morală propriu zisă, de. care c vorba | 

în special aci, decurge, ca și cea fizică, din. năuntrul. 

naturei. noastre.- Ea constă, despre partea hedonică, 

din plăcerile conștiinței împăcate, când omul ştic'și 

poate zice că și-a făcut datoria, că 's'a supus: legii 

morale ; iar despre partea penală, constă .din durerea * 

imuşirării de cugel, când omul ştie că a. făcut cevă 

“oprit de legea morală. 

„Intensitatea plăcerilor și aurerilor mor vale: stă in 
2 - 

a: - N i a.
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râport direct cu gradul de desvoltare al sentimentului “ 
moral. e 

Comparată această sancţiune cu toate celelate, ve- 
-dem că e singura care se poate acordă cu aulonomia 

„şi demnilalea omului. Pe când celelalte decurg din- 
» afară, că sprijin al unei legi date de alte voințe streine: 

- individului, sancţiunea morală urmează ca sprijin âl . 
“unei legi, pe care și-o dă omul singur, prin adesiunea 
sa conștientă și raţională la irâperativul categorical * 

„moralei suverane. , 
Când sentimentul moral este desvoltat, și prin ur- 

- mare sancţiunea morală funcţionează normal și .pu- 
„ ternic, faptele omului se pun în mod spontan şi liber 

*- în armonie cu interesele sociale ; așă îricât, celelalte” 
y sancţiuni, cari au și trebue să aibă de seop a ajunge 

în definitiv la-acelăș rezultat, adică a armoniză inte- 
„resele individului cu ale societăţii, devin în cele din. 
„urmă superflue: ,,Nu de frică ci din datorie trebue să 

„se ferească omul de rău” (Democrit). 
Când, din contră, sentimentul moral este puţin des- 

-. voltat, atunci rolul celorlalte sancţiuni este de o în- 
“semnătate morală practică mai evidentă. Insă, în a- 

» gest caz, independenţa morală a individului este cu 
atât, mai redusă, cu cât se simte mai :mare nevoe de 
ajutorul exterior al sâncţiunilor civile sau sociale, îo- 
 lositoare societăţii. A e. 

„Cel mai puternic. şi mai ncadormit supraveghetor 
“al sancţiunilor omului,. călăuza cea mai sigură este astiel sentimentul moral. ,,Căci este clar că acela care. 
numai prin lege e împiedicat de a face răul, tot face „Tăul în ascuns ; pe când nu-e' probabil că acela care „din convingere își îndeplineşte datoria, să săvârșească , _cevă rău, fie în public, fie în ascuns” (Democrit). . - 

ies
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- Conștiinţa povățuește, înainte de a s6 face acţiunea: 
-îndeamriă sau interzice ; apoi judecă și pedepseşte, 7 

“când consiliile ei se dispreţuese și nu se ascultă. Mus- . /-- 
țrările și mângâerile ei se simt cu atât mai adânc și - 

: „mai viu, cu cât natura morală a-cuivă-e.mai delicată --- 

“şi mai înaltă. Durerile şi plăcerile conștiinței sunt. -. 
proporţionale astfel, nu atât cu calitatea rea sau-bună 
a faptelor, cât. mai ales cu calit 
racterului moral. 

i + 

atăa superioară a ca- - 

| . Î. a _ . 

Judecata și zăsplata morală nu se pot evita, după cum 
- mu poate fugi omul de sine însuşi. 

“Poţi să tn sustragi, sau să crezi că te vei putea sustrage, 
„dela «plicarea celorlalte sancţiuni; 

dată: de ochiul şi de pedeapsa, conştiinţei,. când aceâsta 
nu vei scăpa însă Dicio- 

există şi nu 0 porvertită. Sau văzut cazuri de oameni, .» 

cari, deşi au scăpat de pedeapsa statului sau a societăţii,” . 
deşi erau siguri că nu sunf, și nu vor fi descoperiţi, au fost , 

- siliţi de forţa aproape supranaturală a sentimentului moral, =. ,. 

_ - de mustrarea . cugctului, să vină singuri înaintea justiţiei: 

_* şi să denunțe faptele lor, ca şi cum ar fi tost ale altora şi 

s5 se acuze, ca și cum n'ar îi. chia r. ci vinovaţii. 

- Omul care, sigur fiind de impunitate din partea statului, 

a societăţii şi alui Dumnezeu, ar sta_la îndoială, dacă trebue. 

- “sau nu să se poarte onest, corect, leal, într'o împrejurare - + 

dată, acela trebue considerat dela început ca o fiinţă inle- - 

rioară morâliceşte şi degradată, în măsura în care ar. îi 

_..- pornit să transforme îndoiala sufletească în, fapt real: Lui. - 

„i lipseşte rezortul moral! ; şi, orb cum este în domeniul 

ideilor despre binc şi nobil, nu vă putea fi condus decât -- 

de mobilul fricei, de 'călăuza celorlalte principii sau legi”, 

şi sancţiuni-heteronome. Nu va me rge de sine, ci va îi îm- - 

Pins ; binele. nu-l va face de voie, ca o ființă liberă, ci- -- 

- silit, ca o fiinţă sclavă unor pasiu 
de acţiune. Natura lui este incomp 

“sufere, așa cumse află, de un defect. de constituţie psihică . Da 

pe care o îngrijită educaţie ar îi 

ni și principii inferioare... 
lectă, viţios'organitzată ; .. * 

în stare să-l evite, sau - 

z 

cel puţin să-i micşoreze forţa. Chiar în cazul, când se _ 

„moartă drept şi meritoriu, nu 'sim 
„a unui suflet în adevăr drept și on 

te întreaga recompensă . 
est. Satisiacţia lui este - 

"- mai mult negativă ; e liniştit c'a scăpat de controlul legii, . 

* de critica gurilor: rele, de pedeapsa lui Dumnezeu. Dar, în 

această Stare sufletească, nu vedem ' piăcerea pozitivă, 

1. Găvănescul, — Psihologia. 16- +
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adesea îoarte intensă, a , conştiinţei: “care se: extaziază la 
contemplarea tainică: „a unei acţiuni meritorii, liber execu- 
tate ; din contră, o părere de râu se. amestecă într'insa ș- 
părerea de rău, .că fără acele stavile exterioare, el şi-ar 

"fi îndeplinit :o "poftă, la satisfacerea căreia. fl împingeau - 
impulsiile” lui egoiste, ce au crescut, ca nişte pălării „para- 

= Zitare și “veninoase pe substanţa sufletului său, și s'au 
desvoltat priit exerciţiu, din cauză că au fost îngăduite, 

- aseultate” și satisfăcute. . 

Cel ce greșește cu siguranță că nu va ri pedepsit de 
nimeni, nici chiar de conştiinţa sa, este pe panta cea 
mai repede a degenerării și distrugerii sale, ca fiinţă 
socială, Alunecă: în „prăpastie; orbit deo iluzie. Căci 
în realitate, natura lui este “pedepsită chiar din MO-. 
mentul primei lui abateri dela drept și onest: se per-" 
verteşte ; răul devine. treptat fire ; și, prin deprin-. 
_dere, caracterul deviază, decade. i , 

Cel ce -face 'acte bune, conformându-se conștiinței 
“sale juste, fără să se gândească și să se aştepte la 
„recompense ; cel ce merge neclintit pe câlea ideală a 
"dreptăţii şi umanității, şi crede în izbânda finală a: 
binelui, chiar dacă .n'ar vedea toată viaţa acest sfâr- 

- Șit ; acela e călăuzit de un sentiment moral, care face 
din moralitate o religie. Fiinţa lui îşi găsește rează- 
mul” vieţei -în legile” ce. cârmuesc .luniea morală, ca 

„=: nişte puteri: supraomenești” și. eterne. Increderea în 
DR „ordinea şi armonia "morală universală, chiar” când, 

_ îivederare a acestora trece peste mijloasele pereep- - 
Ctibilităţii, ridică sentimentul moral 1a n înălțimea, sen- 

i „„tinientului religios. . - a ME 
N „. .. 

e SENTIMENTUL RELIGIOS 

Esenţa sentimentului religios constă din două. “ele: 
îmente principale; ae Ra -
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le "Conştiința slăbiciunii şi a nimicniciei. noasire 

faţă cu o putere supra-omenească şi eternă, de care 

„atârnăm noi, ființe microscopice şi de ozi. - - > 

2.1] ncredertd în dispoziţiile bune ce are pentru noi 

acea putere stăpânitoare. „ a 

- Considerând istoria și origiria. „eligiilor, găsim două... 

- trebuinţe sufleteşti, cari au făcut pe om-să recurgă 

- la închipuirea unor forţe vii supranaturale, unor di-. 

vinităţi cârmuitoare ale lumii:” 
1. Necesitatea de a-și “ezplica natura: și tonome-. 

“mele ci. 

Pa 

"9. Necesitatea de asupune “şi “uliliza acele feno- 

mene pentru interesele și dorinţele lui. >= 

In. primul caz, se explică lucrurile, atribuindu-se 

„voinţei și intenţiei unui spirit ; în al: doilea, se utili-- 

zeăză puterea lui, se recurge la atotputernicia lui spre. 

a determină înlăturarea fenomenelor neplăcute sau - 

producerea celor dorite; -când nici unele nici altele . .. 

“nu stau în puterea omului, precum: boalele, schim- 

: bărite meteorologice, cosmice, întâmplările viitorului 

ș. a. Li = 

Fiind date condiţiile naturale „permanente; în cari 

N 

se produce sentimentul religios, se poate zice că a- 

“cesta e-un fenomen sufletesc esenţial, inseparabil de 

existenţa și situația omului în nalură.. 

Dar dacă sentimentul religios nu piere ; dacă i se 

poate aplica şi lui atorisma nihil interil, tot “atât de 

adevărat este însă că el se schimbă treptat cu des- 

voltarea inteligenţei şi a culturii în genere, şi căise . 

poate âplică, tot atât de bine; cealaltă- parte a cuge 

tării citate: omnia mulaniur. 

Modificările lui atârnă . de ideia ce- -și face! “omul” 

despre forţa supra- -omenească, în dependența căreia, 

Si
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” în 

se simte ; atârnă de felul. și. natura determinată a 
puterii, pe care o recunoaște ca supremă în lume. 

-.. În formele superioare ale religiei, cum este crești-_ 
uiemul sau cum se găsește în: concepţiile spiritelor 

„filosofice, puterea-supra-omenească, ce cârmucște lu- 
“mea, închipuită ca epirit infinit, etern, atotputernic, 

„- care se află-pretutindeni, vecinic de faţă, vecinic viu, 
activ, conștient, în ores clipă şi în orec loc. EI este viaţa 

“şi sufletul lumii. Vieţele şi sufletele omenești sunt din 
„e și în el. Şi fiindcă el este spirit; spiritul nostru se 

poate pune în relaţie directă cu el. Sentimentul! intim | 
al acestei legături dintre cugetul nostru şi divinitate 
este esența religiosităţii, | o 
„Sentimentul religios poate îi numit, cum spune: 

: H6ffding; un: senliment al vieții cosmice. -In. adevăr 
după cum. sentirientul vieţii noastre organice. ne“dă 

"acea dispoziţie fundamentală, care corespunde în noi 
funcţionării organismului nostru, tot astfel-sentimen- 

-  4ul religios exprimă modul cum viaţa noastră afectivă, 
„ e “determinată de cursul evoluţiei universale”, 1) | 

” Intr'un sens mai general, termenii religiozitate, cult, 
se estind la orce sistem de gândiri și tendinţe, cari se 

„„.. consideră de om ca fiind mai presus de orce alt lucru | 
„în vieaţă. Astfel se zice de unul că are: religia liber- 

__tăţi, de altul că are cultul științei sau al binelui, al 
„-» frumosului, al dreptăţii, al datoriei, al patriej.. 

SENTIMENTELE ESTETICE 
„- Lucrurile din natură ne plac și ne ătrag din două 
-Găuze: . a 

1. Pentrucă sunt favorabile intereselor noastre ma= - 
 — 

  

DĂ) Op.eit. p. să, i Sa 
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teriale, sunt folositoare ; de ex.:.âpa,-îructele, aerul, - 

"pânea, ctc.. In cazul contrar ne displac şi ne resping- 

„1.2. Independent de folosul ce ne-ar aduce, deti în. . 

mod 'imedial 'şi dezinleresal, precum: un răsărit ori.-- 

-apus de soare, luna pe un cer senin, conturul unor 

munţi_ înalţi la, orizont, cântecul privighetorii.. In 

cazul acesta, sentimentele se numesc eslelice, iar lu= 

crurile și fenomenele: ce le produc, se numesc în ge. 

neral frumoase. După împrejurări, uneori fenomenele: 

estetice se numesc sublime, sau grațioase. Alteori ele: 

“ constau într'un efect de înveselire manifestată: prin 

„râs, şi se numese comice. a 

„_” “Toate aceste -fenoinene și diferitele lor nunaţe le 

„studiază în special știința FEslelicei, arătând condiţiile. ; 

în cari se deşteaptă în noi. - i a: 

Sentimentele estetice însoțesc cu deosebire percep=. 

țiile și reprezentările: vizuale și auditive .precum şi 

combinările lor. Iar lucrurile mai capabile de-a le deș- 

teptă în noi sunt producţiile naturii organice şi ale 

“unor activităţi: omeneşti, -anume ale artelor frumoase, 

precum: poezia, muzica, piclura, sculplura, arhitec= 

tura. Primele două arte prezintă escitaţiile sau, elc- 

mântele lor sub formă de succesiune în limp, celelalte 

trei: sub formă de simullaneitale, sau: eslensiune în 

spațiu. Ele se deosibesc de artele industriale sau utile - 

- prin faptul că acestea au ca țintă efectuarea mijloa- 

celor de satisfacere a trebuinţelor născute din instine- 

tul. de conservâre și de bunăstare a vieţii. - 
. x 

“ Ca să producă efecte estetice, lucrurile trebue să - 

îndeplinească: anumite condiţii de formă, de cuprins. . 

şi. de asociaţie. 
a) Condiţiile fârmale sunt: simetria, proporţia, pit= Să 

- 

mul, unitatea în varietate, adevărul, etc., toate cerute. | 

a. „ze 
= aa 
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„île nişte: trebuinţe “ale organizaţiei noastre psiho-fi- „n zice. Așă, simelria, în privinţa aranjării părţilor în linie 1. “orizontală, proporția, pentru liniile verticale, sc ba- „n zează amândouă pe cerinţele simțului organic de echi- "libru al corpului ; de asemenea rilmul e bazat pe ce- “rinţele unui simț organic, şi necesitatea lui decurge din „*. Ratura mișcării periodice, ritmice, a iuncțiunilor nbas-: „3: “tre vitale, precum bătăile inimei, pulsaţia, respiraţia, .. 2 “Când se iuțeşte sau se incetinează ritmul acestor func- iuni, se presupune o modificare corespunzătoare în - = suflet; provocată bunioară de emoţii. El -crește sau scade proporţional cu vitalitatea. De aceea și în arte: n poezi€, în muzică) un ritm vioiu, repede, sau domol, „încet, porneşte din sentimente deosebite și provoacă . „sentimente estetice corespunzătoare. în ascultători. - ” Condiţiile formale se mai. numesc: și. faclori direcți ! “în producerea emoţiilor estetice. i 
-:b) Coprinsul sau ideia lucrului o0,ra operii de artă 
impresionează și mai tare. Condiţiile formale pot îi îndeplinite, fără ca obiectul să placă; dacă îi lipsește 

- “coprinsul, adică viaţa internă, expresia. O figură, or-. “cât de regulate ar fi trăsăturile ei, ne lasă:reci, dacă "inune manifestă nimic din viaţa intimă. Din contră, „ne mișcă în, mod plăcut; dacă exprimă un fond sufle- „ “leăc, mai alâs dacă exprimă ce are sufletul mai demn, “mai înalt: pornirile simpatice, iubirea, seritimentele - “morale. i ” i | De aceea omul este cel mai superior obicot al artei. „Celelalte ființe și lucruri din natură primesc în mare Pparte- valoarea estetică, întrucât sunt considrate câ: - .. . -simbolul unei. stări din sufletul omenesc. Astfel vor- _ bim de:stejarul ;,falnic și mândru”, pentrucă statura - „lui dreaptă ne aminţește atitudinea.omului energic, - N - 
o. - Nat . . 
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„care nu se pleacă în faţa advers ităţilor- vieţii. EI sim- 
bolizează in ochii noștri. energia: Asemenea vorbim de 
salcia „plângătoaret, care își pleacă jalnic ramurile 

“către pământ, “pentrucă umilita ci închinare pare a. 
insemnă slăbiciunea sufletească a unui om, a cărui 

inimă, frântă de durere, dă întregei fiinţe înfățișarea - 

deprimării. Salcia simbolizează, astfel, durerea, melan- 

olia, Și se găsește la locul ei pe morminte, -în. cimitire... 

6) Asociaţia contribue mult la valoarea estetică a. 

„lucrurilor. Multe lucruri şi fiinţe ne impresionează. 

-. fiindcă xedem în ele încorporate; oarecum :emoţiile. . 

noastre, durerile sau fericirile trecute, adică fiindcă 

s'au legat de ele cevă din amintirile vieţii noastre. 

„ Astfel sunt locurile unde am trăit, persoanele cu cari . 

ne-am pelrecut copilăria ș şi tinereţea. O floare uscată, 

presată între filele unei cărți, când dăm din intâm-.? 

plare de ca, răsfoind cartea, câte idci-și emoţii deş-: 

„teaptă în suflet, ca ecou al momentelor dispărute, pe. | 

cari le reinviază, fiindcă s'a legat de ele, din clipa când" 

> „am aşezat-o acolo, la.0 anumită pagină din carte. 

îi - a X. a o 72720 

Sublimul. — Starca . “sufletească. din. momentul 

când -admirăm ostatuă, o floare, în liniile ei elegante, 

graţioase și zicem că e frumoasă, e o stare de contem=. 

„plaţie liniştită, senină, admirativă, care se deosebeşte: 

„de starea sufletească ce avem, când privim cerul în-: 

tu? o noapte înstelată și admirăm măreţia ostraordi- 

nară a, naturii, a -forţei universale transformate in. 

„atâtea forme” răspândite în spaţiul infinit ; sau când, 

-, de pe malul mării,.ne uităm în depărtări nețărmurite; 

când imensitatea. mișcătoare, a valurilor urlă agitată 

„..de '0. furie îngrozitoare. Atunci. admiraţia noastră . 

e nuanțată. d de un element: de teamă, de. umilință Și 

r . Na E 
.- Do , - . 

E a a ,
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de grijă. Atitudinea sufletească e aceea din faţa ex- 
“traordinarului, neașteptatului, neînţelesului, și o expri- 

„ măm zicând că spectacolul ce o produce, e mărej, su- . - 
Dim ai E E 
"In sentimentul sublimului, al mnăreţului, se poate 
distinge astfel un element de neliniște amestecat, cu 

„plăcere, pe când în sentimentul frumosului plăcerea 
- pare a fi mai.curată. Neliniștea, jena, umilinţa, ele- 
“mentul relătiv dureros din sublim se explică prin faptul 

„__“Gă acel spectacol covârșitor nu-l puteiîn coprinde cu 
“mijloacele mărginite ale percepţiei noastre sensibile, - 
„cum € infinitul cerului înstelăt ; sau-prin faptul că fe- 
nomenul contemplat e susceptibil de a fi considerat 

„ca o cauză de distrugere posibilă a existenței noastre. 
Asta se constată mai evident în iața privelişti înspăi- 
„ântătoare a arderii unui oraș, unei" păduri în flăcări - 

: sau a unei vijelii groaznite pe mare. Cevă: din fiorul 
- înstinctului de conservare ameninţat aruncă în conș- 

tiinţa noastră un element de spaimă, care amestecat 
„u sentimentul de admiraţie, de mirare, de plăcere, 
dă ca rezultat final, mărețul, sublimul. .. 

'Comicul.— Ce împrejurări provoacă râsul? | 
„Nu e vorba de cauzele fizice; cum e.gâdilatul, sau . 
de râsul provocat uneori de o bună stare fiziologică; . 
vetc., ci de râsul provenit din cauze psihice, și ănume 
în special-din acelea cari alcătuese comicul, ridiculul. - Problema aceasta psihologică afost de mult ata- „ceată, Soluţia ci nu este uşoară, : Aaa 

„De ordinar comicul pare a decurge. dintr'un con-. trasi. Un tânăr „fercheş?”, gătit la modă, tocmai când trece fudul prin. faţa unei societăţi, alunecă și câde. - - Un ginere, care cră așteptat pe peronul gării de multă. ,. - - , . A - Ă , ” . „e
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„home adunată să-l primească, se coboară din vagon . 

îmbrăcat în haine negre, dar încălțat numai în ciorapi 

albi. In timpul călătoriei adormise în tren şi un farsor: 

_ si aruncase ghetele pe fereastră. Un bătrân galant se 

aplecă să ridice de jos batista unei doamne, și nu mai: 

poate să se ridice singur în sus cu batista. Un clown: . 

- se opinteşte din toate puterile să sară peste un obsta- 

- .. col, şi, când ajunge în goana mare “în dreptul obsta- 

colului, deodată se opreşte liniştit și trece alături, a-, 

vând aerul unui om care se plimbă, indiferent. Con- 

„“diţia contrastului, spre a produce râsul, în aceste îm-.. 

.„*  prejurări, este ca întâmpiarea neașteptată să nu: îie- 

“ un accident nenorocit. aa Da 

Când se fac preparative: grozave- în contra unei. 

ae
 

ss
 

o
 

sau de o însemnătate .disproporţiona! de' mică, ne -. ; 

vine să râdem. oi. 
o 

_ Asemenea când vedem un luptător straşnic stând 

„nepăsător şi neclintit la silinţele de a-l trânti ale altui: - 

luptător inferior, care șe svâroolește şi se sbuciumă și... . 

asudă în zadar, şi pe care voinicul adversar îl aruncă E 

= "la pământ cu o simplă-scuturătură de umăr. Râsul 
zi 

-“crește.cu cât se repetă de mai multe ori, una după: 

alta, aceiaşi scenă. | ” 
* 

îm Când unor.pregătiri și încordări excepțional de mari 

- urmează acte sau rezultăte neînsemnate, iar ne vine să - 

+ vâdem, Parluriunt monles ; nascelur ridiculus  mus.. 

| Tartarin, vestitul și hasliul „lueur des lions” înarmat. 

până în dinți, împușcă în cele din urmă un leu orb- 

domesticită a | Se 

Zi Asomenea când-o putere, în adevăr mare, e zădăr- 

i “picită în efectele ei de împrejurări cu totul neînsem-- 
| ta î 

| 
mate, dar greu sau imposibil de înlăturat. O simplă, 

> - : .. 

, 

primejdii, care se dovedeşte în urmă că eră închipuită: :. -- 

;
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„muscă incăpățânată, care vine mereu de se așează pe 
- nasul unui orator serios, și-l. silește să facă repetate „ “mișcări involuntare și inutile spre- a o goni, poate stârni râsul asistenţilor. e - 

_- In toate aceste cazuri vedem: un: fel “de, contrast : 
contrast între ce vrea cineva să fie, să tacă, etc. și.ce -- este, ce face; în realitate ; contrast între două situaţii 

„scari nu se potrivesc, dar vin împreună ; contrast între 
„eva mare ce'se așteaptă și ce se întâmplă de fapt. 
„Acest contrast se poate reduce adesea la deosebirea „între manifestarea veritabilă a vieţii şi una care se, 
aseamănă cu dânsa, dar-e pur mecanică sau devenită - mecanică, fără atributul biologic al finalităţii, și care 
„apare.deci fără necesitate și fără scop, ba uneori ală- 

__turea sau chiar în contra scopului 1). Jocul păpușilor „e cazul tipic pentru exempliticarea acestei cauzalități -a comicului. Tot aici intră „ticurile”, cuvintele fără 
trebuinţă; intercalate în vorbire; cazurile de distrac- . 
“ţie ; uhdle gesturi obişnuite, săvârșite fără loc și fără 

zost, - e CI i E i Ă 

"SENTIMENTUL INTELECTUAL AL. 
a | ADEVARULUI. . N 

| Sentinzontele intelectuale, cari insoţesc căutarea a <devărului, sunt plăcute sau neplăcute, după cum func- -“ţiunea inteligenţei: se apropie..ori se..depărtează de . „scopul ei, după cum se crede că adevărul:se atinge 
“ori nu, Când: fenomene izolate se recunosc “ca niște -căzuri particulare ale unei legi generale, când.adicăele . 

4) Teză desvoltată de Henry Bergson, în Le Rire.(Biblio= Na
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“se aplică, spiritul şi-a indeplinit menirea, -omaul simte - 
mulţumire, o plăcere „pur intelectuală”. E naturat - 
deci ca sentimentele, intelectuale-să fie mai puternice 
'și mai variate la spiritele culte. Acestea posedă mai. - 
„multe principii--generale, la.cari reduc fenomenele: 

particulare, prin cari adică le apercep. Neputinţa de a.- 
-pricepe, de a reduce fenomenele particulare la'o Te-. 

„intelectuală. Sia a 
N 4 s. a 

Prin „sentiment. al adevărului” ( presentiment) se. inţeiege: . 
uneori o. "bănuială, lipsită de sprijinul argumentării. și moti- 
vării despre ce este sau va [i. Aceste supoziţii trebuesc su- - 
puse la proba observaţiei directe, spre'a deveni din bănueli, 

„convingeri. Ele nu.trebue să: dctermine necondiţionat opinia. 
noastră despre lucruri și oameni, Și încă - mal-puţin să con- 
„ducă, activitatea, i E _ a 

po E a p. . N pe 
Pi | _ - 

i , 
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Surpriza; -mirarea; ; curiozilalea; — Iimpulsiile acli=. 

“aşteptat, pentru. care, atenţia . nu' eră pregătită ; Şi 

atunci - mișcarea” de: adaptare a organului aperoeptiv.- 

pentru. prinderea exoiteţiilor ncaştoptate, produce o. 

- emoție. ME : 

„gulă generală bine cunoscută—când aceasta se simte .: 
- ca o trebuinţă — e o cauză de neplăcere,. "de durere: 

vității inlelecluale, cari duc la plăcerea” “de'a cunoaşte, - - 

” 1e găsim sub forma. de. surpriză, mirare și curiozilale.. -. a 

ni surpriză spiritul nostru se izbeşte | de ceva ne- - 

 Emoţia e şi mai. i acăcituată când în surpriză e şi 

* mirarea; “când adică acel lucru sau fenomen mai ăre: 

_şi proprietatea de a îi cevă rar, neobișnuit, neînțeles; - 

1. Dacă mirarea nu e prea mare, “dacă nu e: prea: . 

„accentuat elementul miraculosului — se. naște tre-. :- 

„_buinţa de a înţelege. Spiritul simte o  lacună, cauză de. 
„e 

- 

. mirâculos. In: cazul acesta putem distinge două îm- > 

“prejurări: -:- > i i Sa
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"atare. „Credo .quia absurdum”, 

La ce serveşte în lume? Iată întrebări ce 

... Plăcerea căutării adevărului, 

> <ât în căutarea lui, Se pâre că atirma 
„i S'ar da de a gata adevărul ultim, du 

_. Mânatul d'a gata, ci vânătoarea. 

aa 

„meplăcere, care trebue înlăturată prin complectarea” 
“cunoștinței. Deci mirarea poate, în adevăr, să fie 
“considerată ca începutul filosofiei. a 
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2. -Insă-câte odată elementul miraculosului e așa. 

proape face să se uite posibilitatea şi necesitatea 
“cercetării. Lo Si 

Ba se.simte chiar o plăcere în a lu a miraculosul ca 

Curiozilalea e „de asemenea un. impuls universal 
„către cercetare. Adesea curiozitatea e aşa de puternică 

încât, pentru trebuința de a 
:sonal al conservării. 

» î" O formă superioară a impulsului de a cunoaşte este 
trebuinţa de a explică, irebuința cauzalilății şi a fina- 
dilății.. Pentru: ce este cutare lucru ? Cum se explică? 

eşte şi le pune 
“chiar mintea. copiilor, la tot pasul. . - - 

„— Poate că plăcerea 
noaștered. şi posedarea adevărului, 

ţia lui Lessing că dacă 
pă care spiritul omenesc 

ea de a-l căuta, e înte- 
tfel şi vânătorul nu: vrea. 

adevărată nu e chiar în cu 

umblă de veacuri, ar preferi plăcer 
anciată pe un adevăr psihologic. As 

„de niare și de puternic, încât copleșește sufletul și a- . 

află, se uită interesul per- -
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PARTEA A PATRA 

ON OINPA 
o : / 

„.* "Woinţa cuprinde în sine toatt fenomenele psihice, - - 

„ «aracterizabile prin tendinţa către acţiune, către miş= 

„are, vând un fond comun de apetivitate; precum . 

= sunt impulsiile, așă zisele instincte, inclinaţiile, pot- 

“tele, dorinţele, ete. - ÎN a 

” Yoinţa este -partea . practică a. conştiinţei, reprezentând + 

„ * mișcarea “nervoasă dela centru spre. periferie, .activitatea, 

- * sau reacţiunea dela .subiect la obiect, 'la Tumea exterioară, .: 

-pe care Caută, s'o- modifice, adaptând-o trebuinţelor, utili-_ -: 

zând-o pentru vieaţă. Ea porneşte” dintr'un” sentiment.; 

| plăcerea dă' naștere * tendinței. de a obține cauza acestui. -. 

. „sentiment favorabil ; neplăcerea, din contră, provoacă ten : 

 “dinţa de a înlătura cauza sentimentului. Aceasta este legea - 

= “generală a determinării voinţei. ae e 

2 - “ Woinţa este însoţită totdeauna şi de un element de-cu- | 

- noştinţă: prezentaţie sau idee. o + RE 

"- Voliţiile se ' împart, după factorul intelectual însoțitor, _:.: 

care măsoară şi gradul de complexitate al.funcţiunii lor: . : 

1) în prezentative, însoţind sensaţii, percepții ; și . . . 

2) în reprezentative şi cogitaţionale. Aceasta: din urmă, în- 

- soţind idei şi cugetări, constituesc voința propriu zisă, sau 

"în sens restrâns. Da ae .. 

- = : - 2 - 7 TI 

a - a i î Dia pr 7
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Elementele vointei | 

Fenomenul complect de voinţă se compune din ur- 
ia mătoarele-elemente: - — 

1. Intenţia de a faceo acţiune, reprezentarea î în 
minte a. unui scop, pe care voim să-l realizăm. Ele. 
mentul intelectual. e : 

2. O imboldire, o cerere psiho- fiziologică dea realiză 
acea ideie, acel:scop pus în minte. Acesta e elementul: - 
de nuanţă afeclivă, prezentat dă Grdinar sub formă de 
dorință. . i a 
„8. Numai cu atât, am fi încă în' afară din terenul 
“propriu al fenomenulii voluniar ; căci ceeace car acte= 
” rizează actul ca voluniar e elementul: acliv, acea pro- 

. pensie, acea pornire, Ce tinde să se transforme în miş- “ 
7 care,:spre a aclualiza intenţia, scopul dorit, Mișcarea, -” 

:motilitatea, e caracteristica parliculară a fenomenului: - 
voluntar ori activ. Despre pârtea.. fiziologică, centrele 
-ce funcţionează, mai intens în momentul voinţei, sunt. 

„_* centrele motoare. 
Elementul acliv „este invederat 1 iai ales 4 în forraele: 

interioare: de. voinţă, "în actele refleze; sponiane, in- 
= “ slinclive. „In toate avem mișcări simple sau complexe, .. 
“provocate, fie deo excitație. externă (la actele instinc- 

„tive), fie de o modificare internă" (la actele spontane). 
Și desiănțuite de aparatul organismului: moștenit. 

„In actele de. voinţă mai complexă s'ar părea că fac- .. 
torul motor se află numai în cazuri de activitate mMus- 

: --culară vizibilă. El. există însă și când activitatea nu-i - 
așă vizibilă ; atunci este latent. Când. omul. gândeşte, 

Dă "voşte.să destege: o chestie, meditează o „problemă, 
„concepe! un plan, atunci pune! în funcţie factorul motor - 
i i a 

—_ = DI e: >



„a alenției, în acea s6lecţie.. ce se face între deosebite 

idei pentru alcătuirea unui plan, în lepădarea unora 

= 

S 

al încofdării cerebrale nervoasă. In lupta intelectuală . 

din cle, în căutarea altora, în ţinerea şi fixarea unui... 

grup 'de idei sub lumina conștiinței, găsim o ocupaţie = 

dintre cele mai obositoare ; de multe ori_mai obosi- 

“ toare chiar decât munca fizică, Și, în această muncă/ 

» le încordare, funcționează incontestabil centrele mo- 7 

toare. - -. gri 

Dar cazul tipic al voinţei ostezfără îndoială, acelaal 

. activităţii vizibile, al. manifestării în afară prin con-: 

„tracţii musculare. Aici-avem cazul cel mai elementar 

— şi mai tipic: îuncţia centrului motor “ce se descarcă . 

fo 

„prin firele emergente, motoare, asupra mușchilor, pe 

“cari îi contractează și determină manifestarea” exte- 

rioară vizibilă, _- . pa 

__ Se.vede,.din cele de până aci, “cari vor fi chestiile 

- “de căpetenie în studiul voinţei. | 

- Se va cercetă: a. i MD | 

A) Cum se alcătuieşte și cum creşte voința din puâ- - 

stat de vedere al:manifestării în afară, al descărcării 

“motoare; al molililăţii. A | 

- Aci'vom avea de considerat: 1. El6mentul motilităţii. 

înnăscule, datorite organizaţiei fizice; său: psihofizio-" 

“logice moștenite, așă cum se manifestă în trei feluri - 

„de acte: refleze, sponlane și inslinclive. - Pe tanalele. . 

acestora se descarcă primele porniri, primele impulsii. > - 

2, „Eleinentul motilităţii câșligale prin oxporienț ș și 

„„ condiţiile desvoltării lui. Ia i 

B) A doua parte importantă a studiului voinţei va 

- cercetă: cum se alcătuește și cum se. crește. voinţa 

„ dospre- partea, senlimeniului, şi a inleligenței. a 

4
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A). ELEMENTUL. MOTOR. AL VOINTII 
o. 

1, Factorul înăscut al activităţii, ' 
« 

“Vom stia mai întâiu. acele mișcări ale organismu- 
“lui cari sunt provocate și determinate, în mod organic, 

de însăşi Alcătuirea „primitivă a corpului, cu ocazia : 
unor excitări interne sau externe, ca niște descărcări 

automatice ale corpului, făcute fără. intenţie clară. 
Originea motiliății. —- E importantă constatarea că 

„organismul, după cum elaborează, în anumite con- 
„diţii; sunete, culori, lumină, etc., tot așă produce și 

"mişcarea, în virtutea unei proprietăţi particulare a 

materiei organizale.= - | 
- Mișcarea o produc. corpurile însufleţite în în virtutea 

ia două elemente organice: mușchii și nervul. Inst 
„pentru mişcare, ca.atare, numai mușchiul e esențial ș? e 
indispensabil. Mușchii au o constituţie particulară ce-i 
fac” capabili de coniraclililale ; şi aci avem origincă 

„mișcării. Coniracjia se săvârşeşte în urma acţiunii”, 

«unor stimuli de diferite naturi, precum: curentul 
nervos şi stimulii fizici (o atingere mecanică, înţeparea, - 

acţiunea'himică, electrică). Pe lângă aceștia ar mai îi 
stimulul. mintal, psihic; dar, în definitiv, acesta se 
reduce tot la un stimul nervos, fiindcă curentul nervos 

“pornit din centrul nervos, unde s'a elaborat ideia mi- 
Sarii, ajunge la locul special din corp; căruia gândul 

căută să-i deă ordinul de a se mișca, și provoacă con- 
teacţia, în contact cu mușchii.. 
„Cum însă acea mișcare nervoasă ştie să meargă: 

drept la mușchiul special, spre a provoca contracția?
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“De ce nu se rătăcește s, e. dela braţu! drept la picio- 

zul stâng? So-intâmplă negreșit și aceasta câte o dată, 

__ însă numai în cazuri patologice, de aluzie locomolrice. 
. . „ -. a - > 

-- Dartocmai aceste cazuri excepţionale'pun în evidenţă 

pe cel normal, care ar trebui mai de grabă să ne lacă: 

să. ne mirăm. Aici avem o. dovadă- mai mult despre >. 

chibzuita și predestinata -organizaţie  telcologică a 

„corpurilor și fiinţelor vii, organizație alcătuită din 
“capul -Jocului în vederea îndeplinirii unor anumite 
scopuri. Sunt drumuri mai dinainte bătute și stabilite 

între părţile corpului. :Așă că, graţie acestei orgâni- .», 

“zaţii preslabilile, se. săvârşesc toale mișcărite- compli- 

cate, pe cari individul, singur prin el, nu le-ar pulea 

învăţă numai din experienţa vicţii proprii. 

E IC 
Să ne închipuim o legătură de - fire, bunioară firele ce dus „» 

lumina 6lectrică în oraș. Dela mişcarta ce se-face în cenirul, | 
- pleacă un curent ce-se împaite pe drumuri prestabilite prin: - 

instalaţie materială determinată şi ajunge Ja dilefite puncte. 
A fost deajuns impulșia. dela centru şi a"piecat curentul pe 
căile ştiute,.şi din care nu poate cși. Lot astlel şi în'organis- „> 
mul nostru: Sunt căi prestabilite.prin însăşi orgânizaţia noa- 
stră, Cu dcosebirea, firește, că într'un organizm viu aceste 
căi ale curentului nervos se pot, schimba în diferite feluri, 

»„ se'pot complica, după interesele dominante ale vieţii. 

> , . . pă - , . i - - PR , e , , E . / 

| „Actele spontene şi reflexe'; 

Corpul produce, dar, mișcarea prifi mijlocirea mu- 

„șchilor. Forma cea mai priiiitivă e, însă, mișcarea ce 

nu e datorită provocării unui stimul dinafară, ci ela-. 

-- borării interne libere.a corpului, Acestea sunt mișcă= 

- „vile sponlane-- DR 

Excedentul de. forță. nervoasă, acumulată în orga- 

-nism prin hrană, cere și tinde a cheltui, a se descărca: 

_ ăceasta se 'efectuiază prin contracţii musculare pro- *. - 

i. Gărănescul.-. - Psihologie în SIR i N 17 
x. 2 a e Ă . - ” - 
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Ă vocate de un curent nervos 3 centrifugal, venit pe nervii: 
motori ; de aici acele mișcări. fără scop premeditat, 

- pornite din trebuinţa de a consumă un prisos de encr- .. 

gic nerviasă, și cari s6 observă: în pornirea neastâm- 
-părată a. copiiior și animalelor mici către mişcare ; în 

“actul deşteptării, al deschiderii ochilor, ridicării pleoa- . 
= pelor, dimineaţa, fără îniboldire exterioară; ; precum ȘI 

”- în tendinţa gener ală spre mișcare, după un îndelungat 
-r6pâus și în urma unci hune nutriţii ;apoi în mișcările 

individului din. , perioada foelală (AL Bain). 
, | E 

“ Cui se produce i în adevăr prima mişcare “onibrionari? că 
nu e pricinuită. -de o escitaţie, primită asupra corpului, s'a în- - 

vederat prin observaţie minuțioasă făcută asupra. puiului, 
“încă în ou, şi care începe ase mișca din a cinciea zi, deci din . 

a „0 impulsie internă. o 

E , E e ă SA 
“Afară ă de aceste acte spontanc, organismul produse 

“niște mișcări „adaplaie scopului conservării, „dar nsin- 
„văţate prin_expstrienţa individuală. Autontatul orga- 
nele execută îni mod fatal, dându-se structura lui, î 
„contact cu o: escitație anumită. Acestea sunt cuprinse 

2. în categoria actelor re/leze și inşlinclive. - SI 
RE Actele reflexe nu se învaţă ; sunt inconștiente, a au- 

„A tomatice ;:dar .se produc în. scopul conservării. Și 

centrul - nervos, unde se elaborează mișcarea, poate 

. fi sau măduva spinării, care-i eminamente. centru. de 

mișcări reflexe, său măduva prelungită sau alte părți 

din encefal, sau tuberculii. cuadrigeeni, sau în line: 
“chiar cerebelul. a - LT 

„Deosebit de aceste diferite puncte din sisLorul ner-— 

os cenlral, coprinse în axa cerebro-spinală, mai gă- 
— sim: altele, in; marele simpatic, “numite_centre simpa= . 

tico sau ganglioni i simpalici, Acestea sunt mişcările 
N 

.. - 

|



  

    

ollexe: câ-aleătuest funcțiipile: Grgarielor vieţii Vege- . : 

tative (inimă, - plămânii, intestinele, stomacul). pi 
zi, J Da m - - 

Știm că în Orice “act reflex: trebue "să îi tur escilanit., care 
să atingă.capătul nervului CE duce impresia:la un cent U, Și, . 

“că în “urină. se “produce reacţia, In reilexul funcţiunilor or- - .... -.: 
„ganice excitantul este : în inimă prezenţa sângelui, în.stomac --.:_. 
“si intestine prezenţa alimentelor ; ete; Acest excitanț atinge.“ 
capătul nervilor Simpatici; cari-duc impresia delă centru; se." i ” 
peoduce mişcarea: inimii,intestinelor, stomacului său contrae- ! N Ea E 
ţia din glandele. ce secreteazii sucuitile „becesare, „vieţii: sucul”, - 
“gastric Și intestinat, Na | i, i Eat Et 

  

- Da - 

  

     

     

  

“Ca iseniplu de mişcare vellesă-i măi: putem: Tuă aş 
. căile inisului ș,de asemenea: clipirea; iăcrămarea, pro a î 

Noe ale: fie! de. excilaţia luriinii,. fie, de aceea a! unor. aa 
di “i corpuri 'sirăinc. în, atingere cu org anul vederii. Ea 

Mişcările; armonice, . inersul, “imotatul.. etc... Avem 

însă altă. categorie. de mişcări, tot neînvăţate, și tot. 
2 “predestinate.- de “însăși - structura . oiiganismălui;. dar. i 

“mai „omplicate, combinate Şi armonice: ritmul Mer - ii 

:sului, innotatuliui (atribuite de. fiziologi' mai: mult: core: 3 
“belului)- „Se pare 6 că; mersul Şi înotatu! se faţă i dar = 

   

   
   

  

    

   

   

          

    

  

      
    

   

   

“Luire Care să permită o: mişcare aimonică' a oa 3 

muşchi ș şi a diferitelor membre, în. direcţia unităţii, 
gneralt: de plan. pe: care”o; dă. scopul mișcării. Mai. 
întâiul e uşor, de. observat, în. e. priveşte “mosul, că, 

: membrele, chiâr înainte “de â începe copilul să. meargă, - 
au 0 o dispoziţie de mișcare: allernanlă. Cele „patru, meriz; 
-] E i inferioare (sau A ariterioare' și. poste-: 

rioare au; prin. Organizaţie. o "dispoziţie. că face cas, Să 
îndată ce 3e mișcă: unul); celelalte să fie, dispuse pentru: o E 

- 4 o. miştate suocesivă. său alternantă. Să 
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Cine invaţă schimbărea picioarelor Oamenii, „când merg, 
"îşi alternează în mod inevitabil şi fatal mâinele şi picioarele. 

| Ii o analogie. între. această alternare a membrelor. omului cu 
aceea a 'membrelox animalelor: Braţul 'arept sau stâng:se 

„- schimbă în mod regulat cu schimbarea. „piciorului drept sau . 
a. pa „stâng. Această dispoziţie” e-dată. de: organism, e structura 
"a. “însăşi a automatului : corporal: dându-se. numai escitația 

gândului. de a.merge, şi atingându-se. rezortul nervos unde e. 
|  “centrațizată mişcare ek, acest” centru dă naștere unui. curent 
1. ce: 5e radiază pe mâi "multe. căi: "prealabil stabilite şi legate. . 

- “ între ele.: Pe acea combinaţie: motoare, înscrisă în organism, 
a: se întemeiază mersul,  înotalul şi și orice altă mişcare combinată. Si 

pn at . = a S 
Ei : > e - — 

PCIe ” Corelaţia stabilită, tot priă. organist; a. diteriteior 
Se 3 „mișcări ale centrelor nauisculare merge şi mai: departe. | 
RI “E greu a sc constată: o. mişcare. izolată:: O mișcare a 

a unui mușchiu atrage „după sine'o corelativă mișcare a i 

DRE “altor mușchi, din: organism. E'un sistem întreg” de. 
Sia L „Mișcări,. ce: c-Alcătnește: armonia motrice a, „unui gesl. 

INSTINCTELE. i mi 

  

Aaaa ne ordinar, “când I:sp-vorbeştă de instincte; gândul _ 

„22 “riostru se 'duce mai. întâi la animale. Deosebirea. obiș- 
Se E -nuită ec se face-între om ȘI celeialte animale este: că: 

DI Dai “omul. eo fiinţă raţională, iar: animalul” un automat, 
m “mânat de instincte: E adevărat că, din punctul de: ve- 

pi „dare: al Făţiunii, omul sc. zidică. mult; “deasupra! celor- 
FE . “lalte- animale ; dar e inexăct să se “creadă că omul nu 

LI e călăuzit, ca şi celelalte: animele, “de instincte. 

n 4:03 Cesuni instinclele?. — Instintele se pot. defini: aele” 
- Se | “7ofleze. însoțile. de conştiinţă. Această. definiție. e inte-. 

IE - ” „meiată pe Iaptul. că instinctele sunt aste: determinate. 
de însă-și constituția. organică înăscută: Ele-se săvâr--€ 

014 şese în urma „unei. escilații, ca: „şi actele: rețlexă ; “însă 
- scitaţia loi e 'de natură psilidlogică, pe când la actele 

| rellexe eră de. natură „fiziologică, N - 
IDR A Da A a . Na 
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Ă Ş Ş Z ai Des - Îi a : - A a 

„11 Bscitaţia psihologică poate Îi sau'o emoție sau, mai 
* 6 ordinar, o senzație său percepție.:Asttel că instine- 
- „ele se pot numi și voliții-sensoriale:..” ms 
Za . pi. m. : 

“tinctive” - -- 
Si - 

7; Acţiunile sensortale determinate. de sensaţii, fiina provocate 

_Precizarea deosebirii dintre actele „,retlaxe” şi „ins- 

„în. “de escitatii periterice externe, se consideră-în genere ca invo- -- | 
„4 “tuntare şi se numesc de_unii când re/leze, când înstinelive. 

p- 

„imediat (mâna), zice c'a tăcut mișcarea „involuntar”, în mod 

  

Așa de ex., când cineva atinge un corp care arde şi'retrage - 

: rasinstinetiv”? sau ștetlex".,Dar-absolut învoluntar, în sensul Si 
;-. ave al'euvântului, sunt numai acele mişcări cari nu Sunt --. 
“precedate: de fenomenul psihic al:sensaţiei. — despre partea. : 
-. intelectuală și de:sentiment —- despre partea alectivă ; şi cari. 

sunt datorite numai organizaţiei și [uncţiunii mecanice pre-. 
-prii corpului; aşa sunt mişcările. vieţii vegetative, fenume: 
nele fiziologice; precum şi. mişcările, inimii, ale stomacului, -- 

„2. contractarea -irisului. sub efectul. lumminei.. “Acestea se.pot 
„+ numi corect şi acte sau mişcări refleze, adică mișcări ce u-" 
-“mează unor escitaţii fără un corelat (element corespunzăi.or) 

   
. transmisă pe nervii alerenţi sau motori. : 
“afară: pe nervii aferenţi 'sensibili, prin-o reacţie imediat 

-satii de arsură -provenită-din contactul: unui-corp aprins. Și 

--de aceasta prin faptul că e însoţită de lenomene psihice cori- 

  

„=.2.*.* ânȘtinetiveş cari nu trebue deci să se coniunde cu cele. reflexe. 
2 

aci mişcarea e imediată. ca la'cea reflexă;- dar se deosebişi» * 

- acesta; durere): Acestea'se pot numi. corect. mnișcări sau acte “7 

Ă 
ei
 

* psihic. Organismul'răspunde singur la o acţiune veniță din”! 

a: 

-. ştiente atât cogniționale (prezentaţii) cât şi afective (în cazul 

îşi absolut' involuntare; deși au, de: altmintrelea, ca acestei, 
** “proprietatea” câmună de:a urma, înediat unei escitaţii fără 

:--veflexie, adică 
. "sa că, dacă se numesc şi ele involuntare, acestea insemncază 

că sunt numai relativ involuntare, adică involuntare, Înisensul 

      

fără interimediarea unor operaţii intelectuațe. 

“ vestrâns al cuvântului,-eu alte.cuvinte că nu -sunt Yoliţiuni 

c 

In mişcările impulsiilor sensoriale se coprinde însă, pelângă. *” 
= acest fenomen fizic, încă unul „psihic, de” care. acelea sunt. - -- 

însoţite. ca în cazuj când retragem mâna în'urma unor seu -- 

| -.xeprezentâtive,.sau cogitationale sau deliberale... | 

NE = Rolul biologic: şi. mecanismul. psihologic al :ihsline-  .- 

> “telor. — Instinetele nu ai, prin tinnare; nimic imiste- 
2" zios. Caracterul lor particular şi care a pus în mirăre. . 

a E ME: ez Tae 

   



pe. De i urii, e: că: ele Sunt mișcări i adapiale Joarie bine la 
! | îndeplinirea unui scop, Jără ca nici ele să fi-fosl învă- N 

 Jate,, nici acel scop să ție cungscul clar de individ, Scopul : 
ea „„ Q“conservarea” individului, către care: tind! de altmin- 

> trelea: și acţiunile. voluntăre superioâre;. cele” delibe- 
“rate, “cu deosâbirea; că la: acestea. scopul x. mai mult: 

| sau-mai puţin. conștient. Cele. instinctive: din contră, = 
>. sunt reacțiuni pornite : din- deprinderi organice, :pe? 

2 cari individul 'le: găsește dela naștere, formate gata în 
A natura sa.. Dacă o pisică e bolnavă; merge.pe câmpie, ” 

ȘI îşi caută buruiaha de leac. De unde. ştie dânsa acea-.. 
Sa „sta? Puii: de găină, când aud strigătul-unei pasări. ră- 

| 3 pitoare său un „semnal: particular al eloştei, se: bipi-. 

“lesc, se ascund; Cineii i-a învăţat? Șoarecele cât de mic. : 
SE gând! vede'o pisică, fuge; şi pisica, oricât de mică,a- - 

: „Ieargă. după. el.: Se_zice. atunci că iiceste, animale asa. - n 
“cultă vocea instinătului e a pa 
Ce, găsim: în aceste acte “de instinct. „din piine as. 

“vedere: psihologic? Un: sentiment de frică. sau 'de pl 

> cere și un element de cunoștiinţă, o prezentaţie, Aceşti - -. - 
doi: factoii. formează. starea "de conștiință care deter-, 
„mină tupilarea,. fuga. sau. alergarea. animalelor. De o: 

: N "senzaţic, auditivă, vizuală; 'ete.,s s'a asociat, din tată în ii 

fiu, un seritiment și:0: mișcăre.Această. asociaţie, dis! 

— voliată şi perfecționată treptat: în' decursul nultor ge ă 
| „ăeraţii, sa. tranşmis- individului” prin: moștenire. ai 

Di “ Indivizii, cari. n'âu moştenit particularitatea : acca: Li 
- sta folositoare în lupta pentru. exsitenţă, au pierit. Cai." 
o pa caii au; rămas și s'au perpetuat, au. „datorit. izbânda” zi 
iai _ "lor instrubţiilor primite prin ereditate, odată cu viaţa, . 
Ş în organismu! - 19r, relatiy. la”: diferitele. proprietăţi £ ad. 
E - Îndrurilor înconjurătoar&. Asttel „din miulţimea de ! ti So 

        

   
   

    

    

     



DR . , „ 
, .. 

î .— 

Sinţe, ce au bătut la porţile vieţii”, natura a-a ales pe 

E cele mai bine înarmate penteu, luptă vieţii (Selecţie 

n naluralăj. Și una din aceste arme este, „pentru fiinţele, 
= mai inferioare instinctul ; pentru om, „mai mut, in- 

deleclul:. . . o . - . Ă Pee ” 2 

nstinctele la om. — Dar și oniul are 3 instinete, ba. 

„încă destul.-de” multă, E = 
Să începem cu cele ! mai elemenlare, manifestate la: | 

copil. . a a A 
Aclul sugerii. In acest act, se găseşte: o tommbinație ă 

_de mișcări ale gurii, provocate de senzaţia tactilă-a 
contactului buzelor. cu crganul alăptării. Toate mișcă- 

“vile, făcute i în vedere ca sugerii, sunt o coordonare foarle-" 

“ adaptată” Ja această intenţie: Coor donarea: e predesti- 

„nată pentru organism. Bi - 

9, MApucarea $ și slrângerca. — - Copilul, de ordinar, cănd, 

„atinge un lucru, îl apucă și-l strânge... a 

"Surâsul, act reflex conștient, ce se naşte când-i im- 

E i presii plăcute sensorialc,.- de vedere, tact; gust, -sc 

-*  produe. asupra... copilului. ÎN e : 

Intoarcerea capului dela escilaţiile vău  făcătoaie. | 

"-: - Wocalizarea, mai. ales acele sunete, făcute de:copii „.. 

“sub-formă de cântec fără melodie, âcel gângurit, dră- . 

„ Bălaș când sunt. liberi, sănătoşi lăsaţi în: .voia - tan- _ 

 taziei lor.. .--. ur SCREEN DR 

„Deosebil de aczasla; săsini și Inslincle mai - com ua 

îi  plizare:. IE 
Inslinclul imilaţici, prin care se o explică foar ie raulte, [ 

acte, nu numai:din: viața: „copilului, ci și din aceca'a.. 

“oniului matur. Poate nici-o fiinţă nu e așă-de pornită . 

a reproduce mișcările, gesturile, inodul-de-a fi al fiin- 

„elor de primprojur; € "ca a copiii. De. aceea, când: vrei. să 
v N Lai
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dăi omului o normă de acţiune, cel mai bun mijloc 
e să-i dai un exemplu concret. - 

Combalivitalea, pornirea către dominație, instinct 
„de aș-i arăta superidritatea- și puterea d6 stăpânire-a- 

“supra altora. O formă mai pronunţată a. emulaţici. 
Un instinct, ce pare a îi: eminamente omenesc, -in- 

slinclil ferocilăţii—care, negreşit, nu face cinste:nca- 
răului omenesc și c combătut de toată evoluţia con- 

„știentă a omului: -— cere a vedeă provocându-se, chiar 
- fără interes personal, durerea în semenii noștri; sub 

o formă șau alta.: Limba românească, 'și nici altă 
limbă ncolatină, nu are un termen special pentru ex 

— primare a acestei porniri ; numai în limba germană gă- 
sim cuvântul: „Sehadenfreuide”, “care însemnează plă- - 

cerea de 'a face durere, numai pentru a face! durere.. 
Sub lorm a- cea: mai - anodină, -iSchadenfreude” se 

vede în farsele ce-și fag! copiii unii altora, în tachi- i 
nări, păcăleli. | a : | 

Inslinclul simpaliei, din. contră, cere “să se. inde- 
"părteze durerea din sut'etul semenilor şi să- se pro-- ] 
ducă, în locul ci,.o stare, de. mulţumire. ată două 
instincte cari se contrazic. i 
Alb instinct, foarte important, este acela al răsplă- 

- Liri, ai compensării, care constă în a întoarce binele 

_cu bine și răul cu rău, Din ele ies, prin evoluţie, prin- 
“Zei piul. dreptăţii. Intoarcerea binelui cu bine se acceii- 

tuiază din ce în ce mai mult în evoluţia naturei ome- . 

nești ; ;iar întoarcerea răului cu rău a fost reprimată, 
și de moralișli și de profeţi și de. educatori şi de le- 

'- giuiitori, de toţi cari au, căutat să influenţeze: natura 
omenească ; toţi au. căutat să înlocuiască răsbunarea 

. 
„ personală cu justiția socială. e - 

Alte: porniri instinclivo: frica de tniunerie, de. sin- 
— 

- J



e 
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 gurălale, de înălțimi eziraordinate ;. apoi inslinelul . 

proprielății, care se. manifestă la? copii, de îndată: ce. 
poate.face, deosebiri între e peu” Și „non eu” ; instinclul 

„curiozilății, care se găseşte ș și la celelalte animale. EI 
za. 

„Adesea curiozitatea; ca pornit, se pune. în , conflist şi luptă 
cu frica de necunoscut; de “supranatural, cu: instinctul de - 
„conservare în general.. Din acest collict între instinete. re--. 
zultă câte odată situaţii comice Sau tragice. aie 

= - : So - ă o. i asi 

“De. asemenea, se poale nota instineLul jocului ș și al 

-- feslivilăţii, (ceremonialul, pompa). o pornire univer= 
sală în.natura omenească. și încă două, ce par con- 
"rarii: al sociabililăţii şi al limidilății. Ra 

„Se mai poate aminti. instinetul misleriosului, al lăi; 

— nuirii, din; car se nâsc, în definitiv, unele practice 

„ eligioase. In fine, pudoarea, o podoabă. a firii, om -, 

„peşti ; şi: iubirea. — a ii 

lată “dar.o. mulțime de instinele, din al căror. ru- 

_zort, sădit în natura oimencâscă, rezultă multiplici- i 

tatea actelor omenești. Din” combinarea ilor variată in 

2. diferite proporţii, sc nasc parlicularilăţile individuale ; i; 

“căci pornirile nu se găsesc Loate la toţi oamenii, nici . 

în acelaș grad; nici funcţionând cu -acecaşi putere; 

„Spre a cuprinde mai uşor varietatea atâtor instinct6 

„s'ar puteâ-grupă. în sategorii, după caracterele lor asc= 

-mănătoare. Ne - Ă 7 

1. O primă categorie ar coprinăe instinctele « cari 50 

- aseamănă între ele prin c caracterele lor. de 'reflezivi- 

„dale:. actul sugerii, apugării Şi str îngerii, al, intoargerii 

capuui. 
N 

„+9. Oaltă grupare £ ar alcătui acelea. cari, s6 aseamănă 

între ele prin. caracterul lor de spontanictaţe + rezul-. 

- stând dintr un. oxcedent de vitalitate: vocalizăre ca co-. 

a 7



  

pilului, surăsul, “jocul, festivitatea s sau nevoia de spec- 
. tacol, de: pompă, de paradă ; curiozitatea i ; imitaţia, 

3. 0 a treia categorie de acte instinctive: ar fi ace- 
N 

lea cari se“ raportează Iă inslinetul mai general de: 
“conservarea ihdividuală, precum:  combativitatea, îe- 

+ 

rocitatea, instinctul proprietăţii, al: timidităţii, al mis- £: 
terului; frica de întuneric și de singurătate.  :-- 

4. In fine, o apatra grupă de acte instinctive ar 
î constitui acelea cari decurg din instinctul de constvare 
a spejei: simpatia, sociabilitatea; padoare ea; onoa- 
“vea, iubirea, : - „7 

“ Aulomalismul inslinelelor.— Instineiele le-am nu- 
„mit reflexe conşlienle. Despre partea „psihologică, 

: orce instinct: e compus” din o parte de: cunoașiere,ce 
poate fi sensaţia ; din un. elemerit afecliv,. ce poateii 

. ostare de mulţumire or nemulțumire: frica, plăcere a; 
și înfine din un ast propriu, o contracție musculară, 
„0 pornire, Aceste elemente se descarcă toate la primul 
contact cu, realitatea, și uniform la toţi indivizii de - 
acteași speță. Si = . E: 
„Un naturalist a “făcut urmăloâre a observâjie. BI 

- ţinea” intro! colivie un: puii de uliu ; și,-pe când hră- - 
„eă din-mână; în „apropiere de colivie, un- puiu de 
curcă, uliu! din.colivie scoate. țipătul” lui particular. 
Puiul de curcă, deși nu experinientase nici un rău din . 
partea uliului, a lăsat mâncarea: şi s'a pitulat într'un * 
colţ, al. casei, de îrică,. La al. doilea strigăt, spaima 

puiului. de curcă fu așă de mare, că a fugit pe îe- 

. prealabilă: 

reastră și 5 'a ascuns-într'un colţ, de curte. Dela primă 
„escitaţie, s'a prov ocal o serie întreagă de stări sufle= ” 
tești și de: mișcări la indivizi” lipsiţi de experiență



  

Insă, pentru ca “actul instinctiv să se / producă, tre: - 

“buic organsimului o anuinilă escitaţie de natură psi | 

. hologică.. ma N a ae a î 
KE . . hi Bi 3 

  

sI “ Romanes 1) citează o experiență: tăcuiă de 0 s0- 
;*. cietaterde învăţaţi. S 'a crescut, îmti”o. cameră- așter- - 
__- mută cu covoare, niște: pui de găină. Deși puii au opi-. - i 

„. Geiul de a: scurmă! pământul, chiar” fără necesitate, În 

| „aceşti pui-nu răcăiau covoarele. Le trebuiă picioarelor. | 

„- Toraltăescitaţie de nuanţă tactilă. Indată ce au dat de. - 

x s 

0 grămăjoari ă del nisip; pusă “înadins în calca lor, âu-.:, 

"Şi “început” a, scurmă. „Aceasta, eră escit lantul ce.le. 

 trebuiă. Da a a a 

D. 2 7 Z 
E “rmpăiţiria instinetelor după: scop. şi după escilăție. - — “Tu i 

-stinetele se pot împărţi anpă scopul lor și după felul escitaţii - ' 

„ce dă naştere actului. Şi anume. după scop: în instincte cu 

- scopul! conservării individuale și instincte cu scopul conser:- 
„vVării spelei. - a: 

După escitaţie: în prezentătive și reprezentative. Adică. ori. „. 

_excitaţia e o sensaţie (cauză actuală, prezentaţie), ori în locul: * 

_ „- senzaţiei e ideia, imaginea ei: “Astiel ar îi, când un animal 
“răpitor ar vedea prada, ce vrea s'o atace şi ar: ataca-o ; sau. . _ 

“când. fiindu-i foame,.-ar avea imaginea ei. în minte, și ar pleca IE 

în căutarea ei. SS a 
-. . i 

“Originea instinotelor,— Chestiunea” originii in: y 

Să “stinotului- -e. foarte controversată ; ; psihologii și natu-:- 

N 2raliștii, au căutat de mult. Lu „explicare, a acestor acte 

„ măiraculoasc.. i : Si 

„O explicare” esto” aceea 'eare â redus. inttinctele la - 

“acte 'refleze- primitive. După această teorie; individul - 

din naștere a ar i av vu o o organizaţie. așă, încât, da o es 

    

i 

T hi ini ae 

Ze 1) “Psiholog enstez, din şcoală evoluționistă, e care Şi-a Teo 

— -zuraat rezultatele. cercetărilor. sale în câteva, scrieri,” dintre - NE 

î „cari notez. Petolulion, menitale, Chez, lez. animaur.. Na E aaa 

„ao ri, i Nr . „o Pa a
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” ai 263 ar - - mana [7 - . . - [i d 

citați determinantă din afâră a. fost nevoit fatal s să. 
facă o mișcare neiritonţionată ș și inconștientă; deci ab- 

- solut refleză ; în urmă unele, cel piiţin, din acele aste 
ar îi devenit conștiente (refleze conștiente): E posibil ca, 

| „pentru unele din instincte explicărea. să [ie potrivită ; 
"dar pentru altele nu ; așă, nu se. poate explică în mo- : 

>: dul acesta instinctul corăplical al migraţiei păsărilor... | 
7. E inconceptibil. ca: lanţul întreg : de acte ale călăto-, 

iilor depărtate să sc fi- desfăşurat în. mod absolut re-: 
A - flex, fără nici un element de conştiinţă, fără nici un! 
E “fel de spirit de: orientare, fără nici o senzaţie, ci în 
„o mod" absolut iautomalis Și .mort, ca- mișcările unci- 
2. mașini, E prea. complex și prea ideal acest instinct, 
“ca să fie. datorit numai unui automatism. orb și cu. 
ES Lotul mecanic : și Lot așă şi alte instinete complicate, 
„oi precum. acela- al albinelor de a-și face celule. 

„Altă explicare propusă este că actele acestea, “dove-- 
nite azi autoniatice, au fost productul uhci ev oluţii a. 
ințeligenjei, Și că s'au desyoltat” și complicăt treptat; - 

„din generaţie în “generaţie, ca o adaptare înceată a -. 
pa inteligenţei la condiţiile vicţei, și au. deveni! automatice ” 
i numai după ce: s 'âu „organizat, în sistemul nervos și 
E „ muscular şi după ce S'au moștenit: Acâastă cspligare” - 
ID - pare. mai “probabilă:! Cu jtoate. acestea; e grei. să se ” 
a admită „pentru toate cazurile de instincte, originainte-. . 

| lectuală, Să luăm, Dunioară, cazul” larvelor „unor in=. 
secte, frijanele. Larva. friganclor Lrăeşte în apă, ș și ÎȘI. - 
construește acolo niște tuburi plutitoare, nu la supra-. 

“faţă,.ci în mijlocul apei. Măestri: a architectonică, cui. 
are lucrează aceste larțe, c extrz ordinară Şi absolut, 

nepotrivită cu treapta l0r zoologică, dacă ar Îi s '0 atri- | 
“buin inteligenţei: 'Iși fac tuliul din:fel de fel de mate-. adi 
„iale, cumpănese astiel; ca nici să cadă lă tund; nici să 

p. 
x . î a (N 

a. a LN . E >:
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_-_ sesue în sus, la supratăţă. Dacă această operaţie s'ar Ă 

„*: datori „nleligenței „friganelor”, ar trebui să atribuini 
RE wiei” larve” de insectă mai tot atâta dibăcie artistică -. . 
..: și geniu arhiteetonie, cât unui arhitect. Este greu să. | 

să credem că actele acelea sunt alese cuiintenţie şi cu." 

„calcul. | N a aaa Dă 

„După altă ipoteză, e posibil ca acel lanţ, sistematic, = . 

„de faptesă rezulte dinti”o organizaţie particulară aor- 

aie: ganismului, datorită întâmplării și păstrată în urmă 

- -%de natură ca o proprietate folositoare vicţii. Aceasta 

:».. este ipoteza. „variațiilor. intâmplătoare” sau: spon- 

- _« In mod întâmplător: se naşte o variaţie'de-fiinţe, cu 

6 organizaţie şi nişte aptitudini nouă, ce nu se găsesc 

"“- "poate nici la genitori;. nici la. aritecedenţii mâi de- 

„" opărtaţi. Dacă acele parlicularităţi organice sunt folo- 

„sitoare vieţii, variaţia întâmplătoare rămâne în vicaţă -.. 

și se.perpetuează mai departe, pe bază principiului se-": 

. "— lâcției naturale. Din contra. dacă acele părticularităţi . 

... sunt nefavorabile vieţii; natural că indivizii ce le po- . 

___sedă dispar, și cu ci şi speța lor, alcătuită” din acele .. - 

„_ variaţii - întâmplătoare nefavorabile. a 

"7.- Negreşit că această explicare are mult adevăr, atât 

„pentru instincțele animalelor cât și pontru deosebirile . 

-* individuale găsite în genul omenesc; Nu se pot explica, -.. 

“toate apucăturile, toate particularităţile de caracter şi, - 

“ inteligenţă;-numai. prin moştenire ci trebue să adău- 

- uăm la această explicare și principiul „văriaţiilor în- 

> âmplătoare”;. dalorite_unui -concurs “de împrejurări. 
: - > e Pe -1- pia - 

neprevăzute și. nedeterminabile, cari. au provocat la. . 

„ naşterea individului. acea particularitate, acea varie-. . 

"-: bate: specială (Weismann).: SI o a a 

- Totuși ar îi neștiinţific a admite exelu-iv dceastă . 

AP - - a



   
a. splicate pentru loale cazurile. Să Iu cazul drniător, 
„(observaţia lui Knight). Becaţele. într'o Vreme. Du e-. 
„_pau deloc fricoas «Ceva: mai mut: dacă se” descărcă 
0. “piişcă în. dpropiere, scoteau un țipăt, care le. trădă 
“prezenţa şi-nu' fugeau, aşă “că „puteai, fi omorâte cu 

  

: “îulesnire;: După: destule - experienţe Dăgubiloare, au 
5: învățat înşă a sc ferj de pericol:; azi nu. mai. scot. E 

4 

- 

doâscă” mai departe ; ;- ceeace hu: se datorește însline- 
rr tului, ci unei adaptări câștigate abuici, &xpstiniental. -- 

pătul: ci sboară depai te ; ; și astă atitudine nouă a fost! 
„ câștigată în timp, de 60 ani şi a devenit manifestarea 

unei - experi ienţe, “moştenite. a N 
: Variația instinctelor, Aceleaşi: principii, e cari. 

„“esplica form marea instinctelor; explică. și variarea lor. - 
Asă, s a: iobservat câzuri de modificare a instinctele 
prin exerciţiu în'mod-aproape extraordinar: : bunicară 
-cazul'omidei; care” fese un, fcl.de pânză necesară eri- 

- salidei.. Dacă se pune: omida în o'cutie căpLușită car” 
pânză, nu mai are nevoa- de. țesut şi nici nu'mai [ese: 

" așă că, dacă s'ar ere ște mai multe generaţii în acelaș 
mediu, poale că-s'ât deșvăţă de. a. „mai ţese pânză 

-. necesară erisalidei. 1 Tată: o moă! ilicaie: ce pare a fi da- . 
torită experienței. .: Tot așa e modificarea: instincte lor 
“la. albine, cari au deprinder ca: de a-și construi eluilele 
„în o. direcție anumilă: de sus în jos:. Dacă: se - pune” = 
: vre-un. obstacul în: calea l6r,. albinele. își se himbă, qi- 

„ zeolis, Și s 'apucă- să „construiască de jos în Sus 'sau și 
"orizontal ; şi dacă lise e pun picdici la. mijlocul dru- 
mului: şti să le: abată, să facă. unghiuri și: să- clă-. 

„Dacă. s'ar! continua aceleași condiţii, ar îi de admis. 
-că- albinele și-ar schimba instinctul și ar construi: de. 
jos în sus sau, orizontal. ee Ps 

x



  

Cel mai extraordinar c caz, de modificare de. instinăt e unul: 

€e s*ar părea de necrezut, dacă n'a [i comunicat de mai mulţi 

" observatori serioşi. O pisică avea-5 pui; 8 dinei murind, 

“i-s au înlocuit, cu 3 şoareci ; şi murind şi ceilalţi pui de pisică 

i- sau înlocuit asemenea puii tot cu șoareci ; şi s'au. văzut, 

asttel o pisică alipţând șoareci, în loc să-i mănânce. 

"Cazul e citat de Romanes în Evoluţia mintakă la animale 

. 217 şi extras de ei din La Nature, tom. 20 p. 77, după re- 

Litarea unui. observator recunoscut ca serios, Darmoduhe - 

Maancell. _. Ia pe NR 

a Aceste cazuri de modiicăre ds. ins tinote ne duc Si 

da concluzia că, instineteie nu sunt immulabile. . 

. , . Pc . _ | i - E 

- o 
ase 

Sa ri. Factorul „empiric ai activită aşi. E 
. IN - - - , 

- "Voința se o alcătuieşte şi se e des ollă i în partea « ci pur 

+ activă, şi. din acte învățate din experiență individuală, _. 

"alăture a ci că cele dictate și. determinate de organizaţia 

> - 4născută,. , - 

Mai întâi, chiar.actele: spontanec și instinelive dai N 

ocazie la aceasta. Cecace s'a săvârşit odată involun- 

„tar, ncintenţionat, se poate repeta în urmă cu voinţă... 

Și intenţie. Atunci ne servim de amintirea d actului, aşa. 

„um lam săvârșit inainte, : Actul, rămas. în mintea 

noastră sub forma de. reprezenlare, se : “poate: repto-., 

"duce în mișcări corespunzătoare. „Ba ceva mai. mult: e 

" reprezentarea unei. mișcări are tendința de a da naș. , 

rer6 mișcării - inchi puite. Atunci avem acțiune -ideo- * . - 

2 „motoare. Din. mulțimea. actelor săvârşite întâmplător, 

„neintenţionat, în "mod- instinctiv sau spontan,: omul 

“alege în urmă pe cele: sarii-au adus o mulţumire, ș şi 

“le repetă din memorie, şi: le combină între, ele după -.. 

"- trebuinţă.. -, ; - Ta 

- “Acţiunea ideo-maloăe, așa as importantă pentru 

înţelegerea, elementălui empiric al voinţei, se: e“ poate - 
DT, 2 î . 7 

a . i po. .. 

N Da e Ia - - SI N



  

constala: experimental, într'un caz: foarte simplu ŞI 
“ uşor de încercat. Dacă ţinem vertical și în echilibru 
„un fir de aţă, de care se atârnă o mică greutate, și 

lie închipuim numai că: așa oscilează, bunioatră: dela 

- stânga spre dreapia, vom observa în adevăr, că, după 

câtva timp, se produce această, mișcare, Mişcarea 

am produs-o. chiar noi, fără să vrem şi fără să știm, 

adică a produs-o aparatul nostru motor, care s'a a- 
- daptat ideii noastre de mișcare, Astfel se Explică de- . 

sigur și fenomenul, în apârenţă aşa. de extraordinar, 
- al „meselor jucătoare”, și, probabil, acele aruncări ne 
buncști în prăpastic, provenite din ideia căderii. 

a MITATIA o | 

- “Un izvor insemnat de reprezentări motoare și deci 
de acle învățate este imilajia. Un act.'de imitație e. 
acela ee se face cu ocazia prezentării sau, mai carac-. 
teristic; a reprezenlării unei acţiuni săvârșite de altă 

persoană.: Perceperea sau închipuire a acţiunii altuia . 
„dă naştere unei acţiuni similare din partea privito- 

“vului, Un exemplu tipic de act datorit imilaţiei e-cel 

observat: la privitorul. unui joc de biliard... Adeseu 
privitorul face: mișcările jucătorului, fără să-şi dea 
seama, prin "un fel de simpatie motoare, Tot așa, unii. 
asistenţi, la o deseripţic vie repetă mișcările buzelor. , 

Și chiar ale mâinilor. povestitorului. Si 
-B interesant a-se nota cam de când: încep topiii a 

face mișcări curat imitative, din aminlirea actelor 

« altuia, pentrucă de aici se poate dată epoca.de când 

încep a. funcţiona reprezentările ca factor. însoților 
al- activității, deci primele manitestări de voință
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-*1 l-a lună un copil a reușit să 
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reprezenlalivă sau. propriu zisă. De aceea s'a pus 

- amultă atenţie, casă sc precizeze începutul şi felul 

-“ acestor mișcări curat imitative. Rezultatul observa- 

"viilor a variat! negteșit şi.delă copil la: copil ; însă o, 

_"medie oarecare se poate stabili. Preyer notează că 

cel dintâi act, pe care l-a văzut imitându-se pela. 

15-a săptămână a. vieţii copilului, a fost ăctul de a 

mișca buzele, fuguindu-le. - . - 

"
2
 

E de: observat că mișcările imilale sc deosibesc în_ 

pbecizie de mișcările făcute spontan. Aceeaşi mişcare . 

făcută de copil din propria lui impulsie, se: săvâr-. 1. 

şește mai. repede și mai corect, decât. dacă. e luată 

" <lupă “un. model şi -reprodusă;. .- E 

_In a B8-a-zi, s'a constatat încercarea de a imita su- 

„ neteie „bună ziua” ; după câteva ascultări cu-atenție 

“-ale acestor sundte, copilul făcu o storţare uriașă, ro- 

şindu-se tot, şi isbucni în cele din urmă, un strigăt di: - 

- buuuz indelungat. 'Tocmai cam pe pela u'10-a lună 

-a vieţii începe imitarea actelor ceva. mai grele.-In « 
l .G LC i 

imiteze-actul de a amr- - 

“minţa cu degetul:: O. fetiță, la vârsta de 13 luni, a. 

imitat mişcările aclului de a cuase. Pe ia a 18-a lună 

” * so vede începutul unci imitații de cânlec, deosebit de 

acele cântece improvizate - de copil, :cari, fără a fi 

„muzicale, sunt de o armonie îngerească, atunci când. 

"2 jucându-se cu mănunţele, “eu picioarele, își -gângu-. 

rește singur doina-suiletului-său nevinovat... -:- + 

“Mai târziu, cam pe la a 29-a lună, copilul poate-si 

"miteze- lucruri şi” mai grele d: ex.. mișcările și sgu- 

„__motele făcute de- uncie animale domestice, de câine. 

“ete. Incepe asemenea a imita, cu mișcările lui stân=- 

-.” ace, dar: adorabile, actul de a stinge un chibrit sau. 

“o lumâăhare. Sunt interesanţi. mai târziu, când se în- 

aa Ea Ă , 48 
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-. “ cearcă a produce mișcări, al căror rezultat e penlru -; 
î „.  el.o laină, ceva transcendental, de .ex,, mișcările ne- 
| cesare spre a face să suneo trâmbiţă,. un corn de » 

Ș A vânătoare. Observaţia. directă 'şi veinoită a acelor. 
A „mișcări echivalează cu- farmecul unei “descoperiri; 
i pentru vârsta lui. - E - 

„E.de notat. însă, că multe 'din, actele imilale de. 
„o smopii unt reproduse fără” priceperea înţelesului lor, 
"precum în cazul când-imitează pe cei mai: mari în 

|. aclul,de aceli, ţinând de malte ori cartea sau jur- 
2: -nalul d&-a'ndovaselea și murmurând ceva, Când încep 

„să vorbească, imitează- și ci vorbe; mai târziu imi 
is  ează propoziţii întregi" al căror înţeles nu-l. prind... 
„a. Garaclerislica mai specială şi proprie a actelor de 
“imitație constând, din punât 'de vedere psihologic, . * | Ss din-o reprezenlave a aclului și din o pornire reprezen- 

„ dalivă, aceasta-inseamnă 'că stratul cenușiu cortical ăi 
„a şi” început să funcţioneze, . căci acolo e centrul .de -. 

i “iunoțiune al actelor intelectuale mai inalte; cum sunt. . , 

  

„».7 reprezentările, > Aa N Da 
N 

op Da SUGESTIA, 
Li 

„Dn alt isvor de acte invățate din experienţă sunt 
cele datorite sugesliei „dela: oameni şi -dela. mediu. .- E „Ce se înțelege prin sugestie? i 2 | = Când se produce un fenomen sufletesc de acțiune, "|. Drovocatude o idee-ori. chiar de o impresi€ vagă ce 

"| pătrunde pe nesimţite, sau, năvăleşte - deodată în 1 | conștiință și devine tiranul, oarecum; al vidţei su- „| fletești, zicem că avem a. face cu un caz de sugestie. - - = 0." In această indicare intră câLeva “caracteristice in- a „| :dispenșabile -pentru: determinarea noţiunii Sugestie. 
ÎN: CN De oa - a N - 

2 . 
. . pi V 
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. î i, Prima caracteriștică ă e „constituită. din. invazia .. 

- bruscă, nepregătită> venită: —nu se ştie, de. multe” 

: “ori cum—în, conștiință;, a- unci ideiv ori aunei sensaţii 

- simple, a unui -olement.: psihic nedeterminat, ama ăi 

| nalizat.. Aa Ia e Sa Sa NR e 

Ru “A doua caracteristică este; că. această imagine; 

a ideie ori impresie. stăpâneşte sufletul; are putere mo- .: 

|  noideistă, climinează mijloâcele d de control ale celor pi 

Sia ialte, fenomene sufletești. ae - e 2 - 

3 3. A treia: varacteristică. importantă: “conştiinţa, 

asti el, loto: minat de un fenomen ce invadează bruste 

   

[i 

  

    
a „care. 1deia, imaginea, impresia produce 6 re: actiune, 

„care: cunstă în GT mișcare, involuntară; ori într” una 

voluntară , dar obicinuită.” NE 

E e - Aceste caracteristice se “găsesc în deriniţiile date e aiteeii : 

psihologi “termenului . sugestie. : Balduin; în” interesantă sa [o 

* "> Seriere';, Desvoltarea mântală lu copii şi în Pasa, omeneuscă“, : 

, insistă asupra caracteristicei, dinamice sau de mişcare ȘI mu-- 

„.- meşterconştiința în momentul sugestiei o conștiință veactită.. | 

„MTanât insistă” asupra 'caraceteristicei, de. monoideism şi” ap” id 

„termină conștilnţa; în momentul sugestie, ca 0 „ conștiință 

pmgustată, i i 

  

Diferite. feluri de sugestii. — După. natură ele 

- mentujui psihic. ce invadează o . conștiință. pulem 

determina mai multe categorii de stigeslii. Dacă o ideie 

2 determină. - mișcare a, pune: în “activitate. sislemul. 

motor. și dă n: aștere unei acţiuni, numim . sugeslia 

“ideo-nioloare: Dacă. e o sensație, o: impresie, o numim Dă 

z Sugestie sensorid moloare: „Dacă 'este un elemenl. sub- 

“conştient; care nu â pătruns clar: în lumina conștiin= ! _- 

ței, putem» numi. sugestia. subconșlienlă 
; sau. în' sfârșit: :> A 

“chiar fiziologică; anume 6 ând” factorul determinant... 

N 

    

/ 
- „este, incânșleni. . 

   



  

Să litim oxeniple de iecare din „aceste categorii 

    

                      

  

„de 'sugeslii: E aa . 

| - Sugestie” ideo-moloare. "3 deo, 
FI “motoare le. vom găsi mai alesi în” categoria, actelor de, 

. îmiltajie. Imitaţia propriu zisă nu incepe: așa curând - 
în viața copilului:; începe numai de când spiritul ps 

_Lrează o'impresie sub lormă- de: ideie sau de imagine. 
| - Uni exemplu de imitație propriu. zisă avem atunci,” | 

a vând „copilul; vi ăzându=ne că facem o acţiune, se în- 
. „ecarcă și- el să facă, în repelale rânduri: Ne: vede. 
o dex.că luă un clopoțel și sunăm ; ia şi cl: elopo- | 

„4elui și sună ; dar nu chiar și numai în acel moment, 
ci mai: târziu, a două, a reia zi, 7 

“Tot în categori a sugestiilor ideo- motoare intră ac- 
| tele inspirate: din vorbirea. altuia; din leetură, Spec- 

IER “Lacole, - “Opere. de artă. a ă 
" Sugestie . sensorio- -moloare. => ( O sonsaţie Laoticăj ori 

auditivă, vizuală, „sau de.orice natură, este în stâre . 
a produce un act, o schimbare în modul de a îi al 

“ - organismului. Ca exemplu, este: cazul. copiilor. cări 
“se. deprind să doarmă în câniecele doicei. Când mama . 
ori doica. începe să” cânte cântecul obicinuit, de somn; 
copilului, i. se împăenjenesc. ochii și adoarme, uncori 
Chiar dacă nu e timpul. obișnuit pentru somn. Tot... -- 

| aci-:pot intră -  Sugerările, de sentimente, - gânduri; - 
Ia acte și gesturi provocate de o: atiludine --anumită a - 

„corpului sau de'o ezpresie a leţii; luată dinadins: 
_ori de nevoe; -- 
De . — - PE 

= Deci mai toată aeiele, din primele luni ale vieţii, sunt Y = „i mai aparent imilative, ș ele pot fi explicabile și pe altă cale, pe  - „» - “alea de activitate: spontană; reflexă,. instinetivă : se pot ” explica prin coinciqenţa între actul făcut de copil şi între alte acte, ce le fac oamâni mari ; Sau, în orice caz, prin influența | unei i impresii actuale fugitive, ca la Sugestia sensorială>_ + 
Ea . MR s 

- ” ” . 

i



  

"Sugestii subconșlienle: — Uneori: aceste sensaţii 
N 

„sunt slabe, «subconştienle, ca în următorul caz::0co- 

 piliţă “se obişnuisc să” adoarmă sugând: din biberon 2: 

_o sugestie sensorială; clar conştientă. -Sugestia sub- . 

„... conștientă începeă după cc copiliţa adormea ș atunci 

mişcările de sugere; încetau; deși. biberonul'rămânea-. . 

- între buze ; şi dacă. se întâmplă o' cscitaţie, un:sgo-- 

din nou să sugă, fără să dea alt semn. că s'a deş- 
Bd , „OA x d. AU 

mot; 5: lumină mai vie în camâră, copiliţa. începcă- 

= . 1. - * PD: = A . - .. 

teptat + şi; imediat după aceasta, adormeă din nou... 

” - „și destul de adânc. ..  :: 2. 5 

“Cum se explică aceasta? 

mina, orice ar îi fost, punea în mișcare sistemul NerNVOS Cert. . 

Deal care dădea 0. viaţă mai vie. sulletului,.-se producea astfeb 

- w stare de sub conştienţă mai luminată, care deştepia pei- 

"eeptibilitatea generală a copiliţei, deci. şi perceptibilitatea.. i 

- buzelor ; coătactul dintre biberon şi buze, devenind relativ 

“mai conștient, provoca din nou mişcările obicinuite ale su-... 

gerii,. Aceste mișcări obicinuite ale suzerii, prin sugestia de- . 

prinderii câștigate de-mai înainte, deveneau, la rândul lor, 

- av o cauză de adormire din nou, căci copiliţa era-deprinsă. - - 

să adoarmă, sugâna. Iată un cere de cauze: subconștiente. 

__carbi-se succed unele după altele ; o perceptibilitate subton-. 

slientă- a buzelor provoacă sugerea ; actul “sugerii .pro- 

= voacă, prin sugestie: sub conştientă, adormirea. . 

- xise. cari sunt de multe“ori pioductul psihic datorit. - 

-sugestiei unor slări organice subconșlienie; modului . . . 

“-" In categoria sugestiilor subconştienti intră și unele .. : 

Excitaţia externă, sgomotul, ju 

„de'a fi al diferitelor organe; precum și al organelor. 

„vieţii vegetative, al plămânilor, stomacului, modului. a 

„de a fical circulaţiei,: al nutriţici, ete:; cari: suge— 

„_ vează - sufletului imagini, idei şi! acte corespunză- 

toare, în somn. “ i aa 

- Dar de țâte-ori nu se întâmplă că omul se pome= 

„.msgte; chiar în timpul vegherei, cântând, „un: cântec. 

: fără-să-şi deă seama cum i-a venit cântecul. acela? - 

ÎI RP DEI 
oz - 

7 

N.



pe imeţ, care, fără: să ştie, făceă un exeperiment psilio-” 
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De ce numai: decăt cântecul acela și nu' altul + Pot să fie. “multe. cauze. Intre acestea, de“ cele': mai multe . ori eo. sugestie; anume cea inconștientă: orică cineva a trecut: pe stradă cântând. acel cântec, fără să bă- „găm bine de seamă; ; orică s'a. făcut. de.- cineva. în ; durut nostru o mișcare „ritmică ce corespondeă. cu 

e *supunând negreşit;. că o cunoaștem. Se zice că un glu- 

— logic, se. distrăîn. Paris- mergând și fredonând în | “treacăt, pela. vitrinele. atelierelor: unde lucrau lucră- "toare, câte o arie. Când. se întorgeă, tat! atelierul “cântă: melodia suserată de el: a Alt: exemplu, O fetiţă a'visat că umblă” și.că umblă mult, aşă -de mult că.nu mai: poate de osteneală : ȘI „5 că în definitiv, cade frântă „de oboseală,, în imposi-  bilitate de: a mai. face vre- o mișcare. “Câpa. s'a deș-. a i „Aeptat,. eră” paralizată, Tot o' sugestie Subconştientă. “[Fere]. 

«lin cauze curat fiziologice. Jizice.. Unele persoane nu SI pot adorrai - decât aşezate în o. anumită: atitudine. a O copiliță (obsârvată de Baldwin), e ca să adoarmă, - trebuia să fie așezată cu faţă 3 în jos și bătută ușor: pe spate; ş.. Și atunci adormea oriunde - ar fi ost, în + pat, sau în” brațelă tatălui :ari doicei. pn > lată în: definitiv. trei . categofii . "de sugeshii:. Su aaa “-goştii: prin idei; Sugestii prin sensaţii conştiente, Suz -.. gestii- prin impresii: vagi, Subconştiente şi şi, în” Sfârşit. A pohiar: curat. fiziologice.. 
| | Coca ce se chiamă atmosfera ambiantii sulietească, influenţele. mediului fizic Sau. moral, -:se reduc, în ca mai -mare „Parte, la. aceste . “feluri: de. sugestii: . 

- , - . N IE N Ma 
- - DUE e a p Ta 

"a “ritmul cântecului; și accasta a sugerat melodia—pre- 

+ 

Ls sa + Sugestia fizică. — Sugestia se. poate. produce şi. i
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unele prin idei ; ; altele, prin 'sensaţii de vă&dere, auz ș. - 

a.tele prin impresii nehotărâte, și „acestea sunt: cele” 

mai multe sua - . | i 

COMBINĂRILE MOTOARE ŞI DIȘOCIAREA ă 

a „LOR. ÎINHIBIȚIA” Y 

Mişcările asttel câştigate: fie prin! “acte spontarie 

și 'reflexe, lie -prin acte de imitație său. de experiențe . 

proprie, alcătuesc. materialul motor, de .care ne se- 

o „xvim în. săvârșirea “de acte, mai complicate Şi nouă. 

4 

DR "După: "cum spiritul are facultatea de a combina 

7 

-iacile în. vederea scopului de a oglindi adevărul.. satu 

_- frumosul, în raţionament și imaginaţie, tot aşa poate 

| combină între ele. prezenlările -mișcărilor “In vederea 

A realizării unui: scop practic, prin compunerea, mai ă 

“întâiu mintală, a-actului corespunzător. . - î- | 

-: Astfel sunt: combinările. motoare, pe cari le în 

_chipueșşte ” şi le execută, bunăoară, prestidigitatorul, 

"pianistul, jonglerul, călăreţul, ete. . 

„Ca să putem. săvârși acte nouă, compusc- anume 

„peniru un Scop determinat, trebue. însă” neapărat - 

“să facem, pe o s6ară mai întinsă, ceeace era necesar - 

“și la combinarea ideilor în 'răţionament. 1), 'să alegem 
Î 

elementele, luptând” cu: asociaţiile lor anterioare, să. - 

- Păstrâm şi să unim numai -pe cele trebuincioase. In. 

- această selecţie de idei şi-de acte, “oprind intrarea 

- elementelor neehemate, facem inhibiție. . -- 

a iza completa Atenţie, „ 

--Inhibiția e deci! operaţia. ce tinde a. desface o as0-— 

: ciaţie anterioară, inutilă pentru un caz nou, șia eli-- 

„mina mişcările concomitente, superfiue în o anumită. 
îns 

| a
 

pa 
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împrejurare.: Mişcările inutile- ce făcea Demostene 
„ da începutul:carierii, când vorbea ; în genere obiceiul 

universal al copiilor de a scoate limba când scriu; 
3. a, Se opresc, so înlătură, se suprimă prin repetata: 
or: inhibiție- sistematică: RE 

O. comparaţie.sprg “a lămuri, efectul! inhibiţiei. 
'>»Să se ia un baston de fier moale şisă se mag-. 

netizezecu:un -curent electric, care .3ă-l înconjoare 
"de-jur.iimprejur:: bastonul .va atrage:; atunci:o altă 
bucată de: fier; Dacă însă facem să trăacă încă un - „ „. . * on. . . , curent. electric de o. intensitate: suficientă printr un. 
al doilea -fier; care să înconjoară. bastonul în „sens 

„contrar cu cel dintâiu; bastonul nu.mai atrage fic- 
“rul. Cum se întrerupe acest al doilea. curent, atracția 

” iar :se indepliniește.. Aici” atragerea fierului reprezintă 
mișcarea :: musculară. în momentul. vrerii ; -neatra- “ 
Serea, repausul muscular în momentul nevoiriite 1) 

"“HABITUDINEA ŞI INCLINAŢIILE 
Mișcările repotată; dau: riâșteră la acc" tazultat psi 

„ “hofiziologie numit hăbitudine sau deprindere, obiceiu: 
Habitudinile sunt acțiuni faxiliare “disproporționat. 
“le complexe față cu escitaţia: ce le-provoacă. Astfel: 

bletul, un act complicat, câştigat phin “ e metrul, um 
un. exerciţiu, lă 'începul: destul de anevoios, :i cart, 
la urmă se desfășoară” în loată :complexitatea lui, 

“numai la simpla escitaţie a unsi sensaţii tactile. ori 

' 

motoare ce 'servă de-punet: dă: trecere -dela 0: serie: 
<le contracţii musculare'la alta. Actul de. habitudine, - 
cu toată âlcătuirea lui: complicată, are “aparențele 

  

1! Preyer, Sufletul copilului. pag.4 25, POD E 
pr -



“unui act “reflex. . De. accea. s'a numit act „reflex 
secundăr“t. Bl e.cu atât mai perfect, cu Gât's'a.re- 

. petat anai des în acelaş sens: -atunci se săvârşeşte 
7 mai repede şi: mai uniform, în- urma unei i obişnuite: 

-escitații Slabe. iii ae 
a Astfel! se naște în - organism uni fel.de inclinaţie: 

6 ătre săvârşirea. : actului deprins. E 

 Taclinaţiunile sunt : de două feluri : . înăscule Și 

câșligăle. ” 
Inclinaliile inăscule sunt predispoziţiile isvorâte 

din firea cu care se naște individul. Ele fac să: ne 

placă, dela început; indeletnicirea cu unele lucruri mai. 
„mult decât: cu altele. Astiel de ex. unul se naște cu. 

o sbyetură nervoasă care îi permite a percepe şi dis— 

- linge, mai-bihe decât altul, nuanțele tonurilor. A-— 
_ceasta îl [ace a simţi plăcerea în auzirea şi producerea 

„- combinațiilor sonore, în constatarea. raporturilor lor : ” 

- şi despre el se zice că „are: aplicare pentru muzică: 

Mozart, în vârstă: de 8 ani, compune șase sonete, 
la: zece ani, o operă bulă; Haydn, la Lreisprezece 

ani, 0 ieturghis ; ; Rossini la șaisprezece ani, o sim-— 

- simțului vederii, le place să priv cască și să alcătuiască: 
felurite combinări de linii, forme, culori ; ; ei vor simţi 
aplicare. în exercitarea acestui impuls organic, și des-” 

- pre ci seva zice că au dispoziţie către artele plastice.. 
Pictorui Cimabue, fiind" copil, își umplea, cărțile, 
„pe care le studia în silă, cu figuri de cai și de oameni. 

| _ Giotto; păstor în copilăria sa, desemna pe 'nisiy» 
“tel de fel-de obiecte. îi 

„dragi; şi ce se face cu drag, se face adesea cu spor 
- ă Di 

> a ” ă 

. 

"foaie; ete. Alţii: se. nasc :cu o structură delicată a: 

Cecace se face din porâite -naturălă,. se face cu



„Şi cu suco6s, si astfel se explică lalentele particulare 
pentru diferite ocupaţii, .. - 

- Inclinaţii” câșligale se numesc cele. isvorâte. din : 
pis. deprindere, din exercițiu. Explicarea fiziologică a 

formării lor este șimplă. Orice ăcţiune lâsă în orga- 
o Mismi o-urmă, care, crescând prin- repetarea actiunii, 

i “dă naştere unei: dispoziţii : organice. Inclinaţia câşti- 
A , sată : cere a fi satisfăcută, Și produce plăcere-i când 

se satisface. ă 
pl „Se, vede de aici cât! e adovărat că - obiceinil de- - 
vine oa doua: natură. Ne „putem: deprinde chiar 
„eu, lucruri ce, la: început, neiau fost neplăcute. 
e “Multe din plăcerile activităţilor profesionăle,. mul- 

i -pumirile muncii cerute de: diferite - cariere, “decurg: 
4 2 „<din această: sorginte. Este “dar de cea mai mare 

„și? Amportanţă “a. ne gândi, în faţa: oricărei: acţiuni ce: 
pT  facem pentru prima. oară, dacă ar fi folositor: Şi demn”. 

i „să sc transforme; în . obiceiu ; și când nu va îi, so. 
“evităm dela. început. Prineipiis obsia. .. .: ie 

"Odată. câștigat,” actul refle. secundar. “fixat-în or- 
„gânism, e, greu. să-l- desfaci: şi să schimbi” curentele 
„nervo Gase motoare, dându-le. o altă combinaţie, De 

„= :acocă:  habitudinile_împiedică nouile formaţii, şi le 
Ă “ împiedică cu atât mai mult, cu cât Stau măi direct” 

: 7 în conflict unele cu altele. „De aici. importanța bio- | 
“logică a deprinderilor! şi valoarea lor. etică și “peda - 

r ogică, - a 
. „ "Dacă. este adevărat că. “dopriinderile- câştigate, sna- 
i ditică natura individului, așa încât alcătuesc aproape 
i ao „doua nătură,; e.de o însemnătate „hotărâtoare 

po peritru viață a şti ce. deprinderi trebue să câștigăiii -- 
„pi moi înșine, sau „trebue 3 Să facent pe. alţii să câștige. 

„Preocupareă aceasta” se aplică la” toate . ordinile” de 
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activităţi și - de “mârifestări sănăteşti. Căci nu se. 
"câştigă habitudini numai de. asociaţii. între. 'sensaţii. £ 

„- auditive, vizuale, musculare ; îi Și. "habitudini: inte= 

ŞI -legtualeș-emoţionale, voliţionale; cari se. fixează; jprin - 
exerciţii, prin experienţă. aa ie 

: Astfel so: dezvoltă în noi uri. mod. aa: a_ gândi; Up 

> mod de a voi, chiar/întru câtva deosebit! de cel:ină= 
3 scut şi. “primitiv. Astlel creşte: în noi” o" fiinţă nouă, = 
„0. natură. secundară, datorită intluchței. exerciţiului, . 

+ deprinderi Și - pare: poate. să slea în - “acord sau în... 

“conflict -cu . cea primară, instinctivă. De: 'aci duze. e 

: "de i6ricire s sau nefericire; de-armonie. sau. discotdanţă sii 

“intimă. Eh un mare: noroc pentru: om, icând. educaţia. IE 

“i “poate să. clădească. operă. șa. ideală, - fară” a-i contra- 2 _ 

„zice. şi apăsa prea - mult „bomirie i individuale năe- Ri 

    

    

  

PX Dorinţa.” Pottole şi “Trebuinţele. - = ate un aa: 
“ide: voinţă. complect intră: i: inipulsia către acţiurie, - . zi 

„. provocată, “de, reprezentarea” unui fenomen. considerat. 

“ca: plăcut și pe care”. dorim și” credem: să-l obţinem. - 

„Brin! mijlocirea. unor mişcări” ce; din: cauza "aceasta; ie 

- se Și.descarcă, 'din- organismul. nostriz: psihor -liziologic-”. pi 

“Eleinentul. dorinței “intră; prin urmare, ca i element - IN 

activ. în. constituirea: voinţei. -. pa SER ia 

Mi -Dacă- analizăm. momentul sbiloteşe: întregii în: teno-. zi 

““îmenul dorinţei, găsim” cele: trei: elerherite piâncipale; + să 

iei va: în toate. momentele - prihiea:, elemeriţul- initelec= -. 

“tuale emoţional. Și „motor. EN 
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a Faâlorul! iniclectual e reprezenlarea:. minlală « 
 » ducrului, a fenomenului. ori”.a rezultatului plăcul. 

- are a satisfăcut, sau ar: putea, șă. satisfacă niște tre- 
- buinţe psihofizice. DE E 

- In aceasta se și. deosebesc dorinţele: de Trebuinje, 
“de când: sentimentul de jenă al trebuinţei poate [i 
„vag, nehotărât, „cerând i imperios 0- satisfacere, fără 

să indice precis. “mijlocul alinării, — poftele și dorin: 
- 4el6 sunt totdeauna „determinate; conțin un element. 
"de ănoaștere mai clar. Când zicem. Mi e foame”, 

„exprimăm doar o ştare-organică, o ccrere a organis- 
_mului, o trebuinţă, fără a specifica “modalitatea sa- - 
a: -Lisfacerii. ei. Când zicem însă; nâş mâncă îragi. cu za- 
hăr”, exprimăm '0 „poftă; în care se arată anume- ca: 

 uza: determinată ce.va trebui să potolească cererea 
-: organică. Nu putem pofti decât ceva a umosoub: ignol . 
“multa. cupido.. EEE a, 

„ Comparat” cu animalul; omul ăre. mai multe pofte, 

„din cauza. superioiităţii lui spirituale; In aceasta stă 
Şi cauza unei” vicţi::relativ mai : :turburate la.om de 
ci cât la animale. Poitele sc. întăresc: Şi: "stăpânese voința 
eu atât mai. mult, cu: cât se salisfac mâi- des. Ele se 

"pot tempera: mai :ușor,.. evitând de-a veni, în contact 
Cu - 'obiectele: ce escită polita, cu alte cuvinte evitând 

a ispita”; ; bazată. pe puternicile: impulsii senisoriale, și 
“Andreptând. mintea asupra altor obiecte ; dar mai a-, 
“les, căutând dela: început. a nu înmulți,. “fără netezi: 

- “tate, modalitățile de sătisfacere a trebuinţelor: ! o. 
Mai. trebue să. adăogăm că dorinţele. nu : se; nasc. 

“ mumai- din: reprezentarea, unor: lucruri - cunoscute din 
= experienţa noastră ca. plăcute, — —— acesta e isvorul 
“primitiv. al dorinţei ci din-combinarea: ideilor, din 
sugestii individuale, « “din lecturi, din cunoaşterea. ex 

EN - . dă - ase 
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„perionțăi- altora ete. “Eu cât cunoștințele se.  tămul- - . = 

- şes, crește și posibilitatea naşterii unui mare! nu=: N 

a > măr de dorințe. :'- Pi ID 

„by Factorul. "emoțional. al dorinței e. plăcăreă i” i e 

" durereă=. Ă Baa eee aia 

"Baptul că grin un: Tucriu, împlică- conștiința că. 

“nul avem încă, deci un element: de lipsă, de durere : ; 

„plăcerea isvorăşte, din „conştiinţa. posibilităţii do a “do 

* bândi jucrul dorit. “Tăria. dorințelor atârnă de însăși ” 

> - tăria elementului - emoţional. Ss DRE 

e) Factorul: molor. Dohipuindu- re lacul i pitzui, pe 2 

" cărei: dorim, se naşte: ideia actelor necesare pentru” - 

obţinere lui, şi. această ideie:de. mișcare. predispune, N 

organismul. către acţiunea. cerută, și. produce trebu- ia 

Ma “înța: (ne-astâmpărul), de: a say vârşi act necesar -do- 

_ „Tinţei: SR SR    

  

“ge doosibosc. două “Galegorii de: dorințe. i 

“1 Dorinţe alcătuite din acest. întreg aparat « dee. 

| “ 1omenie, psihice, deci. însoţite. de. conştiinţa- posibili 

- tăţii. realizării lor, anumă: un: “scop clar, 'elemențul 

“emoţional: de. plăcere: ŞI nerăbdare, și elementul: mo-. 

„ tor de tendinţă: pentru: realizarea Scopului dând im--- 

-preună coriștiinţa conplesă ă “putinţei de. vealizare: 

“a dorinței. i: : Sea i Sai a Ei 

-. Si atunci avem dorinţa e ca “motiv “de: acţiune: 

2. Dorinţele: în cari lipseşte conștiința -] putinței de 

“realizare ; :; şi “atunci ne aflăm în regiunea „visurilor, - 

a: “dezidotatelor; : a utopiilor,. în imperiul ae elo& pia. 

, „desideria, ce “ le vedem: irealizabile, le-dorin în: mad, 

Di as), , Tăză caracterul motivităţii ce duce la: acţiune. 

  

   

  

    

   

  

         



          

- „constatăm „că formele superioare ale: momentului Vo-.. 
   

Şi: repulsie; și 0 tendinţă! de'a fuşig dar. pe: “când, în. 
Bazul: din urmă, “manifestarea se reduce “poate “cel, 

i prin o adev ărată: fugă. 

  

   --ţelor. “reprezenlative, : astfel încât “acestea să. “egaleze, . IN 

Să. contrabalanseze: Şi. chiar s să întreacă. pe! cele pre-". 
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„6 ELEMENTUL 1 INTELECTUAL îN VOINȚA 

  

NE a 
îs p- . 

„Dacă priviha dumai ctemertil intelectual al Yoinţei, - 

:“ luntar încep de cână impulsiile” active, cu. „aparatul. .- 
„lot „motor; însoțesc” nu.o. percepţie: actuălă, ci 0_idee, 

“Voința, în înţelesul: restrâns al cuvânţalui, tocmai 
-. asta înseamnă: dotalitaiea” volițiilor reprezenlalive și. . 
" “cogilajionale,- derivate în ultima analiză tot din „cele . . 
_;prezoniative,! baza: experienţelor. individuale, Deose- - 
“.birea naturală dintre „Xoliţiunile:  prozentative : și re - 
_prezentâtive; stă numai îî; gradul. de: energie:al mâ- - 
- - nifestărilor. lor, iar, nicidecum. în: :natură acestora, Să -     

     

   

  

compare; “intensitatea” sentimentului “şi - tefidinţei” 
Să “către, „activităte,: când: un: “şarpe. ni se dă. în prezen- 
Laţi€. și când ni se. dă numai in ideie:. În: ambele câ- 
-Zuri- ni s6 produce: ui sentiment de neplăcere, de [rică 

Î
S
 

“mult la: întoarcerea capului, în priniul. ogz: se: c'traduce 

   

  

Dezvoltarea Voinţei. dus Şi il Lărirea voinței. - 
“constă Locimâi: : în: dezvoltârea impuiselor_ și teridin-. ? 

    

 zeniătive. Â. dezvolta voința înseânmnă-'a! d aco-să - 
'se conducă după arătările raționamentulii și Și judecății. 

ai chiar” dacă: pornirile. născule. din. îndemnul. diferitelor pi - sensaţii chiar. dacă! înclinațiile: şi. „Lrebuinţele. ar înc. A „binge sufletul 'să lucreze. altfel. | 
“ Procesul de fortificare. a voliţiilor reproăcțative, 

     

- „se observă și, “la celelălte: animale capabile de. repre” ” - 

  



  

- zentări și de niemorie. Un căţel, 'sirigur în cameră, 
“vede 6 bucată de carne ; și din îndemnul sensaţiilor 
--de. miros, culoare, €tc.,.care deşteaptă. în el polita, - 
„se repede și o' mănâncă. Stăpânul îl surprinde şi-l 

bate. Dacă se repetă această -scenă, câinele învaţă; 
_ a asocia, prin contigaitate, de luarea bucății de carne. 
4daia durerii: Indată ce se fixează această legătură 
_în minte 'se produce mai târziu în animal o luptă 
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Ss internă între clementele. prezentati ve; — sentimentele 

„st tendinţe, născute la vederea cărnii — şi elementele 

'“ “zeprezentative, — cortegiul de sentimente. neplăcute 
“si “tendinţa de fugă la amialirea slăpânului cu; biciul + 
si mână, pe 

„3 - . 7 

Ne putem reprezenta acest proces în mod arafie. (Fig: A). 

__„. Carnea GC, lucrâna ca excitație (2), provoacă, în animal; seii- - 

 :saţiile de miros, da văz, reprezentațiile de gust, etc. etc., 

“însemnate toate prin. b, câte. deşteaptă elementele alective. - 

“si tentinţele voliţionale corespunzătoare; plăctrea, pofta, etc. 

„Aceştea” doslănţuesc în. mecanismul arganismului-lorţele ac-.. 

__ „Zive, indreptate in atară, d, ca tendinţă de reacţie in contra 

sa E INI A Na a: sn. „o e da ie . 

. > - . .. 
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escitaţieiza, şi actul urmează: carnea este prinsă și îmbucată,. 
d, Î, În acel, moment soseşte altă escitaţie, a, stăpânul cu 
biciul (S!, constituit asemenea din un grup de prezentaţii 
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„» asoziale, și însemnate prin le, Stăpânul provoacă în animat 

“te durere d, p.: , 

„durerea, bătându-l. Acest sentiment desieagă funcţia altor . 
muschi, corespunzând altor tendinţe, care. are de scop a fugi 

„Să presupunem că această experință, singură sauw-repetată - 
a reuşit a impiedica pe-câne să mai înhațe carnea neacope- 

” vită și nepăzită, chiar fiind întometat.: Insemnând prin linii 
punctate datele psihice în reprezentare, Figura “A. devine 
Figura DB. LE It E , _. 
-* Deşi avem stările prezentativa a, b, 1. datorite lui C, care 

„e do faţă, acestora nu le urmează actul ultim legat. de ele, d,[-- 
„„Acest art șe produce numai ca închipuire, ca un pium desi- 

" derium ce rămâne doară reprezentat. în minte, nu realizat. 
In locul lui Se'naşte însă actul d, f;, opus celui dintâiu, îi 
care stă în legătură organică nu cu stări prezentative, ci cu. 
reprezentările a, b;, c', datorite stăpânului S, care nu e de 
„aţă, ci e numai închipuit, E i 

_ Lupta se dă între stările-prezentative și reprezen- 
tative, Victoria unora sau altora arată de ce parte 

- esle tăria. Când inving. cerințele sensoriale,.se zice: 
să animalul este neîncercat,  imprudent,, 'încă. slab ; 

„. 2, | . - 

ț - --



  

când invinge indemnul ideilor, se zice: că e prevă-. 
„zător, experimentat, - stăpân pe sine. Dacă primele -: 

constituesc „ispitat:, cursa, cele-de al doilea formează . 

voința proprie, dictată de un interes mai durabil, de. * 
„un calcul, mai - circumspect, de înjelepeiune. In: pri- 
mul caz animalul trăește numai în “prezent, în 'al 
doilea se estinde şi în viitor ;în primul, e sclavul'mo- . 
mentului, al. impresiilor nestatornice ; în-al doilea, -. 
e stăpân pe sine, emancipat: de sub influenţa” oarbă 

_atentaţiilor âctuale ; lucrează conform raţiunii, e liber. . 
___ Numai acţiunile acestea premeditate, reflectate, în-: 
tenţionate, sc Și- numesc mai propriu acle voluniare; 

«șite din adevărata voinţă, din-voinţa superioară, ca- 

racterul distinctiv al fiinţei ajunse pe o treaptă mai. 

“inaltă de desvoltare psihică ; pe când celelalte acte, 

izvorăte cu ocazia unei sensaţii sau prezentaţi, se nu- 

mese relaliv involuniare. 

Un om se zice cu voință lare (și „liberă! SRI când, 

 neturburat de: inderanurile schimbătoare şi trecătoare 

"ale momentului, urmărește neclintit un: lan. de ac- - 
tivitate, .ale cărui „rezultate hu se obţin. și nu-se văd 
„poate imediat: - “ AI 

Voința superioară. —Cocace constitue un n pas mai, 

departe în desvoltărea voinţei, este: organizarea uni- 

--. “lară, sislemalizarea . ideilor și senlimenlelor relalive 
“la aceeași Jiniă, la ăcelaș plan. Negreşit, înmulţirea 

- gunoștinţelor, a motivelor de activitate, este o con- 
.diţie a desvoltării voinţei ; însă faza în adevăr supe- 

_ = rioară a voinței se. realizează numai când aceste cu- 
Na „noştinţe (și. sentimentele corespunzătoare) sunt pola-. 

„rizate către o țintă unitară, când sunt legate într'un 
“tot organic. Atunci avem ca motiv superior, “puternic, | 

de acţiune, nu, numai 0 ideie sau chiar mai multe, ! 
. 

. 

„1. Găvănescul. — Paihologie. UT P - . 19 . + 
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- izolate, ci un sisieini întreg de gândiri ŞI de sonti- 
mente, ţesute între ele, așa că alcătuesc un organist 
sufletezc solid cristalizat, pe principiul uniti scop final. 
Acest scop poate fi orice ocupaţie: ce absoarbe o 

„mare parte din vieâţa unui om: ştiinţa, ambiția, arta, 
: |  gloșia, câștigul, puterea, patria, națiunea ; “toate a- 

cesta pot să atragă în jurul lor, ca centru, și să or- 
ganizeze.0 mulțima de idei și de sentimente relative la : 
aceiași ţintă. - - 

Astiei se nasc scopurile permanente, de diferite Or 
. dine de idei, dirf cari unele, poate, chiar nerealizabile 
într'o sigură vieâţă omenească. - Atunci mai multa 

i „vieţi de oameni se acordă” într'un tot unitar de voințe 
> co lucrează în aceeaș direcţie, către acelaş scop finai, 

pus ca idea! superior, pentru cară se clădește necon- 
tenit, grămădindu-sc acte şi sisteme de acte. Asttel 
aspiraţiile mari naționale -concentrează împrejurul 

n. lor, eaideal comun, voinţele și vieţile adevăraților pa- 
rioţi dintr'o întreagă generaţie, ba și din mai multe 
generaţii succesive, alcătuind voinţa istorică a unui 

pa “Popor. | . 

  

', 
| "Atârnă de, împrejurări native ori cdusative alege- 

Aa rea acestor scopuri, în vederea cărora se organi- 
zează _Voinţe individuale. Cele tari - Și sigure pe 
dle sunt voinţele - astfel organizate pe baza unui | 
principiu trainic, comparate cu Vieţele și voinţele ce 

„ „se risipesc zi cu zi, fără scop mai durabil, voințe „a-" 
morfe” psihologicește și anarhice, supuse la amăgirea- 

“inspirăţiilor momentane, legate de perindarea selim- 
.„ bătoare a împre jurărilor, fără țintă pe marea întinsă”. 

“a posibilităților omâneşti, fără o busolă, fără o stea 
fixă, fără o cârmă în sbuciumarea încâlcită a valuri= - 

“lor și a vânturilor ! IDEE n 

- - . . = . 
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DETERMINAREA VOINTEI, CAUZALITATEA 
"IN- DOMENIUL. VIETII PRACTICE. 

Deliberarea. Sensul psihologic al „Voinţei Ii- - 
bere”. — Numai când acţiunea nu urmează imediat 

” estitaţici, aproape ca o mişcare rellexă, poate spiri- 
Lul, în intervalul dintre una 'și alta, să cântărească 

“mările diferitelor reacţiuni, consultând depozitul ex- 
perienţelor sale anterioare 1elative la legătura. cau- 

zală dintre fenomene. Atunci deliberează. Şi. numai 
= în „deliberare” se pot compară-diferitele răspunsuri * 

- închipuite ca mai adaptate la împrejurări, şi se face 
o alegere, -se.încheagă o holărâre, care va îi expre-. 

"sia cu atât mâi proprie a tendinţelor adevărate-ale. 

individului, cu cât se va“constitui din sinteza unui . 

"cuprins mai bogat de fapte sufletești ; căci atunci de: 

_cizia va reprezantă ecoul adânc al suflelului . întreg, 

va înserină delegaţia unei mai largi majorităţi de fe-. 

nomene psihice, luând direcţia indicată de rezultanta 

forţelor sufletești întreşi și constitutive ale irdividu- - . 

“lui. În conștiința ce avem de concentrarea suiletea- -. 

„scă ce însoțește luarea hotărârii, ne simţim liberi, con- 
siderăm acţiunea. corespunzătoare ca în adevăr a 

„noastră şi ne recunoaștem - responsabili de ea. 

Acesta e singurul înţeles raţional și ştiinţific ce se - 

= “poate dă „voinţei libere”. Voința se numește liberă; 

3. o nu penttu că nu e determinată de numic, după cum 

| „susține teoria indelerminismului sau a liberului arbi-: 

iru absolui, ci. după felul molivelor ce o determină. 

Și un om se zice-liber.nu pentrucă, pus în absolut a-: 

- celeași împrejurări interne și externe, ar fi în stare să - 

se hotărască şi să lucreze când într? un i fel, când intr'a al- 
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tul, ncintluenţau de nimic, de nici-un motise( (după cum : 
- îşi închipuie iarăși. îndelerminismul)— cei astfel de * 

oameni nici nu există ; — ci pentrucă (și atunci când), 
. lucrează conform . holărârii sale inlerne, nesilit de o 

„cauză externă, fie aceea una [izică sau o altă voinţă . 
străină. ? i | o 

N . 

“Determinarea voinţei. Conilictul între motive. 
In toate cazurile voinţa e delerminală de: plăcere sau“ 

durere, oferite ori numai promise, fie deo cauză ac- 
„tuală, fie de una viiloare xăsită, prin re flexie. Senti- - 
“mentul libertăţii isvorăște de-acolo că noi, inlern, ne: 
“simțim că urmăm hotărârilor noasire proprii, că ne - 
“plecăm după preferinţele noastre actuale. Mâine. 

„ poimâine, -schimbându-se dispoziţiile sau împre jură- 
iloxexterne, ne simţim înclinați către alte motive. 

“pe cari le alegem conform nouci situaţii. Această - 
„schimbare de asemenea suzerează sentimentul libertă- 
„ii noastre. 

„ 

„* Forța sau valoarea motivelor atâină toLdeauria de | 
“cantitatea de' plăcere. sau de: durere ce ele aduc ori . =! 

-. = promit individului, după. experienţele: acestuia sâu - 
| = după dispoziţiile-lui organice particulare. Consideraţii - 

„ de sănătate, de avuţie și de glorie, de onoare și putere, 
"de demnitate și poziţie “socială, de simpatie tau 
dreptate, de frumos” sâu adevăr, cte., în scurt: con 

* deraţii: referitoare direct sau indirect la. conserv avea .. 
"personală sau la cea socială a conservarea materială: A 
“sau ideală, răsar pe: rân€ ori se ridică mai multe a- 
„proape în 'acelaș timp, se compară, se atiny, se cioc- - 
nesc în lupta sufletească. Și după calculul consecinţe- 
lor bune și rele ale fiecăruia din aceste motive,. pre- 
„cum Și după caracterul individului, învi inge în delibe- 

D
e



„=. ceiași acţiune. Faptele lui ar putea fi prevăzute și cal- 

p: 
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"rare dând unul, când altul, ȘI face să se încline ba 

„lanţa psihică într o direcţie sau alta. Uneori lupta nu: 

: se face. numai între. elementele psihice conșlienie, ci 

“ între acestea și tendincţele răsărite-brusc şi violent din 
adâncimile obscure ale inconșlienlului, cari ne fac a- 

tunci impresia unci năvăliri ameţitoare de torţe stră- 
„ine ce ne tulbură echilibrul sufletesc, ameninţă, și ne 

„răpesc, libertatea. . i. ED a 
- “. 2 Ă 
Determinismul. Legea cauzalității aplicală la aeți-. ăi | 

unile omenești:—În toate acestea împrejurări „acţiunea. . S 

“individului se naște. nu din nimic, ci se: raportează” la 
o cauză determinată, mai mult sau mai puţin com- i 

“ lesă: Prin urmare, numai teoria delerminismului, cati” | 

„reduce hotărârile și acţiunile la niște cauze anumite, [ 
„sc bazează pe fapte de observaţie şi pe adevărata na- 

„tură a sufletului. - E 

- Doterminismul-susţine că omul este influențabil, că. 

nici o acţiune nu s2 face fără motive suficiente, fără 

- cauze. determinate ; și. că omul, în absolut ageleași = 

condiţii subiective şi obiective, nu “este în stare să iea-: 

- decât una și aceeași hotărâre, să-facă decât, ună și-a-. 

 culăte. Dacă s'ar cunoaște bine câracterul unui om, 

s'ar' putea spune de mai înainte, cu siguranță, ce bo” 

„tărâre va luă, ce” va-.face în nişte împrejurări dale. : 

| „Determinismul este dar o aplicaţie la natura ome-: 
 mească a legii cauzalilăjii- universale, cure zice; “fie 

| 7 care fânomen, “Jiecare- schimbare, îşi are.cauza sa;.. . 

“aceleași. cauze, în- aceleași, împrejurări, produc. ace =- 

- “ddași ejecle. _-.. - =. 

“De acest adevăr: nu se nai: indoește nimeni, când. 
i 
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“este vorba despre. fenioințnele lumii fizice. “Raportul 
, cauzal este susținut asemenea, cu probe din ceîn ce=. 
“mai numeroase şi mai. temeinice, și în ce privește fe- 
nomenele psihice. Și aci fiecare. fenomen își are cauza 
sa constantă ; și aci, aceleași cauze produc, în aceleaşi - 

7 împrejurări, aceleaşi efecte. Prin urmare, și aci se pot 
"prevedea fenomenele, ca în lumea fizică. | 

Dacă se va pune înaintea noastră o cântitate de  ? 
iarbă de pușcă uscată şi ni se va “prezentă un chibrit, 

. aprins ca să-l apropiem de dânsa, ştim de mai înainte... 
„_ce“se va întâmplă. Prevedem efectul, întemeiaţi pe - 
“stăbilitateasau constanța legilor naturii. De asemenea, , 

„„ dându-se un om cu temperament violent, liber şi pu- 
ternic ţun Achile s. €.), știm sigur, că în cazul când | 

- i s'ar aduce Vre-o insultă, isbucnirea reacției lui răzbu-: 
- nătoare va îi tot așă de inevitabilă ca și explozia ier- 
bei de pușcă, la contactul îlacării unui. chibrit, - 

S'ar putea întâmplă, negreşit, ca în unele cazuri . 
prevederea noastră să nu se realizeze ; ca omul nostru a 

"violent să rămână îhtr'o linişte aparentă, în fața unui - 
"atac supărător. Dar această greşeală ni se poate'în- “ 
-"tămpla 'și în judecăţile. privitoare la lumea fizică. Și - 
_prevederea noastră despre. explozia erbei de pușcă 
poate să nu se realizeze. De ce n'a urmat atunci efec- , 
tul aşteptat? E de vină inconstanța legilor naturei?. 

„Nu; ciignoranţa noastră despre împrejurările îri care 
se găsea pusă cauza, Intr'un caz s. e..nu știam că 

„iarba a fost-umedă-; în celălalt, că poate omul era aa 
“preocupat de o durere, de un sentiment mai puterdie + 

și mai serios decât, acela al insultei prezente ; sau că 
„făcea poate planul şi medită ocazia cum și când: să 

| isbească pe. adversar mai grozav ; ca să-l nimicească ; ; 
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"sau eră altă cauză în joc, pe care noi n'o cunoaștem. : 
Pe observarea faptelor și pe credința în această , . — - 

'„ ege a cauzalilății universale, „aplicată la om,-se.ba- ” . : 
" zează posibililalea - relațiilor dintre oameni. Aceste 

relaţii n'ar fi Gu putinţă, dacă oamenii n'ar şti, cam. 
-la ce fel de acte se pot aștepta dela semenii lor... 

„» Fără astiel de presupuneri, întemeiate pe cunoaşterea 
caracterului individual, nu s'ar putea face deosibirea | 
„dintre un amic, dela care. de regulă “ne. aşteptăm la 
bine; și un vrăşmaș dela care ne aşteptăm la contrar. .. 
Promisiilo date n'ar lega pe oameni şi n'ar: tace să se : 
nască așteptări. Legile, cu amenințările şi sancţiunile. 

„lor, şi toate instituțiile sociale, menite a “preveni Sau - 
“îndreptă răul, n'ar aveă nici un sens, fără credinţa că - 

voinţa omului e determinabilă, influenţabilă, modifi- * 
“;cabilă. Omul se încrede însă, de fapt, în statornicia re= 
- lativă a caracterului, semenilor, așă încât uncori e în -: | 
„stare să prezică și g gândurile şi vorbele şi manifestările - - 
altuia, pe care îl cunoaște de aproape şi pe care Și- o 
închipuie în: niște „improjurări anumite. .. Da 

5 Siza _: 
Determinismul. şi: responsabilitatea. — Număi 

- teoria delerminismului poale servi ca bază peniru sus- - 
jinerea şi întemeierea responsabilităţii. Omul lucrând - 
totdeauna conform unor motive, când aceste motive 

“se schimbă, sau când intervin „pe lângă cele anterioare, 
altele nouă, atunti și hotărârea şi acțiunea omului 
se schimbă, Durerea, nemulţumirea sau. contrariile - 

“lor, fiind motive de acţiune, ele determină şi deci / 
pot. mhodifică linia de conduiţă a.unui om. Prin ur-! 

- mare, pedeapsa poate jucă'un rol; are influenţă - a- 
= *upra activităţii omeneşti ; poate să abată de la nişte 

7
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acțiuni și să indreptoze către altele. Dacă pedeapra își 
- are attiel rațiunea de a fi, și responsabilitatea este: 

justificată. - 

Dar dacă lucrează omul determinal ; dacă aciele- lui sunt urinări inevitabile ale unor cauze aniccedente, așa că sc pot. prevedea ca fenomenele fizice, mai lucrează el Tie? Aciele decurg atunci, pare-se, din condiţiile și cauzele determinate cari Je forțează ; sunt un product fatal al acestora, numai. sunt rezultatul unei alegeri, unui gest de voinţă liberă ; omul 
nu mai e stăpânul lor. Mai este el aan responsabil, dacă lu- „crează astiel înpins, silit de niște cauze? . i In această argumentaţie sunt mai multe confuzii, pe cari 
trebue să le _înlătarăm. Desigur omul e responsabil numai: 
când lucrează liber ; dar, prin cuvântul liber se înţelege oare 
nedeterminat, necauzat, fără molive? Nu ; ci liber înseamnă, 
numai : conlaraetsoiințeiaiuadividul ui, Adică zicom: că alucrat - 
cineva Tiber, când constatăm că a lucrat conform voinţei sale, 

“iar nu silit de altcineva din atară. Insă, încă odată, a lucra -coriform. voinței 'sale nu înseamnă că voinţa se determină 
" fără nici o cauză. : ! 

Astfel de cazuri nu există în mod absolut în natură, Chiar 
alienatul nu lucrează fără motive, nu se manifestă jără cauze, 
Și dacă alienatul totuși nu e responsabil moraliceşte, cauza 

$ e că pedepsirea lui e lipsită de una din raţiunile cele matin- 
semnate ale pedepsei: corectarea celorlalţi membri din socie- tate. In starea adesea haotică a Spiritului alicr.at, pcâcaria 
-nu duce. sigur nici la corectarea lui proprie. : - B 

- In cazurile normale, omu! este ncresponsabil numai 
"când m'a:lucral cu. voință; sau a lucrat în corilra 
voinței, silit de o forţă exterioară ; bunioară: când 

» mâna lui.a lovit fiind împinsă de altă mână străină. 
Și forțarea poate veni nu numai po cale fizică — îm- - 
pingere, piedică — dar şi pe cale psihologică — ame-: 

-ninţare, ademeniri, etc. Ini toate celelalte cazuri, când 
omul lucrează conform'hotărârii sale, lucrează. liber 

- "și e responsabil. Ta Sase 
„= A lucrăliber mai înseamnă psihologicește, după” 
„cum s'a observat- mai sus, și a lucra conform, unor 

- . a | a 

7 

rr



- - ” . - - Ia) . _ ă ., . 2 

_ “molive venile - din reflexie, din judecată Și ra aţiona-. 

„ment, iar nu din impulsii sensoriale ori percepţionale, 
adică nu din pornivi născute cu ocazia unci sensaţii 

„sau unei percepții. Cu alte cuvinte: posibilitatea de a. 
lucră -conform raţiunii, iar nu împins de impulsiile 

schimbătoare ale momentului —iată o altă „semnifi- „- 

„e tare plauzibilă a “cuvântului liber. 

„+. În această facultate stă, co e drept, superioritatea, - 

"-Qmului asupra celorlalte animale, și superioritatea ma- 
turităţii asupra copilăriei și tinereţii. Dar-ea nu ex- 
„clude, ci implică determinarea prin motive ; deci con- 

- firmă aplicabilitatea cauzalilății la voinţă, Prin faptul _: 
că orbul lucrează conform unei reflecții mai mult sau 
"mai puţin prelungite şi. complicate ;-priri faptul că el: 

“ poale suspenda holărârea și acțiunea, până va cân- 

“tări bine consecinţele mişcărilor sale; clicacitatea mij- 

| loacelor și-importanţa țintei, el devine, ce e drept, 

liber, în comparaţie, cu celelalte: animale, câri sunt . 
jucăriile şi sclavele momentului, ale impulsiilor neme- 

ditate, dar nu se sustrage dela legea generală a ovin- 

ței: dea evila durerea, de a căula mazimumul plăcerii ;. 

-- numai doar mijloacele, prin care caută: să îndepli- . 

nească această tendinţă universală a fiinţelor orga- 

nizate, sunt mai apte; mai proprii, mai înalte, mai 

adaptate scopului, ta N 

altruismul. — Unii susțin. că isvorul tuturor :acţi- 

unilor este interesul personal. Omul: n'ar fi căutând 

decât binele său, fericirea sa propie. Mobilul acțiu- 

Wlobilurile acţiunilor omeneşti. Egoismul şi 

ilor lui ar fi iubirea de sine. Ga să-l decidem: la acţi- ..: 

“une, âr. fi trebuind să-i demonştrăm că “aceasta, este, îi
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în interesul său propiu, că din acele fapte decurge: 
_un folos şi pentru ol. | po „ 
„Această este concepţiunea. egoislă a voinței, -pu- 
nând iubirea de sine şi interesul personal; deci 
"egoismul, ca isvor al tuturor acţiunilor, chiar 

„„„al.celor morale, e =. 
Întemeietorul acestei concepţii este filosoful englez 

Hobbes, Dar cel care-a pus-o în circulaţie întrun cerc 
„mai întins şi .a propagat-o cu mult! spirit, aplicând-o 
la multe cazuri din vieaţă și mai la toate manifestările 

... omului, este scriitorul La Rochefoucauld.El exăge-  -- 
„rează formula -şi o 'duce până la parădox, căutând 
+ a găsi chiar în acțiunile cele mai generoase, în ami- 

-“ciție; în” jertta eriocă, în. devotamentul ȘI abnegaţia. .. iubirii părintești, fondul ascuns a] interesului, al - 
“iubirei” de tine: Dacă omul, împins de milă, face 
„bine unui." sărat, La Rochefoucauld vede: în a 
- ceasta sau numâi-tondințelo cari îl importunează, sau “nuinai dorinţa de ase arătă milostiv şi bun, deci gân- dul de'a câștigă reputaţie și nume bun în ochii seme-:. 
-nilor săi ; sau altă intenţie ce se poate'reduce tot la profitul personal. Tot așă când 0 mumă se jertiește: 

„ Pentru fiul său, când un erou își dă vieaţa pentru ţară. | 
„Iubirea de sine, amorul propiu, ambiţia,. setea de -. : 

“ slorie,- interesul personal, sub toate formele lui va- 
riate, acestea ar. fi rezorturile faptelor chiar clor - 

» „mai înalte, și, în aparenţă,: mai generoase şi mai 

-” 

desinterosate.. _ 
„îx “Acest mod de a vedea a satisfăcut multe spirite, cari, din... „ „temperament. sau din experienţă, aveau, neîncredere. în na- tura dezinteresată a omului. Cazuri: izolate, care confi mă
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- această teorie, s'au: dat ca exemplu şi ca probe. despre | ade- . 
vărul ei, uitându:se sau Omițându-se celelalte cazuri cari ar: 

„Ai contrazis- 0. Alţii au fost seduşi şi fermecaţi prin simplitatea 
cu care se prezintă o teorie, ce crede că poate să explice (oafe : . || 
manifestările omului prinir Un singur principiu, egoismul”. IES, 

| 
| 
4 

"Ta natura omenească, 'însă, nu se atlă nuthai ten-! 
“dinţa de contervare proprie și de căutare a fericirii .. 

“individuale: ci, pe lângă aceasta, se mâi află, tot atât -- 
- de primitivă, tot atât de fundamentală și de înăscută, -. 
"o altă tendinţă, accea de conservare a alluia şi de - i; 
căutare. a fericirii alluia, deci. o tendinţă aliruistă. 

Această tendință la început s'a manifestat cu un 
cerc de îiințe mai restrâns, față numai cu familia, apoi 
cu tribul, ete. Dar, treptat, ea a crescut în om,-prin 

adaptarea lui la condiţiile naturale de vieaţă socială; i 
s'a desvoltat, s'a transmis prin ereditate, întrun grad. -i 

tot mai mare, și va crește necontenit pe viitor, 

"Dacă tendinţa conservării individuale, cu manites-. >. -| 
tările ci pur egoiste, se "datrește instinctului de-con- :. ! 
servare individuală, cealaltă tendinţă cu manifestările i 
i pur altruiste, se datorește şi ea tot unui inslincii 
prin urmare tot unei porniri înăscute, anume insline- ! 

— dului de conservare a.spelei. 
_.. Amăndouă instinctele sunt deopotrivă de primitive a 
înăscute. Ele sunt rădăcinile cele mai adânci ale. tutu- 
ror pornirilor şi acţiunilor. noastre. Din :satisfacerea 

- sau contrariarea lor isvorăsc plăcerile şi durerile.. Din 
“instinctul social, sorgintea oricărei asociaţii oameneşti. | 

durabile, decurg acţiunile: numite dezinieresale. În vir- . : 
iutea acestei părţi din-natura noastră, ne bucurăm la i 

" vederea fericirii altora, ne întristăm la ideia că-altul  î 
suferă. Din această parte allruistă a naturei omenești 
s'a a desvoltat at conştiinţa morală ; ; prin ea a ieşim d dinizo- 

-   

ţ 
“i 

| 
: 

         



" 

  

larea individualității « egoiste și ne simțim legaţi e cu lu 
nica, cu un lo? căruia. îi 'datorini „existenţa și din a 
„cărui vicaţă ne impărtăşim, cum se împintaește o o 

_ celulă din vicaţa întregului organism. 
"Acjiuni inleresale și acțiuni dezinteresale. — Ca să” 

«determinăm caracterul unei acţiuni şi să știm exact, 
ilacă este. cgoistă,:interesată ori ali. uistă, dezintere- . 
sată; trebue să analizăm întreg momentul sufletesc, p 
și despre partea. emoţională, și despre cea intelectuală. 
“Dacă -se consideră aclele omenești - nurhai despre 

„parlea. afeclivă, și se oile cea intelecluală, ajungem 
„la concluzia eronată: e că loale actele omului sunt ce 
isle, inleresale. - i - 

- AR 

N 

“ hiterăsat” psiliologicește înseamnă. acela ce se! inteescază 
"de ceva. adică lucrează cu înteres. Din punct de vedere moral, 
înteresal înscamnă: “egoist, deci un om sau un caracter, ce. 

" preleră binele său pr opriu, binelui altuia; unt-om, care se gân= 
dește în-totdeauna mai înâiu la sine ; aşa dar care Yucre az. 
nul mima; cu interes, ci din interes, | . „ 

LS . i fu 

Fără îndoială; o oa să căutăm ă face un act oarecare, 
trebue ca acel act să ne intereseze, trebue. să ne pro: 

_ducă'o plăcere pozitivă, sau să facă a încetă o durere, 
deci să aibă ca punct de pl&care! un sentimeni. Toată. 
actele noastre conștiente pornesc dinb”un : :entiment. 

:Dar-în acte mai avem de constatăt ceva afară de -. 

rat parlea inleleciuală a actului: ideia. „ce însoțește, 
acel sentiment, ia , AI A 

a. 

Daspre partea! îitelechuată, însă, acţiunile se deosi: 
bese în: două. clatg mari: 1) acelea, cari au 'de scop. 

„_intenţiohaL realizarea - binelui. noslru propriu: și. 2 
„acelea în cari se găsește intenţia conștientă de'a rea-,. 

DE 

“sentimentul din care pornesc, mâi aveni de consiule: - 

La 

pu 
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„: liză un bine peniru allul. In cazul întâi persoana la | 
_“câre ne gândim, când facem acţiunea, suntem chiar - 

» noi; în cazul al doilea, este'o altă-fiinţă ; ; deci primele | i 
“acţiuni se pot numi, după cuprinsul. reprezentării co i 

S „respunzătoare, egoisle, pentrucă în minte avem pe ego. N | 
- al nostru; Acţiunile de a două. “categoric” se pot numi „i 
-aliruisle, pentrucă coprinsul reprezentativ, ! corespun=- » 
zător sentimentului ce dea mină acţiunea, seste un i 
aller. i or. : 

"Do alttel, atât acţiunile privitoare! la binel nostru 

“propriu, cum și cele privitoare la binele altuia, trebue 

- megreşit, spre a se produce; să pornească. dintre un. 
senlimeni,să ne intereseze. Dacă sănătatea, "reputaţia, E: 
fericirea unui amic ne lasă indiferenți ; ; dacă ideiadu- - i 
rerii altuia nu produce în moi nici o turburare, ci ne 

„lasă reci, atunci-rămânem în neacţiunc, nu faceni nic i 

o mișcate spre a-l ajută. Tot așă rămânem în inerție, . -! 
"când'ideia binelui nostru fizic sau moral, când repre - „i 

zentarea sănătăţii, onoarei, fericiri noastre proprii,nu ! 

fac să sc nască în noi un sentiment puternic de plă- i 

cere și: pu provoacă în noi o durere la închipuirea 
po: :Dilităţii de a le pierde. In ambele cazuri, lipsind, 

. „ seritimentul, lipseşte şi acţiunea. 
i . . - 

      

, Nu numai că acţiunile omenești nu „sunt toate inte- 

- „resale, 'dăr sc poate susţine că în majoritate: ele sunt. E 

sau dezinteres ate,: sau, dacă nu precis: dezinleresale, 

în orice caz îrisă nu inieresale c1,, mai just, neulie - 24 

sau. indiferente, din punat de vedere moral: Asttel 

Sunt mai toate acţiunile, cari nu se raportează, în mod A 
“clar şi “intenţionat, la binele nostru sau al altor per- 
“-soane. Numai când sfera eului nostru vine în conilict 
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neîndoios cu sfera interesului altor fiinţe sau a inte- 
reselor sociale, și numai când noi suntem puși în al- 
ternativa de a alege una din cele două sfere, negli- 
jând pe cealaltă, în mod! conștient, numai atunci a-. 
Vem în adevăr o ăcţiune caracterizată ca egoislă sau 
„aliruistă, după direcţia în care înclină şi se manifestă! 
„Voința noastră; Actele pornite din impulse seneoriale 
sau percepţionale, adică prezentative, ia: nu reprezen- 
tative, -nu sunt în: fond nici egoiste, nici altruiste. 

Toate acţiunile indiferente pot deveni însă ori eg0- 
iste, ori altruiste, de îndată ce se săvârșesc cu pri- 
vire conștientă la -eul nostru, pus în opunere evidenlă 

„cu eul altor fiinţe, sau viceversa. In copilărie, când : 
“personalitatea nu e desvoltată, când cunoașterea. de. 
„oameni, de trebuinţele şi durerile lor riu e câştigată, 
e inexact, în orice caz nesigur, a-zico- că se fac ac- 
țiuni egoiste, cu toată aparența înșelătoare. Numai 
după -constatarea inienției, a, coprinsului intelectual . 
ce însoţeşte o “acțiune ; numai după! determinarea : .. 

-părţei obiective în deosebire de cea sentimentală, su- | 
biectivă,, putem clasă acţiunile în grupa celor egioste 
sau celor altruiste. : | a 

= 

PASIUNILE ȘI PATIMILE. 

-“ Palimile sunt polite şi dorinţe violente şi durabile, 
cari stăpânesc. tiranic sufletul, ridică omului putinţa 
de a se determină după motive raționale, nimicese 
libertatea de-a alege. Ele se nasc din căutarea şi satis-. .. 
facerea repetată și necumpătătă a inclinaţiilor natu- 
rale sau câștigate, a poitelor şi dorințelor, cari devin: 

1 fl 
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"astfel dominante şi târăsc orbește voinţa și activitatea 
+ individului într”o direcţie. a e 

* +. Patimile trebuese deosebite de sentimente sau de 
„porniri puternice şi durabile, cari își-găsesc, jusliți- 
carea în rațiune, iar izvorul atât în temperament şi 
„caracter, cât şi. în reilexie, în delibcraţie, și cărora : 

li se potrivește mai bine terminul de pasiuni. :: 0. 
„- Patimele se deosibesc de pasiuni nu numai în gra- 
„dul lor de intensitate, ci și. în faptul că acestea din - 
urmă păstrează, chiar în faza cea mai '"înflăcărată,; 

* libertatea luminii - conducătoare a inteligenţei, care 
le arată calea scopului, marginile -primejdioase ale 
abuzului, semnele de prevestire ale peirii. Patima e 
oarbă ; ea suflă și stinve,*ca o'viiclie internă, farul 

intelectului, sau'îl târăște după sine, fără să cate 
“îndărăt, fără să-l-lase a-i lua înainte D. 

„ Pasiunile sunt nobile sau josnice, după cum obiec- 
„tul lor este din acelea care tind la conservarea indi- 
“vidului și a societăţii: precum “pasiunea știinţii, a 
"artei, a gloriei, a libertăţii, a onoarei, etc.; ori la = 
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- 1) Limba românească a făcut întru câtva diferenţiare de — 
înţeles în întrebuinţarea termenilor patimă şi pasiune, Se 
obişnueşte mai des a zice „„patima” jocului de cărți, patima” , 

, beţiei, „patima furalului, şi „pasiunea” frumosului, ,Dastu- 
nea libertăfei:*, decât patima frumosului, a libertății şi pasiu-” - 
nea beției, a furatului, etc. Asemenea, altceva se exprimă _ 

„Brin cuvintele vorbește cu palimă, și prin cuvintele vorbește. - 
“cu pasiune. - o a 

Cuvântul pasionat nu implică numai decât nuanţa de 
„"Dlam sau dislogistică ce se găseşte în pătimaș : un epitet ce 

- se dă atât omului bolriav de corp, cât şi celui bolnav cu su- 
fietul, în care raţiunea zace în lanţurile poiteior şi porniri- . 
lov tiranice. Pentru preciziunea limbajului ştiinţific. e bine 
a respecta această specializare de semnificație, indicată de „i 
uzul comun. i " pr o - “i 

  
  _



  

„distrugerea lor,-pre 
bunării, etc. s 

„Dar patimele, oricare ar Îi obiectul lor, au de caiac. | 7 “n. 3 u . . ... “ter general specific că întunecă raţiunea, iau mijlo- cul drept scop, caută și susțin mijlocul, chiar când. acesta nu.mai corespunde scopului nalural și când nu-l . mai, poate realiză, ba chiăr când lucrează în conira lui. ; iar „pătimașul”? sau „împătimatul” nu vede ni- | 

Li 

„mic din toate aceste urmări ; sau, dacă le vede, ori le tăgădueşte, ori-le justifică, ori se declară incapa-:- bil de a lucră altfel. De aceia se zice că e orbit și . sclav ; și de aceea patima se aseamănă cu nebunia .. și se numește o boală. i 
Caracterele 'palimiei se pot învedera în exemplul ” avariției. Strângerea banilâr are câ scop'raţional po- sibilitatea unui trai mai bun, mâi liniștit şi mai to- 

“mod. Avarul ică însă mijlocul — strângerea banilor— 
drept scop'; și adună bani numai pentru plăcerea de 
a adună bani. Viaţa lui nu devine, cu chipul acesta, N nici mai liniștită, nici mai uşoară. Ca şi săracul, sgâr- .. citul e lipsit. adesea chiar de cele necesare existenţei ; 
rabdă de foame, de frig, renunță !a satisfacerea tre- 
buinţelor. Astfel, împătimat după mijloc, lucrează în 
contra scopului. E „i 

Cu oarecari. schimbări — „mutatis mutandis”, — 
„se poate vedeă aproape acelaș rezultat final și la cele- - 
alte patimi, după gradul de tărie al acestora. - .--- 

. 

După obiectul lor, pasiunile și patimele se împart 
în individuale sau idiopatice, relative la eul nostru ; în sociale Sau allruislice, relative la alte persoane ; și 
în inlelecluale, relative la idei. * e 
| . a x e 7 . - 

4. -. - 
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cum pasiunea invidiei, intrigii, răz--: -:



| " Prima calegorie se imparte: 

4) In pasiuni sau patimi relative lă conservarea - 

eului: nosiru fizic. Acestea, începând dela cele mai Ă 

d2.jos, mai animalice, provocate de cerinţele fundţiu- | 
“ilor înăscute ale organisinului, sunt (considerând 
“mai ales nuanţa lor de degenerare în palimă): lăco-" 
mia 1), isvorâtă din necesitatea hrănirii ; bejia, din a 

„băuturii ; violența, lenea și palima jocurilor de noroc, 

din necesitatea mișcării, a repaosului și a'recreărei, -., 

' lașilalea și temerilalea din instinctul de apărare ș și con-. : 

servare ; anariția, din impulsul către proprietate, ŞI! 

ca maijlo mai sigur pentru întâmpinarea urebuințelor, i 

pentru înlesnirea vicţii, etc. EI 
A 'doua categoric are ca Lip iubirea sau ura exage- CN 

vată, neraţională a oamenilor pentru. o persoană: . 

sau pentru un grup de persoane ; ex.: iubirea nechib- 

_zuită de fii („slăbiciunea” care răsfaţă sau alintă), de Ă | 

SE familie. (nepotismul), de patrie (şovinismul).. Această j 
| 
| 

„din: urmă, în forma de pasiune.nu de palimă, se chia- - 

“mă palriolizin. Și. celelalte au o nuanţă caracteristică 

„în forma lor de pasiune, deosebită de cea de patimă. . - i 

“In a lreia calegorie găsim: patima. studiului, ade- .... 

ărului, frumosului, a religiei, care degencre ează în. 

 fanalism., Să se- facă  deosibire şi aci, între iubirea -"- -., 

rațională de adevăr sâu pasiunea unui om de știință i 

ex. Darwin), și palima veracității. Impătimatul spune * 

. adevărul, chiar atunci când vatămă, nu numai lui. dar + 
„ 

  

7 4 
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i D Ar putea servi ca un bun exerciţiu psihologi căutarea pă 

caracterelor patimeai în lăcomie, beţie, ete.; după norma 4 ana-, - 

lizei ce Şa'făcut avuriției, precum şi descrierea și caracteri- | 

- zărea acestor stări sufleteşti. în forma lor. mai temperată şi Bă 

lucidă, de pasiune. , o A: 

Pi . N a o - Pe 
a, Găvănescul. -- Paihologiee . ep - 2 : II 

.. IL) - cc. 
. 

N - i - . .



presia celei mai înalte, mai raţionale și mai armonibase 

- îşi vâra picioarele învelite în lână sau fân. Un fotoliu vechiu, -0 masă, un ibric,'o oală de tinichea, o lucată de cositor: : 

306... 

  

și altora. Astfel! ar îi medicul, care ar spune bolna- 
vului gradul de “grăvitațe:al boalei, din „respectul 
adevărului”. Cu aceasta nu se atinge, din contră, se 
înlătură scojul verității: binele, folosul general 1)... 

„ Patimele,-ca atari, nu-sunt conduse de rațiune, ca:! 
mijloace alese pentru realizarea idealului moial, cae 
este fericirea universală. Tot ce iuncţionează în sensul. 
acestui ideal, e bun și drept; e degenerat și absurd 

„tot ce lucrează în contra lui. De aceea, numai senti- 
mentele și tendinţele bincfăcătoare societăţii, omenirii. 
întregi, adică cele morale, nu pot decădeă în categorie 
patimelor, deși pot-deveni pasiuhi ; căci ele sunt ex- 

  

“1) Un tip de împăltiniat după căuiarea adevărului, după. studiu, este Ungurul Mentelii,. filosof, filolog, mateniatic, Trăind la Paris într'o cocioabă infectă, care i se dedese de: milă, Mentelli tăiase din budactul său tot ce nu era absolăt. necesar pentru vieaţă. Cheltuelile lui, exceptând cumpărarea * : de cărți, Se ridicau la 15 centime pe zi, din care cinci pentru lrană şi zece pentru iluminat, căci el lucra douăzeci de ore pe 2i,. întrerupându-se numai o singură zi pe săptămână, „când trebuia: să dea o lecţie de matematică din venitul căreia își reînoia proviziile pentru traiu. Apa pe care.şi-o aducea . “singur ; cartofii pe care îi coeca la lampă ; uleiul pentru ali- - mentarea acesteia ; pâine neagră soldăţească : asta era tot de ce avea el nevoie. Noapiea dormea într'o cutie, în care ziua 
i 

' 

- îndoită fără meșteșug Şi Servind ca lampă, compuneau tot. DD 
restul mobilierului: Aferatelli suprimase ckeltuiala spălatului, suprimând- albiturile. Era murdar, ca un călugăr jtalian,. O bluză de soldat cumpărată dela cazarmă și pe care n'o pă- răsea niciodată, pantaloni dă pânză, o caschetă de-piele şi niște colosali papuci. de lemn (sabols) îi compunea îot co- stumul. La 1748 ghiulelele aliaţilor, căzând în jurul chiţu-. niei unde locui, nu-l turburară. de loc. — „Ce am eu-cu “ghiulelele și ghiulelele cu mine? răspunse el persoanei care-l sfătuia să se depărteze ; lasă-le să cază şi lasă-mă în pace”, -Mentelli n'a lăsat nici o lucrare, nici o urmă după lungile - lui cercetări”, (Letourneau). Physiologie des passions, p. '70). 

v 
[ '
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„de ființă simţitoare şi” socială. , 

! 

Efectele pasiunii şi palimei asupra sufletului sunt: 
demne de notat. Ele dictează judecății şi raţiunii, si- 
lesc spiritul să caute argumente pentru justificarea 

lor ; ; atenţia devine improprie pentru tot ce nu stă în 

legătură cu ele, Apercepţia și imaginaţia văd toate 

“în sensul lor. Starea pasională și mai ales cea „păti- 
mașă” devine astfel un izvor de iluzii şi de halucinaţii. 
După gradul ei de tărie, se apropie mai mult sau mai 

" puţin de manie, de ideia fixă. Patima, în epecial, se 

„ Boatesn mai ales cel. social. 

„poate compară cu o boală. . 

„= Ga mijloc prevenliv în contra pasiunilor” şi patimilor 

este evitarea cauzelor l6r penotice.- SE 

:. Ca remediu:'să se indrepteze atenţia, și activitatea: îi 

spiritului î în altă direcție ; să se reflecteze asupra ori-. 

ginii patimelor și asupra consecinţelor lor pentru noi 

şi pentru csilalţi oameni ; să se pună: mândria în în-" 

vingarea lor ; să se schimbe mediul fizic şi „pe cât se 

„e , 
. 

- DESPRE CARACTER și TEMPERAMENT. 
4 

Ti Caracterul este forma.unei indivădualităţi sufle- 

| „beti, care se distinge prin modul relativ constant de | 

a răspunde. activ la excitaţiile lumii exterioare, deci : 

prin modul de ase determină, de a voi; este. deprin-: 

derea voinţei 'de a funcţionă după o:normă condiţio- _ 

| înnăscut al încli- . 

naţiilor organice, parte, de factorul influențelor e edu- nată și imiprimată ” parte de factoru 

4 

adaptări a individului la legile ce cârmuesc natura lui



  

calive venite dela mediul fizic și moral, parte chiai de 
voinţa rațională 2. individului. 

N. 

"Impărţirăa caracterelor „—Garaelerele se împari, 
după laturea psihică eșită mai în evidenţă! sau după 
“facultatea predominantă, în. caractere aclive, emioțio- 
“nale şi inlelecluale. „.- -. . = 
„> „Caracterele aclive; întreprinzăiLoare, în: conlinuă 

„Miscare, aventuroase chiar, iau decizii. repezi și caută . 
ale transformă îndată în acte. Marii generăli, oamenii 
da stat. şi cuceritorii. se disting prin acest caracter, - 

“E molionalii se consumă în contemplarea pasivă a 
stărilor lor sufletești de multumire dau: durere, vetinic. „50 plâng sau tresaltă de bucurie, se complac în închi--. 
„puirea' ferisirilor viitoare așteptate din întreprinderi “ 
„ce au de gând. a săvârşi, “dar pe care nu le vor începe 
“poate de loc ; se:tem și. vorb ese culremurându-se de 

IE apropierea. uhor evenimente, pentru întâmpinarea şi 
| cvilarea- cărora însă nu lac Dici 0. mișcare. 

. Inleleclualii analizează într una și caută a înţelege, | 
„a-și explică întâmplările prin care trec. Timpul și 

energia. onsumală. în reflexii e perdulă însă pentru. 
acţiune: Până. să- şi dea seama de cauza unui Gveni- 
ment, de felul cum îl i impresionează, de. urmările ur" - 

m mărilor cșite diri fâptele cerute atunci imperios: de 
împrejurări, : oportunitatea Sieticacitatea actului, dis 
pare, 

ar Trupe echilibrul: ce caracterizează un suflet normal $i 

N 

- bine cnmpănit, Și împedică' adaptare ca mai complectă 
_. Și sănătoasă” la condiţiile vieţii. Dacă erioţionalii și - „intelectualii Păcăluese. prin o apatie relativă, detivii 

? 

' 

E Prodominare ca» necondiționată | a- oricărei” facuilăţi Ii:



  

nechibziuţi- pot cădcă în aventuri „absurde, ridicule şi! 
periculoase, în „donchişonade'”. ; 

= Caractereie se mai pot împărţi ş ŞI dehumi după elut: 

ideilor, “senlimenlelor şi „volijiilor sau- mahifeslăriior”. 

„predominanle. a Si RE 

a) Așă, după felul ideilor că deșteaptă de rogulă în: 
“ei sentimânţele cu potniri către acţiune, oamenii sc: E 

impart mai întâiu . în- caractere egoisle şi “aliruisle;. a 

- Oaeace inleresează pe egoist; obieclul la care se gân— . -. 

“deșle, care deşteaptă în e! sentimente şi al cărui bine- 

il voeșle cu intenţie și conștiință, este chiar cl, ego;. 

- Sau eul său, în opunere cu orice altă fiinţă. sau lucru; 
"din natură Fiinţa lui și binele lui le are în “minte; în. 

“idee, când lucrează, nu ale altora. Altruistul, din. con, _ 

. bă: obieclul „care -îl interesează”, la care se gân-: , -i 
- deșle, al cărui bine îl voeșle, ! nu este eul său, ci al Di 

“alor fiinţe. ”- a - : Ti 

"Obiectul + la care se. “ gândește. cineva sau “mai. ge— 

nital, ideia: ce desleagă sentimențul și: acţiunea, de. 

„tide de felul naturii şi "de denumirea . caraclerului:.-. 

“ Unul se numeşte om de cuvânt”, când ideia. „de a. 

“nu sc ține de vorbă” este: la cl însoţi tă deo nemulţu--” 

- mire mult mai intensă, decât satisfacția eventuală ce- . L 

“ar izvori din neţinerea de cuvânt. “Altul se zice „Vani-. i 

Los”, când, ideia că „este lăudat sau blamat delume” .,. i 

' „produce în sufletul lui o. plăcere sau durere mult mai: pi 
"adâncă, decât ideia ce are singur despre valoarea: sa. : 

“ veală. „Invidiosul” simte durere la-ideia. că „altul e 

„ fericit: ș. scălomniatorul””; 7o plăcere a șli că: morile: : | Eg! 

” reale ale. cuivă se vor-întunecă de părfelile: ce se vor” ! 

“răspândi în contră lui”, şi așa mai deparle.. :    



  

b) După felul sentimentelor, adică după cum pre- 7 
domină, cele plăcute sau neplăcute, găsim carâctere 
vesele, -radioase și optimiste ; sau moroase, triste și 
pesimiste. . .- a 

„ €) Asemenea după felul volijiei sau reacției se. di- 
„Sling caractere apatice, indolente ; sau mai domoale, - 
flegmatice ;sau violente, iuți ; sau în fine energice, —: 

„după cum manifestarea activă se face cu greu și pu- 
"ţin, sau încet şi durabil; sau repede și trecător, sau 
“puternic și durabil. - e: Ia 

2. Originea. caracterului ; temperamentul şi. 
„ educaţia.— Individul se naște cu o dispoziție mai mult . 

» „sau.mai puţin puternică de a primi anumite impresii * - 
dela excitaţiile exterioare. şi de a reacționă întrun 

--. m0d anumit în contra lor. Aceasta-însemnează că iz- 
orul cel mai adânc, și condiţia fundamentală a ca-- . 
“zacterului- este organizația particulară „a individului, 
demperameniul. Aşa, predispoziția către veselie sau 
întristare e condiţionată -de felul de constituire și de 

„Auncţionare al. organelor vieţii: vegetative, „din cate. 
iese fondul afectiv al cenesteziei. Felul “rilabililății, 
predispoziția către.o reacție greoaie și domoală, sau : 
grabnică și trecătoare, ori durabilă şi intensă, atârnă 

„de natura anatomică și fiziologică a 'centrelâr. ner- 
„oase, care le_face a răspunde mai repede sau mai 
încet, mai scurt sau mai lung la excitaţiile exterioare. 

„ “Din acest ultim punct de vedere, s'au distins, de 
„mult patru temperamente, (explicate fiziologic în mod | 
deosebit de Gallenus. Haller, Kant, Wundt, etc.), 

„şi anume: flegmaticul, cu reacţia înceată și slabă ; 
sanguinul, cu reacția repede și slabă; melancolicul,



"cu u reacţi a înecată, ŞI Duternică ; ciolericul, cu reacţia: 
repede și puternică. 

Pe lângă fondul organic innăscut al teraperamen_. , 
- tului,” ceeace decide asupra caracterului este edu- 

cația, adică. influenţele intenţionate şi consecvente 
precum și cele întâmplătoare și capricioase ale me- 
diului social. Acestea contribuese a determină în in- 

divid o modalitate particulară de reacţie, ca: mijloe 

"de adaptare la condițiile sociale de existenţă. - 

„. Caracterul este, prin urmare, rezuitanta celor doi 
— factori: intern sau ereditar și extern sau educativ, a: 

căror cantitate de influenţă specială, variabilă dela: 
individ lă individ, se amestecă în proporţii nedeter- 
„minabile. Factorul educativ poate pleca și din voința. . 
proprie a individului, când acesta își pune înainte un 

"mod de a fi, de a voi şi a lucră, un ideal de care tinde: 
„a se apropiă, luptând adesea cu impulsiile caracte= 

vului ereditar 1). Mi 
o 

4, Caracterul moral —Din punctul! de vedere nio=;,- 
ral, caracterul este deprinderea voinţei de a sc hotări-! - 
în coniormitate cu principiile legii morale, este conse-: * 
cința în acţiune după norma dictată de conştiinţă Și 
de rațiune. 

In această privinţă există n un caracter bun, unulrăw 
și altul schimbător. Primul se numește viriule, al doi=. 

lea vițiu; al treilea capriciu. Adeseori, când se zice de 
cinevă că „„n'are caracter”, se înţelege că'nu-l are pe 
cei bun ; în realitate însă el tot are unul din celelalte: 

7 

  

- 1) Să se vază studiul meu „Ereditatea ca , elerient al tra... 
sticului” publicat în Arhiva societăţii ştiinţifice şi literare dir 
Jaşi No, 5, anul 1890. „- . 

=
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<iouă caractere: anume,:sau deprinderea de'a so de-- ““dermină şi a lucră în opunere cu regulvle dreptăţii și 
ibinelui general, cu alte cuvinte cris talizarea voinţei 
lupă tiparul răului ; sau lipta de consecvență, de e- 
inergie internă, de stalornicie întrun principiu deter- 

-«ninat do-activitate, fie bun, fie rău. Prin excluderea:. - 
„sacestora din categoria caracterelor; limba exprimă TE-” » 

- “pudiavea lor de conștiință morală, care Ic desprețiieşte 
si.le respinge pentru urmările lor antisociale. . . : “pa pF ă __ Virlulea este o calitate a personalităţii cuiva, a vo- 
inței lui.. Ea face din un om un izvor permanent; de 
ibine pentru socictate, căci este deprinderea bunelor 

„acţiuni, este fapta lăudabilă intrată în obiceiul voinţei, - - 
«este binele devenit fire, habitudine (hâbilus), adică RE 
principiu constant. de acțiune. 
„După direcţia şi felul acţiunilor, în cari s'a căpătat. 

„deprinderea de a lucră conform principiului moral, iea -. 
“Și: virtutea unui nume special: cumpălare, prudenţă, 
“curaj, dreplale, veracilaie, devolament, umanilale, -Pa- 

- driolism. - a . a. 
>. Omul care. şi-ar exercită și deprinde voința a se de: ... 

> “termină și manifestă totdeauna în sensul idealilui mo- 
„aal şi anume în oale sferele de acţiuni “omenești, ar po: ! 

Bi 

zsedă toate virtuţiile, ar fi moralicește perfect. Perfecţia:! -* 
„eo ţintă de care lumea tinde a se apropiă și de care 

„„ “orbul se şi apropie mai mult au mai puţin, după nu-: . - 
mărul virtuţiilor ce a reușit a-și împlântă. 

-.. Cu cât deprinderea bună sta înrădăcinat prin exer-: . 
-ciţiu mai adânc, încât efectuarea acţiunii corespunză- 

„toare se face relativ fără luptă, fără greutate ; cu cât . 
“taptele lăudabile decurg mai liber din fiinţa noastră și: 
simţim.-o pornire mai vie, o“plăcere mai curată la să- 

—



-- vârşirea lor ; cu atât acel habilus al firii menită | 
> mult, mai adevărat și mai deplin numele de uirtule.. 

N 

maz 

“Dar pe de altă partă; cu cât o categorie de acte, pe 
cale de adeveni virtute, sunt mai grele pentru media: 
membrilor din societate, cu atât merilul săvârșirii lor. 
este mai mâvo, . [ i 

'Astiel virtutea se câștigă prin voinţă, prin cxer= 
ciţiu și educaţie. Omul nu se naște cu ea. L.a naștere 

“aduce numai o predispoziţie, .o inclinaţie, care poate- 
„rămânea nedesvoltată; se poate atroiiă, ba se poate- E 

chiar perverii prin o edugaţie ncglijentă sau rea, 
Cele zise despre virtute se potrivesc și despre vițiu, 

cu șchimbările necesare — mulalis mulăndis. 
4 

„EREDITATEA... - 
N 

-. Prin eredilale omul, și ființele organice în .genere,: 
- moștenese și reprodue-în fiinţa lor, în tot sau în parte, 
“modul de a fi al ântecedenţilor. Antecedenţii aparţi-.. 
“neau, însă, unci clase anumite de fiinţe organizate: 
erau, bunioară, mai întâiu de toate oameni; şi anume 3 ? = >» 

„dle o rasă determinată, făcând parte dintr'un popor... * 
- oarecare, fiind membri ai unci familii. Și genul ome-. 
„nesc, și rasa, și poporul, și familia, au caractere spe= „ ciale, cari fac să se deosebească genul orhcnese de alte-. „fiinţe animalic, o rasă umană de altă rasă umană, Cp . 

.7. - Cu 1. îj un popor de alt popor, o familie. de altă familie. Toate- 
„aceste caractere se „Badsesc “întrunite şi “ concentrate: ă “întrun om, care, deosebit de dânsele, mai are un. 
caracter particular, individual, e-l face să se deose-— 

=. „ i 
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cască de mulţi oameni din acecaşi rasă, din acelaș 
„popor, din acecași familie. 

“ Toate aceste caractere se moșştenesc în grad. di- - 
ferit de iiguranţă și exactitate, descrescând dela ca- 

 xacterul cel mai general: omenesc până la cel indi- 
vidual. 

Caracterul cel mai general, c care face ca toţi oamenii 
să se asemene și să formeze genul omenesc, constă 

- din acele condiţii Şi- moduri de. a îi, cari sunt ine- 
rente oamenilor. Așă, afară de monștri, îie fizici or 

” intelectuali, este imposibil ca în aceste fiinţe deter- 
minate, cărora le dăm numele de oameni, să nu se 

" ivească mai curând sau mai târziu, în: ordinea 'des- 
“voltării lor fireşti, cele . trei facultăţi ; inteligenţă, 
“sentiment şi voinţă. Aceasta din punct de vedere psi- 

- hologic. Iar, din cel. fiziologic, e imposibil- să nu 
“existe sş. e. cele trei feluri de sisteme nervoase: peri- 
"Aeric, cerebro-spinal și marele simpatic, Individul, în 

| desvoltarea lui. dela naștere-până în epoca complectă 
a maturității; reproduce, și repetă formele prin care 

"a trecut. genul Omenesc, “dela origine până la desvol- 
“4area lui actuală. - 

“Cercul de căractere, de calităţi și condiţii iziologice 
| imediat mai puţin generale, esto acela ce constituie ca- 
„Taclerul rasei. orice om se naște făcând parte în mod. - 
fatal din o rasă omenească, cum e bunioară giniea. 
Dintro repede privire aruncată asupra celor trei  ginţi 
ce-şi împart istoria omenirii şi a civilizaţiei, se poate 
“zice -că.cea latină e în particular remarcabilă” prin o 
„_motilitate. intelectuală variată, veşnic în cercetare, în i 
neastâmpăr Și prin Q luminoasă limpezime a 'cuge- 
“tării, iar rasa anglo-saxonă prin predominarea alte 

N
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„ facultăţi, p prin energia voinţei disciplinate, peisistenţa 

în hotăriri şi activitate. Dacă s'ar căuta o caracteris- 
„lică și rasci slave, poate că s'ar găsi la ca mai. mult 
- un fel de misticism sentimental... 

Toate aceste particularităţi sufleteşti sunt nea- 
părat condiționate de-un mod de a fîi'al sistemului 
nervos, câre se. transmite prin, ereditate la fiecare 

exemplăr individual al rasei. 7. ? 
“Stratul de caractere, imediat-deasupra caracterului -- 

de rasă, e caracierul elnic. Orice om se naște făcând 

„parte nu numai 'din'o rasă, ci și din o naţiure, din- - 
“trun popor. Caracterul einic se moștenește ca și al 

râsei, Negreşit, poate că acest caracter e relativ mai “ 
pujin stabilxmai puţin imutabil decât caracterul e dace. 

-al rasei ; totuși are incontestabil mare persistenţă în 

firea individului. Cunoaştem caracteristice de popoare . 

tăcuțe de istoricii vechi, și cari până astăzi se găscse. 
„ adevărate, întru cât acele popoare mai există. Astfel, 

" Tacit şi alţi istorici latini, caracterizau popoarele din 
Galia ca fiind agere la minte, dar ușuralice ; currave - - 
dispoziţie către limbuţie şi lesne încrezătoare învoke, 
stăpânite de un spirit combativ, care le împir e. la 
lupte, dar şi la fanfaronade ; schimbătoare; doritoare 
"de lucruri nouă și deci în perpetuă âvoluţie -Carac-: a 

- teristica se potriveşte, în parte, până și astăzi, popo- 

j 

rului francez, altoit din Substanța suileteascăi cinică . 
a Galilor 1). ? -- 

Poporul grec și-a: chimbat multe din manifestaţiile. 
și înfățișările exterioare ale, Grceilor antici, se. deosi- | 

beşte mult de + ei în. port, limbă și colosal -în religie; 3 

  

» Ribot, Hertdiie  psuchologişue. 

| pe _ | _. 
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alb prin o clocvonţă meșteșugită — acestea s6 ăsose 
tot: așă de bine la grecul modern ca și la” cel antic, * 

;gerimea de logică și de” cuvânt. a fost cheltuită în îră- 
mântări neînsemnate ; tehnica intelectuală însă a ră- - 
mas aceeași. | 

“Trecând dela doeste | popoare la altele, pe. cari le pu 

ţem observă Şi la noi mai de apro ape, vedem cum își 

- -păs îneăză caracterul istoric, aproape neâtiri:, popor ul 

evreu cu calităţile, și defectele lui morale și fizice. 

î Lotuți; predis poziţiile: vechilor. Greci, loevacitatea. și - 
„„ dialectica diabolică, cu care știu a face din negru . 

. 

"-cu deosebire că problemele și chestiile, ! cu cari sc o 
- „cupau cei vechi; fermecaţi de frumos şi adevăr, sunt 

„sau au fost înlocuite în epoca bizantină, bunioară, cu - 

„„ „«ehestii minuţioase, meschine ; și toată isteţimea și a- 

Este dar un caractâr etnic ce se „moștenește. : Ra 
“Alt caracter care vine imediat după ccl otnic—măi . 

» "variabil pentru că e-mai nou —e cel fâmilial (Eee 
“Zatea s'a studiat cu deosebire asupra acestui câracter- 
=. “Caracterul! familial se transmite atât fiziceşte, câtși - 

_piholoviceşte. Copiii moştenâsc în substanţa nervoasă 

* modificată, pe care le-a. transmis-o părinţii, pre cdispo- - 

| zziţii latente; în care stă înscrisă posibilitatea: formelor 
„de „viaţă, aşa cum a_fost trăită de părinţi ori de 

- MoOȘi şi trămoşi mai îndepărtați. Atârnă de. multe 

împrejură: ări variate, de influențele neţărmuite ale me- - 
“„liului, ca să se hotărască: în definitiv, care din acele 

- vieţi posibile, înscrise. latent, în sistemul Nervos, arc. 

-=să reapară, are să învieze şi să' trăiască în individul, 

„nou născut. Va fi modul de viaţă al tatălui, al.ma- 
mei, al moșului, strămoșului? Al căruia dintre âscen- 

Ţ lenți? Combinații neprevăzute de cauze şi intluenţe - 
E | i | . - a -
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-Sor lucra la: cvocărea ȘI alcăLuirea firii individuale, i 
ŞI vor, determină caracterul. E » e 

„Mai. toate calităţile “și “particularitățije familiei. se. - 
pot moşteni. Asttel se moștenește înălțimea taliei : 
- moştenese trăsăturile feţei, particularităţile iziogno- 

mice anumite, culoare ea ochilor, tăctura” anumită a 

” formci nasului şi proporția lui. Istoricii şi cunoscăte i 

"de tipuri omenești pot: determină pe membrii familiei Ea 

lor reale după. forma nasului. e - 
După cum sc- moștenesc aceste particularităţi. ex- Ei 

„_lerioare, vizibile, se moştenesc altele mai puţin isbi- : T 

„toate, cum ar fi de ex. lungevilaleu. Pare că dW'asupra , 
“unci familii at plană o fatalitate, o Nemssis inexora-". 
bilă, care scrie numărul: aproximativ de ani ce va tri. 

. fiecare membru. In această privinţă se cunoaște .ca- 
E zul tipic al: ilustrului Turgot. Fiindcă știa că ascen-.. 

- “ moștenește. structura. intimă: nervoasă, cantitatea ȘI 

„denţii lui n'au trecut mult peste 59 dt ani; și că do re 
gută cam până la această vârstă hotărăște soarta Ler-? 

“menul de vieaţă. al familiei lui, Turgot, ca. om prevă- 
"zător; îndată ce s'a apropiat de termenul fatal, a în-- 
“ecput: să- şi reguleze trebile,. să-și. pună în Ordine so- 
„cotelile şi să.se pregătească, de moarte. Multn'a âş- | 
-teptat.. Ca şi cum ar îi un destin ce nu uită nimic din | 

„ce trebue să se întâmple; curând după 50 ani “Tu rgot-. 
-a încetat din vieaţă. -_: iaca | . 
E natural să admitem că, după cum se , ihoștenese” a 

„partioălaritățilo fizice, „exterioare, predispoziţiile de 

- Yongevitate, de fecunditate, de boală; după cum, se 

; distribuţia vaselor 'sanguine,;-caântitatea şi “structura 

“mai intimă a mușchilor, - neapărat se va. moșteni ș și - 

” ceeace se. niimeşte, cu un singur cuvânt sujlel. Atât.   
a
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în părţile lui bune, cât și în- cele; rele, omul. vine cu .: 
un car acter, cu însușiri, cu dispoziţii și aspirații anu - 

mite în- lume. + 
Acestea sunt predeterminate do. organizaţia, tran: 

smisă de: progenitori. _ - - 
_Individualitaiea omenească.—Să. mai adăogăm la 

“această caracteristică, moștenită dela familie, nvan- 
„ țele infinit de multe, cari alcătuesc individualitalea 

" fiecăruia, şi vom vea structura complectă psihofizio-- 
logică, cu carc se. naște un om. Peste caracterul ge- 

„ meral omenesc se altoește astfel, . -spre a-l diferenţia; 

cesta, al familiei ; şi, ca ultimă notă. de diferenţiare, 

- caracterul rasei ; peste acesta, caracterul etnic ; pe a-: 

“vin de se adaugă acele proprietăţi şi particularităţi : 
| fiziologice. Şi psihologice cari alcătuesc individualila-“ 

lea şi cari fac pe fiu să se deosibească măcar cât de 
puţin —în modul lui de a simţi, de a vedeă: lumea, 
de a gândi și voi.— chiar de ascendenţii şi de co- 
“laterali săi, nu numai de toţi ceilalți semeni. 

„__"- Cărei cauze se datoresc aceste particularităţi ? - -La | 
ce se datorește individualitatea intimă şi intraducti- 
"bilă pentru alt om? Numai intluenţa. mediului şi „a 

- educaţiei nu explică deosebirile: individuale. Mai de 

— 

- grabă se poate recurge la ipoteza, care admite hazar- 
“dul. Din ce “întâmplări, din ce concurs de cauze și 
'imprejurări — nu se poate şti — progenitorii dau naş- . 

“tere unor copii, cari nu sunt deloc copia: absolut : îs „i 
delă a Jor, ci se deosibese prin atâtea și atâtea ca- . 
lităţi, prin-o alcătuire psihologică e cu totul 1 nouă, m: 
tr'o privinţă, în univers/- — 

" Suntem obişnuiţi a întrebuință, termenul de scmeni. 
Zicem că toţi oamenii sunt semeni. E adevărat, şi- am . 

N a î. , . . | . cc 

,



văzut că sunt caractere omenești comune, cari ne îac 
_“să'ne-asemănăm unii cu alţii ; dar trebue de rernarcat 

un lucru: nu suntem. numai semeni, ci și diferiţi ; fie- 

“care îşi are individualiialea sa, impenetrabilă pentru 
„altă ființă, în ce are el mai particular și propriu. 
Aceeași vorbă, acecași scenă, aceeași excitație din 
afară nu produc în doi oameni absolut acecâși tona-. 

- litate emoţională, nici absolut aceeaşi pornire la ac- 
i une ll). . e 

4 

:  Personalilalea umană.—-Este o nuanţă pronunțată de în-- 
- - țeles între individualitate şi personalitate sau persoană. „.In- 

„ dividualitatea ca noţiune, coprinde mai.puţine note, con- 
stitutive, de cât personalitatea ; de aceea se estinde mai 
"deparie, -coprinde mai multe subiecte în siera sa. Orice 
„individ, ca unitate psihică, -alcătuită din elementele sufle- 
teşti particulare firii şi fiinţii lui, este în acest înţeles ge- 
„Deral psihologic, o individualitate. Ca să devină „persona- . 

” litate”,. ca să fie- o ;,persoană”, mai trebuese alte elemente 
de conştiinţă, un sentiment mai“mult sau mai puţin des- 

„„Voltat al eului său, o conștiință a firii sale, a modului 
„său de a îi, a raporturilor: sale cu sierele superioare ale 

- vieţii, o conştiinţă a rostului său în lume şi a valorii sale: 
relative ca om în faţa problemelor ideale. , 

„„..* Personalitatea umană e un concept mai complex. în care 
- intră și preocupări etice de directive ale vieţii. La realiza-. 
„„Pea ei,mai deplină contribue. pe lângă evoluţia firească a 

, „naturei umane, acea acţiune „conștientă şi intenţionată: a 
„Yoinței, care apropie, prin educaţie, pe om de ideal: 

>, Responsabilitatea și eduzabilitalea omului în faţa eredității. 
— In îaţa eredității 'se ivesc două mari probleme de interes 
mai mult practic sau, de morală filosofică : ! 

1. Dacă omul „se naşte cu un anumit mod de'a gândi, de 
„a simţi, de a voi, care îi face să vază lumea într'un anumit. 

„fel și să se hotărască și să se manifesteze asemenea, cum 
rămâne cu chestia morală a responsabilităţii faţă de actele 

* lui? Este omul.responsabil de el însuși?. S'a făcut el pe el? 
- Nu. Omul a venit:pe lume fără voia lui. Poate că-nici n'ar' 

- 

  

"1) Se poate învederă aceasta cu cele cunoscute până acum 
"din capitolele anterioare, privitoare la inleligenţă,. sentimente. 

„şi voință, - * | - 

m
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îi dorit să vină. Venit, așă cum a venit, el a rămas aşa cum . combinaţiile de cauze, independente de voinţa lui, Pau - aruncat în existenţă. Produs al faialităţii, fiecare:se va ma-_ nifestâ așă cum e firea Jui în lume. Ca orice verigă a lanţu- „dui cauzalităţii, din efect va deveni, la rândul său, cauză. - „Cum nu se poate condamnă tigrul că e tigru, focul că arde, „apa că curge, tot așă e absurd să condamni pe cineva că este cum este, căci el n'a voit să fie cum este. Şi din firea lui decurg acţiunile lui în mod fatal. - : 2. A doua problemă: Cum. rămâne cu influenţa pe care şcoala şi educaţia se crede că au asupra omenirii? Se poate şi întrucât se poate, să se influenţeze dezvoltarea firească * “a- omului? i . o. EaĂa 
Să reflectăm, puţin! asupra acestor probleme importanie., 1. Se împacă, îniâiu, responsabilitatea cu ereditatea ?: 

Să_vedem,. A , | a 
"De ce întrebăm, dacă e cineva responsabil de faptele sale? - Ca să știm de avem drept a-l pedepsi, când acele faple ar: îi rele, adică vătămătoare societăţii. Dar pedeapsa -nu se :s dă ga răzbunare, -ci în scopul de a îndreptă pe vinosht şi de a împiedică pe alții de-a face:ca el. Dacă acesta e scopul 'pe-- 
depsei,- atunci cedate ne trebue să ştim _ește: “pedeapsa 

* poate aveă asupra omului în genere, vre-uri efect? In cazul. afirmativ, el e responsabil de actele sale. Căci, în. definitiv 
e absolut indiferent din punct de vedere practic, de unde 
şi cum a căpătat un individ o anumită organizaţie şi o anu- 
mită fire. Fie că a .moștenit-o, ori că a câşitgat-o prin 
experienţa vieţii, fic că şi-a dat-o însuşi ori că i-a xenit. 

” dela hazard, noi îl considerăm ca un factor activ, ca 6 cauză 
"electivă în organismul social ; şi, după cum e cauza: hună 
sau rea, îi aplicăm, sancţiunea. Și numai dacă această sanc=.. țiune s'ar dovedi că nu e efectivă, când s'ar dovedi. că şi 

"pedeapsa şi lauda sunt fără înrâurire; atunci n'ar mai aveă j 
„Sens responsabilitatea omului şi sancţiunea n'ar mai avcă.. 

rost. Sancţiunea e legată de eficacitatea pedepsei ; Trespon- 
* sabilitatea e legată de posibilitatea sancţiunii, n 

" Problema e rău pusă, când în faţa Iaptului eredității, ne: . 
„2 întrebăm: dacă mai e omul responsabil ; căci: responsabi-. 

„ litatea nu e condiţionată de răspunsul ce-l vom.dă, cu pri: 
vire la teoria eredității, ci de putinţa influenţării omului - 
prin durere: şi plăcere. ” N a 

- II. E-un adevăr sigur că: omul e influenţahi! prin durere 
“| - şi plăcere, Acestea ne ajută a deslesă si chestia: dacă cmui. 
ȚI- “e educabil. întrebarea noastră erâ: “Putem oare speră! ca 

natura, transmisă prin ereditate, să se moditice în o direcţie 
auuinită, după un plan ce-l avem în minte? : - SR 
„„In darea răspunsului, e nevoie să se ştie despre ce calități 

». ce ” Îi e -
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şi proprietăţi este vorba să se modifice şi câ! timp sc acordă 
educatorului. .orî..educației..pentru “modificarea” lor? _ 
In mod general şi abstract, proprietăţile câștigate de in- 
divid prin experiența individului, ori de familie, sau chiar 
de popor şi rasă, şi transmise prin ereditate, se pot modifică 
în accleâși condiţii de timp şi influență, în cari au.fost câ- 
ştigate. Do 7 

Proprietăţile transmise din tată în fiu, cum au fost do- 
bândite? In cea mai mare parte prin exerciţiu: Cecace ezer- 

- cițiul, ceeace adaptarea la: mediu a câștigat, se poate di- 
struge prin cauza contrară: neezercijiul. Cauza care a dat. 
naștere varielăţii speciilor, se găseşte în aplicarea legii bio- 
logice” auzului şi a neuzului. Prin exerciţiu, prin uzul cerut 
de condiţiile speciale de vieaţă ale unui animal, se desvoltă 
anumite organe şi aptitudini funcţionale mai mult decât la 
alte animale, cari nu trăesc în aceleaşi condiţii. Această 
desvoltare produce o diferenţă de formă şi de organizare, 

de proprietăţi şi funcțiuni. Lipsa de uz şi de exerciţiu face, 
din contra, ca unele organe să scază, să se atroiieze și să 
dispară şi astfel se produce iarăşi. o .variaţic morfologică: 

__Avem atunci la îndemână cheia şi mijlocul fundamental 

al infuenţei şi moditicării omului. Educatorul, întemeiat 
pe această lege biologică a uzului şi neuzului, care pune edu- 

caţiei baza ci adevărat științifică, va căulă să desvolte pe: 

om şi să-l modifice în direcţia ce va voi, dându-i ocazie să-și 

exercite facultăţile și proprietăţile, pe care voește a le de- 

svoltă: împiedicând, din contra, de a se exercită acele în- 
clinări şi-proprietăţi cari îl jenează în drumul spre idealul 

ce urmăreşte educaţia. . e RI Da 

Sa i 

ze Qvănescul, — Psihologia. 24 | 
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„1 "CHESTIUNI FINALE 

| „După ce,am studiat chestiile Thai. importante din 
domeniul psihologiei, putem să ne dăm seama. mai 
uşor și de însemnătatea acestei științe și de diferitele 
moduri de a studia fenomenele sufleteşti, precum și 

“de alte probleme principale, în legătură cu acestea. 

„IMPORTANTA ŞI UTILITATEA PSIHO- - 
ie „a LOGIEI-.: e 5 

“Folosul practic al psihologiei. — Psihologia ne 
pune în poziţie de a „cunoaște, : în firea lui intimă, pe 

cel mai superior și mai complex produs âl naturii, pe 
om. Ne desvălește mecanismul secret al „emoţiilor şi rea - 
pasiiilo= omenești, al dorinţeior şi :porhirilor, al cu-... “getăriil: începând. dela, cele mai simple acte' de inel 

noștinţii. până la . cele mai, înalte și mai complicate . 

„operație, teleotuale, Prin această -cunoaștere “despre 

„moi înșiNC psihologia desvoltă şi măreşte sentimen-. . 
tul pertonalității 

ntirr 

pe 
p:
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0 deosebire însemnată dintre om şi celelalte; ani- 
male, și dintre omul cult şi cel incult, sau dintre omul 

"matur și copil, stă chiar în această cunoștință de sine. 
Incultul este supus sentimentelor, poftelor și pasiu- 
nilor, fără să-și dea seamă de modul cum acestea s 'au 

“ produs, de cauza lor ; omul cult pătrunde legile la cari 
se supun, stările sufleteşti, şi, înțelegând geneza lor, 
poate adesea să le. influențeze, 'să le modifice, slă- 

- bindu-le sau întărindu-le cu intenție, după cum îi 
dictează interesul sau cugetul. 

Cunoaşterea psihologiei ne dă putinţa de a influența 
nu numai asupra noastră, ci și asupra allora. Atât - 

„profesorul, cât şi magistratul, medicul cât și preotul, 

: oratorulși scriitorul, poetul, romancierul, ziaristul, ete“ 
toţi au nevoie să cunoască legile fenomenelor psihice. 

Profesorul voește a formă sufletul, a-l educă. Cum 
„wa puteă realiza aceasta fără a-l cunoaște. Magistratul 
trebue să înţeleagă şi să aprecieze mobilele și motivele, 

“greutatea și importanța circumstânţelor, să restabi- 
„lească şi să cântărcască forţele determinante ale voin- 

ţei. N?au nevoe pentru “aceasta să fie orientaţi în 
principiile “generale ale. funcţiunilor psihice? “ 

Medicul inteligent nu vindecă: numai cu medica- . 

mente,: ci se ajută şi cu mijloace psihice, deșteptând 
speranţa, influențând” prin suflet asupra corpului. , 

Preotul, pătruns de misiuneasa, aspiză la 'cârmui- 

rea sufletelor, la îndreptarea “inimilor. . 
Poetul, romancierul, nu se îndeletnicesc cu analiza 

şi. descrierea caracterelor, pasiunilor, manifestărilor . 
| omenești? Şi oratorul,.care caută prin cuvintele. sale 
-a convinge > pe auditori şi. a-i hotâri la acţiune în sen-
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sul dorințelor sale, cum ar isbuti cl, dacă nu s'ar'servi 
de mijloace pe cari psihologia le cunoaște că sunt” 
luate din modul de-a procedă al inteligenţei, din mo-= 
dul de a deșteptă cutare emoție; de a determină la * 
cutare manifestare ?. Cum arisbuti el, dacă nu star 
servi de influența sentimentelor asupra rațiunii? | 

-„-Dar în fine orice om, în relaţiile sale cu semenii, 
are aface cu suflete, cu cari trebue să știe cum să se: 
poarte, nu atât spre a le utiliză pentru interesele şi 
scopurile sale personale — căci demnitatea și respec- ' 
tul fiinţei umane nu permite a întrebuință pe.am ca pe 
“un istrument al egoismului nostru —ci spre a ști. 
cum să nu producă dureri nefolositoare și cum să 
echilibreze, balanţa justiţiei nepărtinitoare. 

* 

Răspuns la obiecțiuni aduse în contra utilității 
* practice a psihologiei. 

- | i 

„ Cunoştinţele psihologice nu sc extrag numaidecât din o 
cărte de știință, şi numai din carle, ci se câştigă mai adesea 
direct din observaţie și experienţă, din natură, de unde şi 
cărțile au cules datele și au extras legile ce conţin. Shales-, 
penre, Moli2re, au fost mari psihologi, nu pentrucă au în- 

„văţat psihologia din un tratat:special, ci pentrucă au ştiut 
să observe pe oameni, să înterpreteze manifestările lor, să 
pătruază cauzele determinărilor lor şi să ajunsă la legile 
fenomenelor sufleteşti, -! N ” a 

Imcontestabil că din scrierile marilor poeţi sar puteă în- 
văţă aproape:tot așă de mult despre natura sufletului; ca 
şi d.ntr'o lucrare specială de psihologic. .-. N 

Dacă însă aceste consideraţii se pun înainte ca obiecţii în 
contra utilității psihologiei, Îi se exagerează însemnătatea 
şi face necesară: amintirea unui punct de deosebire între 
artă și stiință, În ce priveşte modul lor de a reprezintă natura... 

Pe cîind în operile poetului, legile funcţiilor suileteşti sunt | 
conţinute sub formă latentă şi trebuiesc căutate. şi extrase din cazurile concrete. și individuale puse în scenă, și apoi
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formulate şi sistematizate: în opera omului de știință această 
operaţie ce făcută gata, găsim fenomenele ps.hice descr,st, 
clasate, explicate și reduse la cauzele lor, sgăs m leg.le lor. 

„formulate sata și expuse într'o. legătură sistematică, Astiel.. 
că, deși studiul științei psihologive nu ne dispensează de 
observaţie şi “experienţă pentru cunoașterea naturii ome- 
nești, cl ne ajută, orientându-ne asupra îaptelor d de observat 

„Și asupra importanţei și însemnării lor. : 

Dacă s'ar obicctă că, învățând psihologia sislema- 
tică, nu ajungem a cunoâște oamenii ; tă,nu putem 

spune, de exemplu, dela prima dată, "când vedem o 
persoană, cu cc. îel de. caracter avem alace, la ce ne 

„pulem aşteptă dela:el ; și dacă s'ar conchide de aci 

să studiul acestei științe « este nefosolitor în vicaţă, că 
numai îndelungul contact cu semenii. ne. înleenește 
cunoștința lor utilizabilă în' practica de toate zilele,-— 

răspunsul n'ar' îi greu de dăt. Ia 
Obiecţia ar răsturnă, lără să bage de scamă și fără 

“să voiască,; utilitatea şi importanța șiiinfei leorelice 

în genere. Fără a vorbi de matematici, chiar ştiinţele” 

naturale teosetict ar trebui respinse, 'ca nefolositoare.. 
"In adevăr, origâtă zoologie generală ar ști-cineva, tot . 

n'ar îi în stare să cunoască așa de bine, ca-un acâm- 
baș: care cale mai bun pentru curse, care pentru că- 

jărie,- sau pentru trăsură, care pentru Şes; care: pen- 
tru munte ; după ce se cunose bine-detectelc sau calită- 
țile lui foarte importante pentru utilizarea practică. 

„Tot aşa. un politician, un Bismarck, poate cunoaște 

mai bine, din practică, în mod'empiric, "oamenii, aflând 

deprinderile și dispozițiile lor, interpretând prin ăna- 

“logie noile, cunoștințe. Das, deși va cunoașie oamenii, 

el nu va înțelege omul, numai cu atât. Ca și geam=: 

: bașul de cai, cl nu va fi în state să explice faptele ob-
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la cercetările psihologice Şi să împrumute rezultatele "lor, Căci d. e. în chestia libe 
cum sc va decide când-și p 
ponsabil de faptele lui, dac 

rtății și responsabilităţii, 
ână “unde omul este res- 
ă nu se 'va înţelege mai întâi ce este voinţa, ce va să zică voinţă liberă, câna „şi întrucât este omul liber? C hestii studiate cu deamă- - nuntul în psihologie, la partea, desinată voinței. De asemenea, când e vorba a se 

individuală. sau: universală, 
ști în ce constă fericirea “ 
ținta impusă acţiunilor noastre de legea morală, psiholouia lămureşte sensul, coprinsul cuvântului fericire „ arătând că este un ex- codent de plăcere asupra durerii ;Și tot ca ne spune ; “ce este. o plăcere, o durere 

fapte sufletești, de câte felu 
besc: în grad. - n 

3 cum se-produc aceste: 
ri sunt şi cum se deose- 

Hi 3. 3.. Estelica ne vorbeşte despre îrurhos, despre su- „blim, despre comic, tragic. Psihologia explorează acest . domenju, analizând sentimentul frumosului, al subli- 

când estetica va studia mai 

“mului, .ete., arătând în ce constau, cum se produc,: .- "prin ce. se „deosebesc de alte: sentimente. Și astiel, 
de aproape aceste senti- mente, va trebui să recurgă la ajutorul analizei psiho- logice şi, să împrumute. dela psihologie rezultatele „obținute de această ştiinţă. 

„4. Cu economia politică psihologia stă de aseme- . nca în relație. Economia pol 

nească în genere un lucru, ș 
loare, preţ, şi -ă fie numit 

itică tratează. despre va- 'loarea, prețul diferitelor lucruri, noţiuni ce se lămurese „de psihologie, Ea arată ce condiţii trebue să îndepli- 
pre a merită să aibă va- 
folositor ; și constată că acea condiţie e să producă o plăcere, să convină tre- . „buinţelor „noastre, să răspu 

7 

ndă la: cerinţele organi- 

1



  

servate, pentru că nuva ajunge la rațiunea lor de. a îi ; 
îi va lipsi tocmai ce e mai. „esenţial şi' mai greu de 
câştigat, principiile, „legile generale: Zoologul şi psi- 
hologul, bazaţi pa cunoștințele lor generale, vor avea 

"novoie do o experienţă mult mai puţină-decât cea în-. 
trebuințată de geambaș și de politician, pentru a ob- ! 

ţine cunoştinţele detaliate, particulare, ale'acestora. | 
Și atunci ci vor poseda: aceste cunoștințe înjghebate 
“întrun cadru sislematic, iar nu fără legături între ele, 
nu anarhice, sporadice Și fraumentăre, nu 'ca. un ma- 
terial brut ȘI. „amori. | E as - 

Utilitatea taoretică e a psihologiei sau. raportul. 

ei cu celelalte ş ştiinţe noologice.— Psihologia mai 

are importanţă: şi pentru că ne ajută: la înţelegerea 
celorlalte științe . noologice. i 

1.- Logica ne dă. regule de „dreaptă: gândite, cum | 
-4rebue să. cugetăm, ca să. găsim adevi ărul ; “psihologia 

„ne.arată cum “cugetăm în genere, ce. este. cugetarea, 

„cum se. face, cari sunt: elementele ci, cum. se combină-" 
acele elemente, și anume cum se combină atunci când 
găsim adevărul şi. cum-atunci când greșim. Din 'a-. 

| ceste constatări ale psihologici, logica extrage regu- . 
ele, după cari, trebue să se cugete spre a se găsi ade- 

vărul. și în: acelaș. timp arată și” procedările de cari 

trebue să ne ferim, .ca să nu cădem; în eroare. | 
9. Morala (Sica) + vorbeşte. despre bine și rău, des-.. 

pre. o drept ș şi nedrept, despre sentimentul moral, despre : 

fericire, despre. libertatea și responsabilitatea noa- 

“stră, ete: Dar, 'spro a. pătrunde: și lămuri: aceste idei; 
spre a: procedă: mai.cu siguranţă la deslegarea * pro- 

plemelor relative la ele, spiritul are nevoie să recurgă 
7
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smului nostru psiho-fizic. Apoi expune cari sunt acele 
„trebuinţe şi cari sunt funcţiile. și cerinţele acestui or- 
ganism. Astfei că economia politică găsește în psiho- 
logie izvorul de clasificare al bazelor sale, al noțiu- 
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nilor sale fundamentale. 7 

.5. Raportul dintre pedagogie şi psihologie este 
şi mai învederat. Cai co s6 ocupă, pe o scară mai mult, 

sau mai puţin întinsă, „cu educaţia, cu desvoltarea și 

modificarea suflătului omenesc dupăun ideal,. nu-și 
îndeplinesc, nu pot săi-și îndeplinească cum trebue sar- 

cina ce-și iau ori li se dă, când nu cunosc legile-de.. 

desvoltare. ale sufletului, legile de producere a feno- 
menelor psihice. Cum vor putea să le domine și să 
le conducă spre realizarea scopului educaţiei, care este 

de a face dintrlun individ, o sorginte permanentă de 
fericire pentru societate și pentru cl însuşi? Acele 
tendinţe educative vor fi bune, cari vor avea de re- 

“ zultat producerea celei mai mari cantităţi de fericire - 
pentru societate. Dar pedagogul trebue să știc cum 
poate ajunge la acea ţintă ; trebue să cunoască mijlo- 

cul, prin care va conduce sufletul copilului la ace? 
ideal. Aceste mijloace le dă psihologia ; ea îi formu- 

lează legea: că omul se determină la acţiune sau de 
plăcere,.sau de durere, și spune educatorului: vrei să 
oprești pe copil de la cutare faptă? Pune înaintea lui 

durerea ; natura omenească fuge de durere. Vrei să 
îndreptezi pe 'copil către cutare fel de activitate? : 

„Pune înaintea -acestuia, plăcerea. Natura .omului 
-câută. starea de mulțumire sufletească. Nurhai recu- 
noașterea: naturii omenești dictează , procedări. con- 

" rare acestor Iesi. 

Unii consideră « ca unica sarcină a. școlii, insiruc- 

;
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fiunea.. Opera educativă, formarea -inimei, periecțio- 
narca caracterului, se lasă pe seama... familici, când 
nu po seama stradei. 

Să admitbm ca îritemciată această absurditate. To- 

„uși, nici chiar sarcina aceasta mărpinită a şcolii: de 

a da numai cunoștințe, numai învăţ, ământ, nu se poate 
îndeplini, dacă învățătorul sau profesorul nu &ste 0- 
rientat în problemele ș și soluțiile științei despre suilet,. 
Nu va trebui să țină alenția elevilor încordată la cele 

ce va spune? Dar atenţia-ceste un fenomen natural, 

caro nu se produce de porunceală, ci .numai dacă 
i cunoşti legea, dacă știi. să „aplici, cauzele cari îl 

produc. Sa : 

Intre cauzele atenţiei este și plăcerea născută din 
înțelegerea celor arătate şi spuse. Condiţia aceasta, 
cel puţin trebue:'să ştie s'0 îndepliricască cel ce şi-a 

. duat indatorirga de a instrui şi lumina inteligenţele ; 

trebue să se ști că priceperea atârnă, între altele, de: 
ceeace se. numește în psiholsgie organul apercepliv. 
Dar, ca să ajungă a dobăndi.priceperea exactă a cu- 

moştinţelor prezente, trebue să-și dea seama de ce 

va să-zică aperceplie, de cum se lormează șI lucrează 

organul ci. | 

“ Unul din-seopurile mnvăţăământului, mai bătător la 

ochi, este a înzestră mintea cu anumite cunoștințe. Ca 

mintea să-se îmbogăţească cu idei și cunoștințe lre- - 

„buc să le poată păstră şi aveă la îndemână, când îi. 

"trebuese. Mermnorarea, însă, își are și ca legile și con- 

diţiile ci, de cari e dator să țină seama acel ce-și ica 

- sarcina dea instrui, “Dar, ca să ţină 'scâma de ele, e 

„ natural ca mai “întâiu să le cunoască. 

“Un scop și mai însemnat al învățământului este să  
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mele; tot conaplesul de tendinţe, inclinaţii, habitudini, 
cari alcătuesc caraclerul. , 
„Caracterul dă direcţia veţii şi activităţii sotrogi. In- 

teligenţa nu'face mai nimic: altceva, decât. să arate 
omului mijloacele de cari se poate servi, spre a-și rea- 
liză scopurile dictate de cerințele sontimentului și vo- 

IE inţei. Inteligența este dar un simplu instrument. Atâr- 
nă: de iniina și de carăcterul.omului, dacă acest în- 
“strument -va fi întrebuințat la bine sau la rău. - 
A desvoltă' deci numai înteligențele însemnează a te 

nlătrgini să ascuţi bine o armă și s'o dai în mâna cuiva, 
fără să te preocupi de cine. este el dă co va face cu 

"dânsa. 

Educaţia rațională complectă 5 se ocupă şi de partea 
naturei omenești, în care se făurese' scopurile, direc- 

| tiveie, idealurile vieţii ; se preocupă și doi inima şi de 
caracterul omului. 

E Şi aici se deschide: îndintea cducatorului, dernn de 

acest nume, un orizont, vaste, Pe'cât, ds:mare este în- 

" semnătatea îndelatnicirii lui, pe atât şi îndatoririle de 
“a-și pricepe bine misiunea se. impun mai categoric. 

Psihologia facultăţilor de a voi şi de-a simţi, cu 
toate problemele. implicate în dânsa, e asttel i d 
nirca necesară a ori 
sau. “protesor—în. activitatea lui profesională, 

  

                               

Punoz ZLE DE VEDERE: oi CARE SE POT 
STUDIA. „ FENOMENELE SUFLETEŞTI , 

Fenomenăle sufleteşti sc o pot studiă în mai multe 
îeluri șI din mai multe puncte de vedere. .
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dezvolte şi să formeze. mintea, exercitând . facultatea: | 
cunoaşterii în diferitele ci funcțiuni ȘI operaţii, așă ca | 
să poată să- -și îndoplinească . mai târziu, în. vicaţă, cu 
mai multă înlesnire și exactitate. menirea ei firească: 
căutarea și aflarea adevărului. Cum va puteă învăţă- 
Lorul sau profesorulsă desâvârșcască niște funcțiuni ș Şi 
operații mintale, dacă nu va fi:orientat în natura şi 

a rostul lor, în regulele și scopul lor? 
. Intreaga psihologie. a inteligenței servește do că- | 

lăuză indispensabilă” unui învățământ raţional, con- 
știent de chemarea și de puterea'lui, și îndreptăţit a 
speră în posibilitatea: atingerii scopului ce urmăreşte. 

- Dar îmbogățirea minţii cu cunoștințe clare şi ade- 
vărate și perlecționarea mijloacelor de cunoașlere, 
creşterea “intel igenţei; cu un cuvâzit, nu este singura 
sarcină, și nici cea mai.de căpetenie a cducatorului. 
En vă țătorul! şi profesorul sunt educalori, în strictul. . 
înțeles al cuvântului ; ; și școala este mai: mult decât. o 
in 

Luţie de educație, în înțclesul întreg âl cuvântului, o 

i 
| 

nstituţie menită a: trânsmite cunoștințe, este o insti- : 
a
z
e
r
i
i
 

„ 

instituţie destinată a formă « oameni complecți, nu sim- n 

    

ple i inteligenţe. 

mai o parte, o lature. Fiinţele numai inteligente sunt 

unilaterale, nu întregi; sunt într” oparto”. Inteligență; 
la urma urmci, „este numai o, făclie care luminează o- 

mului calea pe'care a pornit şi vrea să umble. Cine | 
însă indică omului calea ?. Ce. putere împinge și:por- 

nește vieaţa pe un drum anumit, către un scop şi că- 

tre o țintă determinată? Sunt puterile active şi 'im- 
-pulsive ale voinţei şi sentimentului: instinctele, do- 
zinţele, deprinderile, idealurile visate, pasiunile, pati- 

aCEIIgEAȚIrE E3te, în Frinocanismul L integral alvicţii nu- 

-
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se pot studia cu “scopul de a stabili condiţiile ș şi lo— 
gile producerii lor la om în genere, așa cum s'a căutat. 
să se facă, în cea mai mare parte, în această carte. 
Și atunci avem psihologia generală. .- 

Se pot studiă cu scopul de a stabili condiţiile și. 
modul Jor de a fi și de a se naște în sufletul particular 

„al unui om anumit: Și atunci asem psihologia indi- 
“viduală. In cazul acesta se detrmină, în special, cun: 

este inteligenţa, sentimentul, voinţa cuiva. Și anume, 

„la inteligenţă: ce pereeptibilitate e mai. desvoltată, a. 
“cărui simţ? ce tip intelectual ; vizual, auditiv ori mo-— 

“tor? ce putere şi ce fel de atenţie: din cele enumărate 

la capitolul respectiv? ce putere și: ce fel de imagi- 
nație ori fantazi6? ce grad de'suscepltibiiitate? Și așa. 
mai departe pentru ţoate elementele și operațiile in- 

telectuale, precum și pentru toate punstele cercetate - 
la emoţii și voinţă. Se arată, anume la o persoană. 
dată, în ce proporţii se găsesc combinate proprictătăle: - 

şi funcţiile sufletești; legile Și condiţiile generale ale 
“sufletului omenesc. Psihologia individuală este astfel 
oplicarta la un caz concret determinat 2 datelor psiho-— 
logici generale. 

" Acest fel de psihologie fac mai “ales 'pooţii, roman, 

„căerii, dramaturgii, când prezintă funcționând în con. 
cret un anumit complex de funcțiuni sulletești com- 

"binate în măsuri şi feluri „determinate, alcătuind o 
persoană dată. Dar opera poetului, ca şi accea a na- 
turii, rămâne să fie analizată de spitul omului de. 
ştiinţă, care arată categoriile sufletești, elementele Șă 

IN
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operaţiile sufletului, cum arată anătomistul, fiziologul 
organele corpului, alcătuirea și funcțiunea lor 1). 

Psihologia obiectivă sau comparată. — Cuno- 
'şlinţele despre suflet, obținute prin psihologia generală 

şi individuală, se referă, de regul ă, asupra stărilor unui. 
sutict relativ format, cult, desvoltat prin mijloacele c- 

ducative ale timpului său. Se poate zice că nu cu- 

noaștem prin ajutorul lor de cât o fază din multele 

“faze prin care trece sufletul, numai o formă, din multe 

forme ce a luat şi sub cari se prezintă vieaţa psihică 

în genere. , 

De aceea s'a simţit nevoia de a complecta datele 

“psihologici generale -prin. studii comparative, îăcute 

asupra diferitelor fiinţe, în-afară de omul matur, cult, 

și normal. 

1. "Sax studiat pruncii și copiii în dileritele lor faze 

de desvoltare, spre a se vedea cum apart, încă dea 

început, diferitele fenomene sufleteşti cum se schimbă 

„treptat, cum.se desvoltă și crese; ce forme şi ce ma- 

nifestări au ele în diferitele epoce ale vieţii. Astfel s'a 

constituit -psihologia numită” infantilă. . 

Ca: scriere privitoare la sufletul copilului, e de recoman- 

aat opera, tot.aşa de. înstructivă pe cât de frumos scrisă, a 

lui dames Sully: Despre copilărie. - E 

11. Sau shidial afimalele, spre a se vedea fazele 
7 

încă şi mai inferioăre ale sufletului: sub ce forme și 

“în ce condiţii au apărut cele mai simple fenomene su-. - . 

ficteşti în treptele” cele: mai de 

  

x 

jos ale serici animale 

1) Psihologie individuală ştiințitică s'a încercat, între alții, 

să facă Dr.. Poulouse asupra lui Emile Zola.



  

, - 
[.. 

Pentru orientare în ramura psihologiei morbide sau în patologia mi ntală, să se citească .sericrile lui. Ritot, Les maladies de la memoire. Les maladies de la personnalile, pu- blicate în. Biblioteca de filozofie” contimporană ; şi” serlerea lui. „Binei, L aleration. de la „Personnatile; . 

: Tot în categoria psihologici anormale intră studiile 
“asupra omului criminal. Starea omului când comite 

"o crimă, fie ca explicabilă prin caracterele moștenite . 
sau prin rălăcirea: momentană; e o Stare. anormală. 

Imi această privinţă sunt importante” cercetările ui Lom- br os în opera sa IL homme criminel., . 3, 

V. Mai putena' adăugă un a început de studiu: psiho- 
“logic al diferitelor dipoziţii profesionale sau cariere 
„culturale. Astfel] s a încercat a sc face. psihologie au- 
torilor dramatici, a pictorilor, actoriior 1). e 

Aceste cinci feluri de cercețări constituese psiholo- 
„gia comparată, i 

VI. Un aut. poinot. de vedere îi suudiarea sufletut ui 
„este interesul practic, întemeiat, pe înrâurirea exerei- 
„tată de stările sufletești asupra sănătăţii. . 

„+ S'a constatat experimental influenţa ideii asupra 
- vieţii fizice şi 'morole, atât în bing, cât şi în rău. O 
„. întreagă” direcţie de cercetări ştiinţiiee, s'a desvoltat 

pe această bază. O ramură însemnată a acestor 
studii o. constitue psiholerapia., Prin sugestie, fic în 
stare de hipnoză, fie în stare de veghiore, și prin auto- - 
sugestie, se caută mijlocul de'a vindecă. boale fizice 

şi: 'sulleteşti. Corespondenţa. celor, două serii de îe-. 

-1) Arrdat, Psychotogie du peintre. ...-- 
. + „ - i.
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şi cum se complică treptat şi se „desvoltă diferitele ' 

facultăţi, cu cât ne ridicăm dela animalele inferioare 

“în sus către vertebrate, mamifere, om. „ 
. . , E Ea a pi „a 

.” - 

Ca lectură plăcută și instructivă, în acelaș "timp, despre 

animale, ar trebui: notate următoarele. “scrieri: Romanes 

- 'intelligence des .animaur, 9. volume pline de observaţii : 

ivarte interesante asupra vieţii, gândini şi s:mţirii la ani- 

male. Pot un englez, Lubbocei. are un studiu întemeiat pe ; 

o metodă experimentală ingenioasă asupra inteligenţii fur- .. 

nicilor și albinelor. De, un interes mai. general ca,sinteză .. 

stiinţifică sunt -toate lucrările! lui Rumanes; în Special. .. 

L'enolution mentale chez les animaux Si a lui Espinus, So- 

cicles animales. a a , 
1 

' 

„111. S'au studiat popoarele sălbatice și barbare, pre- . 

cum şi spiritul popoarelor în genere; spre a-vedea sim- 

- plitatea relativă aintelisenţei, voinţei şi sentimentelor 

în omul pe care încă n'au apucat să-l modifice institu- 

ţiile unei stări culturale „mai înaintate. Simţirea, gân-. 

direa; dorinţa unui sălbatec diferă, în gradul lor: de - 

complexitate și energie, de simţirea, gândirea și: do- 

rinţa unui european cult, de ex. din veacul al: XX. 

Aceste studii au alcătuit psihologia elnologică 1)... 

IV. S'au studiat persoanele. cări.se abal dela slarea 

normală, precum: orbii,-surdo-mutii, nebunii; spre â 

. vedeă ce modificări se produc în suflet, când lipsește 

"unul din simţuri sau când se vatămă o facultate ; căci 

atunci pătem să ne dăm seama: mai bin de contin--- 

'"-gentu! de efect special „co se” datoră acelui simț, sau 

acelei facultăţi, când vedem ce lipseşte din suliet, dacă 

lipsesc ele 
, 

  

i , 

4) Vezi rPylor, Civilisation primitive.
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.nomene psihologice și fiziologice, care fac ca atunci 
când se alterează o parte din sistemul nervos, să sc: 
tuibure şi funcțiunile sufletului, face de asemenea: ca 
atunci când sufletul perzistă în un mod de a fi şi de 
a îuncţionă, să se influențeze corespunzător ș și modul 
de a îi al organismului fizic. 

Cazuri foarte curioase şi interesante de. vindecări 
| prin sugestie s'au adunat și' se: adună mereu pentru 
: întemeierea şi clădirea acestei ramure științifice a psi- 
| holoziei aplicate sau practice. 

Dar și din alt punct de vedere se” măi not studiă 

fenomenele sufletești, și rezultatele obținute prin aju- 

torul metoadelor pr ocedente se mai pot complectă în- 

trebuinţând mijloacele de studiu. de care va fi vorba 

in. capitolul. despre: psihologia experimenială. 

PSIHOLOGIA FIZIOLOGICA: 

Când sc studiază şi-se stabileşte raportul dintre un 
fenomen "psihic și actul fiziologic corespunzător sau 
dintre o schimbare în suflet și o schimbare: în corp: 
când adică sc arată ce modificări corporale, fie ner- 

voasc, îie organice, îie musculare, se produc cu oca-- 
zia unci cugetări, -unei dorinţe, unui sentiment 'oarc- 
care, se face psihologie fiziologică sau psihofizică. 

Psihologia fiziologică ajunsese a fi considerată ca 
singura pihologie șiiințifică și purtă numele de psi-. 
hologie experimentală. Curentul studiilor acestui fel - 

- de psihologie sc începuse mai de mult ; dar s'a-for- 
mulat mai precis din timpul marelui filozof! francez 
Auguste Gomte care respingea psihologia ca ştiinţă 

' = 

4 

...,
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<e observaţie inlernă şi o reducea numai la studiul 
sitemului nervos, la studiul funcţiunilor fiziologice, 
adică la fiziologie. Aceasta eră o eoxageraţic. S'a vă- 

zul în curând că cecace:sc poate face prin observa- 

ţia 3xternă este fiziologie ; dar pentru psihologie este 

rolui observaţiei interne. să-și dea partea ci de con- . 

“statate asupra naturii omului, S'a considerat totuși - 

ca o condiţie de știinţificitate a psihologiei a se studia 

taptele de observaţie interne în. corespondență cu 

modificările materiale simultane, susținându-se că. 

alunci studiul fenomenelor psihologice devine în ade-: 

văr științific, când știm în ce condiţii materiale din 

corp':se produce o .stare sufletească ; și s'a dat ace- 

„stui fel de ştiinţă denumirea de psiho- fiziologie, adică 

psihologic'în legă iLură cu fiziologic ; ; și, fiindcă aceste 

studii se puteau facă ușor prim experimente apticate 

asupra corpului, i s a dat ntimel6 de psihologic ezpe- 

rimenială, -î:_ : | 

Dacă însă. atunci, pentru un moment, a fost pe. 

drept dată denumirea exclusivă de psihologie. expe- 

_rimentală numai psihologici fiziologice, nu se mai po- 

1 

__triveşte a se da. acest epitet azi numai acestui fel de 

cercetări, fiindcă s'a găsit că se poate întrebuință me- 

toda experimentală Şi pentru sludiarea directă a sufle-. 

" “tului omuiui, fără a'ne îngriji de stabilirea condiţiilor 

materiale corespunzătoare. 

„Cat de exagerată cra reducere ea întuegci psihologii: . 

numai la studiul psihologiei” fiziologice, se vede din 

compararea marelui domeniu al psihologiei întregi 

cu domeniul restrâns al părţii din suflet ce se poate 

studia .din punct de vedere fiziologic. . 

“
o
 

a
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i Găviinescul. — _ Psihologie, „ | 
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“Ta adevăr, co s'a a'putut studiă mai bino prin meteda 
fiziologiei? Mai mult “următoarele. ordine de chestii: 

n Le Iufeala sensațiilor, adică timpul ce trebue Anei 
excitaţii spre-a fi percepută, socotindu-sc timpul din 

-. momentul când ea atinge nervii noștri și până dăm 
somn că am simţit excitaţia, printr'o mişcare iadică 
'de când. pornește curentul nervos dela capătul peri- 

- feric al nervului către centru, „până se întoarce dela 
“centru iar la. periferie) ;. a: f 
2 “Pragul : sau'limila. inferioară- căcilajici; adică ce 
grad. minim de intensitate trebue unei exeitaţii spre a 

„îi simțită, sau a deveni conştientă. Există pentru fie- 
care simţ, sau categorie de sensaţii, o imită hotărâtă, 

' de unde excitaţiile: încep 'a deveni apereepute ș şi dela 
care mai Joa cle'rămân neperecpule. „Această limită se. 

determină prin experiment, 00 
3. Raporlul în care creșle sensajia tel cu „crește- 

„rea, ezcilaţiei.. st 
4. Mazimul ezcilajiei, adică gradul “cel mai înalt 

"de intensitate pe care poate. să-l aibă'o excitație spre 
„a îi încă simțită, apereepută, şi dela care limită în sus 
„excitaţiile, în loc do a mai produce sensaţiile. cores- 
punzătoare, “slăbest organismul, 
5. E/eclele' fizice: ală emoţiilor: sau 'czpresiile lor.” 

ȘI - încă, în. expresia emoţiilor,. ce s'a studiat din - 

punct de vedere: fizioiogic? Câteva modificări pro-: 
duse în figura omenească, câteva schimbări în viața 
vegelativă .a: organelor. Dar putem oare. pretinde că 

: cunoaștem. întreaga modificare” materială: din. orga- 
- nisna corespunzătoare unui sentiment? Să presupu- 
„nem sentimentul. admirației î în faţa unei opere de artă. 
Ce ar putea să Vazăsun "observator. mai mult decât o
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i 
anumită mişcare a mușchilor feţei? Să zicem că poate 
observa și mai mult decât atât: anume modificările fi-" - 

ziologice produse în organele vieţii vegetative, în cir- 
celaţi a sângelui, în aparatul. și: sistemul de nutriţie 
în genere. Dar c aceasta întregui domeniu material | 

„ce corespunde stării sufleteşti. de admiraţie? Siste-: 
mul ncrvos propriu zis ce, modificare a luat? Cinear 

putea.să observe - schimbările moleculare produs se în 

crecrul omului și în întregul sistem. nervos, în mo-! 

nentul sentimentului de admirație? Și tot: așa cu 

orice sentiment! înalt, ca sentimentul. religios, inte- 
lectual, :ete. Toate aceste sentimente nu pot ii stu- 
diale fiziolopiceşște complect. ' 

Dar când e vorba încă de alte stări sufletești ce n'au 

atâta putere de expansiune: și extoriorizare ca senti- 

“mentele, cu cât mai mică e putinţa: de .â cunoaște! 

schimbările” lor. materiale ! Când suntem atenţi la 'o 

poveste sau când citim o carte, când urmărim cu în- _ 

cordare: un șir de idei, de co natură or îi “modificările - 

materia! o corespunzătoare”, Cine şi cum le va puteă _ 

„bservă și studia? 

Acest întreg. domeniu iese din caărul studiilor. de ia 

psihologie fiziologică. Da 

PSIHOLOGIA EXPERIGIENTALA: 

Experimentul nu se întrebuirițează numai în studiul . 

raporturilor dintre fenomenele psihice şi fiziologice, 

'aşă cum'se credeă, când'se dă numele . de psihologie” 

experimentală. numai psihologici fiziologice ; ; ci chiar - 

„&n'studiarea fenomenelor sufletești, considerate în ele 

însele, nu în' raporturile lor cu cele fiziologice, 
a 

-.
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| Vom arăta câteva din rezultatele psihologiei experi- 
„mentale subieclivey precum. şi procedarea prin care 
s'au obţinut. 

Experimentele cele mai simple şi ușor de repetat ș şi 
de verificat, se fac în” domeniul ce servește de bază 
elementară a vieţii sufletești, în domeniul sensaţiilor. 
Asticl se incearcă prin experiment deosebirea de pu- 
lere percepțională a sensaţiilor la diferite persoane, 

1. Eaperienţe cu privire la simțul olfaclic. —Am voi 
să ştim, bunioară, [ie la'o persoană anumită, fie la mai, 

„multe, 'care e" gradul puterii: de sensaţie olactică. . 
Pentru. aceasta se poate face experienţă următoare. 
Se ia un număr de sticle de acelaș parfum, divers con- 

"centrat: într'una_ un parfum de 10 ori mai slab, „sau. 
mai tare ca în alta, și se numerotează, sticlele, spre a 

"56 şti în fiecare 'ce Lăric are parfumul. Apoi, duţpă ce 
se amestecă 'sticluțele, se core cuiva: să le clasifice 

„după tărie. Acel ce va aveă un miros.fin, va stabili 

imediat ordinea de intensitate a excitaţici. 

Experienţe de acestea s'a făcut asupra lui Zola de către 
Dr. Toulouse, un medie psihiatru” care a analizat pe Zola 

din multe puncte de! vedere. şi a expus rezuitatul în o mo- 

nogrăfic, care: fact parte. diâtr'o.- seric. de volume-ce “poartă: 

titlul general "Enqutte medico-psychologigue.' 

N 

Altă experienţă: cât ţine perceptibilitatea olfatică? ? 
După câtva timp, se capătă 0 oborcală nervoasă spe- 
cială; care face că sensaţia nu mai e perceptibilă. A- 
ceasta iar se-poate notă experimental, măsurând cu 
ceasornicul, cât a ținut perceptibilitatea excitaţiei ol- 
factice. 

2, „Baperienţe cu privire la sensajii taclile.—Se iea
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“două cartoane pătrate cu laturea unul de 0.048 și ce-- - 

lalt de 0.050 și se cere să se determine prin pipăit... 

cu ochii închiși, care din ace:e două cartoane este mai - 

mare. Ori se prezintă două monede de 10 'centime,. 

care să difere în ce privește vechimea, una mai roasă | 

ca alta, şi:se cere să se determine prin tact care este 

mai groasă... Ma 

“3. Cu privire la senzații vizuale. — Să se prezinte: 

două linii cari să fie una de 0.09 şi alta de 0.01 și 

să se întrebe a se determină, numai din ochi, în ce ra- | 

port stau acoste lungimi una.către alta. Se ica olinic: 

și sc Gere a se împărți în 5,.6 părţi egale, din ochi și 

în urmă să se măsoare cu compasul, ca să se vadă 

“dacă părțile sunt.egale. e ne - 

. Să se determine, numai din ochi, de câte ori un arc. 

dat'intră în o circomferinţă: ori să seia a 5-a, a 12-a: 

parte din circomferință, asemenea numai din ochi. 

"Să se determine în suprafaţa unei monede de5la, 

“de câte ori poate intră suprafaţa unci monede de 50 

bani. Să se vadă două lungimi de linii şi să se repro- 

ducă pe hârtic, din memorie, fără a lo mai observa. 

4. Cu privire la molililale.—Să se încerce a se trage: 

două linii paralele: drepte, orizontale; dar cu mâna li- 

beră și astfel ca vărful condeiului să nu se vadă, să. 

fie ascuris în o foaie de hârtie, așă ca să nu se bage 

'de scamă încotro merge condeiul, ci numai prin călău- 

zirca molililății să sc tragă linia orizontală paralelă. 

"Să se tragă asemenea linii în sens vertical. ” 

5. Cu privire la simţul timpului. — Să se încerce 

a-și da seama cinova, numa! prin sensaţii, dacă a tre= 

cut un sfert sau o jumătate de ceas, dela un timp dat... - 

Să se prezinte diferite sensaţii de diferite ordine şi cari 
=
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să dureze acelaş timp, şi în urmă se. se întrebe cât a „. jinut fiecare. - . . 
S'au făcut experienţe de felul acosta 2 asupră 3 lui Zola. "S'a prezentat o excitație de culoare e (o; pânalică roșie), :. ună de lormă (nişte călimări), una de mișcare, (unlanţ “care se învârteă. după deg:t). Fiecare din aceste sen- sații a durat 10 minute, Intrebat, ce'i se-părcă că a - “ţinut mai mult, Zola a răspuns că cea de culoare, apoi * „Gea de lormă şi apoi cea de mișcare, Deci a fost mai „mult impresionat de. sensaţia cromatică ; căci timpul nu e'cova obicctiv. absolut, ci. so: miisoariă după sen- sațiile noastre, : a iu | Experienţe pontru determinarea puterii de: muncă. — Incă un experiment de. mai mare impor- : tanță s'a făcut asupra. pulerii de muncă. 
Se dă unei persoâne sau la mai multe un număr cât ne poate de. mare: de. cifre, compuse din un singur număr de unităţi, fără să se treacă peste:10, și sc cere “să se facă adunarea: continuu câLva timp ; din 5 în d “minute se sună clopotul, pentru ca adunătorii să facă . un semn, spre a ști cât sa: adunat. în fiecare 5 minute: S-a constatat că, mai întiiu de toate, diferenţa de iu- ieală de muncă e destul de mare dela o persoană la alta, cu toato'că nu se iau persoane de diferite spe- zioltăți, ci din acelaș” strat cultural ș și social. Astfel, pe când una a adunat în un n tiinp dat 120 cilre, alta adunat 384... î. 

Câşligarea ozercifiului « e iar dcosebită dela om la "om. Ca să se constate în ce grad se. câştigă. exerci- ţiul, sc lasă un timp să treacă dela întâia adunare şi “se observă, la a doua adunare, cu cât a sputii deptin- lerea,! 
7



. Puterea. de exerciţiu areşte, dar + nu la infinit ; ; are 

o limită ; de acolo mai departe. nu se mai adaogă ni- 

mic bunidară. la puterea de a aduna msi repede. Dacă 

după încercarea întâia de adunare. puterea creşte cu: 

25%, după a doua încercare crește: d'abia cu 15 % A, 

„după a treia oară cu 6%. aa 

„Faligabililalea este încă un! factor ce > ecbue luat 

'în consideraţie, spre a se ști cât de repede 'obosește- 

cineva. Unii, după un sfert de. oră, încep să nu mai 

poată adună, ; alţii pot | ţine și mai "mult, timp. Acesteă 

„se constată “experimental, în. cifre. matematice, 

„Alt factor principal mai este puterea da rezista: la 

excitaţii ce te distrag dela o ocupaţie. Se determină . 

tot, experimental, făcându-se suomote pe când aduni... 

Se constată că unu! e mai distraclibil, altul are mare, | 

putere de concenlrare a spiritului. | 

-Eăsurarea memoriei.—Se ica 5-6 rânduri de e cu- 

vinte, având fiecare rând: 5-6 cuvinte; și se prezintă. 

» SCrisc Ori sc citesc. tare, Şi șe: cere ca să se reproducă 

“din memorie. e ME 

Altă probă, pentru memoria razei. Se citeşte un 

număr de îrazc, constând mai întâiu din mai puţine 

cuvinte, apoi fraze mai lungi, și se cere să se repro- 

ducă din memorie. „Experieriţă e e interesantă și instruc-: 

_tivă ;-'din ca se pot: trage multe concluzii: Rar se vor 

măsi: persoane cari să reproducă întocmai cuvintele sau . 

feaza ; se vor face omisiuni, adăugiri de diferite feluri + 

va intră fantazia în lucru și 'acunecle memoriei Vor ti. 

umplute prin imaginaţic. : Sa 

O altă experiență este: să se prezinte « o figură gco- 

metrică, ceva. mai complicată, şi să se ceară în urm 

a Se reproduce po hârtie. din. memorie. Me
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“Determinarea experimentală a simpatiei şia :Simţului moral.—tombroso, arătând fără veste cri- | minalilor obiecte ca: pumnal, cuțit, pușcă, bani, vin, ştreang, a constatat că circulaţia sângelui, palpitaţiile inimei, respiraţia își modifică iuțeala. Spre a proba " Sradul şi felul de: simpalie,-Bind şi Henri au recurs Ja următorul:mijloc: în o colecţie de diferite iluştraţii, reprezentând -scenc din viaţa din Buchara (Asia), a introdus'o fotografie reprezentând un omor. Colecţia "a fost dată să fie văzută de mai multe persoane, spre _-a constata gradul lor de impresicnabilitate simpatică. Unele nici n'au remarcat fotografia, altele s?au însrozit de dânsa, altele s'au interesat de fetal! omorului, ca oamenii de meserie, . SR e Sugestibilitatea şi: determinarea gradului de. sugestibilitate. — Ce este sugestia, s'a văzut întrun - capitol anterior, | Su o Prin sugestibilitate, în sensul cel mai general, se în- „Yelege facultatea: de a se impresionă, de a căpătă” 'Sensaţii, idei, sentimente, porniri noui și irezistibile,+ fio de la om—prin cuvânt, gest, pe baza simpa- “tiei, a încrederii câştigate sau a deprinderii și ru- “Unii— fie de la împrejurări şi, locuri înconjurătoare, Se poate determina gradul de sugeslibililaie,.. Experimentele cele-mai valabile, din punct, de.ve- -dere științific, în privinţa aceasta, s'au făcut pentru sugestibititatea obieclivă. In adevăr, e-greu a se de- - Lermină' gradul: de sugestibilitate al cuiva, când su-- „Bestia vine dela o Persoană, căci se "poate co unul să lie refractar la sugestia venită dela cutare sau cutare „om: atârnă de" raportul dintre cele două persoane, „atârnă de credinţa şi încrederea uneia în alta, de mulţi
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factori suiletești, ce nu se pot găsi totdeauna la fet 

„între două suflete. De accea, experienţele s'au făcut 
cu obiectele. - 

1. Iată un mijloc pentru determinare ca gradului de 

sugestibilitate. Arăţi cuiva o linie de o mărime oare- 

care, trasă pe un carton, apoi ceri ca să-ţi caute una. 
identică ci pe un tablou, unde se găsesc mai multe li- - 
nii de diferite lungimi, şi toate paralele, dela cele mai. 
mici, până la cele: mai mari ; căutarea se face ori 
„având înainte modelui, ori numai din memorie. 

Sugestia se produce în modul următor: Se arată 
mai întâi o linie srdouă, trei, cu lungimi cari în adc-: 

văr se găsesc în tablou ; omul, cu care se face expe- 
“rimentul, le caută și le găseşte pe “toate, pe rând. - 

Apoi, la un moment dat, se arată o linie deo lungime. 

ce nu se găsește în tablou, de ex. mai lungă decât 
toate ; şi atunci spiritul, sugestionat de cazurile an-: 

terioare, crede că o găseşte, și omul îți indică pe 

tablou o anume linie care în realitate e mai scurtă 

“decât cea arătată. 

Susestia s'a făcut prin deprinderea căpătatii dela. 

"impresiile anterioare. 
2. Se poate însă constată sugestibilitatea şi ma 

ușor; prin alt mijloc. Se prezintă mai multor persoane i 

un disc de o greutate anumită, de ex. 55 gr., și cu un 

diametru de 3 em. După ces! a aperceput bine șreu- 

tatea discului prin simțul muscular, se „prezintă alte 

discuri cu diametre mai mici, însă de diferite greutăţi, 

„variind între 15 şi 80 gr., şi se cere a se alege, din 

- aceste diferite: discuri, acela ce se pare că are aceeaşi | 

ă ureutate cu discul de probă. Ceeace se întâmplă mai 

totdeauna. e faptul că : sc alege un n. disc cu mult mai.
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2. Factorul empiric al activităţii. Imitaţia. Suges- | 

tia. Inhibiţia. Habitutinea şi inclinaţiile, -... . 271. 
Imitaţia e e 272 Sugestia „ce ee e a. 274 

B) Elementul afectiv în voinţă. 

„Dorinţa a... eta ee ea ce E 283 
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Desvoltatea voinţei: Voința superioară... . ci 

Determinarea voin(et. Cauzalitatea în domeniul vicii 

_praclice, ee cae
 291 

Daliberarea Voința „liberă”. Determinismul. Res- .: 

ponsataiitatea. Mobilul acţiunitor. Tigoismul și al- 

Cuiul 
e 997 

Pasiunile şi patimele î. .... . . 302. 

Despre caracter și temperament . . . a 30P 

Eredilalea. Responsabilitatea şi educabilitatea omului. 

faţă de creditate îi... 
N 313 

PARTEA V. 

1 Gpostiuni finale. 

" Importanță şi utilitatea psihologiei. i 
a 822 

Punctele de. vedere din cari se pot sludia jenomenele: . 

“sufleteşti io e ae em eee
 ' 831 

Psihologia fiziologică. ae
 326 
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