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Închinu acâstă compunere, drept semnu de 

Respectu şi . Devotamentu. 
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Bunul meu Pârinte! 

Cu innalta Ta înţelepciune mi-ai arătatu drumurile 
invățăturilor celor bune; cu adânca iubire a inimei 
Tale mi-ai ar&tatu, cum trebue să simțim ;—şi cu ma- 
rea Ta bună-voinţă m'ai invăţatu, cum trebue să— 
iertăm. ..... 

Cum să-ţi potu mulțămi pentru nemăsurata La 
bunătate? Spune-mi. Căci eu nu aşu pute sci nici 
atunci, când așu fi de dece ori filosofu. — 

J.



PREFAŢĂ. 
Acestu „Pundamentu de Filosofie“ este con- 

struitu conform cu Programa în vig6re; şi este 
complelatu prin fundamentul filosoficu .generalu 
pentru Estetică şi Educaţie. 

Autorul s'a silitu a realiza, reformele propuse 
in broșura sa: „Intregirea Educaţiei“ și in cri- 
lica sa filosofică din „Convorbiri literare“ 1-15 Aug; 
1871.— Intre altele, a părăsitu metodul /eesicalu 
de a discuta mai multu terminologia ereditată 
din neamu in neamu; și a urmatu metodul in- 
structivu, conducându pre cetitoru la cunscerea, 
obiectului. În acestu sensua incercatu o refor- 
mă radicală in metodul didacticu al Logicei, a- 
semenea şi in Estelică, precum şi in sciința des- 
pre Limbă. 

Cestiunile și problemele propuse conducu pre 
cetitoriu,. de a face esercițiu practicu cu inteli- 
genţa sa. | 

Pentru desvoltarea şi mai sigură a inteligen- 
ţei elevilor, ar fi salutaru, să pretindem de la 
dinșii, ca după fie care  esemplu din carte să 
compună singuri de la sine câte unu esemplu nou. 

Defectele opului se vor scusa cu aceea, că este 
ânteiul opu originalu de acestă natură la noi. 

Iaşi, 1871. 

Autorul.





FILOSOFIA. 
SOON DD a a 

  

|. Originea Filosofiei. 

“Cuventul Filosofie, (compusu din giloc, iubitoru 

şi oogia, inţelepciune), insemnează îubirea de in- 

țelepciume ; şi este invederatu, că ori și când vo- 

esce cineva, să-şi insuşască vre-o cunoscință, tot- 

deauna este neapăratu, ca innainte de tâte să fie 

iubitoriu de inţelepciune. Fără iubire de inţelepciu- 

ne nu putem ajunge nici la o cunoscință. La in- 

ceputu “sau şi 'ințelesu tâte cunoscințele :omenesci 

sub cuvântul Filosofie; s'a inţelesu sciința despre 

spiritul omenescu, despre spiritul sau puterea univer- 

sală, şi despre fire peste totu. : 

Insă diversele ramuri de cunoscință omenească s'au 

inavuţitu in cursul timpurilor ; și fie-care dintr insele 

“sa. continuatu şi :s'a completatu sub diferite numiri 

-particulare ; şi anume mai ântăi ca ramuri ale Filo- 

sofiei, mai 'târdiu ca seiințe stătătâre de sine; remâ- 
n€ndu intriinsele ca elementu filosoficu numai iubirea 

de inţelepciune sau de sciință, și dreapta cugetare, 

“prin care: 6menii. își formau legile fundamentale ale. 

„fiecărei sciinţe particulare. Ca Filosofie proprie a're- 

“masu' bunăai “iubirea, inţelepciunii, şi a dreptei ciigetări, 

care este mama tuturor cunoscințelor, și 6nsași sci-



— 10 — 

ința despre dreapta cugetare in ori-ce casu de cu-: 

noscință; ast-fel ea este sciința, fandamentală, care 

intemeează, tâte sciinţele, le consolidează, şi le lu- 

minează. Cugetele și legile acele, pre care se inte- 

meează vre o sciință particulară, compunu fundamen- 

tul filosoficu al acelei sciinţe. | 

Dar omul nu cugetă numai, nici nu'şi pote măr- 

gini viaţa numai la sciințe; ci trebue să'și reguleze 

şi faptele sale, purtarea sa.  Aplicându noi Filosofia 

proprie pentru de a ne perfecționa anume acele cu- 

gete, prin care ne conducem pusrtaxea, prin aceasta 

vom formă Filosofia bunei conduite. Filosofia pro- 

prie, neaplicată, se caracterisează şi de teoretică, sau 

abstrasă, cea aplicată se caracterisează de practică. 

Așa dară putem dice deocamdată, că Filosofia es- 

te sciința drepte: cugetări şi a ințeleplei purtări. 

Filosofia nu e unu lucru care să trebuiască săl 

primim numai unii de la alţii. Ori-care omu cu mintea 

normală, desvoltată de ajuns, ar pute să cugete, şi să 
formeze unele regule, după care trebue să cugete o- 
mul; altul ar put€ adaoge alte părți de Filosofie, con- 
trolând și indreptând totodată şi ceea ce a formatu 
celu ântăiu; şi așa mai departe. Ast-fel s'a şi intem- 
platu in realitate; şi noi nu primim nici o Filosofie 
de la alţii, ci numai cât sub conducerea lor ne for- 
măm cugetele filosofice, fie-care in spiritul seu. 

il. Necesitatea Filosofiei. 

În anii tinereţei inainte de maturitate ne inavuțim 
cu multe cunoscinţe din diversele ramuri de cunâscere 
omenească; numai puţin ne adunăm și unele invă&-
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țături despre aceea, cum să ne indreptăm purtarea in 

viaţă; imsă aceste tot nu ajungu deplin pentru Vii- 

torul omului maturu. Acela, care voesce a lucra pe 

terenul unei sciințe mai inalte, trebue să și reguleze 

şi perfecționeze cugetarea in măsură superidră, pentru 

ca să scie inteme6 in mintea sa ori-care ramu de 

cunoscință pe nisce cugete, care să armonieze unele 

cu altele astfel, ca să formeze o basă solidă, unu 

vazimu siguru pentru intregul ramu, pentru intreaga, 

sciință particulară, şi să scie deslega in modu pre- 

cisu cestiunile cele mai grele şi mai complicate de 

sciiinţă. 

Dar nu numai in sciinţe ci şi in viaţa practică in- 

timpină omul nencetat cestiuni, de la care atârnă lu- 

cruri capitale, adeseori on6rea ori viaţa şi mârtea sa 

proprie, sau şi a altuia, de es. ca martoru inaintea 

tribunalului în cestiuni de viaţă şi de mârte, ca ju- 

ratu în aceleşi imprejurări, mai departe ca deputatu, 

ca ostaşu ; şi fie-care omu, în casu, când îl acusă sau 

îl atacă altul, ori atunci, când face unu jurământu, 

sau când intră in afaceri şi in relații mai importante 

cu alți 6meni. 

Aşa dară fie care omu are necesitatea cea mai Te- 

ală, de a-şi perfecționa cugeiareu in celu mai naltu 

gradu posibilu, atât pentru sciinţă, cât şi pentru viaţă. 

III. Filosofia proprie. 

Cugetarea normală de la natura sa pote formă și 

construi adevărurile acele, care sânt sigure de la sine 

conform cu legile eterne şi neschimbate ale mințu,
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omenesci, adevăruri absolute, adecă adevăruri, a cărora 
soliditate nu atârnă de la alte circonstanţe, și se nu- 
mescu principii. De esemplu: fiecare lucru este e- 
galu cu sine; nici unu efectu nu se pote produce 
fără causă; fiecare causă produce unu efectu ; acee- 
ași combinaţie de cause produce același efectu; ni- 
mica sau nefiinţa nu pâte produce ceva, nu pâte fi ca- 
usă; fiecare lucru remâne acelaşi neschimbatu, pe 
cât nu-l atinge nici o causă ; unu lucru compusu nu 
pote fi egalu cu unu lucru simplu ; fiecare schimba- 
re conţine cel puţin dâue momente ; dacă omul n'ar - 
esista, nu s'ar pute indoi despre esistenţa sa, nici ar 
put afirma ori nega o asemenea, esistență; intregul 
e mai mare decât oricare parte a sa; o singură ac- 
țiune nu pâte produce decât unu singuru efectu'; din 
mulțimea fenomenelor înțelegem mulţimea acțiunilor 
causatâre, s..c. 1.-—Pe basa unor asemenea principii 
putem să ne construim o sciință despre regula- 
rea și perfecționarea cugetări astfel, ca ea să scie 
formă adevărurile - fundamentale, pe care se ' inte- 
meează t6te sciințele. O sciință ca aceasta va fi 
dară legislatârea cugetării, (16y06), se va numi Lo- 
gica, şi fiindu că prin ea se perfecționează cuge- tarea pentru t6tă lucrarea sciințifică, e 'sciinţa, care intemeează și consolidează tâte sciințele, ea e Filosofia „proprie; nu numai iubirea de ințelepciune, ci insași realizarea, ințelepciunii. | 

Fie-care omu are necesitate capitală, de ași perfec- ționa cugetarea, prin Logică; anume nu numai aceia, “cara se ocupă teoretice cu sciințele, ci şi aceia, care punu ceva in practică, precum aceia care ducu vre-o
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funcţie, asemenea şi toţi ceialalți din societatea om6- 

nească. 

ww. Filosofia aplicată, 

Când voim să întemeem solid o sciință, mai ân- 

tăi trebue să stabilim unu principiu, drept lege fun- 

damentală, filosofică; pe basa acelui principiu apoi 

desvoltăm tâte cunoscinţele, care stau in legătură 

strinsă cu dinsul; prin aceasta construim in spiritul 

nostru câte o scăinţă solidă a parte. 

In modul acesta intemeem și construim tâte sciin- 

_ţele cu ajutorul Logicei. 

Insă nu putem regulă lucrările spiritului, până nu'l 

cun6scem, cum este, și cum lucrează in starea sa natu- 

rală. Aşa-dară este neapăratu, ca mai ântăi să ob- 

servăm firea spiritului, și săi esaminăm lucrările in 

cursul lor nedisciplinatu âncă. Observând fie-care 

spiritul seu propriu, ne vom formă cunoscințe despre 

natura şi disposiţiile lui originale, naturale; compa- 

rând apoi, și controlând acele cunoscințe, cu feno- 

menele, ce ne arată alţii, că au observatu in spiritele 

lor, ne vom put6 construi o țesătură de cunoseinţe 

observate şi consolidate până la 6re-care gradu; a- 

ceasta este Psichologia, sau sciinţa despre spiritu, (de la 

wuzij, spiritu ; şi hoyog, cugetare, sau sciință). Psicho- 

logia este o sciință neapărată pentru toți părinţii, în- 

vețătorii, şi crescătorii ; dinşii trebue să cunâscă natura 

spiritului, dacă voescu să scie, cum să conducă cres- 

ecrea copiilor, cultivându-le spiritul. 

Prin Logică ânsă nu perfecţionăm directe, de cât 

cugetarea, Dar omenimea ar remân€ pr6 nefericită,
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dacă nu Șar cultiva şi sentimentul 'şi gustul; acesta, 

ne presentă plăcerile cele mai distinse, și innobilează 

intreaga fiinţă a omului. Pentru acestu scopu trebue 
să ne destoltăm in spiritul nostru şi sciinţa istelica, 

Deşteptându-ne gustul esteticu, şi cultivându-ne 
sentimentul prin mișcările estetice, putem să facem ca 
totă viața n6stră să fie mai plăcută, mai preţisă; 
ceea ce înalță fericirea omului în graduri superidre. 

Voind noi să preparăm spiritul, să lie capabilu, de 
ași inteme€ fericirea vieței, este neapăratu, ca săi per- 
fecţionăm și voinţa, astfel, ca. fie-care omu să'şi pâtă 
aduce purtarea sa in armonie cu societatea, şi să'şi 
potă asigura ajutorul ei binevoitoriu apărându-se şi 
sprijinindu-se toţi 6menii unii pre alții, reciproc, in 
solidaritate universală.  Acestu scopu il vom ajunge 
prin Educaţia voinţei spiritului, care perfecționează 
Și intăresce caracterul moralu. 

Va, trebui dară, şă studiem şi Pedagogia, adecă sci- 
inţa despre modul de a conduce educaţia celor mai 
mici ca o invățătură, care e neapărat trebuinei6să pentru 
fie-care omu. 

Insă esistența omenească nu ar av nici o val6re 
superidră pentru noi, nici o importanță redicată peste 
viața unui individu, dacă n'am cerca, a ne orienta Și 
in privința unui scopu finalu al esistenței nâstre. 

Trebue dară, să, cugetăm asupra acestei probleme, 
ce ni se impune de lu sine, și ne silesce, să o desle- 
găm. Astfel ne vom formă unu stu diu despre per- 
fecţionarea. şi Progresul lumii in organisație și viaţă, şi despre puterea universală, ca despre unu Jdealu 
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movalu superioru. Acestu studiu se numesce Teodicea 

(de la Gece, ființă supremă, și Oixm), dreptu). 

Aşa dară vom pute cunâsce natura spiritului din 

Psichologie, care este studiul pregătitoru pentru Fi- 

losofie; vom perfecționa inteligenţa prin Logică, sau 

Filosofia proprie; vom cultiva sentimentul și gustul 

prin Estetică; vom educa voinţa sau caracterul prin 

Morala, practică, adecă prin Morală, studiată în unire 

organică cu Pedagogia; şi ne vom orienta în privința 

scopului vieței, şi în privinţa unui Idealu moralu su- 

perioru, în Teodicee. 

„ Bserciţiu: 1, Ce a fost şi ce este Filozofia ? 2. Care 

e elementul filosoficu in fie-care seiinţă ? 

3. Ce importanță morală are Teodicea ? 

4. Care e necesitatea pentru Filosofie? 

5. Care e Filosofia in inţelesul propriu ? 

6. Cum intemeem sciinţele prin Filosofie ? 

7. Ce trebue să cunâscem inainte de Lo- 

gică? 8. Prin cene perfecţionăm inteligen- 

ţa, sentimentul, gustul, caracterul ? 9. Pen- 

tru cine e necesară Pedagogia ? 10. Cum 

se imparte Filosofia? 11. Cine pote crea 

Filosofia? 12. Ce folose avem din Psi- 

chologie, din Logică, dinEstetică, din Pe- 

dagogie ?
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PSICHOLOGIA. 
- PO O O DD PN N a NN DS 

|. Spiritul, 

Fie-care omu observă, că nu remâne totdeauna in 
aceeaşi stare, in o stare nevariată ; ci vede in ființa 
sa, cum se petrecu intrinsa nenumerate schimbări, 
despre care elu indată i6 scire nemijlocită, ca prin 
o vedere interi6ră a sa. Anume i6 scire, că de es. 
aude, gustă, ori vede ceva, sau că simte o 'durere, o 
apăsare ; elu i€ scire despre aceea, că gândesce ceva, 
ori că se dispune, a face singuru o schimbare 6re- 
care. Scirea nemijlocită, vederea, intimă a acestor feno- 
mene, se numesce consciință. Nimenea nu pâte lua 
scive nemijlocită despre acţiunile, care se ivescu in 
fiinţa altuia, ci numai despre acele, care se petrecu 
in sine insuși ; și fie care individu scie, că tâte feno- 
menele, care le vede dinsul in sine, stau in legătură 
strinsă cu unu punctu stabilu din ființa sa, şi dice că 
aceeaşi ființă, dintr'insul, aceeaşi putere centrală a lui 
insuși, vede, gustă, simte, cugetă, voeşce, se dispune 
a produce lucrări, și a se opri. Ori câte cugete și 
simțiri se petrecu innaintea consciinței unui indi- 
vidu, tâte i se manifestează, ca acţiunile unei şi a- 
celeiași puteri centrale dinte'insul ; şi elu dice: eu sciu, 
că gândescu, eu seiu, că simţescu, eu sciu, că voescu, 
sau mă oprescu din lucrarea mea, eu 6mi aducu aminte 
de cugetele și sentimentele mele din trecutu, eu do- 
rescu ceva pentru viitoru; tâte cugetele le cugetu eu 
cu aceeași putere a mea, și corpul meu mil simtu 
eu, şi sciu, căl simţescu.  Aşa-dară fie care omu se 
allă indusu la aceea, să presupună, că esistă intr'insul 
o putere interidră centrală, care efectuesce tâte aceste
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fenomene, şi tot-odată i€ scire nemijlocită despre din- 
sele, ca despre acțiuni sau lucrări ale sale, 

Cei vechi au credutu, că esistă in omu o fiinţă, care 
efectue aceste lucrări, Şi respiră ; de aceea au numitu-o 
spiritu, și sufletu. Insă acuma abstragem de la funcţia 
respirării, şi numim spiritu pre acea putere, care efec- 
tue acțiuni aşa, că totodată şi i6 scire nemijlocită 
despre ele, o ființă cu consciință de sine, anume de 
lucrările sale. 

Fie-care spiritu numai despre acțiunile sale pote 
lua, scire nemijlocită, şi despre acele numai in momen- 
tele, când le efectue in realitate. 

Fenomenele, care le efectue spiritul, se numescu 
acte psichice, sau acte spirituale ; şi nici unu spiritu 
nu pote lua scire despre esistenţa, și fiinţa sa, ci tot- 
deauna numai despre lucrăzile sale. Esaminând noi 
natura acțiunilor spiritului, ne vom construi sciința 
despre spiritu ; aceasta este Psichologia. 

Iiserciţiu.—. 1. Ce este consciința ?—2. Ce e 
spiritul şi Psichologia ?--. 3, Despre ce î6 spi- 
ritul scire nemijlocită ? 

ii. Caracterele spiritului. 

Spiritul pâte să-și inceapă lucrările sale din pro- pria sa inițiativă, fără impulsu de afară de elu. A- ceasta, €i constitue nedependenţu sau neatărnarea lui ; şi dacă dinsul a inceputu, o funcție, nimicu nu-l pâte impedeca de a urmă innainte ; această neimpedecare - &i constitue /ibe»tatea. 
Noi scim, că fie caxe individu își rapârtă tâte fe- nomenele psichice la unu singuru punctu centralu, care le implinesce, și i6 scire despre ele in același momentu ; de aci urmează, că spiritul este zn2l, sim- plu, necompusu din părți. Dacă dinsul ar fi com- pusu, Sar sci ca atare, și nu ca simplu; atunci unele acte psichice sar raporta la o parte dintr'iinsul, al- tele la alte părţi, la unu altu Spiritu, și nu ax esista
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unitatea să cum o cundscem, că esistă. Dar tâte 
fenomenele psichice ale unui individu se rapârtă 
la unu singuru punctu de putere spirituală, adecă 
la o singură putere consciută de sine. 
Mai departe spiritul se seie pre sine de identica 

și permamentu, adecă de unul şi acelaşi in intregul 
cursu al vieţei. Chiar şi când se taie de esemplu 
unu braţu al cui-va, acelui individu tot i-se mai 
pâte păr€, că simte durere in braţul, care-i lipsesce; 
ceea, ce arată, că nu corpul simte durerea, ci spiritul, 
care singuru a simţitu şi mai nainte. De altă parte, 
dacă fiinţa psichică arfi corpu, atunci din şepte in 
şepteani s'ar discompune, şi s'ar depăsta de cătră indi- 
vidu, precum se intâmplă cu totu corpul; şi de atâ- 
tea ori Sar pune in locu-i unu spiritu nou, care nar 
av6 scire despre cele petrecute in spiritul anterioru. 
Insă noi scim din contra, că spiritul nostru se cu- 
nâsce pre sine de unul şi acelaşi, care a fostu de 
la, ântăia deşteptare a conşciinţei sale, și ţine in minte 
idei despre fenomene petrecute in trecutul intregu 
al vieţei sale. | 

“Fiinţa spirituală are o viață cu totul superidră şi 

distinsă de esistenţa. şi viaţa corpului; ea e consciu- 

tă, nedependentă, liberă, simplă, şi permanentă. A- 

ceastă natură o înţelegem in idea de „eu,“ sau de 

personalitatea omenescă. | | , 

Eserciţiu.— 1 Care sânt caracterele spiritului ? 

—9 Cave e idea personalităţii? -- 3 Nu cumva sânt 

crierii spiritul ?—4 Nu e spiritul «i atâta mai per- 

fectu, cu cât crierii sânt mai mari ?2—5 Xu sâni mișcările 

cvierilor identice cu cugetele 2—6. Nu sânt in spiritu 

atâtea consciinţe, câte cugete. —7. Ar pute esista in 

spiritu dâue idei deodată, dacă ideile ar fi lucruri 

-eu estindere in sine? 

HI. Funcţiile spiritului. 

nu sânt tâte egale unele cu 
Lucrările spiritului unele, 

„că luând 
altelg. Dinsul implinesce unele acţiuni așa
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scire nemijlocită despre ele in consciință, se află 
indusu a le aprecia ca armonice ori disarmonice 
intre dinsele, ca adevărate ori - neadev&rate. Când 
funcționează, spiritul in acestu modu, dicem, că cugetă, 

„sau lucrâză cu facultatea inteligenţei. Ş 
Alte funcții le implinesce spiritul așa, că luând scie 

nemijlocită despre ele in consciință, se allă in 6re- 
care raportu strinsu cătră ele astfel, că este indusu 
ale aprecia în val6rea lor nemijlocită cătră dinsul, 
ale considera ca plăcute, adecă armoniatâre ȘI con- 
veniente cu disposiţia naturei sale, sau ca neplăcute, 
neconveniente și contrare cu dinsul. Acestu modu de 
funcție spirituală se numesce facultatea simfpirii ; cu 
fie-care actu de simţire, cu fie-care sentimentu, ur- 
nează câte unu actu de scire, unu actu de inteligenţă. 

Afară de funcţiile inteligenţei și ale simțirii, spiritul 
Eși incepe sau opresce lucrările sale din propria sa 
anițiativă, fără a fi nevoitu de unu altu impulsu din 
feară. Asemine disposiţie de lucrare proprie se numes- ce voinţă, facultatea dea voi ; și spiritul i€ scive ne- mijlocită despre aceea, că voesce. 
„Astfel spiritul are trei facultăți principale: a cu- geta, a simți, șia voi. Aceste insă nu sânt tei pu- teri distinse de spiritu, ci numai trei moduri de ac- tivitate ale aceleiaşi puteri spirituale, adecă este insuşi piritul cugetând, spiritul simțind, spiritul voind; de altă parte când spiritul cugetă ceva, cugetul îi pote causă unu sentimentu ; şi dinsul indată i€ scire despre aceea că simte; mai departe cugetul pâte săa- ducă pre spuitu in disposiţia de a voi ceva, când dinsul indată, 6 scire, că voesce. Asemenea ȘI sentimentele potu să-l inducă in disposiţia de a voi, când dinsul Jarâși 1€ scire nemijlocită despre aceea, că voesce. Cugetarea, este funcția generală a spiritului, care totdeauna urmează impreună cu simțirea, şi cu voinţa. Fserciţiu. 4. Ce e cugetarea, simţirea, voinţa 2— 2. Ce sânt facultățile spiritului ?-—3, Cazi funcţii potu urmă isolate ? Care se asociază, și cum ?—4,
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Care e funcția generală a spiritului ?—5. Nu cum- 

va e adeverul armonia cugetului cu obiectul? 

AA. 

SPIRITUL CUGETANDU. 
Importanța cugetării. 

Precum urmează lucrarea intelectuală sau cugetarea, 

fiecărui oniu, astfel Gi urmează şi faptele, astfel i se for- 

mează și sorta vieţei sale. | 
De câte ori cugetele sânt adevărate, .adecă se com- 

bină în armonie, individul scie, cum să-și indrepteze 

activitatea, sa, pentru ca să-și asigure liniscea vieţei ; 

de câte ori cineva nu scie cugeta in armonie cu re- 

alitatea, remâne fără conducătoriu in faptele sale, cade 

in disarmonie şi turburare, şi nu-și pâte asigura nici 
unu bine considerabilu in viaţă. 

Aşadară avem cea mai mare necesitate, de a cunosce 

cugetarea in cursul ei naturalu, pentru ca să o scim 

conduce şi deprinde, să urmeze în modu salutaru. 

Cum cugetă spiritul in general, adecă peste totu, 

aceasta, cunoscință o vom dobândi, dacă vom studia, 

cum cugetă dinsul in câte unu momentu singuraticu, 

cu alte cuvinte dacă vom cunâsce pe de o parte e- 

lementele cugetării, iar pe de alta cum se combină 

ele unele cu altele. Ă 

Eserciţiu — 1. Ce importanţă are cugetarea pen- 

tru viață ?2— 2. Care e fundamentul pentru cun6s- 

cerea cugetării in general. ?— 

ÎL, 

FLEMENTELE Pucerănii 

1.— Întuiţii sau idei elementare. 

Spiritul observă diverse modificaţi ale stării sale, 

ca prin ovedere interidră a şa; vederile primitive din 

%
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consciință se numescu intuiții,, (atin, intuitio, de la in- 
tueor, v&du). Aşa sânt: 1) intuiţiile: roșu, galbinu, 
albastru, verde, şi altele aşa numite culori, care tâte 
potu varia, crescând in graduri de lumină până la in- 
tuiția de albu, și scădend până la intuiţia de ne- 
gru. Aceste sânt intuițiile optice, adecă ale vederii; 
și potu varia și a se combina in! cantităţi ŞI forme 
nemărginite. Calitățile fundamentale ale intuiţiilor 
optice sânt colorile roşu, galbinu, albastru, apoi al- 
bu şi negru; formele sub care ni se presiată, sânt: 
linea şi suprafaţa, cu variațiile lor nemărginite. 

2) Intuiţiile sunetului, care asemenea variază ne- 
mărginit; anume distingem diverse timbre ȘI specii 
de tonuri, mai departe notele scărei muzicale, impăr- 
țite in tncte; tâte aceste variază in graduri de tărie, 
(piano și forte) şi se combină și mai multe simultan, 
adecă totdeodată. 

3.) Intuiţiile emsrosului. 
4.) Intuiţiile gustului, care asemenea variază, se com- bină şi se modifică nemărginit. 
5.) Intuiţiile motorice, adecă simțirile mişcării cor- porale, precum simţirea despre căldură şi receală, sim- ţirea de aspru, vărtosu, intinderea mușchilor, resistență, apăsare, stringere, atingere, electricitate, șcl. in scurtu: intuițiile simțirii corporale în generalu. 'Tâte aces- te potu fi când plăcute, când durerâse ; şi potu va- riă şi a se modifica nemărginit. 
Esercițiu.—1. Care sânt elementele cugetării 2—9. 

Ce sânt întuiţiile?—3 Din care clasă - de intuiţii are spiritul mai multe în 
cursul vieței, și din care are mai pu- ține in genera]? 

2.-- Caracterul întuiţiilor, 
„ Întuiţiile nu sânt obiecte sau lucruri cu esistență in Sine, ci sânt numai lucrări ale spiritului, despre care dinsul i scire directă Și nemijlocită in consciința sa. Ele nu esistă decât în Spiritu ; şi dacă intuiţiile



optice, acustice, ale mirosului și ale gustului nu s'aru 

atinge şi combina cu intuiții motorice, atuncii dinsul 

nu ar pute afla, că esistă şi alte ființe, afară de din- 

sul, ci ar considera, tâte intuiţiile isolate a tuturor celor 

cinci clase numai ca pre nesce modificări ale stări 

sale proprie, fără raportu cătră alte ființe. Însă ni se i- 

vescu casuri ca acele, că de câte uri vedem că corpul 

nostru se atinge de vre unu obiectu, simţim și resis- 

tență motorică in același momentu, în care observăm 

că ne am atinsu de obiectu. Astfel prin atingerea și 

combinaţia intuiţiilor motorice cu celelalte intuiții, ne 

formăm credinţa, despre estinderea corporală, despre 

calitatea, solidităţii şi așa despre esistența obiectelor 

de afară de spiritu, ba chiar și despre esistenţa cor- 

pului nostru propriu. | 

Dacă se efectue numai câte unu singuru elementu 

de cugetare, spiritul nici nu-l pote percepe indestul. 

Pentru ca, spiritul să pâtă percepe ceva, trebue să 

esecute dinsul acţiuni mai compuse. 
Eserciţiu. Dim ce fenomene allăm, că esistă obi- 

ecte afară de spiritu 2— 

N. 

PompuNEREA ]peioR. | 

1.— Noţiunea. 

Spiritul incepând din copilărie are mai inainte de 

tâte de regulă nesce intuiții motorice : fâmea şi setea, 

după aceste are întuiţiile gustului, apoi intuiţii optice, 

şi celelalte; aceasta se continuă apoi in t6tă viața. 

Dacă in unul și acelaşi punctu se uneseu intuiții 

din ma: multe clase, de es. o intuiție optică cu in- 

tuiţia motorică a unei resistenţe, noi conchidem, că 

în unu punctu afară de spiritul nostru esistă unu 

obiectu, unu corpu. Diversele intuiţii produse de a- 

celași obiectu, combinându-se in spiritu, ne formează 

intrinsul noțiunea sau representația despre acelu, o-
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biectu. De esemplu dacă vom considera intuiţii op- 
tice despre cutare colâre şi lumină, în 6recare formă 
şi mărime, cu laturi, muchi și colțuri, aducând totul 
in legătură cu intuiţii motorice de resistenţă sau tărie, 
din aceste compunem noțiunea sau representația 6re 
cărui obiectu, de es. masă, seaunu, cristalu, pă- 
haru. Alte intuiții optice şi motorice le unim cu in- 
tuiţii acustice, şi formăm dintr'insele representaţia sau 
noțiunea 6recăror obiecte sunătâre, de es. despre in- 
strumente musicale, ş. c. ]. Intrunind unele intuiţii 
optice cu altele motorice şi cu intuiţii de ale gustului 
ori cu întuiții ale mirosului, prin aceasta compunem 
noțiunea de es. despre o sare, ori despre unu par- 
fumu ; și așa mai departe. Prin asemenea combinaţie 
ne formăm t6te noțiunile, intrunindu diverse intuiţii 
intr'o noţiune, sau representaţie. 

Esercițiu.— 1. Sânt lucruri simple representaţiile 
sau noțiunile ?— 2. Din ce se formează noțiunile ?-— 
—39. Să se compună noțiunea unui măru, unui ar- 
bore, palatu s. c. 1.—4. Să se discompună noţiunea 
une: statue, a unei arme s. c. |.— 

2.— Producerea intuiţiilor. 

Organul propriu al spiritului, organul psichicu, este 
sistemul nervosu, din care crierii sânt organul nemij- 
locitu, organul psichicu centralu; iar țesătura nervi- 
lor este organul mijlocitoriu intre crieri și intre a- 
paratele esteridre, precum sânt ochii, urechile, ș. c.]. 

Capetul înterioru al nervilor, cu care intră în cri- 
eri, se numesce capetu sau punctu central, iar celu 
de dinafară, cu care atinge celelalte aparate corpora- 
le, se caracterisează de punctu esterioru, sau perifericu. 

Unii nervi conducu impresiile esteriâre până la 
crieri, şi printrinşii la spiritu, care apoi din partea 
sa, percepe, simte şi şi formeză, intuiție sau sci- 
re despre Simțirea sa. Aceşti nervi se numescu nervi 
sensitivi, sau centripetali. Prin alți nervi comunică
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spiritul impulsul voinței sale de a mișca muşchii, 

şi printrinșii celelalte părți ale corpului ; acestia se 

caracterisează de nervi motori, mişcători, centrifugali. 

Unde nu esistă nervi sensitivi, despre partea a- 

ceea, spiritul nu pâte ave scire directă, nemijlocită, 

nici simţire; de es. tăindu unghiile ori părul, nu sim- 

țim durere. Dax indivecte ne putem mijloci intuiții 

despre părţile acele ale corpului, de esemplu: vădân- 

du-le și pipăindu-le. Asemenea nu putem mișca a- 

cele părți ale corpului, la care nu avem nervi mişcă- 

tori; de es. unghiile, părul, dinţii șel. 

Nervii sensitivi se potu irita la tâte punctele lor,. 

nu numai de la capetele periferice sau esteridre. 

Sângele şi alte părţi interne apasă si irită adese ori 

nervii sensitivi, şi producu intuiții in spiritu, cărora 

nu le corespunde nici o impresie de dinafară. 

Nu toţi nervii se irită la ori care impresie es- 

texiâră. Unii se irită de regulă numai la impresiile 

eterului, a celui mai mobilu fluidu, care e respânditu 

pretutindenea in radele luminei. Nervii aceştia se 

caracterisează de optici, sau ai vederii. Radele lumi- 

nei (care sbâră 42,000 de mile de locu intr'o secundă) 

facu pe retina din ochiu imaginea intorsă a obiec- 

telor; şi spiritul âși formează indată noţiunea optică 

numai despre lumina, şi colorile obiectului; iar su- 

prăfaţa, forma corporală, mărimea, posiția, depărta-— 

rea, repausul şi mişcarea corpurilor numai prin con- 

clusii le apreciăm după multă esperiență. Aceasta, 

se vede mai clar la copii și la aceia, cari au fostu 

orbi, şi cu timpul au căpătatu vedere. De esemplu 

unu globu nul vedem, decât drept unu planu ro- 

tundu, cu diferită lumină pe diferitele părți ale sale. 

Intuiţiile de diferite colori se formează conform 

cu răpejunea, oscilaţiilor, care le esecută atomii, a- 

decă părticelele cele mai mici ale eterului din lumină, 

şi se determină prin numărul acelor oscilaţii în 6re 

care unitate de timpu. Anume dacă luăm secuuda 

drept unitate de timpu, vom vede următârele raporturi ;
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"Colori: Oscilări : 

Roşu... . . „476 de bilione . . . pănă 515 biliâne 
Violeta . . . . .700, » [ep TD7 n 
Orange . . . . „527, » aaa ep 588 » 
Galbinu . .. . .558,: j [a 513 n 
Verde . . . . . .600, » e 624 „ 
Albastru . . . . „647, » ee ap 669 » 
Indigo . . . . . .684, » de oscilaţii intr'o secundă. 

Corpurile nu au colorile la sine, ci numai cât e- 
terul atingându-se de ele, oscilează sau tremură, şi 
după ce face impresie asupra nervilor optici, sc pro- 
duce in spiritu intuiţia luminei și a colorii. 

Alţi nervi se iritează principalminte la impresia a- 
erului și se numescu nervi acustică, sau ai audului ; 
aceştia producu in spiritu intuiţia sunetului, care a- 
semenea este numai în spiritu; afară de elu nu o- 
sistă tonuri, ci numai mișcările mecanice ale instru- 
mentelor muzicale și ale aerului. 

Dintre ceialalți nervi unii se irită la, impresiile 
corporale in general, la electricitate, lu căldură şi 
receală, scl. se numescu nervi sensorici, sânt intinşi 
peste totu corpul omului, şi sensaţia lor produce in 
spiritu intuiții sensorice, motorice, sau intuițiile miş- 
cării. Alţi nervi se irită la impresiile soluţiilor chi- mice, şi după situaţia lor, unii se numescu nervi ai 
gustului sau gustuali, alţii se caracterisează de nervi odoratorici, sau ai mirosului. — 

Asupra crierilor impresion€ză nervii ; nervii producu 
sensația, adecă agitația organului psichicu centralu, a erierilor. În fine asupra nervilor impresioneză cor- puri de afară de spiritu. Așa dară ni se uvată trei momente principale, adecă mai ântăi momentul isicu, impresia corpurilor asupra nervilor ; ceea ce fi aduce in mișcare ; după acesta urmâză impresia, ner- vilor asupra organului psichicu centralu ; ceea. ce produce sensaţia lui. In momentul urmățoriu im- presion6ză organul centralu asupra spiritului, care din partea sa percepe, adecă primesce acea impresie,
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şi apoi luând! scire despre ea in consciinţa sa, €şi. 
formâză intuiţia, vederea sa spirituală, sau idea sa e- 
lementară.-— 

Eserciţiu.— 1. Ce este sensaţia şi percepția ?—2. In 

ce ordine urmeză momentele in producerea intuiții- 
lor?—3. Etexul nu impresionză asupra audului 2— 

4. Aerul nu impresioneză asupra ochilor. 2—5. Da- 

că inpresionăm în aceeași formă asupra mai mul- 

tor grupe de nervi diferiți, urmeză de aci, că se 

produce aceeași intuiție, ori intuiții diferite 2—6. Pu- 

tem noi produce în spiritu aceeași intuiție prin impresii 

diferite ?2—7 Când ni se face ostricăciune in 6recare. 

punctu al corpului, totdeodată și simțim noi ? avem 

intuiţia durerii ?---8. Când ni se face o stricăciune in 

&re=care punctual corpului, tot odată ne mișcăm noi 

pentru de a ne apăra contra reului 2—9. Analisaţi 

operaţia danțului când augdim muzica. —10. Discompu- 

neţi mehanismul cântării în piano apoi mehanismul, 

prin care invețăm a vorhi, sel. 

3.. Asociarea ideilor. 

Organul psichicu centralu e de natură animalică ; 

prin urmare dacă facem impresii asupra lui şi prin- 

tinsele 71 facem, să efectue și dinsul acțiunile psi- 

chice, care corespundu cu impresia și cu disposiția 

lui momentană, atunci se face intri'insul o urmă des- 

pre acele acţiuni ale sale, se produce o schimbare in 

starea, lui; şi dacă impresia se face cu energie, sau se 

repetâză de mai multe ori, atunci urma ei, schimba- 

rea, amintită, se face mai tare, şi se ține mai multu 

timpu, organul psichicu remăne preparatu și dispusu 

de a, efectui in viitoru aceeași acțiune cu mar mare 

ușurătate, de a o efectui intreagă, chiar și când. i-am 

da numai impulsu ca să inceapă a o efectui, dânsul 

nu Sar pute opri, ci de sine ar wma maşinalmen- 

te până in capătu. Acesta se intemplă chiar şi a- 

tunci, când esecută unu şiru de lucrări de es. o me-
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lodie, a!fabetul, o poezie, o poveste, sel. dacă lucre- 
ză cu energie sau de repețite ori, atunci se acu in- 
trinsul schimbări şi urme complicate, dinsul remâne preparatu in modu tot așa de complicatu, in cât du- 
pă acesta, de câte ori facem impresie asupra lui, prin „carele silim să efectue inceputul acelui şiru de ac- țiuni, dinsul de sine urmâză, şi efectue șirul intregu de acţiuni, făcând, ca, ŞI spiritul se efectue șirul co- respundetoriu de lucrări psichice din partea ui, fără ca să fim nevoiţi a face din nou intregul şiru de im- presii asupra organului psichicu. Aceasta este basa pentru fenomenul numitu asociaţia ideilor, imveţarea, meimorisarea. Organul psichicu centralu vemâne pre- „ Paratu prin modificaţiile ce i s'au produsu prin aso- ciarea amintită şi cât timpu se ţinu intr'insul acele ur- me, totdeauna e dispusu a conduce spiritul să e- fectue unu șiru corespundătoriu de acţiuni psichice ; incât ni se pare, că spiritul a păstratu in sine idei- le, pe când dinsul in legătură cu organul seu cen- txal numai cât se păstreză preparatu şi dispusu a efectui de sine acţiunile în cutare ordine una du- pă alta, numai pentru inceputul șirului să'] condu- cem prin impresii de dinafară. Acâsta este esplica- ţia fenomenului numitu memoria, sau cu espresia in Sensu nepropriu „păstrarea ideilor in laturea de n6p- te a consciinței,« 
Asercitiu.— 4, Cum se asociază ideile şi care este causa ?—2. Ce e memoria ȘI prin e e o putem intări? 

4.-- Reminiscenţa. 
După ce prin organul psichicu preparăm spiritul pentru anumite șşire de acțiuni, mai tărdiu, dacă fa- cem impresie de dinafară, şi” conducem să inceapă acelu șiru, dinsul de sine urmează şi esecută acţiu- nile următâre în ordinea, in care s'a fostu preparatu, jlocită despre tote; nouă ni se pare, 

ŞI i€. scire nemij 
că spiritul şi ridică ideile din Grecare parte intune-
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cată a sa, punându-le iarăși la lumina consciinţei sale. 

Acestu fenomenu se numesce peminiscență, sau adu- 

cere aminte.—Spiritul esecută lucrările sale în a- 

ceeași ordine, în care se” preparase de mai nainte. 

Lucrul se basează pe mehaniea operației organului 

psichicu, în care fiecare mișcare produce cutare altă, 

mișcare, aceasta iarăși pre cutare alta, şi aşa mai de- 

parte; așa dară elu şi urmeză cursul seu, şi nu p9- 

te esecuta acţiunile in altă ordine; nici alte acţiuni 

nu pâte esecuta, de cât acele, pentru carele sa pre- 

pavatu mai nainte, şi apoi și spiritul urmeză a- 

seminea. Aşa de esemplu, alfabetul îlu reciteză 

fie care aşa cum sa preparatu mai nainte, şi nu-l 

pâte imşira in altă ordine; cine s'ar prepara a-l ese- 

cuta in altă ordine, de es. in ordine inversă, acela 

iaxăşi nu lar put€ esecuta altmintrele, de cât cum 

sa preparatu dinsul; versurile și strofele unei poe- 

sii nu le putem recita in altă ordine, de cât in or- 

dinea, in care ne amu preparatu a-le esecuta. 

Eserciţiu.— Im ce ordine reesecută spiritul ideile ? 

5.— Vitarea. 

Organul psichicu este supusu schimbărilor vieţei 

animalice ; prin urmare când esecută dinsul unele ac- 

ţiuni opuse celor de mai nainte, sau şi urmând nu- 

mai funcţiile permanente ale vieţei, nu mai pote re- 

mân6 în preparaţiile de mai nainte, ci revine iarăși 

la starea sa indiferentă, mai ântăi in parte, și treptat 

pâte să piardă şi tote urmele sau preparaţiile sale 

pentru unu şiru întregu de acțiuni psichice ; şi apoi 

fiind că nu le mai esecută, urmează dela sine, că nici 

nu mai pâte lua scive despre dinsele.  Acestu fenome- 

nu se numesce mifare. Aşa se intemplă cu o cărare 

de peste câmpu, sau dinti unu codru; ne mai călcân- 

du-o Gmenii, începe a cresce iarba la locu, și o aco- . 

pere mai ântăi pe unele locuri, și apoi incetul cu în- 

cetul peste totu; in câtu pentru ca să se facă iarăşi -
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urmele, precum au fostu, ar trebui umblatu din nou 
pe aceleași locuri. Asemenea, de câte ori voim ca spi- 
ritul să pâtă esecuta iarăși; de sine Gre-care şiru de 
lucrări, trebue să facem din nou impresiile cuvenite 
asupra organului psichicu, pentru ca să-l facem să 
se prepare iarăşi; aceasta este „repetiţia“ celor uitate. 

Spiritul nu pâte nici uita, nici a-şi transforma ide- 
ile totdeauna, după cum voesce; ceea ce arată, că 
ideile nu sânt lucruri cu esistenţă in sine, care să 
se pâtă depărta din spiritu deodată; ci sânt modificaţi 
ale spiritului, şi organul lui nu se pâte transforma 
deodată in ori-ce formă, ci numai gradat; de es. co- 
pilul numai cu anevoe se pâte desvăța de cuvintele 
acele, care şi-le a compusu dinsul, când a inceputu să 
inveţe a vorbi. | 

Pentru ca, să ne asigurăm contra, uitării, trebue să 
ne esercităm memoria prin repetarea ideilor. Repe- 
tând noi regulat ideile, după unu timpu spiritul 
nostru ajunge a-și păstra mai bine disposiția de ale 
reesecula, acea ce se numesce o bună memorie, sau 
o bună reminiscență, când spiritul reesecută ideile 
neschimbate, cu mai multă, ușurătate și siguranţă, chiar 
Și după unu timpu mai indelungatu. Spiritul mai 
uşor reesecută una după alta idei ca acele, care le esecutase nemijlocit una după alta, incât despre unele 
i sa putu tu păr6, că le a esecutat simultan, adecă de odată; mai departe reesecută ușor una după alta, idei care samână una cu alta, sau in armonie, sau in con- 
trastu. 

Eserciţiu—i, Cum se face uitarea, şi care e remediul 
contra ei?—. 2 Am put noi uita, ori ceam voi? 

6.—Derivaţia noţiunilor. 

Asociând noi intuiţii sau idei elementare, ne for- măâm cugete, representaţii sau noţiuni compuse; din 0 sumă, de cutare intuiţii optice ŞI motorice ne com- punem de esemplu noțiunea unei frunze; din o su-
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mă de alte intuiţii optice și motorice ne compunem. 
noțiunea unei ramure; in o altă formă ne compunem 
noţiunea unei tulpine; acuma multiplicând noţiunea 
frunzei și a ramurei, şi combinând ast-fel noţiuni de 
mai multe și diverse frunze şi ramuri cu noţiunea 
tulpinei, ne formăm noţiunea unui arbore viu. Ast- 
fel procedăm la tâte obiectele. 

Dar impresiile ce ne facu obiectele, nu urmeză tot- 
deauna in aceeași formă, ci după o impresie ne facu 
alta, diferită de cea ântăie, apoi altele iarăşi diferite 
de cele de mainainte. Şi noi observăm unu şiru va- 
riatu de impresii, ne formăm unu aseminea lanţu de 
intuiţii şi noțiuni; şi dicem că ne am formatu noțiunea 
Gre-cărei schimbări sau lucrări, care variază nemărginit. 
De esemplu vedem o fiiunză mai ântăi pe arbore, apoi 
o vedem depărtându-se de elu, şi in fine o vedem jos 
pe pămentu; din acestu şiru de noţiuni ne compunem 
noțiunea, despre căderea unei fiunze ;—-sau vedem doi 
6meni in cutare posiţie liniscită, apoi 6i vedem prin- 
dânduse unul pre altul, şi făcând mai multe mişcări 
violente unul contra altuia, prin aceasta ne formăm 
unu șiru de representații despre dinşii în diversele 
lor positii; şirul acestor representaţii ne formează no- 
țiunea luptei lor.  Zsercifiu.— Cum derivăm ideile? 

7.— Apercepţia. 

Când voim să ne formăm noţiunea vre unui altu 
obiectu diferitu de acela despre care avem noţiune, 
de esemplu noțiunea unui arbore iuiloritu sau cu 
fructe, in asemenea casu nu avem trebuință să ni-o 
formăm din nou din intuiţii originale, ci avend noţiu- 
nea arborelui în general, adaugem nuuiui cătră dinza 
„oţiunea florilor, ori a fructelor; despre useien::: 
operații dicu unii, că noi prin noţiunea ndstră. in 
teri6ră (de es. arbur:) am apercepulu noţiunen 
cea nouă, adecă en: ciiprinso, am primito în :pi- 
ritul nostru. ÎInse in tealiiate noi nu primim nici 

| 3



— 34 — 

o noțiune nici odată; numai intuiţiile elementare 
se: formeză in spiritul nostru în urma impresii- 
lor reale de dinafară, și din intuiţii ne compu- 
nem, ne combinăm și derivăm apoi tâte noţiunile 
despre obiecte și despre lucrări sau schimbări. Co- 
pilul are intuiţiile motorice când el ține in „braţe 
mumă-sa, şi când €şi combină mai multe întuiții op- 
tice despre persânele, pre care le vede, i şe formeză 
noțiuni despre mumă-sa şi tatăl seu, şi după multu 
esercițiu le distinge de cătră alte representaţii ale 
sale. Copilul observă incetul cu incetul şi corpul seu 
propriu, şi remâne cu asttel de noţiune despre dinsul, 
cum și-a format'o din intuiţiile sale optice şi motorice, 
adecă precum șa, vădutu corpul, şi precum l'a sim- 
țitu mișcându şi atingându-se de diverse corpuri. 
Din intuiţii optice, motorice şi gustuale €și formea- 
ză noțiuni despre pâne, apă, sare zăharu şi altele. 
Asemene €şi formâză noţiuni despre imbrăcăminte, 
despre totu aceea ce vede, ce gustă, mirosă, pipăe 
sau aude; din noţiunile acele €și compune apoi pe 
rând pe rând noţiuni mai complicate, şi derivate, de 
esemplu noţiunea despre casă, câmpu, mişcare, a se 
juca, luptă, fugă, pădure, mielul, grădina, câmele, 
carte, căzuțu, frunză, petricică, scl. și după ce şa 
compusu noțiunile, remâne cu dinsele aşa precum 
și-le a formatu, nu precum sânt lucrurile in starea 
lor obiectivă; de es. copilul €şi formează idea, că, 
ceriul se atinge de vervul dealului, scl. și in cursul 
instrucției sale trece cu noțiunile așa, până când și- 

„le îndreaptă pe rându ; afară de aceasta, Şi mai pier- 
de din trinsele prin uitare.— 

8. —Variaţii de noţiuni. 

Din unele noţiuni compuse combinăm altele, și 
mai derivate, unele ne represintă complecse și sume 
forte mari de noţiuni; precum de es. țară, statu, con- 
îimentu, mare, oceanu, suprăfața, pământului, corpul
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pământului, sistemul solaru, grupă de sisteme solare 
universul, lumea; altele representă intâmplări intregi 
de esemplu sosire, impăcare, resbunare, așteptare, 
luptele popârălor, desvoltarea societăților, cursul vi- 
eţei omenesci, cursul unui riu, vifora pe mare, ro- 
taţia pământului, rotația lunei, sborul comeţilor, des- 
voltarea stelelor, sborul stelelor, şi altele. 

Unele noţiuni nici nu se compunu din 6re-cari in- 
tuiții ficsate, ci representă numai nisce lucruri nede- 
terminate şi prin urmare . variabile, precum politică, 
afacere, gustu, idealu.; unele numai in raportu eu alte 
noţiuni anumite iși completează insemnătâtea, precum 
egalu, diferentu, asemenea, raportu, apropietu, eu a- 
cesta, acela, noi, ei, şi altele. 

Spiritul nu pâte efectui deodată multe acțiuni, ci 
din contra fârte puţine. Şi când se dispune deae- 
fectui o representaţie compusă; nu pâte să facă alt- 
mintrile, decât că efectue pe vând elementele acelei 
repreşentații ; pentru aceasta multe representații compu- 
se şi complicate nici nu le efectue deplin nici odată, 
ci numai câte-va părți esenţiale, după care ar pute 
efectui multe alte părți dintr'insele, însă imbregi mai 
nici odată nu le pâte efectui dintz'odată, de es. noţi- 
unea, despre o casă, grădină, o carte, o armă, o Îl6- 
re, o adunare, şi ori-ce representație compusă din mai 
multe părţi. Alte representaţii nu le efectue in ân- 
tăiul momentu, decât ca pre nisce cadre sau schițe de 
noţiuni, de es. oceanul, globul pământului, unu mili- 
ardu; unu sistemu solaru, unu oceanu, șci. și când 
ar trebui să le efectue intregi, ar trebui să le ieie 
părţile pe rându una după alta; pre unele dintr'iusele 
chiar nici așa nu le ar pute efectui deplin nici odată; 
sânt alte representaţii, care nici nu cuprindu ceva per- 
manentu și egalu in spiritul tuturor, şi apoi fie-care 
imple schiţa cu ce-i convine, precum noţiunile: diplo- 
maţie, politică, cuviinţă, fericire, chaosul cosmogonicu, 
misterii. 

Eserciţiu 1. Cum ne formăm idea schimbării?



2. Cum se face apercepţia?—3. Cum efectue spiri- 
tul ideile compuse?— 

9.—Cunbscerea. 

Este sciutu, că se pâte intâmpla, ca omul să vină 
in lovituri şi lupte durerâse cu obiectele; şi se pâte 
intâmpla, ca din contra, obiectele să'i innalţe fericirea 
la cel mai mare gradu posibilu. Aşa dară, pentru 
ca omul să se scie păzi de ori-ce lovituri, şi să scie 
dispune de obiecte in modul cel mai salutaru po- 
sibilu, trebue să le esamineze din atâtea puncte de 
vedere, din câte-i este cu putinţă, şi ast-fel să afle, 
care obiectu, in ce inprejurare, ce impresie face asu- 
pra lui, ce intuiţii, ce noţiuni, şi sentimente i pro- 
duce. Cunoscând noi, ce schimbări pâte să ne pro- 
ducă unu lucru in spiritu. dicem, că-l cunscem, a- 
vem cunoscință despre dinsul. 

Fserciţiu—1. In ce raportu stă omul cătră obiectele 
esistente ? — 2. Ce pâte cunâsce omul relativ la o0- 
biecte, fiinţa lor, ori numai schimbările, care din- 
sele le producu în spiritu? 

10.— Angustia consciinţei. 

Spivitul se prepară in cursul vieţei pentru de a e- 
fectui nenumărate lucrări; dar dinsul nu are scire in 
totu momentul despre t6te noţiunile, pentru câte e 
preparatu, sa, precum se dice nescientifice: câte i- 
dei arein depositul consciinței sale; ci in fiecare mo- 
mentu numai despre acele i6 scire, pre care le efec- 
tue in acelu momentu; astfel dară numai pe rându 
pote să ieie scire despre tâte noţiunile sale, pentru 
câte e preparatu; precum mânile unui pianistu sânt 
preparate pentru de a esecuta enumerate acţiuni, 
insE numai pe rându le pâte esecuta în faptu, şi nu 
se pote afirma, că mănile lui posedu tonurile ŞI com.-- 
binaţiile lor. Astfel se esplică dngusiia consciinţei.
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Eserciţiu.— 1. Pentru ce e ângustă consciița 2— 2. 
Cum ar putea efectui omul tâte ideile sale? 

11.— Visul. 

Spiritul pâte să efectue acţiuni psichice şi să ob- 
serve in sine intuiţii, chiar şi singuru, fără impresii 
din partea organului seu centialu; se pâte intâmpla 
să efectue chiar noțiuni despre cutari obiecte, fără ca 
să fie de faţă sau să atingă asemenea obiecte. Ast- 
fel se inșiră representaţiile spiritului, când organul 
seu și nervii sânt în neactivitate, și nu mai potu ur- 
mă impresiilor de dinafară, și prin urmare nici nu 
facu impresii asupra spiritului, ceea ce se numesce 
somnu. Spiritul lucrează atunci singuru numai du- 
pă disposiţiile sale intâmplătâre, iar nu in armonie 
cu realitatea lucrurilor dimprejur. Asemenea lucira- 
re a spiritului se numesce zisu. 

Eserciţiu.—Ce sânt visurile, şi ce insemnează ?— 

12.— Aparenţa. 

Este de observatu, că chiar și când obiectele esteri6- 
ve facu impresii asupra nervilor, și impresia se trans- 
plantează până la spiritu, se intâmplă câte odată, că 
nu se implinesce de cât o parte din impresiile unui 
lucru de es. spiritul nu mai cât vede colârea, forma, 
şi mărimea unui obiectu; dinsul atunci 6și intreges- 
ce singuru celelalte păxţi, până ce-şi redeșteaptă no- 
țiunea intreagă, şi crede, că vede obiectul inaeve; 

pe când se pâte intempla, că numai nesce calități 

optice să fie de faţă, care samână cu a le obiectu- 
lui respectivu, Spiritul niciodată nu se pâte ori- 

enta, după starea reală obiectivă a lucrurilor, ci nu- 

mai după intuiţiile şi representaţiile sale; și pre a- 

ceste nu le pâte controla, decât cu alte iatuiții și 

noțiuni de ale sale; de es. când vede fața unui corpu, 

yră săl pipăe, sau săl atingă cumva, și dacă nu
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simte resistență corporală, atunci se convinge, că nu 
este presentă de cât, faţa optică a obiectului aseme- 
nea, fenomenu se numesce aparența obiectului; dar 
spiritul nu controlează lucrurile totdeauna, ci fârte 
des cosideră ca reale nesce lucruri, care nu sânt in 
realitate, sau nu sânt aşa. În trezie obiectele mai 
totdeauna se controlează unele pre altele, şi aşa cre- 
dinţa n6stră despre lucruri nu diferă pre des de sta- 
rea lor cea adevărată; insă in somnu, când nervii 
sânt căduți in neactivitate, realitatea dimprejur nu 
pâte controla lucrările private ale spiritului, carele 
se provâcă unele pre altele, şi spiritul consideră de 
esistente t6te lucrurile, ale cărora noţiuni le efectue 
si le vede prin consciință, fiind că nici o impresie 
opusă nu-l controlează, nu-l readuce din lucrările 
lui private. 

Lserciţiu.-— Cum se pâte controla aparenţa ?-— 

13.—Fantasia. 

Chiar şi în trezie ni se întâmplă adese ori, că spi- 
ritul urmează unele representaţii eliberate de reali- 
tatea lucrurilor, ceea, ce se numesce fantasia ; ŞI da- 
că acele representaţii sânt energice, spiritul nu pâte 
urmă de îndată impresiilor contrare, ce-i vinu de la 
lucrurile rezie, și dinsul nu pâte afla, cum e reali- 
tatea momentană, ci consideră ca reale pre acele lu- 
Cruri, care corespundu cu representaţiile sale cele s- 
maginate sau inchipuite ; dinsul crede că e realu ce- 
ea cee numai fantasia lui, și primesce tâte impresii- 
le spirituale, care ax urma atunci când acele fiinţe 
am Îi veale inaeve, aşa dinsul se sparie de ele sau 
se bucură, după cum sânt aceste aşa numite „ulusii 
ale lui.— 

Lserciţiu.— Când evedem noi, că inchipuirilor n6s- 
tre le corespunde o realitate ?-.-
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14.—Judecata. 

Fiecare noţiune se compune din mai multe intui- 

ţii sau noțiuni, care tâte se numescu cuprinsul noţi- 

unii; de es. cuprinsul noțiunii: omu —se compune din 

intuiţiile despre col6rea lui, despre mărimea, forma, 

disposiţiile şi cu unu cuventu despre natura lui. 

Fie care noțiune se pâte aplica la 6re cari alte no- 

țiuni, cu carele armoniază, şi suma acelora se nu- 

mesce cercul sau sfera noțiunii; de es. representaţia: 

omu —cuprinde în sfera sa pre omul continentalu, şi 

pre omul insulanu, adecă cuprinde suma tuturor 6- 

menilor. 

"In viaţă şi 'n sciință avem adese ori a aminti, ori 

a afirma despre Grecare noţiune o parte a cuprinsu- 

lui seu int'unu raportu, anumitu de es. omul este 

neperfectu, 6menii nu sânt toţi egali, şel. sau esecu- 

tăm in spiritul nostru o noțiune în raportu cu o sta- 

ve sau cu o schimbare, de es. omul se discompune 

nentreruptu, său omul se recomprine nentrerupt; a- 

semenea operaţie psichologică se numesce a judecu, 

sau cu termini neproprii : a face o judecată. In fie 

care judecată esecutăm în spiritu câte o representa- 

ție, numită subiectul, în raportu cu noțiunea 6recă- 

rei acţiuni sau a 6recărei calități; și noțiunea aceas- 

ta se numesce predicatul judecății ; judecata totdea- 

una se compune din subiectu şi predicatu, chiar și 

atunci, când ne ar pute păr€, că e numai predicatu, 

de es. ninge, adecă apa solidificată in cutari forme 

cade pe pămentu.— 

Noi după ee observăm lucrurile în re care stare 

ori schimbare a lor, ne formulăm câte unu adevăru în 

câte o judecată; și tâtă viaţa ni-o indreptăm după 

cum ne orientăm despre lume prin judecăţile n6stre. 

Aşa dară judecata e de cea mai mare importanţă 

practică pentru sciință și viață. | 

Eserciţiu.—1, Ce este cuprinsul şi sfera unei n0-



iuni ?—2. Cum formăm o judecată ?—3. Esistă vre 
o judecată ecliptică sau defectu6să ? 

15.— Raţionarea. 

În unele casuri nu putem stabili raportu de judeca- 
tă după simpla observaţie nemijlocită a doue represen- 
taţii; în asemenea casuri cercetăm, in ce raportu se a- 
flă acele representaţii cătră alte cunoscințe ale nâstre; 
și dacă aflăm aceasta, atunci de la una din cele ân- 

„teie doue noţiuni putem trece la adoua prin mijlo- 
"cirea celorlalte cunoscinţe, care ne servescu drept 
ajutoriu: sau punte intelectuală. De esemplu când 
iu amu șci, in ce raportu stă noţiunea: fericire că- 
tră noţiunea: activitate; atunci cercăm o noțiune, ca- 
re să aibă raportu cătră ambe aceste idei; aceasta 

„este agitația spiritului, şi anume cunoascem, că nu- 
mai in o: agitație armonică a spiritului constă ferici- 
rea omului, şi că activitatea pâte aduce spiritul in 
agitație armonică; de aici aflăm următoriul adevăru : 
numai activitatea pote produce fericirea omului.-— 
Prin asemenea operaţie iutelectuală adese s'a căutatu 
rațiunea sau causa fenomenelor, pentru aceasta, se 
numesce arcfiona; şi raţionamentul se compune in u- 
nele cisuri, și se complică in diverse moduri, 

Intuiţii, noțiuni și judecăţi &și formează animalele în general.  Animalul acela, care e capabilu de a raționa, adecă de a opera cu mai multe judecăţi in raportu strinsu, este superioru in valvarea, sa faţă cu animalele in general.— 
Eserciţiu. —1. Când raţionăm ŞI cu cescopu?—2. Cum se efectue raţionarea ? 

16.-— Raportul ideilor cătră obiecte, 

Obiectele de afară de omu facu impresii asupra lui, şi spiritul EŞi formează in sine intuiţii originale,
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adecă idei elementare de vedere, de audu, mirosu, 
gustu, și de mișcare corporală in general; pre aceste 
le vede in consciința sa, și numai conchide in cu- 
getare, că esistă şi obiecte afară de dinsul, pre care 
inse nu le vede nici aude in realitate. Ori când se 
pare omului că aude, gustă, pipăe sau vede unu o- 
biectu, dinsul nu simte nici nu vede obiectul, ci ăși 
vede numai intuiţia sa, modificația, sau agitația sa, 
spirituală, €și percepe sau vede în modu psichicu nu- 
mai idea sau cugetul seu propriu, numai cât ne am .. 
deprinsu a dice, că vedem obiectele.— Pentru ca să 
putem crede mai uşor acestu factu sciențificu, să con- 
siderăm căteva casuri mai clare. De esemplu, dacă 
facem 6recaxe pressie asupra ochilor, și le schimbăm 
posiția normală, se intămplă, că tot aceea ce am vă- 
dutu mai nainte, acuma vedem in altă stare, obser- 
văm, că ceeace vedem, se mișcă, se invârte, tremu- 
ră, se duplică, scl. Acuma noi scim, că obiectele nu 
Sau mișcatu ; aşa dară ceea ce am vădutu noi miş- 
căndu-se, aceea n'a fostu obiectele; inse noi şi atunci 
am vequtu tot aceea, ce vedem ori cându; din ase- 
menea consideraţii urmează, că ceea ce vedem, au- 
dim, pipăim scl. niciodată nu sânt obiectele, ci sânt 
numai noțiunile spiritului despre ele; am putea di- 
ce, că noi vedem imaginile obiectelor, şi numai con- 
chidem și credem că esiste obiecte in posiţia aceea, 
in carea noi vedem. Când spiritul vede ceva in 6- 
recare situație, şi voindu să controleze aparenţa, se 
incearcă a atinge obiectul presupusu, adeseori se in- 
templă, că se convinge, că nu este nici unu obiectu 
in acelu locu, ci ori este coloarea și forma lui, ade- 
că imaginea lui, ori nu-i nimicu din tâte aceste, şi 
fără ca ceva să fi impresionata de dinafară asupra 
spiritului, sa formatu intr'insul acea imagine in tâtă 
puterea ei, și spiritul a credutu că-i corespunde unu 
obiectu, precum crede totdeauna. Să privim maj 
Jungu timpu unu obiectu verde, apoi să ne luăm 0=
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chii de l ceea cee verde, și să ne uităm imediat la 
ceva, albu, atunci vom ved€ roşu; asemenea după ce 
privim ceva roșu, vom vede verde; după albastru 
vedem portocaliu, după portocaliu albastru; după vi- 
oletu vedem galbinu, după galbinu violetu; —pentru 
că colorile şi tâte intuiţiile optice, precum tâte cele 
acustice şi așa şi celelalte intniţii, nu sânt legate de 
obiecte, ci obiectele numai cât facu impresii fisice a- 
supra. nervilor, și spiritul numai despre propriile sa- 
le intuiţii i6 scire, aşa despre colorile, sunetele, mi- 
rosul, simțirea corporală şi gustul seu propriu; obi- 
ectele respective nu au aceste calități intr'insele, sau 
asupra, lor, ci esistă numai posibiliţatea, ca obiectele 
să facă cutari impresii asupra spiritului ; aşa dară o- 
biectele n'au în sine calitatea de simțire corporală, 
căldură sau receală, ci făcându Grecari acţiuni me- 
canice in sine, producu in spiritul omului simţul de 
apăsare, de căldură scl. nici mirosul sau gustul nul] 
au obiectele in sine, ci numai cât facu cutari iimpre- 
sii fisice, in urma cărora spiritul are intuiţia de cu- 
tare mirosu sau gusta; nici instrumentele de muzică 
nu au în sine tonurile, ci numai câţ le a construitu 
natura și industria aşa, că dacă omul le face, să e- 
fectue vibrări mecanice int”unu modu, sau intr'altul, 
dinsele facu nesce impresii asemenea mecanice asu- 
pra aerului, şi aerul asupra nervilor acustici, spiritul 
&și percepe apoi propriile sale agitaţii acustice, &i 
aude tonusile din intuiţia sa; instrumentele nu au 
tonuri, ci disposiţii mecanice, şi numai atunci pro- 
ducu tonuri in spiritu, când prin acru aducu nervii 
in vibrarea necesară; când aru vibra, nencetat, le am 
audi și noi neintrerupt; dar așa, precum se iutăm- 
plă, numai din când în când producu sunete in spi- 
vitu; cu atăta mai puţin putem dice că au in sine 
calităţi acustice. Asemenea nici colorile nu sânt pro- 
prietăţile corpurilor, ci numai câtu corpurile sânt dis- 
puse aşa că eterul, fiind de o elasticitate fârte mare 
se lovesce de dinsele, și vibrează nencetat şi prin



p
a
 

a
 
e
i
 

— 43 — 

urmare în continuu ne atinge nervii optici, şi adu- 
când pre spiritu in agitația optică, dinsul eși vede 
propriile sale intuiţii de colori. Cowvpurile şi atunci 
facu să vibreze eterul, când nu le vede nimene, dar 
pentru aceasta tot nu putem dice, că au colorile; 
când. se apropie ochiul, indată-l atinge eterul, și spi- 
ritul indată vine in agitația optică, și iarăși vede in 
sine intuiţia cutărei coloni; așa dară nu putem dice 
că corpurile au colori, nici când le vedem, nici când 
nu le vedem. Unu obiectu ne pâte face 6re care 
serviciu f6rte salutaru, tot nu va urmă, că are ca- 
litatea de salutaru; cu acelaşi obiectu putem face o 
acţiune, carea să producă durere in spiritu, tot nu 
va urmă, să credem, că dinsul are calitatea de du- 
rerosu ; ci numai câţ este aptu, ca printinsul să se 
producă durere in 6recare spiritu. Din asemenea 
consideraţii se pâte ved, că spiritul numai după re- 
presentaţiile sale se indreaptă, nu după starea reală 
a lucrurilor; în cât, dacă 6recare circonstanţă impie- 
decă nervii sau crierii de a mai funcționa ca in sta- 
rea lor normală, spiritul &şi formează idei smintite, 
adecă așa cum nu mai armoniază cu lucrurile, şi 
fiind că dinsul Eși indreptează tâte faptele după i- 
deile sale, aşa dară vine in contrarietate cu lumea 
esteri6ră, şi in luptă durerâsă, adeseori chiar in lup- 
tă funestă.— 

Esercițiu.—1. Ce vedem noi, când dicem că vedem 
obiectele ?- 2. Ce sânt colorile, şi unde sânt?—3. 
Unde este sunetul?—$. Ce estela corpuri unde ve- 
dem noi colorile?—5. Ce produce instrumentul mu- 

_sicalu in aeru 2—6. Ce este smintirea? 

17.— Limba. 

Copilul vede, pipăe, gustă obiectele cu unu cu- 
vântu le observă, şi 6şi formeză in spiritu câte o no- 
ţiune compusă despre fiecare obiectu, âşi formează o 
idee „obiectivă“; dar alăturea cu acesta i-se pronun- 

.
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ță şi câte unu cuvântu, „numele“ obiectului sau a 
lucrării, şi dinsul 6şi fermeză câte o noțiune specia- 
lă acustică despre fiecare nume, despre fiecare cu- 
ventu. Idea acâsta acustică se asociază in spiritul lui 
cu idea obiectivă, ce-şi a formatu dinsul despre o- 
biectu.  Acâsta este basa psichologică a fenomenului 
care se numesce învefarea limbei. 

După aceasta de câteori aude omul unu cuvântu, 
indată i-se redeşteaptă în spiritu idea acustică spe- 
cială despre acelu cuventu; sceastă idee apoi redeș- 
teaptă pre aceea idee obiectivă, cu care sa fostu a- 
sociatu in spiritul lui; și dacă nu sa fostu asociatu 
cu nici o idee obiectivă, numai idea acustică a cu- 
vântului se deşteaptă in spiritu, fără ca aceasta să 
mai deștepte idea obiectivă, care pâte în spiritul al- 
tora e asociată, şi se redeșteaptă. 

Prin cuvinte invățătorii, cărţile, scl. redeşteaptă in 
omu ideile care le are şi apoi dinsul le combină şi 
le complică in none ţeseturi; astfel 6şi denvă ndue 
idei, și compune n6ue cunoscinte. Ideile elemen- 
tare nu se potu forma, de cât prin observaţia obi- 
ectelor, — După aceste principii trebue să se ţină Di- 
dactică.— 

Adeseori redeșteptăm în spiritul altuia o represen- 
tație numai cu scopul de a-i redeștepta pintrinsa o 
a doua representaţie; atunci se dice că am intrebu- 
ințatu cuventul in sensu nepropriu, nesciențificu, sau 
poeticu, pentru că nu am avutu de scopu să redeş- 
teptăm sensul propriu al acelui cuventu, ci o altă i- 
dee; de es. Eroul in luptă este leul pustiului scl. 

In sciință nu trebue intrebuinţatu cuvintele in 
sensu nepropriu, pentru că espresiile neproprie de- 
pârtâză, spiritul de la ecsactitatea și siguranţa, carea 
e necesară in sciință.— 

Esercijiu. --4. Prin ce procesu psichologicu se fov- 
mează limba in spiritul copiilor?-—2. Este conținută, 
idea in cuventu ?—3. Comunică cuvântul idea ?-—, 
Ce e idea obiectivă și ce e cuvântul? —5. Să se a-
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naliseze psichologice conversarea, prin vorbire.—6. 
Cum se imbogăţesce spiritul cu idei „n6ue“?—7. Ca- 
ve e principiul fundamental pentru Didactică 2?— 

5. . 

SPIRITUL SIMTINDU. 
1.— Sentimentul. 

Afară de activitatea inteligenței mai vine spiritul 
şi in astfel de agitaţii sau schimbări momentane ale 
stării şi disposiţiei sale, despre care luând scire ne- 
mijlocită, totodată este indusu in raportu mai strinsu 
cu dinsele, incât le apreciază in valârea lor nemij- 
locătă cătră natura și disposiţia sa momentană.  Elu 
judecă pre acele modificaţii de armonice şi conveni- 
ente cu natura şi disposiția sa, când ele se facu li- 
bere și vioi,—sau de disarmonice şi contrare cu dis- 
posiția sa, când €l apasă. Când funcţionează spiritul 
astfel, dicem, că simie, sau are sentimentu. 

Esercițiu.— 1. Ce e sentimentul?—2. Care e dife- 
renţa intre cugetu şi sentimeutu ?-— 

  

2.— Variația sentimentelor. 

Agitaţia armonică produce in spiritu unu senti- 
mentu, pre carel percepem in consciință in noțiunea 
numită plăcere, pre care dinsul se dispune a o con- 
tinuă cât se pote de indelung; agitația disarmonică o 
percepe in noţiunea de neplăcere; şi se dispune a fa- 
ce ca să inceteze asemenea agitaţie a sa. 

Sentimentul variază în graduri de tărie conform 
cu tăria agitaţiei organului seu centralu, şi pote cres- 
ce în graduri de violență până acolo, unde se rupe 
vre unu firu esențialu pentau viață ; astfel se imtem- 
plă mârte de bucurie, și mârte de supărare. —Senti- 
mentul in graduri nalte de violență se numesce a-
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fectu şi ecstasu, fie de bucarie, fie de „durere de su- 

fletu“.— 
Unii 6meni sânt mai greoi la simţire, incât nici 

nu potu percepe agitaţiile cele mai line; alții au or- 

ganu psichicu mai mobilu, mai vioiu, şi sânt capa- 
bili a simţi și agitaţiile cele mai fine. 

In viață se ivescu mai multe cause, care facu să 
simtă. omul. Mai ântăi sânt funcţiile şi disposiţiile 
vitale cnrporale; simțurile, ce urmează din aceste, se 
numescu simţuri sensuale, precum durerile corporale, 
simţu de căldură şi receală scl. Activitatea intelec- 
tuală sau a cugetării, produce simţurile numite înte- 
lectuale, de es. până nu putem descoperi 6recare a- 
devăru, munca spiritului &i produce neplăcere, şi 
când €lu descoperim, atunci ne bucurăm deo plăce- 
re insemnată.  Sborul liberu şi armonicu al tantasiei 
ne produce plăcerea numită estetică; şi când cuge- 
tăm la unu faptu din punetu de vedere moralu, a- 
decă, judecăm că cu acelu faptu a voitu cineva să a- 
pere dreptatea sau să facă unu bine, atunci simţim 
plăcere morală, şi din contra, când vedem că cineva 
voesce și comite nedreptate și face altuia neplăcere, 
sau implinesce unu fâptu nedemnu de omu, adecă 
unu faptu, care nu armoniază cu nobleţa naturei o- 
menesci: atunci simţi neplăcere morală. 

Cugetând noi la demnitatea, preţul şi valrea ce p6- 
te ave personalitatea omenească pentru binele co- 
munu al omenimii, ne formăm simțul de ondre; iar 
cugetând la necesitatea de a nu se impiedeca sau 
turbura, personalitatea omului, nici proprietatea sau 
afacerile lui, ne formăm simţul de dreptu. 

Când cugetăm la unu obiectu, şi cugetul acela ne 
face plăcere, disposiția n6stră se numesce simpatie, şi 
în gradu mai mare iubire, sau afecţie. Din contra, 
cugetând la, Grecare ființă, se pote, să simțim neplă- 
cere din causa, acelui cugetu, și ne aflăm dispuşi a 
respinge pre acea ființă; o astfel de neplăcere se nu- 
mesce ură; şi când se unesce cu cugetul dea causă
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ȘI noi neplăcere acelei ființe, atunci se numesce sim- 
ţu de resbunare. 

Se intemplă adeseori, să ne scim pre noi inșine de 
causa neplăcerii nâstre ; unu cugetu ca acela ne pro- 
duce o nouă neplăcere, care se numesce căință sau 
părere de reu.— Unii simtu neplăcere din causa plă- 
cerii altuia; asemenea neplăcere se numesce invidie ; 
alții simtu plăcere din causa neplăcerii altuia; ase- 
menea plăcere se numesce bucurie satanică sau bu- 
curie reutăci6să. 

In unele casuri se intâmplă ceva, din care judecăm 
că ni se va realisa o plăcere in viitoriu; atunci noi 
indată, simţim bucurie în aşteptarea plăcerii ; care in- 
să se pâte intâmpla, să ne lipsească la timpul seu; 
plăcerea presentă, care o simțim in așteptarea unei 
bucurii nesigure din viitoru, se numesce speranță.— 
Când dincontra ne aşteptăm la Grecare supărare, in- 
dată simţim o turburare durer6să, și numai din când 
in când sperăm, că pâte tot nu se va implini supă- 
rarea, la care ne așteptăm ; neplăcerea întreruptă de 
momente de speranță se numesce temere, şi dacă ne 
cuprinde deodată, fără gradajie, atunci se numesce 
spaimă, carea efectuindu-se violent, adeseori sfăşie fi- 
re din organismul vitalu, şi-l turbură adeseosi pen- 
tru t6tă viața, ba provâcă chiar şi mârtea momentană. 

Fserciţiu.— i. Până la ce gradu se pote întări sen- 
timentul ?2—2. De la ce atârmă mai marea sau mai 
mica sensibilitate a individilor 2— 

3.—-Espresia sentimentelor. 

Când e agitatu spiritul de Grecare sentimentu, a- 
duce in agitaţie și pre organul seu centralu, și așa se 
intemplă că pers6na, respectivă face diverse agitații 
și mişcări esteridre, chiar şi fără scirea sa, de alteori 
şi inadins. Aceste agitaţii esteridre sânt risu, suspi- 
nu, gesturi, mişcarea “ochilor șia feţei, adeseori dan- 
țu şi cântece, şi se numescu in general espresia sen-
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timentelor ; insă precum nu putem esprima nici 0 i- 
dee, ci numai redeșteptăm in altul ideile lui proprie 
tot atâta de puţin se potu esprima şi sentimentele. 
Când simțim ceva, şi facem Grecari semne esteridre, 
altul mai ântăi vede sau aude acele semne, şi &şi for- 
mează noțiuni despre dinsele ; aceste noțiuni deştep- 
tă în spiritul lui noțiuni despre sentimentele nâstre. 
după cum și le inchipuesce dinsul; după acâsta se 
intemplă uneori, că €și formeză și dinsul sentimente 
aprâpe asemenea cuale n6stre. Prin asemenea pro- 
cedură se potu provoca sentimente in altul, dar nu 
se potu esprima niciodată. —Și precum nu conţinu o- 
biectele in sine sunetele, colorile, şi cu unu cuvântu 
calitățile, ce le atribuim, asemenea nici sentimentele 
nu se producu, decât in spiritul nostru, și obiectele, 
care ni le producu, sânt indiferente in sine. 

Sentimentele se efectue în spiritu fără impulsul 
nostru și noi nici nu avem puterea de a le ficsa cu 
esactitate, nici ale modifica, sau chiar impiedeca ; şi 
nu ne putem forma idei clare și precise despre din- 
sele; când voim să facem altuia idee despre 6recare 
sentimentu, dinsul €și va face idee așa precum va fi 
simțind dinsul, și dacă nu va fi capabilu a ave sin- 
guru 6recaxe sentimentu, nu-și va sci face idee des- 
pre elu; p6te nici nu va crede, că esiste unu ase- 
menea sentimentu. Omul nu-și pte face idee, de- 
cât despre sentimentele sale proprie. Şi fiind că es- 
te cunoseutu, că omul nesimţitoru nu se mişcă să 
implinească fapte morale spre binele comunu, așada- 
vă este de o necesitate imperi6să, să se deprindă tâte 
spiritele a simți cât se pâte de viu. Spre acestu 

"scopu trebue să cunâscem mijl6cele Şi modul, prin 
care se producu sentimentele estetice, să ne desvol- 
tăm in spiritul nostru sciința Fstetica; dar singur 
cunscerea sistemului esteticu nu ajunge; trebue, ca 
spiritul să se deprindă a judeca şi aprecia, singuru 
aceea ce se atinge de Estetică, adecă trebue deştep- 
tatu şi desroltatu gestul, mai ales prin propria acti-
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vitate pe terene estetice. Prin aceasta ne vom in- 
temec și perfecționa cultura estetică, ceea ce ne va 
asigura fericire superi6ră pe pământu.— 

Eserciţiu, — 1, Pâte-se esprima sentimentul ?—29. 
Cine trebue să-și cultiveze gustul esteticu ?—3. Pen- 
tru ce axe sentimentul importanţă morală ?— 

da 

SPIRITUL VOINDU. 

1.— Voința. 

Spiritul vine in disposiții, de a lucra ceva, ince- 
pând singuru de la sine, fără ori ce impulsu de a- 
fară de dinsul. Când vine spiritul in asemenea dis- 
posiţie, dicem, că voesce; şi anume nu numai atunci 
când incepe vreo lucrare positivă; ci şi atunci, când 
se opresce din lucrarea sa incepută de mai nainte. 

Intru cât spiritul incepe activitatea voinţei sale de 
la sine, fără altu impulsu, se caracterisează de inde- 
pendentu sau neatărnatu; iar întru cât nimicu nu-l 
pote impiedeca in voinţa sa odată incepută, se nu- 
mesce diberu, și de regulă nimicu nu pâte impiedeca 
voința spiritului.  Adevăratu, că nuese implinesce 
totdeauna ceea ce voim; coxpul nu pâte implini tâte 
câte voesce spiritul; şi circonstanţele esteridre ade- 
seori îl impiedecă şi de la acele lucrări, care cor- 
pul le ar put implini; neajunsul puterilor şia dis- 
posiţiilor corporale, şi nefavorul sorții impiedecă 
multe lucrări ; dar aceste sânt neajunsuri şi piedeci 
esteridre, carele se manifestează totdeauna după ce 
spiritul voesce in t6tă libertatea. 
Fserciţiu— 1. Ce e voinţa ?2—2. Care e caracterul 

esentiala al voinţei 2—
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2.—Deliberaţia. 

Când se presentă mai multe motive diverse, care 

tindu spre diferite scopuri, spiritul atunci deliberea- 

ză, adecă judecă și mesâră val6rea motivelor în in- 

teligenţa sa; și după ce alege motivul, care-i pare 

mai puternicu, atunci in deplină independență dă 

impulsu din voință; când ar put6 să nu deie nici 
unu impulsu, pentru că motivul nu e putere sau 
fiinţă activă, carea să-l misce deadreptul şi ne- 
mijlocit, cu putere neresistibilă, ca şi o causă activă, 
ci este numai ca unu tablou atrăgătoriu, ca o ființă 
sfătuitâre, ca o opinie sau invitare, în cât spiritul nu 
voesce, pentru că lar duce de nevoe acea putere, ci 
voesce in tâtă independența sa, și ar pute să nu 
deie impulsul care-l dă, să nu urmeze invitaţiei, ce 
i se face.. 

Nici de impiedecatu nu pâte impiedeca nimica vo- 
ința spiritului.  Cănd i-se presentă unu motivu con- 
traru, acela este ca unu altu sfatu, altă invitație, şi 
spiritul de la sine se opresce din voinţa sa de mai 
nainte, și urmeză după motivul acelu nou; insă ar 
put6 face să nu urmeze, și adeseori chiar nici nu 
urmează.— 

In unele casuri vinu nesce impulsuri naturale, 
pre carele spiritul nu le pâte cunâsce lămurit și pre- 
cis, asemenea impulsuri se numescu instincte; de al- 
te ori spiritul are scire despre 6recare lucru, că- 
tră care simte atracție; asemenea atracție sau in- 
vitare se numesce poftă, şi dorință, sau doru; aces- 
ta se face constantă in unele casuri, și durâză 
timpu mai indelungatu, și atunci se numesce pleca- 
re sau înclinaţie. Unele înclinații se intărescu, şi se 
facu imperi6se, in cât spiritul le preferă inaintea tu- 
turor celor lalte plăceri; asemenea disposiţii constan- 
te și energice, se numescu passiuni sau patimi. 

Ă Spiritul atunci lucreză cu consciință mai clară, 
când motivele sale sânt cugete, sau acte de inteli-
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gență; acea lucrare a spiritului, care urmează după 
inteligenţă, este voința normală.— 

Eserciţiu.— Care sânt principalele variaţii ale vo- 
inței 2— 

3.— Caracterul moralu. 

Inteligența precalculează urmările faptelor, şi va- 
l6rea lor pentru viaţă, şi scie, cari fapte mulțumescu 
sentimentul moralu, şi care-l turbură şi-l supără ; ca- 
re sântin armonie cu nobila natură omenâscă și ca- 
re sânt in disarmonie cu dinsa; cu alte cuvinte in- 
teligenţa superi6ră a omului scie, ce e demnu de per- 
sonalitatea omenescă, ce e dreptate, şi facere de bi- 
ne, şi fiind că aceste trei principii compunu legea 
morală, putem dice, că raţiunea pâte judeca, ce faptu 
armoniază cu legea morală, si spiritul in deplină 
consciință şi independență alege, şi urmeză câte o- 
dată după sfaturile legii morale, altă dată după in- 
vitaţiile plăcerilor individuale momentane. Rațiunea 
este dară datâre a judeca bine despre valbrea şi ur- 
mările faptelor, pentru ca spiritul să scie alege tot- 
deauna calea cea mai demnă și mai salutară. 

Dacă spiritul nu sar sci de independentu in 
decisia sa, nici de liberu in voința sa, atunci nu ar 
cugeta cu ingrijire inainte de a se decide, și nu sar 
teme, să nu aleagă cumva o cale nefavorabilă; ba nu 
ar ave de locu, pentru ce să deolibereze nici nu ar 
sta la indoială nici unu momentu, sciindu, că tot nu 
ar put6 alege de la sine; ci ar urmâ orbesce „după 
motivul celu ce ar fi imperiosu, ca şi o mașină ne- 
consciută, fără de a put6 resista impulsurilor unu 
momentu macar. Insă de câte ori implinesce spi- 
ritul o lucrare conform cu legea morală, simte 
mulțumire Şi plăcere distinsă, considerându-se pre 
sine drept facătorul Grecărui bine, drept omu de va- 
l6re in societate; iar după ce a comisu o faptă, ur- 
măndu contra legii morale, numai pentru a-și re-



= 59 — 

aliza o plăcere individuală a parte, când vede _reul, 
ce a provocatu, €şi face mustrări şie insuşi, ca făcă- 
toriului acelui reu. Spiritul numai așa simte mul- 
ţumire sau nemulțumire morală peutru decisiile sale, 
dacă s'a decisu singuru, neatărnatu de nimicu, și da- 
că s'ar fi pututu decide şi altmintrile. 

Aceste consideraţii stabilescu responsabilitatea ra- 
țiunii despre urmările voinţei spiritului; și pe basa 
acâsta distingem spirite, care se decidu numai du- 
pă imclinaţiile și patimile lor particulare, chiar și 
contra, legii și cuviinței morale, şi pentru ac6sta le 
atribuim caracteru nemoralu ; de altă parte distingem 
spirite ca acele, care se decidu și urmeză totdeauna, 
conform cu legea și cuviința morală; unora ca aces- 
te le atribuim caracteru moralu.— 

„ Esercijiu.— 1. Cum se stabilesce responsabilitatea 
rațiunii ? 

4.— Educaţia morală. 

Spiritul nu se consolidează in moralitate singur 
prin sciință, trebue să-l conducem, să practice totde- 
odată acea sciință, să facă insuşi elu esercițiu prin 
faptele sale. Pentru aceasta, este neapărat ca să tra- 
tăm sciința morală şi in modu practicu, ca Idu 
cație morală, nu numai in formă de sciință. teo- 
retică adecă de legi și regule, ci in formă de Peda- 
gogie morală. 

Fiserciţiu.— Pentru cine e necesară Pedagogia ?
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1.— Necesitatea Logicei 

Cugetele în cursul lor naturalu se complică şi se 

confundă unele cu altele, și spiritul nu le scie purta 

in modu regulatu, nici a le distinge esact unele de 

altele ; prin urmare nu pâte implini operaţii intelec- 

tuale mai insemnate; si de câte ori vra să facă o 

combinaţie de cugete, le confundă, şi le aduce in 

disarmonie ; disarmonia cugetelor turbură si peri- 

clitează viaţa individului și a, societăţii. | 

Așa-dară fiecare individu are necesitate vitală, de 

a-şi sci conduce cugetele așa, ca fiecare să urmeze 

in armonie cu tâte celelalte. Armonia cugetelor în- 

tre sine se numesce adeveru. Dacă esaminăm natura 

spiritului, şi cercetăm, în ce modu, sar pute regulă, 

cugetarea așa, ca să scie urmâ totdeauna, in ar- 

monie completă, ne construim sciința despre adeveru, 

care se numesce Logica, şi este filosofia proprie, ge- 

nerală, e legislatârea cugetări. 
Când considerăm Logica drept unu intregu scien- 

ţificu, construitu din legile cugetării, atunci ea este 

sciință; şi după indrumările ei desvoltăm și consoli- 

dăm tâte ramurile de cunoscință, şi le construim in 

sisteme de sciințe. Activitatea, cugetării conform cu 

Logica este lucrare artistică, este arta logică a inte- 

ligenţei. 
BEserciţiu.— 1. Pentru ce e necesară Logica? —2. 

Care e raportul Logicei cătră celelalte şciinţe ?— 

3. Ce e sciința Logică, şi arta logică?—4. Ce e a- 

devărul ? |
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2.—Planul Logicei, 

Scopul principalu al Liogicei este de a conduce şi 
disciplină, cugetarea, astfel, ca să scie desvolta ecsact 
și a construi complet și solid tâte sciințele. Dar 
fiecare sciință se compune din cugete, din noțiuni, 
representaţii, sau idei, combinate in cutari forme a- 
numite.  Așa-dară trebue să ne cultivăm mai ântăi 
materialul, adecă noţiunile şau ideile; după aceasta 
trebue să cercetăm, in ce forme Și in ce moduri tre- 
bue să se combine ideile, pentru ca să formeze o sci- 
ință solidă. Trebue dară să considerăm mai ântăi re- 
presentaţiile, ceea ce va formă Logica elementară ; 
după aceasta va trebui să considerăm legăturile şi 
raporturile representaţiilor, ceea ce va, formă Logica 
compusă. Afară de aceste doue părţi de Logică pro- 
prie trebue să considerăm modul, prin care se apli- 
că Logica proprie la cunoscințe, când voim să le con- 
struim in o sciință completă; cu aceste cunsideraţii 
ne vom compune Logica despre metodul sciențificu, 
sau Metodologia. 

Eserciţiu.—1. Cum, se imparte Logica ?—9 Care e ordinea, didactică in tratarea părților Logicei ? 

AA e 

CONCEPTUL, SAU NOTIUNEA LOGICA. 
1.-—— Formarea conceptului. 

„Spiritul axe nenumtrate representaţii, care se com- bină intre sine, și potu variă nemărginit; şi dacă aru diferi unele de altele in tâte calităţile lor, atunci n'ar fi cu putinţă ale aduce la Grecare ordine în consci- ință. Insă dacă le comparâm pre unele cu altele aflăm că esistă câte o sumă de representaţii, care tâte conți Aiie una sau mai multe calităţi egale, pe lângă 
se
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alte calități variabile; de es. scim, că esistă o sumă 
de representaţii, care tâte conţinu câte una sau mai 
multe calităţi variabile ; de es. scim, că esistă o cla- 
să de representaţii, in care fiecare conţine mai multe 
calități a parte, diferite de calităţile celorlalte repre- 
sentații de aceeaşi clasă, anume alta conţine repre- 
sentația albu, alta negru, alta roşu, ş. e. l.—dar 
pe lângă aceste calități variabile mai conţinu tâte ur- 
măt6rele calităţi : raţionalu, şi sensitivu ; această clasă 
de representaţii e: 6menii. 

Trebue dară să ne abstragem cugetarea de la ca 
ltăţile cele diferite şi variabile, și reflectând numai 
la calităţile acele, care sânt egale in t6te represen- 
tațiile aceleiași clase, se compunem o n6uă represen- 
tație numai din calităţile cele egale; de es. compa- 
rând tâte representaţiile despre 6meni, abstragem cu- 
getarea de la noţiunile de colâre, formă, natură, lim- 
bă, şel. şi reflectăm numai la calităţile de sensibili- 
tate şi de rațiune; În acestu modu ne formăm câte 
o representaţie de unu gradu superioru, care cuprinde 
in sine esenta constantă și nevariabilă a tuturor 
representaţiilor unei clase, fără escepție. de es. re- 
presentația de ființă sensitivă şi rațională cuprinde 
in sine pre ori-care representație despre vre unu 
omu. 

O asemenea representaţie superiră se numesce 
conceptu, idee logică, sau noţiune logică ; și represen- 
taţiile esenţiale, din care se compune conceptul, se 
numescu caractere logice ; de es. representaţiile des- 
pre toți 6menii se cristalisează in următârele carac- 
tere logice: ființa animalică, sau sensitivă, şi rațională, 
Caracterele logice formează cuprinsul conceptului ; iar 
suma, representațiilor particulare, la câte se pâte a=- 
plica conceptul, se numesce cercul sau sfera lui, de es. 
fiinţa sensitivă şi rațională este cuprinsul conceptului ; 
omu; iar suma tuturor representaţiilor de diferiți 6= 
meni, este sfera conceptului: Omu. „a 

Fsercițiu.— 1. Prin ce operaţie fory 
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din representaţiile comune ?—2. Ce e cuprinsul lo- 
gicu al conceptului ?—-3. Care e sfe-a logică a con- 
ceptului ?2—4. Ce sânt caracterele logice ale concep- 
tului?—5. Să se formeze concepiul sau noţiunea 
logică din noțiunile comune: Europeanu, insulanu, 
plantă, limbă vorbită, armă, lege; sl. 

2.— Cantitatea conceptelor. 

a.— Cuprinsul şi sfera. | 

Dacă adaogem vre unu caracteru logicu, si facem 
prin aceasta să crească cuprinsul conczptului, vom ved€, 
că acestu cuprinsu crescutu nu se va mai pute aplicu lu 
tâtă sfera, cea de mai nainte, ci nurnai la mai puţine 
representaţii. De es, cuprinsul logicu de: ființă sen- 
sitivă, rațională, insulană nu se pâte aplica la tâte 
representaţiile despre 6meni, ci numai la iusulani. 
Scăgdând cuprinsul conceptului, &i c-esce sfera. De es. 
cuprinsul de: ființă sensitivă se pote aplica la tâte 
representaţiile animale, nu numai la $meni.  Asemene 
dacă adaogem ceva cătră sfera conceptului, i scade 
cuprinsul, de es. sfera compusă din tâte animalele 
este mai mare, prin urmare nu-i putem aplica, de- 
cât cuprinsul scădutu de ființă sensitivă; representa- 
țiile despre 6menii, care domiciliază pe continente, 
compune 0 sferă mai mică așadară cuprinsul va fi 
mai mare, anume: ființă sensitivă, raţională, conti- 
nentală.  Acestu raportu de cantitate se pâte for- 
mulă in următoriul principiu: Cuprinsul conceptului 
slă în rațiune înversă cătră sfera sa. 

Eserciţiu 1. In ce raporta matematicu stă cuprinsul 
conceptului cătră sfera, sa 2-9 Să se arăte aceasta in 
ordinea, conceptelor: insulanu, omu, animalu, fiinţă 
organică, corpu, ființă.
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b.— Varjaţia cantitativă. 

Unele concepte le aplicăm la câte o clasă intreagă 
sau la cutare sumă determinată intreagă de repre- 
sentaţii, şi le caracterisăm de concepte generale sau u- 
niversale, anume când vom intelege suma sau clasa 
intreagă 'ecsact. le vom califica de judecăţi univer- 
sale ecsacte, de es. toţi 6menii, adecă suma tuturor 
6menilor, tâte vietăţile; scl. iar când nu vom inţele- 
ge esact totalitatea unei clase, ci numai in modu li- 
beru pre ori-care individu in parte, atunci concep- 
tul se va caracteriza de universalu nedeterminatu ; de 
es. ori-care armă, ori-ce reptilu, ori-care amfibie, fie- 
care soldatu scl.— În unele caşuri mărginim sensul la 
o parte determinata din sferă, escludend ceealaltă par- 
te, asemenea concepte se caracterisează de esclusive; 
de es. numai cei nefericiți, numai cei drepți. 

De alte ori nu avem să ințelegem, decât o parte 
nedeterminată dintro sumă sau dintr'o clasă de re- 
presentaţii; unu asemenea conceptu se caracterisează 
de conceptu particularu ; de es. unii 6meni câţi-va 
cetăţeni, multe lucruri, puţine promisii. scl. De alte 

"ori voim să inţelegem la. unu conceptu numai o sin- 
gură representaţie; unu asemenea conceptu să nu- 
mesce individualu, și anume când cugetăm o unitate 
nedeterminată dintr'o sumă, atunci se numesce co- 
munu, de es. unu omu, unu munte, o di, o tulpi- 
nă, şcl. iar dacă ințelegem unu conceptu determi- 
natu intr'atâta, incât săl distingem de t6te celelalte 
representaţii, atunci se numesce propriu: de es. Per- 
sia, Roma, columna lui Traianu in originalu, Movi- 
la lui Burcel, scl.. 

Esercifiu. Care conceptu are sferă mai mare: unu 

conceptu general, ori unul individual? 

c. Raporturi intre concepte. 

Considerând conceptele in relaţiile lor cantitative 

intre sine, ni se ivescu câte doue concepte identice,
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adecă compuse esact din aceleşi caractere logice, prin 
urmare vor av6 aceeaşi sferă; incât putem dice că 
nu sânt due concepte, ci numai unul şi acelaşi re- 
petatu, şi nu s'a schimbatu decât cuvintele, prin ca- 
re ni-le redeşteptăm, dees. omu—animalu raţionalu, 
lumea—universul, justiție— dreptate, armonia cugete- 
lor intre sine—ailevăru, identicu— acelaşi. 

Alte d6ue concepte sânt neidentice, sau diferite; 
şi anume ne formăm câte due concepte așa, că lu- 
ăm intregul cuprinsu al unni conceptu, de es. corpu, 
şi unindu-l cu alte representaţii, de es. organicu, com- 
punem unu nou conceptu, care va ave cuprinsu mai 
mare, fiind că va conţine in sine intregu cuprinsul 
conceptului celui ântăiu, care la rândul seu va av6 
cuprinsu mai micu, dar chiar pentu aceasta va ave 
sferă mai mare, şi de aceea se va carecteriza de con= 
ceptu generalu şi superioru în raporiu cătră conceptul 
celu cu cuprinsu mai mare, dar cu sferă mai mică; 
și acesta se va caracteriza de conceptu spectalu și sub- 
ordinalu sub celu generalu. În sine nu e nici unu 
conceptu nici generalu nici specialu, ci numai in relație 
cu altul. Conceptul specialu conține în cuprinsul seu 
intregu cuprinsul conceptului generalu, ca pre unu 
caracteru logicu al seu; sfera conceptului generalu 
cuprinde in sine intreaga sferă a conceptului subor- 
dinatu, ca pre o parte a sferei sale; de es. concep- 
tul corpu este conceptu generalu și superioru, in vaportu cu conceptul corpu organicu, asemene Şi cu 
conceptul corpu neorganicu, ŞI fie care dintre aceste due este conceptu specialu și subordinatu, in ra- portu cu conceptul: corpu. | Subordinaţia, logică se pote continua si mai de- parte; conceptul acela, care este specialu şi subor- 
dinatu unui conceptu, la rândul seu este generalu şi Supernioru in raportu cătră alte concepte, care sânt subordinate sub dinsul; asemene subordinaţie se con- iinuă și mai departe, crescând cuprinsul şi scădând sfera conceptelor, până ce ajungem la o sferă, care: 
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constă dintr'unu singuru conceptu, care este indivi- 
dualu; sub conceptele individuale nu se mai pâte 
subordina . nimicu in aceeași ordine de representaţii. 
De esemplu conc:ptul: ființă este superioru față cu 
conceptul : corpu, precum și față cu conceptul: pute- 
re, care amândou: sânt subordinate 'sub dinsul; con- 
ceptul putere este superioru faţă cu conceptul putere 
corporală, fisică, «decă neconsciută. Să construim de 
es. următoriul lanţu de subordinație logică: ființă 
—putere—putere consciută, adecă spiritu—spiritu 
omenescu, adecă mărginitu—spiritu activu—spiritul 
lui Dante.  Alăturea cu acesta putem formă şi ur- 
măt6rele lanţuri de subordinaţie logică: ființă,-—pu- 
tere——putere consciută—puterea universală; sau ur- 
mătbrea subordinaţie : ființă-—putere —putere anima- 
lică— puterea vertebratelor— puterea mamiferelor, pu- 
terea corporală a omului—puterea unui individu; .. 
In acelaș modu se formează următ6rea subordinaţie : 
schimbare—acţiune—lucrare consciută—voinţă—vo- 
ință morală—voiaţa lui Brutu de a-şi pedepsi pre 
copiii sei.— 

În acelaş sensu se face şi supraordinația; de es. 
voinţa lui Brutu de a elibera patria de tirănia lui 
Cesare—voinţă patriotică—voinţă— lucrare consciută 
—acţiune— schim are ; sau: puterea razei solare, ca- 
re de es. in anul 1870 in î. Maiu la 12 6re de zia 
atinsu punctul acela af ecvatorului, prin care. trece 
meridianul Iaşilor ; —puterea razelor solare— puterea 
razelor de stele—pnterea razelor de lumină—puterea 
optică-—puterea iisică adecă neconşciută—putere.— 

Fserciţiu—1. Care concepte sânt identice ?2—2. 
Cum se face subordinaţia conceptelor, și unde-i e mar- 
ginea ?—3. Cum se face supraordinaţia conceptelor ? 
—4, Ce se intâmplă cu cuprinsul și cu sfera con- 
ceptului la subordinaţie ?—5. Ce. se intâmplă cu ele 
la supraordinație: —.6. Să se facă subordinația și su- 
praordinaţia, plecând de la conceptul: armă; aseme- 
ne dela: erou, in lustrie, luptă, scl.—'7. Care e legă-



— 62 — 

tura logică in lanţul de subordinație? 8. E subordi- 
natu conceptul: păunu, sub conceptul: corpu neorga- 
nicu ? Pentru ce e, ori nu e subordinatu? 

3.— Calitatea Conceptelor. 

Conceptele diferă unele de altele și in privinţa ca- 
lităţii și anume ântăi din punctul pe vedere al cla- 
rităii, pre unele şi-le inchipuesce spiritul cugetătoru 
mai clar şi mai complet, de es. pâne, apă, cuţitu, a- 
diție, mână, piatră şel. altele nu şi-le pâte inchipui 
spiritul destul de clar și complet, şi remânu ca intr'o 
obscuritate, în cât consciința nu le pâte percepe e- 
sact, ci remâne totdeauna in nesiguranţă despre fi- 
ința lor, fiind espusă a-și imagina când o formă, 
când alta. La asemenea concepte trebue să ne ficsăm 
prin convenție cutare caractere constante, pe lângă 
care să varieze celelalte calități; de es. magie, fan- 
tasmagorie, misterii, poesia realității, romanticismu, 
jale, tristeță, chaosul cosmogonicu, mârtea, farmecu, 
strigoiu, bălauru, nălucă, somnu scl. 

Conceptele mai diferă unele de altele şi in privin- 
ţa precisiei lor; anume unele și-le inchipuesce spi- 
ritul numai intr'unu modu ; de es. unitate, patru, punc- 
tu, atingere, linie, scl;—altele nu şi le pâte inchipui 
spiritul precis, ci in modu variabilu ; pre unele ca a- 
ceste trebue să le determinăm mai deaprâpe, de câ- 
te ori voim să, le aducem in combinaţie de cugetare 
in vre unu calculu intelectualu; de es. idealu, naţi- 
onalitate, respectu, religie, formă, civilisaţie, perfecţie, 
gustu ; scl. 

Când voim a precisă acut esistența sau neesisten- 
ţa unui conceptu determinatu esact, atunci 6l con- 
inontăm. cu neesistența lui, cu negația lui directă şi 
nemijlocită, ceea ce formează doue concepte, care-și 
contradicu deadreptul şi nemijlocit, ȘI se numescu con- 
cepte contragicătâre ; de es. omu—nu omu, lucrare— nu 
lucrere, albu —nu albu, nu perfectu—-perfectu, muritoriu
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— nu muritoriu, inceputu—unu inceputu. Fiecare doue 
concepte contragicătâre represintă totalitatea tuturor 
conceptelor posibile in nefinit, pentru că unul repre- 
sintă unu conceptu (x) iar celalaltu (nu x) repre- 
sentă tot aceea, ce nu-i ecsact conceptul cel ântăiu; 
de es. pe de o parte putere atractivă, pe de alta nu 
putere atractivă, sub care se pâte inţelege ori ce lu- 
cru, care nu-i putere atractivă, de es. putere repul- 
sivă, numeralu, tizra, insulă, oprire, injustu, nevădutu, 
palpabilu, patru, suprafaţă, poluri, eu, gazu, acela, in- 
finitu, sau şi nimicu, cu unu cuvântu putem inţele- 
ge ori ce fiinţă, calitate sau lucrare, numai putere a- 
tractivă nu. În ate casuri confrontăm unu conceptu 
cu unu altul, care conţine nesce representaţii positi- 
ve opuse contra celui ântâiu, ast-fel, că nu.le am 
put€ conbina deacreptul cu cuprinsul conceptului 
celui de ânt&iu ir. formarea unui altreilea conceptu, 
ânsă nu se neagă dendreptul; asemenea concepte se 
caracterisează, de contrarie; de es. albu—negru, de a 
stănga--de a-dreapta, luminatu--intunecatu, bunu--reu, 
plăcere— durere, inuritoriu —nemuritoriu, compusu-- 
simplu, organicu--anorganicu, dreptate—strâmbătate, 
putinţă —-imposibi'itate, egalitațe —- diferenţă, armonie-- 
contiarietate, atrugere--respingere, solidu—lichidu ; 
stare— lucrare, favorabilu —stricăciosu; sei. Unele nu 
diferă unul de altul, decâtin graduri de mărime, sau 
de putere; de es. caldu—rece, depărtatu —apropiatu, 
naltu—josu, latu—ângustu, mare—micu. Unele con- 
cepte contrarie sânt inti'o relaţie aşa de strinsă intre 
sine, în cât se condiționează unul pre altul reciproc, 

“adecă fiecare nunai atunci are ințelesu, când ni-l 
imaginăm in oposiție cu celalaltu; asemenea due 
concepte se caructerisează de contrarie corelative ; de 
es. stânga— dreapta, in jos—in sus, interioru--esterioru ; 
scl. şi la fiecare concepte corelative esiste unu punctu 
mediu inditerentu sau centralu, precumu punctul „Ze 

ro“ in gradaţia calorică, punctul mijlociu, unde ince- 

tează stânga şi inzepe dreapta; scl. Unele concepte
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nu se distingu intre sine decât prin o diferență de ca- 
litate, astfel, că nu se opunu nici se cotrariază intre 
sine, in cât le am put combina intr'unu altu con- 
ceptu, și se caracterisează simplu de diverse, adecă 
neideniace ; de es. albu—compusu, pre aceste done con- 
cepte diverse le putem combina de es. in conceptul 
crinu, ometu, mătasă, lebădă scl. concepte diverse sânt 
și următ6rele; negru—compusu, verde—solidu, intu- 
nericu—intindere, bunu—tăcere, linie—compusu, or- 
ganicu—fl6re, dreptate—intărziere, egalitate—aplicaţie, 
lucrare—răpejune, rece—solidu. sel. 

Esercițiu. 1. Ce e mecesaru pentru a ficsă intre 
„moi calitatea conceptelor nedeterminate și obscure ? 
2. Ce conţinu ori care d6ue concepte contradicătâre ? 
3. Ce. concepte sânt următârele: vădutu — nevădutu, 
vedutu—nu vădutu, credință —necredinţă, mișcare— 
stare, mișcare—răpejune, egalu—diferentu, căldură— 
receală, stare—mneschimbare ? 

4.— Modalitatea, 

sau raportul conceptului cătră subiectul cugetătoriu. 

Subiectul cugetă conceptele prin inteligența sa, și câte odată incercându-se ale esecuta, observă, că se dispune a efectui o vepresentaţie, și după dănsa o al- tă vepresentaţie, carea este in oposiție cu cea d'ân- tăiu, în cât nu se pâte conbina unu conceptu dintr'in- sele ; unu conceptu compusu din asemenea represen- taţii disarmonice se caracterisează de conceptu im- posibilu; și e totdeauna neadeveratu („contradictio in adjectot) de es. punctu compusu, linee simplă, lucrare fără schimbare, -organismu simplu, lucru ne- esistentu, acțiune fără causă scl. Alte concepte sânt posibile de cugetatu, şi anume parte dintr'insele sânt posibile numai de cugetatu, dar realitatea naturală de regulă nu le corespunde, sau vorbind seiențifice : sânt concepte, pre care ni le inchipuim altfel, nu cum
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urmează din ideile originale, precum ni le am for- 
matu in urma impresiei lor din natura reală; de es. 
munti de auru, luna gânditâre, flori triste, zefiru do- 
iosu, scl. Conceptele posibile sânt chiar reale, când 
ni le compunem in armonie cu ideile originale for- 
mate in modu normalu; de es. Pământul rotundu, sbo- 
rul stelelor, pasere sburătâre, linee compusă, lucra- 
re schimbătâre, punctu simplu, lucru esistentu, vântu 
variabilu, scl. 

Unele dintre conceptele reale nici nu le am pute 
formâ, altmintrele, ci sânt cu necesitate logică așa, cum 
sânt ; şi pentru aceasta se caracterisează de necesarie, 
şi totdeauna sânt adevărate, nici nu potu fi neade- 
vărate, de es. Punctu simplu, linee compusă, efectu 
provenitu din causă, raportu intre d6ue sau mai mul- 
te lucruri, cercu rotundu, organismu compusu, uni- 
versu intinsu, scl. 

Esercițiu, 1. Care sânt conceptele imposibile ? 2. 
De câte feluri sânt conceptele posibile ? 3. Cum sânt 
conceptele următâre: diamantu simplu, timpu stătă- 
toriu, spiritu neconsciutu, lună sburătâre, cristalu com- 
pusu, sumă simplă ?.— 

5.—Principiui adevărului. 

Fiecare lucru este același (idem), egalu cu sine, 
şi nu diferă de sine, armoniază şi convine cu sine, 
şi nu se contrariază. Aceasta convine deadreptul cu 
cugetarea normală, și nimene nu se pâte indoi des- 
pre ea; şi când sar indoi cineva, nu am putt-o ră- 
dimă cu nimicu; nici dinsul n'ar putt-o combate 
nici cu o idee normală. Aşa dară acesta este unu 
principiu, unu adevăru absolutu, adecă nedependentu 

de nimicu, invederatu, solidu prin sine in oricare 
inteligenţă normală, și se numesce principiul identi- 
ţății, principiul elementaru şi universalu al adeveru- 
lui, legea fundamentală şi generală a cugetări. Fi- 

ecare conceptu este egalu cu sine, armoniază şi con- 
5
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vine cu sine; deci dară, de câte ori se repetează unu 
conceptu sau ori ce representație, trebue să o con- 
siderăm de aceeaşi, fără ori ce schimbare, si anume 
atât în ființa sa, cât şi in raporturile, calităţile şi 
acțiunile sale.— 

In sensul legii fundamentale ale cugetări dacă 
vom combina intruna concepte contragicătâre, prin 
aceasta ne vom depărta de adevăru; așa dară pentru 
ca să nu cugetăm, decât adevăru, trebue să ne ferim 
de a cugeta concepte contradicătâre. Acesta es- 
te preceptul negativu pentru a opri şi impiedeca 
contradicţiile. De es. panctu compusu, linie simplă, 
mineralu viu, plantă neorganică; şel.— 

Mai departe este cunoscutu că sub fiecare d6ue 
concepte contragicătâre putem cugeta t6te concepte- 
le posibile in nefinitu; aşa dară cu fie care conceptu 
convine ori unul ori altul din d6ue concepte con- 
tradicătâre; dar nici odată nu-i convinu amând6ue, 
și nu-i pâte conveni nici unul al tseile, care n'ar fi. 
nici unul nici altul din cele due contradicătâre, 
pentru că ori ce-i convine, ori este unul din cele 
doue contradicătâre ori este celalaltu.  Acâsta se nu- 
mesce escluderea unui al treilea terminu dela doi 
termini contradicători („Lex exclusi medii terti). 
De esemplu: conceptului : oceanu, &i convine ori u- 
nul ori altul, de es. din conceptele contradicătâre : o- 
ţelu—nu oțelu; asemenea din arcu—nu arcu, mili- 
on--nu milion, și așa din ori care dâue contragică- 
tore; anume cu conceptul oceanu convine idea de 

„adencu, idea de latu, şi mișcătoriu, şi aceste tâte se 
potu subințelege la conceptele de: nu oțelu, nu ar- 

„cu, nu milionu. (Aceasta, este idea de „ori una ori 
alta“; și „terțium non daturt).— 

Trebue să aplicăm principiul identităţii şi la ra- 
porturile lucrurilor intre sine. Celu mai importantu 
este acelu raportu, in care, unu lucru produce pre 
unu altu lucru anumitu, ceea ce se numeşce rapor- 
tul rațiunii sau a causalităfii. Ori ce raportu de ca-
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usalitate trebue să remână totduna tot acelaşi, ade- 
că după idea unei cause să cugetăm totdâuna idea 
efectului seu, şi numai aceea, iar nici odată idea u- 
nui efectu diferitu. Acesta se numesce receptul 
sau legea rațiunii sau a causalităţii; şi când se aso- 
ciază mai multe cause asupra unui punctu, nu vor 
produce tâte causele, una câte una, câte unu efectu 
separatu de celelalte, ci fie care va modifica efectele 
tuturor celorlalte cause in reciprocitate, incâţ efec- 
tul colectivu va corespunde combinației tuturor ca- 
uselor; anume dacă vor lucra tâte in paralelismu, 
fără de a se impiedeca una pre alta in parte macar, 
efectul va corespunde cu suma causelor; ânsă dacă 
puterile active se vor impiedeca in parte una pre 
alta, se vor modifica tâte, si resultatul va corespun- 
de cu acele modificaţii; in fine când due cause vor 
fi egale şi opuse deadreptul, atunci amândâue se vor 
impiedeca una pre alta, și efectul va fi impiedecarea. 
lor reciprocă.— 

Când ni-se ivescu mai multe cause, este neapăratu, 
să le considerăm esact, pentru că numai așa vom 
put6 calcula efectul celu adevăratu, adecă acela care 
convine cu tâte causele; dacă pierdem din vedere 
vre una din cause, efectul nu pâte conveni cu din- 
sele, și induce in erori. 

Fsercițiu.— î. Care e adevărul fundamentalu şi ge- 
neralu ?—2. Care e aplicaţia lui negativă.—3. Cum 
e legea „exclusi medii terții“?—4. Cum se aplică le- 
gea fundamentală la raportul causalităţii ?—5. Câte 
legi fundamentale sânt 2— 

Ba 

JUDECATA. 
1.—-Fundamentul judecății. 

Inteligența adeseori are trebuință de a ficsâ 6re-
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care raportu intre doue acte de cugetare. Când 

stabilesce unu asemenea raportu, dicem că judecă, 

sau că esecută o judecată. De es. venturile sânt 

variabile ; vânturile variază ; lucrurile nu sânt peri- 

tre; a retăci este lucru omenescu; o calitate ome- 

nească este a r&tăci; fagul e arbore; unu arbore es- 

te fagu; arta innobilează pre omu, scl. 
Representaţia aceea, pre care numai o reamintim 

din memorie, o considerăm mai ânt&i in momentul 

respectivu, şi se caracterisează de subiectu logicu, fie 
substantivu, fie adiectivu, verbu scl. in privinţă gra- 

maticală ; precum in esemplele precedente: venturile, 
lucrurile, a rătăci, o calitate omenească, fagul, unu 
arbore, arta; ceealaltă representaţie este aceea, pre 
care o căutăm pentru raportul ei cătră subiectu ; pre 
acâsta o considerăm drept elementul principal al ju- 
decăţii, şi se numesce predicatu logicu, fie acela verbu, 
adiectivu, ori substantivu, scl. in sensu gramatical ; 
precum in esemplele precedente : sânt variabile, va- 
riază, nu sânt peritâre, este lucru omenescu, este a 
rătăci, e arbore, este fagu, innobilează. 

Judecata totdeauna e completă, şi nu pâte să-i 
lipsească nici subiectul nici predicatul; chiar nici a- 
tunci nu e defectu6să judecata, când prin o singură 
vorbă facem pre altul, să-şi redeştepte numai subiectul, 
ori predicatul; pentru că atunci ascultătoriul de sine 
și redeșteaptă celalaltu elementu de judecată ; de es. 
la cuvântul: ninge, ascultătorul nu-și redeșteaptă 
numai o idee, ci esecută următârea judecată comple- 
tă: apa solidificată in cutari forme anumite cade pe 
pămentu. 

Esercițiu.— 1. Din cese compune judecata logică? 
—2. Esistă judecăţi ecliptice?—3. Sânt complete ju- 
decăţile, care le cugetăm la espresiile: îngheaţă, tu- 
Dă, ninge, pluă?
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2. — Cantitatea judecăților. 

Noţiunile unor calităţi şi acţiuni convinu ca pre- 

dicate cu câte o sumă intreagă de concepte, aşadară 

putem lua drept subiectu conceptul general al aces- 

tor concepte, şi să formăm judecăţi generale sau u- 

niversale ; anume când subiectul e conceptu general 

esactu, judecata o vom caracteriza de generală e- 

sactă, de es. toți îndividii de subt arme compunu 

puterea armată a unui poporu ; tâte fiinţele esisten- 

te compunu universul, scl. iar când subiectul este 

conceptu general nedeterminatu, atunci şi judeca- 

ta se va caracteriza de universală nedeterminată; 

de es. ori care calumniatoru e despreţuitu; omul es- 

te neperfectu, sau toţi Gmenii sânt neperfecți, sau 

nici unu omu nu e perfectu; tâte cristalele sânt 

compuse; nici unu corpu nu e simplu. 

Alte representaţii nu convinu ca predicate, decât 

cu o parte nedeterminată dintro clasă de concepte 

in asemenea casu subiectul este conceptu particular, 

şi judecata se caracterisează de particulară ; de es. u- 

hii 6meni se nenorocescu singuri ; puţini 6meni sânt 

constanţi ; multe cunoscințe imbogăţescu spiritul 0- 

menescu ; mulți nu au sensu pentru frumuseţele artei. 

In fine sânt representaţii ca acele, care nu convinu 

ca predicate, decât cu o representaţie ; asemenea ju- 

decăţi se caracteriseză de individuale. De es. unu 

singuru omu nu pote face fericită pre o naţiune; o 

clipită pâte decide despre viaţa unui omu; Persepo- 

lis zace in ruine; eu nu sânt nefericitu ; Roma a 

plânsu multu după Traianu, sl. 

Dâue judecăţi potu fi identice ori diferite, după 

cum subiectele şi predicatele lor sânt concepte iden- 

ice ori diferite; de es. omul e muritoriu, fiinţa sen- 

şitivă şi raţională este muritore; aceste sânt d6ue 

judecăţi identice. Judecăţile diferite potu vari așa, 

ca subiectele lor să aibă o legătură cantitativă intre 

sine; de es subiectul uneia să fie conceptu subordi-
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natu sub conceptul, care figurează ca subiectu in 
ceealaltă; asemenea, judecăţi se caracterisează de 
subordinate; de es. judecată superi6ră: tâte animale- 
le posedu organe vitale; judecată subordinată: une- 
le animale posedu organe vitale; judecată individu- 
ală, subordinată subt amănddue judecăţile anteridre: 
unu animalu posede organe vitale; scl.— 
Eserciţiu.—1. Ce sânt judecăţile universale esacte, şi 
ce sânt cele nedeterminate?—2. Prin ce devine 
subordinată o judecată sub alta ? 

3.— Calitatea judecăților. 

Noi avem necesitatea de a stabili câte unu raportu 
de conveniență şi armonie intre doue representaţii, 
și când putem stabili directe o aseminea armonie 
intre unu subiectu' şi intre unu predicatu logicu, prin aceasta formăm o judecată afirmativă; de es. omul rătăceşce; lucrurile se schimbă; rătăcirea e lucru o- menescu; fagul e plantă; ingheaţă, fulgeră, tâte cor- purile au formă; omul este neperfectu; multe cu- noscințe sânt necesarie; Atila a muritu de morte 
grabnică. | 

Dar nu putem stabili totdeauna deadreptul rapor- tul, carel voim; ci adeseori numai atâta putem constata, că raportul cercetatu nu esiste intre res- pectivele doue sau mai multe representaţii ;  ase- menea judecată se caracterisează de negativă ; de es. omul nu e perfectu; omul nu-şi pâte ajunge tâte scopurile; cercul nu e compusu din linii drepte; punctul nu e compusu; puterea nu e corpu. Prin judecăţile negative afirmăm indirecte ȘI mij- locit ceva contradicătoru cu ceea ce negăm; de es. prin judecata, că cercul nu e compusu din linii drep- te, afirmăm indirecte ŞI mijlocit, că cercul e compusu din ceva, ce nu e linii drepte, ci de altă natură ; judecata, că omul nu e nemuritoriu, este egală cu Judecata, că omul este ceva ce nu e nemuritoriu,.
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Aşa dară judecata negativă este judecată afirmati- 
vă in modu indirectu. 

Prin judecăţile afirmative asemenea se neagă in- 
directe tot aceea ce e contradicătoriu cu ceea ce se 
afirmă directe, și prin urmare fiecare judecată afir- 
mativă este judecată negativă indirecte, de es. jude- 
cata, că lucrurile se schimbă, este egală cu judecata 
că lucrurile nu sânt neschimbătâre ; asemenea : omul 
este neperfectu, sau omul nu e perfectu scl. In une-" 
le casuri, unei judecăţi &i opunem o altă judecată, com- 
pusă din acelaşi predicatu, numai cât in oposiţie 
contradicătâre: asemenea judecăţi se caracterisează de 
judecăţi contragicătbre ; de es. spiritul este fiinţă cu 
esistență în sine— spiritul nu e fiinţă cu esig- 
tență în sine. — Din d6ue judecăţi contradicătâre 
ori una ori alta este adevărată necesarmente; dar 
numai una dintrinsele; când e adevărată una, ceea- 
laltă e neadevărată ; și când e neadevărată una, ce- 
alaltă e adevărată cu necesitate logică; de es. dacă 
nu e adevăratu, că unu lucru e x, atunci este ade- 
văratu, 'că acelu lucru este nu x, adecă este ceva ce 
nu e x; dacă nu e adevăratu, că o petrificaţie este 
dintrunu animalu, va fi necesarmente adevăratu, că 

acea, petrificaţie este din nu animalu, adecă dintr'unu 
lucru, ce nu e animalu; dacă nu este adevăratu, că 

sârele nu e albu, urmează cu necesitate logică, să fie 
adevăratu, că sârele să fie albu.— 
"Alte doue judecăţi cu subiectele identice sânt in 

oposiţie de contrarietate prin aceea, că predicatele 

lor sânt concepte contrarie; și dacă e adevărată una 

dintriinsele, este ueadevărată ceealaltă; insă dacă e 

neadevărată una, nu urmează totdeauna cu necesita- 

te, să fie adevărată ceealaltă; de es. dacă nu e ade- 

vărată judecata, că srele nu e albu, nu urmează cu 

necesitate logică, să fie negru srele; căci pâte să 

aibă şi altă coldre. 
Dar nu tâte judecăţile se opunu intre sine. „Sânt 

judecăţi ca acele care nu se contrariază, dar nici nu
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sânt in 6recare legătură mai strinsă intre sine, incât 
dacă e adevărată sau neadevărată una, nu urmează 
nimicu pentru ceealaltă; de es. riul curge, riul e a- 
dencu; spiritul e ființă cu esistență in sine, Spiritul 
lucrează; sârele e rotundu srele nu e visibilu tot- 
deauna ; scl. 

Fserciţiu..— 1. Care e raportul intre forma, afirma- 
„tivă şi forma negativă de judecăți ?—2. Ar pute fi 
doue judecăţi contradicătâre neadevărate amândoue ? 

4.— Gradaţia solidității judecăților. 

Judecăţile diferă unele de altele in graduri de so- 
liditate. Anume unele se formează prin incercarea 
de a aduce unu conceptu in raportu cu o represen- 
taţie, care-i contradice deadreptul. Asemenea jude- 
căți se caracterisează de absurde, şi nu sânt adevă- 
rate niciodată ; de es. linea nu e compusă din mai 
multe puncte; punctul are estindere, sau conţine li- 
nii; efectul nu se produce prin causă; animalul e 
neorganicu, scl. 

Alte judecăţi se formează prin incercarea de a u- 
ni unu conceptu in unu vaportu, în care nu se potu 
combina conform cu cunoscințele ce avem despre lu- 
crurile din realitate, adecă prin incercarea de a uni 
in raportu logicu doue vepresentaţii contrarie ; ase- 
menea, judecată se caracterisează, de imposibilă; de es. 
fiecare omu €şi implineșce datoria ; instrucţia, fără edu- 
caţie asigură fericirea omului; Gmenii cunoseu tâte 
puterile naturei. 

Alte judecăţi se formează, unindu doue representații 
în unu raportu posibilu, ânsă fără de a se arăta, da- 
că intradevăru este in realitate unu asemenea ra- 
poztu, care, prin urmare Sar put€ realiza, fără de 
a se impiedeca de vre o absurditate sau imposibili- 
tate; o asemenea, judecată se caracterisează de pro- 
blematică, indoielnică sau posibilă. De es. volumul 
pământului pote că se micșorează; pote, că tâte a-
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nimalele se distingu esact de vegetale; pâte, că o- 
menimea, va ajunge odată la pace şi armonie u- 
niversală. 

Când cun6scem condiţiile, care ar decide unu lu- 
cru indoielnicu intr'o parte, sau intralta, atunci in 
locul judecății problematice putem formă o judecată 
mai sigură, adecă scim, că atunci, când se va reali- 
za, ipotesa sau condiţia, fără îndoială se va realisa şi 
unu altu adevăru, fie positivu, fie negativu; aseme- 
nea judecăţi se caracteriseză de ipotetice; de câte ori 
esistă ipotesa, totdeauna &i urmează efectul cu ne- 

cesitate logică; de câte ori nu esistă ipotesa, nu ur- 
mează totdeauna să nu esiste efectul, pentru că e- 

fectul pâte să urmeze uneori din alte cause; şi când 
esistă efectul, nu urmează că a esistatu cutare ipo- 
tesă anume, de cât numai atunci, când acel efectu nu 

ax put6 urmâ, decât din aceea ipotesă; de es. ducă 

părticelele pământului se adună tot mai strins unele 

cătră altele, volumul pământului scade; dacă esiste 

vre unu corpu organicu cu calităţi esenţiale de a- 

nimalu şi de plantă, atunci nu se distingu esact 

tâte animalele de plante; dacă nu sar opune nici O 

piedecă in calea unei săgeți sburătăre, dinsa, ar sbu- 

ra in etern; dacă Sar pute intinde și consolida e- 

ducația morală in omenimea întreagă, aceasta ar a- 

junge la pace și armonie universală; dacă nu se con- 

densează părticelele pământului tot mai mult, de aci 

nu urmează, că volumul pământului nu scade, căci 

ar put6 scăd€ volumul prin depărtarea câtorva părți 

dintr'insul ; asemenea dacă scade volumul pământului, 

nu urmează, că se condensează; unde nu esistă 

nici unu efectu, scim că nu a lucratu nici O causă; 

şi unde este unu efectu, acolo a lucratu o causă; 

unde se face o distrucţie, acolo a lucratu o putere 

repulsivă precumpănitâre asupra puterii atractive ; 

dacă doue puteri opuse nu producu nici unu €- 

fectu positivu, puterile acele sânt egale ; de 6ră 

ce se producu deodată mai multe fenomene diferite,



așa dară esistă mai multe puteri active; dacă n'ar 
esista puteri, nu sar implini nici o acțiune. 

In unele casuri ne apropiem și mai mult de unu 
adevăru, restringându cercul de alternativă la puţine 
casuri anumite, dintre care ori nnul ori altul este a- 
devăratu, fără ori ce indoială, şi fără altă ipotesă, 
numai atâta rămâne, să aflăm, care formă e adevă- 
rată, de unde apoi urmează, că celelalte nu sânt a- 
devărate. Asemenea judecăţi de alternare se carac- 
terisează de disjunctive sau alternative, și disjuncția 
sau alternaţia se ivesce aci în subiectu, aci în pre- 
dicatu, sau in celelalte circonstanţe din judecată. Dis- 
juncția trebue să fie adevărată şi esactă, adecă ra- 
murile disjuncției să fie coordinate, și suma lor să 
compună intreaga sferă a conceptului care-l tratăm 
in disjuncţie; de es. Fiecare corpu e sau organicu sau 
lichidu, sau petrificaţie, sau amfibie, şa opu deantă; 
această disjuneţie nu e adevărată, pentru că ramu- 
rile ei nu sânt coordinate ; cu organicu nu e coordi- 
natu, decât neorganicu, amfibie este cuprinsă in or- 
ganicu; opul de artă, cu petrificaţia și cu amfibia nu 
sânt coordinate cu organicu ; disjuncţia nici nu e 
esactă, pentru că amtibia este cuprinsă in organicu ; 
iar neorganicele nepetrificate şi cele ce nu sânt o- 
puri de artă, acele nu figurează in această disjuncţie. 
Alte esemple neesacte: corpurile sânt sau solide, sau 
gazuri ; Gmenii sânt sau europei, sau insulani ; cor- 
purile organice sau corpurile neorganice sânt folosi- 
târe; această disjuncţie e esactă, dar nu e adevă- 
rată, pentru că și cele organice Şi cele neorganice 
potu îi folositâre, prin urmare ramurile disjuncţiei 
din această judecată nu se escludu una pre alta. — Esemple de disjuncţii adevărate ŞI esacte: ori care corpu e or organicu ori neorganicu ; fiecare fiinţă 
e ori putere ori materie ; acusatul ori a comisu fapta, ori n'a comis'o. 

Prin judecata absurdă, prin judecata imposibilă, prin cea, „problematică, cea ipotetică și prin cea al-
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ternativă, nu ne așigurăm deadreptul despre unu a- 
devăru. Trebue să tindem totdeauna, a ne forma, 
o judecată astfel, ca soliditatea adevărului dintr'insa 
să nu fie indoelnică, să nu fie atârnată şi condiţionată 
de esistența 6recărei ipotese, nici să ațârne de ne- 
esistența vre unui adevăru in alternare, ci să con- 
statăm deadreptul esistenţa raportului dintre subiectu 
şi predicatu ; astfel de judecată, a căreia adevăru es- 
te consolidatu deadreptul, este categorică, specia, sau 
gradul cel mai preţiosu de judecată, pentru că im- 
bogăţesce spiritul cu cunoscinţe valide şi sigure, şi 
se caracterisează de judecată categorică. In unele 
judecăţi categorice afirmăm esistenţa sau neesistenţa 
unui lucru pe basa unei circonstanţe, care esistă in 
momentul respectivu, dar care ar pute fi şi altmin- 
tiilea, din cum este in acel momentu ; asemenea Ju- 
decăţi categorice se caracterisează de arsertâre, afir- 
mătâre sau categorice simple; de es. fie care corpu 
are puteri atractive şi puteri repulsive; pământul se 
invârte in jurul s6relui. 

Alte judecăţi categorice le formăm aducând unu 
conceptu in raportu cu o representaţie, care e o parte 
necesară din cuprinsul logicu al aceluiasi conceptu, 
ceea ce produce unu raportu necesariu, care prin ur- 
mare nu se pâte schimba nici odată, nici inteligența, 
nu şill pâte inchipui sau cugeta altmintnile ; asemenea 
judecăţi categorice se caracterisează de  apodictice 
sau necesarie, şi representă adevărurile absolut solide, 
adecă adevăruwile acele, care nu atârnă nici de o 
condiţie, nici de o intemplare, ci sânt solide in sine 
din causa identităţii elementelor lor, care este armo- 
nia cea mai esactă şi mai reală. 

Pe asemenea adevăruri se intemeează tâte sciințe- 
le. Judecăţile apodictice sânt opuse deadreptul cu 
judecăţile absurde, de es. punctul nu e compusu; re- 
petiția unităţii compune numerul; efectul este pro- 
dusu de cătră causă ; animalul e organicu; liniea cer- 
cului nu urmează numai intr'o singură direcţie.
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Judecăţile absurde şi cele imposibile conţinu ne- 
adevăru; cele problematice şi cele ipotetice conţinu 
disposiție pentru adevăru şi pentru neadevăru, cele 
disjunctive conţinu unu adevăru nearătatu âncă a- 
priat, cele categorice conţinu adevăru arătatu precis, 
Și anume cele apodictice conținu adevăruri absolute 
şi solide prin sine, de care nu se pâte iudoi nici o 
inteligență normală, 

Esercițiu.—Ce judecăţi sânt următârele: Lacul 
pâte fi adâncu; riul stă; nici unu institutu social nu 
e necesaru; fiecare omu e ori inţeleptu, ori americanu ; 
numerii nu se compunu din unități; dacă omul vre 
să fie fericitu, trebue să muncească; fiecare corpu 
sau e organicu sau metalu; spaţiul e simplu; orice 
schimbare conţine numai câte unu momentu ; omul 
nu esistă; e indoelnicu, dacă esistă omul, ori nu e- 
sistă, 

Ca 

RATION AREA. 
1. Fundamentul raţionării. 

Când nu putem observa obiectele deadreptul, ori 
observându-le, tot nu putem stabili categorice unu 
adevăru anumitu, care am voi să-l stabilim pentru 
noi, ori să-l arătăm altuia intr'unu modu couvingă- 
toru, atunci luăm intr'ajutor alte adevăruri, cunos- 
cute și recunoscute de solide. Afirmația indoelnică, 
sau intrebarea, ce voim ao decide, o numim problemă 
sau tesă. 

In unele casuri putem resolvi tesa, şi a stabili ade- 
vărul cel nou prin ajutoriul unui singuru adevăru 
cunoscutu de mainainte, prin conc/usie nemijlocită 
deadreptul din acelu adevăru ; in alte casuri nu pu- 
tem conchide deadreptul din unu adevăru, ci sântem 
nevoiţi a lua int'ajutoriu mai multe adevăruri.
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2.— Conclusii nemijlocite. 

De la unu adevăru realu sau asertoriu putem con- 
chide, că acelu adevăru este şi posibilu; de es. pă- 

mântul se inverte in jurul s6relui; de aci conchidem 

adevărul, că e posibilu, ca pământul să se invertească 

in jurul s6relui; sau să considerăm judecata asertorie, 

că luna se invârtesce numai odată in jurul acsei sale 

in timpul, in care face calea sa odată în jurul pă- 

mântului, din aceasta putem sci, că e posibilu ca 

luna să se invârtească numai odată imprejurul aesei 

sale in timpul, în care se invertesce odată impreju- 

rul pământului. 

De la adevărul unei judecăţi apodietice putem con- 

chide că acelu adevăru e realu, şi de aci scim că e 

şi posibilu; de es. linea nu pâte fi compusă decât 

din puncte; de aci conchidem, că linea in realitate 

e compusă din puncte; asemenea, că e posibilu, ca 

linia să fie compusă din puncte. Insă de la unua- 

devăru realu nu putem conchide cu siguranță, că 

este şi apodicticu sau necesaru, nici de la unu a- 

devăru posibilu nu putem conchide că acela e chiar 

realu ; de es. luna se inverte in jurul pământului ; 

de aci nu urmează, că luna se invârte necesarmente 

in jurul pământului; ne am pute inchipui că luna 

nu se invârte in jurul pământului; corpul s6relui ar 

put să fie intunecatu; de aci nu urmează cu SI- 

guranță, că corpul s6relui este intunecatu In reali- 

tate, cu atâta mai puţin urmează, că corpul s6relui 

este necesarmente intunecatu. 

Dacă e adevărată o judecată universală nedeter- 

minată, urmează, că e adevărată ori care judecată 

subordinată acelei universale, fie judecata subordinată 

particulară, fie individuală. De la neadevărul jude- 

căţei generale nedeterminate urmează, neadevărul celor 

subordinate ei; de es. toți 6menii sânt perfectibili ; 

așa dară unii 6meni sânt perfectibili ; așa dară unu
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omu e perfectibilu;— 6menii nu sânt perfecţi, unu omu 
nu e perfectu. 

De la adevărul unei judecăți universale esacte nu 
urmează să fie adevărată vre o judecată subordinată, 
ba urmează că nici nu pâte fi adevărată; de es. toţi 
Omenii din viață compunu generaţia presentă a ge- 
nului omenescu; de aici nu urmează ca unii Gmeni 
din viață, ori unu omu, compune generaţia presen- 
tă; animalele neraţionale compunu o clasă mai nu- 
mer6să de cât genul omenescu; de aici nu urmează 
categorice că e adevăratu că unele animale formea- 
ză o clasă mai mare, decât genul omenescu ; ori că 
unu animalu formează o clasă mai mare, de cât ge- 
nul omenescu. 

Dacă e adevărată una din doue judecăţi contradi- 
către intre sine, urmează cu necesitate, că ceealaltă, e neadevărată; și dacă e neadevărată una dintr insele, 
asemenea urmează cu necesitate, că ceealaltă e ade- vărată; de es. dacă e adevăratu că nu tâte petrele 
sânt scumpe, urmează cu necesitate, că nu e adevă- ratu, că tâte petrele cînt scumpe ; dacă e neadevă- ratu, că spiritul e compusu, urmează cu necesitate că e adevăratu că spiritul nu e compusu ; dacă nu e adeveratii că s6rele e. negru, urmează cu necesi- tate, că e adeveratu, că sârele nu e negru, adecă ori de-altă colâre, ori nici de o col6re, ori pâte nici nu esistă, dar negru nu e. | 

_: Dacă e adevărată una din doue judecăţi contrare, urmează. cu necesitate, că ceealaltă nu e adevărată; ânsă din aceea, că una din doue judecăţi contrare nu e adevărată, nu urmează, că ceealaltă e adevărată; de es. dacă e adevăratu, că sârele e intunecatu, atunci urmează cu necesitate, că nu e adeveratu, că sârele e luminosu; ânsă dacă nu e adeveratu, că sârele e albu, nu urmează cu necesitate, 'să fie adevăratu, că s6rele e negru. 
Afară de principalele conclusii nemijlocite, se mai potu face şi altele ȘI mai compuse, numai cât să



— 9 — 

luăm în consideraţie logică tâte circonstanţele și. să 
ne combinăm cugetele esacte conform cu cuprinsul 
lor logicu. 

Esercițiu. Să se controleze adevărul conclusiilor 
următâre: aerul nu e visibilu, aşa dară aerul nu pâte 
fi visibilu; este adevăratu că luna e rotundă, așa 
dară este adevăratu, că luna e nu rotundă; aborul 
se pâte condensâ, aşa dară aborul se condensează; 
in pămentu se găsescu animale petrificate, aşa dară 
se pâte ca acele petrificaţii să nu fi esistatu odată 
ca animale; toţi omenii compunu o sumă de mai 
multe mili6ne de îndividi, așa dară unu omu com- 
pune o sumă de mai multe milioane de individi, toți 
Gmenii in stare normală sânt perfectibili, aşa dară 
câţi-va 6meni în stare normală nu sânt perfectibili ; 
unele ființe organice nu au caractere esacte de ani- 
malu ori de plantă, așadară oricare ființă organică 
nu are caractere esacte de animalu ori de plantă, 
aşadară nici o ființă organică nu are caractere esacte 
de animalu ori de plantă ;—pământul sbâră, aşadară 
pământul sbâră cu necesitate logică. 

3.— Conclusii mijlocite. 

De la cunoseinţele nâstre nu putem conchide tot- 
deauna deadreptul şi nemijlocit la ori ce alte adevă- 
ruri, de care avem trebuință a ne asigura. Când 

nu putem stabili intre doue cugete unu raportu de 

judecată cu certitudine din simpla observaţie a lor, 

nici din alte judecăţi, atunci sântem induși a esami- 

na acele doue cugete in raportul lor cătră unu altu 

cugetu, cu scopul de a ne ajuta prin aceasta să a- 

flăm şi să stabilim raportul, ce dorim; cu alte cu- 

 vinte, să aflăm și să ne asigurăm unu -adevăru nou. 

O asemenea operaţie intelectuală se numesce. a raţi- 

ona, a efectui unu raționamentu. În unele .casuri nu 

putem afla nici unu cugetu, prin care să ne ajutăm 

a stabili unu adevăru nou; dar de multe ori aflăm
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unu asemenea, cugetu mijlocitoriu; atunci stabilim 
unu raportu intre unul din cele doue cugete anteri- 
Gre şi intre cugetul mijlocitoriu; după aceasta formăm 
unu raportu intre cugetul mijlocitoriu, și intre ce- 
lalaltu cugetu din cele doue anteriâre ; atunci putem 
înțelege raportul dintreacele doue cugete, şi le com- 
binăm in forma unei judecăţi, care apoi se numesce 
conclusie și representă scopul nostru, care lam că- 
utatu cu ajutorul altor judecăţi ; aceste se numescu 
premise, şi trebue să conţină adevăruri cunoscute ca 
solide.  Cugetul care mijlocesce aflarea adevărului 
celui nou, se caracterisează de terminu mediu sau mij- 
locitoriu. 

De regulă avem să aflăm, dacă unu conceptu con- 
vine logice cu representaţia unei calităţi ori a unei 
acțiuni. Atunci trebue să căutăm in ce clasă de lucruri 
se numără conceptul respectivu, aceasta o formulăm in o 
judecată, pe carea o numim premisa minoră sau mică, 
subiectul ei €l numim ferminul minore sau micu, 
predicatul ei este terminul mijlocitoriu ; după aceasta 
căutăm dacă lucrurile din aceea clasă au calitatea 
respectivă, şi dacă o au, formulăm şi acestu adevăru 
in o judecată, care se numeşce premisa majoră sau, 
mare, subiectul ei este terminul mijlocitoriu, iar pre- 
dicatul ei se numesce terminul majore sau mare ; du- 
pă aceste formulăm conclusia in o judecată nouă; 
subiectul ei este terminul minore, iar predicatul ei e 
terminul majore.— Raționamentul formulatu Și enun- 
ciatu in Grecare formă, se numesce silogismu,. 

Esemplu nedeterminatu: Am voi să aflăm dacă A 
este B, adecă dacă unu conceptu A are calitatea B. Antăi să presupunem că scim, că toţi C sânt B, a- 
decă toţi individii C, care compunu o clasă, au ca- litatea B; de altă parte să presupunem, că scim, că 
A e C, adecă conceptul A este unu individu din cla- sa de C. Cu ajutoriul acestor dâue adevăruri ajun- gem la cunoscința adevărului celui nou: A e B, a- decă conceptul A are calitatea B.
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Tesa din acestu raționamentu este intrebarea, dacă 
A este B? Premisa majoră: toți C sânt B; premisa 
minoră: A este C; conclusia: A e B, ceea ce era 
de căutatu.  'Terminul majore e B, terminul minore 
e A, terminul mediu e C. 

Acestu raționamentu se pune in formă de silogis- 
mu in modul următoriu: 

Tesă: A e B(?) 
Rafionamentu în modu afirmativu : 

Toţi C sânt B 
Dar A e C 

Aşadară A e B 
In modu negativu : 

Nici unu Cnue B 
Dar A e. 0 

Aşadară A nu e B 
F'semplu delerminatu : 
Tesă : Calumniatorii sânt uriţi. (?) 
Raţionare: 

Toţi inşelătorii sânt iubiți (2) 
Dar calumniatorii sânt inşelători ; 
  

Aşadară calumniatorii sânt uriți. 
Tesă: Calumniatorii sânt uriţi ; 
Rafionamentu : 

Nici unu inşelătoriu nu e iubitu ; 
Dar calumniatorii sânt inșelători ; 
  

Așadară calumniatorii nu sânt iubiți. 
Eserciţiu.—1. Ce facem, când nu putem afla unu 

adevăru deadreptul după observaţia obiectului ? —2. 
La ce scopu ne servesce raționamentul ?—3 Ce a- 
devăruri trebue să conţină premisele ?2—4. Am pute 
noi conchide la unu adevăru nou pe basa unor pre- 
mise indoelnice ?
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4.---Regulele raţionamentului. 

1. 

Pentru a pute resolvi o tesă, adecă a uni ce- 
le doue cugete din tesă in forma unei judecăţi, ca- 
rea să representeze unu adevăru nou solidu, trebue 
să allăm unu cugetu, care să aibă legătură logică cu 
amendoue celelalte cugete, incât să putem construi 
doue judecăţi, care să conţină unu terminu comunu, 
identicu in amândoue; acesta va fi terminul mediu 
sau comunu. Dacă cele doue premise se compunu 
numai din doi termini, nu ne inaintează la nici unu 
adevăru nou ; şi dacă se compunu din patru termini 
diferiți cu totul, atunci nu este nici unu punctu co- 
munu, care să ne mijlocească trecerea, de la o pre- 
misă la ceealaltă; așadară premisele trebue să con- 
țină esact trei termini difeviţi, şi unu terminu să fi- 
gureze în amândoue judecățile premise. 

Esemple nedeierminate : 
Tesă: R este 8(9) 
Raţionare : Toţi M sânt R 

Re M 
(Nu putem trece la nici unu a 

| devăru nou. Tesa nu e resolvită). 
Raţionare : Nici unu Mnue R 

Dar Se ss 

(Nu urmează adevăru nou. Tesa âncă 
| nu e resolvită)). 

Raţionare: Toţi M sânt Ş 
Da R e P PR inimi Ţ | 3 > "4% (Nu urmează adevăru nou. esa nu e resolvită). Raţionare: "Toţi M sânt $ | 
Da R e M 

| Urmează, că BR e S (Prin aceasta concluşie 
sa resolvitu tesa in modu afirmativu.). 
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Raţionare: Nici nnu M nu e S 
Dar R e M 

| Urmează că R nu e S (Prin această con- 
clusie s'a resolvitu tesa in modu negativu). 

-  Esemplu determinatu: 
Tesă: Nepăsătorii sânt uriţi (?) 

Raţionare : Toţi cei nesimţitori sânt nepăsători ; 
Toţi cei nepăsători sânt nesimțitori ; 

(Nu putem trece la nici unu adevăru nou.) 
Raţionare: Nici unu simţitoriu nu e nepăsătoriu ; 

Dar cei uriți sânt uriţi; 
(Nu urmează nici unu adevăru nou.) 

Raţionare: Toţi cei nesimţitori sânt uriţi; 
Dar cei nepăsători sânt netrebnici ; | 
(Nu urmează nici unu adevăru nou); 

Raţionare: Toţi cei nesimțitori sânt uri; 
ar cei nepăsători sânt nesimțitori ; 

Urmează, că cei nepăsători sânt uriţi 
Tesă: Cei nepăşători sânt iubiţi (?) 

Raţionare: Nici unu nesimţitoriu nu e iubitu; 
ar cei nepăsători sânt fără simțu; 

Urmează, că nici unu nepăsătoriu nu e iubitu. 
Așadară tormula generală pentru raportul termi- 

nilor din premise va fi următ6rea: 
" 5 Mediută 

Minore (. ... . ) Majore 

Conclusia: Minores-€ Majore 

2. 

Judecata majoră trebue să fie universală; căci 
când e particulară sau individuală, nu se pâte de- 
cide, dacă terminul minore e cuprinsu in sfera ter- 
minului mediu, sau ba; prin urmare nu putem tre- 
ce la unu adevăru categoricu, ci numai la unu ade- 
văru problematicu. | 
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Esemplu nedeterminatu: 
Tesă: R e 8(?) e 

Raţionare: Câţi-va N sânt S (alţi N nu sânt $) 
Dar he N . i i a 
(După aceste premise nu urmează categorice, că 

R e S, pentru că nu se spune, dacă Be din acei 
pcâţi-va N“, carii sânt $, sau pâte din ceialalți N.) 

Raţionare: Toţi N sânt Ş E - 
Da Re N. 

Urmează, că R e S. Di 

Esemplu determinatu.: . Si 
Tesă: Pescarii sânt nefericiţi (?) | 

Raţionare: Unii 6meni sânt nefericiți ; 
Dar pescarii sânt 6meni; 
  

. 9) 
Tesă: Cei neactivi potu fi fericiţi (?) 

: = 7 e, PI 

Raţionare: Omenii aceia, a cărora spiritu nu se 
agitează, nu potu fi fericiţi ; 

Dar spiritul celor neactivi nu se agitează; 

Urmează, că cei neactivi nu potu fi fericiţi. 

3. 

„Dacă nu ne putem formă decât negativ. amân- 
doue premisele, atunci nu putem ajunge la. unu- 
adevăru nou afirmativu in gradu categoricu ; 
minoră trebue să fie afirmativă. 

Esemple : 
Tesă: M e 0(?) 

. Raţionare: Nici unu S nu e O 
Mnues$ 

2 
Raţionare : Nici unu S$ nu e O . 

Dar MesS.: 
DP in 

Urmează, că M unu e O. 

judecata 
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Ţesă: Stejarul e fără pori (?) - 
Raţionare: Nici unu arbore nu e fără pori; 

Dar stejarul e arbore; 

Urmează, că ştejarul nu -e fără; pori. 
Tesă: Corpul omenescu se pâte nimici (?) . 

Raţionare : Nici unu atomu de materie nu se pote 
nimici ; 
Dar corpul omului e compusu din a- 
tomi de materie ; 

  

  

  

  

Agadară corpul omului nu se “Dâte | nimici. 

4. 

Cantitatea judecății din conclusie consună cu can- 
titatea judecății minore, iar calitatea conclusiei con- 
sună cu calitatea. judecății majore; altmintrile nu 
e adevăratu raționamentul. | 

Esemple: 
Tesă: Căţiva R sânt se 

Raţionare: Nici unu PnueS 
"Toţi R sânt P 

Câţiva R sânt S. (Aceasta e o conclusie 
defectuâsă, trebue să fie aşa: Nici unu R nu e S). 

Tesă : Unii dintre cei ce impiedecă pre 'atăcă- 
tori, nu sânt stimabili (7). 

Raţionare: Apărătorii dreptului sânt stimabili ; 
Cei ce impedecă pre atăcători, sânt a- 

părătorii dreptului ; | 

Unii dintre cei ce împedecă pre ată- 

cători nu sânt stimabili. (Această conclusie e defectu- 

6să ; ar trebui să fie aşa: Cei ce impiedecă pre a- 

tăcători sânt stimabili). 

  

  

  

Când “judecata majoră e esclusivă sau limita» 

tivă, atunci judecata minoră pote fi și negativă, şi
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cu tâte aceste ajungem la unu adevăru nou prin- 
tr'insa. 

Esemple: 

Tesă: R e S(?) 
Raţionare: Numai ceea ce e Pe și S 

Dar RnueP 
Aşadară R nu e S 

Tesă: Calunmniatorii sânt preţuiţi (?) 
Raţionare : Numai cei drepți sânt prețuiţi ; | 

Dar calumniatorii nu sânt drepți; 
Aşadară calumniatorii nu sânt prețuiţi. 

  

  

  

    

6. 

Nu putem conchide la vre unu adevăru cuprinsu in termini cu altu sensu, decât in sensul ce'l are fiecare terminu in judecăţile premise. 
Esemple : 

Tesă: R este 'T și S(9) 
Raţionare: Toţi O sânt T 

Re 
- 

Re T şi S. (Aceasta conclusie e defectu- 6să; şi trebue să fie: Re T). 
Tesă : R este S(?) 

Raţionare: Toţi O sânt 7 și S 
ReoO 

    

Așadară R e S. (Această conclusie e defec. tuosă ; trebue să fe Reh şi 5). 
Tesă: Soldaţii trebue să fie drepți (?) 

Raţionare: Toţi Gmenii trebus să fie drepți; Soldaţii sânt Gmeni ; 
| Așadară soldaţii trebue să fe drepți in tim- pu de resboiu. (Această conclusie e defectu6să ; şi tre- bue să fie aşa: . Toţi soldaţii trebue să fie drepţi). 
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Tesă: Arapii trebue să se ajute și in dile de 
fericire și in nefericire (?) 
  

Raţionare : “Toţi 6menii trebue să se ajute și in 
fericire și in nefericire ; 

Arapii sânt 6meni ; 
  

Aşadară arapii trebue să se ajute in dile 

de nefericire. (Această conclusie e defectu6să; pen- 

tru că unu terminu dintriinsa conţine mai puţinu de 

cât in premisă. — 

7. 

Este de prisos, să repetăm idea mijlocitâre şi 

in conclusie. De es. 
Tesă: F este L (?) 

Raţionare: Nici unu Pnu e L; 
Da Feb; 

Așadară F, fiind P, nu e L. (Această con- 

clusie cuprinde şi idea mijlocitâre, P, ceea ce e de 

prisos.— 
Tesă: aerul este nepenetrabilu (?) 

Raţionare: Corpurile sânt nepenetrabile ; 
Aerul e corpu; 

Aşadară aerul, fiind corpu, e nepenetrabilu. 

(Această conclusie conţine şi idea mijlocitâre „fiind 

corpu“, ceea ce e de prisos. 

8. 

Dacă în premise luăm vre o idee in doue sen- 

suri diferite, nu putem ajunge sigur la unu adevăru 

solidu; aşadară trebue să luăm terminii în același 

sensu in amendoue casurile, in care figurează in pre- 

mise. De es. 
Tesă: F este O (?) 

Raţionare : Simbolul lui D este O 
F este D 

Aşadară F este 0. (Aceasta concluşie nu 

  

    

 



. 3 . . » conține adevăru solidu; pentru că ideea D s'a luatu 
in premisa majoră in sensu simbolicu, iar in pre- 
misa minoră in sensu propriu. 

Tesă: Viaţa naturei progresează (?) 
Raţionare: Cercul e formă geametrică ; 

Viaţa naturei revine in sine in cercu ; 
Aşadară viaţa naturei e formă geometrică, 

(Această conclusie nu e adevărată, pentru că noțiu- 
nea: cercu sa luatu -odată in sensu propriu, Și oda- 
tă în sensu nepropriu), 

Tesă : Cel ce ucide pre altul inaintează in cultură(?) 
Raţionare: Omenimea inaintează în cultură nencetat; 

Cel ce ucide, face parte din omenime ; 
Așadară cel ce ucide, inaintează nencetat in cultură. (Această conclusie nu e adevărată, pentru că idea omenimea s'a luatu ântăiu ca conceptu u- niversalu esactu, aldoilea in sensu nedeterminatu ). După tâte regulele trebue să . accentuăm princi- piul esenţialu, că judecăţile premise trebue să fie a- devărate ; dacă vre una nu va fi adevărată, ori va, fi indoelnică, şi conclusia va fi neadevărată, ori indo- elnică, ori cât de esact am face deducţia. 

Eserciţiu.—Să se critice următârele premise şi ra- ționamente: 
Cel ce e nedreptu, e uritu ; 
Uriţi sânt, intre alţii, și cei nedrepţi; 

  

  

  
  

    
  

Cei drepţi sânt iubiţi ; 
Cei nedrepți sânt uriți;. 

Unii 6meni au caracteru solidu ; 
Arabii sânt 6meni ; 

——— A cos a 
. AI 

Așadară se pâte să fie arabi de caracteru solidu. 

  

In mijlocul pământului nu e apă ; nele lucruri sânt la mijlocul pământului ;
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Toţi 6menii potu retăci ; 
Cai civilisați sânt 6meni; 

Aşadară nici unu omu civilisatu nu pâte retăci. 
  

Fiecare omu e datoru să fie dreptu şi voitoriu de 
bine; | 
Insulanii sânt 6meni ; 

Aşadară insulanii trebue să fie drepți. 
  

Ceea ce sbâră, e cu aripi; 
Cugetul sbâră; 
  

Aşadară cugetul e cu aripi: 

Ceea ce pâte cuprinde in sine mii de lucruri, e 
obiectu incăpătoriu ; 
Spiritul cuprinde in sine mii de cugete ; 

Așadară spiritul e obiectu incăpătoriu. 
  

5.— Specii de raționamente. 

Dacă raţionamentul se basează pe o judecată ma- 
joră categorică, se caracterisează de categoricu. 

Dar in unele casuri nu avem decât o judecată 
ipotetică, drept judecată majoră, și pe basa ei for- 
măm unu raționamentu spoteticu ; conclusia numai a- 
tunci e solidă, când e siguru adevărul din ipotesă, 
De es. 

Tesă: A e R (9) 

Raţionare: Dacă A e B, atunci e R 
Dar Ace B 

Așadară A e R 
"Tesă: A e R(?) 

Raţionare : Dacă A e b, atunci nue R.- 
Dar A e b 

Așadară Anu eh 
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Tesă: Dacă A e B, atunci A e C(?) 
Raţionare: bacă R e S$, atunci Ae C 

Dar dacă A e B, atunci Re S 

Așadară dacă A e B, atunci Ae CO | 
Tesă: Pâte omul cunâsce deplin puterea uni- 
versală (2) 

  

  

  

Raţionare: Dacă puterea universală ar fi infinită, 
omul n'ar put6-o cunâsce deplin; 

Dar puterea universală e infinită; 
  

Așadară omul nu pâte cun6sce puterea u- 
niversală deplin. 

Tesă: Prosa pâte fi poetică (2) 
Raţionare: Dacă ar consta poesia numai in me- 

tru, atunci prosa n'ar put f poetică; 
Dar poesia nu constă numai in metru; 

Așadară prosa pâte fi poetică. 
Tesă; Resbunarea pâte fi stimabilă (?) 

Raţionare: Dacă in resbunare nu sar putt face 
decât r&u, atunci resbunarea nu ar pute fi stimabilă ; 

Dar resbunarea nu se face numai prin 
reu ; 

Aşadară pâte esista, resbunare stimabilă. 
Tesă: Dacă cineva răpesce ce e al altuia, pâte 
fi mulțumitu (9) 

Raţionare: Dacă cineva se deprinde a risipi a- 
junge scăpătatu, şi nenorocitu ; 

Dacă cineva râpesce ce e al altuia, se 
deprinde a risipi: 

  

  

  

    

  

Aşadară dacă cineva, răpesce ce e al altuia, 
ajunge scăpătatu, și nenorocitu. 

De alte ori nu ne putem formă, decât o judecată 
disjunctivă drept basă pentru unu raționamentu, care 
prin urmare se caracterisează de disjunctivu sau al- 
ternativu.  Conclusia numai atunci va fi adevărată, 
când disjuncția din premise va fi adevărată şi esactă,
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Conclusia unui raționamentu alternativu e de .calitate 
contradicătâre calităţii judecății minore. De es, 

Tesă: A e B(9) 

Raţionare : A sau e B sau e Q 
Dar AnueC 

Aşadară A e .B. 
ori : A saue Bsaue C, 

Da AeC 

Așadară A nu e B. 

Tesă: Gimnastica este necesară (?) 

Raţionare: Gimnastica trebue să fie sau necesară 
sau stricăci6să; 

Dar gimnastica nn e stricăci6să ; 

Așadară gimnastica e necesară. 
De alte ori nu ne putem formă altă basă de ra- 

ționare, decât o judecată ipotetică şi disjunctivă tot- 
odată ; asemenea raționamentu se caracterisează de 
cornutu, şi anume dacă disjuncţia e in doue ramuri, 
raționamentul se numesce dilema, dacă e in trei sau 
mai multe ramuri, se numesce trilema, tetralema, po- 
lilema, și aşa mai departe. Pentru casă ajungem la 
constatarea unui adevăru nou prin unu raționamentu 
cornutu, trebue să urmăm după tâte regulele jude- 
căţilor ipotetice şi a celor disjunctive. De es: 

Tesă : R e P(?) 

Raţionare: Dacă R ar fi P, ar trebui să fie sau a 
sau t; 

  

  

Dar R nu e nici s nici t; 

Aşadară R nu e P. | 
sau : Dacă R ar fi P, ar trebui să fie sau s 

sau t; 
Dar Ret; 
  

Aşadară R e P. 
Tesă: A comisu acusatul crima (?) 

Raţionare: Dacă acusatul ar fi comisu crima, ar
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fi trebuitu, sau să o comită in timpul, in care din- 
sul nu era pusu in temniță, sau ar fi trebuitu ca 
dinsul să fie fostu fugitu din temniţă pe timpul crimei; 

Dar nici crima nu sa comisu, pe când acusatul 
era liberu, nici elu nu lipsea din temniţă pe timpul 
crimei ; 
  

Așadară acelu acusatu. n'a comisu crima. 

6.—Silogismu prescurtatu. 

Când putem lăsa subinţeleasă o parte din raţio- 
namentu, atunci nu. enunciem, decât celelalte părţi; 
şi anume in unele casuri lăsăm subinţeleasă o pre- 
misă, esprimând numai pre ceealaltă, şi indată după 
ea, conclusia; in asemenea casu silogismul e scurtatu, 
cu tâte că in cugetu, efectuim raționamentul intregu. 
De es. - | | 

Tesă: B e P(9) 

„Raţionare:'(...) 
| B e 

_Aşadară B e P. | 
Aci s'a subințelesu premisa majoră: O e P. 

Tesă: TeR(9): 
Raţionare:; Se R 

Aşadară T e R. e 
Sa subințelesu premisa minoră: T e S 

Tesă: Cei neactivi potu fi fericiţi (?) 
Raţionare: Numai acei 6meni potu fi fericiţi, a că- 

pora spiritu se agitează. 

Aşadară cei neactivi nu potu fi fericiţi. 
Sa 'subinţelesu premisa minoră : Spiritul celor ne- 

activi nu se agitează, O | 
Tesă: gimnastica e necesară (2). 

Bajonare: CI 
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Giminastica, perfecționează viaţa, omului; 

Aşadară gimnastica, e necesară, 
S'a subințelesu premisa majoră: 'Tot aceea ce per- 

fecționează viața omului e necesaru. 
In alte casuri. enunciăm "numai conclusia, basată 

logice pe terminul mijlocitoriu, iar judecăţile premise 
le efectuim numai in 'cugetu ; asemenea raționamentu 
se caracterisează de contrasu. De es. 

Tesă: Pe R(?) 
Raionare: (..... ) 

C....) 
Pe R pentru că e 0. 

Raționamentul enunciătu intregu ar îi: 
Toţi O'sânt- R 
Da PeoO 

Aşadară Pe FR. R. 
'Tesă: Corpurile se potu nimici (2) 

Raţionare: ( . ... . . ). 
| Co. 

! Corpurile. nu se potu nimici, pentru că csistă. 
Raționamentul intregu este::. 
Nici unu lucru, care esistă, nu se pote nimici; 
Dar corpurile esistă; 

Aşadară corpurile nu se potu nimici: 
Fserciţiu.—Să se intregească in silogismi următ6- 

rele părți de raţionamentu: Arta inobilează senti- 
mentele ..... Aşadară arta e necesară.— Tot aceea, ce 
e indispensabil pentru cultura societății, e: indispen- 
sabilu : pentru fie-care omu..;.. așadară educaţia e 
indispensabilă pentru fiecare omu.—Nobila. ambiţie e 
lăudabilă, .... pentru că ea dă impulsu, ca omul să 
se perfecționeze, 

  

  

  

  

  

7.— Figure şi moduri silogistice. 

Formula premiselor silogismului categoricu pâte
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variâ in patru forme principale, in patru figure silo- 
gistice, cum de esemplu : 

Tesă: | e T(?) 

Raţionare : 

2 3 
TeOT eo 
Oel|leoO 

Așadară I e T. 
Tesă  Puternicii de pe pământu potu fi nefe- 
riciţi (2) 

Raţionare : i 
Toţi Gmenii potu ajunge nefericiţi ; 
Dar puternicii de pe pământu sânt 6meni; 
Așadară puternicii de pe pământu pot ajunge ne- 

fericiţi. 

1 4 
Oe T O e T 
le O O el 

      

  

  

  

2. 
Nefericirea pote ajunge pre toţi 6menii; 
Unii 6meni sânt puternici o parte din viața lor; 
„Aşadară cei puternici potu ajunge nefericiţi. 

| 8 
: Nefericirea pâte ajunge pre toți 6menii; 
Puternicii de pe pămentu sânt 6meni; 
Aşadară puternicii potu ajunge nefericiţi. 

| 4. | 
Toţi 6menii potu ajunge nefericiți; 
Câţiva 6meni sânt puternici o parte din viaţa lor 
Așadară puternicii potu ajunge nefericiţi, 
Am putâ face și schimbarea aceea, că să mutăm 

premisele una in locul alteia; tot la aceeaşi conclusie 
am ajunge. Dar e de insemnatu, că trebuinţa n6s- tră este numai de a afla adevărul cel nou pentru noi, și nici decum nu e, de a inșira silogismi in diferite 
figure. 

  

  

  

 



— 95 — 

Dacă luăm in consideraţie variaţia judecăților in 
cantitate și calitate, aflăm, că variațiile principale. sânt 
următorele : judecăţi afirmative universale, și negati- 
ve universale, apoi afirmative particulare, şi negati- 
ve particulare. Să luăm cele doue ântăie vocale din 
verbul latinescu : affirm (0), ca representante pentru 
judecăţi aflrmative, şi vocalele din verbul latinu ne- 
go ca representante pentru judecăţi negative, anume 
vocalele ântăie (a şi e) pentru cele universale, cele 
de pe urmă (5, 0,) pentru cele particulare (şi indi- 
viduale), şi pentru inlesnirea memoriei, să primim 
cele doue versuri din usu: 

Asserit a, negat e, verum universaliter ambo ; 
Asserit î, negat o, sed particulariter ambo. 

Pe basa acestei convenţii, se formează câte unu 
cuvântu din trei silabe in așa ordine, că acele trei 
vocale să represente câte trei judecăţi aşa, cum potu, 
să formeze unu silogismu, care să ne ducă la câte 
unu adevăru nou. Asemenea cuvinte sânt următ6- 
rele : 

Barbara, Durii, Celarent, Ferio, Camestres, Baro- 
co, Darapti, Felapton, Bocardo, Disumis... Din tâte 
cuvintele aceste numai vocalele au importanţă pen- 
tru noi. De es. cuvântul: Ferio, sau vocalele din- 
trinsul: e, î, o, (pe basa convenției esprimate in” 
versurile susamintite) representează unu raţionamentu), 
in care judecata majoră (representată prin vocala e). 
este universală negativă, judecata minoră f (repre- 
sentată prin vocala 7,) este afirmativă particulară (ori - 
individuală), iar conclusia (representată prin vocala o) 
este o judecată negativă particulară. De es. 

Tesă; O e 8 (9) 
Raţionare în forma Ferio : 
Nici unu RnueS$.... (vocala e) 
Dar câţiva O sânt R... . (vocala 3) 

Aşadară câţiva O nu sânt 3... (vocala o): 
 



Tesă: Cel ce calumniază, e stimatu (?) 

Raţionare in forma Ferso : 
Nici unu inșelătoriu nu e stimatu. . . . (e) 
Dar cel ce calumniază, e inșelătoriu .... . (4) 

Aşadară cel ce calumniază nu e stimatu .. . (0) 
In aşemenea modu se potu formâ şi alte raţiona- 

mente conform cu vocalele celorlalte cuvinte. 
Eyercițiu.— Să se formeze silogismi după cuvintele 

următâre, dacă e posibilu: Datisi, Irato, Revelant, 
Dissipo, Cererent, Doria, Festina. 

8.—Raţionamentu compusu. 

În unele casuri nu avem siguranță despre adevă- 
rurile acele, cu care am voi a ne ajuta drept pre- 
mise pentru aflarea unui adevăru nou; in asemenea 
casuri căutăm alte adevăruri, cunoscute, şi cu aju- 
toriul lor raționăm, până consolidăm intr'o conclusie 
acelu adevăru, pre care apoi &l luăm drept premisă 
sigură, şi cu ajutoriul lui raționăm mai departe, până; 
ajungem la, constatarea adevărului, pre care-l cău- 
tăm. In asemenea casu efectuim ântăi unu raţio- 
namentu ajutătoriu, pentru ca să putem constata o 
premisă majoră, pe basa căreia să putem efectui ra- 
ționamentul propriu. Şi când nu avem nici unu a- 
devăru şiguru drept premisă pentru raționamentul 
ajutătoriu, atunci căutăm unu altu adevăru solidu, 
pre care-l luăm drept premisă majoră pentru unu 
raţionamentu ajutătoriu, prin care conchidem la unu 
adevăru, cu ajutoriul căruia apoi efectuim raţiona- 
mentul celu de pe urmă; prin aceasta aflăm adevă- 
rul, ce am căutatu. O procedură ca aceasta se ca- 
racterisează de raționumentu compusu ; ŞI anume când 
se razimă pe adevăruri universale, Și se conchide la 
adevăruri particulare, atunci se caracterisează de pro- 
gresivu, sinteticu sau deductivu; iar când se incepe 
cu adevăruri pasticulare sau individuale, şi se con-
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chide la adevăruri generale, atunci se caracterisează 
de regresivu, analiticu, sau înductivu. 

Esemple : , 
Tesă: F e P(?) 

Să presupunem, că scim, că F e R,; ânsănu gcim, 
dacă toți R sânt P; scim, că R e S, dar nu scim, 
dacă toţi S sânt P; scim că Se O, dar scim şi a- 
ceea, că toți O sânt P. 

Deci raţionăm: 

Toţi O sânt P; 
Dar toţi S sânt O; 

Aşadară toți S sânt P; 
  

Toţi S sânt P; 
Dar toţi R sânt S; 

Agadară toți R sânt P; 

Toţi R sânt P; 
Da FeR; 

Aşadară F e P. 
(Tesa e deslegată afirmativ.) 

Sau fără repetiţii: 
Toţi O sânt P; 
Dar toţi S sânt O; 

Aşadară toți $ sânt P; 
Dar toţi R sânt S; 

Aşadară toți R sânt P; 
Da Fe; 

Aşadară Fe P. 

Aceeași tesă. 
Raţionare negativă: 
Nici unu OnuebP; 
Da Seo; 
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Așadară S nu e P; 

Dar Res; 

Așadară R nu e P; 
Dar FeR 

Aşadară F nu e P. 
(Tesa e deslegată negativ.) | 

Conclusiile intermediare le putem lăsa şi subinţe- 
lese, esprimând numai conclusia cea de pe urmă. 
Silogismul compusu, și prescurtatu astfel, se numeşce 
sorite. De es. 

Aceeași tesă (F e P?) 
Raţionare: 
Toţi O sânt P sau: Niciunu Onu e P; 
Dar Seo; | Dar Seo0; 
Dar Res; Dar R e S; 

Dar FeR; Dar Fe; 
Așşadară FE e P. Așadară F nu e P. 

Tesă: Cel ce nedreptăţeşce pre altul, e fericitu(?) 
Raţionare: Cel ce simte neplăcere, e nefericitu ; 
Dar cel ce se turbură, simte neplăcere; 
Așadară cel ce se turbură e nefericitu. 
Dar cel ce se revoltă contra sa, se turbură ; 
Aşadară cel ce se revoltă contra sa, e nefericitu. 
Dar cel ce nedreptățesce pre altul, se revoltă con- 

tra sa; 

Așadară cel ce nedreptăţesce pre altul, e nefericitu. 
Tesă: Omul se pâte nimici (?) 

Raţionare: Nici unu lucru, care esistă, nu se p6- 
te nimici ; 

Dar 'tâte fiinţele din natură esistă ;. 
Dar tot aceea, ce viețuesce pe pamântu, e ființă 

a naturel ; 
Dar omul e ființă Vieţuitâre pe pământu ; 
Aşadară omul nu se pâte nimici. 
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Tesă: T e 0(9) 

Raţionare regresivă: 
Toţi T sânt A ; 
Dar ţoţi A sânt F; 

Aşadară toți T sânt F'; 
Dar toți FE sânt R; 

Aşadară toți TI sânt R; 
Dar toți R sânt O; 

Aşadară toţi T sânt O. 
Sau: Toţi T sânt B; 

Toţi B sânt R; 
Toţi R sânt F; 
Toţi F sânt O; 

Aşadară toți T sânt O. 
Tesă: Cel ce nedreptăţesce pre altul, e fericitu(?) 

Raţionare: 
Cel ce' nedreptăţesce pre altul, se revâltă contra sa; 
Cel ce se revâltă contra sa, se turbură; 
Cel ce se turbură, simte neplăcere ; 
Cel ce simte neplăcere, e nefericitu ; 

Aşadară cel ce nedreptățesce pre altul. e nefericitu, 
Tesă: Omul se pâte nimici (?) 

Raţionare: Omul e ființă vieţuitâre pe pământu; 
Tot aceea ce viețueşce pe pământu, e ființă a na- 

turei ; 
Tâte fiinţele naturei esistă ; 
Ceea ce esistă, nu se pâte nimici ; 

Aşadară omul nu se.pâte nimici. 
Esercițiu.— 1. Ce scopu avem noi cu raționamen- 

tele compuse 2—-2. Care e mai preţiosu: raționamen- 
„tul compusu, ori cel simplu? 
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METODOLOGIA. 
In cercetările nâstre despre cunoscințe se compli- 

că ideile adeseori intr'atâta, incât e imposibilu a le 
distinge pre unele de altele esact, atât in cuprin- 
surile cât şi in sferele lor, și apoi nu ne putem a- 
sigura deplin despre soliditatea adevărurilor.  Aşa- 
dară trebue să ne deprindem cugetarea, să distingă 
esact unu conceptu de cătră tâte celelalte, să cun6s- 
că deplin să măs6re sfera conceptelor apriat, şi să 
scie consolida adevărurile in spiritul seu şi intial al- 
tora. 'Trebue să ne deprindem a defini sau mărgini 
conceptele, a le divida sau impărţi, ale clasifica in 
intregul lor, şi a: demonstra sau consolida valdrea lor. 

1.—Definiţia. 

Voind să distingem unu conceptu de tâte celelal- 
te concepte, trebue să-i precisăm cuprinsul esact, a- 
șa, că să nu se pâtă confunda cu altul; şi atunci 
dicem, că-l definim, sau &l tratăm in definiţie.  A- 
ceasta o facem, enumerând tâte caracterele logice a- 
le conceptului, in legătura lor logică. 

Definiţia trebue să fie adevărată ŞI esactă, să con- 
țină tâte caracterele logice ale conceptului; să nu re- 
peteze nimicu, şi să nu cuprindă nimica alta, decât 
acele caractere logice. De es. Omul e fiinţă sensiti- 
vă neraţională, acestă definiție nu e adevărată, pen- 

„tru că conceptul: omu constă numai din caracterele 
de ființă şensitivă și rațională. — 

De es. omul e ființă rațională; acâstă definiție e 
necompletă. Alte” esemple de - definiții defectudse: 
pămentul e stea ficsă; (defin. neadev.) acsa e linea, 
in jurul căreia ne inchipuim, că se invârte unu corpu 
organicu ; (defin. neadev.) ;—polul este punctul din 
mijlocul unei acse; (meadev.); ecuatore este cercul,
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pre care ni-l inchipuim! pe şuprăfața pământului 
(necompletă.) . .. . Definiţii bune: ecatore este 
cercul, pre care ni-l inchipuim pe suprăfața pămen- 
tului, in egală distanță de polurile lui; —omul e fi- 
ință sensitivă şi rațională ; — spiritul e fiinţă activă 
consciută. 

In definiţie trebue să arătăm caracterele logice ale 
conceptului, a ideei compuse despre unu lucru; a- 
șadară când am aminti totdeauna numai ințelesul cu- 
ventului, precum lam moștenitu, in cele mai multe 
casuri am face definiții necomplete, altădată şi nea- 
devărate.  Aşadară definiția nominală, adecă aceea, 
in care nu se amintesce, decât ințelesul istoricu al 
cuvântului, nu sânt de valâre pentru sciinţă, decât 
numâi. ca notițe istorice; de- es. filosofia este iubirea 
de ințelepciune. Definiţie reală, scientifică : filosofia 
este sciința despre principii.— Alte definiţii nomina- 
le: Geometria este măsurarea pământului; Metafisica 
este ceea ce urmeză după fisică. 

Când voim să :arătăm unu conceptu mai de a- 
prâpe in natura sa individuală, precum se manifes- 
tează în 6Grecare momentu anumitu, atunci enume- 
răm t6te calitățile considerabile ale acelei represen- 
taţii, chiar şi pre cele neesenţiale şi variabile. A- 
semenea arătare se numesce descripția obiectului. 
De es. definiție: estetica este sciința care tratează 
despre frumosu.  Descripţie: Estetica este aceea par- 
te a filosofiei, în care esaminăm sentimentul neplă- 

„cerii, ce ne causează lucrarea monotonă și uniformă 
din ocupațiile de tote dilele, și allăm, că spiritul tre- 
bue să vină in mişcări libere, pentru ca să inceteze 
meplăcerea, şi dincontra să simtă plăcere, care se 
caraeterisează de estetică; după aceasta arătăm, prin 
câte mijl6ce putem aduce spiritul în mișcare liberă 
și armoni6să, anume prin voinţa sa proprie, şi prin 
impresii de dinafară; şi infine aflăm, şi ficsăm, cum 
trebue să fie mişcarea spiritului, pentru ca să simtă 
plăcere — estetică. — Definiţie” nominală: Definiţia este
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mărginire ; definiție reală : definiția este enumerarea, 
caracterelor logice a unui conceptu.— 

Fserciţiu.-— 1. Să se trateze in definiţie reală și in 
descripţie următârele noţiuni; Pedagogia, triunghiu, 
raționamentu, definiție, numeru.—2. Ce tratăm in 
definiție: cuprinsul ori sfera conceptului ?— 

2.—Divisia și clasificarea. 

Când voim să precisăm sfera unui conceptu in 
conceptele acele subordinate, din care se compune, 
atunci trebue să luăm mai ântăi o representaţie, 
drept basă, și cu privire la acea basă impărţim sfe= 
ra conceptului respectivu in ramurile sale; ceea ce 
se numesce a divide, a impărţi conceptul, sau a-l 
trată în divisie. Divisia trebue să fie adevărată, şi 
esactă, adecă representaţiile, care formâză ramurile 
divisiei, trebue să fie coordinate, intre sine şi subor- 
dinate in acelaşi gradu sub conceptul principalu, pre 
care-l dividăm; trebue să fie complete, adecă suma 
lor să represente sfera intreagă a conceptului, dar să 
fie contrarie intre sine, adecă să se escludă una pre 
alta. Pre același conceptu &l mai putem divide şi 
din alte puncte de vedere, și formăm codivisii, sau 
divisii coordinate. 

Pre fiecare ramu de divişie &l putem divide mai 
departe, tot in același modu, şi formăm subdivisii, 
sau divisii subordinate sub divisia cea principală. De 
esemplu: dacă voim să dividem conceptul ființă, tre- 
bue să luăm de basă pentru divisie de es. idea e- 
senței ei; astfel ființele se dividu in corpuri şi in 
puteri. Același conceptu: ființă se mai pote divide 
din punctul de vedere al vieţei; fiinţele se impartu 
in vie şi în ființe fără viață. Corpurile se potu di- 
vide din punctul de vedere al organismului ; anume 
corpurile se impaitu in organice ŞI neorganice; scl. 
— Divisii defectudse: corpurile se impartu in reci și in
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solide; ființele se dividu in ființe corporale, ființe 
organice, şi ființe solide. | | 

Când voim, să desvoltăm basa logică a unei sciin- 

ţe intregi, atunci trebue să tratăm intreaga sferă a 

conceptului fundamentalu, dividându-l întâi in păr- 
țile lui principale, conform cun cel mai importantu 
punctu de vedere; după aceasta trebue să dividem 
amândoue ramurile divisiei in ramurile lor, şi aşa 

mai departe in linii nentrerupte, trecând prin codi- 
visii şi subdivisii, până la individi. O asemenea lu- 

crare se numesce a desvolta, sfera unui conceptu ir 

clase logice, sau a clasifica acelu conceptu. Unu 

organismu intregu de clase se numesce sistemul com- 

pletu al unei sciințe, şi unitatea sistemului o for- 

mează idea supremă, sau conceptul fundamentalu, 
pre care lam tratatu in divisia fundamentală.— De 

es. sistemul corpurilor in combinaţia lor cu puterile: 

corpurile sânt neorganice şi organice. Corpurile ne- 

organice sânt lichide şi solide; cele lichide sânt gă- 

zâse şi simplu lichide . . . . Cele organice sânt cu 

mișcare spontenee, şi fără mişcare sponianee; cele cu 

mișcare spontanee sânt raţionale şi neraţionale 

continuând astfel divisia tuturor ramurilor acestei 

clasificați, până 14 indivigi, se construe sistemul fiin- 

țelor din natură, care formează schiţa fundamentală, 

baza filosofică a sciințelor naturale.— 
Esercițiu.—Să se facă divisia și clasificaţia noţiu- 

nilor următâre: lucrare psichică, filosoiie, artă . . . 

şi să se spună, care e idea fundamentală, unitatea 

scienţifică, în fiecare din sistemul acestor idei. — 

3.— Certitudineă 

Noi avem necesitate de'a ne asigura de fiecarea- 

devăru aşa, ca să-l vadă spiritul clar și precis, și să 

au se ivească vre o representaţie, care săfie in dis- 

armonie, in contradicţie cu acelu adevăru. În ase= 

menea stare spiritul vine in raportu precisu cătră a-
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devărurile din cugetarea sa, şi acestu raportu al spi- 
ritului cătră celelalte adevăruri se numesce cerfitudi- 
ne. Certitudinea e scopul, ce căutăm a realiza prin 
fiocare cercetare. scienţifică.— | 

Despre unele judecăţi, şi anume mai ales despre 
judecăţile apodictice are certitudine spiritul, indată 
ce le cugetă clar și esact, fără să trebuiască a le de- 
duce din alte adevăruri prin raţionare, ceea ce ade.- 
seori ar fi şi imposibilu. Spiritul are certitudine di- 
rectă despre adevărul lor, şi nici nu-l pâte nega in- 
naintea consciinţei sale, nici a-l modifica. O aseme- 
nea, certitudine se numesce evidență sau certitudine 
obiectivă. Unele adevăruri se arată de evidente in- 
naintea inteligenței după simpla cugetare, fără ca să 
avem necesitate, a le observa cu sensurile nâstre in 
casuri anumite, in care se realisează in fapte.  Ase- 
menea adevăruri se numescu adeveruri raționale, in- 
telectuale, sau „apriorice“ (de la latin. »a priori, a- 
decă inainte de a observa ceva cu sensurile in rea- 
litatea obiectelor de afară de spiritu). De es. intre- 
gul e mai mare decât oricare parte a sa, despre a- 
ceasta avem; certitudine obiectivă, inainte de a m&- sură unu intregu cu vre o parte a sa ;—efectul ur- mează după causă; unu raportu nu pâte esista de- cât intre doue sau mai multe lucruri ; rămânând, ne- schimbată massa unui corpu, cresce in volumu, da- că se dilatează; unul e mai puţinu, decât doi; [i- 
nea e compusă. 

Alte adevăruri nu ni le putem formă in cugetu numai, ci trebue să observăm ŞI esaminăm lucrurile 
in natura lor şi in schimbările lor obiective; şi du- pă ce le observăm prin vedere, audu, mirosu, pipă- indu-le ori gustându-le, ne compunem idei şi le a- ducem m raporturi de judecăţi; și dacă le observăm Just şi esact din tâte punctele de. vedere, in tâte ra- porturile lor cele mai insemnate, atunci spiritul nos- tau are certitudine despre dinsele; asemenea certitu- dine ne representă adevăruri „consolidate după. espe-



riența, sensuală, şi pentru aceasta se caracterisează de 
adevăruri esperimentale, adevăruri date de esperienţă, 
empirice sau aposteriorice, (de la latin. a posteriori 
adecă după esperienţă sensuală). De es. luna se in- 
vârte numai odată imprejurul acsei sale, in timpul, 
in care se invârte odată injurul pământului; corpu- 
vile se dilatează prin căldură ; lumina e mai repede 
decât sunetul. 

În sciinţe adeseori aflăm unele adevăruri pe cale 
esperimentală, pe calea. observaţiei, şi ay oi prelucrăm 
acele adevăruri mai departe pe cale curat intelectu- 
ală; de es. observăm o stea in sborul seu, și după . 
observaţie calculăm in cugetu cursul ei de mai de- 
parte, fără de a o mai observa. 

Esercițiu.— Din ce adevăruri se compune Matema- 
tica, Logica, sciințele naturale, istoria, astronomia? 

4.— Demonstrația. 

Subiectul cugetătoru nu pâte ajunge la certitudi- 
ne totdeauna deadreptul ; adeseori este nevoitu să-şi 

redeştepte ântăi alte adevăruri, despre care are cer- 
titudine, și prin aceasta și formează certitudine des- 
pre adevărul cel nou din spiritul seu, ori dintral 

altuia. O lucrare ca aceasta se numesce demonstra- 

ție sau probare; şi adevărurile acele, cu care. se a- 

jută spiritul pentru a probă sau demonstra unu a- 

devăru, se numescu probe, rațiuni, sau argumenie. 

Demonstrația, unei tese o facem prin conclusie ne- 

mijlocită, prin raționamentu contrasu, ori scurtatu, 

sau şi prin raţionamentu intregu ; și când nu putem 

«demonstra ceva cu ajutorul unui singuru raționa- 

mentu, atunci înșirăm mai multe raționamente scur- 

tate (soriţi), și la casu de necesitate chiar unu lanțu 
de raționamente intregi. 

Demonstrația numai atunci va fi solidă, şi ne va 

duce la adevăru nou cu certitudine, când o vom in- 

țemee pe adevăruri solide, şi nu vom deduce altu



— 106 — 

ceva, decât ceea, ce urmează cu necesitate logică din 
adevărurile respective; așadară nu putem probă ce- 
va chiar prin judecata din tesă, pentru că aceea ân- 
că nu e sigură, decât după probare, pâte că din de- 
monstraţie vom ved6, că e chiar neadevărată; tot 
din aceleşi cause nu putem probâ ceva cu adevăruri 
care ar urmă din adevărul cel din tesă; in fine tre- 
bue să combinăm tâte probele, şi să conchidem la 
o judecată, care să fie compusă conform cu totalita- 
tea probelor, precum se modifică ele reciproc, şi con- 
clusia să nu contradică nici unei probe, ci dincon- 
tra să armonieze precis cu combinaţia, lor justă şi 
esactă. De esemplu: tesă: Estetica e necesară pen- 
tru fiecare omu (2). Demonstraţie: 'Tot aceea, ce 
imblândesce spiritul omenescu, 8l innobilează ; ceea 
ce innobilează spiritul omenescu, este necesaru ; Es- 
tetica imblândesce spiritul omenescu;—așadară Este- 
tica este necesară pentru fiecare omu.— 

La demonstrația unor tese ne este mai favorabilu. 
a ne basă pe adevăruri universale, sub care subor- 
dinăm judecata din tesă. Când plecăm in demon: 
strație de la adevăruri universale, și deducem din- 
tr'insele adevăruri particulare, acestu modu de pro- 
cedare se numesce metodu sau cale progresivă, sin- 
telică, și deductivă; şi anume când intemeem de- 
monstrația pe unu adevăru raţionalu sau aprioricu, 
sintesa din demonstraţie se caracterisează de raţio- 
nală, sau apriorică; de es. tesă: S6rele este supusu 
legilor naturei (?). Demonstraţie : Fiecare lucru din 
natură e supusu legilor ei; sârele e lucru din na- 
tură; —aşadară s6rele e supusu legilor naturei.— Când, 
intemeem demonstraţia tesei pe unu adevăru uni- 
versalu esperimentalu, empiricu, aposterioricu, sinte- 
sa se caracterisează de aposteriorică; de es. tesă: Pu- 
ternicii pământului sânt supuşi la greşeli (2) Demon- 
strație : fiecare omu e ființă neperfectă, fiecare ființă 
neperfectă e supusă la greșeli; puternicii pământului 
sânt 6meni ;—așadară puternicii pământului sânt su-
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puși la greșeli.—Unele tese le demonstrăm luând 

intr'ajutoriu adevăruri pârticulare ori individuale, de 

la care trecem la adevăruri generale. Această cale 

de demonstraţie se caracterisează de modu sau me- 

todu regresivu amaliticu, sau înduclivu; de es. tesă: 

Omul este espusu la pericule totdeauna (2);—demon- 

straţie: Omul este espusu la pericule diua; omul e 

espusu la pericule n6ptea;—așadară omul totdeauna 
e espusu la pericule.— 

Unele tese nule putem demonstra deadreptul prin 

nici unu adevăru, prin nici unu argumentu solidu. 

In asemenea casuri ne conformăm cu principiul, că 

fiecave lucru se pâte determina și prin . aceea ce-i 

este contradicătoriu deadreptul; și dacă putem de- 

monstra, că e -abșurdu ori imposibilu ceea ce e con- 

tradicătoriu tesei, din aceea urmează cu necesitate 

logică, că tesa e adevărată; asemenea procedură se 

numesce demonstrație indirectă ; de esemplu: este 

cunoscutu, că omul retăcesce: uneori, și crede că e- 

sistă unu lueru, despre care află pe urmă, că nu e- 

sistă; aşadară nu admite ca siguru, că omul esistă; 

ni se ivesce dară ca tesă de resolvitu: Omul esis- 

tă (2). Demonstraţie: Omul se indoesce despre a- 

ceea, că esiste, au nu esistă: ânsă dacă nu ar fi e- 

sistând, nu s'ar indoi despre esistența sa; şi numai 

aşa, Sar put iudoi, dacă ar fi esistând ; dar elu se 

indoeșce; a se indoi fără de a esistă, este absurdu ; 

—aşadară omul esistă.— 
Fserciţiu— Să se controleze următârele demonstra- 

ţii: tesă: In mijlocul pământului este apă (2) De- 

monstraţie: Dacă nu ar fi apă in mijlocul pământu - 

lui, nu ar isvori apă dintrinsul; dar isvoresce apă 

din pământu ;—așadară in mijlocul pământului e a- 

pă.—Tesă: In mijlocul pământului e focu. Demon- 

straie: Dacă in mijlocul pămentului nu ar fi focu, 

nu ar put sburâ focu din pământu; ânsă in unele 

locuri a sburatu focu din pământu; așadară e tocu 

in mijlocul pământului.—-Tesă : Sârele se invete im-
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prejurul pământului (?). Demonstraţie: Noi vedem, 
că s6rele se redică asupra orizonului nostru, trece 
de ceea parte, și pe urmă iarăşi se redică pe unde 
sa redicatu mainainte, și aceasta se numesce a se 
inverti imprejurul pământului ;—aşadară sârele se 
invârtesce imprejurul pămentului.— 

5.— Probabilitatea. 

În unele casuri nu putem probă tesa cu certitudine 
nici direct nici indirect, și sântem nevoiţi a ne măr- 
gini la Grecari graduri de. probabilitate, adecă in 6- 
recare apropiere logică și speranță, de a o pute pro- 
bâ cu certitudine. Când ni se presentă mai naulte 
sau mai tari probe, adecă mai multă putere demon- 
strativă contra tesei, decât pentru ea, unu casu ca 
acela se numesce neprobabilitate ; iar când este tot 
atâta putere demonstrativă pentru tesă, câtă este 
contra ei, casul se numesce îndoială; Şi când pute- 
rea demonstrativă pentru tesă precumpănesce inain- 
tea probelor contra, ei, casul se numesce probabilita- 
te; şi, îinfine, când probele contra tesei se nimi- ceşcu dinnaintea puterii ' demonstrative pentru ea, 
spiritul &şi desface ori ce urmă de indoială, şi se află in certitudine. Dincontra, când se ivesce atâta 

putere demonstrativă contra tesei, incât se nimicesce puterea demonstrativă pentru tesă, atunci. spiritul se află in certitudine despre aceea, că tesa, nu e adevărată, 
a.—Analogia. 

Când nu putem cunâsce tâte calitățile unui lucru nici nu putem afla, de ce clasă de lucruri se ţine, atunci &i comparăm calitățile cele cunoscute, cu ca- lităţile altor lucruri, şi dacă aflăm, că acele calităţi sânt egale cu unele calităţi a celorlalte lucruri, a că- rora natură o cunscem deplin, atunci sânteni ple- cați a conchide cu &recari graduri de probabilitate, că şi acele calități, pre care nu le putem observa
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in momentu, vor fi egale cu celelalte. calități ale o- 
biectelor, a cărora natură o cunscem deplin, şi că 
obiectul din cestiune se va ţine- de aceeaşi clasă. 
Asemenea raţionare se numesce analogie. De esem- 
plu aflăm o monedă ştearsă in parte; observând pe 
ea, 6recari semne, şi cunoscând din sciinţa despre 
monede, in ce clasă de monede se află acele semne, 
conchidem cu probabilitate, că moneda cea ştearsă 
e din aceea clasă de monede, şi conchidem, căa a- 
vutu odata şi celelalte calităţi ale aceleiaşi clase. 

Eserciţiu.— Când am află in pămâentu o frântură: de 
osu, ce consideraţii ar trebui să facem, pentru ca să 
afiăm, din ce clasă de animale este acelu osu? Să ne 
inchipuim relativ la unu asemenea osu unu casu în 
care să fie neprobabil că acela să se ţină de clasax; 
să ne inchipuim indoială, probabilitate, asemenea să 
ne inchipuim casul cu certitudine, că osul se ţine 
de clasa x.— 

b.— Inducţia, 

De câte ori nu putem cunâsce unu adevăru uni- 
versalu despre o clasă sau specie intreagă de obiec- 
te, esaminăm atâţi individi din aceeaşi clasă, câți &i 
putem observa; şi după ce-i cun6scem, atunci con- 
chidem că tâtă clasa sau specia aceea va ave acele 
calităţi, ceea ce ne va formâ unu adevăru in forma, 
unei judecăţi universale nedeterminate; asemenea lu- 
crare se numesce inducție; şi cu cât vom cunsce mai 
mulți individi, cu atâta ne vom inălța mai multu în 
graduri de probabilitate; iar dacă vom put6 observa 
toți individii, care compunu clasa respectivă, atunci 
inducția nu va fi mai mult necompletă, ci vom ave 
inducţie completă, şi spiritul nostru se va redica din 
probabilitate, consolidând in sine adevărul cu certi 
tudine. De es. 
Tesă: Tâte limbile europene sânt de origine arică (?) 

“ Raţionare: 
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Tâte limbile latine sânt de origine arică,; |(Undueţie 
Tâte limbile germane sânt de origine arică ; | necom- 
T6te limbile slavice sânt de origine arică ; | pletă.) 

Limbile europene sânt de origine arică. (Conclugie fă- 
ră certitudine.) 
Tesă: Tâte corpurile au puteri (?) 

  

  

Raţionare : | 
Corpurile neorganice au puteri ;| (Inducţie com- 
Corpurile organice au puteri; pletă.) 
  

T6te corpurile au puteri. (Certitudine). 
Tesă: Tâte limbile europene sânt de origine arică (?) 

Raţionare : 
Tâte limbile latine sânt de origine arică; 
Tâte limbile germane sânt de origine arică; 

  

Limba ungară nu e de origine arică. 

Nu tâte limbile din Europa sânt de origine arică. 
(Cerditudine.) 

Esercițiu.—1. Ce e mai preţiosu pentru spiritul 
omului: certitudinea, ori probabilitatea 2—9. Să se 
reslve tesa: Omul e scutitu de pericule pe o partea 
suprăfeţei pământului (2) 

  

6.-—Sofisma. 

Când cineva greșesce în demonstraţie, ajunge la 
conclusie rătăcită, neadevărată ; asemenea casu se nu- 
mesce paralogismu, şi dacă cineva comite greșeli in- 
adins, cu consciință, pentru ca să facă pre altul 

„să considere drept adevăru ceea ce nu e adevăru, 
asemenea faptă consciută se numesce sofismă. 

Contra sofismelor altuia ne vom asigurâ, dacă vom 
controls natura logică a coriceptelor şi a tuturor i- 
deilor respective, şi vom esaminâ modul raționamen- 
telor şi a demonstraţiei in tâte privinţele.



    

OO PPO Do 

   



MORALA. 

      

A 

FUNDAMENTUL MORALEI. 
1.— Scopul vieţei. 

Din natura omenească urmează logice, ca omeni- 
mea să-și propună drept scopu principalu raţionalu: 
perfecția sa şi a indi vigilor ; disposiţia individuală a 
fiecărui omu &l face să-și propună drept scopu prac- 
ticu : fericirea sa. Când. indiviii ar fi nefericiţi, ar fi 
turburaţi ; ar fi departe de pertecție; atunci şi ome- 
nimea, ar fi departe de perfecţia sa; fără fericirea in- 
dividilor ar fi pre neimplinită perfecţia omenimii. 
Trebue dară să considerăm ca scopu practicu.: fericirea 
omului, iar ca scopu raționalu, superioru: perfecția, 
atât a omenimii, a relațiilor și instituţiilor sociale, 
cât şi a vieţei individilor in parte. 

2.— Gradaţia perfecţiei și a fericirii. 

Uneori omul e in stare normală, indiferentă; pre- 
cum e ori care omu sânătosu și liniscitu; altădată 
&i lipsesce ceva, şi aşa se află in stare de Grecari 
graduri de defectu, şi pâte căde și mai adânc în a-. 
ceeași direcţie, suferind stricăciuni și mai mari, in 

ori ce privință ; de es. in sănătatea sa, in averea, 
on6rea ori in siguranţa sa; asemenea stări de de- 
fectu sânt in disarmonie cu dorința omului, sânt con-. 
trarie cu voința lui; aşadară ne putem inchipui o 

. . | 8
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scară de graduri, o linee, pe care să representăm 
starea normală neschimbată, la unu punctu, care va 
urmă să ne representeze starea indiferentă, așadară 
El vom caracterisa de nulă, zero, (0); de aci intro 
direcție pe aceeaşi linee vor urmă gradurile de de- 
fectu, gradurile negative, de neperfecţie, (—1—9—3 
—4....) de es. omul bolnavu, celu fără educaţia ne- 
cesară, omul reutăciosu, omul nedreptu, făcătoriul de 
rele, ucigașul, scl. această scară de neperfecţie se conti- 
nuă până la unu gradu, (—n),in care omul incetează 
afi omu, şi incepe a fi animalu neraționalu, ori lu- 
cru fără viaţă, şel; de es. când cuiva i se turbură 
cugetarea, ori organismul vieţei, şi când trece din 
viaţă. 

Omul se ridică din starea sa normală indiferentă, 
desvoltându-și puteri mai multe, și perfecţionându-se 
in ori ce privință ; de es. când cuiva &i crescu pu- terile corporale și spirituale, când cineva invaţă a esecuta diferite lucruri folositâre, inaintează in in- strucţie, in educaţie, cel ce e de caracteru Justu, ma- rinimosu, activu, scl. aceste guaduri de perfecționare va urmă să le caracterisăm drept graduri positive (414243... ), şi le putem continua, in cugetu, fără de a le pute mărgini, (Ft păi. +n). Scopul rațional este de a se ridica omul de la graduri mari de neperfecție la graduri mai mici, și tot inainte în aceeași direcție, la starea, normală, indiferență, și tot inainte in graduri mai mari de perfecţionare; ori in sensul scărei de mainainte, scopul raţional al o- menimii este de a inainta nencetatu in direcţia: 
Dep. n, 

In privința, fericirii, omul se simte uneori in sta- re indiferentă, când nu simte nici durere nici plăcere positivă; de aci pote trece in stare de neplăcere, ca- re vanază in graduri ; de es. când cineva simte du- rere corporală, altădată mai mică altădată mai vio- lentă, ori cineva perde pre părinții sei, Și se intriş- tează; când cineva se scie vinovatu de nenorocirea
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altuia, scl.—Omul se ridică de la starea sa indife- 
rentă la starea de plăcere positivă,; de es. când ci- 
neva se scie pre sine -de autorul unei fapte firumâse. 
Deci şi in privinţa fericirii ne putem imaginâ o scară 
de graduri, de la gradul zero (0), int”o direcţie gradu- 
rile neplăcerii, a nefericirii şi durerii, graduri negative 
(—1—2—..... „„—n.) şi tot de la gradul zero pe a- 
ceeași linee, in direcţia opusă, gradurile plăcerii, ale 
bucuriei, ale fericirii, graduri positive, (-4-1-4+9+-3 
Fe. +-n).. Omul doresce a trece de la graduri 
mari de neplăcere la graduri mai mici de neplăcere, 
de aci innainte la starea indiferentă, şi tot innainte 
cătră graduri mai mari de plăcere positivă; sau in 
sensul scării, ce ne am imaginatu, omul doresce a 
trece in direcţia :—n....x—..... + n.— — Pe cât 
stă omul neschimbatu in 6recare stare, nu simte 
nimicu, nici plăcere nici neplăcere. Numai mişcarea, 

- agitatia spiritului &i deşteaptă sentimentul ; şi anume 
ori ce pasu face omul in direcţia decătră cel mai 
mare gradu deneplăcere, cătră celmai mare gradu de 
plăcere, el simte plăcere, chiar și atunci, când nu se 
vedică decât de la unu gradu de neplăcere la unu gradu 
mai micu de neplăcere; de es. cine pierde câteva 
lucruri preţi6se, când află o parte  dintrinsele, ori 
cine aude, că prin resboiu a perdutu pre fiul seu, 
dacă află pe urmă, că nu la perdutu, se simte forte 
fericitu, pe când s'a pututu intempla, că innainte de 
resboiu, când erau cu toții impreună, să nu fi sim- 
țitu fericire espresă.—Din conta, ori ce pasu face 
omul in direcția decătră cel mai mare gradu de 
plăcere, cătră cel mai mare gradu de neplăcere, sim- 
te neplăcere, chiar şi atunci, când n'a trecutu, de- 
cât de la unu gradu de fericire, la altul mai micu, 
ori la stare indiferentă ; de es. unu omu fericitu spe- 
ră unu nou succesu, şi se bucură in acea speranţă; 
deodată vede, că nu se va realiză ceeace aşteaptă; 
atunci el simte neplăcere, şi se simte cu mult mai 
nefericitu, decât se simţiâ atunci când âncă nu in-
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cepuse .a spera succesul cel: nou. Aseasta ni o vom 
insemna in scara, ce ne am imaginatu, in modul ur- 
mătoriu : ” 

o Î 5 Ț +n 
SE. : 
> i e A 2 Graduri de fericire. 

0.... Stare indiferentă. 

e Sf] 1 | 
S i = —3 Graduri de nefericire, 
0 : 

î [| —a | 
  

Perfecţia se combină cu fericirea așa, că cel ce a- 
junge a fi mai fericitu, prin aceasta a innaintatu şi 
in perfecţie, pentru că spiritul lui funcţionează cu 
mai multă armonie și energie, şi e mai dispusu a 
lucra pentru binele comunu, adecă pentru perfecţia 
comună. Asemenea și cel ce innaintează in perfec- 
ție, prin această &și prepară şi asigură mai mult şi 
fericirea sa. De esemplu, cu cât innaintează cineva 

„mai mult in instrucție și educaţie, cu atâta mai fe- 
ricitu se simte.—Și dincontra, cu cât cade cineva 
mai mult in neperfecție, cu atâta ajunge mai nefe- 
ricitu, și cel ce cade in nenorocire, perfecţia lui se 
micşorează. Putem formâ dară in general rapor- 
tul perfecţiei: şi a fericirii in următoriul principiu : 
perfecția și fericirea omenească stau in rațiune di- 
reaptă una cătră alta. | 

Eserciţiu.—1 E. posibilă fericirea, fără perfecţie ? 
—2. E posibilă perfecţia fără fericire 7—3. Pgte simţi 
omul fericire ori nefericire, in o stare nevariată ?— 

„&. Care e condiţia esenţială pentru ca omul să simtă 
fericire ori nefericire ?—:
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3.— Demnitatea personalităţii omenesci. 

Trăind omul in sinul naturei, este indusu a se 
compara pre sine cu celelalte ființe din natură. A- 
cele ființe sânt mărginite în calităţile lor, incât ducu 
esistență nesigură, nu-şi potu inteme€ nici unu fun- 
damentu de viață desvoltată şi garantată incâtva macar. 

Omul este dotatu de la natură cu calităţi eminente 
și cu disposiţii superi6re, incât dacă le desv6ltă de 
ajuns, le pune in lucrarecu calculu logicu, şi lu- 
crează cu energie, consecvență şi asiduitate: pâte in- 
“teme şi organiză o societate omenească, in care fie- 
care individu să-şi asigure posiţie cât se pâte de 
plăcută pentru tâtă viața sa, și aceasta cu mijl6ce 
distinse, pacinice, mai mult constructive, decât dis- 
tructive; de esemplu nu nimicindu-se unii pre alţii, 
nu consumându-și. unii altora proprietatea, ci dincon- 
tra, ajutându-se unii pre alții, şi redicându-se. 

Această distinsă și preţi6să natură formează noblefa, 
sau demnitatea. personalității omenesci. * 

Rațiunea constată demnitatea personalităţii ome- 
nesci, o respectează ca pre o natură superi6ră, Şi a- 
poi deduce, cari fapte omenesti, cari maesime, adecă 
principii practice de deprinderi, (mores), urmează lo- 
gice din idea nobilei nature omenesci, cari deprin- 
deri şi fapte sânt demne de omu, și le distinge de 
fapte și deprinderi ca acele cari nu urmează logice 
din nobila natură omenească, cari nu sânt demne 
de omu. Pre faptele demne de omu le aprobează 
cu necesitate logică, şi le respectă sub caracterul de 
fapte morale; iar pre . faptele nedemne de omu le 
desaprobă asemenea cu necesitate logică, și le res- 
pinge, caracterisându-le de fapte nemorale. 

De eserplu rațiunea constată, că resbunarea re- 
utăci6să nu e deamnă de omu, și. că, dincontra, sig- 
temul de iertare innalță val6rea omenimii, dacă se 
aplică cu calcul prudentu, fără escesu. 

Rațiunea propune dară necesitatea logică necon=
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diționată a respectului demnității omenesti, drept. 
principiu moralu fundamentalu. Acesta este așanu- 
mitul imperativu categoricu al raţiunii, relativ la con- 
duita omenimii. 

Omul scie că e independentu in decisia sa, Şi că 
dinsul &și pte conduce voința sa după indrumările 
şi invitaţiile logice ale raţiunii, şciind că s'ar putâ 
decide a urmă şi altmintrile; dinsul constată dară, 
că are distinsa putere de a se conduce pe calea ra- 
țiunii, învingând t6te inclinaţiile ordinare ale natu- 
rei sale inferiâre ; prin urmare scie că are valdre su- 
peridră, și se preţuesce şi respectă mai presuş, con- 
form cu distinsele sale calităţi şi  disposiţii. A- 
ceastă respectare de sine a omului se numesce con- 
sciinţa demnității sale de omu, din care urmează iu- 
birea rațională de sine, aşanumitul amoru-propriu. 

Eserciţiu. — 1. —E faptă deamnă de omu a chinui 
cu „pedepse“ pre bolnavii mentali ?—2. E demnu de 
omu, a trăi fără muncă, pe când alţii numai cu mun-= 
că grea se potu susțint?—3. E demnu de omenime, 
a tolera sclăvia și comerciul de 6meni ?—4 E demnu 
de omu, a spune neadevăru cu consciință despre a- 
ceasta ?--Nu e nedemnă de omu iubirea de sine, amorul propriu ?— 6. Cum pote degenera amorul 
propriu 2— 

4-—ldea Moralei şi val6rea ei. 

Respeclul raţionalu pentru demnitatea omenească este unu fundamentu, pe care putem inteme€ și des- volta tâte preceptele raționale, după care să ne con- ducem voinţa, liberă, pentru ca tâte actele de voință și tote lucrurile omului să urmeze în armonie logică cu rațiunea ;—ne putem formă unu sistemu de sci- inţă practică, după care să ne indreptăm tâte deprin- derile şi regulele voinţei şi activităţii n6stre ; aceasta va fi dară sciința armoniei voinţei kbere cu rațiunea, i se numesce Morala. Acele acte de voință liberă
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care sânt in armonie esactă cu rațiunea, sânt apro- 
bate moralminte, şi se caracterisează de bune, iar a- 
cele, care nu armoniază cu rațiunea şi cu demnita- 
tea omenească, sânt desaprobate moralminte, şi se 
caracterisează de rele. 

Cu sciinţa Moralei tindem practice şi nemijlocit a 
face, ca tâtă activitatea liberă a omenimii intregi să 
urmeze nentrerupt în armonie cu raţiunea, să reali- 
seze perfectia şi fericirea cea mai mare posibilă a 
omenimii pentru generaţia actuală şi pentru tâte cele 
viitâre. 

Celelalte sciinţe ne presintă mijl6ce puternice, cu 
care ne putem ajuta spre scopul raţional al omeni- 
mii; dar acele mijl6ce mai tâte se potu intrebuinţa 
şi spre căderea și nefericirea 6menilor. Morala întră 
nemijlocit in inima vieței, în curentul activității o- 
menimii, și-i presintă unu indreptătoriu generalu pu- 
ternicu, care o conduce numai cătră scopul seu ra- 
ţionalu, cătră perfecţia şi fericirea sa. Morala ne a- 

rată unu idealu de purtare raţională și salutară, fără 
care idealu omenimea, ar fi espusă a se sfăși6 6me- 
pii unii pre alţii, şi a se nenoroci. Aceste conside- 
xaţii arată, că val6rea reală, a Moralei este superidră, 
și utilitatea ei e nemărginită. 

serciţiu.— Care e principiul moral fundamental ? 

—9, Ce este Morala ?—Care e valorea reală a Mo- 

ralei pentru scopul rațional al omenimii ? 

5.- Divisia Moralei. 

Omenimea nu-și pte ajunge esact scopul moral ra- 

țional; ci numai câtu tinde a innaita în graduri de 

fericire şi perfecţie Din această tendinţă cătră unu 

idealu superioru urmează neșce consideraţii, din ca- 

re trebue să desvoltăm o sciință morală, care tra- 

tează cestiuni despre unu idealu supraumanu. Așa 

dară Morala generală se imparte in doue, anume
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Morala supraumană sau religi6să, adecă Morala des- 
pre idealul superioru, şi Morala umană. 

Relativ la, Morala umană trebue să considerăm a- 
ceea, că omenimea se imparte in doue, relativ la fie- 
care individu, adecă pe de o parte individul, iar pe 
de altă parte omenimea, afară de acel individu. Con- 
siderând noi acele acte de voinţă ale oricărui omu, 
care se rapârtă la el insuşi, vom eonstrui Morala 
individuală ; şi considerând pre acele acte de voinţă, 
cari. se rapârtă la, altul, vom formă Morala socială. 

Fserciţiu.—1 Din care consideraţii se formează 
Morala supraumană?—92. Cum se imparte Morala n- 
mană, și cum se imparte Morala in general ? 

6.— Sentimentul și consolinţa morală. 

Când cugetă omul idei despre nesce acte de vo- ință şi fapte ca acele, care sânt in armonie cu dem- nitatea. personalităţii omenesci, spiritul seu se linis- cesce, ori vine in emoție armoni6să, dinsul simte plă- cere morală; de esemplu, când cugetăm că cineva se aruncă in apă, salvează pre unu copilu, și-l adu- ce in brațele mumei sale.—-Când, dincontra, cugetă idei despre nesce acte de voință și fapte ca acele, care nu sânt in armonie cu demnitatea personalității omenesci, fapte distructive, care sânt nedemne de omu: atunci spiritul seu se turbură, Și vine in agitaţie dis- armonică, dinsul simte suferință morală; de esemplu când cugetăm că unu tiranu chinuesce . pre cineva, pentru că acela ăşi iubesce națiunea, sa, și nu vre să şi o renege.— Vedem dară, că spiritul are dispo- siția de a simţi ceva la idea despre acte de vo- înță deamnă ori nedeamnă de omu. Această dispo- siție a spiritului omenescu se numesce sentimentu mo- ralu; care se pote desvolta Și perfecționa prin edu- cae. 
Spiritul şi prin cugetarea sa, face distincție intre doue clase de acte de voință, anume distinge unele
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ca acele, care urmează logice din nobila natură o-. 
menească, care sânt conveniente. şi armoniază cu ca- 
lităţile omenesci superi6re; pre aceste le caracteri- 
sează de acte morale, sau acte cu val6re morală po- 
sitivă ș— de altă parte distinge acte de voinţă care nu 
urmează logice din nobila natură omenească, care 
sânt neconveniente şi nu armoniază cu calităţile o- 
menesci superi6re; pre aceste le caracterisăm de ac- 
te nemorale, sau acte cu val6re morală negativă. 
Disposiţia inteligenţei, prin care face această distinc- 
ție, se numesce consciința morală. Omul apreciază 
in conciința sa morală ori ce faptu, aducând idea 
faptului in raportu cu idea demnităţii omenesci, şi 
când idea faptului e in disarmonie cu idea demni- 
tății omenesci, acestu conflicțu turbură şi sentimen- 
tul, provocând intr'insul asemenea emoție disarmo- 
nică ; aceasta causează durere in acelu spiritu, ceea 
ce se numesce suferință morală ; de es. când ne in- 

chipuim, că unu teneru s'a jucatu cu oarmă de focii, 
fără precauţie, şi a impuşcatu pre drecâre din pă- 
vinții sei; această „culpabilă“ neprecauţie ne deş- 
teaptă în minte de esemplu idea unor animale nera- 
ţionale, care din iubire cătră puii lor &i stringu pâ- 
nă moru. Când cugetăm la ori ce fapte nedemne 
de omu, ne coborim în cugetu la ideile despre fiinţe 
inferi6re in graduri de val6re; pentru aceasta, dicem, 
că omul acela care comite fapte nemorale, se degra- 
dează, se injosesce; de esemplu acela care pentru 6- 
recare superare se resbună cu forţă fisică, contra u- 
nui omu, pre unul ca acela &l degradăm in spiritul 
nostru la rendul fiinţelor brutale neraționale, fiind 
că prin fapta, sa a derisu raţiunea, a disconsiderat-o, 
a lăsatu-o de o pârte. | 

Când sântem noi inşine aceia, a cărora faptă o 
consideră consciința drept faptă nemorală, nedeamnă 

de omu, atunci ne considerăm pre noi inșine drept 
ființă degradată, noi ne neprețuim pre noi inșine; 

in asemenea casu turburarea sentimentului . nostru
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este mai violentă, şi mai durerâsă, şi se numesce ru- 
şine, sau simţul propriei nâstre degradări; de e- 
semplu, când am comite o faptă nemorală, Şi am 
denunciâ pre unu nevinovatu, pentru ca să-l pedep- 
sească pre acela. 

Bisercițiu. — 1. Ce este sentimentul moralu 2—2. 
Esistă sentimentu moralu in fiecare omu ?—3. E des- 
voltatu sentimentul moralu în acelaşi gradu în fie- 
care omu ?—4. (are e mai preţiosu pentru omu, sen- 
timentul moralu desvoltatu in gradu considerabilu, 
ori cel nedesvoltatu ? —5. Ce este consciința morală ? 
—6. Pote inşelă omul conselinţa sa morală ?—'7. Du- 
pă ce omul a comisu o faptă rea, urmează în spi- 
ritul lui negreșit rușine, durere morală şi despreţu de 
sine ?—8. Pete rețin consciința morală pre 6meni 
de la fapte nemorale?-—9. E egală conşeiinţa in fie- care omu, ori se desvâltă cu educaţia ? 

„_7-— Motivele acţiunilor omenesoi. 

Tot aceea, ce provâcă vre o acțiune omenească, ge numesce mobilul sau motivul acelei acțiuni. 
Cel "principal motivu nemijlocitu pentru acţiuni o- 

menesci este voința omului. Voința urmează, după cum 0 conduce cugetarea. Cugetarea, la rândul seu se indreptează pe de o parte după simţurile sensu- ale, după inteligenţa practică, şi după consciința dem- nițăţii proprie omenesci, sau după amorul propriu, ia scurtu: după interesele propriei sale fericiri în dividuale; şi dacă acestu interesu conduce pre in- dividu la fapte ca acele, care sânt contra fericirii 0- Menimii in general, atunci se caracterisează de ego- 
SM ordinaru, Şi e motivu nemoral ; de esemplu a- cel impulsu individual care face ca individul să-şi immulțească, averea, impiedecând pre altul in inte 
resele lui cele seri6se şi respectabile. — Interesul in- dividual general cuprinde in şine interesul de a se 
ASigura şi preserva contra, suferințelor eventuale şi



posibile, dea se apărâ contra supărărilor, când &la- 
tacă, de a se eliberâ din relele realizate intr'insul, 
şi de ase innălță cât se pâte de mult in graduri de 
fericire positivă. Dintre aceste interesul cei mai ur- 
gentu este, de a se eliberă din suferinţele, ce au a- 
pucatu a se realiza şi a-l supăra; de esemplu pen-: 
tru individu e mai urgentu, să se vindece de o b6- 
lă, decât să deslege o problemă geologică ori astro- 
nomică.— Când cineva implinesce fapte morale, cu 
scopul dea gustă plăcerea morală, care urmează din 
faptele morale proprie, motivul lui e egoisticu, dar 
fiind că Ya făcutu să implinească fapte inorale, are 
val6re morală positivă, şi se numesce egoismu moral 
sau nobilu; de es. când cineva face anu bine, fără 
de a se areta, cine este, dinsul se bucură de mul- 
țumirea sentimentului seu moralu. 

Cugetarea se indreptează şi după consideraţiile ra- 
țiunii, a sentimentului și a consciinței morale, după 
simţul comunității omenesci universale, după simpa- 
tia şi antipatia socială. —Antipatia invită pre omu, 
să causeze neplăcere altuia, prin urmare e motivu 
nemoralu, sau cu val6re morală negativă; de es. 
când cineva distruge ori corupe proprietatea altuia ; 
ori când nu vr6 să alerge intrajutoriul altuia, când 
pre acela l'a ajunsu vre o nenorocire.—Simpatia, din- 
contra, invită pre omu, să facă plăcere altuia; și re- 
lativ la simpatie trebue să distingem doue clase de 
casuri anume se intemplă, că cineva simte simpatie 
cătră altul, din causă, că e aceea pers6nă, adecă din 
causa calităţilor ei, care e de esemplu frumâsă, ori 
bine educată, ori i-a făcutu unu bine, ori i-a pro= 
misu unu bine; aceasta e simpatie personală, și nu 
e motivu nemoralu, ânsă nici nu are valore morală 
positivă, ci e numai motivu personal, și intră in 

consideraţie reală numai in conturile private ale a- 
celor doue pers6ne; de esemplu, când cineva se | p- 

sesce pre sine de unu obiectu, şi-l dăruiesce unei per- 
s6ne, cătră care simte simpatie distinsă.  Celalaltu
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casu €, când cineva simte simpatie cătră altul  pen- 
ru aceea, pentru că acela e omu, iăr nu numai pen- 
ru că e acea pers6nă anumită, și nu alta; aceasta, 

teste simpatia umană in general, și are val6re mora- 
ă positivă; de esemplu: când cineva ajută pre unu 
călătoriu, ori pre unu bătrânu neputinciosu, ori a- 
pără pre unu copilu, ori contribue la unu scopu u- 
manu,—fără de a considera și de a pretinde, să fie 
ajutatu cutare omu şi nu altul, dintre cei ce simtu 
lipsă şi necesitate de ajutoriu.—Simpatia personală 
pote invita pre omu şi la aceea, ca, să comită fapte 
nemorale ; de esemplu cineva, voind să facă plăcere 
unei pers6ne, răpesce de la altul, și presentează a- 
celei persâne, cătră care simte simpatie distinsă. In 
unu casu ca acesta trebue să distingem doue mo- 
mente, anume, când omul presentă cuiva unu lucru, 
din simpatie personală, acestu faptu este indiferentu 
moralmente; iar când același omu a răpitu lucrul de 
la altul, a comisu o faptă nemorală, faptă degra- 
datâre.— 

Esercițiu.— 1. Care e mobilul sau motivul general 
Şi nemijlocitu pentru acțiunile omenesci?—9. Care 
sânt cele doue motive principale, care conducu vo- 
ința?—3. Care e caracterul esenţialu al egoismului 
celui ordinaru, și a egoismului celui nobilu sau mo- 
sal ?—4. Care simpatie are val6re morală positivă ? 
și când duce simpatia la acte nemorale ?-—5. Pentru 
ce nu pâte ave antipatia val6re morală positivă? 

8.— Inteligența practică. 

Dacă fiecare omu ar urmă numai după invitaţiile 
interesului seu individual, și nu s'ar ajuta unii pre 
alții, ar fi espusu fiecare la multe pericule, contra 
cărora nu Sar put6 asigura, singuru, nici nu s'ar pu- 
t6 elibera de nenorocirile, care ar apuca a-l ajunge ;. 
omul nu șar pute formâviaţă de val6re mai insem- 
nată, mai ales pentru aceea, pentru că mainainte de
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tâte nu lar educa nimene; prin urmare omenirea 
ar vegeta în stare selbatică, degradată, nenorocită. 
Dar inteligența practică constată că dacă individii 
%şi asociază puterile, şi le destină spre ajutoriu mu- 
tual, mainainte de tâte se crescu unii pre alții, și 
se facu capabili de o viață de val6re superidră, şi 
cu puteri unite se asigură unii pre alţii contra 
multor pericule, se apără cu multu succesu contra 
atacurilor intâmplătâre, şi mai uşor se eliberează u- 
nii pre alții dim nenorocirile realizăte; asemenea, 
mai multe bunuri positive &şi potu realiza cu puteri 
unite, se asigură unii pre alții contra multor peri- 
cule, se apără cu mai multu succesu contra atacuri- 
lor întâmplătâre, și mai uşor se eliberează unii pre 
alții din nenorocirile realizate; asemenea, mai multe 
bunuri positive &şi potu realiza cu puteri unite. 

Esercițiu.——Ce viaţă ar duce 6menii, când nu şar 
asociă puterile, ci ar trăi fiecare numai pentru sine, 
fără de a se ajută unii pre alții ?2— 

9.—Legea Morală. 

Rațiunea scie, cari. acţiuni sânt demne de omu, şi 
cari sânt nedemne de dinsul; consciința morală dis- 
tinge, cari fapte sânt morale, şi cari sânt nemorale; 
iar inteligenţa practică constată, că individul trăind - 
singuru, fără de a se uni cu societatea omenească, e 
espusu, a peri, și numai prin ajutoriu mutual potu 
ajunge 6menii fericiţi.  Așadară respectul rafiunii 

pentru demnitatea omenească, consciința . morală, şi 

inteligența practică, compunu unu fundamentu, pe 

care se pâte inteme€ și desvolta sciința Moralei.— 

Ânsă in unele spirite raţiunea nu e destul de des- 
voltată, ori consciinţa morală nu e destul de deștep- 
tă, sentimentul nu e destul de ageru și finu, şi in- 

teligenţa practică e intunecată, ori pr6 mărginită ;— - 

asemenea spirite nu sânt capabile a-și combină 

interesul lor in armonie cu binele publicu, nu
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se potu conduce cu consciință sigură totdeauna aşa, 
ca să nu calce cuviința morală. Este dară necesaru 
ca rațiunea să formuleze unu principiu fundamental, 
in care să arăte direcţia generală, in care trebue să 
urmeze tote acţiunile omenimii, şi să-i atribue au- 
toritate rațională superidră.— Considerând noi, că in 
sinul omenimii și in viața ei trebue să domine or- 
dine armonică, urmează să stabilim drept preceptu 
negativu, opreala raţională contra a ori ce faptu, care 
ar causă vre o supărare omenimii, ori ar espune-o 
la ceva reu, și dacă cineva a turburatu acea ordine, 
și amenință siguranța Gmenilor in ori ce modu, ea 
trebue restabilită.  Acestu preceptu general formea- 
ză idea dreptăţii sau a justiţiei in general. Conside- 
rând mai departe, că omenimea are scopul raţional, 
de a innaintă in perfecție, aflăm, că e de necesitate 
imperi6să, ca fiecare omu să lucreze nencetat, pentru 
fericirea și perfecția positivă a omenimii și a indi- 
vidului in parte; ceea ce formează idea bunăvoinţei. 

Principiul justefies şi a bunăvoinţei este acel pre- 
ceptu practicu, căreia &i recunâsce rațiunea autorita- 
te superidră, şi pentru aceasta &i atribue caracterul 
de lege morală. 
Eserciţiu.— Din cari consideraţii şi din cari idei 

se construe legea morală ?—.- 

10.—Sacţiunea !egii morale. 

Legea morală urmează cu necesitate logică din natura şi scopul omenimii; ea este acel principiu rațional care face ca omenimea, să se distingă prin o viață deamnă şi organisată astfel, că să inainteze in perfecție nencetat. Pentru aceasta, rațiunea, con- sideră legea morală drept cel mai mare binefăcă- toriu al omenimii, drept o mână ideală care innalță omenimea, in perfecţie cu putere superi6ră, redicată peste ori ce putere individuală, o consideră drept estractul puterii raţionale a omenimii, care &i nalță
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valrea la cel mai mare gradu, faţă cu tot ce mai 
e im intreagă natura, ea face pre omu domnul na- 
turei ; pentru aceasta rațiunea asigură legii morale 
respectu superioru ; intrinsa se respectează raţiunea 
pre sine insași, şi respectează propria sa realisaţie 
în circulația vitală a omenimii ; și prin urmare con- 
stată cuviința rațională necondiționată, de a se purta 
totu omul esact conform cu această lege. Acestu 
respectu superioru al raţiunii este sancţiunea raţiona- 
lă a legii morale. 

De altă parte inteligenţa practică constată, că nu- 
mai legea morală pâte salvâ omenimea de turburare 
Şi nenorocire, şi numai ea o conduce, să se inalțe 
in fericire positivă la gradurile cele mai nalte posi- 
bile ; şi fiind legea morală lege filosofică, adecă prin- 
cipiu general, fără posibilitatea unei singure escep- 
ţii macar, de aici urmează drept caracteru principal 
al legii morale: generalitatea ei, in sensul căreia ea 
ne indică necesitatea de a aplica justiţia şi facerea de 
bine la toți 6menii, nu numai la cutare persână a- 
numită, pentru că e acea persână și nu alta, ci la 
ori care omu, pentru că e omu, adecă ființă cu ra- 
iune şi cu natură distinsă, şi pentru că şi noi sân- 
tem 6meni, şi respectând generalitatea legii morale, 
scim, că și pre noi ne vor imbrăţişe ceialalți 6meni, 
când vom  căd6 noi la nevoe sau nenorocire; in 
scurtu generalitatea legii morale asigură cea mai ma- 
re fericire posibilă a omenimii in general, și fiecă- 
rui omu &i asigură ajutoru părintescu din partea o- 
menimii pentru ori ce casu, când lar ajunge dile 
grele.  Intr'insa fiecare omu şi vede cel mai puter- 
nicu razimu și ajutoriu pentru tâte eventualităţile 
vieţei sale. Din aceste motive inteligența omeneas- 
că asemenea, respectă legea morală, ca pre unu sal- 
vatoriu al omenimii contra turburării și a totalei ne- 
norociri. Acestu respectu al inteligenţei este sancţiunea 
practică a legii morale. | 

Eserciţiu. 1. Din ce urmează sancţiunea raţiona-
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lă şi sancţiunea, pracţică a legii morale ?—2 Ar urmă, 
după legea morală toţi 6menii numai din respectu 
cătră dinsa, fără altă garanţie ? - 

11.— Garanţia legii morale. 

In unele spirite e desvoltată raţiunea, și e culti- 
-vatu sentimentul şi consciința morală. Acei individi 
urmează după legea morală din propriul lor impulsu. 
Unii ca aceştia sânt totdeauna linişciţi in consciința 
nobilei lor moralități, și simtu nencetat, fericirea cea 
mai curată, emoţiile cele mai armoni6se.—Alţii nu 
sânt atât de solidi in conducerea rațiunii lor, şi in 
unele casuri se incearcă in cugetu a plănui vre o 
faptă contra, legii morale; ânsă cosciința lor se deş- 
teaptă şi-i mustră pre ei insuși, ca graiul unui jude- 
cătoriu moral ..nenșelatu ; aceasta le aduce spiritul 
in emoţii disarmonice, elu se turbură, şi sufere ne- 
plăcere morală; aceasta se numesce durerea mustră- 
rii consciinței ; dinsii se temu de această durere, și 
se oprescu dela intenţia lor cea retăcită. 

Ansă unii 6meni nu au sentimentu desvoltatu, nici 
consciință morală cultivată, și nu se oprescu din în- 
tenția lor cea nemorală, ci implinescu nesce fapte 
"egoistice, care nu sânt acte de binefacere, cu atâta mai 
puțin acte de justiţie, ci sânt fapte contra legii morale; de 
esemplu ucidere, incendiu, sau oricare altă supărare, 
cu unu cuvântu fapte vele, emorale. Asemenea in- 
dividi calcă legea morală, prin aceasta amenință in 
modu gravu buna ordine, armonia și integritatea. o- 
menimii. Contra acestui periculu trebue să se preserve 
şi să se apere omenimea cu mijl6ce . corespundătăre. 
Spre acestu scopu trebue șă-și organiseze unu sis- 
temu de pază și de apărare; trebue să se constitue 
unu sistemu de legi penale, cu disposiţii specificate, 
care să amenințe pre toți aceia, cari ar avă intenții nemorale, și să-i impiedece de la realisarea intenţiei lor. Şi dacă cineva a retăcitu până a comisu o fap-
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tă nemorauă, societatea trebue să realiseze amenința- 
vea din legea. penală, parte pentru a face, ca cel pe- 
depsitu să se indrepte, parte ca o fatală și tristă ne- 
cesitate, fiind. că dacă nu am realiza amenințarea, din 
legile. penale, atunci indată şa perde puterea, lor cea 
salutară pentru societate, căci toți cei cu disposiţii 
reutăci6se şar implini intenţiile lor cele pericul6se, ne 
mai impiedecându-se de legea penală, despre care 
ar sci, că nu o realisează nimenea, —Societatea tre- 
bue. să facă legea pentru sine insasi, pentru fiecare 
individu, fără o singură escepție, pentu că unu sin- 
guru omu ar put nenoroci miliâne de 6meni.— Nici 
la aplicarea, legilor. penale nu se pâte admite nici o 
„escepţie; căci dacă sar pute admite escepţie pentru 
“unu ceasu, tot asemenea ar urmâ.să se admită es- 
cepţie în tâte celelalte ceasuri, și legea morală n'ar 
fi garantată nici intr'unu casu ; fiecare făcătoriu de 
rele ar pretinde să se facă escepţie şi in privinţa lui ; 
astfel toți sar incurajă, și societatea omenească s'a 
sfăși6 pre sine insași. Din aceste consideraţii urmează 
cu necesitate, că şi legile penale trebue să le res- 
pectăm și aplicăm drept legi generale, şi fără es- 
cepţie in sinul omenimii. o 

Astfel pre legea morală o garantează, pe de o 
parte rațiunea, inteligența, sentimențul şi consciinţa 
morală individuală, pe de altă parte . penalităţile so- 
ciale,. fie acele pedepse positive esprese, fie şi numai 
desprețul din partea societăţii. — | 

> Eserciţiu.— i. În ce constă garanţia legii morale ? 
care sânt formele ei obiective. sau esteridre 72. Ce 
ar urmă, când am admite vre o escepție de sub le- 
gea. morală ? | 

  

12. Datoria morală. 

Natura, imzestrează pre îindividu cu calităţi, dispo- 
siții şi facultăți Superidre, ea se manifestează. intr'in- 

sul ca, o ființă care-i presentă disposiţiile acele pre- 
9
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ți6se, după care urmează cu necesitate, ca, dinsul să 
şi le desvolteze şi să completeze perfecţionarea lor 
in sensu natural şi rațional. Societatea omenească 
“mai ântăi salvează pre fiecare individu de perire, 
căci fiecere omu ar fi espusu la perire, dacă nu sar 
ingriji alții de dinsul de la nascerea sa chiar. So- 
cietatea omenească se ingrijesce de dinsul şi mai de- 
parte, dându-i mână de ajutoriu, pentru ca să-și p6- 
tă inteme6 6recare siguranță și bună stare in viaţă. 
Omenimea presentă dară fiecârui individu nesce bi- 
nefaceri neprețuite, i le presentă atunci când indi- 
vidul âncă n'a făcutu nici unu bine pe pământu. 
Omenimea, s'a lipsitu pre sine in parte; prin urma- 
re ea se află in stare de defectu, in stare anormală, 
până nu-i se restabilesce integritatea sa; urmează 
dară cuviință şi necesitatea, ca individul să res- 
titue omenimii asemenea ajutâre, precum i a impru- 
mautatu dinsa lui. Necesitateade a se perfecționa pre 
sine insuşi şi pre omenime, constitue idea de dato- 
rie morală. e 
Biserciţiu.— Cum se pâte inteme€ sciinţifice idea de 

datorie morală ? 

13.—Mă&sura datoriei ideale și a obligaţiei reale. 

Natura şi omenimea presentă individului binefa- 
ceri neprețuite, căci disposiţiile lui superiâre, salva- 
vea vieței lui in copilărie, şi garanţia continuă a si- 
guranţei sale peste tâtă viaţa, sânt bunuri infinite 
pentru individu; prin urmare datoria morală ideală 
a individului e infinită; ânsă puterile lui sânt măr- 
ginite, și nu pâte fi obligatu a lucrâ mai mult, de- 
cât &i ajungu puterile ; ânsă nici mai puţin, pentru că 
omenimea se distruge nencetat, şi circonstanțele nen- 
ixerupt o apasă la neperfecţie şi nefericire; ea dară 
trebue să lucreze nencetat pentru a se susțin, a se 
reinălța în fericire, și a se asigura "pentru viitoriu 
cât se pote de indelungatu.  Necesităţile omeninii
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sânt infinite; ânsă când ar lucra cu tote puterile sa- 
le, nici atuncea nu şar ajunge scopul seu, și ar tre- 
bui să lucreze mai departe; omenimea nu s'ar put€ 
asigura pentru intregu viitoriul, care e infinitu; ci 
numai cât se innalță in graduri de fericire şi per- 
fecţie. Din aceste consideraţii urmează, că datoria - 
reală obhgătore a omului e egală cu putinţa sa, in 
fiecare momentu al vieţei sale. 

Fserciţiu. Cum putem afla măsura datoriei morale 
ideale, și măsura obligaţiei reale ? 

14.— Meritul“ şi demeritul. 

Până ce individul âncă n'a făcutu totu, cât ar 
îi putut face in favorul omenimii, până atunci nu 
şa implinitu datoria morală obligatre; şi cu cât a 
mai remasu datoriu, atâtea graduri de demeritu se 
cuvine a i se imputa; implinind dinsul şi mai de- 
parte unele părţi de datorie obligătâre, demeritul lui 
scade; şi când omul şa pusu in lucrare f6te putin- 
țele sale, atunci şa implinitu datoria esact, şi nu 
pâte fi obligatu peste puterile sale; demeritul lui sa 
nimicitu ; însă, fiind-că omul nu se pâte redica pes- 
te datoria sa morală obligatâre, nu pâte esista „me- 
ritu“ in sensu strictu. (Când cineva &şi implines- 
ce datoria cu 6recare efectu mai considerabilu, ori 
in modu mai bătătoriu la ochi, mulți & atribue „me- 
vitu“; ânsă aceasta nu este esact.—Măsura demeritu- 
lui stă in rațiune inversă cu măsura implinirii da- 

-toriei morale, adecă, cu cât cineva eşi implinesce 
mai puţin din datoria sa morală, cu atâta mai ma- 
re este demeritul seu, şi vicevessa.  Aşanumitele 
„recompense“ pentru „merite“ sânt numai fapte de 
recunoscinţă intre 6meni, și mijl6ce de incurajare pen- 
tru alții. 

Esercițiu.—-1. Pâte esista meritu în sensu strictu ? 
2. Să se spună esemple din viață, in care să ne pa- 
ră, că cineva a făcutu ceva peste datoria morală, şi
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săse ahaliseze acele casuri.—3. Sânt de desaprobatu 
„recompensele 'pentiu fapte distinse ? 

15.— Împărțirea datoriilor morale. 

” Datoria omului este dea conlucrâ, pentru fericirea 
omenimii in general.—Omeriimea se imparte in doue 
părţi, relativ la fiecare individu, anume pe de o parte 
insuși individul, pe de altă parte omenimea, afară 
de dinsul. Prin urmare şi datoriile oniulii se vor 
impărți in doue părți, anume in datorii cătră sine 
insuși, datorii dndividuale, şi în datorii cătră ceia- 
lalţi Gmeni, datorii sociale.— Pentru ca individul să-şi 
potă implini datoriile sale socidla, e neapărat, să se 
perfecționeze pre Sine insuşi, de esemplu prin girt- 
nastică, instrucţie, eserciții, scl. pentru ca să fie ca- 
'pabilu, a-și implini datoriile sociale ; așădară o păr- 
te din dătoriile individuale sânt indirecte datorii so- 
ciale ; ele mijlocescu posibilitatea implinirii datoriilor 
sociale celor directe, și fără implinirea lor este im- 
posibilu a-şi implini datoriile sociale cele proprie. 
Din aceste consideraţii urmează, că implinirea dato- riilor iridividuale este tot atâta de importantă şi ne- cesară, ca şi implinirea datoriilor sociale. 

Implinirea datoriilor in general se realiseză in mai multe moduri. Anume trebue să conlucre tot individul pentru a asigura și preserva onenimea con- tua relelor eventuale și posibile, a o apăra contra periculelor, când o atacă, și a o elibera din relele, te ar fi reuşitu a se realiza și a o Supera. Aceste sânt specii negative ale datoriei mosale.— Afară de aceasta trebue să lucrăm pentru ca să întăălțăm omenimea cât se pote de mult in graduri de fericire și -perfecție, Aceasta este datoria morală în formă Dositivă. 
Liserciţiu.—1. Cum se impaztu datoriile morale? ——2. În câte forine principale se potu implini dato- rile morale?—3. Are valâre morală Și datoria indi- 

viduală ?
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16.—Datorii în formă negaţivă. 

Pasiunea egoismului induce pre unii 6meni să 
comită nesce făpte, prin câre nu innaintează ferici- 
rea și perfecţia omenimii, nici nu o lasă neschim- 
bată, ci o apaşă mai Jos, din cum ar fi altmintrile; 
faptele lor corumpu ori distrugu lucrurile altora, ori 
le impiedecă și turbură afacerile; de esemplu când 
cineva i€ proprietatea altuia, ori "0 strică ; mai de- 
parte când cilieva distruge sânătatea altuia, ori: se 
ucide pre sine, ucide pre altul, când cineva corupe 
reputaţia sau ondrea altuia. Aseminea, fapte con- . 
trasează directe cu implinirea datoriilor morale o- 
bligătâre; şi urmâză logice, ca preceptu subtințelesu, 
că rațiunea le opresce. Ele se numescu fapte nemo- 
rale, delicte şi crime. Omul are dară datoria ne- 
gativă, a nu comite fapte nemorale ; și cel ce cu t6te 
aceste comite, prin aceasta se face chiar stricăciosu, 
Şi periculosu, val6rea, lui pentru binele omenimii nu 
numai că scade la nulă, ci se cobâră mai jos âncă, 
dinşul: se injosesee, 'se degradează la posiţie fără o- 
Ore, fără demnitate omenească, și provâcă singuru 
pedepse asupra sa, pentru că a pututu sci, că pen- 
tru ordinea. ŞI siguranța socială hecesarmente 8l vor 

ajunge acele pedepse. 
serciţiu. —Ce e mai importantil : a impiedeca pre - 

cinevă de la o crimă, ori a face cuiva unu bine po- 
sitivu ? 

MORALA SPBCIALĂ. 
1. — Datorii: i în ndi viduale. 

Fiinţa cea mai de aprâpe de fiecare individu este. 
totdeauna el inșuși.  Aşadară. omul axe mainainţe de 
tâte datorii morale cătră sine insuși; aceste. s6 car 

racterisiază. de. dațorii individuale, Anume. omul e.
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datoru, a se purtă in armonie cu demnitatea per- 
sonalităţii. omenesci, adecă conform cu nobilele sale 
calităţi și cu bogatele sale facultăţi; ceea ce se nu- 
mesce buna cuviință morală; de esemplu nu se cu- 
vine, ca omul să se negrijască intr'atâta, incât să e- 
siste numai și să vegeteze; nu se cuvine, să umble 
golu, şi să trăiască numai cu rădăcini, şi fructe gă- 
site, cu care numai cât se preservă de mârtea de: 
f6me; ci se cuvine să prelucre pământul şi să sc6- 
ță dintriinsul obiecte de acele, cu care să se pâtă 
imbrăca mai bine, şi să-şi adune provisii de obiecte 
de val6re mai insemnată. În scurtu: se cuvine ca. 
omul să-și perfecționeze traiul seu cât se pâte de 
multu. 

Organismul nostru corporal este condiţia mate- 
rială fundamentală, sau basa primitivă a vieţei.; așa- 
dară trebue, să-i asigurăm mainainte de tâte o stare - 
normală, precum şi integritutea şi armonia tuturor 
funcţiilor vieţei corporale ; trebue să desvoltăm pu- 
terea corpului căt se pâte de mulțu, să-l preservăm 
Şi asigurăm contra tuturor eventualităţilor amenin- . 
țătore: contra relelor, care-l atacă, trebue să ne opu- 
nem şi să ne apărăm cu tâte puterile n6stre ; iară dacă, 
Gre-cari rele neau turburatu integritatea, armonia şi 
puterea corpului, trebue să ne restaurăm starea nor- 
mală căt se pâte de curând. Aceste sânt datorii cătră 
corpul nostru, in formă negativă, 

Însă nu e de ajuns şă ne conservăm corpul in sta- 
fe normală. Trebue, să-l facem căt se pâte de per- 
rectu in modu positivu, trebue anume, să-i desvol- 
tăm puterile la cel mai mare gradu posibilu prin totu 
felul de muncă și eserciţii gimnastice ; să-l invâțăm 
şi deprindem a esecută totu felul de licrări, prin care 
implinim scopurile vieţei. 

Omul mai are neapărată necesitate şi de avere ma- 
terială, fără care e absolut imposibil a trăi. In pri- 
vinţa averii materiale proprie avem aceleși datorii
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individuale, care le avem cătră corpul nostru, atăt 

in formă positivă, cât şi in formă negativă. 

Cel ce nu muncesce cu tâte puterile sale, şi nu-şi 

perfecţionează corpul, nici își agonisesce avere cu tâte 

mijlâcele oneste, acela e omu căgutu în graduri infe- 

viâre de valbre și de onâre omenească, e omu degra- 

datu moralminte, iar materialminte e espusu să ajungă 

nenorocitu. 
Când cineva uită aceste datorii, şi nu se ingrijesce 

de integritatea şi armonia vieţei sale corporale, ori 

nu muncesce pentru a-și agonisi avere pe viitoriu, 

— societatea prevede că acela va îi silitu cu timpul, 

să cerșască să-i deie alţii cele necesare; prin urmare 

îl despreţuesce ca pre unu omu degradatu, pe cătu 

timpu dinsul își risipesce puterile, şi pierde timpul 

cel preţiosu.— Circonstanţele vieței potu să supere pre 

omu câte odată atât de tare, incât cel cu spiritu mai 

neputinciosu să vroiască a fugi de greutăţile şi 

durerile vieţei, hotărându-se, a se ucide. Unul ca acela 

trebue să-şi aducă aminte, că societatea omenească i 

a asiguratu viața apărându-l de nenumerate pericule 

în anii copilăriei lui, prin aceasta i a presentatu unu 

imprumutu. infiinitu de mare; dinsul e datoru a res- 

titui omenimii macar atâta, cât va put6 in viața su; 

acuma, cel ce fuge din viaţă, fură din dreptul ome- 

“nimii, și provâcă antipatia societăţii contra rudeniilor 

lui.——Scusa aceea, că cineva nu va mai pute servi 

omenimii, nu se pâte admite, peutru că nimene nu 

pâte sci innainte cu siguranță matematică, cumcă vre 

unu individu nu va ave oczsie de a face vre unu 

bine, de nu cu forţă corporală, macar cu sfaturile sale, 

cu esperiența ori cu sciința sa. Remâne dară, că sinu- 

ciderea e faptă nedeamnă de omu, faptă nemorală. 

Cătră spiritul nostru avem aceleşi datorii negative 

şi positive, care le avem cătră corpul și averea n6- 

stră. Anume trebue să ne ingrijim, ca organul psichicu 

să fie totdeauna in stare normală, şi îdte funcţiile sale 

să urmeze în armonie ; trebue să desvoltăm puterea
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spiritului nostru căt se pote de multu, să ne: preser- văm și asigurăm puterea spirituală contra tuturor even- tualităţilor superătâre ; contra, periculelor, ce ne atacă, trebue să ne apărăm cu tote puterile; iar din tur- burările, care ar fi reuşitu a se realiza, trebue să.ne - eliberăm spiritul, aducăndu-l iarăși la starea sa nor- mală,. | | In sensu positivu urmează să ne perfceţionăm pu- terile spiritului in tâte privinţele: anume să-i desvol- tăm inteligenţa, să fie căt se pote de clară şi de pătrun- dătâre, pentru ca să perceapă repede şi esact orice impresii dedinafară, să și formeze intuiţii precise, şi să-și combine dinti insele vepresentații și noțiuni co- vecte, să judece just și cu siguranţă, şi se conchida ȘI raţioneze, in armonie adeveratele relaţii ale cugetelor intre sine. 'Trebue să-i desvoltăm sensibilitatea în gra- dul cel mai mare posibilu, pentru ca să simtă Viu, să iubiască ori ce e demnu de a fi iubitu, si să urască totu aceea, ce ar fi contra cuviinței şi a legii morale. Trebue,  infine, să ne deprindem spiritul, a voi eu energie totu aceea, ce duce pre omu cătră perfeţie şi fericire, şi să nu ne lăsăm a fi apăsaţi de cătră ori. ce eventualitate contrară. —Afară, de această perfec- ționare strict, psichologică, mai trebue să ne imbo- gățim spiritul cu tesaure de 'cunoscințe. basate solid, pentru ca să aibă terenu deschisu, pe care să-și pună in activitate salutară, tâte puterile sale. Fserciţiu. — A, Ce importanță au datoriile individuale față cu societatea 2-9. Se pâte admite moralminte sinuciderea ? i | 

2.—Datoriile sociale, 
“Omenimea, riumai așa pote innainta . cătră scopul seu, dacă se constitue in o societate universală, in care t6ti individii să steie in relații astfel, ca fiecare din- tr înşii să conlucre pentru binele tuturor celoralalţi, şi toți să lucreze pentru binele fiecăruia, ceea, ce se pu- ț E a, - e [Li Dac ai .
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mesce a sta în relații de solidaritate. universală. Pe 
câtu timpu copilul e micu şi neputinciosu, societatea 
omenească îl păzesce de nenumeratele pericule, de cari 
dinsul nu sar pute păzi, ea 6i garantează esistența, 
instructia, si educaţia sa după posibilitate. Astfel so- 
cietatea, £i presintă unu imprumutu de valâre infinită 
pentru dinsul. De aci urmează cu necesitate logică, 
datoria lui cătră omenime, datoria numită socială. 

În sensul acestei datorii fiecare individu e datoru, 
să-și consacre viața, spre a conlucra pentru binele 
societății, și anume, îxebue să ajute pre alţii, să se 
p6tă vreserva şi asigura contra tuturor relelor even- 
tuale și posibile, să se pâtă apăra contra periculelor, 
cari i ar ataca, și dacă ar fi suferitu vre o strică- 
ciune, trebue să le ajute, ca să se potă readuce la 
starea lor normală. —]n sensu positivu trebue să con- 
lucre fiecare individu, pentru ca semenii sei să se 
potă innălța cât se pâte de mult in graduri de per- 
fecţie și fericire positivă, 

Cea mai importantă din tâte datoriile sociale este 
datoria de a se îngriji de esistenţa, şi educaţia  co- 
piilor, precum și de instrucția tinerimii, şi de desvol-. 
tarea caracterelor morale şolide. — Averea altuia tru 
bue respectată esact; infine trebue respectatu cu cei 
ma mare esactitate onrea, adică preţul şi valorea 
morală, ce are personalitatea altui pentru scopul 
moral general al societății omenesci. 

__ Pentru ca omenimea. să pâtă innainta mai sigur 
cătră scopul seu moral, trebue, să se fieseze pentru 
fiecare individu câte unu terenu propriu, intre mâr= 
ginile căruia să nu-l turbure nimene in esistenta sa, 
ŞI in lucrările sale, cari sunt in armonie cu legea 
morală. Acesta se numesce, terenul libertăţii sale in= 
dividuale; şi e necesitate logică și practică, de-a nu-l 
impiedecă nimene dela lucrările cuprinse in cercul 
libertăţii sale ; această necesitate negativă constitue 
ile da dropia; din vagi nacsesitate urmează, că



— 138 — 

de câte ori cineva infrânge libertatea altuia; aceasta, 
trebue restabilită cu cea mai mare esactitate. 

Bserciţiu.— i. Care e datoria socială mai urgentă, 
a combate unu reu, ori a face unu bine positivu? 
—92. P6te av6 omul libertate nemărginită pe pământu ? 
—3. Săsearete unele abateri dela datoriile sociale. 

3.— Omenimea. - Naţiunile,—Familia. 

Datoria socială fundamentală este datoria cătră 
omenime în general, in reciprocitate şi solidaritate 
universală. Fiecare omu este membru al societății 
omenesci universale, este cetățeanu al pământului. Din 
această causă se desvâltă in fiecare omu simţul de co- 
munitate intre toți 6menii, conșciința despre aceea, 
că toți suntem unii ca alţii, cu aceeasi natură fun- 
damentală, supuşi la aceeași sârte, putem aspira, la, 
aceleşi bunuri, și ne așteptăm la aceleși superări și 
pericule; toți ne putem înțelege unii cu alţii, şi ne 
putem ajută, reciproc. Din consciinţa acestei comuni- 
tăți de s6rte se deşteaptă simpatia omului cătră omu. 
Această simpatie e nou motivu pentru implinirea da- 
toriilot sociale, ce avem cătră omenime in general. 

Fiecare omu se află in cercul unor 6meni, cu cari 
e în legături și relaţii speciale; dinsul vorbesce aceeași 
limbă, ca şi ei, are aceleși datini, e legatu cu dinșii 
de aceeași sârtă, dinșii au in general aceleşi suvenire 
de copilărie, şi aspirații pentru viitoru. Astfel se des- 
v6ltă in spiritul lui simpatie mai tare, chiar iubire 
pronunțată, cătră acei 6meni, fără de a, scăd€ simpatia- 
lui cătră toţi Gmenii in general. Acea legătură de 
sentimente speciale dintre 6meni se numesce iubire 
națională; totalitatea 6menilor de aceeași viţă de 
sănge, și de aceeaşi limbă, compunu o națiune. O- 
menimea e divisată naturalminte in mai multe na. 
iuni. ,. 

Omul niciodată nu pâte ajuta pre omenimea in- 
îreagă; ci numai pre câte o parte dintr'insa; anume
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fiecare dă ajutoriu acolo, unde vede cea mai mare și 
mai urgentă necesitate. Simpatia naţională face, ca 
fiecare omu să-și consacre. viaţa pentru fericirea con- 

naţionalilor sei, sciind 'pr6 bine, că națiunea sa îi 

garantează esistenţă și siguranţa. Iubirea naţională e 

mai presus decât simpatia omenească in general, sim- 

patia cosmopslitică. Aceasta e circonstanță fârte salu-: 

tară pentru omenimea, intreagă ; şi anume din următo- 

vele consideraţii: pe cât esistă în toţi 6meniiiubirea 

națională, fiecare omu desvâltă mai multu zelu și ac- 

tivitate pentru fericirea confraţilor sei din aceeași na- 

țiune; astfel in sumă totală se lucrează mai mult 

pentru fericirea omenimii intregi, decât s'ar lucra, 

când 6menii n'ar fi impinși, decât de simpatia umană. 

De aici urmează datoria specială de a desvolta in ini- 

mile copiilor sentimentul național, şi principiile, 

_de a se espune și sacrifica in fav6rea naţiunii sale, 

fără însă de a inceta cu simpatia pentru celelalte na- 

ţiuni. Insă, dacă vreo naţiune tinde a superă pre na- 

ţiunea n6stră, datoria nstiă, morală este de a ne a- 

păra cu mijl6ce corespundetâre. 
Sentimentul naţional şi destinarea fiecărui omu mai 

ales pentru fericirea naţiunii sale, se justifică moral- 

minte prin aceea, că sentimentul tuturor celorlalți 

6meni îi face, să se ingrijasca mai ales de fericirea 

naţiunii lor; națiunea nâstră remâne fără, ingrijire ; 

prin urmare datoria cea mai urgentă este: de ane 

ingriji de această naţiune. 
După sentimentul naţional se mai desvâltă in omu 

unu sentimentu și mai tare, anume iubirea familiară, 

iubirea cătră părinţii sei, cătră soţul ori soţia sa, 

şi cătră copiii sei. Națiunea se ingrijesce de siguran- 

ţa părinţilor noștri, şi, printrinşii, de siguranța și 

fericirea n6stră; de aici urmează necesitatea logică a 

recunoscinţei nostre mai ales cătră părinți, de cari 

trebue să ne ingrijim in tâtă viaţa, mai ales la betrâne- 

ţele lor. Iubirea familiară nu mieșurează iubirea na- 

țională nici cea umană.
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Eserciţiu.-:-1. Care e idea adeverață a cosmopoli- 
tismului? — 2, E permisu moralminte, ca cineva să 

escludă patrie tismul de lângă cosmopolitismu? — 3, 
Pâte fi cineva numai cosmopolitu, fără naționalitate ? 
—4 E permisu moralminte, ca. cineva să: urască pre 
cei. nevinovaţi din alte naţiuni 25. Care, sentimentu 
innalță omenimea mai mult: iubirea de 6meni in 
general, ori sentimentul de. iubire pentru națiunea | 
sa? — 

— Sus nm



_TEODICEA.. i a RO SR N IS Ta Dee 

1.—Puterea Supremă. 

Relaţiile vieţei inducu pre omu la aceea, ca să cu- 
gete despre lume in general, pentru ca să afle, prin 
ce esistă, pentru ce este aşa, cum o cundsce, care e 

causa supremă a universului, și ce scopu are? 0- 
mul scie, că dacă va resolvi aceste cestiuni, va sei 
indrepta viața sa in modu mai corespundătoru cu 
scopul ei; iar necinoscând scopul universului și al 
vieţei omenesci, retăcesce și remâne espusu la cele 
mai mati pericule.. -Dar pentru ca să putem cerceta 
și precepe scopul universului, trebue să căutăm a re- 
solvi mai ârităi cestiunea, despre causa ântăie a uni- 
versului, despre causa supremă sau generală. Dacă 
cercetăm in cugetu causele lucrurilor actuale, cuge- 
tul nostru constată esistența anteriâră a unok cause, 
din cari âu provenitu aceste lucruri, ca efecte. An- 
să mintea omenească scie că nici unu lucru nu pote 
să esiste fără de afi avutu câusa sa, prin urmare 02 
nul scie, că tâte causele lucrurilor actuale au avutu 
cause, din cari âtu provenitu odată, ca efectele acelor 
cause anteriâre. Cugetul omenescu se află pe calea, 
unui regresu dela, efecte la causele lor anteridre ; și 

acestu lanţu de efecte şi de cause se continuă in cu- 

getu, fără dease opri, fiind că rățiunea necesaimin- 
te presupune cause anteri6re, fără de a put6 admite 

cândva vre o causă care să nu fi provenitu din ni- 

mica.— Astfel mintea se află, dusă intrunu regresu 
infinitu.— Dar esaminând omul natura lucrurilor, se 

convinge, că unu aseminea regresu in infinitu este 

imposibilu.— Rațiunea postulează imperios o  causă 
ântăie. Dificultatea se resolve aşa, că presupunem o 

causă, o putere, care este causa sa proprie, o putere
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neafârnată de esistența nici unei cause de afară de 
sine, o putere absolută, care prin urmare „are viață 
ridicată peste principiul timpului şi aseminea ridi- 
cată și peste principiul spaţiului. — O aseminea pu- 
tere este causa ântăie, causa universală; și mintea o 
consideră drept putere supremă, infinită, fără ori-ce 
scădere, adecă drept o ființă perfectă. Aceste consi- 
deraţii ne facu să presupunem esistența unei puteri 
supreme, care fiind causa ântăie şi universală, a a- 
vutu, de efectu univessul, căruia-i a datu ântăiul 
impulsu de viață, după care lumea continuă viața sa 
in lanţu neințreruptu de cause și de efecte. — 

2.—Probele esistenţei Fiinţei Supreme. 
„Esistă uni Gmeni, cari neagă esistența unei fiinţe 

supreme; ânsă fără de a put demonstra, că nu e- 
sistă nici o putere universală. —. Cu tâte aceste e sa- 
lutaru a considera probele principale, cari demon- 
strează esistența unei asemenea fiinţe.— Aceste se în- 
temeează ântăi pe consideraţii fisice sau sensuale, a- 

„poi pe consideraţii metafisice, adecă nesensuale sau 
raționale, in. fine pe consideraţii morale. 

Probele fisice provinu din esistența materiei uni- 
versului, mai departe din. mișcarea, corpurilor din U= 
niversu, şi al treilea din ordinea ce dominează in e- 
sistența şi mișcarea universului. — Anume materia, u- 
niversului numai câţ se modifică, dar nu produce 
„Bimicu din nimica.- Aşa dară ea nu şia. pututu fi 
causa, sa, incât n'ar fi esistând, dacă n'ar fi avutu o 
causă afară de sine si inainte de sine; ceea ce se 
numesce, causa ânttie. - Aceasta n'a pututu fi decât 
o putere cu totul independentă, o ființă cu esistenţă 
in sine si, prin sine... Pre acestă ființă ântăie şi ab- 
solută: o numim puterea supremă. | 

Dacă observăm universul corporal, vedem, că din- 
sul nu esistă numai, ci se află in mișcare, şi e plinu 
de viaţă. De altă parte e cunoscutu, că corpurile
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sunt inerte, adecă nu potu veni in mişcare, nici se 

potu opri din propria lor iniţiativă; ci trebue, ca o 

putere de afară de ele să le atingă, numai atunci 

potu să se misce, ori săse opriască. Astfel universul . 

corporal n'ax fi venitu in mișcare, dacă n'ar fi fostu 

o putere afară de dinsul, care să-i deie ântăiul im- 

pulsu pentru : mișcare şi viaţă. De aici urmează, că 

necesarminte a esistatu o putere superi6ră, o causă 

ântăie şi universală, care a datu universului ântăiul 

impulsu de mișcare; după acel impulsu a urmatu, 

ca efectu nemijlocitu, ânt&iul momentu de viaţă n 

universu. Acestu momentu a produsu pre altul; ast- 

fel urmează viaţa universului -in lanţu nentreruptu 

de cause şi de efecte. 

Această viaţă ânsă nu urmează m modu confusu; 

ci ?ntrinsa dominează nesce regule constante, nesce 

legi nestrămutabile, după cari urmează natura in- 

treagă. Ea e supusă lor cu putere neresistibilă; . și 

nu le pâte nici schimbă; cu atâta mai puţin le ar 

put6 opri, ori a le călcă; de unde urmează ca ade- 

văra constatatu categorice, că natura n'a pututu fa- 

ce legile, cari dominează asupra, ei. Sistemul legilor 

naturei e construitu cu unu calculu, cum numai o 

fiinţă supremă La putu combină. 

Consideraţiile morale principale sunt următârele: 

întăi legea morală; al doile necesitatea nereşistibilă 

de a presupune că esistă o putere supremă; şi al 

treile consentimentul unanimu și universal al po- 

porelor.— 

Rațiunea numai constată esistenţa legii morale, o 

formulează, şi o esplică pentru 6meni, fără de a o 

put modifica, ori desființa; cu atâta mai puţin a 

pututu-o face, și impune. Omul nu pote trece cu 

vederea, legea morală, ci se află supusu ei. De aici 

putem sci, că n'a făcutu-o omul, cu atâta mai puţin 

au făcutu-o celelalte fiinţe din universul naturalu ; 

de unde urmează, că a 'nființatu-o totu aceea pu-
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tere supremă, care a stabiliti şi celelalte legi, ale 
naturei. 

Fiecare omu își simte cugetul redicatu cu forță 
meresistibilă cătră o ființă supremă. De câte ori ne 
ajunge vre o nenorocire ori vre unu periculu capi- 
talu, ne luăm refugiul la -o putere supremă, cerân- 
du-i ajutoriu; şi când ne bucurăm deo fericire mai însemnată, ne simţim induși, să-i mulțămim tot ei pentru plăcerea, ce avem.  Acestu impulsu nu Pau pusu Gmenii in inimi, nici il potu depărta dintr'in- sele; prin urmare a trebuitu să-și aibă originea dela „o adevărată ființă supremă. 

In fine, trebue să considerăm aceea, că tâte po- porele și toţi ințelepţii au convenitu in idea despre „0 putere supremă. Unii Șau imaginatu-o înti'o for- “mă, alții intr'alta. Unii Gmeni, puţin invăţaţi afir- mă, că nu esistă o ființă Supremă, fără de a pute. “demonstra neesistenţa ei.  Ânsă cu cât pătrunde în- vățatul mai adânc in viața naturei, de esemplu 'm astronomie, zoologie și botanică, cu atâta se con- vinge mai positiv, că esistă o putere universală şi “supremă. 
Consideraţiile curat intelectuale, relativ la esistența unei ființe supreme, sunt următârele : Noi cugetăm unu spațiu fără de margini, adecă infinitu, şi o durată de timpu, fără posibilitatea u- nui inceputu, innaintea căruia să nu îi. fostu timpu, -ŞI asemenea fără unu capătu, după care să nu mai fie durată, adecă noi cugetăm unu timpu etermu, Dar nici spaţiul nici timpul nu sunt substanţe cu esistenţă, în Sine, nici nu sunt lucruri, cari să fie n legătură esenţială cu obiectele mărginite ; ele trebue să fie. n intimă uniune cu o fiinţă “infinită, fără care n'ar ave raţiunea de a îi. | Din esistența causelor secundare şi ultericre, şi a substanțelor accidentale adecă dependente, asemenea conchidem cu necesitate logică, că a esistatu o causă ântăie Şi universală, 9 substanță absolută, adecă ne-
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dependentă, cu esistență n sine şi prin sine. Cau- 
sele secundare 'și substanțele dependente nu se potu 

esplica numai prin sie .inseși, fără p causă ântăie; 

căci, dacă tâte. ființele esistente ar fi accidentale, şi 

dependente, atunci ar urmă să cugetăm, că. odată 

nici o ființă nu esistă; ânsă nimica, sau neliința n'ăr 

fi pututu produce fiinţele ; urmează dară, că a fostu 

o fiinţă nedependentă, o fiinţă esistentă n sine şi prin 

sine; aceasta a fostu causa ântăie și universală, care .. 

a produsu ântăiele efecte; aceste au fostu cele d'ân- 

tăiu fiinţe accidentale, dependente ; şi la rândul lor, 

au devenitu şi ele cause, ânsă cause secundare. Du- . - 

pă dânsele urmează causele ulteridre. ” 

3.— Atributele Fiinţei Supreme. 

Esenţa ființei supreme nu se pote cugetă decât 

infinită in tâte privinţele, ceea ce constitue perfecția 

sa. Atributele ei sunt metafisice, intelectuale și morale. 

Atibutele metafisice ale fiinţei supreme sunt ur- 

mătârele: unitatea, simplitatea, neschimbarea, şi e- 

tewmitatea ei. Atributele intelectuale şi. morale sunt: 

atotsciinţa, atotputinţa, justiţia şi bunăvoința ei infinită. | 

a.) — Atributele metujisice.— Fiinţa supremă este 

una. Fiind ea infinită 'n esenţa ei, nu mai pote e- 

sista pe lângă dânsa o a doua ființă infinită; căei 

dacă ar fi mai multe fiinţe infinite, war pute ave 

durată infinitatea lor, fiind că s'ar mărgini, una pre alta. 

Fimţa supremă e simplă. Dacă ar fi compusă 

din părți, atunci ori că fiecare pante ar fi esenţă de 

fiinţă perfectă şi infinită, şi astfel ar esişta mai multe 

fiinţe infinite, ceea ce e imposibilu; —-ori că fiecare 

paste ar fi mărginită, şi astfel suma lor ar compune 

o ființă mărginită, ceea ce ar i n contradicere cu 

esența ei absolută şi infinitit. Remâne dară, că fi-. 

inița supremă e sinmplă; ea este numai putere, fără ori 

ce elementu corporalu. 

Fiinţa supremă e neschimbătore. Dacă ar (i schim-
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bătâre, ar fi espusă a-şi perde perfecția; ânsă per- 
fecţia conţine 'n sine imposibilitatea de a o perde. 
De altă parte totu aceea ce e. simplu, e neschimbă- 
toriu in esenţa sa. , 

Din neschimbarea fiinţei ' supreme urmează dela 
sine, că dinsa nu pâte ave capetu; pentru că ceea: 
ce nu se pâte schimbă, e 'nvederatu, că nu-şi pâte 
schimbă esistența in neesistenţă, nu pâte trece dela 
ființă la neființă, adecă nu pâte 'ncetâ de a mai fi; a- 
ceasta constitue eternitatea ființei supreme. 

b.)— Atributele intelectuale și morale.-- Fiinţa su- 
premă a produsu sistemul legilor naturei; ânsă nu 
lar fi putut combina, dacă nar fi avut inteligenţă 
infinită.  Trebue dară să-i atribuim atotsciința. Și 
fiind că dinsa a putut . realiză universul, de aceea 
urmează dela sine atotputința ei. Dacă n'ar fi a- 
totputinte, n'a fi realizat universul, care are teme- 
li infinite n spaţiu şi n fimpu.--- Din ordinea și 
progresul moral al universului urmează moralitatea 
infinită a fiinţei supreme. Dacă dinsa ar fi nemo- 
rală, ar fi produs distrucție, desorganisare, şi de- 
cadență. In universu ânsă, dincontra, se manifes- 
tează construcţie, organisație și progresu in t6te 
privințele. Fiinţa supremă e perfectă, prin urmare 
de o inteligență infinită; dintr'aceasta urmează lo- 
gice justiția şi bunăvoința ei, ceea ce constitue mo- 

„ralitatea supremă. 

4.— Providența. 

Prin providența supremă înţelegem inteligenţa și 
moralitatea infinită a ființei supreme, in planul şi 
şusținerea universului. Mintea omenească e mărgi- 
nită; prin urmare nu pâte cuprinde m totul planul 
nemărginitu al lumii. Câtu de restrinse să fie ânsă 
marginile minţii n6stre, tot ințelegem atâta, că e- 
sistă o ordine superi6ră; de unde conchidem, că fi- 
inţa, care a construit-o, a fostu de o inteligență in-
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finită, concepând sistemul infinitu al universului; şi 
fiind-eă a putut să-l realiseze, dintr aceasta con- 

" chidem cu necesitate logică, că a fostu atotputinte. 
Unii neagă esistența providenţei, rădimându-și o- 

piniile prin reul din lume.—Să considerăm moti- 
vele principale aduse contra providenței. . 

Reul este fisicu şi moval. —Prin reul fisicu ințe- 
legem durerile corporale, şi ori ce alte schimbări in 
starea fisică a lucrurilor, cari ne producu 6recari su- 
părări, precum sunt. accidentele stricăci6se din cor- 
pul omenescu, periculele, ce ne causează unele ani- 
male, plante şi corpuri neorganice, tempestăţi, erup-. 
ţii vulcanice, cutremur de pământu, surupături, i- 
nundaţii, naufragii, incendii, și altele. Din aseme- 
nea rele fisice deducu unii obiecţii contra providen- 
ţei; dinşii raționează 'n modul următoriu: 

„Dacă fiinţa supremă ar fi atotputinte, ar fi pu- 
tut impiedeca reul fisicn; dar nu la 'mpiedecat; 
așadară nu e atotputinte. 

„Dacă ființa supremă ar fi justă, atunci n'ar fi per- 
misu, ca reul fisicu să ajungă pre oricare omu, fără 
distincţie ; dar ea a permisu aceasta; așadară nu e 
absolut, justă.“ 

„Dacă fiinţa supremă ar av6 bunătate infinită, ax 
fi asiguratu pre omu contra tuturor relelor fisice; ea 
âmsă nu La asiguratu; aşadară nare bunătate infi- 
nită.—Și dacă ființa supremă n'are putință, justiție 
şi bunăvoință infinită, atunci ea nu pâte fi prove- 
dință universală și supremă“. 

La aseminea obiecţii putem respunde n modul 
următoriu : 

Fiinţa supremă n'a "'mpiedecat deodată „tâte re- 
lele fisice; de aicia ânsă nu urmează logice, că de 

aceea nu le a 'mpiedecat, pentru că n'a putut; din- 

contra, de 6ră ce dinsa a putut construi universul, 
urmează dela sine, că cu atâta mai ușor ar îi putut 

face câteva modificaţi intr'insul, cu cari să 'mpiedece 

ceea, ce, noue ne pare că e'unu reu. De altă parte 

e
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noi nici nu putem sci cu siguranță, că ceea ce n6- 
ue ne pare a fi reu, e reu într'adeveru; mai ales 
după ce vedem, că multe lucruri ne paru a îi rele,! 
cu tâte aceste producu pe urmă mai multu bine, de- 
cât reu. De aicia putem conchide, că e posibilu, ca 
din tâte relele fisice să resulte numai bine, in ur- 
mările lor mai târdie. Nu se pâte dară demonstra, 
că ființa supremă .n'a putut impiedeca așa numitele 
rele fisice. 

Fiinţa supremă a permisu, ca relele fisice să a- 
tingă pre ori care omu, fără distincţie, in cursul 
vieţei; cel puţin așa ni se pare. Însă noi nu pu- 
tem vede linea purtării ei cătră 6meni; pote diusa 
implinesce 'ntr'altu timpu aceea ce noue ne pare că 
lipsesce in timpurile n6stre; ba pâte că nici acuma 
nu lipsesce nimica, numai noi nu suntem in stare 
a cunâsce esact şi pe deplin purtarea fiinţei supreme 
cătră 6meni, nu putem să cun6scem, cum se 'mpli- 
nesce justiția 'n viaţa Gmenilor. In fine, fiinţa su- 
premă n'a asiguratu pre 6meni contra relelor fisice; 
noi ânsă scim, că cu mintea n6stră nu putem cu- 
prinde universul in totalitatea sa 'n spaţiu, nici in 
totalitatea sa n timpu, prin urmare scim, că cu ce- 
ea ce vedem noi in viaţă nu se termină totul pen- 
tru. spiritul omenescu, si e posibilu, că după dis- 
trucţia corpului să se'mpliniască pentru spiritu aceea 
ce a lipsit mai nainte. Aşa dară din ceea ce nâue 
ne pare reu fisicu, nu se potu demonstra obiecțiile 
aduse contra providenţei. 
„_Relele morale principale sunt egoismul, nepăsarea, 
invidia, crudelitatea, şi alte motive psichologice, 0- 
puse legii morale, adecă justiţiei şi bunei voințe. T6- 
te aceste provinu din neperfecția spiritului şi din 
abusul seu de libertate. 
„Fiinţa supremă ra 'mpiedecat reul moral; a- 

ceasta însă. nu probează, că nu-l a putut 'impie- 
deca.  Dinsa a datu omului libertate, pentru-ca a- 
cesta să aibă ocasie a-şi .desvolta val6rea morală prin 

+
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raţiunea să, şi să-şi procure prin aceasta plăceri „ mo-: 

xale superiâre. - Ceea, ce e ființă accidentală, depen- 

dentă, nu pâte fi perfectă, prin urmare e supusă la 

retăciri; cu aceste ânsă nu se termină totul . pentru 

omu.— Fiinţa supremă a permisu, ca relele să atingă 

pre oricare omu, fără distincţie espresă; de aici ân- 

să numai atâta urmează, că justiția superidră și fi- 

nală nu se'mplinesce sub vederea nâstră; dar fiinţa 

supremă e redicată peste cursul timpurilor, şi astfel, 

dacă remâne vre o diferenţă de justiţie, în finea vi- 

eţei corporale a vre unui omu, acea diferenţă o p6- 

te achita întrunu timpu, in care noi n'o mai pu- 

tem controlă. | | 

Din aceste consideraţii se vede, că nu se pâte 

proba, cumcă nu esistă o providenţă, adecă o mo- 

rală supremă. 

5:— Religia. 

a.) Viaţa spiritului. 

Dacă omul n'ar av6 decât o viaţă animalică, măr- 

ginită la, esistența corporală şi individuală, atunci 

dinsul mu Sar redica la perfecţie şi demnitate mai 

considerabilă, nici ar put av€ tendințe mai intinse, 

decât in cercul unei generaţii, cerând pâne; apă, a- 

eru şi rada s6relui; şi după distrucţia “organismului 

corporal, n'ar mai remân6 nici o legătură morală 

intre fii şi memoria mumelor lor, intre nepoți Și me- 

moria strămoşilor lor; omul n'ar av6 nici o demni- 

tate, nici o fericire mai innălțată. a 

Spiritul omenescu ânsă scie despre sine, că are 

natură cu totul distinsă de natura corporalăăcă a- 

decă e o ființă cu consciinţă de sine independentă, 

una, simplă, permanentă, şi singură simțitore in in 

treaga viață a individului ; elu scie, că nare legă- 

tun esenţiale nici. asemănare cu corpul, prin urmare 

la distrucţia corpului,. spiritul: simplu nu .pte să su- 

ere nici o distrucţie, nici o schimbare esenţială, ci
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iși continuă viaţa sa superidră, eliberată de sub su- 
părările vieţei corporale. 

De altă parte vedem, căn viaţa individuală nu 
se'mplinesce totdeauna esact, ceea ce sar cuveni să 
se'mpliniască după dreptate ; aceasta ne deşteaptă le- 
gitima “speranță, că dacă 'n viața presentă lipsesce 
ceva 'ntr'această privință, aceea trebue să se co- 
reagă 'n viaţa ulteri6ră a spiritului. 

Asemenea, consideraţii înalță consciința morală a 
omului la, o val6re superidră; el vine m raportu mai 
strinsu. cătră puterea supremă, pre care o consideră 
drept sorgintea, din care şa luat viaţă nobila sub- 
stanţă, numită spiritu omenescu; acestu spiritu, în 
consciința valorii sale, se stimează şi preţuesce mai 
mult, se 'ntăresce mai mult in sentimentul şi con- 
sciinţa morală, cu unu cuvântu, se face mai nobilu, 
mai perfectu, prin consciința legăturei: sale cu fiinţa 
supremă. | 

b.) Fundamentul Religiei. 

Dacă privim mai de aprâpe raportul, in care tre- 
bue să steie omul cătră ființa supremă, vedem mai 
nainte de t6te, cum raţiunea constată, scienţifice, că 
acea ființă esistă redicată mai presus de tâte lucru- 
rile, peste totu spaţiul nemărginitu, și peste t6te tim- 
purile infinite, că ea este causa ântăie, nedependentă 
şi universală, se manifestează 'n organisaţia legilor 
fisice, in progresul, ordinea, pertecţia, și fericirea mo- 
rală, în Justiţie şi bunăvoință infinită ; prin urmare 
rațiunea nu pâte nega esistenţa unei asemenea fi- 
ințe; ci dincontra, spiritul omenescu se simte 'n mai 
mare Siguranță, în consciință, că esistă o putere pă- 
rintească atotuputinte, justă şi binevoitâre. Căci, 
intr adeveru, dinsul scie că simte nenumărate nece- 
sități, cari-l amenință nencetat cu dureri ŞI chinuri ș 
ȘI iată, că şi află tâte mijl6cele, prin cari să se pâtă 
apară și preserva contra suferințelor, şi să-și pâtă 
intemee viaţă fericită; el scie de altă parte, că nu-
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mai egoismul, ignoranța, nepăsarea şi crudelitatea 
unor individi degradaţi turbură această fericire din 
când in când, ânsă totdeauna numai in modu tre- 
cătoriu ; omul constată, mai departe, că omenimea 
innaintează nencetat in generalizarea şi asigurarea 
perfecției şa fericirii sale; pentru aceasta, spiritul o- 
menescu simte impulsul pentru a se apropi€ de pu- 
terea supremă cu iubire fiiască nemărginită, în a- 
nalogie cu sentimentele, cu cari fiul se apropie de 
părintele seu, 

Omul vede. că dinsul e dotatu cu natura cea mai 
nobilă și mai distinsă din tâte celelalte lucruri din 
natură, şi e capabilu de sentimentele celei mai nalte 
fericiri morale şi estetice; pentru aceasta, in deplină 
libertate, doresce să pâtă arăta, recunoscința sa cătră 
bunul seu părinte supremu. Această recunoscință 
şi-o impune, in tâtă libertatea sa, drept obligaţie, cu- 
venită după consciința sa de justiție. Dinsul ad- 
miră sublimtatea universului, recunâsce supremaţia 
absolută a puterii universale, şi o respectează, ca, 
pre o ființă mnălţată peste totu universul, atât prin 
puterea ei infinită, cât şi prin absoluta ei moralitate. 

Spiritul jedecă "m consciinţa sa, că se cuvine, atât 
logice, cât şi moralminte, ca să se nalţe cu asemenea 

idei şi sentimente cătră ființa supremă; pentru a- 

ceasta dinsul consideră această cuviință drept obli- 
gaţie morală; printrinsa el se leagă mai intim cu 

fina supremă, ceea ce constitue cultul “spiritului. o- 
menescu cătră acea ființă, și consistă esenţialminte 
m redicarea, cugetului și a sentimentului cătră dinsa. 
Omul '0 respectă drept ideal moral supremu, ŞI 

doresce a se face cât se pâte mai asemenea cu elu, 

adecă cât se pâte mai perfectu, mai nobilu, mai mo- 
val. Acesta cultu rațional și sentimental pentru 
idealul moral, această dorinţă şi resoluţie, de a-l 
imita, se numesce religie in sensu esenţial. 
„Din consideraţia idealului moral se deduce logice 
următoriul principiu rațional rehgiosu: Omul se cu-
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vine să iubiască pre toți semenii sei, să nu vroiuscă 
a:le face nici o supărare, ci, dincontra, să vroiască 
a le face totdeauna cel mai mure bine. 

Trebue să desvoltăm acestu principiu, să-l apli- 
căm la viaţa 'mtreagă a omenimii in general, şi să 
urmăm după dinsul cu pietate; astfel vom formă și 
vom realiza, religia rațională, care singură e legitimă 
moralminte, fiind că principiul ei este 'n armonie 
esactă cu idealul moral, şi e identicu cu principiul 
moral. raţionul. 

Sentimentul religiosu ne face, să manifestăm cul- 
tul nostru şi prin semne esteridre, ceea ce constitue 
cultul .esterioru; dacă acesta se esecută 'n comunu 
de cătră mai mulţi, se numesce cultu publicu, spre 
distincţie de cultul privatu, care se esecută 'n modu 
individual. 

€.) Religiile şi Statul. 

Fundamentul esenţial al religiei e unul şi același 
in fiecare spiritu omenescu; acesta este cultul senti- 
mental al unui principiu supremu, a! idealului mo- 
val. Pop6rele ânsă-și imaginează acestu principiu 
in diferite forme, după varietatea spiriţelor lor; diri 
causa, aceasta ele-şi formează diverse religii, prescri- 
indu-și diferite acţiuni, drept cultu esterioru. 

In privinţa culturilor religi6se trebue să obser- 
văm, că ntru 'cât ele nu supără, nici ameninţă legea 
morală, buna cuviință, ori ordinea socială, sunt in- 
diferente faţă cu viața societăţii şi cu statul. Insă 
"ndată, ce vre o societate omenească şar propune 
nesce: principii ori acțiuni, care ar insulta, ar ame- 
ninţa, ori chiar ar supăra vre o parte a  societăţei, 
statul ca autoritate morală, are dreptul și chiar da- 
toria, de a .preserva şi apăra societatea contra unor 
aseminea fapte, fie ele comise chiar șub titlul de 
acte religiâze; căci, dacă. vre unu aşa disu fundator 
de religie a prescrisu nesce idei şi acţiuni contrare
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cu buna cuviință, cu inteligența, ori cu legea mură- 
lă, noi-scim, că asemenea acte nu potu urmă din a- 
devăratul principiu al religiei, adecă din cultul ide- 
alului moral, care necesarmente este n ideântitata 
cu principiul legii morale raţionale. Dacă vre unu 
așa disu legislatoru religiosu ar fi prescris nesce ac- 
țiuni, cari supără pre o parte a, societății, putem sci, 
că unul ca acela ori na 'nţeles principiul moral 
fundamental, care e unicu legitim șin religie, ori le 
a prescrisu din 6recare calcul egoisticu. În fiecare 
casu, statul, ca autoritate morală suverană "n socie- 
tate, are dreptul, şi datoria dea 'mpiedecâ asemenea 
acte ;—căci, mai ântei actele necuviinci6se, nedemne, 
ori supărătâre, sunt contrare legii morale raţionale, 
in inţelesu teoreticu ; ânsă ele sunt şi stricăci6se faţă 
cu statul, prin urmare sunt supuse stib legile pe- 
nale. Dacă sar admite în tâtă 'ntinderea şi fără 
restricție prudentă principiul de: „cult liber in stat 
liber, şi culturi libere 'n statu liberu“, atunci ori ca- 
re grupă de 6mmeni șar formă unu principiu de pur- 
tare egoistică, spre scăderea societăţii, și ar dice, că 
acela e „cultul“ lor religios; unu asemenea princi- 
piu ar nimici ori ce garanţie de ordine socială. 

Din aceste consideraţii şe vede lămuritu, că nu se 
pâte admite, decât lihertatea cultului interior, și li- 
bertatea, acelor acţiuni de cult esterioru, cari sunt 
favorabile, ori macar indiferente pentru legea mo- 
rală și legile raţionale civile ale societăţilor; iar a- 
cele acţiuni de cultu religiosu esterioru, cari sunt 
contra bunei cuvtințe, ori contra demnităţii şi a or- 
dinii sociale, acele pe deoparte sunt retăcite şi false, 
fiindcă nu urmează din principiul cultului idealului 
moral, prin urmare nu sunt în armonie cu religia ; 

pe de altă parte sunt acţiuni, cari superă simţul 
demnităţii şi a bunei cuviinţe morale, afară de a- 
ceasta supără chiar și ordinea socială. Acuma fi- 
indcă perfecția societăţii in general este unicul scop 
legitim al tuturor acţiunilor omenesci, pentru aceasta
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statul remâne suveran, şi cu autoritate decisivă, faţă 
cu ori ce acțiuni de cult religios esterior, intru cât 
acele atingu demnitatea şi buna cuviinţă morală, 
ori ordinea și buna stare a societăţii.



ESTETICA. 
Te NON N N ae Ta TNI INOT 

FUNDAMENTUL ESTETICEI. 

1.— Necesitatea. 

Ostenâla spiritului.—In viaţa de tâte dilele, omul 
e silit să urmeze o activitate uniformă, monotonă, 
în care puterile spiritului şi ale_organului psichicu 
central se apasă în câte o direcţie; din causa acesta, 
puterile acele, cari sunt apăsate într'unu momentu, 
ostenescu, şi causeză 'n spiritu o durere 6re-care. 
Uritul — De alte ori spiritul şi organul seu central 

nu lucrEză nimica întrunu modu formulata în 6re- 
care regulă consecventă; şi atunci, din causă că pul- 
sul susține activitatea organismului nencetat, ele- 
mentele organului psichicu şi puterile spiritului se 
apasă și se lovescu unele pre altele întrunu modu 
neregulatu şi disarmonicu, ceea ce produce în spiritu 
nesce dureri ; aceste se numescu durerile „urituluit ; 
ele ajungu une-ori, a fi fârte violente; pentru acesta 
legiuitorii au prescris uritul, adecă neocupaţia spiri- 
tului într'unu modu armonicu şi liberu, drept osândă 
grea. | 

Necesitatea. — Spiritul este espusu la dureri, pro- 
venite pe de o parte din ostenâla silită, pe de alta 
din writu, adecă din nelucrare. Omul vede dară ne 
cesitatea, de a se elibera din când în când din ase- 
menea dureri, şi de a, se readuce cel puţin la starea 
sa indiferentă, adecă la o stare, în care, dacă nu 
simte nici o plăcere pronunţată positiv, macar să nu 
simtă nici dureri. 4
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2.—Obiectu: Esteticei. 

Mijlocul  esteiicu. Cunoscând noi acuma ut- 
cesitatea, putem sci şi aceea, prin ce mijlâce v putem 
întimpină. Mijlocul general pentru a:estu scopu este 
anume următoriul : să atucem spiritul în cmofie li- 
beră. Acesta nu numai îl seapă de durerile amintite, 
ci, în grudu mai înnaltu, îl ridică şi la o stare de 
plăcere positivă. Plăcerea provenită din libera emo- 
ție armonică a spiritului se caracterisctză de plăcere 
estetică, in oposiţie cu duretile arătate mai sus, cari 
ge caracteriseză de neplăceri. 

Sistemul estelicu. -—Ausă nu ori-cure emoție u spi- 
vitului îi: produce plăcere estetică. Vom iv dară să 
cercetăm : cum şi în ce formă trebue să se producă 
emoția spiritului, pentru ca să-i producă o asemene 
plăcere. Acestă cercetare ne vu constitui legişlaţia sau 
sistemul esteticu. 
„Combinația lor. "Totu uceea, ce aduce pre spiritu 
in emoție, ii pâte servi cu mijlocu pentru produce: 
rea sentimentului esteticu; şi anume aceea, ce-i pro- 
duce sentimentu plăcutu, implinesce unu scopu este- 
ticu, prin urmare are valGre estetică positivă, şi se 
caracteriseză de fnumosu ş din contra, aceea, ce pro- 
duce n spiritu unu sentimentu neplăcutu, împiedecă 
pre omn dela scopul esteticu, prin urmare are valbre 
negativă, şi se curacteriseză de „uritu.“ — Totalitatea 
mijl6celor, cari aducu pre spisitu in liberă emoție, 
plăcută ori neplăcută, este materialul, sau funda- 
mentul material, iar legistaţia despre for:ni emoție 
spiritului este sistemul esteticu. 

Fundamentul maturial al 
sistemul formal, compun 
şe numesce: Fstetica, 

| Facultatea de a simți şi 
tică în ori care casu, 
de a formă mijlâce e 

mijl6celor, împreună cu 
o seninţă filozofică ; acesta 

apreciă just valrea este- 
se numesce gustu. Capacitatea, 
u val6re estetică positivă, se nu-
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inesce artă; şi subiectul, care posede asemenea ca- 
pacitate, se numesce artista, fie acela omu, fie ani- 
malu, ori natura neconsciută, 

3.-—Rangul și importanţa ei. 

hangul ei — Cultura filosofică cuprinde 'n sine des- 
voltarea şi perfecționarea faculiăţilor sau funcţiilor 
spiritului ; anume: deșteptarea Şi instrucția facultății 
intelectuale, desvoltarea și cultura sentimentului, şi 
'nfine: disciplinarea voinţei, după preceptele raţiunii 
»umai acela posedă cultură solidă și completă, care are 
inteligenţă instruită şi perfecționată, gustu nobilu, 
adecă distinsu, şi curăcteru solidu. Inteligența o per- 
fecţionăm prin . Logică, caracterul îl innobilăm -prin 
Morală, iar gustul și sentimentul îl cultivăm cu aju- 
toriul  Fsteticei;—prin iirmare acesta este o sciință 
filosofică de unu rangu su celelalte ramuri ale Filo-, 
sofiei, anume cu Logica şi cu. Morala.  Aceluia, care - 
are gustu ordinaru, necultivatu, nu i se pâte recu- 
nâsce cultură completă; dinsui prii: urinare nu face 
parte din societatea cea al6să, adecă din societatea 
aceea, care se distinge prin adevărate calități de va- 
l6re solidă. | 

Importanţa €î.-.- Cultura emoţiei estetice nui numai 
ne produce plăcere mornentană; dar eseruiţini ei in 
cursul educaţiei innobileză spiritul i în gradu superior, 
il face mai dispusu pentru iubirea de ordine, drep- E 
tate și facere de bine; ei rimn cuvâutu; îl innobi- 
leză în sensu wmoralu. Din aceste. efecte salut ture ale 
culturei . estetice provinu nemesurate binefaceri” pen- 
tru "ntrâga societate omenâscă; — prin urmâre Este- 

tica este o sciință filosofică de valâre şi importanţă 

-Superidră. —-- 
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5. — Planul. 

Pentiu a construi Estetica, trebue să cercetăm mai 

ântăi totalitatea mijlâcelor, sau materialul esteticu, 
şi apoi sistemul esteticu.—-Aceste vor formă cele dâue 
părţi principale ale acestei sciințe. 

MATERIALUL ESTETICU. 
Conspectu. 

Care este materialul, suu mâjlâcele, prin cari să 
putem aduce: pre spiritu în emoție? 

Aceste sunt următârele : 
A. Impresiile esteriore. Aceste aducu pre 

spiritu în emoţii sensuale; şi spiritul i€ scire nemij- 
locită despre dînsele, ca despre intuiţiile, adecă ac- 
tele sale psichice elementare. Aceste sunt elemente 
sau mijlce esteri6re, sensuale. -— 

B. Spiritul singuru se pote aduce pre sine în 
emoție, esecutând înnaintea consciinţei sale acte psi- 
chice compuse şi derivate, adecă idei, sentimente, și 
chiar acte de voinţă. Aceste formeză unu elementu 
interioru, ideal sau poeticu.— 

LE e 

ELEMENTUL SENSUALU. 

Mijlocul general. Asupra spiritului numai organul 
scu central-—crierii—impresioneză nemijlocit; așudară 
ei sunt mijlocul sensual general, care aduce pre spi- 
ritu in emoție, 

Mijlocele particulare. — Asupra mijlocului sensual 
general impresioneză câte una din cele cinci grupe 
de nerzi sensuali, — dintre cari, mai importante sunt 
pentru Estetică următârele trei grupe: 1) nervii a-
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custici, adecă ai audului, —2.) nervii motorici, adecă 
aceia, cari transmitu cătră spiritu impresiile mișcării 
corpului propriu,—şi 3) nervii optici, adecă ai. vederii. 

ŢI. 

]nrorțue ACUSTICE, 

2.— Procesul psichicu. 

Asupra nervilor acustici impresionâză aerul, în vi- 

braţiile sale; iar pre aeru il aduc în vibrare lovitu- 
vile corpurilor mai elastice.— Intuiţia acustică în ge- 
neral se numesce sunetu; iar formaţiile sale calificate 

cu regularitate se numescu tonuri, şi tonurile formate 
compunu muzica. | 

Vibrările corpurilor esteriâre şi a nervilor nu re- 

aliseză muzica afară de spiritu; ele nu sunt alta, de- 

cât condiţiile mechanice, prin cari se producu în 

spiritu emoţii acustice, pre câri apoi dinsul le „aude“, 

adecă le percepe in consciința sa, drept tonuri, sau 

elemente muzicale | 

Tonul totdeauna e unu actu psichicu. Condiţiile 

lui mechanice, adecă vibraţiile necesare, se produeu : 

1.) în natura neconsciută, precum : cântecul pa- 

sevilor, zuraiul cescadelor, plângerea şi urletul vEntu- 

vilor, valurile mării bătute n stânci, tunetul, echo- 

urile, şel. — 
2.) în artă: v6cea omului, cântarea instrumente- 

lor muzicale, precum: violina, violoncelul, piano, 

fAauta, buciumul, tambura, triangulul, scl. -— 

1.— Variația tonului. 

Ponul variază: 1) în privinţa calității, 2) în pri- 

vinţa, cantității, şi anume: a) in cantitatea intensivă, 
. . A . . x? 

adecă 'n tărie, şi b) în cantitatea estensivă, adecă 'n 

Jungime,—apoi 3) în privinţa combinației a d6uă oii:
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mai multe tonuri, a) simultan, adecă totdeodată, şi 
'nfine b) succesiv, adecă unul după altul. 

1). Calitatea tonului.-— Tonul se pâte produce 'n 
şepte calităţi principale, cari se 'nsemnâză 'n modul 
următoriu: c, d, e, f. d, a, h, ori: do re mi fa sol 
la si, impreună cu semitonurile respective. Seria a- 
cestor şepte tonuri se repetâză 'ntrâgă, în aceeași 
direcţie însus, adecă 'n tonuri mai „subţiri,“ „tenore“, 
și "n direcţia opusă, înjos, adecă 'm tonuri mai „gr'6- 
se“, „basso“. Oricare serie de optu tonuri consecuti- 
ve se numesce o octavă; iar o serie de octave se 
nunesce scara muzicală. 

Același tonu are calitate diferită, dacă 'l producem 
cu instrumente diferite, precum cu vâcea omenâscă, 
a unui omu, ori a altuia, cu violina, cu piano şel. 
„Acâstă variaţie se numesce timbrul tonurilor. 

2.) Cantitatea tonului. — a.) C :ntitatea intensivă, 
Fiecare tonu din scara muzicală, in ori care timbru, 
pote variă în graduri de energie, sau tărie, şi pâte fi 
când mai tare — „forte,“ — când mai m6le,— piano.“ etc. 
Acâstă variaţie 'n graduri de energie se numesce „pia- 
no-forle“; tonul variază m specii de „dur“ ŞI „7noll. i — 

b.) Cantitatea  estensivă.— Fiecare tonu din sea- 
va muzicală, de ori-ce timbru, si 'm ori-care gradu 
de piano-forte, pâte să cânte timpu mai scurtu ori 
mai lung. Unitatea de timpu se numesce tactu mu- 
zical. "actul se multiplică și se is şi "n fracţii.—- 
Durata sau lungimea tactului întregu iarăși pote va- 
1ă ; acâsta se. numesce variația de fempo; anume, 
când se repeteză o unitate de tactu întreg mai scurt, 

„atunei tempo e mai repede, —,presto, allegro ;“— iar 
când tactul întregu e m:i lungu, atunci e tempo 
tâxdiu,-— andante, adagio, largo.« 

3) Combinația tonurilor. — Spiritul pâte să per- 
c&pă de-odată şi intuiţiile a dâue şi mai multe to- 
nuri; prin acâsta se produce asociaţia și combinaţia, 
tonurilor in: spiritu, fie că tonurile s'au produs de-
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odată, ori că sau produs unul câte unul, imediat 

unul după altul, şi intuiţiile lor numai la cel de pe 

urmă s'au unit în spiritu.---]n asemenea ceasuri, când 

emoția spiritului urmeză 'n armonie, combinaţia se 

nu mesce consunanță ; şi, din contia, când elementele 

se  combatu in emoție și se apasă reciprocamente, 

combinaţia se numesce isonunță; anume la tonurile 

produse de-odată, consonanța se numesce armonie, 

disonanța disarmonie ; într la touurile produse suc- 

cesiv, consonanța se numesce melodie, îm sens strict, 

şi disonanţa se numesce melodie disarmonică sau 

disonantă.— Repetiţia regulată a tactului în acelaşi 

tempo se numesce ritmu; ia» consonanţa a d6uă, ori 

mai multe elemente muzicale, despărțite prin alte 

tonuri şi intervaluri regulate, se numesce cadență. 

II. 

- ]ururzue MOTORICE. 

1..— Procesul psichicu. 

Asupra nervilor motyrici impresioneză corpurile so- 

-lide, şi anume mai ales corpul nostra propriu, piin- 

cipalminte muşehii cari nil adusu în mişcare. -A- 

câsta se "tâmplă în diferite acţiuni ale corpului o- 

menescu, precum sunt, de esemplu, următârele: pre- 

umblarea, fuga, călăritul, danţul şi baletul. esecutatu 

de noi înşine, cântecul nostru propriu, abstragâud 

dela audirea lui, mai departe innotatul, datul în 

serânciobu, legănatul, sănietul, datul pe ghiaţă, jocul 

cu arme, evoluţiile gimnastice, şi cu arme; scl. 

2.—Variaţia intuiţiilor motorice. 

Intuiţiile motorice variază, ca şi cele acustice, du- 

pă cantitate, — intensivă şi estensivă, — ȘI după 

combinaţia lor ;-—căci corpulu omului face miscări în 

forme diverse, cu energie variabilă, şi esecută maj
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multe mișcări diverse, deodată, ori pe rând, unele după 
altele. Prin urmare putem distinge mișcări şi intuiţii 
motorice: a.) in diverse forme, b)in diverse graduri de 
piano-forte, adecă mai blânde, ŞI mai energice ori 
chiar violente; mai departe — c) după unitatea de 
timpu al mișcăriloru, analogu cu tactu! muzical, dis- 
tingem factu motoricu ; acesta variază ; d) în di- 
feriţi tempo. Din combinaţia a dâue ori mai multe 
intuiții motorice, în analogie cu combinația muzicală, 
resultă concordanța şi discordanța motorică, prin ur- 
mare resultă: e) armonia și “disarmonia, melodia mo- 
torică, și seria de emoții motorice discordante. Din 
urmarea tactului resultă f) vitmal, şi din concordaţia, 
ce urmeză după tacturi, ritme și intervaluri indiferente, 
resultă g. cadenfu molorică. 

II 

nrurmue OPTICE, 

a 1.——Producţia lor. 

Pre nervii optici ii aduce 'n vibrare eterul, adecă substanţa, ceu mai lină Şi mai uşoră, care e respân- dită '“u totu spaţiul; iar pre eteru il aducu in vibrare celelalte corpuri. Aşadară corpurile impresioneză asupra, eterului, eterul, vibrând, aduce pre nervii optici in agitație, aceștia, la rândul lor, atingu crierii, ŞI crierii facu impresie 'n spiritu ; spiritul apoi, ese- cutând acțiunile corespundătâre, tot-odată ie scire nemijlocită despre ele, observându-le 'n consciinţa sa „ca pre nisce intuiţii, adecă acte elementare de cugetare, SI anume intuiții optice, sau imagini ale vederii. Spi- ritul işi vede ?n consciința sa propriile sale intuiții de lumină. 
Intuiţiile şi vepresentaţiile optice sunt acte psichice.
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Condiţiile lor mechanice sunt in natură și m artă, 
Cele mai insemnate sunt următârele : 

a) in natura, neconsciută : lumina lunei,-—faţa cerului 
semănată cu stele, strălucirea şi umbrele  nourilor, 
cu liniile lor, lumina sârelui, —faţa codrilor şi a 
dumbrăvilor, — colorile llorilox, a .paserilor. (păunul, 
colibri, etc,) a scoicelor, - fațu unui lanţu de codri ori 
de dumbrăvi, sub umbră întreţesută cu raze de sâre 
ori de lună,— liniile şi formele corpului omenescu,— 
faţa lacurilor, — valurile spumegătâre ale mării în tur- 
bare, razele lunei ţesute peste oglinda tremurândă a 
unui lacu, viu, scl.—-lumina şi liniile fulgerului,— 
vazele diamantului, — cuculbeul de pe ceriu,—fuidrele 
de flacări ale văpăilor, pe uscatu şi pe apă ;—scl.— 

b.) in artă: liniile, lumina şi umbra in desemnu, 
—hniile in caligrafie, liniile, lumina şi colorile in 
pictură, — liniile, lumina şi umbra in architectură și 
ormamentică,— liniile, lumina, umbra şi colorile în 
imbrăcămintea 6menilor, şi în obiectele din locaşuri, 
— liniile, umbra, lumina şi colorile în grădinărie, —- 
liniile, lumina şi umbra în sculptură, — liniile mobile 
în danţul altuia, in baletu,--liniile şi colorile stabile 
şi mişcătâre in artificia cu focu şi "n artificia cu apă; scl. 

Tâte aceste representaţii form6ză elementu curatu 
opticu. | i - 

2. Variația intuiţiilor optice. 

Intuiţia generală a luminei variază: 1.) in pri- 

vinţa calităţii,— 2.) in privința cântității,— Şi anu- 

me: a.) după cantitatea intensivă, adecă tăria, şi b.) 

după cantitatea estensivă, adecă intinderea, -- in fine 

3.) după combinaţia şi disposijia sa în raportu cu 

idea de spațiu. i Ş 

1.) Calitatea. — Intuiţia optică fundamentală, adecă 

a luminei, variază m diverse calităţi; aceste se ca- 

vacteris€ză de coluri. Intuiţiile colorilor fundamenta=
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le şunt: roşu, galbin şi albastru; ele se potu com- 
bina unele cu altele, și compunu colori secundare 
şi ulteridre. | 

Derivaţia colorilur --Colorile fundamentale se com- 
bină "ntre sine in modul următoriu: col6rea roşu, 
combinată cu galbiuu compun colbrea secundară: por- 
tocaliu ; roşu cu albastru combină colrea secunda- 
ră: violet; galbin cu albastru combină  col6rea 
secundară: verde... Colorile primare se potu combină 
cu. cele secundare, asemenea cele secundire unele cu 
altele; și aşa mai departe, în infinitu.— 

2) Cantitatea. - a.) Cantitatea intensivă. — Lumina 
variază 'n graduri de intensitate, energie, adecă pu- 
tere; ceea ce se numesce variația de clar şi obscur 
cu unu cuvânt: clurobscur, sa piano-forte aplicu ; 
astfel sunt intuiţiile alb şi negru ; fie care col6re p6- 
te variâ n aceste graduri, aşa distingem pre acee:şi 
col6re, când mai lumin6să, când mai intunecată, 
(mai „inchisă“, şi mai „deschisă “.) b ) cantitatea esten- 
sivă sau raportul cu spaţiul. --Ori-care col6re, in ori- 
ere gradu de clarobsuuru, mai variază 'n disposiţia 
sa n spaţiu. Cantitatea elementară a iatuiției optice 
este unu punctu imaterial, adecă cea mai mică întin- 
dere care se. pâte percepe en sensul vederii; punc: 
tul, multiplicându-se 'ntr'unn șiru nentrerupt, form6- 
ză linea; şi inşirându-se mai multe linii paralele, ne- 
mijlocitu tina lângă alto, formâză unu pla nu. 

T6te aceste conriții pentru elemente de sensație 
optică pot să fie când stabile, când mobile, în rea- 
litatea obiectivă in spaţiu. iJn punctu esterioru. per- 
curgând o cale 6re care 'n spațiu, pâte produce "n 
Spuitu representaţia de linee; şi, dincontra, o linee, 
Situată "n. direcţia razelor vederii, produce m spiritu 
intuiţia de punctu. 
„Întuiţia optică variază dară 'm gradurile de ibten- 

sitate, şi produce gradaţia de ciarobscuru ; mai de= 
parte variază 'n calităţi, şi pro'luce intaiiţiile de co-
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lori, în oricare gradu de clarobscuru; in fine, tâte 
aceste variază în combinaţia lor cu idea de spaţiu, 
şi producu formele de punctu, linee și planu.— Din- 
tmaceste elemente optice se compune totalitatea ne- 
mărginită a intuiţiilor şi representaţiilor vederii; in 
'ât universul visibil intregu se pâte reduce la aceste 
trei elemente optice, adecă : sarobscuru, coluri, şi forme, 

IV. 

JRSOCIATIA 

diverselor intuiţii. 

In spiritul nostru se pot asociâ şi intuiţii câte din 

due ori trei grupe diferite, astfel se formeză aso- 

ciaţii duale şi triare.. 

1.) Asociaţii dale: 
a.) Intuiiţiile gcustice, asociate eu intuiţii motorice, 

de es. când audim muzică, şi dănţuim şi noi; —când 

cântăm noi inşine și dănţuim, ori când numai câu- 

tăm, fără de a Jănţui;—când l6gână cineva pre co- 

pil, şi-i cântă totodată :—când cuiva i se cântă unu 

marş, şi dinsul păşesce m tactul lui; când cineva 

patinâză la tactul unei muzice ; sel.— 

b.) intuiţiile acustice, asociate cu intuiţiv optice ; 

de es. când vedem o cascadă şi o audim zurăind; 

__când audim unu cântecu şi vedem lumina lunei; 

--când audim muzică, vocală ori instrumentală, şi 

vedem pre alții dănţuindu în tactul ei, fără ca să ne 

mişcăm și noi, —fie că ei dănţuescu, ori esecută ba- 

let; când vedem soldaţi în marșuri Și evoluții în 

tactul tamburei, ori a orchestrei ; | 

c.) intuiţiile motorice, asociate cu „întuiţii optice ; 

de es. când noi înşine suntem cu alții în rond, în 

marş, danţ, patinatu, ori gimnastică, —fără muzică ; șel. 

2.) Asociaţii triare, când adecă se asociază n Spl- 

situ! nostru intuiții acustice motorice şi optice; de es.
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când audim muzica şi: mergem în marș; când a.- 
udim muzică, ne dăm pe ghiaţă, ori dănțuim cu alții, şi-i 

vedem şi pre dinşii dănţnind, fie, că esecutăm unu 
danţu simplu, balet, ori alte evoluţii gimuastice ;— 
când cântăm, de es. în operă, şi vedem pre alţii e- 
secutând un danţ, balet, ori alte evoluţii; scl. 

V. 

DISTINCTIA ELEMENTULUI SENSUAL DE CEL PO- 

ETICU SAU IDEAL. 

După intuiţiile curat sensuale, acustice, motorice, 
ori optice, simple, ori asociate, adese ori se redeş- 
teptă 'n spiritu şi alte acte psichice, idei şi senti- 
mente ; de esemplu, când robul vede o rază de sâre, 
representaţia optică a acesteia ii redeșteptă n spirit 
idea și dorul de libertate ;—când vedem lumina lu- 
nei frântă în ochii de ferești a unui vechiu castel 
ruinat, lumina aceea ne deșttptă 'n spiritu povesti 
despre dilele din betrâni ale castelului; — durduirea 
tunetului ne deștâptă idea despre o putere colosală; 
— când vedem o grandi6să astilicie cu focu şi cu a- 
pă (de es. în Versailles), indată ni se redeștâptă 'n 
spirit închipuirile din povesti, şi ne pare, că vedem 
sărind printre stâlpii de focu şi pintre razele de a- 
pă moşneguţi pititei din poveste, de o palmă la stat 
cu barba de unu cotu;—când audim ventul plân- 

„gându pe la colţurile coperișelor de palaturi, și zi- 
diri urieşe din capitale mari, acâsta ne. redeşteptă i- 
dea despre uceea, câte pecate, cât vai i amar aco- 
pere acele coperişe !—când suntem pe marginea u- 
ne! prăpăstii, vrând-nevrând ne 'nchipuim, că am 
căd6 m prăpastie, şi ne junghie prin 6se; altul, cu 

„ imaginație mai puternică, se simte dus cătră prăpas- 
tie; de aceea unul ca acelu încunjură de a se apro- 
pi€ de locuri prăpăsti6se, şi de a se urca pe tur-
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puri nalte, pentru că nu se 'ncrede 'n liniscea in- 
chipuirii sale ;—-audându muzica unui marş funebru, 
ne redeşteptăm idei despre mârte şi jale; —muzica 
"n tact scurt, forte, ritmu des, în tempo acceleratu, 
ne deştâpiă idei şi emoţii de bucurie în general, fă- 
ră ca să avem idea vre unui motivu pentru bucu- 
vie; -- unu tablou deşpre torturi aplicate de cătră 
incvisitori, ne revâltă sentimentul de justiţie, şi ne 
face furioşi ; într'o n6pte liniscită de vară, vădendu 
luna plină m altul ceriului completamente senin, 
ni se deşteptă sentimentn de milă, vădendu-o  „sin- 
gură în palatul ei cel mare și pustiin“ —Aceste şi 
alte asemenea idei şi sentimente nu sunt motivate 
nemijlocitu” prin împresia esteri6ră din momentu ; 
şi nu sunt element sensual, opticu ori acustic; ci 
sunt element ideal, element poetic. 

BB 
Li 

ELEMENTUL POETICU. 

1.— Procesul psichicu. 

Spiritul se aduce m emoție, esecutând acțiuni psi- 

chice, când cugelă, ori simte ceva; anume atunci, 

când esecută intuiții despre colorile şi formele lu- 

crurilor, ori despre tonuri; apoi când esecută idei 

compuse, derivate, şi complicate ; şi 'nfine, când se 

află mișcatu de nesce sentimente pronunţate. Acâstă 

activitate nesensuală, ci ideală, este elementul sau 

mijlocul esteticu ideal sau poettcu. N | 

Emoţia poetică o putem produce în spirit prin 

aceea că: DI 

1.) privim lucrurile și "ntâmplările din realitate ; 

acesta este poesia realității, anume ă.) privim lucruri 

intregi, b.) părţi de lucruri şi e.) semne despre ele ; 

de esemplu cuvinte; acâsta este poesta, realității 0-
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biective ; d.) spiritul se află, agitatu din causa unor 
cugete și sentimente ale sale, cari asemenea 1] a- 
ducu în emoție, şi acâsta este poesia realității su- 
biective ; - , | 

2.) spiritul işi imagineză, fără ori ce bază reală, 
nesce idei despre lucruri, despre acţiuni şi senti- 
mente ; aceste acte de imaginaţie asemenea '] aducu 
în emoție poetică, ceea ce se  numesce poesia ar- 
tistică j— anume poesia artistică din spiritul subiec- 
tului, care a începutu a o efectua pentru 'mt&ia Gră, 
se caracteriseză de poesie subiectivă nemijlocită, sau 

“originală; şi subiectul, care a format-o: dela sine se 
numesce pocli; iar atuncia, când poetul face, prin 
Grecari semne, de esemplu prin cuvinte, ca ŞI alţii 
să esecute în spiritul lor acțiuni poetice asemenea 
cu ale lui, aceste sunt elemente de poesie artistică 
mijlocită- 

Ss -, - 

„ASOCIATIA. 
elementului sensual cu cel ideal. 

„m spirit se pot asocia elementele de emoţii ideale 
sau poetice cu intuiții și representaţii sensuale. Ast- fel putem distinge următârele asociaţii : 

1.) elemente poetice cu elemente acustice,— 2.) 
elemente poetice cu motorice ; 3.) elemente poetice cu optice; 4.) elemente. poetice cu acustice și cu motorice totdeodată ; — 5.) elemente poetice cu acu- 
stice și cu optice;-— 6.) elemente poetice cu mo- torice şi cu optice. - 7.) eiemente poetice cu acusti- ce, motorice și optice.
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SISTEMUL ESTETICU, 

Materialul, sau mijl6cele, cele sensuale și cele ide- 
ale, aduc pre spirit în emoție.  Acâsta însă pste fi 
nu numai aşa, că săi producă plăcere; ea tot atât 
de uşor pâte să-l lase 'ntr'o stare indiferentă; ba 
pâte să-i causeze chiar  meplăcere positivă Pen- 
tiu  acâsta este necesar, să cugetăm, și să allăm: 
cum ax trebui să se facă emoția spiritului, pentru 

ca să-i producă o asemenea plăcere; adecă trebue 
să desvoltăm condițiile reale, prin cari se. produce 

m spiritu sentimentul esteticu plăcutu ; — şi numai a- 

cel „sistem esteiic“ va pute câscigâ validitate scien- 

țifică, după care se va pute formă principiul este- 

ticu Jundamentul şi generăl, cu ajutorul căruia se 

vor esplică şi resolvi (te chestiile estetice, în tâte 

casurile, fără o singură escepţie. 
Anume va trebui să aflăm: cum va put6 cores- 

punde scopului esteticu ori care emoție :—î.) cu can- 

titalea sa, atât cu cantitatea estensivă, cât şi cu cea, 

intensivă, 3.) cum ii va pute corespunde cu cali- 

tatea sa.*) 

a 

2) Autorul va publică imediat „Estetica,“ în unu volum â parte, care 

conţine acestun ramu de Filosofie desvoltatu mai pe larg, în tote părțile 

sale, anume: nu namai „Materialul“ sensnal şi cel poeticu, ci şi »Sisfe- 

  

mul esteticu» desvoltatlu în întregul, ca obiectu de studiu în cursul înv&ţă- 

mântului de gradu superioru.



  

EDUCATIA. 
-. PT SS SO Nor 

1:.-—- Necesitatea. 

SȘocietataa de astăzi geme sub nenumerate sufe- 
rinţe şi neajunsuri; şi t6te mijlâcele aplicate contra 
lor sunt neputinci6se, şi nedestoinice de a le împie- 
dec& deodată; mai ales pentru aceea, pentru că nu 
esistă destui individi, cari să aplice remediile cu 
destulu zelu şi consciință. -  - | | 

Depărtarea completă a stiferințelor societății nu : 
o putem aștepta dară, decât de la generaţiile ur- 
măt6re. Prin urmare problema şi datoria nâstră cea - 
mai importantă şi mai urgentă'este educaţia tinerimii. | 

2— Obiectul Pedagogie. 

Scopul omenimii este fericirea şi perfecția sa, și 
a individilor sei, în gradul cel mai mare posibil. 

Mijlocui general, cu ajutoriul căria se pote a- 
junge acestu scopu, este conlucravea indivigilor ci, 
organisaţi în o rațională societate umană universală. 

Pentru ca fiecare individu să pâtă conlucră în a- 
cestu sensu, trebue, ca 'n cea dântei parte a vieţei 
sale să-i vie ntrajutoriu, pentru ca, mai nainte de 
tâte, să-i garanteze viața contra nenumeratelor pe- 
ricule, ce-l ameninţă "n fiecare di; mai departe, să-i 
întăriască t6te puterile sule. atât cele corporale câtu 
şi cele spirituale; ipoi să-i deștepie tâte disposiţiile 
şi să'i desvolteze şi perfecționeze tâte capacităţile sa- 
le corporale și spirituale în modu razional i ceea
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ce se numesce educația copilului ; în fine, să-l con- 

ducă, pentru ca dinsul să-și îmbogăţească spiritul cu 

cunoscințe basate solid, în măsura cea mai mare po- 

sibilă ; acâsta se numesce învețătura sau ustrucția 

lui. Acâsta e datoria tuturor acelora, cari, din cau- 

sa etății şi a culturei lor, sunt în stare a „ajută pre 

cei mai mici în educaţia şi instrucţia lor; prin ur- 

nare nu numai pedagogii de profesie, ci mai cu 

disțincţie : toţi părinții. 
Sciinţa filosofică despre educaţia şi instrucţia: co- 

piilor este sciința despre modul de a-i cultivd în t6- 

te privinţele şi se numesce Pedagogia. 

“Principiul fandamental al Pedagogiei este urmă- 

toriul : 
“Să întărtm, să desvollăm şi perfecționăm în co- 

pil tote puterile şi facultăţile sale cele nobile, atât ce- 

le corporale, cât şi cele spirituale, în cel mai mare 

gradu posilil, și totduna 'n cea mai completă  ar- 

monie. 
Corpul şi spiritul copiilor fiind d6ue elemente 

diferite unul de altul, prin urmare şi cultura lor va 

trebui să se facă 'n d6ue forme corespundetâre ; ast- 

fel vom distinge: 1.) cultura corpului, şi 2.) cultura 

spiritului. | 

! AA a 

CULTIVAREA CORPULUI. 

Relativ la cultivarea corpalui se pâte dice în 

seurtu, că trebue ca totdeauna corpul copilului să 

fie curatu, să se misce 'n aeru sânătos, şi nutrimen- 

tul seu să fie regulata şi cu justă mesură: el trebue 

deprinsu cu tâte acele 'mprejurări 'superătâre, la 

cari se pâte aşteptă ''n viață, precum: la frigul şi 

vEnturile iernei, la fierbințelele verei, la munca şi 

osteneala proprie, la suferitu fâme şi sete, şi 'ntrun 

6-
a
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cuventu: la suferitu t6te durerile şi greutăţile vieţei, 
pentru ca atunci, când îl vor ajunge aceste rele în 
realitate, să nu piară sub povâra şi loviturile lor, 
ci să fie capabil a le 'nvinge cu puterile sale. | 

Afară de aceste, copilul mai trebue să 'mveţe tte 
acele lucrări, prin cari se va pute apără de peri- 
cule şi alte neplăceri, precum: a notă, a se luptă, 
atât cu mânele sale, cât şi cu arme; şel.--Aceste le 
va pute 'nveţa copilul, făcând singuru esercițiu prac- 
ticu în notu, gimnastică, jocuri de arme;  scl.— 

, X2- 

CULTURA SPIRITULUI. 

Părinţii, şi în general crescătorii, trebue să se '- 

grijască, pentru ca să cultive spiritul copiilor în cel 

mai mare gradu posibil. Spiritul trebue desvoltatu 

în t6te funcțiile sale, aducându-le pre tâte 'n ârmo- 

pie esâctă Copilul trebue să se prepare ntăi pen- 

tru viaţă în general, pentru ca mai tărdiu să nu fie 

nenorocitu, când ar fi silitu, să-şi schimbe modul de 

trăit, ori să muncâscă la ceva greu. După ce s'a pre- 

paratu pentru cutare ram de ocupaţie  folositâre, 

ori chiar şi pentru mai multe ramuri. 

De ră ce spiritul are trei funcții principale, ur- 

m6ză, să ne ocupăm de cultura acestora a parte; 

astfel trebue tratată 1.) desvoltarea inteligenţei şi "m- 

bogăţirea ei cu cunoscinţele necesare, 2.) cultivarea 

şi "nobilarea sentimenhulei,— 3.) disciplinarea voinţei. 

Inteligența se lumin€ză prin /ogica, şi se perfec- 

-ționâză n realitate prin propria cugetare practică, 

şi propriul studiu pe terenu sciinţificu ; sentimentul 

se cultiveză prin Jstetică ; iu voința se disciplineză 

prin Morala. | 

(Vedi p pag. 133, „Datoriile ipdivideale.“)
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. 1.— Inteligența. 

Copilul trebue să vadă de aprope. tâte lucrurile, 
și să le observe din tâte punctele de vedere; nu- 
mai aşa se pâte desvolta inteligenţa lui şi a se'mbo- 
găți cu adeverate cunoscințe reale.—-Inţelegerea tre- 
bue' cultivată: cu cea mai mare îngrijire ; acâşta ân- 
să nu se pote face prin memorizare, ci prin esercițiaul 
prăâcticu al cugetării ; copilul nu pâte cunâsce lu- 
cerurile numai după cetitu, ori după. spusele altuia ; 
el trebue să-şi formeze ideile elementare, find în 
contactu cu lucrurile, pentru ca să le pâtă esamină, 
nu numai, cum sunt ele, ci cum sunt compuse, ce 
natură au, şi ce schimbări și acţiuni facu, unele în 
atingere și legătură cu altele. 

Trebue să conducem pre copilu, ca să-şi desvâlte 
şi perfecționeze inteligenţa, după ndreplările logicei, 
în, f6te, funcțiile sale, precum: concepte, judecăţi, 
conclysii, raționamente, definiţii, clasificați, demen- 
strații; şi 'n aplicația lor, mai aleş pentru a contro- 
lA şi combate afirmaţiile false ale altoza, 

(Vedi ac pag. 43. „Despre limbă,“ precum . şi 
părțile principale, din Logică, pag. 55,—1 10). 

3— Septimentui. 

Sentimentul. copiilor trebue desvoltatu şi cultivatu 
înc, din cea dântăiu etate a lor. 'Trehue deşteptat 
în inima, lor sentimentul demnităţii și, ambiţiei ome- 
vesti, apoi simţul de ruşine pentru, ori. ce faptă ne- emnă și degradată; mai departe sentimentul; de 
compțtimire pentru ori ce suferinţă a, altuia, ase- 
menea sentimențul de a se bucură pentru mulţa- mirea, altuia ; în scurtu : trebue, desvoltatu întrinşi sentimentul moral. i | De altă parte trebue deşteptat şi desvoltatu. în copii. sentimentul. și gustul pentru. ordine Şi. curățe-
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mie în tâte, şi Să simtă disgustu la vedere ea a „oi 
ce disordine și necurăţenie, aseminea să'l deșteptănu 
pentru totu ce e Pruimosu, şi alesu de cătră lucrurile 
cele ordirtare şi de josu, adecă s i-l conducem, să-și. 
desvolte” și cultiveze sentimentul esteticu. " | 

Nici sentimentul moral, nici cel esteticu nu « 
pâte desvoltă numâi pe calea înveţăturei teorețig, 
că, pe lângă acâsta trebue să conducem pre copii, 
ca ei însuşi să facă practica acestor sentimente; i 
nume: să-i aducem cât de desu în posiţii „că acel, 
în cari să se deștepte sentiiientele lor morale ŞI es- 
tetice; pentru că, simțind ei desu asemene emoţii; 
spiritul lor se ctiltivă îi rădlităte, Şi gustul lor de- 
vine tot mai nobil, mai îunălțatu, mai curatu. ; 

Din asemenea “consideraţii, se vede, că “studiul 
ȘI ciltuiia estetică este de o necesitate. capitală 
Și eseiițială pentru educaţie. 

Abume trebue să facem pre copii să „vâdă des fu 
blouri, edificii, statue, şi alte monumente, de. vale 
artistică, | să audă 6puri inuzicale, opuri poetice, 07 
vâtoiice, sc], în scut: să guste efecte estetice, ŞI, 8 
sanii nâiidu- le - să le aprecieze cu ajutoriul gustului 

lor; afâră de ao6sta, „să  esecute şi. dinşii opuri .de 
ră, iacâr Şi număi pentru ca să facă unu eserci- 
ţiu şi nai prăcticu pentru cultivarea gustului şi a 
înţelegerii lor. IE 

(Vedi: Histelică, pag. 155—169). 

+ 8. Voința. 

Scopul ceşeiţial îl educaţiei este. a formă ? n; „imndi- 
vidă cărăcteru morăl; (Vegi pag. 51) Pentau a- 
cestu stâpu tr ebue disciplinatu, voința liberă aşa: ca 
să itiheze totdeatina, ! n armonie cu sfaturile ŞI n- 
dâbunurile taţiunii, adecă să uiimeze după legea: mo- 
rală; să-ţi facă principii pentru conduita sa, a .nu 

fate, decât fapte demne de nobila personalitate U=
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menescă, a nu face nimenui nici o nedreptate, ci din con- 
tra, a face totdâuna numai dreptate ;--şi 'n fine, a face 
omenimii totdeauna cel mai mare bine positivu. 

Mijlocul cel mai corespundetariu pentru acestu 
scopu este caleu practică ; adecă trebue să fucem, ca 
însuşi copiii să "mpliniască fapte morale, şi să se 
deprindă prin practica lor a le apreciă, şi a voi ei 
însuşi să' le 'mpliniască, iar nu numai să asculte, 
de frica crescătorilor lor. Fsemplul acestora atrage 
pre copii mai mult, decât tâte înveţăturile lor. 

(Veţi „Morala“ pag. 113-154.) 

4. -Căile educaţiei. 

„ÎI. Terenul natural pentru educaţie este Familia. 
Părinţii, sau în general ingrijitorii copiilor, trebue 
să-i conducă prin procedura psichologică amintită mai 
sus, prin practica propriă a copiilor, să simtă, să in- 
ţeleagă, şi să practice in faptu, in conduita lor, tot 
ce-i cuviinciosu şi demnu de omu; să se îngrozească 
de tot ce-i nedemnu, rușinosu și degradatoru, să 
muncească şi să simtă plăcere ostenindu pentru a- 
Jutoriul altuia; -—cu unu cuvăntu: să-i conducă, să-și 
facă a doua nalură, a nu pui phacticâ, decât legea 
morală. — Educaţia in familiă trebue să se continue 
pe lăngă tâte celelalte căi, ca o educaţie generală 
permanentă pănă și după maturitatea tinerilor.—Și 
fiindu-că tofi părinţii, surorile şi fraţii mai mari au 
neapărată trebuinţă, de a sci prin ce mijl6ce aru 
pute conduce, și păzi educaţia celor! mai mici, pentru 
aceasta este de necesitatea cea mai imperioasă şi mai 
urgentă, ca in Liceu să se studieze și Pedagogia, a- 
decă sciința despre arta de a educa pre copii. 
Bă amintim căte-va, indicii practice pentru educa- 
ţia copiilor. 1. Dacă părinţii sau ingrijitorii vor de- 
prinde pre copii, să nu facă lucruri rele, dicăndu că 
dănșii să Superă, sau că nu le place, că-i vor pe-
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depsi, copiii tot vor comite relele, cănd vor sii, că 

educatorii nu-i vedu, sau nu sciu despre lucru. Tre- 

bue deşteptată judecata propriă a copiilor, trebue 

să-i luminăm să înţeleagă singuri, şi să simtă plăce- 

re la idea unui faptu moralu, şi să simtă neplăce- 

re, să se indigneze, la idea unui faptu nemoralu, 

şi să se dispună a pedepsi justu pre celu cu purtare 

necuviinci6să sau reutăcioasă. - 

9. Educatorii să nu pretindă de la copii nimica, 

ce le ar fi prea greu sau chiar imposibilu, şi la re- 

probaţie să nu i pedepsească pentru accidente, de ca- 

ri copilul nu poate fi de vină, să-l reprobeze numai 

cănd ar fi fostu comisu cu voinţă unu faptu, despre 

care a sciutu, că-i reu. Este o ignotanţă funestă și 

culpabilă, cănd educatorul pedepsesce pre copilu pen- 

tru unu faptu, despre care copilul nu a sciutu bine, 

dacă-i reu, sau nu-i vreu. Au plănsu amar acei pă- 

rinţi, carii, in ordinarea lor ignoranță, au pretinsu 

de la copiii lor lucruri naturalmente imposibile, in- 

cercăndu-se nebunesce a-i constringe in modu bru- 

talu, să simtă după comanda, lor. Scopulu nu şi-lu 

au pututu ajunge, şi adeseori au provozatu nensro- 

cirea intregei familie. 
“3. Nu trebue să ţinem pre copii prea mult sin- 

guri şi depărtaţi de societate ; din contra să steie 

căt de mult în cercuri sociale, numai cât să-i con- 

ducem; să se deprindă prin propriu lor practică ase 

purta după cuviinţă. 

4. Să le deșteptăm cât de curănd ambiția, de a 

putea face ceva frumosu, ceva bunu: să le desvol- 

tăm sonsciinţa despre prețul şi onorrea personalită- 

ţii omenesci, să se simtă cu atăta mai fericiţi, cu 

căt vor fi capabili a produce mai multu bine.-- 

5. Să-i conducem să li se desvolte milă pentru 

suferinţele altuia, fie ori ce omu ar îi; dar să simtă 

disposiţia de a cere pedeapsă pentru cei rel; Iar de 

altă parte să simtă iubire. respeciu şi reounoscință
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superioară, cătră aceia, carii garantează viața lui „şi 
a părinților lui prin averea lor, munca lor, şi săn- 
gele lor; cu alte cuvinte să se alipiască in solidari- tate cât se pâte de strinşă cătră consăngenii. sei, că- tră națiunea sa, cătră patria sa, mai alesu pentru a- părarea, necesară pe cât timpu tot vor mai voi duş- “manii a o supăra, fie acei dușmani ştrăini, fie fi de ai națiunii. | a 

6.. Când unu părinte reprobâză oarecare faptă a copilului, sau il dojănesce, celalalte să nu apere pre copilu; părinţii să fie totdeauna in esactă armonie la ori. ce mesură, ce ar fi inceputu unul. dintriinșii, pen- tru că altmintrile copii ar crede, că unul din pă- rinţi le vre reul, și acâstă idee le ar invenina inima. II. Șc6la este chemată formalmente, de a cresce ti- nerimea, Dar nu-i de ajuns, a instrui numai inţe- 
ligenţa, tinerilor; ci-i de imperisă și urgentă nece- sitate, ca şcoala tot cu atâta, îngrijire să educe pre țineri. în preceperea legii morale precum și în sen- timentul şi practica morală. Fiecare învăţătoriu, şi „mai ales fiecare capu de institutu, trebue să fie şi părintele educatoru al tinerimii, Spre acestu scopu este neapăratu necesariu, să se predeie în Liceu i- neamentele fundamentale ȘI generale din sciinga e- 

 ducaţiei practice, pentru ca toți bărbaţii inteligenţi să scie conduce. crescerea copiilor; si de la toţi „candidaţii de învăţători, institutori sau profesori, trebue să se ceară neapăratu cunoscințe pedagogice „solide, principii practice atât din arta de a instrui, cât şi din arta de a educa, sentimentul, Şi consciința despre legea, morală..— In şodlele primarie trebue. ea învățătorii Și institutorii să deprindă pre copii cu sentimentul respectului “Şi al. ascultării de părinţi, de profesori şi în genere de cei. mai mari, să-i con- „dueă să-şi, desvolte practice sentimentul plăceiii. . de a lucra, de a f curaţi,, de a ţineordine ȘI esactita- „e în tâte; de a nu-și face superare, ci din contra
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de a se ajuta: mutualmente; să le deştepte ambiția 
de a împlini fapte ;nobile, şi de a se îngrozi, de 
fapte nedemne şi degradatâre.--T6te aceste să nu 
le facă prin ameninţări şi intimidare, ci. să deştep- 
te şi desvoalte in spiritele copiilor 'piscepeiea lor 
propriă prin. povățiire! blândă, părintească, . bine-vo- 
it6re; şi nui'numai prin regule teoretice, ci mai 
multu prin esemple şi casuri practice, în: ;formă mu 
şoară şi atrăgătâre. - e 

Trebue să luămu la revisie și împărțirea de . pre- 
mii; „recompensa pentru munca“ elevilor.-- Acestu 
usu derivă de la dorinţa: părințiloi de a-și drăta bur 
cutia pentru :bunele resultate ale copiilor. Trecând 
idea acesta în institute, 's'a falsificatu cu timpul, - și 
acumă. provoacă. multe neconveniente.. Mai întăi. u- 
nii elevi de «ei ce au ostenitu adesea. mai. multu, 
nu-şi primescu aș numita „recompensă“ pentri. os: 
tenelele lor, după:ce se promite  oficialmente, că 
manca 'elevilor se va recompensa. Dinşii .'apbi se a- 
mărescu pentru acâstă „nedreptate,“ şi mulţi au în- 
cercatu Şi a se vesbuna!--Altă dată ici nu sânt 
premii de ajuns pentru toţi cei. ce :ău munoitu, . al- 
tă dată sunt “mai multe, şi câte întrec se dau la 
elevi: fără. causă stri6să, ceea. ce face să cadă înseni- 
nătatea şi înțelesul premiilor.-—Dar judecându lu 
crul cu serupulositate, aflăm, că nu urmează :câ să 
şe împărțască „recompense“ pentru miinca acelora, 
carii au munătu pentih de a primi tesaurele spiri- 
tuale, oe li sau piesentatu ; şi împărţindule preniii- 
le nu îi serisu de daru sau presente, bi în sensu 
de vecompense pentri munea lor, le îritunecăm idea 
despre valoarea tesahrelor. intelectuale, ; mijlocindu le 
crediiţa, că li se civinie compensație, ceea ce; le in- 

- duce falsa idee, că. munca lor le. ar fi. 'causatu. unu 
veu, în locul căruia trebue substituiitu :umu bine. A 
poi:unii levi. măsoară preţul  finahciar al. recor 
pensei“ .. şi dacă le pare neproparţionatu, se indighâu+
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ză de „nedreptatea,“ ce li s'a făcutu, și —sau ivitu 

casuri, în care elevul şa „resbunatu“ prin aceea, 

că —nu a mai studiatu, s'a purtatu în modu necu- 

viiuciosu, şi s'a—nenorocitu. 
Ar fi mai bine ca în locu de a împărți premii 

ca recompense pentru munca elevilor, să se facă solem- 

nitatea, împărțindu-se numai semne distinctive fără 

val6re materială, dându-se fufuror celor ce au a- 

vutu buna- voință, şi conduită cuviinci6să, şi să se 

cetească în  presența părinților apreciarea tuturor 

elevilor, aretându-i în faţa societăţii, pre cei buni, 

pentru lauda meritată, şi pentru ca să-i canoască 

lumea, şi pre toţi cei rei, pentru reprobaţia publică, 

ceea ce ar fi unu mijlocu siguru de a face, ca cei 

nepăsători să se îngrijască mai seriosu, cu unu cu- 

vântu s'ar desvolta în elevi nobila ambiţie de a-şi 

înnălța preţul şi val6rea propriă din tâte puterile. — 

Ajutârele materiale ar trebui împărțite celor ce nu 

au mijlâcele necesarie.. Astfel sar face unu bine 

mai solidu. 
III. Poporul trebue să asculte cu respectu adăucu, ceea 

ce se spune in biserică, ca cee+ ce vine de lao fiin- 

ță supremă. Preoţii trebue să ţină cuvântări in bise- 

rică, şi (pe lăngă ijeile relative la credinţa despre 

ființa supremă) să povăţuiuscă poporul la o viață şi 
conduită, prin care se va face mai asemenea cu acea 

fiinţă, considerată drept îdealu moralu, şi vor fi mai 
fericiți şi in această viaţă, la o conduită nu numai 

plină de frica celui supremu, ci lao viaţă armoni6- 
să, demnă de personalitatea omenească, la o viaţă plină 
de fericire şi mulțumire morală chiar pe pămăntu. 
—Spre acestu scopu trebue perfecţionate seminariele, 
pentru ca, să prepare preoţi luminaţi, culți, și de con- 
duită esemplară, şi preoţilor trebue să li se asigure 
esistență materială indestulătoare, pentru ca să aibă 
tâtă uşurinţa și libertatea de a se ocupa și ingriji de 
solida educaţie a poporului, şi să nu fie condamnaţi
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a se ingriji numai de propria lor salvare maţerială. Pu- 
blicul ar trebui să se poarte cu toată consideraţia superi- 

oară cătră acea instituţie morală, și cătră - sine insuşi ; 
după ce a intratu in locaşul respectului moral superiora, 
să nu se poarte fără respect şi demnitate, să nu cadă in 
neconsecvenţă ridiculă, ca unu copil, sau ca unu om tur- 
buratu la minte; mai ales pentru aceea, că esemplul reu 
turbură şi corumpe sentimentele copiilor. 

Educaţia tinerimii o mai atingu unele momente 

din viață. Aşa IV. conversațiile in societăți mai re- 

strinse, apoi V. conversațiile publice, VI. literatura 

destinată pentru Jectură, fie in cărți, fie in jurnale 

pentru familiă, şi VII. literatura representată în featru. 
Toate aceste ocasii şi căi potu atinge educaţia, şi 

fiecare dintriinsele poate să intărească şi să imbogă- 
ţească demna conduită a tinerilor după cuviinţa şi 

legea morală, dar fiecare din aceste șepte mijloace 

poate să o și turbure, şi să o corumpă. Unu riu, 

care s'ar compune din şepte izvoare, sar corumpe și 

invenina intregu, cănd ar fi coruptu şi numai unul 

singuru dintre isvoarele sale. De aici urmează o stric- 

tă şi importantă datorie morală socială, şi anume dacă 

tinerii primescu educaţie pe o cale sau pe alta, edu- 

caţia loru ori să oinainteze, inavuţască sau intărească, 

ori să nu atingă nici conversațiile societăţilor restrin- 

se, nici literatura cea destinată pentru lectură, nici tea- 

tal. Ori care dintre acele ocasii ar ingreuea, impie- 

deca, turbura sau chiar corumpe educaţia tinerimii, 

fie din rea voinţă, fie din negligenţă, ar aduce pre 

tineri in disarmonie şi funestă discordie cu părinţii 

şi cu sine insuşi, ar face o crimă, pentru cari acei 

tineri nefericiţi adesea au afurisitu pre cei ce, din reu- 

tate sau negrijire, le au coraptu viaţa şi-i au ne- 

norocitu, lăsându-i să cadă in prăpăstiile vieţei; mul- 

ţi s'au şi resbunatu in contra celor vinovaţi. 

Dacă nu ar fi numai minoritatea, dacă intreaga 

societate ar voi şi ar practica educarea tinerimii, in
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toăte 'cele 'șepte casuri principale, (şi nu'ar numai 
„dice, "că voebcu “şi “că trebue practicătă), așă Sar pu- 
“tea prepara tiherimea treptat— treptat, ca, pe lăngă 
credința şi ascultarea de voiiița supranaturală, să se 
formeze şi consolideze prin practica propie sentimen- 
“tul 'demhităţii superioare a personalității omenesci şi 
constiința morală, făcăndui-se a doua natură, a n se 
putea indupleca la fapte ntdemne, la a cărora cugeta 
se simte supăratu spiritul (care-i consolidatu in mo- 

- rilitate; pe lăngă basă relipioasă a credinţăi în fiin- 
ți supiânaturală, s'ar pute desvolta, intinde şi conso- 
Mda: totiminăi miilt o viouă băsă morală, o nbuă pă 
păhie sigură pentru . ârmoniă şi fericirea viță, o 
garanţie inteinestă pe sciință, pe psichologiă, şi con- . 
sblidătă prin esercițiul :prâctici, al &menilor, preoumu 
“este li mulţi îndividi, ta prin escepție. Păhă nu e 
genejalisată “ăcestă Dasă 'murălă, pănă atunci trebue 
-a$teptâtu ; este :periculosu, a distrtige numai i disere- 
'dita băsă actuală, petitru că numai arm turbura şi'co- 
rupe liniscea necesârie ; bine hu am produce. 

"Dacă 'unde-va Sar îvi partidi, cauele Sării coiiibăte, 
ru tvebui să înceteze a se acilSă, păiitru că atestă 
cale nuidai căt le ar depita pre 'tinele de âltele tot 
fiii thult; zi trebui, să tindă Și :5ă luereze cu 'abie- 
gaţit, a reveni "la o armoniă sâlitară pentu toţi; 
del ântăiu pâsu at fi acela, cându oti ubii ori alți 
Sâru dispute ti —ăsculta in pace arguitiienitele obiective 
ale :celoia-lalţi tespettându-le clliar și opiniile Şi con- 
vicţiile 'subiective, pentru dă apoi tar puteh aştepta 
cu 'dieptu cuvântu, că şi: detalali Să ''le resbcteze Şi 
asculte” argiimentele, şi cohvicţiile lor; pe urnă să 
se -cântărâscă nuniai âvgumetitele, să ni e „combată . 
Şi lacuse persântle. Pe câtu tiinpu se Vor duusa; Se 
vor contidiia tot fiii mult, disărmoilit dintre bi va 
ereșce, binele publicu va vemăne ditu uitării, şi se 
va: preface tot mui tialt în —rea publicu. i 

are
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PROIECTU DE PROGRAMA 
din studiul Filosofiei pentru esamenul de Băcalaureatu. 

1.—a) Necesitatea Filosofiei. - b) Filosofia ca fundamentul 
sciinţelor.—- | 

2.—a) Obiectul Psichologiei.—b) Obiectul și planul iogicei. — 
c) Oboseala spiritului şi emoția estetică. d) Sentimentul și con 
sciinţa morală, 

3.—a) Caracterele spiritului.  b) Conceptul san noţinnea logică. 
— 4) Mijloacele pentru emoția estetică.—d) Legea morală. 

4.—a.) Actele psichice originale.—b.) Judecata logică. —e.) 
Poesia.—d.) Sancţiunea şi garanţia legii morale. 

5.)—ă.) Funcţiile spiritului.) b.) Specii de judecăţi. e.) Sis- 
temul estetic.— d.) Mobilele acţiunilor omenesci, simpatia, egoismul. . 

6.—a.) Puncţiile intelectuale. —b.) Raţionarea sau silogismul. 

—0.) Preceptele estetice —d. Datoria morală. 
1. - a.) Fundamentul psichicu al limbei.—b.) Regulele raţionăr 

rii„— e.) Frumosul in natură. d.) Spediile datoriilor morale. 
8.—a.) Fundamentul psichologicu al didacticei - b.) Specii de 

raționamente. —c,) Frumosul in viaţă, —d.) datorii individuale, 

9. — a.) Judecata și raţionarea.—b.) Definiţia, divişia şi siste- 

matizarea.  c.) Artele. d.) Datoria socială; familia, raţiunea, 

omenimea. i 
10.—a.) Sentimentele. —b.) intemeerea sciinţelor prin Logică. 

e.) Poesia.—.) Cultul unui Idealu moralu superioru. 
11.) -a.) Voința, și responsabilitatea morală a raţiunii.—b.) 

Demonstrația şi metoadele ei.—c.) Teatrul ca școală de cultură, 

in specialu de cultură naţională. -- d.) Practica educaţiei morale. 
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