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„ Prevorbire. 

Scopul acester sorieri | €,.s8 să fie manual 'de seslă 
pentru elevii din clasa, a optă dela gimnasiele n6stre 
cu limbă de propunere românâscă.. 

Urmărind acest scop, nu am potut perde din 
“vedere o. împrejurare, anume să dobândesc pe sâma - 

=, scrieri! mele aprobarea: înaltului minister reg. ung. 

era, perdută” și ostendla și cheltuidla. . 

împrejurarea acâsta, m'a, îndemnat, să abdie de 
„gândul unei scrierI originale și să edai o carte, care 

instrucția publică. | 

„_.. Am ales deol manualul compus de domnil Hajdu 

Tibor și Zoltvâny. Irân,. apărut până acum în d6us 
ediţiuni, ca proprietate literară a: „Societăţi Sfântului. 

Stefan“ din Budapesta. 

de culte și instrucțiunea, publică, de dre ce alt fel . 

deja a dobândit înalta aprobare a guvernului de. 

Manualul acesta mi sia părut cel mar potrivit Ni 

dintre tâte, câte se folosesc. acum în sedlele medie - 

din: patria n6stră; | 

“ Am cerut dela societatea proprietară dreptul de 

traducere, respective prelucrare, și numita societate 

a și grăbit a-mi da cu cea mal mare prevenire Con- 

cesiunea cerută, „Primescă mulțumita mea sinceră.



  

| Privitor la: forma osternă a cărţii însăma, că am | 

„.. folosit şi eu dus feliuri de tipar, litere mal mari și mai 

miel, "Am urmat în privinţa acesta atât originalul, 

cât. şi alte manuale ce se 'edau în străinătate. Rostul 

acestul metod se află în acea, că pre când teostul . 

5 tipărit cu litere mai mari cuprinde -întreg materialul 

„necesar de a se învăţa. de studenţi, pe atunci ţecstul - 

„tipărit. cu litere mai mici formeză o completare și 

„ ilustrare a celui alalt tecst, ori mai” bine a doctrinei 

acolo cuprinse. În: chipul acesta cartea pâte fi de 
folos și pentru studiul privat, pe seama acelora, „cari 

„se interes6ză de studir de acest fel. | 

| “Blaş, în luna lui Octomirie, 1898. | | 
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“Introducere. 

„21. Cuvântul filosofie e de origine  grecescă şi însemnă 
iubire de înțelepţiune.“ Să qice, că Socrate ar fi folosit mai | 
întâi. cuvântul acesta; după alţii numirea se trage dela Pitagora. 

Conceptul înțălepțiunei cuprinde -d6u5 lucruri: cunbscerea cât 
să pâte mai deplinită a adevărului, şi lucrarea . conformă cu ade-. 
vărul: cunoscut. De cun6scerea adevărului se ocupă sciințele, cră 
deprinderea aceluia să ţine de visţa practică. ” a 

2. Spre a.pot6 desvolta conceptul filosotici, trebue să. scim. 
următorele: a - 
„Natura ne îndemnă să nu ne îndestulim numai” cu cunoscinţele: 

ce ni le-câştigăm despre deosebitele lucruri prin observările : sim- 
țuale, adecă prin esperinţa comună, ci să ne nisuim să pătrundem 

Și causele, pentru cari obiectele sânt aşa pe cum” le cundscem. 
Pre cum ori care lucrare a omului aşa şi cercetarea causelor 

își are gradaţiunile sale. Lucrurile: din lume ai multe însuşiri, - 
pe cari. nu le potem cunâsce . fără de o pregătire corăspundătâre 
a înțălesului, fără de o pregătire formală. Aşa de es. -sciinţele 
propuse în şedlele medii nu se pot înţălege fără de pregătirea-formală, 
ce să câştigă în şedlele poporale; şi stiințele propusă la universitate, 
fără de pregătirea forinală din şedlele medie. Afară de acea mai 
ai corpurile şi însușiri de acelea, cari nu le potem cundsce de a 
dreptul cu simțurile nâstre; ci spre cunâseerea lor avem lipsă de 

„unele aparate (lupe) sai de unele esperimente (fisicale). Cunos-, . 
cințele câştigate în chipul acesta se pot numi: cunostinţe basate pe | 
legătura causală şuii pe scurt: .sciinfe. Sciinţele ne- propun aşa 
dară cunoseințe de acele, cari cad afară de esperința de tâte dilele, 
şi la a căror pricepere avem lipsă de o pregătire formală a în- 
țSlesului. i. . i 

4
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3, “Scrutările sciinţitice se ostind în două “direcțiuni -princi- 
pale: la, cunâscerea însuşirilor, ce le aă corpurile și lucrurile din 

“lume, şi la cundscerea. „causală a esenței lucrurilor, Aşa do es. - 
tisica să ocupă de însuşirile generale-ale corpurilor, istoria naturală 
“de însușirile speciale; geometria de o singură însușire, de esten- 

 “siune, istoria - de. întimplările -din trecut, linguistica . de mijlocul 
prin- care Omenii î-Ş comunică, cunoscinele ŞeL. 

| „"Tote- sciințele - aceste propun „cuniostinţe causale, “pentru-e că 
nu se îndestulesc cu înşirarea simplă a faptelor şi a fenomenelor, 

ci: cârcă tot de o dată şi legătura causală ce.esistă între ele. .Cu 
„tâte „aceste, tote: “sciinţele amintite se. „ocupă în prima, . linie de 
însușirile lucrurilor, - ŞI numai pe basa acestora „ajungem - la cu- 
noscinţa.- subiectelor însă ŞI, la cunâscerea bicrurilor, 1 

Aşa de es. fişica să ocupă de: legile corpurilor, însă nu se: ocupă cu 
acea, ce este corpul în ultima sa ânalisă,. Din. fisică cun6scem însuşirile acele, 

„prin cari deosebim corpurile de tote lucrurile. ce -nu sunt „corpuri. lasă fisica, 
nu se: ocupă de - întrebările, dre. pentru. ce ai corpurile trei dimensiuni, cum 

Sa format lumea corporală, 6re 'aii corpurile o origine comună, Oră că s'aă 
produs, de sine, 6re sint cele din. ctern șel. - Istoria naturală se ocupă de în- 
suşirile corpurilor organice și „anorganice (minerale, plâute, -animale, Smenl); 
însă nu sc ocupă de „esenţa vieţii, cun saii produs. lucrurile, Pentru ce esistă 
corpurile, şi. până când: vor vesista. . - 

In urmă, tâte- seiinţele aceste. constaă din o “mulţime de cunbsciaţe şi. 
adevăruri; Cră cu intrebarea, că, ce. este cuuâscerea şi ce. oste „adevărul, nu se... : cuprinde nică: una dintre sciințele, ce se.0cupă de însușirile corpurilor. 

“Sciinţa, care se ocupă cu basa însaşi, şi tu causele lucrurilor . 
din lume, să .numesce "filosofie. Cun6scerea esenței lucrurilor este 

o cunoseință mai “aprofundată de cât cunostinţa ce i-o iprumută: 
“sciinţele ce se ocupă de însușirile lucrurilor: Prin urmare filosofia... . 

se pote “defini, ca sciința,. ce se ocupă de cdusele ultime ă și Supreme 
"ale: tuturor. lucrurilăr esistente, lu ale căror cuiisscore pote îjinge” 

"cu mintea omendscă,: ori mai pe scurt este: :sciința tuturor lucirui- ilor 
“co! să er, cunosce de om (Scientia intelligibilis: humani): 

În: legătură cu “conceptul şi scopul filosofiei | -se “ana. şi a 
 anpăiza ci. Lucrurile la ale căror. cunoseinţă,. “potem „ajunge, 

să pot împărţi în două grupe, şi după atesţe. grupe- se împarte - Şi 
filosofia . în dâuă părți. „Esistă luevuri iudepenilenie dela . cundsceroa 
ndstră. şi de aceste. se ocupă metafisica. . Eră alte lucruri. se - fac: - 
'esistente numai prin „cun6scerea. nostră, pre : cum sânt; deosebitele” 

. cunoscinţe > abstracte Și singuraticile- sciinţe. Nota comună, a, tuturor: - 

 



  

  

sciințelor. este” cunâscerea adevărului. Er calea spre cunâscerea! . 
adevărului ni-0 arată logica. “ o Să 

Metafisica se ocupă: de cunscerea însuşirilor. celor ral ge 
nerale ale:lucrurilor, și de causa finală a tuturor Jucrurilor esistente. 

drephilui Şi religiunci, și estetica. 

Pe principiile statorite' de ca se basâză etica filosofică, filosofia, - 

5. Logica e proprie băsa tuturor sciințelor, şi. ne propune 
regulele, cari ne conduc 'la cunoscerea adevărului. - La: priceperea 
temeinică a lucrării desfăşurate de mintea cugetătâre potem ajunge 
mai: uşor și mai sigur, dacă cunâscem mai întâi. tâte. funcțiunile 
minţii n6stre; și acesta formeză obiectul psichologier, 

Xota. Cât de momentâsă este pentru om cercetarea. cuuselor finale ale 
lucrurilor, adecă serutarea filosofică, apare şi din imprejurarea, că tâte cele | 

- alalte_ sciinţe s'aă născut din cercetarea, acâsta, şi că la început tâte sciinţele ! 
eraii părți de ale filosofiei. Si întru adevăr, grecii, cară ai pus basa filosofie! 
şi a celor alalte sciințe, numiaii la început filosofie ort ce cunsscere -pertractată 
în legătură causală, şi tâte sciiuțele de pre atunci (de es. fisica şi matematica) 

“le pertractai în filosofie şi pentru filosofie: Problema principală ora la greci, 
„a afla basa şi originea tuturor lucrurilor! csistente,. -Priu urmare lu ei filosofia 

* „a avut deja dela început caracter universal, trăgând in cercul săă serutarea 
tuturor lucrurilor eşistente. Socrate a restrins: cercetarea „acâsta, şi ŞI-a, în 

„„ dreptat atenţiunea cu deosebire li natura omenâscă şi la viţa morală; -6ră 
Platone s'a ocupat cu deosebire de idea Dumnedeirel. - La Aristotele a primit 
filosofia - deja o formă, sistematică, prin acea, că tote cunoscinţele ce le avem 
despre lucrurile esistente se reduc, la principii determinate de mat inainte. 
Cicero crescut în şcdla filosofiei grecesci, ne dă' următârea definiţie a tilosofier: 
nterum humanarum et divinarum causarumque «uibuş eac „res continentur 
scientia“, - . | / 

Mal târiă sai înmulțit cunoseiuţele omenescl, în cât Sati născut mal 
multe sciinţe 'nuă, cari ai tractat lucrurile din diverse puncte de „vedere... . 

Priu acea, că sciințele aceste sati separat de filosofie, insa-şi seiiuța filo- - 
„Sotie nu a încetat de a fi, ci numul stu -restrins la un.cere mat mic, şi, în 
forma acâsta va rămânc pentru tâte timpurile. Fie care om e indemnat dela | 
natura, sa să.se ocupe cu întrebări metafisice, adecă cu întrebări relative la 
causele finale“ ale lucrurilor. Care 6 originea nemului omenese şi care e scopul | 
luy, sint întrebări: de cari nu se pâte lipsi omenimea. În lupta pentru idei, . 
câte odată a pierdut metafisica din reputațiunea sa, cu tâte aceste metafisica 
nu va apune, fiind -rădecinele el conerescute cu natura omensscă, 

Pe basa celor dise - mal sus potem grupa sciințele în modul următor: . 
sciințe ce se ocupă de esența lucrurilor, numite sciinţe filosofice; şi sciințe 'ce 
se ocupă de însușirile lucrurilor, Aceste din urmă să pot împărți 6răşI, iu 

„d6uă grupe mart: în grupa :sciinţelor naturale, şi în grupă sciinţelor istorice. 
Cele dintâi se ocupă de fenomenele simţibilo co să întimplă în spuf, dră ceste | | E, 

-



din urmă se ocupă de fenomenele vieţi! şi societăţi! omenesci, despre cari, în 
oposiţie cu cele de mai înainte, se pote dice, că să întimplă în timp. Sciinţele 

naturale şi istorice se numesc şi sciinţe empirice, 

„Afară de seiinţele empirice mai avem şi sciinţe aşa numite ceaete sati 
matematice (aritmetica, ulgebra, geometria,  mechanica), cari se: deosebesc -de 

sciinţele empirice prin acea, că ele se ocupă de însuşirile abstracte ale materiei, 

şi prin urmare obiectul acestor sciinţe se pâte cunâsce numat pe calea abstrac- 

ţiunei, 6r nici de cum pe calea esperinţei nemijlocite. - Din cele dise resultă, 

că sciințele să pot clasifica, în 4 grupe: în sciinţe naturale, istorice, matematice 

- şi filosofice, ”



  

Psichologia. 
$. 1.” Noţiunea şi împărţirea psichologici,. 

-1.. „Multe: lucruri măreţe - sânt pe pământ, şi intre aceste 

“lucrul cel mai măreț e omul,“ 'aşa să începe un cânt din tra- 
gedia. lui Sofocle; „Antigone“. : întru adevăr omul e un micro- 
cosmos, o lume mită, şi: precum dăm în lumea dinafară de. de- 
părtără infinite, aşa şi în lumea nâstră subiectivă dăm aşa dicend 
de adâncimi - infinite. Pe cât.e de greii a. străbate la fundul 
adâncimilor acestora, pe atâta e şi de interesant şi frumos. 

Nice in vechime nu aii trecut menit cu vederea fenomenele ce se în: 

timplă în lăuntrul vieții interne a, omului, cu tote aceste că la început se ocupaii 

mal mult de fenomenele din lumea esternă. Socrate a fost cel dintâi, care a 

accentuat necesitatea de a se studia. fenomenele. vieții subiective, şi pe încet . 

sait înmulţit cunoscinţele referitâre li materia acesta, cari apol suii adunat 
întrun întreg sistematic, formând sciința numită psichologie, 

| 2. Deostbim psichologie empirică şi psichologie metujisică; 
pe acâsta din urmă unii o numesc şi psichologie rațională.  Psi- 
chologia empirică tracteză despre fenomenele vieții omenesc, așa 

după cum acele se pot cunâsce prin esperinţă şi observare; pe. 
când psichologia rațională deduce fenomenele vieţii interne . sai 
fenomenele psichice din un principii, din suflet, ca din o causă 
originară, și se nisuesce să cunâscă esenţa și natura sufletului _din 
natura fenomenelor observate pe cale empirică. De aici pâte vede 
ori cine, că studiul psichologici empirice trebue să premergă psi- 
chologici raţionale, pentru că numai aşa -potem cundsce causa finală 

a fenomenelor psichice, dacă mai întâi cundscem cu de a măruntul . 
singuraticile fenomene sufletesci. 

Dacă resumăm  tâte cunoscințele nostre referitre .la viața 
n6stră psichică, potem statori, că psichologia e sciința acea, care 
tractză în mod sistematic despre” fenomenele vieţii interne a 
omului, cu scopul final de a afla causa adevărată a fenomenelor acestora. 

Numai prin resolvirea acestei probleme finale se face psichologia



“sciință filosofică; sati cu alte cuvinte, psichologie proprie e numai 
cea rațională, pentru Că cea: empirică e numai propedeutica (pre- 

gătitOrea) celei raționale (vedi nota). | 
"8. În viața omenâscă observăm adus specii de „fapte: fapte 

| trupesci Şi “fapte sutletesci. 
„Faptele vieţii trupesci se manifestă în spaţ și shut fenomene 

de ale mişcării, ce se “pot observa de comun şi la alți individi 
" (respirațiunea, . mişcarea . membrelor şi altelo); de aceste 'se ocupă 

„ fisiologia. Din contră faptele " sufletescă (pre cum e memoria, cu- 
_getarea; voinţa) sânt fenomene curat: temporale şi fără de estensiune, 

pe. cari nemijlocit .le .potem -observa numai în noi. “înşine şi nică 

încă nu cu. simţurile esterne, ci numai cu. rațiocinare.. 

| 4.: - Problema, psichologiei &mpirice e clasificârea. şi gruparea 

faptelor din: viața sufletescă după însuşirile. lor comune şi caracte-. 
_xistice, de altă parte esplicarea relațiunei - „reciproce Şi-a , legăturei 

“ce. esistă între faptele sufletescă din aceași grupă. - 
În. fine după tractarea . despre tote: manifestaţiunile sufietesci 

"vom trece preste sfera, psichologiei empirice şi vom vorbi pe scurt 

“şi despre causa finală a: vicţii sufictesci,: adecă despre acea ce 

constitue. esenţa omului;” “de 6re'ce: psichologia empirică, nu ne dă 

răspuns da întrebarea acosta, „ce interesză.: pe tot. omul. 

Notă, Cuisentul piiehologie încă ne conduce la difiniţiunea de max sus, 

- de dre ce traducerea, verbală a. cuvântului însâmiiă: sciința -despre suflet. “Deja 
“în timpurile celea: mat vechi sufletul a fost considerat de basa fenomenelor 

i vieţii i interne. - -. = i - 

Di “ucă din vechime a esistat credinţa, că esența omului constă din două 
părți constitutive, din trup şi din suflet. La'filosofil grecesc de înainte dă . 

„ Chriștos: aflăm deja teorii cu: privire la esenţa - sufletului. Aşa de esemplu 

Aristotele. (secl. IV a. Chr.) definesce sufletul, ca o substanță simplă nemate- 
„rială şi neperitâre.. La cel “vechi psichologia. empirică 'şi raţională nu forma 
d6uă sciinţe deosebite, ci tâte cunoscințele relative la sufletul omului se tractaii 
în metafisiea specială, Numa! la mijlocul veacului al XVIIL sa împărțit psi- 

“_chologia. în părţile de mar: sus (Christian Wolft + 1754). De atunci s'a ivit 

tendința de ao despărţi şi în mal multe părți, cu deosebire în timpurile mal 

„_nduă (psichologia fisiologică, psichologia, esactă).. 

În timpurile mal nGu& s'a ivit unil, chiar şi dintre filosof (materialiști)), 
cară n6gă esistinţa sufletului, ca a unet substanţe deosebite şi afirmă că faptele 
vieţii sufletesc se pot: esplica şi numai din funcțiunile. vieţii trupesci. 

„.... De 6re ee fenomenele "vieţii nâstre subiective sint recunoscute de toţi. 
filosofil: de fapte empiric, pe când faţă de causa lor finală, faţă de suflet, 
divergeză părerile, urmâză, că în psichologie avem să studiăm mai întâr: viaţa 
nostră sufletescă pe- cale esperimeutală şi numa după acea să trecem la prin-
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cipiul: saii basa fenomenelor acestora.; Pe calea acâsta vom ajunge și la con- 

vingerea, că pentru . esplicarea adevărată a: fenomenelor acestora n e destulă 

esperiuţa, singură. Nu e de lipsă, ca îu portractarea. psichologiet - empirice să 

se adâpte a priori principiul, că esistă în mol o substanță cu totul deosebită 

„de corp, sufletul, şi că. acesta e o fiinţă  ncinaterială, spirituală şi nemuritâre. » 

Însă d6 aci nu urmâză nici acea, că a priori să consitlerăm . fenomenele psichice 

de simple manifestaţiunI ale corpului nostru, În cele. următâre pentru uşurinţă 

vom însemna prin cuvântul „suflet principiul faneţiunilor nâstre interne; ase-. 

nenea, ne vom folosi și de cuvintele '„vidţă sufletescă,. psichică,: fenomene su- . 

fletesci, psienices, spre a “deosebi pre acoste de viaţa şi fenomenele din afară, 
S 

-$ 2 Izvorul şi metodul psichologică. 

Grupele mici. insănute ale faptelor su/letesci. 

Înainte. de tite se ivesce întrebarea: „de. unde să ne câştigăm 

noi cunoscinţele; nostre: privitore la faptele vieţii sufletesci?- şi în- 

dată după întrebarea acesta se ivesce a d6ua, şi anume: ce metod 
trebue: să urmăm, ca să:potem aduna cunoscințele n6stre empirice 

mru sistem sciințific? . p 
În: ultima analisă . singurul izvor al psicliologică pote. îi 

numai sârvrea ndstră “proprie, sai esperința internă. - E uşor 
“de 'înțeles,. că observarea - acâsta- are multe. pedece. Abstrăgcud - 

„dela „acea, că stările şi faptele nâstre sufletescă se: perândeză în 
noi cu 0.grabă :mare şi că astfel. nu „avem : timpul de lipsă spre” 
a le: observa cu luăre aminte; dară afară: de. acea noi nu suntem | 
în stare: a stirni în -noi pe cale artificială ori ce fapt sufietese;:ba 
mai mult sânt şi stări sufetesci, pre cari nu le. potem studia în 

noi înşine (de es. pasiunile -vehemente, somnul şel.) 
* Obsercureu stărilor sujletesci, ce se petrec în alţii, suplinesce 

defactele observării făcute în. noi, verifică pe cele făcute bine, şi 

ne convinge, că. cele observate în noi, nu ai fost numai aparițiuni 

individuale și accidentale. Inerările suftetesci se manifestă în afară. 

în mod deosebit și necomplet, şi uneori -în individi diverşi prin 

fapte contrarie, de acea conclusiunile deduse din observarea altora 

nu sunt așa -sigure, ca cele deduse din observarea nostră internă. 

Psichologia are şi sciințe ausiliare, e cari îi servese de izvâre mijlocite. 

"De aci să ţine fisiologia, ce se ocupă cu funcțiunile vitale ale corpului, şi care 

ne conduce la priceperea activităţii nâstre simţuale. May departe linguistica, 

şi-cu deosebire acel ram al ej, ce se ocupă de insămnarea cuvintelor, cară ne 

“esprimă: conceptele. Istoria, în cât se ocupă cu descrierea caracterelor și a 

stărilor “sociale. . „Artele, cari reproduc manifestaţiuni de ale vieţii sulletesel. 

„Operele auetorilor clasică şi. descrierile sufletului, pe când se află în stare 

alterată, de cs. în. nebunie, pre cat ni le prestaii operile medicale, -. -



Folosirea, izvârălor înșirate . mai sus e împreunată cu multe 
greutăţi, cu. tote aceste, purcedând cu precauţiune, ele prestai 
multe. date relative la cunâscerea vieţii n6stre sufletesci. 

2. Din. observațiunea vieții nstre subiective resultă, că viaţa 
“sufletescă a omului se manifestâză în diverse direcțiuni. - „Și ca să. 
potem „pertracta în ordine cuvenită manifestaţiunile aceste, e de. 
lipsă să le clasijicăn, adecă să adunăm în grupe anumite acele 
lucrări sufletesci, cari se țin de olaltă prin asemenare Şi prin ca- . 
ractere comune, şi să le separăm de altele.. 

Lucrărilor sai faptelor sufletesci, cuprinse în' grupele singu- | 
- “vatice, le corăspund facultăţi sufletesci anumite. Facultate numim 
în genere poterea unci ființe de a produce în vre-o: direcţiune o 
lucrare 6re-care. -  Afirmaţiunea acâsta nu pâte întimpina contradicere, 
pentru că chiar şi. în corpurile anorganice trebue:.se. admitem 
astfel de potinţe (electricitate, magnetism şel.), cu ajutorul cărora, 
esplicăm influinţa lor. asupra. altor corpuri. Cu atât mai virtos 
trebue să admitem facultăţi relative la activitatea n6stră sufietescă, 
precum ai și admis toți filosofii, începend dela Aristotele. De 6re 

“ce mintea „n6stră ușor pote cunâsce facultăţile aceste prin esperință 
- înternă, de acea facultățile aceste se şi pot considera ca 'cel mai 
„potrivit mijloc pentru a esplica lucrările n6stre sufietesci.. Aci ne 
rămâne numai acea întrebare, Gre esistă în noi 0 singură facultate “ 
sai. mai” multe, și 6re de unde ne-am pot convinge . mai uşor 
despre acesta? Facultăţile sânt diverse, după cum sânt diverse şi - 
lucrările şi obiectele formale, - pe! cari le privesc. Dacă în cerce-. 
tarea.-. nâstră vom da de fapte cu' totul diverse, şi vom vedă, că 
obiectele spre cari se îndrâptă sânt cu totul diverse de obiectele, 
spre cari se îndreptă alte fapte, atunci în: mod rațional nu potem 
deduce altceva, de cât că basele acestor fapte: sânt facultăță diverse. 

"8. Metoda, psichologici empirice nu pâte. fi alta de cât cea 
analitică, în cât plâcă dela efect și de acolo” conchide - -la causă, 

” conchide adecă dela faneţiunile sufletesci la facultăţile sufietesci, 
ur o produc funcțiunile. Re 

_ Din eausa' acestă, vorbind "despre fenomenele sutlctescă, nu ne indestulim cu descrierea lor. simplă; ci pe .basa observ 
mijlocite ne nisuim să ne esplicăm.- modul 
Afară, de acea studiarea vieţii psichice trebue să se facă după regula generală a procedurei metodice, adecă trebue să începem cu fapte, cât se pâte de simple, Şi numai după acea să trecem lu fenomene psichice. n mal „complicate, 

aţiuni interne şi a “esperințel ne- 
cum sait produs fenomeziele acele.
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În chipul acesta psichologia” empirică pregitesce calea cătră studiul filo- 

sofieă în înţăles strius, căci numai după cunâscerea lucrărilor psichice, precum 

şi a facultăţilor psichice, ce le produce, potem trece la determinarea principiului 

final al vieţii sufietesei, la, natura sufletului. Si întors, după ce vom cunâsce 
" natura sufletului, şi natura acâsta o vom asămăna-o cu natura altor fiinţe do cară 

se, ocupă filosofia, vom „ajunge la o pricepere mal temeinică a fenomenelor 
peliee,, 

“De cercul psichologiei. empirice se e ţin taptele experinţei 

interne. adecă fenomenele ce le simţim în noi. înşine, şi despre. 
ale căror esistinţă avem sciinţă nemijlocită. 

Dacă luăm în considerare tdte fenomenele vieții omenesci, 
vedem că le putem clasifica, în trei grupe, ce se deosebesc de olaltă 
esenţial. De grupa. întăie se țin funcțiunile vegetative, adecă lucră- 
rile vieţii organice, -prin cari corpul nostru se nutresce, cresce şi 
se desvâltă în urină schimbului neîntrerupt al materii. Funcţiunile 
aceste le întâlnim în plânte, adecă în regnul vegetal. De a.d6ua 
grupă se ţin fuheţiunile vieţii simţaale, . Aceste” produc, ca. prin. 
mijlocirea simţurilor să. potem audi, vede, să putem simți bucurie 

şi întristare, să ne putem: mişca membrele şel. ' Funeţiunile aceste 
se află la animale... De grupa a treia se ţin funcțiunile „intelectuale, 

cari să manifestă în cugetare şi în voinţă. După cum vom vede 

mai târqiiă, funcțiunile aceste sunt proprii numai omului, 

5. Greutăţi mai mari întimpinăm -atuncă, când voim să: 
clasiticăm numai funcțiunile psichice ale. vieţii omenesci, fără consi- 
derare la cele 'alalte funcțiuni vitale... Înainte de tote se iveste 

“întrebarea, 6re în psichologie potem fi cu considerare şi la func- 
țiunile trupesci ale omului, și în cât? În decursul cercetării nâstre 
ne vom convinge tot mai mult: despre influința reciprocă, ce esistă 
între corp și între funcțiunile psichice, ceea ce alt cum.ne- o arată. 

din destul şi esperinţa de tote dilele. De gre ce corpul nostru nu 

e numai mijlocul prin care se manifestă funcțiunile psichice, dară 

e tot de.o dată și condiţiunea fără de care nice închipui nu ne 
potem pe. cele dintâie; urmeză, că înainte de tote să ne nisuim: 

a cundsce funcțiunile principale ale vieţii corporale. De aceste se 
țin. diversele specii ale mișcării, şi în legătură cu ae6sta funcțiunile 

„Sistemului muscular și a celui nervos. - Din "cercul psichologici 
potem de altă parte eschide cu totul: funcțiunile vieţii vegetative, 

despre cari în stare normală.nu avem nici o cunoscință directă. 

pe cum de es. despre schimbul de materii, co se produce în celulele 
corpului nostru, despre d digesțiune, circulaţiunea sângelui ; Şi altele; 

p



.De psichologia proprie se țin numai funcțiunile vieţii: simţuale şi 
“intelectuale: În amând6uă deosebini- funcțiuni receptive şi spontane. . 
„Mintea 'mâstră lucră în mod receptie, dacă cuprinde impresiunile , 
din afară, le străformă şi le preface în cunoscințe. Facultatea 
acâsta : a minţii. nostre se numesce facultate cunoscitre,. Activitatea . 
minţii nostre e spontană, adecă îndreptată din lăuntru în afară, 
dacă activitatea purcede din noi înşine și se manifestă în chip 

-de nisuințe diverse, cari produc o influință asupra corpurilor esterne. 
Activitatea “acesta să produte - prin facultatea apețităre sau 

| potir (facultas appetitiva). - a 
Din cele precedente. resultă, că i în „pertrăetarea n6stră 

va ei să ne ocupăm cu trei gripe de. funcțiuni: 
„Cu mişearea, saă cu facultatea, cu ajutorul căreia“ suntem 

în iar. să ne'schimhăm: locul corpului ” nostru și să ne  îndreptim.. 
membrele intro direcţiune aninmită.: : 

--Cu preceperea ori cundscerea, sati cu facultatea, cu mijlo- 
: circa: căreia potem cuprinde cu. ajutorul simțurilor n6stre. lumea 
“din afară, şi pe. calea reflesiunei potem 'observa fenomenele vieții 

. ndstre -subiective, €ră prin întelectul nostru ne potem convinge 
dospre realitatea ființelor ce tree. preste Simțirile nostre, 

„Cu sisuința, sail cu facultatea sutietescă, prin care poftim 
de o. arte ceea ce ni-se .pare plăcut simțurilor. m6stre, şi. ne de- 
“părtăm de cele neplăcute. “Tot în urma nisuinţei acesteia dorim 
lucrurile, cară ne servesc, spre binele nostrii spiritual, spre fericirea 

„nâstră, La locul! acesta va. fi vorbă Şi despre diversele fenomene 
ale sentimentului. i i 

Din cele disc se vede, că gruparea acesta a. funcţiunilor psichice * nu se 
bascză . pe „absteacţiunt arbitrarie, .ci pe consonanţa. ce esistă între faptele 
aceleiași grupe şi pe diversitatea celor din erupe diverse. Despre causa, pentru 
care fenomenelor din diversele grupe.le corăspund facultăţi diverse, nu se pâte 
tracta, la, locul acesta mai cu deamăruntul. - 

N Mat e de observat Şi acea, „că funcțiunile singuratiee sutletescr : să expun 
“în "deosebi numal pentru sistemă, căcă în realitate” aceste sânt în cea mal strinsă 
legătură, şi ar fi erdre mare, dacă am ţin, că: facultăţile - sufletescy lueră se- 
parate de olultă, ca nesce fiinţe deosebite, -B una şi acea-și ființă, care simte, 
care. observă ŞI care cugetă, Despre acâsta ne vom convinge mat târqiii. . 

Notă. Opusă metâdel "despre care a fost vorbă mal sus, este așa, numita, 
“metodă apriuristică, care esenţa sufletului o deduce pe calea raţiocinării “din 

' însuşiri formate în mod mal mult sai mal puţin arbitrar. Mulţi aplică la psicologie 
metoda cenalifico indhictică, folosită cu deosebire la sciințele naturale. Și aievea, 
„pre cum se. pot, lene legi 1 generale din analisa Juerurilor naturale și din gruparea
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fenomenelor - observate, aşa şi în psichologie se pot până la un anumit grad 

analisa şi. clasifica fenomenele sufletesei, şi pe: basa esperinţel se pot stabili 

unele legi alo activităţii suftetesci. Însă considerând mal deaprâpe metoda acesta 

apare, că câ nu se pste aplica li viaţa, suiletescă în aceu-şi măsură, în care 

să aplică Ja sciinţele naturale, şi că în consecinţă prin ea nu potem ajunge la 
esplicarea adevărată și filosofică a vieţii sutletesci.. Pentru-că ceea ce observăm 

in viaţa nâstră sufletâscă, nu numai că nu o putem descompune în elementele , 
sale constitutive ca de esemplu o plântă, saă un mineral, dar pre. eulea espe- 

rimentală nicl barem. acea nu potem stabili, cum se produce fenomenele sufietescl, 

căci esperinţa internă ne presintă fenomenele suiletesci deja formate. Cu atât mal 

puţin potem aplica. la fenomenele aceste aşa numita esperimentare, căci feno: - 

menele sufletesc! să perândă neincetat şi cu o iuţală mare, şi multe fenomene 

"nice nu le potem produce. în noY pe! cale artificială. Cu tâte acestea în dilele 

n6stre stai. încercat unii să aplice : şi “la” psichologie metoda esperimentală a 

sciinţelor naturale; însă fără de resultat suficient. - Esperinţele făcute aii condus 

- numai la descoperirea condiţiuvilor fisiologice a celor mat simple lucrări sufletesci 

(a: observaţiunilor simțuale),. Er causele adevărate ale lucrărilor “sufietesei ca 

-aţari ma succes a-le descoperi. ” 

Dintre: tâte metâdele cea mai greşită este : acea, care deduce lucrările su 
sletesci din acţiunea reciprocă, a funeţiunilor corporale, fără de a admite de causă 
finală o substanţă deosebită de corp. “Sint în' fine şi de aceia, cart voiesc să 
reducă, manifestaţiunile psichice la '0 formă fundamentală, la imagini, şi din 

aceste se silesc.a esplica viaţa sutletâscă pe cale matematică, ca resultantă 
din relaţiunile mișcării mechanice. "După metoda acesta genetică psichologia ar 
trebui înşirată între seiințele esucte.. Îusă nu e nici o lipsă și nicinue cu po- 

"tinţă a reduce fenomenele psichice la o singură formă fuuidamentală. Abstrăgând 
dela. acea, că nu avem nicl.o cunoscinţă despre un asttel de mechanism intern; 

dar nice nu să pote esplica, cum sar pot€ produce acte sutleteset din combi- : 

națiunea imaginelor mobile, și nici nu să pote cuprinde cum star pott străforma 

un act simplu intelectual într”o. cantitate ce euprinde + un n spaţ (estensivă). 

1. “Miseazea: 
y . . 

$.3, Speciile mișcării și sistemul muscular 

l. în. natură deostbim- corpuri: cu “viață şi corpuri fără viață. 

Caracteristica corpurilor fără viață este însuşirea numită inerție, în 

urma căreia ele de; sine nu pot lucra, nu se pot mişca şi după ce 

Sati pus. în mişcare: prin o causă esternă, de sine nu pot ajunge 

Srăşi -în repaus. Din contră, însuşirea fundamentală a corpurilor 

cu viaţă este ucfivitatea ce purcede din cle însăși, adecă însușirea 

de a îndeplini anumite acțiuni din. poterea lor proprie (activitas” 

immanens). Corpuri vii sânt: plântele, animalele şi corpul omenest. 

Activitatea, corpurilor vii să manifesteză în- mişcări, cari la animale 

şi la Gmeni să pot observa și cu ochii liberă: - E
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Mişcările aceste se încep odată cu viața şi când înceată. miş- 
cările, înceată şi viața. Dacă voim să ne convingem, 6re are vre-o 

ființă viaţă, cercăm înainte de tote. dacă are acea mişcare propriă. 
Poterea vitală ce se manifesteză prin diversele mișcări ale ființelor 
vii străbate materia corpului și o străfârmă în un organism vii. 
De aici vine, că corpurile vii le : numim ȘI corpuri organice, pre 
când pe cele fără viață le numim corpuri anorganice. 
2 Afară de: notele de mat sus, priu cari se deosebese de olaltă corpurile 
„organice, mal siint şi ulte note: distinctive: Așa, de esemplu notele relative la . 
origine (corp viii se pote trage numay din corp viii), relative la cresecre (cor- 

„urile vil crese din lăuntru în afară, se „desvâltă treptat, ajung o mărime 
anumită), relative la constituţiunea lor chemică, şi relative la timpul esistinţit lor. 

„2. Corpul omenesc e un organism „viă, provădut cu potere 
de a se mişca după plae (vis motrix).. Deşi organismul lui seamănă 
cu.organismul animalelor, totuşi organismul omului întrece în multe 

: privinţe pe cela al animalelor, aşa de esempiu: statura dreptă, forma 4 

"craniului, organul de vorbit. : | 
-.. Pre când la animale atât membrele superidre cât şi cele. 

interire servesc. de razăm corpului, la om  servieiul acesta îl pre- 
stai numai picidrele;, mânele rămân libere. şi ast fel forte adeseori 

„se pot întrebuința ca organe ale lucrărilor raţionale. Activitatea 
„* "corpului omenesc se manifestă în mişcări. continue şi variate. Unele 
“dintre mişcările acestea se pot observa cu ușurință, pre când altele 
-mu mai după o cercetare mai amănunțită; sânt şi mişcări de acele 

„cari se pot constata numai cu ajutorul aparatelor: forte simțităre, . | 
saă numai pe cale sciințifică. Pre când suntem trezi, se pot ob- . 

„serva diferite mişcări. de ale corpului nostru; &r pre când dormim | 
se manifestă viața numai prin mișcarea ritmică a peptului. Mai 
multă atențiune se recere, dacă voim să constatăm baterea, inimei 

“Și a pulsului. În fine, dacă: voim să constatăm schimbările ce se 
produc în organul vedeiii, “atunci când ochiul se acomodeză după. .. diversele distanțe, trebue să recurgem la metode sciinţifice. Se vede dară, că în corpul „omenesc se îndeplinese mişcări variate. 
Începând dela părticelele cele. mai mici ale corpului, dela celulele 

„celea mai ascunsă, 'totul se mişcă. în corpul omului, îndeplinind - mișcări proprie; înse tâte mișcările sânt în armonie! cu funcțiunile „celor alalte părți ale corpului. o i | 
3. Mişcările. corpului omenesc se pot împărți în două grupe; unele servesc pentru îndeplinirea funcţiunilor vieţii vegetative, altele pentru Zocomoțiune. Cele. dintâiti se îndeplinesc în organele nâstre  
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şi de acea se numesc şi mişcări interne; cele din urmă se înde- 
plinesc afară de organe, şi se numesc esterne. : Mișcările interne 
îndeplinesc susţinerea, nutrirea, şi desvoltarea organismului.: Ele _ 

produc “schimbarea materiei prin carea: se reînoesc în continuu 
celulele 'corpului,. şi susţin organele în stare normală. Mişcările 
de locomoţiune 'sânt 'cu muit mai. cunoscute” şi se îndeplineso cu 

deosebire prin mânile și picidrele nâstre. De aceste se ţin şi acelea 
mișcără ale organelor nostre interne, cară servesc funcțiunilor vieţiă 
nâstre simţuale, şi produc, diversele simţiri corporale. aa 

Mişcările se mai pot clasifica, şi din alte punete de vedere. Așa de es.: 
deosebim mişcări voluntare şi involuntare.. Acestea din urmă mut pot fi €ră 

- iustinetive, automatice şi reflexe. Despre aceste va, fi vorbă la sistemul nervos. 
În urmă mai deosăbim “mişcări aşa, numite espresive,. cară ne arată starea . 

nâstră internă precum sunt: risul, plânsul ş. a.; despre aceste va îi vorbă 

la afecte. | Si . i E 

4. . Mişcarea de locomoţiune se produce prin organele numite 

mușchi. Musculatura “constă - din o ţăsătură fibrosă. Singuraticele 

fibre a le muschilor sunt ţevi, ce conţin o materie apătâsă şi cu 

un diametru de 0.01 mm. După in6rte se închiagă licuidul. și 

muşchii își pierd elasticitatea. De aci urmeză starea de ințăpenire 

(rigor mortis) a cadavrului, după carea încep muschii ceară a se 

noia şi se începe descompunerea... - RE i 

"Din punet de vedere anatomic muschii se împart în muschi 

striaţi şi netedi. Cei dintâiii sunt muschii mişcării voluntare (muschi 

„ animalici). Ei sunt formaţi din fasciculi fibroşi cuprinși în câte o. 

“teacă -şi se termină în cărde. Muschii neteţi produc mişcările 

involuntare „adecă pe acelea cari sint împreunate cu viaţa 

vegetativă! - o | 
La respiraţiune şi la vorbit so combină mişcările voluntare. cu cele iu- 

„voluntare, cea ce e de mare moment pentru producerea tonurilor. E de observat 

şi acea, că musculatura inimil are structură anatomică, ca şi musculatura . 

animalică, deși mişcarea inimii nu depinde delu roiuţa nâstră. Veţi şi nota 

dela $. 3. _ i . . 

Fie ear muschii: se pâte scurta şi se pote lăţi fără de a i-se 

schimba volumul absolut. În urma contractibilității acesteia muschii 

produc mişcarea, voluntară prin acea,-că apropie de olaltă, levatorele 
de 6se de cari sunt lipiți. i | 

“- Causele. mişcării pot fi diverse: impresiunile esterne, nisuințele 

simţuale,. voinţa, îmaginaţiunea, cari tte produc mişcări diverse. 

Muschii „Sunt numai. aparatele prin cari se. îndeplinesc mișcările, E



o n 

ereri şi din mi&dua 'spinării, şi se ramifică prin întregă musculatura. 
„Se. considerăm mai de aprope sistemul nervos. 

Su Sistemul nervos... 

a, Intluinţa reciprocă a fenomerielor. psichice şi corporale. se - 

îndeplinesce prin o:. țesetură 'reslăţită în întreg corpul, numită 

- sistem: „NCIvoS,: Mintea nâstră. pote percepe impresiunile esterne 

numai prin mijlocirea nervilor, şi întors emoțiunile minţii st 

- realiseză. în “mișcări .esterne . earăși: numai: prin sistemul nervos. 
„ Sistemul nervos constă din d6uă părți, ce se află în legătură: reciprocă: 

-a) Sistemul cerebro:spinal sai sistemul central, care “cuprinde 
“în sine nervii ce' ies din creri şi din măduva spinării. Cr eri constati 

: din punct “de” vedere anatomic din diverse părți şi sânt aşedaţi” în 
craniii. Din ereeri se ramifică dâuăspredece părechi de nervi, 

-.numiţă periferiali, cară străbătend “păreții craniului” se termină. în 

singuraticile - organe “(în ochi, în -urcchă șel.).  Mădua spinăriă for- 

mM6ză o: columnă cilindrică, c6 e în legătură . cu cererii. în partea 

- din dărăpt a acestora. Din mă&dua spinării se ramifică prin aperturile 
dintre vertebre. de regulă 3 părechi de' fasciculi de nervi, ale 

+ căror estremități se ramifică prin muschi și sc întind pe:sub piele. 

_-b) De sistemtil vierzos “gangliar se ţii nervii „din inimă din 
rânză şi “din intestine fără considerare la originea lor. Partea lor 

“principală e formată -din nervul aşa: numit sinputic,. care cuprinde 
“în “sine nodurile 'gangliare, ce-se ramifică în drâpta şi stinga de la 

, „mădua spinării şi sânt împreunate atât U între sine cât ș Şi cu mădua 
Sinăvit 

 Încât priveste constituţiunza nervilor, amondâuă Sistemele 
- constaăi din o substanță cir6să și mole, cu aceea deosebire, că în 

cereri o materie. alburie e: “încunjurată de alta :surie, pre când. în 
| „mădua spinării e chiar. întors. Substanţa mădudsă sură constă din. 
gangline.saii celule nervâsă,. cară privite prin măicoserop- se presintă. 

| „ea nisce globurele mici,” în. lăintrul - cărora. se află. un simbure şi 
“mai mic. “"Ţâsttura substanței - mădudsă. alburie constă: din fire 

| nervâse,; cari pe timpul vieţii: sânt nisee ţăvi rotunde subţiri: prin. 
„cari circulă un lieuid transparent şi. oleios. Fibrele. aceste nervâse 

căci producătorii adevărați ai mişcării sunt nervii ce purced din 

conduc diversele impresiuni, saă cu alte cuvinte, ele sânt mijlocitori .: 
„ diverselor mişcări și simțiri. .. Fie care fibră, nervâsă e.cu totul isolată 
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de cele alalte, şi e pe tot locul pe o formă de grosă, “şi de acea 

cu drept cuvânt. le-aă asăniănat cu 'sîrmele firului telegrafic. 
„3. E “un” fenomen caracteristic, că nervii se deosebesc. în 

privinţa activităţii lor, deşi ai aceași constituţiune.. Sânt-nervi, cari 
produc :simţire, alţii cari produc mişcare, şi alţii cară “împedecă 
mişcarea. Nervii cari. mijlocesc simțirea ati caracter + centripetal,.- 

_pe:când nervii, cari produc și. împedecă mișcarea ai caracter 
Ă centrifugal, şi fiecare mijlocesce impresiunea numai în sensul săi - 

propriă. Rădăcinile nervilor simţitori se află în ereri și în medua 

spinării, și anume în partea că din dărăpt, eră, rădăcinile nervilor 
ce: produc ȘI împodecă mișca area“se află în parteă "dinainte a erorilor. 

. Tote trei speciile. de nervi se 'incrucişeză, adeseori înse nicăiri 
nu se contopesc, ci merg şi se termină isolate până la "celulele 

nervâse ale cererilor. .Dintre “nervii sinițitori mai însemnați sânt, 

nervii celor cincă. simțuri, - cari. toți. răsar din -creri.. Nervii, ce 

produce nişcarea, Causeză contracțiunea musculară. Dintre nervii 

ce împedecă nlişcarea, amintim nervii ce - răsar: din așa numitul 

„Nervus vagus“, care întârdie, contracţiunea muschilor din iniină. 

“Privind mal de aprâpe "funcțiunea sistemului nETvOS, Se "constată, „că 

cererii formeză organul central al funcţiunilor psichice, sait cu alte “cuvinte, că 
Urf-ce impresitine, ca să ajungă la consciința. mostră, trebue să se propage până 

la ererl. Esperința: ne învaţă mat de parte şi acea, .că desvoltarea facultăţilor - 
spirituale ale omului ține paş cu desroltarea crerilor, şi că morburile din. ceri 

conturbă şi viaţa omului. Da e probabil şi aceea, că structura unor regiuni ale 
erorilor are infiuință asupra unor activităţi anumite, „de: csemplu nervul numit 

calamiis scriptorius asupra mişcări! inimit, şi vătămarea unor puncte ale crerilor 

arc influinţă asupra.” orgariului. vorbirii. k probabil şi acea, că unele facultăţi 

mal inferidre sunt ere! ditarie iu unele familii d. es: talentul musical, ce sc, 

bază pre. desvoltarea auului. De altă parte nu Sa potut proba, că diversele: A 

activități ale sufletalui. nostri ar fi strius legate? de unumite regiunr ale crerilor, 

precum afirmă o teorie deja învechită ce să numezee fr enologie. Frenologia să 
“silea, să coichidă la caracterul "omului din forma eraniulul (eranioscopic). . 
Nervii ' periferială al sistemului cerebro-spinal, adecă nervil ce ajung până la 

piele, servesc mat mult de mijlocitori, con luciu | imorosiunile de din afară: 

până la crerl, âsemenea şi iritaţiunile cererilor le comunică cu musehil. Nerei 

sistemului sangliar. indeplinese. in prima linio- funcțiunile vieţii vegetatire,. şi 

sint proprie nervi conducători, ce sint în legătură cu sistemul cerebro- spinal. 
De altă parte nervik acestia servesc dle organe ale apeţirel 'simţuale. 

4. Ca “nervii să funcționeze. conform maturei lor, aii lipsă 

de o iritațiune (stimul); Jritaţiunea nervilor numim conturbarea 

stării de ecuilibriti dintre . moleculele * nervilor, prin carea nervii 

„Produc 0 acţiune. Tritaţiunile.. precum. Şi estitaţiunile lor coros-
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pundătore sânt interne şi esterne. Cele dintâi: s& produc prin - 
schimbarea sângelui, şi cu deosebire prin mintea nâstră: de aceste 
din urmă se, ţin iritațiunile mechanice (apăsare, lovire, vibrațiunile 
sunetului), iritaţiunile chemice, și așa numitele iritaţiuni produse 
de imponderabile. De aci urmeză că iritaţiunile nervâse sânt parte - 
voluntare, ădecă dependente dela voinţa omului, parte inroluntare, 
De aceste din urmă să ţin mișcările ce -să produc în urma vieţii 
nostre vegetative, de esemplu cu ocasiunea mistuirei. Între mişcările 
involuntare amintim aşa numitele mișcări re/leze, cară sânt produse 
prin iritaţiunea vre unui nerv simţitor, fără ca voința nostră să 

- ieie parte la producerea Mișcării aceleia. Modul cum să întimplă . 
" străplântarea - acâsta până acum nu. s'a “putut stabili pre cale 

sciințifică. i - E 
- ȘI întro nervit cererilor sânt unit cart funcţiondză analog şi produc mişcări 

reflexe: aşa de es. razele solare saii alte cause iriteză nervul simţitor din nas 
(nervus olfactorius), acesta, străplântă iritaţiunea do a dreptul la nervil din faţă 
şi să produce strănutarea. . Tot o astfel de mişcare retloxă e şi închiderea - 

“ ochilor cu ocusiuneu fulgerului şi cutrămurareu corpului la o detunare poternică.. . 
Mişeări de iceste reflexe să mat produc de es: şi la cetirea cu vâce înaltă, pre 
când organul îndeplinesce -nenumărate mişcări fără de a cugeta, omul la ele. 

- Mişcările reflexe ce se basâză pe construcțiunea sistemuluy cerebro-spinal sint 
cu totul naturale, 6ră' mişcările reflexe“ basate pe nervii din cereri să pot însuși 
şi pe cale artificială, Aşa de os. după o dedare îndelungată ostașii indeplinesc 

„* mişcările în mod automatic, fără. de a cugeta la ele.. e 
- Aotă. -- După cercetările mal nuă substânţa nervâsă conţino cu deosebire: 

albumiu, acid fosforic şi 3/, apă. După Wundt partea constitutivă may îns&mnată 
este. lecitinul, acărui simbol o: Cu, ll NPO,. Dubois —Reymond afirmă, că 
propagarea iritațiunei nervâse se întimplă prin electricitate. Esperimente in- 
“teresante arată, că prin nervi circulă anumiți curenți electrici, cari se propagă 

- în urma iritaţiunii dela moleculă li moleculă După calcului lui Iclmholtz * 
” iritaţiunea se. propagă prin nervi cu “0 celeritate de-61 m. pe secundă, Cumcă - _- 
„iritaţiunea se propagă. dela inoleculă ia moleculă ne arată chiar şi esperința - -. 
de tâte “dilele. . Aşa, de es. dacă să ace -pe nervii unul. membru Gre-care - 
apăsare, atunci să  întrerumpe continuitatea Heuidului din nervi, şi nol.dicem, 
că membrul acela a. amorțit. Nervul acela nu mal & supus voinţei n6stre şi 

- nămal pre încet îl putem mişca, şi numal în aceea măsură, în. care se resta» 
- bilesce continuitatea licuidulur, -.- - E 

„II. Ounâscerea, | 
IE $. 5. Cunoscerea în genere şi speciile ei. 
1... Cele dintâiă funcțiuni ale natarei omenesti se manifestă 

„în formarea și! desvoltarea . organismului corporal. La. începutul „esistinţei nostre nu avem de-a-una cugetare couseig; deşi avem. încă 
7  
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de pre atunci embrionii tuturor facultăților. Viaţă nâstră psichică 
trece prin un proces treptat de desfăşurare, şi, toemai în desfă- 
urarea acâsta gradată a puterilor nostre naturale se manifestă. 
desvoltarea ndstră treptată. Desvoltarea acesta o dovedesce și 

facultatea aceea, fundamentală a minții omenesti, pe care o numim 

facultate cunoscătăre. - 
A cundsce însemnă în genere a . cuprinde cu mintea nostră, - 

vre un-lucru şi a ne forma în lăuntrul nostru imagine despre el. 
În genere: la ori şi ce cunâstere se recer trei factori: 

 aieet cunoscător, obiect ce: se pote cunâsce, şi acțiunea reci-: 

u
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procă a acestora. “Cunoscinţele nostre ne vin dela obiect şi se: 
referesc tot odată la obiect, de acea cunoscințele nu pot esista 
fără de relațiunea lor reciprocă. Afară de acea se mai cere, ca, 
mintea nostră să fie capace de a cuprinde lucrul îi genere aşa 
după cum este în realitate; căcă altcum ce folos -am avea noi de 
facultatea cunâscerii, dacă noi nu am potea cuprinde lucrurile aşa 

după cum sânt în. realitate?.. (Despre acesta va fi vorbă mai pre 
larg în logică). De aci urmeză, că scopul cunbseerii şi obiectul că - 
"propriă (obicetum formale) este adevărul, sai consonanța dintre 
cundscere şi dintre obiect. Însuşi . lucrul sait obiectul, la -care 
se refereste cunoseiuţa nâstră, „se numesce obiectul. material al 
cundscerii. | - 

3... Obiectele materiale ale cunâscerii se pot împărți în dus 
grupe mari. Esistă lucruri, cari -cad în cercul esperinței nostre 

simţuale, interne :saă esterne, cari se și numesc obiecte sensibile. 
Afară de. aceste mai esistă lucruri cari tree preste esperința nostră | 

simțuală, pe cari: nu le potem cuprinde nici prin meditaţiune şi 
nici prin. simţurile nâstre, şi aceste se numesc lucruri insrnsibile. 
Obiecte sensibile sânt diversele lucruri şi fenomene naturale: mi- 

neralele, plântele,: animalele, mirosul florilor, -cântarea paserilor, 

„coldrea curcubeului şi altele. "Din contră nu potem cuprinde cu 

simţurile n6stre esența prin cure se deosebesc mineralele de plânte, 

sait causa ce produce fenomenul: curcubeului, sait esistinţa lui 

Dumnezeii. La cunâscerea acestora potem ajunge numai cu ajutorul 

întelectului nostru, prin rațiocinare și meditaţiune. 

în conformitate cu obiectele materiale ale cundscerii distingem 

d6uă specii de cunâscere: cundscerea simfuală şi cunoscerea în- 

telectuală. Deosebirea. înțre acestea două specii de cunoscere, 

precum Şi în ce stă ASenţu ctuiuosdorei o vom cuprinde-o- numai 
+ 2 
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mai târdiă, după: ce. vom cerceta cu deamăruntul chipurile, după - 

„cară eră mintea nâstră.  * 

„ Cuprinderea mentală a fenomenelor ce: impresionâză ne- 
ied simţurile nâstre, se numesce pereepțiune.. Obiectul percep- 
țiunci este ori care lucru saii fenomen, care aievea influințeză 

" asupra simţirilor nâstre. - 

Mintea nâstră pâte să cuprindă nu numai lucrurile presente, 

ci reproduce și percepțiunile de mai înainte, pre când acele nu 

mai sânt de. faţă și nu influințeză direct asupra simţurilor. Facul- 
“tatea -acâsta a minţii nâstre se numesce imaginețiune." Atât per- 
cepțiunea -cât şi imaginaţiunea aii diverse sperii. Percepţiunea... 
proprietăţilor sinrurutice ale unui obiect sensibil se numesce sfuțire, 

-6ră percepţiunea totalităţii obiectului sensibil se numesce obserzare. 
Simţirea este operaţiunea cea mai simplă a minții nostre (pereeptio 

“primitiva); cră observarea e operațiune mai complicată, la care 
ajungem numai după un esertiţiii înai indelungat (pereeptio aquisita). 

-Să le considerăm în deosebi. . - 

A. Cundscerea, simțuală. 

Simţirea î în genere., Simţirea internă şi esternă, - | re
 

i "După cum sa. dis și mai sus, simţirea este funcțiunea 

cea mai primitivă a sufletului nostru, fiind ca o stare  sufletescă - 

„produsă prin iritaţiunea unui nerv. simţitor. - Basa, proprie şi modul 

cum se produc simţirile nu se pste.constata pe cale osperimentală, 
pentru: că simţirile ni-se presintă constiinței n6stre ca acte simple, 

“deja împlinite. Prin esperința simplă nu potem ajunge, să scim 
„cum se pote preface o: schimbare a „ţăseturei. nerv6se întrun act. : 
psichic. Cu: certitudine potem constată numai: "condițiunile, cari 
sânt de lipsă spre a se produce o simţire. Înainte” de tâte e de 
lipsă, ca,.nervul. simţitor să fie iritat prin :6re care impresiune, ŞI 
a d6ua,. ca iritațiunea, produsă să ajungă pănă la creri. Timpul 

-„xecerut. ca impresiunea să ajungă până la creri sa măsurat în 
timpurile mai din urmă cu. cea mai mare esactitate (chronoscopul.. 
lui Hipp). “Dacă sint de faţă “aceste” d6uă- condițiuni fisiologice, 
se produce simţire, care nu se pote. confunda cu .irităţiunea. şi 
nice cu starea alterată a nervilor, după e cum recunose acâsta chiar 
Şi fisiologii cei mai . renumiţi.



2, Spre a ni-se potâ preface. în noi iritațiunea nervilor în 

simţire” sânt 'de lipsă așa numitele simțuri, cari îşi ati organele lor 
proprii, adecă, anumite configurațiuni în trupul nostru, cari sub 

impresia obiectelor esterne se modifică şi astfel produce acel fenomen 
psichic, la care îi dicem: simțire. 

3. Simţirile se pot împărți în două grupe, în simţi interne. 

-Și esterne, Simţirile interne numite . şi organice se produc prin 
iriţaţiunea nervilor ce se află reslăţiți în lăuntiul corpului nostru. 
Irițațiunea . acâsta pâte proveni. sai din afară sai din lăuntru.-- 

Organul simţirilor interne este întreg sistemul nervos.. Simțiri. 
interne sânt: fâmea, setea, ferbințelile, frigurile, ameţala, greaţa și 

altele. De simţirile interne se mai ţin şi simţirile, cari sânt în legătură 
cu contracțiunea ce o îndeplinesc muschii la implinirea funeţiunilor 
animalice şi > agetative, şi sânt dre- Și cum mișcări - opuse mişcă-. 

rilor refleese ” - | 
Simţirile îi muschI se numese câte odată şi simţi de ale aetistăţi 

nervilor, de 6; „contracțiunea muschilor e produsă prin iritaţiunea nervilor. 
Din punct de sauzs$ cualitativ, nu e ușa mare deosebirea iutre simţirile aceste 

cum € de ceas aeosebirea dintre sunet şi colori, dar e cu atât mal mare 
deosebirea din punct d6 vedere cuantitativ. Simţirile produse de muschi ne 

regulâză ecuilibrul cu ocusiunea, umblăril şi ne ajută la formarea : imaginelor. 
intuitive. Cel mal simplu esemplu despre: simţirea produsă. în muschi este 

„simţirea apăsăril. Aşa de cs. dacă ne. punem pe palmă un fot de- hârtie, ni 

se produce. simţirea pipăitului, Gră dacă punem” un obiect mal grei începem a 

simţi apăsarea. Stut uni! neguţători cari pot apreţui cu mâna cu destulă 

esactitute pondul unor mărfuri, cecu ce provine din esereițiul indelungat al 

simţirii produse în muschi. - 

Totalitatea simţirilor interne se numesce simţ. vital. Acesta 

ne arată, Gre: sânt în stare“ normală funcțiunile vieţii nostre ori ba, . - 
şi dacă acelea nu sânt normale, ne face atenți şi ne îndemnă la 

deiăturarea înfluinţelor stricăcidse. 
4. Simţiri esterne sânt acelea, pe cari nu le roferim la 

corpul nostru, ci la obiecte esterne. La simţirile aceste impresiunea 
de plăcut saă neplăcut e mai puţin pronunţată. “Simţirile esterne 

“se produc prin iritaţiunile nervilor, cari se termină în.simţuri şi 
acolo vin în contact cu poterile fisice esterne. Avem cu totul cinci 

simţuri esterne, Și fie căruia îi corespund organe anumite. Anume: 

gustul, a cărui organ este. limba, mirosul, a cărui organ este nasul. 

Organul c«udaului e-urechea, a cederit ochiul și a pipăitului pielea. 

"Ca să cunâscem. măi de-aprâpe simţirile esterne, von vorbi mai 

cu deamăruntul despre singuraticele simţuri şi despre funcțiunile lor, 

. /
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$. 7. Simţurile esterne şi organele lor. 

1. Organul gustului este pelița .ce acopere. partea de sus a 

limbei şi ceriul gurei. 

Stratul din peliţa limber e plin cu nigei mici numiţi papile. Acestia la. 

rondul lor sint formaţi de fire nervâse, cari se trag parte ilin nervul fuzingelor 

parte din părechia u ciucia u nervilor cerebral, numit uereus trigeminus. Ca 

să potă funcţiona organul gustului, e de lipsă presenţa satirei carea - dislve 
corpurile solide. - Saliva este seereţiunea alor patru plandule. Partea cousti- 
tutivă mat momentâsă a salivel e aşa numitul ptalin, care are proprietatea, de 

„a străforma la o temperatură moderată amilul în glycosă. Procesul acesta e fârte | 
" momentos pentru nutrirea nâstră, căci amilul de sine e însolubil de şi e cel mal 
însemnat nutremânt orgunic. 

Simţirea gustului se produce astfel, că saliva disâlvă corpurile 
ce aii gust, şi licidul produs irită nervii de pre limbă. Noi de- 
osebim după gust corpuri dulci, amare, acre, sărate, iso şi altele. 
Gustul corpurilor atârnă în genere dela constituţi: %a chemică a 
corpurilor, câte odată și dela locul unde vin în - fact cu limba 
Şi în urină dela disposiţia” individuală. În unesu--uigrburi ni-se 
schimbă gustul aprope cu totul. Organul 'gustului nu ne ajută 

„mult la cunâscerea lucrurilor esterne; organul acesta are rolul să: 
„principal la alimentarea: nâstră, de 6re ce cu ajutorul lui judecăm 
„6re sănătosă e cutare mâncare saii beutură. 

2. Organul mirosului se află în pelița ce obduce partea de 
asupra a cavităţii nasale. În peliţa acâsta se termină nervii ce 
plecă din prima păreche a nervilor cerebral. :- | 

Fie care conduce în câte 0 ccmevă nasală. Aceste sânt. despărțite 
priu sgârciul numit „septum nariun,* Gră de gură prin partea, solidă a ceriului 
gurii. Ceriul gurei are o pielungire măi. mâle, care împreună cu rădâcina, 

i limbei formeză un părete despărțitor între gură şi faringe. De aci urmeză, că 

! 

potem respira, şi cu gura închisă. În partea, deasupra a camerei nasale se atlă 
o lamelă cu îndoitură osâsă, în care se află cavităţi pline de aer. Dacă părţile , 
volatile ale corpurilor ajung. la peliți acâsta, produce iritaţiunea . nervilor; cari 
la rendul lor, produc simţirea numită miros, . | ia 

Simţirea mirosului. e puţin lotărită şi depinde mult dela 
individualitatea omului; acela-şi miros pâte fi unuia plăcut, 6ră 
altuia neplăcut. Mirosul servesce mai mult la fuucțiunile vieţii 
nostre vegetative, prin el judecăm: cualitatea aerului ce respirăm 
Și bunătatea unor mâncări. La animale-e simţul” acesta cu mult 
mai desvoltat de cât la dmeni. În genere, gustul şi mirosul se! 
pot considera de simţuri inferidre şi conduc -mai ales viața instine-



tuală.  Simţurile aceste se. numesc şi simţuri chemice, de dre ce 

iritațiunile nervilor se produc cu deosebire prin procese chemice. 
"a 3... Org ganul nur]uleai e urechia, care constă din trei părți. 

Partea 'esternă visibilă e numită auricula. De aci conduce un 

canal la partea a d6ua mijlocie, şi în urmă partea cea mai din 

lăuutru” se numesce lubisint. 

Partea, din afară se” desparte de cei mijlocie prin o membrană numită 

timpenă, pe -timpană se razemă ejocenul, seul şi scărițe. “Tot din apertura 

" acâsta iese un canal, numit cunalul lui. Fustachiu, “ce conduce în gură. Labi- 

rintul e aşedat în osul temporal al. capului şi e împreunat cu cavitatea de mar : 

înainte prin un tub rotund. ' Labirintul fornâză o apertură împărțită îu mal 

multe părți, în restibul, cunalele semicercuale şi meleul. Vestibulul e o apertură 

mică, în care se află otolițiăă, adecă nesce potricele ca firele de năsip. Din 

vestibul ies 3 canale semicereuale, cară se lărgese la capete inţepeiindu-se într”o 

materie părâsă, numite ampule, Canalele aceste conduc impresiunile cu ajutoriul 

firelor de nervi: ce se află în ampule. Conducerea iritaţiuuel se face prin 

mijlocirea licidului ce împle întreg labirintul. “Tot din vestibul 6șă şi melcul, 

care e un canal, ce se înverte în formnă de turnar de 3/7, oi, şi formâză, 0 

„cameră ce are forma unei spirule. În camera acesta se află gibrele cortice, cam 

3000 beţişore de tot mici,. ce semănă cu claviatura unul piano. Aceste sint 

în legătură cu firele acustice ce. se ramifică din părechia a opta a nertilor 

cerebral, şi aii destinaţiunea de a regula şi nimici iritaţiunea fibrelor acustice. 

Simţirea, audului se întimplă în modul următor: Se scie că sunetul se produce: 

prin vibraţiunea corpurilor. Vibraţiunea acâsta se comunică cu acrul, și undu- 

laţiunile de aer astfel produse ajung la urechie. : Trecând vibraţiunile prin canal 

produc vibrarea timpanci şi a aerului. Mănunchiul ciocanului e răzămat de - 

timpană, deci începe şi el a vibra şi cu cl leul şi scărița. Talpa acestei din . . 
urnă pune în mișcare licuidul din tte camerele labirintului. În urmă vibrările 

produse. de atoli ampule şi fibrele cortico irită tisiceşte nervi! ce să termină 
în melc. 

Simţirea sunetului se referesce numai la însuşi sunetul dar 
nu şi la direcţiunea de unde vine nice la distanța corpului sonor 

Şi nice la consonanţa: dintre singuraticele sunete. În privinţa cuali- 

tativă sunetele sânt fârte varie şi dintre tote simţirile la cele pro-. 

duse de sunet potem face deosebiri mai esacte; Deosebirea între 

singuratecele sunete se basâză pre deosebirea cualitativă și cuanti- 

_tativă a vibrațiunilor ce produce sunetul. Pe lângă înălțimea şi . 

timbrul sunetului deosebim şi intensitatea lui. Simţul acesta cu 

drept cuvânt îl potem numi sim? social, pentru că grupele de 

sunete articulate, ce esprimă concepte anumite, a contribuit mult 

la desvoltarea vieţii sociale. Tot simţul acesta ne face capabili se 

gustăm plăcerile produse de musică..
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4. Organul vederii este ochiul, a cărui construcţiune e analogă . 

cu: o cameră obscură. Părţile organului acestuia sânt: bulbul 
ochiului, nervii ce mişcă bulbul, pledpele ce-l apără, genele şi 
glandulele lacrimale. | 

Bulbul ochiului e în 1 legătură cu nervul optic, ce răsare din părechia a 
dâua a nervilor cerebral. Nervul “optic întră în bulb în partea din dărăpt şi 

se estinde pe partea înternă a păretelul și se preface, în o membrană ner- 

vâsă, numită retină, Partea din afară a bulbului e formată de o materie albă 

fibrâsă, nctransparentă ce se numesce sclerotică. Partea dinainte a hulbului e 

mal bulbucată, o transparentă şi se numesce corneu. Într& sclerotică şi între 

_xetină se află o poliţă nâgră numită chonioideă.. Acolo. unde se termină 

în partea, din ainte atât retiua cât şi chorioidea este o membrană numită iris, - 
acâsta, dă ochiului colârea caracteristică. În mijlocul. acesteia se atlă o apertură 
rotundă” numită” pupilă, sati lumina ochiului. Pupila se pâte lărgi saii ingusta 
prin muschii inclari ce se află în iris. Acel punct al retinei, în care întră 
nervul optic în bulbul ochiului se numesce punct negru (papilla optica), nu 

departe de acesta chiar la mijlocul retiney se află locul vederi celei mar chiare, 
"aşa numitul punct galben (imacula lutea). Locul rămas gol din bulbul ochiului: 

- e “umplut cu trei medie, ce produc refracţiune: lienidul apos, lintea cristalină 
şi licuidul ritros (sticlos). . Vederea se produce astfel: radele de lumină străbat 

“prin pupilă în interiorul ochiului şi acolo refrângându-se în licuidul apătos şi -. 

în lintea cristalină se' înerucișâză în unu punct al licuidului vitros şi apol se 
concentrâză pe retină, formând o ic6nă întorsă şi ma! mică. . Not: numai atunci 
„vedem clar, dacă icâna se proiecteză chiar pe retină, Ochiul omului e astfel 

făcut, încât se pote acomoda după distanţe, ceea ce se face prin contracţiunea 
„irisului, prin modificarea convexităţii linte! cristaline şi prin+cei şese muschi ce 

mişcă bulbul ochiulul. Muschi! acestia aşcqă ochiul totdeuna aşa, cât icâna vine 
-a căd6 pe punctul galben. 

Iritaţiunile ce corăspund organului vederii sânt radele de 
lumină, adecă vibr ațiunile transversale ale eterului. Asupra ochiului 
înfluinţeză şi curentul electric, apăsarea şi lovirea. Ori şi ce irita- 

ţiune eserceată asupra ochiului produce un simţ de lumină. Simţul 

vederii. se restringe la simţirea de lumină şi coldre. Distingerea 

formei, mărimei, distanţei şi a altor însuşiri de a le corpurilor nu 
“se ține “strâns de organul vederii, despre ce ne convingem din 

observarea, 6menilor n născuţi orbi şi după aceia vindecaţi. 
Diversele colorI se produce parte prin diversitatea celerităţii cu care vi- 

breză eterul, parte prin. constituţiunea proprie a organului vederil, După teoria 
“Young- Teliholtz radele de lumină irită toți nervil cor&spundători | celor trol 
colori fundamentale, dară cu intensitate diversă, Raza roşie ce șe produce! 

„prin, 450 biline de vibraţiuni pe. secundă atinge mat mult nervii corespundători: 
la col6rea roşie; raza galbenă atinge într'o formă toţi nervii. Cercetările mat - 
n6uă ai arătat, că razele de lumină nu ating deadreptul fibrele nervâse, ci. 
numai stratul obilus cu beţişâre şi nigel. 'Retina e în genere așa, construită, 
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în cât străformă razele de lumină într'o substanţă chemică, carea la rondul stii 
produce uritaţiunea, asupra nervului optic.. <dlehronatopsia e o stare abnormală 

a organului vederii, în urma căreia omul nu e în stare să vadă anumite colori. 

Causa acestei bole provine probabil din nesimţirea unor părți din retină. Mal 
des se află achromatopsia faţă de colorea. roşie, în care cas capătă numirea 

„de daltonism. SE Mi E 

Organul vederii se pote numi şi organ artistic, de 6re ce 
deosebirea între lumină şi umbră, deosebirea între huansele colo- 
ritului pun basă la tote: artele plastice și la pictură. Simţul vederii 
are mare rol în formarea imaginei intuitive, despre care va fi 

vorbă mai târdii. . Ma | 
_.5. Organul pipăitului este pielea ce obduce întreagă supra- - 

fața corpului. . Pielea e compusă din d6uă straturi, din epidermă - 

şi din corium (cutis). E 
Epiderma e peliţa cărnâsă ce acopere. corpul şi se desface în continuu 

- în formă de şold mici. Întră epidermă și corium se află un pigment umed ce 

conţine o materie coloritâre. Pe partea deasupra a coriului se află papilele de. 

“pipăit, cră în partea de: desuht- este o ţăsătură tibrâsă de celule, cari fierte dai 

cleiul. Papilele conţin pe' lângă vasele celulare şi fire de nervă, ale căror număr 

varicză, mai multe să atlă în pălmi pe tălpi şi în vârful degetelor. În unele 
papile să imită, tuburile ear acoper nervii și locurile aceste se, consideră de 

organele cele mal simțitâre ale pipăitului. Epiderma este, eare comunică 

acţiunea fisică cu papilele. Dacă se! vatămă epiderma, nu se mal produce 

simţul pipăitului, ci un simţ de dorere. Simţirea produsă prin pipăit depinde 

dela suprafaţa epidermel, adecă dela numărul papilelor (la vârfurile degetelor 

sâmt câte 40 papile în 1 mm?), și în urmă dela constituțiunea materială a cor- 

pului ce vine în contact cu epiderma (vârtos, mâle, aspru, neted, ascuţit, bătucit, 

umed, uscat şi celealalte). .Dacă influințâză asupra piele dână impresiunt de 

odată, pe părţi diverse ale corpului, uneori le confundăm şi nu le potem de- 

osebi de olaltă. Aşa de esemplu, dacă punem pe verful limbei cârnele unul 

circin ce distâti numar de un milimetru, nol potem distinge, că sânt out imm- 

presiuni, pe când pe spate ni-se pare că e o singură impresiune, chiar de ar 

dista cornele circinului de 8 em. Din: punet de vedere cuantitativ, simţul pi- 

păitului nu pâte să facă deosebiri esacte, mal cu samă dacă impresiunea e forte 

mare saii de tot mică. CR NR 
De simţul pipăitului se ţine şi simţirea temperaturel. „Mal inainte se 

esplica simţirea. acesta admițând nerv propri, €ră acum se esplică din contrae- 

ţiunea şi dilataţiunea produsă de căldură. Gradele de căldură le potem distinge 

chiar cu aceea-și esactitate ca şi cele de receală; așa do cs. după esperimentele 

lut Weber, chiar aşa uşor se pâte deosebi temperatura de 1 n de cea de 

14-R. ea şi cea. de 30R de cea de 30, h.. Simţirea recelet şi a căldurel va- 

risză mult după îndividualitate și după părțile corpului. Faţa, omului dleose- 

hesce mat esuct crescerea sait scăderea temperature, Un corp de tot ferbinte 

nu mar influinț6ză asupra organuluy de pipăit, ci asupra simțului intern. Filo- 

soful angles Bain afirmă, că tâte simţirile calorice se ţin de simţul intern, | 

—
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Simţul pipăitului mai întâi se desvâltă în corpul omenesc, și, 
ne părăseşte mai târţii. - Potem pierde ori care dintre cele alalte 
simţuri, 6ră pipăitul nu. Perderea pipăitului e identică cu mârtea. 

“La cretini simțul pipăitului e de regulă puțin desvoltat. Pe lângă 

simțul vederii, pipăitul j6că rolul cel mai însemnat la cunâscerea 
obiectelor din afară, de acea pipăitul se “numesce simt sciințific. 

Pipăitul lărgește și îndreptă datele celor alalte simțuri. Numai cu: 
ajutorul pipăitului ne potem convinge .despre esistința dimensiunei 

a treia, despre grosime saii afunqime. Organul principal al pi- 
păitului e mâna. Perfecţiunea mânci stă în acea, că o potem 

“mişca cu uşurinţă şi că degetul cel "mare îl potem împreuna cu 

“oră care dintre celealalte, patru. Mâna este unâlta cea mai na- 
turală a omului, cu ea să pregătesc aprâpe tâte instrumentele şi 
aparatele, cu ajutorul, cărora se fac cele mai fine. instrumente sti- 
entifice. Cele dece degete presintă cel mai natural aparat de 
calculat şi formeză basa sistemului deeadic. 

LV
: , 3. Diversitatea cualitativă n simțirilor, 

1. Fiecare simţ, pote produce numai. o anumită “specie de 
sîmțiri, aşa de es. organul vederii produce numai simţiră de lumină 
şi colori, audul numai sunete. Afară de acea aceeaşi iritaţiune 
pâte să: producă în diverse simţuri sîmțiră diversă: așa de es. razele 
solare produc în ochii nostri simțire: de lumină; 6ră pe pielea 
n6stră simţirea 'căldurei. Chiar şi în acelaşi simţ se pot produce 

_prin diverse impresiuni simţiri diversă. Se ivește dar întrebarea, 
„care este temeiul deosebirii cualitative a sîmţirilor esterne? 

E mai pre sus de ori-ce îndodiă, că la fiecare simţire trebue 
să deosăbim doi factori: unul subiectiv, adecă însa-și facultatea 
simțitâre, şi altul obiectiv, adecă iritățiunea esternă, carea de- 
termină întrun fel anumit facultatea de altcum indiferentă. Sufletul 

“nostru de sine nu pote fi causa deosebirei cualitative a simţirilor,. 
căcă atunci pre lângă acoa-și iritațiune am pot6 să producem în. 

- noi simţiri după plac. De altă parte, nici din diversitatea irita- 
țiunilor nu. se pote .esplica deosebirea .cualitativă a simţirilor, 
„pentru „că tote impresiunile se reduc la fenomene de mişcare, și 

„Du se pote precepe cum se pote,. ca fenomene de ucela- -și gen să 
„producă simțiri diversă.. Și întors, iritaţiuni. diverse pot să producă 
simţi, identice, de -es. curentul electric Și procesul. chemic, 

a 
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E constatat, că unul şi acelaşi obiect pâte să. producă trei specii de 
simţiri, aşa de es. atingând o vergea de.fer se produce în” not simţirea pipăi- 
tului şi a temperaturet: dacă vergeaua face pre secundă cel puţin şestspredece 
oscilaţiuni atunci s6 produce un ton de tot afund; pre lângă trelăci şi tre! de 
mil de oscilaţiuni pre secundă se produce cel mal inalt ton- perceptibil. Dacă 
vergcua face pe secundă 18 miline vibraţiuni, atunel imprăştie din sine căldură 
radiuntă, şi crescend numărul vibraţiunilor până cam la 450 biliâne pe secundă, 
vergcua se face' roşie închisă, și de aici încolo prin crescerea numărului vibra- 
ţiunilor potem observa tâte - colorile spectrului până când îu urmă cră se face 
întuneric. ” - ” 

2. Dâcă nică sutletul nostru de sine singur şi nici irita 
țiunile nu se pot considera de causele proprie ale diversității 
cualitative ale simţirilor, atunci trebue să recurgem la afirmațiunea, 

că causele acelora vor îi în organele simțurilor. Şi în adevăr, nervii sim- 
- ţitori ai organelor ait o composiţiune atât de artificială, în cât focare 

corâspunde unei anumite specii de iritațiune. Proprietatea acâsta 
a organelor simţirei se. numesce ciergiu lor specifică. Însă dacă 
cumpănim bine - lucrul, diversitatea cualitativă a simțirilor nu se 
pote esplica nici din energia specifică a simţurilor, pentru că con- 
statarea' simplă a unui fapt nu se pote considera de o esplicare, 

- Şi pe dreptul se pâte face întrebarea: ce este causa, că de es: 
retina pote produce numai simţiri de lumină şi colâre şi membranele 
din melcul urechei numai sunete? Causa acestora de sigur nu pote 

îi nervul simțitor, pentru că- în dilele nâstre se constată din ce în 
ce mai mult, că singuraticii nervi sânt egali întră sine din punct 

de vedere anatomic, chemic şi morfologic. 
“Causa mai de: aprope a energiei specitice, precum şi a sim- 

țirilor singuratice, trebue să o căutăm în sistemul cerebro-spinal, 
în nervii simţitori, în organele. simțurilor şi în conluerarea lor. cu 

acţiunea specială a iritațiunilor: 6ră causa ultimă rațională după 
cum am vădut mai sus, nu o potem afla pe calea esperinţei ne- 
mijlocite.: Diversitatea acesta trebue să aterne dela o causă de o 
ordine mai. înaltă (veqi mai jos: despre esenţa sufletului). 

9. Diversitatea cuantitativă a simțirilor. | 

1. Pre lângă diversitatea cualitativă “a simţirilor trebue să 
luăm în considerare. şi intensitatea sîmţirilor, adecă diversitatea 

lor cuantitativă. Ori şi care simțire, fără de a se. modifica în mod 
cualitativ, e capabilă de o serie întregă de modificări, în ceea ce 

privesce inţensitatea, -



Gradul de intensitate a simțirei, ca a unui act curat psichic, 

nu se'pâte mesura cu vre un aparat de măsurare, asemenea nu 

potem mesura intensitatea simţirilor nici din efectele lor, căci faţă 

de actele psichice produse de simțiri nu avem nice o unitate de 
măsură.. Causele; cari produc simțirile, adecă iritaţiunile, se pot 
măsura cu destulă esactitate, de 6rece tâte să reduc lu fenomene 

de “ale mişcării. Pe calea acesta potem măsura aprocsimative 
intensitatea simțirilor ce se ţin. de acea-și categorie, şi acesta cu : 

deosebire în cercul celor tiei simţiri mai înalte. 

a Esperința ne arată, că intensitatea simţirilor atârnă dela | 

iritațiune, şi în genere crescând iritaţiunea cresce şi simţirea. Prin 
contemplaţiune potem constata, când ati dou simţiri analge acea-și 
intensitate şi pe calea acâsta potem concliide mai uşor la rela- 
țiunea ce esistă întră simţire şi întră iritaţiune. Esperinţa de tote 

dilele ne arată, că dacă punem pe mână un pond şi după aceeu 
mai adaugem ponduri, spre'a simți diferința apăsărei, adausul 

trebue 'să fie cu atât mai mare cu cât a fost mai mare pondul 
original. “Sat de es. spre a ne audi vocea in m6ră, trebue să ne. 

întărim v6cea ca să întrâcă sgomotul produs de rote. Din obser- 
vațiuni : şi _esperimente numer6să a resultat, că intensitatea simţirei 

mu cresce proporţional cu intensitatea iritaţiunei, ci cu mult mai 

“încet. Aşa de es. până când _Bradele simţirei alcătuiesc o pro- 

gresiune - aritmetică U, 2 2, 3, 4, >; pre atunci intensitatea în 

tațiunilor corăspundătore formeză 0 progresiune geometrică (1, - 

Ss, 16...) Raportul ăcesta se pâte esprima mai pe scurt: că simn- 

țirea. e proporționată cu logaritmul iritațiunei. 

3. Relaţiunea acâsta are valdre numai între anumite margini. 

“Esistă o limite inferi6ră, sub care iritaţiunea nu pote produce în 
noi nice o simţire observabilă, și este altă limite superidră, preste 
care nu pote trece intensitatea simţirei, fie iritaţiunea cât de mare. 

De aică resultă, că spre a se produce o simţire -reală să recere ca 
iritaţiunea -să varieze “între margini anumite. Dacă cresce; iri-- 
taţiunea, cresce şi simţirea în raportul“ arătat mai. sus. După ce 

- simţirea . şi-a_ ajuns limitea. Suporidră, intensitatea ci nu „mai 
pâte, creşte, 

Limitea inferidră a deosăbitelor simţi este diversă Ta diversele simţuri, 
aşa de es. dacă lăsăm să cadă un globurel de suger de 1 gr. grei dela 

„înălțimea de 1 m. pre o tablă de sticlă, şi urechea nâstră se află în linia 
dreptă la o distanţă de 97 mm; audim sunetul produs de lovitură, Însă nu 
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potem audi sunetul produs de o albină ce sbâră numa! la cera-şi depărtare. 
Dedarea, și eserciţiul măresc perceptibilitatea simţurilor, aşa de es. popsrăle 
sălbatice mirosă din depărtare pe inimicul ce se apropie. În înţăles strens 
vorbind prin asta nu agerim simţurile, ci numa! desvoltăm pereeptibilitatea lor. 

4. Creatorul naturei omenesci a intogmit înţălepţesee, ca 

omul să nu pstă percepe iritaţiunile de tot miti, şi ca intensitatea 
simţirei să nu potă cresce. până în infinit. Esperinţa ne arată, cât: 
e de compătimit omul a cărui nervi morboşi sânt preste măsură 

- perceptibili, şi cât de spre greutate e unul ca acela pentru ccă ce-l 
încunjură. Dacă ar cresce intensitatea simțirei până în infinit, la 
tot casul ar trebui să ni se timpâscă nervii în urma iritaţiunilor 
poternice: dară afară de acea şi funcțiunea minţii nostre sar con- 

turba. adeseori prin multele și poternicile iritațiuni, cărora e supus 
omul; şi cât. de uşor ar cădă omul în desperare! Simţirile cores- 
pundătdre iritațiunilor moderate sânt în stare a ne dispune bine, 
şi a ajuta activitatea minții nâstre; căci nu recer o încordare 
contrară naturei nâstre:: Iritaţiună de aceste sânt: contemplațiunea 

ceriului senin, un cântece vii compus: din tonuri consonante dară 
nu prea intensive; respirarea aerului curat, mirosul florilor şel. 

__Xotă. Din cele de mal sus resultă de: sine, că nu csistă simţiri neconseie. 

Teoria actelor sufletesei” neconseie (simţiri, imagine întuitive, cause ce în- 

demnă voința) sc ivesce mal ântil la Leibnitz şi lă englesul Iamilton, Pe 

acestia i-ai urmat filosotit germâni: Iierbart, Beneke, Hartmann, er Ulrici, 

Hagemau, Gutberlet şi. alţii sai restrins Ia aplicarea aceste „teoril numar la 
sensaţiunile neconseie. - Din contră, Brentano, Lotze 1. Wolit 1. Bain, Spencer 

şi alţii aă negat esistinţa simţirilor necouscie. Ioly încă se esprimă in contra 
teorici de mat sus („A presupune, că sufletul nostru ar av funcțiuni inconseie 

e o presupunere arbitrară, şi în fond puţin înţelegibilă). Teoria simţirilor 
„neconscie se buscză .pe imprejurarea, că ea confundă consciințu cu cunoscința 

conţinutului simţirilor nâstre, şi în genere reflesiunea cu starea de tregie; mal 
confundă simțirea cu procesul fisiologic al simțirel; pe când acesta nu se ţine 

de proprietăţile simţirei, carca e unsact pur sufletesc, Simţirile neconscie. se 

produe, după unii, când iritaţiunile sânt atât de mici, în cât nu sint în stare 

să ajungă până la cereri, sait dacă ne este atenţiunea indreptată în altă parte. 

Însă nu se pâte crede, ca sufletul nostru să pâtă percepe şi iritaţiunile cele 

mal mică, şi că or! ce impresiune fisică ar pot pune suttetul nostru în lucrare. 

Tâte funcțiunile sufleteset îşi -aă aiginile lor, şi nu este causă suficientă, 

care să ne îndemne ca să delăturăm şi să negăm marginile aceste, chiar la 

facultatea simţitâre, Simţirea e tot-de-a-una un act consciii, şi spre a se produce 

„9 simţire se recere, 'ca iritaţiunea să aibă o intensitate anumită. Atenţiunea de 

sine încă nu pâte să producă simţiri conscie, pentru că ca se pote referi la | 

acte, cari cad în cercul consciințel nâstre; şi dacă atenţiunea” ar trece în re- 
giunea simţirilor neconscie, ea însa-și ar înceta a may fi atenţiune, Atâta stă,
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că 'prin îndreptarea atenţiunei asupra: simţirilor, mintea nâstră le percepe cu. 

„mai multă chiaritate. Dacă, atenţiunea ar fi basa simţirel conseie, atunci după 

cum dice şi Iain, chiaritatea mal mare a cunoseinţel ar fi în strinsă legătură 

cu vivacitatea mal, mare i simțirei, pe când lucrul stă chiar din contră. Cu 

mult mal ncindestulitâre este espliearea, că simţirile conscil şi iusă-și consciința 
star Vasa pe actele distingerei, pentru că simţirile trebue să fie deja conseie pe 

când începem a: le distinge. Să scie că distingerea se basiză. pe ewnâscerea 

relațiuneă reciproce ce șă află între două or mal multe lucruri; cr re laţiunea 

alor -d6uă lucruri numai atunci o potem cunâsee, dacă cunsscem mal. ăntăl şi 

luerurile îns&-şi și în deosebi. Cu un cuvînt precum tâte funeţiunile sensitive. 

ușa Şi simţirea e un act psichie aievea „conseiil: ” : 

$. 10. Observ: rea în genere, 

:.:1: "Tâte- simţirile sânt produse prin acea-și cuusă, adecă 
„prin 0 mișcare ce influinţeză asupra nervilor. simţitori, şi po care” 

„nervii o conduc până'la creri. În ultima analisă tote iritaţiunile 
Sânt fenomene de ale mișcării, şi fenomenele aceste numai trecend 
prin organele simțurilor nâstre se prefac în simţiri. Acâsta apare 
dinu împrejurarea, că curentul electrice se „pare că e o schinteie 

“lumin6să dacă i îl lăsăm să treacă prin ochi, ră dacă îl lăsăm să 
"treacă prin ureche atuncă îl simţim ca un sunet șuerător; acela-și 
curent condus pe limbă-produce un! gust pişcător; ră condus prin 
nas-produce un miros de sulfure, ozonos, și în fine dacă conducem 
curentul! prin degete simțim lovituri. Dacă influinţele esterne se 
“modifică după simțul prin cari trec la cunoscința nostră, şi dacă” 
tâte “simţirile “ca 'atară sânt stări psichice subiective, atunci nu. 

- potem afirma, că lucrurile ce ne încunjură sint în realitate chiar 
“aşa,- după -cum ni-le presintă simţurile. Simţirile nu sânt copii 
fidele de ale lucrurilor esterne, pentru că afară de noi nu. esistă 
ca atare nică o coldre, nici un sunet şi nici un. miros, şel. Resultă 
că singura simţire ca atare nu se Dâte consideri de măsură a 
lucrurilor din afară. 

De aci să ivesce- întrebarea, re noi potem : ajunge la cu- 

y 

_noseinţa reală a lucrurilor esterne, şi 6re nu sint sîmţirile “nâstre 
numai nesce aparințe? -Respunsul: e că: nu. Cumcă. și afară de 
noi esistă ceva, despre acea nu 'ne potem îndoi nice un moment, 
pentru că dacă simţim vre-o impresiunc, acea ne arată că lucră 
asupra nbstră un ce deosăbit -de noi, şi resistința continuă ce o : 
presintăm impresiunei ne deșteptă în noi consciinţa despre lumea 
esternă: Îns- -ȘI  simţirile -nu „ne demustră întru atâta esistința 

 



nâstră proprie, ci mal mult esistinţa causelor ce produc simţirile. 
Din .esperinţă îndelungată resultă, că simţirile : nâstro' le referim 
de-a dreptul la lucrurile esterne, şi decumva nu voim să negăm 
cu totul esistința lumei reale, trebue să presupunem, că prin simțurile 
nâstre percepem lucruri aievea esistente. o 

2. - Percepţiunea lucrurilor esterne te cuprind un “spaţii se 
numesce obserrare, Prin 'simţire. percepem numui însuşi obiectul 

„estern cu o singură însuşire, pe'când observarea ne presintă lucrul 
cu tâte însuşirile, lui individuale, şi de acea simţirea nu se pote 

confunda cu observarea. | 
Observarea se bastză pe o facultate câstigată, de acea trebue să cercăm 

modul, cuni se produce observarea. În genere trebue să constatăm, că modul, 
„cum se produce observarea, nu-l potem cuinâsee «din esperinţa simplă, pentrucă, 
observarea lucrurilor ni se presintă conseiinţel n6stre cu un act psichie deja 
format. Așa 'de es. dacă văl o flâre, mi să pare ca şi când aş simţi deadreptul 

"mirosul, colârea, forma, flârel, precum. şi depărtarea” er dela mine. Cer may 

mulţi Gmeni, deşi aii facultăţile sufietesci deja, desvoltate, însă nu sai ocupat. ? 

"mai cu deamăruntul cu funcțiunile 'sufletesei, nice nu pot crede, că nol nu 

observăm deadreptul lucrurile ce ocupă un spaţ, pre când aievea fie care, . 

observare se produce în mare parte din asociarea simțirilor presente și trecute, - 

eu deosebire a; vederii, pipăitului şi a simțului din muschi. 

3. Esperința arată, că corpurile pe cari le am atins -le 
simțim la locul acela al pielei unde lucră iritațiunea. Fenomenul 

acesta se numesce localizarea sîmţirei.. Așa de es. dacă atingem 

cu degetul un corp, ni se pare că simţirea. sar. produce chiar la 

puuctul acela. Ce “e mai mult, noi nu referim sîmțirile numai la 
anumite locuri ale pielei, ci uneori le referim chiar la locuri de 
acele ale corpului cari sânt cu totul nesimțitore. Aşa de es. dacă 

ne atingem cât de putin părul, ni se pare că simțim atingerea la 
locul acela -al părului, adecă la 0 depărtare ore care dela piele, 
pre când părul e 0 materie nesimțitore. Chiar aşa să întimplă și 
dacă .ne atingem dinţii cu un creion, saă cu un chibrit. Observăm 

mai.de parte, că simţirile produse de pipăit şi. de vedere le re- 

ferim la obiecte deosăbite de corpul nostru. Funcțiunea acesta se 
numesce proicețiuneu sîmțîrei, de sine se ințelege că nu în înţăles 

proprii, ca şi când am pot lotalisa simțirea în lucruri esterne. 

Pe proiecțiunea sirțirei se bas6ză „folosința cuţitului, a furcuţei, a 

acului şi a altor unelte. 
În acest înțeles dicem, că artistul e conereseut cu penelul săi. Depă irtarea 

dela mână a unui glob - ateriat de un fir de aţă o potem apreţia şi lu în- 

tunerec. Razele de lumină ce:vin Ja ochiul nostru le disloeăn la locul de 

"unde vin şel.
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4. Din tote aceste resultă mai pe sus de tâtă îndoicla, că 
simțîrea, deşi e făra de dimensiuni, adecă act psichic, totu-și are 

“ceva velațiune locală. Însă dăm de dificultăți atunci, când voim. 
„- să aflăm, pe ce se basâză lucalisarea simţirilor, şi de unde pro- 

vine? şi în genere cum-pâte mintea nostră să cuprindă lumea, ca 
„ceva, ce se estinde în spaţii? De sine se înţelege, că percepțiunea | 

lucrurilor din spaţii, adecă intuiţiunea, nu ni-o potem închipui ca o 
reproducţiune a relaţiunei de spații ce esistă întră lucrurile esterne. 
În casul acesta, abstrăgând' dela altele, -ar trebui să vedem tâte. 
„lucrurile de tot mici întârse și duple, și organul vederii ar veni 
în -contradicere cu organul pipăitului.: -În articlul următor vom 
vorbi. despre basa. observaţiunei Şi despre -factorii ei constitutivi. 

"= Notă, Localisarea simţirilor, despre care a fost vorba, precum şi rela- 
ţiunea- jocâlă a imaginilor intuitive stai esplieat în diverse chipuri. Tâte părerile . 
relative. la esplicareu acâsta se pot reduce lu două teorii, ce sint opuse una 

„alteia. Teoria așa numită. a, naticismului, afirmă, că localisarea simţirilor şi în 
genere cungscerea dimensiunilor se bascză pe o facultate înnăscută. Cea alaltă 
teorie numită empiristică afirmă din contră, că observarea este resultatul acţiunei 

"suiletescl ce se desvâltă pe încet şi e -resultatul uney esperinţe îndelungate. 
Nativismul celor vechi se esplică “din puţinele cunoscinţe ce le aveai. din 

. sciinţele naturale şi în specie din fisiologie. Teoria nativismuluy stă în contra- 
dicere cu faptele esperințel şi în: dilele. de astăqI în ceea ce privesce esplicarea _ 
singuraticilor factori al imagiuel întuitive nice -nu mat pâte veni în considerare, 

„cu tâte. că esența percepțiunei de spaţ aii cuprinso cet vechi destul de bine. 
-- De altă parte nu pâte sta nice ompirismul estrem, cure deduce observarea - 
-- Singur numal din - esperință. De alteum  amândâu6 teoriile cuprind multe 

aserțiunl . adevărate, dificultutea stă „nuritat în aceca, ca să deosăbim bine ce 
trebue atribuit naturci și ce esperinţet, _. . | a 

; Urzitorul sciinţitie al nativismuluy a fost Ioun Miller,” care a avut mal 
mulţi” urmaşi. Kant a, considerat . percepţiunea. spaţului de un act psichic ori- 
ginal, curat subiectiv: şi independent dela esperinţă. Cu mult mai mulţi urmaşi 
a avut empirismul fondat. de Locke şi Condillue.' Pe când 'Ilerbart esplică 

„.. “Pereepţiuriea spaţului, pe cum “şi tâte cele alalte, fenoinene sufictescă :din simpla - 
„aSociare a imaginelor, pe atunci Berkeley le deduce din mişcările membrelor 

" u6stre iusoţite de simţurile. produse: în muschi, -la cari mal adauge Bai, că şi -percepţiunea timpului concurge la măsurarea mişcărilor din spaţ, şi prin urmare 
la percepţiunea” spaţulul. Tot de acâsta părere e şi. Stuert Jill, - Abstrăgend: 
dela acea, că.nu se pâte stabili, “care percepțiune e mat timpurie, :cea a spa- „» Valul sau cea a mişcării şi a timpului; trebue să constatăm, că din singura 

« Percepțiune a mişcării uu potem esplica dimensiunile, Do acea în: timpurile 
nostre “s'a lăţit mal mult teoria lui Lotzc, după care fie care acţiune co. se 

„esercează pe altă purta u piele 'saă a retinei produce tot altă simţire, prin urmare simţirea carea în sine nu are dimensiuni capătă un caracter local de- 
terminat în mod cualitativ, şi divers după diversele locuri ale” corpului. Aşa şi  
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Spencer. "Teoria, acâsta nu se busâză pe observaţiune, ci pe o hipotesă, şi e în 
legătură strinsă cu. părerea, că sufletul, ca basa funcţiunilor mentale, e un 
punct fără dimensiuni şi indivisibil ce nu cuprinde nice un spaţiă, nice chiar 
în crem. I'undt se silesce să, combine aceste două teorii, purcedând din punct 
de vedere materialistie. Gutberlet se silesce să unâscă natirismul cu empirismul, . 
numai cât esplicările lui se busâză pe teoria simţirilor. înconseie, deck pe un 
fundament, de nu fals, dară la tot casul dubii, Atâtae cert, tă localisarea 
proiecțiunea şi în genere obiectivarea luck esterne se pâte esplica numat din: 

conlucrarea alor doi factori, din facultatea sufletului, şi din” esperinţă, care 
pune în lucrare facultatea şi o desvoltă, ” 

Ș. 11. Esenţa percepţiunei. de spaţiu. 

1... După cum am vădut mai sus, percepţiunea se produce 
prin însuşirile obiectelor esterne, ce lucră asupra simțurlior nostre. 
Se ivesce deci întrebarea, cum se întimplă acțiunea de lipsă ca noi - 

să percepem obiectele ca esistente în spaţiu, după cum şi sânt aievea? 

Relative la pereepțiunea -spaţului, ochiul este simțul cel mai 
îns&mnat, căci razele de lumină formâză în el o imagine, ce co- 
respunde lucrurilor din afară. Imaginea, acâsta de pe retină e. 

necesară spre a pote percepe lucrurile din afară; cu tote aceste 
icona acesta. nu esplică esența observării şi nice percepțiunea 
spaţiului. . | . 

- Pentru percepțiunea spaţiului: $ şi. pentru referirea simţirilor 
nâstre la lucrurile esterne nu potem da altă esplicare, de cât:că 
mintea ndstră arc o facultate naturală sait înnciseută de a percepe 

spațiul. Acțiunea obiectelor esterne.e numai iritațiune, 6ră obser- 
varea este productul: minţii nâstre, este un resultat al activității 
sufletesci (actus immanens) şi nici de cum nu se pote identifica cu 
iritațiunea îndeplinită “asupra simţurilor ndstre. Noi suntem în. 
atingere continuă atât cu corpul nostru, cât şi cu lucrurile lumescă 
ce ne încunjură, şi aceste 6re-și cum silesc mintea nâstră, ca per- 
cepţiunile să le referim de-a dreptul la lumea esternă. Acdsta 
este tot: odată şi dovada cea mai nemijlocită a esistenţei reale a 
lucrurilor din afară. A „esplica - percepțiunea spațului pe altă cale 

este o nisuințţă deşertă. - 
Procesul fisiologie impreunat cu impresiunea simţuală eşte numal un 

mijloc prin care se produce în mintea nostră o anumită disposiție de a cunâsco 
obiectul. Şi anume: iritațiunea simțuală produsă de obiect numal mijlocesce 

„ca facultatea cunoseiitâre a minţii nâstre să se determine spre.0 “lucrare co- 

respundătâre obiectului. "Determinarea acesta a minţii n6stre .aîi numit-o cel 

Vechi iniaginea” simfuală internă. (species sensibilis impressu) şi ai: ţinut cu
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drept cuvânt, că prin imaginea acesti cundscem - deadreptul înseși Iucrurile, 

Numaj acea n'a sciut col vechi, că imaginile aceste pe cum şi însăşi simţirea 

nu reproduc destul de fidel însuşirile simţaale ale Ierurilor, 

2... Altă întrebare e: în ce chip se întîmplă localisarea per- 
cepţiunei nostre? Esperinţa arată, că gustul, mirosul și audul nu 
sânt în legătură strinsă cu percepțiunea spaţiului. . Numai simțul - 
cederii și a pipăitului servesc spre scopul acesta. Mechanismul 

acestora face posibilă. minţii nostre perceperea nemijlocită « 
obiectelor din spațiu. Şi anume Simţul vederii, adecă ochiul, are o: 
astfel -de construcție, în cât ficcare ivitațiune singuratică. ajunge 

cu totul isolută lu creri .şi din causa acâsta se produce în: cereri o 
impresiune cortspundătăre imuginei de pe retină. Procesul pipăitului 

încă este analog: e Si a ăi NI 

„3. Deşi -percepțiunea: se baseză pe o facultate originală a. 

minţii nâstre, ea este totuși resultalul. descoltănii treptate a ăcti- 
vităţii sufetesei. “Pre cum nu ne nascem deodată deplin desvoltați 

„în privința trupului, aşa şi facultăţile nostre sufletesei numai cu! 
timpul ajung la desvoltare deplină. Omul la început nu e capabil 

„să localiseze simţirile sale şi capacitatea. acâsta'o câştigă numai 
prin esercițiu și esperință îndelungată. Localisarea simţirilor la 
început se întimplă numai instinctual, şi. mai târdiii încă numai - 

involuntar. - Esperinţa ne. arată, că simţirile ca atari nu.aă di- 
mensiuni, și că la începutul - vieții nstre. e forte dubie localisarea 

simţirilor. .. Sa i a E 
Copilul de curând năseut simte plăcerea, şi durerea, înse nu ştie nimic 

„ „despre causele lor,. Nu pote să-şi localisese simţirile “pe “diversele . părţi -a 
” le corpului-şi nick să le referâscă lu obiectele esterne. Dacă se taie vre -un 

„ membru al unnă copil. de curând născut nu e de lipsă să i-se lege mânile, căci 
mu Ştie să pună mâna, pe locul unde-i dâre, şi nice nu ştie unde-l dâre. Prin 
esperinţe şi cu ajutorul: vederii, şi prin amintirile împreunate cu mişcarea mâ- 
nilor, începe pe încet a, cunâsce singuraticele părți a le corpului -săă şi a ro- | 

- „cunâsce locurile de unde vin simţirile, „Aşa “do es. dacă închide ochit observă 
că înectă simţirea, luminel, ducă își astupă urechile încctă de a audi şel. Mal 

„. târditi observa şi acea, că îneâtă simţirile dacă depărtâză! dela sine iritațiunile - 
adecă în genere dacă lipsese iritaţiunile. „Aşa, de es. încâtă de a ved6 dacă se 

„duce din casă lumina; nu aude. sunet dacă nu se inişcă pendulul orologiulul. 
„Pe calea acâsta înţelesul lui, ce se desvdltă, începe a referi simţirile la obiecte 

esterne şi începe a distinge mal bine între “corpul săi propiii şi între iritaţiunile 
ce produc simțiri. Cu ajutorul pipăitului continu ajunge la cunoscinţa singit- 
raticelor însuşiri ale corpurilor şi face deosebire între corpurile: moi, vârtâse,. 
netede scl.'. Prin simţirile aceste, pre. cum şi prin simţirile produse de vedere, : 
ajunge copilul la percepţiuni din ce in ce mat esacte. Adeseori îşi strică copilul  
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” jucăreile din plăcerea ce o are în stricare, dar se întîmplă că acesta stricare 
provine și din nisuinţa, instinctivă “de a: descompune lucrul spre a-l cerea însu- 
şirile mal ascunse. În urmă, dacă i-se ma! desvoltă mintea, esperiază şi acea, 
că corpurile ce-l încunjură influințâză și ele unele asupra altora şi produc 

“ schimbări reciproce. . Așa de es. observă că cuptorul care maY Inainte a fost 
rece; se încăldeşte făcându-se foc în el. Esperinţele aceste îl conving tot mal 
mult, că esistă in spaţiu obiecte deosebite de'el, 
„4. Ce atinge factorii singuratică. ai observării, se scie, că 

obiectele numai atunci le vedem chiare, dacă imaginea lor cade 
“pe punctul galben al retinei. De acea ochiul îndreptă. razele de 
lumină prin: mişcări reflecse spre punctul galben al retinei, : 

” Percepţiunea direcțiuncă corpurilor se face prin simțirea pro-. 
dusă în muschii ce mişcă bulbul ochiului. Ore află-se obiectul de 
asupra, de desubt, în drâpta ori în stinga,. o deducem din simţirile 
produse în nervii ce mişcă ochiul şi tot odată din combinaţiunea 
simţirilor acestora cu simțiri de lumină şi colori. Esperinţa arată, 
că acesta e aievea aşa, căci dacă vre un. muşchii: işi: perde elasti- 
citatea, âtunci la început se par obiectele schimosite, şi numai o 

„_esperință îndelungată rectifică percepțiunea greşită. Percepţiunea 
„ apropiării saă a depărtării se produce prin simțirea din muschi 

- împreunată cu contracţiunea lintei cristaline. Percepţiunea afun- 
dimel saii a grosimei se pote căștiga numai "prin pipăit. Dacă se 
află obiectul departe de :noi; atunci proprie îi percepem numai | 
lungimea și lăţimea, căci imaginea obiectului e plană și pe retină 
nu se observă relieful. Despre acsta ne conving fasiunele Gme- | 
nilor născuţi orbi şi după acea operaţi. Mai târdiii după o espe- - 

“rinţă îndelungată ajungem - în posiție de-a percepe grosimea Și 
fără pipăit, numai din simţirile musculare. La cundşeerea mărimei 
obiectelor, care e în raport invers cu depărtarea lor, ajungem 6răși 
prin Simţirile” musculari. Obiectele cară le vedem sub același 
unghii al vederii ni-se par că sânt egale. Stnt însă unele impre- 

“jurări, cari ne conving, că obiecte vădute sub acelaşi unghiii ai 
mărimi diverse. Aşa de esemplu obiectele de pe un şes întins să 
par mai aprope de 6re ce între noi şi obiect nu sânt atâtea lu- 
cruri, din cari am potea apreţia distanța. “Tot din causa acâsta 
vedem sârele şi luna mai mari în orison de cât în zenit. În timp 

senin -vedem mai de parte de cât pe timp neguros. Lă pereepțiunea 
mișcării încă, ajungem numai pe încet şi anume” crăşi priu simţirile 
musculare. Imaginea corpului ce se mişcă îşi schimbă locul de pe 
retină. Ore ochiul este care să mişcă, sat corpul nostru, acea



7 

A 

| 3 — 
Pi . : - | > 

o percepem din - simţirile: împreunate cu mişcarea “capului şi a 

„ochiului... Dacă îndeplinim o mișcare, fără ca: să.o simţim în 
musculatură, atunci ni-so: pare, că nu noi, ci obiectul din jurul 

nostru se mișcă, de es. când ne aflăm în tren: saii pe naie. Ce 
 .privesce în urmă proiecțiunea simţirilor,. și acea” se întîmplă dela 
început şi cu „ necesitate, căcă. curând ajungem la convingerea, 

că noi.nu privim. imaginea de pe retină, ci privim .obiectul ce pro- 
duce” acea imagine. “ Razele de lumină ce ajung. pe retină, mintea . 

- nbstră le proiectâză numai de cât înapoi li obiect în aceaşi di- 
„recţiune, în care ai întrat. - De aci să. esplică pentru ce vede 

„obiectele drepte, deşi imaginea e inversă, Şi pontru. ce vedem cu 

„doi ochi un singur obiect. - 

Pe calea acestă ajunge mintea nos la cunoscința tuturor . 

 ansușiritor, ce le ati obiectele ce ocupă un spațiu. Urmeză dară, că 
Observarea obiectelor esterne stă în acea, că simţirile produse de. 
obiectele esterne -le referim, la însâși. obiectele acele, atribuindu-le - 
tâte însușirile pe 'cari le-am esperiat. în ele Și de altă dată. Dacă 
ne am însuşit în copilărie percepţiunea obiectelor, ce ocupă un 

- spaţ, atunci mai târdiii. potem să ne câştigăm percepțiuni chiare | 
E „și adevărate şi fără de a recurge . totdeuna la pipăit și la simţinile 

musculare.. Şi anume, dacă ni-se desvâită, deplin consciinţa, ajungem 
- în posiţie să esplicăm tot mai bine datele: câştigate prin singura- 

„ticile! simţuri, le “potem. as&măna, şi cu. ajutorul percepțiunilor de 
> maj înainte le potem, apreţia. pe cele nduă din „punct de vedere -: 
„mai corăspunițător: Aşa. de es. dacă privim la d6u$ Şiruri de. 

| arbori aședaţi pe marginea unei căi, ni-se pare că, şirurile se. âpropie 
Şi “arborii se fac mai mici. . În copilărie . ni-S'a părut că acâsta €. 

„ realitate;. înse mergând de a lungul căii, ne. convingem că, 'şirurile 
sânt paralele, şi că arborii sânt pe o formă de mari. După: esperința.- 

“acesta vom, sei să” esplicăm percepțiunea acâsta după cum. so, 
cuvine, — Activitatea acesta intelectuală se ajută mult: prin acea, că 
suntem în stare a supune voinţei n6stre, activitatea simţurilor, și 
a ne modifica simţirile după plac. 

Acta. „Aiiller, Iering şi alţi raţionalişti ati admis în ochi aşa, nunitelo 
„puncte corăspundătâre, ca so pâtă'esplica, vederea simplă . cu dol ochl; însă 
teoria acâsta e superiluă Şi. contradice, esperinţei, pentru că. şi imagini de po: 
puncte nesimetrice . încă se pot “contopi într'o singură simţire. De alt cum, 
după construcțiunea, anatomică a organului vederii, acţiunea mochânică a muschilor 
e tot deauna paralelă, dacă -ochil stiut în stare normală. : i 

„3 . . . 

>  



" Sar pote obiecţiona, că din causa punctului negru, imaginea de pe retină 
nu e continuă,. ci întreruptă. Unil (Ulrici, Iagemaun) răspund, că scăderea 
acesta se suplinesce prin mintea nâstră; însă nu e lipsă nici de esplicarea acsta, 
că — după cum am mal zis — inişcările retlecse ale muschilor din organul . 
vederil concentrâză imaginea a la punctul galben, adecă la locul vederi! chiare. 

5 12. Obicetul simțual și erorea simţualii, 

| “După co ne-am “format odată icna intuitivă a unui obiect 
estern prin mijlocirea vederii și a pipăitului, şi simţirile cele alalte 
le referim la obiectele deja percepute... Aşa de es. sunetul îl referim 
la obiectul despre care ne-a convins vederea şi pipăitul, că e pro- 
ducătorul sunetului. .Cu privire la” determinarea. locului de unde 
provine sunetul : ne ajută 'esperința, că intensitatea sunetului scade 
după cum cresce depărtarea corpului sorior şi întors. Noi audim 
„mai bine în casul când urechii ne e îndreptată cătră corpul sonor. 
Localisarea gastului e de tot „nemijlocită, și de acea a la gust nice 
nu pote fi vorbă de proiecţiunea Simţirii. 

2. Prin referirea la obiect a tuturor simțirilor şi priă uni-! 
„ficarea impresiunilor singuratice, se produce în mintea nâstră iedna 
simțuală a obiectului. Însă icâna acâsta nu trebue identificată cu 
însuşi obiectul, ! așa după cum esistă; căcă simţirile ndstre nu sânt 
însușirile reale ale obiectelor, ci numai resultatele psichice ale 
iritaţiunilor produse de obiecte. Cu tâte aceste imaginea simţuală 
a obiectului are caracteristice, cari le are şi obiectul;- aşa de es, . 
întinderea, forma, mărimea, distanța, mişearea şi repausul. . Însuşirile 

aceste ai base reale, ceea ce apare din împrejurarea, că dela obiect 

ies iritaţiuni luminâse în urma cărora nu se produc numai simțiri 
de lumină, ci prin contracţiunea: muschilor din ochi încă şi simţiră” 
musculare, la cari se mai asociază  simţirile produse de pipăit, şi 
ajută determinarea formei şi a dimensiunilor corpului. Proprietățile 
aceste sunt reale sai absolute, pentru că le potem percepe deodată 

“prin mai multe simţuri, şi de acea se numesc şi însușiri simțuule 
comune, spre u se deosebi de însușirile simțetule proprii suit speciule, 
adecă de acele, pe cari le percepem numai cu un singur simț, pe 
cum e de es. col6rea; gastul, mirosul şel. | 

3... Din cele dise reiese, că “fiind simţirile nostre în stare 
normală şi folosindu-le în mod corăspundător, potem să ne câştigăm 
despre obiectele singuratice cunoscinţe udovărate, adecă potem'” 

cunâsce obiectele aşa după cum tut ele în realitate. Din aceste
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“ resultă şi acea ce trebue să ţinem de așa numitele erori simțuale. 
Erdre simțuală saă ilusiune este ori ce aplicare! greşită a unei 

“percepțiuni, fie acea o simplă: simţire sai o observare. Întru adevăr 
- se întîmplă adeseori, că ne înşelăm cu privire la apreţiarea formei 
„ mărimei si a distanţei corpurilor. Causa acestora o potem atribui 
numai în parte simțurilor. Însuşirile simţuale comune nu reproduc 

“motele caracteristice ale. lucrurilor, asemenea şi simţurile normale 
-. dati ocasiune la multe erori, cu atât mai mult simţurile în stare 

abnormală; dar totuși erorile aceste nu se pot considera de erori: 
“ simţuale. Strict vorbind simţurile n6stre nu ne înșelă nici odată, 
„pentru. că ele comunică cu mintea nâstră impresiunile așa după 
“cum le-ai primit dela energia. specifică a obiectelor din afară. 

Er6rea simţuală adevărată se nasce atunci, dacă mintea nâstră 
„_greşeşte în. esplicarea impresiunilor, ce lucră asupra simţirilor.' 
„Causa adevărată a, erorii zace în judecata „greşită a minţii. Erdrea 
pote proveni din mai multe cause. -- 

4. Înainte de tâte, din punct de. vedere -subicetiv simţirile 
ni se par cu mult mai intensive de cum sânt, dacă ne îndreptăm .. 
atenţiunea, numai la ele. Mai multe simţiri mărunte ce să ţin 
de aceași grupă le considerăm de o singură simţire, saii mai multe 
simţiri, ce își succed “în intervale de tot mici, ni- -se par că. sânt 

„produse .tâte de o dată. Cu mult -mai dese sânt: înșelăciunile. 
simţuale relative la determinarea cualitativă a simţirilor. Așa 
„de es. sânt simţirile produse prin contraste; colorile complementare 
„puse lângă olaltă- apar mai intensive; - mărul se pare mai acru 
dacă îl .mâncăm după bucate dulei. De aci se ţin simţirile, cari 
ne rămân: ca'un echoii: după încetarea simţirii “originale, de es. 
aşa. numitele colori subiective. . Dacă ne uităm mai mult „timp cu 

„ochii aţintiţi la o col6re roșie, verde saă galbenă, și după ce de-.. 
părtăm. colGrea, numai de cât se pare că vedem -colârea suple- 
mentară a celei privite. Dacă ni-se osteneşte ochiul în privirea co- 
lorii purpurie, col$rea roşie ni-se pare galbenă deschisă. Astfel de 
fenomene se produc şi în cercul sunțirilor. produse prin” pipăit și 
a simțirilor musculare. O suprafaţă aspră ni-se pare cu mult mai 

„mare de cât una netedă, un șir de case la care mărimea "caselor. 
“se schimbă în continu, ni-se pare mai lung, de cât în casul dacă 

tote acele -case ar avea, aceași -mărime. în: genere cele mai multe 
cn simțuale se ivesc la simţul vederii Şi se numesc înșelăciună 
optice, i,  
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Aşa de es. dacă avem d6uă linii paralele și acelea le încrucişăm prin 
mai multe ini! oblice, atunci ni-se pare că liniile date nu mai sânt paralele 
(modelele lui Zăllner și Hering). Chiar şi cu privire la, numeră suntem supuşi 
erorilor; dacă împungem cu un ac în un fot de hârtie mat multe păun aşa de 
aprope în cât depărtarea lor do olaltă să fie mal mică de cât diametrul pupilei 
şi ne uităm prin aperturile aceste la un obiect depărtat ţinând înaintea 
foiului de hârtie un ac, atunci vom vedea atâte ace, câte găuri sunt (esperi- 
mentul lui Scheiner). Ameţală după o învertire îndelungată cră este o înşe- 
lăciune optică, căci ni-se pare că obiectele so invirt ma departe, şi ochiul îşi 
urmeză, direcţiunea de mai înainte. Dacă cunâscem mărimea adevărată a unui 
om, atunci din mărimea aparentă conchidem Ia, depărtarea lut şi anume îl.ţinem 
de atât ma depărtat, cu cât îl vedem mat mic.: Combinaţiunea acestor tre! 
factori este momentâsă pentru pictori, ca se pâtă produce în privitorii tablourilor 
ilusiunea., de. lipsă. Refracţiunea atmosferică încă produce înşelăciuni optice 
do es.: „Fata morgană“. Şi anqul pâte produce înșelăciuny simţuale, de aici 
se ţine "vorbirea din fâle. N6uă ni-se par tonurile produse din gât pe cale 
artificială ca şi când ar reni din o depărtare saă adâncime 6re-care. În urmă 
amintim simţirile duple produse prin proiecțiunea, pipăitului. Aşa do es.. dacă 
tăiem cu securea în un butuc de lemn, se produc d6uă simţiri, una lovirea 
mânek de toporişte şi a d6ua lovitura, securei de butuc. E uşor de înţeles, că 
simţirea a d6ua nu e reală ci so ivesce numai pe: calea, deducțiunei, Simţirile 
aceste duple ai mare rol în folosirea uneltelor. 

5. Dacă considerăm funcțiunile observaţiunei simțuale saă a 
percepțiunei sufletesci, vedem :că organismul nostru corporal este 
mijlocitorul între obiectele esterne şi între mintea nostră, şi că 
ori ce percepţiune e resultatul acțiuni reciproce dintre obiectele 
de din afară şi dintre organele nâstre vitale. Mai departe ne-am 
convins şi despre acea că, deşi percepțiunea în esență este o func- 
țiune simțuală, totuşi în realitate la omul desvoltat ea este în le- 
gătură cu celealalte funcțiuni a le minţii, şi de aci se deduce 
diversitatea percepțiunilor precum şi erorile lor.: Afară de inter- 
pretarea percepțiunilor, carea. deja este o activitate intelectuală, 
mai are mintea nostră două funcțiuni fără de cari ar fi cu totul 
imposibilă asociarea simţirilor singuratice şi combinarea lor în o 

imagine intuitivă. Aceste două funcțiuni sânt imaginaţiunea și: 

memoria. ȘI - 

$. 18. “Imaginaţiunea. în genere. Memoria. 

1. Este un fapt esperimental, că nici o pereepțiune, fie acea o 
simţire singuratică sai o imagine intuitivă, nu înc6tă în momentul 
în care încâtă iritațiunea, ci mai rămâne în sufletul nostru ca un 
resunet al simţirii sa al imaginii, şi nuinai după un timp 6re-care
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începe a slăbi. şi în urmă a dispăre cu totul. „Deşi percepțiunea 

originară dispare mai curând sati mai târdiii, dar pentru noi nu su 
pierdut: cu totul. Ceea. ce am esperiat cu simţurile n6stre ne 
rămâne în mintea n6stră cu o chiaritate mai “mare saii mai mică 

şi după încetarea percepțiunei, ba suntem chiar capabili a şi reînoi | 
“în mintea nâstră imaginea sufletescă a celor percipiate. Aşa de 
es. reîntorcându-ne din o călătorie, ne rămân înaintea ochilor nostri 

sufletesci imaginile lucrurilor ce am vădut şi a locurilor prin cari 

am trecut, sati aria unui cântec plăcut ne sună în urechi și după : 

încetarea cântecului. Activitatea acesta a minţii n6stre se numeste! 

în înțeles mai larg imaginațiune; 6ră imaginea sufletescă a impre-. 

siunilor, „originale se numesce fantasă. - : 

; Fantasma nu : se pâte' confunda cu simţirea că corăspundătâro sai cu. 

imaginea, intuitivă. No! ne imaginăm! acea co e departe de noY, ce nu simțim - 

"imediat, ce nu 'audim, 6ră simțim cea ce e de faţă ci cea ce cade în cercul - 
: simțurilor nâstre. Imaginațiunea “se deoscbesce de simțirea originală şi în alte 

“privinţe. Imaginaţiunea, tonulu! celui mal poternie nu sună, imaginaţiunea lu- 

minii nu luminză, imaginaţiunea, dureril ca atare nu: dâre, înse pâte să producă 

“durere n$uă, şi uneori chiar şi plăcere. (Quod fuit durum. pati, meminisse 
dulce est) - - 

a - Imaginaţiunea este una dintre celea -mai complicate .îe- 
nomene ale. sufletului nostru. Analisându-o aflăm, că ea se ma-. 
nifostă în tre “direcţiuni principale. în. păstrarea, reimoirea şi - -stră- 

: formarea imaginelor. Imaginaţiunea se” basză cu deosebire pe 

- acea, că imaginele. obiectelor. percipiate -să le conserve mintea 

-nâstră cu o fidelitate mai mare sai mai mică, F acultatea acâsta 

“se numesce memorie. “În stadiul acesta, memoria încă nu este func 

țiune suflotescă adevărată, ci numai o capacitate ' naturală (me- 
moriă habitualis) şi- numai atunci : se, face: funcţiune sufletescă 
adevărată, adecă memorie actuală, dacă pote să reproducă imaginele 
“deja percipiate. Specia acâsta din urmă, „a imaginaţiunei se numeste 

„toemai pentru însușirea acesta ă “sa: imaginaţiune reproductivă. 
"La început reproducerea imaginelor e cu-totul involuntară “Şi În 
--pruncie se restringe la reproducerea, impresiunilor simțuale, adecă 

la acea, ce am simţit: sai esperiat mai de înainte. Memoria acesta” 
'se numeste memorie simțuală şi. este. basa memoriei reproductive, 

» cu care stă în strinsă legătură. * Roinoirea acesta involuntară . a 
imăginelor nu se “face numai-ca din întimplare, “ci e supusă legii 
de. asociare. În urma acesteia dacă în același timp şi în“ acelaşi. 

loc „am percipiaţ d6u5 Simţiri diferite în sine, _înse legate de oală 
a  
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prin coineidință, nu potem să reinoim pe una dintre imaginele 

aceste, fără ca să se ivâscă involuntar şi” cealaltă. Așa de es. dacă 
batem cânele cu un băț, e destul mai târdiii ca numai să îi arătăm 
bătul spre a reînoi în el imaginea durerii Şi prin urmare, ca Să se 
tâmă. În viaţa animalelor numai acelea imagini se reînoiese, cară 
ai legătură esternă şi se combină cu simţemintele lor după legea 
asociării, -6ră la omul ajuns la constiință aflăm o activitate mai 
înaltă a imaginațiunii reproductive şi a asociării de imagini. 

3... Omul nu conservă numai. impresiunile simțuale,. ci şi 
imaginea, tuturor lucrărilor: sale suilotesci. Imaginațiunea simţuală 
e necesară spre:a ne câştigă cunoscinţele cele mai elementare, 
pentru că fără de ea -nu am pote să ne adunăm; singuraticile simţiri, 
şi să ne formăm imagini intuitive.- Chiar aşa de necesară. e şi 
memoria pentru că fără. de 'ca nu am pote să desvoltăm nice 0 
activitate intelectuală mai înaltă. 

"Aşa, de cs. meditaţiunea, şi rațiocinarea nu sfint alta, de cât seril întregi 

de cugete, dar cum am pote medita, dacă am uita o ideie “după ce an trecut 

la cealaltă, În înţelesul. acesta are val6re sentinţa, că memoria este magazinul 
sufletului, (Tantum scimus, quantum memoria tenemus.) 

Imaginiaţiunea reproductivă are gradele sale. Se întîmplă, că . 
se reinoesce în mintea nâstră o idee, fără ca noi să cugetăm lu 

originea acelei idei, saii să retlectăm la acea, '6re mai avutam vre-o 

dată idea acea sai ba. Acâsta se întimplă când suntem distraşi saii 
când ne - lăsăm în o visare nedefinită, în care cas se ivese în 

mintea nâstră fel de fel de imagini. Cam aşa este şi starea unui 
om bătrân a cărui minte e deja debilitată, acela spun6 “același 
lucru mai de multe ori după olaltă, fără de a se retlecta, că a 
mai spus lucrul cu câteva momente mai înainte. Alteum activitatea 

intelectuală a ndstră a tuturora se baseză pe combinaţiunea ideilor: 

'singuratice ce să rcinoiese de: nenumărate ori fără ca să cercăm 

în fie care cas după originea lor. De altă dată, când ne vine cev: 

în minte, suntem. convinşi că lucrul acela Pam mai cugetat odată 

„dară nu ne mai aducem aminte despre modul cum a ajuns îma- 

ginea acelui lucru în mintea nostră. În urmă adeseori recundscem 

cu ttă chiaritatea, că imaginile ce ni-se reînoesc sint acte sutle- 

tesci de mai. înainte, pe cari le-am avut în un loc şi un timp 

“anumit. Sati cu alte cuvinte: scim cu siguranţă că imaginea ce 

ni-se reînoesce este imaginea cutărui lucru sai întimplără cunoscute 

do noi deja de -mai înainte întrun timp, la un loc şi între împre-
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jurări anumite. -Acesta este un grad mai înalt al imaginaţiunei 
- reproductive şi starea acâsta psichică se numesce reminiscență. 
" Recundscerea imaginelor formeză esenţa memoriei şi constă din 
percepțiunea identității dintre starea psichică de atunci şi cea de 
acum.  O.astfel de judecată nu pote face nici animalul, nici cu- 
mâscerea mostră simţuală, ci numai mintea n6stră. Prin urihare 
_reminiscența este totdeauna în strinsă legătură cu activitatea in 
telectuală, şi ca atare .e proprie. numai omului. 

4. . Reminiscenţa oră. memoria e de două specii: involuntară 
ŞI coluntară. Mintea n6stră pote recunosce: lucrările sale psichice 
de mai înainte, chiar și atunci când imaginele se reinoesc invo- 
luntar, pentru că imaginea ce se reinoesce nici odată nu se ivesce 
cu totul. isolată, ci e totdeauna -în legătură cu alte imagini şi 
fie care imagine e proprie vorbind numai un membru al unei serie . 

„cari împreună formeză un întreg. 
 „»."" Legătura dintre imagiuele ce se reînoiese vari€ză, uneori e mal strinsă, 

„alte ori mail depărtată. În casul acesta din urmă se întîmplă adeseori că pierdem 
cu totul legătura dintre imagine saă idei, nu ne aducem aminte de vre-un lucru 

, ţa minţi nostre se îndreptă întru acolo, 
anumit, și se dice că am uitat. Nistiin N ca să producă o unitate internă în grupele de idei, să le ordineze şi să imple " lacunele ce s'ar ivi între ele. 

"Imaginile ce se înoesc involuntar se reproduc, într'o legătură . anumită, după așa. numita asociare « ideilor. Nu tote ideile se asociază împrumutat, ci numai. acele cari. aii ceva relaţiune recl- procă. Dacă considerăm mai de apr6pe relaţiunile aceste, le potem aduna în anumite grupe şi le 'potem “Supune la anumite legi. : 
Legea întâiă este acea a coesistinței în urma căreia se reînoiesc ideile “ce sat produs de odată. Aşa de es; când eugetăm la o cetate, ne vin în minte şi fără de voie lucrurile may însemnate din acea cetate, sai faptele istoriec întîmplate în acea cetate; dacă ne cercetăm locul natal, ne vin în minte în- „timplările din copilărie. A dâua, este legea -suecesiuner, după care se reinoiesc imaginile în acea ordine, în care ai urmat simţirile. originale. Aşa de es. după. fe am învățat o poesie de rost, un cutânt din poesie ne aduce în minte pe. următorul, “Legătură may mult logică se află în legea asămănărit şi a contrastului în relaţiunea dintre causă şi efee, antecedență şi consecință, întregul şi părțile sale, -Aşa de es. fotografia “ne aduce aminte persâna -pe care o represintă; somnul mârtea, vEdend sărăcia ne aducem aminte de avuţie şel. Imaginele” involuntare să reînoiesc cu atât mai uşor, cu cât ati: fost mai „vii _ | Şi mai chiare simţirile originale,. cu cât le-am: reinoit mai des, și cât ne interesăm mai mult de acele. imagine. Mai sânt și alți factori, cari ajutoră sai impedecă reînoirea îma- 
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ginelor, așa de es. când suntem veseli: ni-se reinoiesc cu deosebire 
imagine de simţiri plăcute, şi de simţiri contrarie. când suntem 
“supăraţi; tot asemenea infiuinţeză asupra nâstră o regiune plăcută, 

societatea în - care ne aflăm, timpul senin şi cel ploios, şi altele. 
Influința cea mâi mare: asupra reînoirii imaginelor involuntare o 
are ocupaţiunea: de tâte qilele, modul de viaţă, cari împreună con- 

stitue dedavea. De aci se esplică, că “la întâlnirea mai “multor 

6meni de aceaşi profesiune, -conversațiunea trece pe nesimţite la 

lucruri cari intereseză pe toţi. - Unui observator: ceva-și mai ager 

nu-i va fi greii, ca ajungând într'o societate nouă, să cunscă din 

conversaţiurie gustul și datinele societăţii, în cele mai multe casuri 

chiar şi caracterele persânelor. , 

Dedarea jâcă rol îns&miniat în viaţa nâstră psichică, dară cu 

-. deosebire când e vorbă “de memorie. Ceea ce la început am potut 

__ îndeplini numai cu atențiune încordată şi cu mare ostendlă, pe 

„încet se face mai uşor. Aşa de es.. potem să recităm cu uşurinţă 

0 poesie “sait o rogăţiune; eră dacă vrem să le recităm înaintea 

altora, saii să cităm unele părți din ele, adeseori. ne împedecăm, 

de 6re ce am ajuns. întră împrejurări nouă. 

Unii filosofi mat nol reduc asociarea de ide la dâuă leşi fundamentale, 

la legea coesistinţel şi la cea a asămânăril. Iăffding reduce asociarea ideilor 

la o singură lege, la ceea a asămânării şi Wundt- la cea a coneesiunel, Îie- 

gătura dintre imaginele reinoite prin” asămănare, contrast şi coesistenţă, e mal. 

mult obiectivă, pe când la suceesiune legătura e mal mult de natură subiectivă. 

Considerând" Iucrul mai de aprâpe tâtă asociarea de idei e de natură subiectivă” 

şi se pâte reduce cu totul la dedare, carea eo legătură cu mult mal poternică 

de cât cele de ma! sus. Însă trebue să constatăm şi acea, că dedarea se nasce - 

cu mult mai uşor pe basa, legăturei logice, de cât întră imagine ce nu ai nici 

'0 legătură internă sai esternă. 

5, Afară de reînoirea involuntară a imaginilor. mai “esistă și 

0. reminiscență voluntară. - Adeseori întrerupem firul cugetelor 

n6stre, şi alegem cu libertate. pe acele idei, de cari chiar avem 

lipsă la vre-un lueru al minții nâstre. . Dacă te chiamă oficiul, În- 

trerupem visarea. nchotărită (reverie), şi croim cursului de idei 
o direcțiune anumită, reînoind în noi imagini, cari corăspund scopului. 

Infiuința voinții nostre e în multe: privințe restrinsă, că nu potem 
reinoi după plac şi în ori ce timp ori ce idee, şi adeseori chiar 

pe lângă atenţiunea cea mai încordată nu potem să ne aducem 

aminte" de vre-un lucru anumit. Imprejurarea acâsta ne îndemnă 

ca să ne ordinăm ideile într'o. legătură strinsă şi constantă. 

s 

+
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- Reminiscenţa, voluntară să ajutoră mult prin aşa numita memorisaie, 
Ă Memorisarea o do rel specii, memorisarea mechanică, ce se baseză pe repeţirea 

desă; memorisarea, logică, ce consideră legătura internă, conţinutul ideilor, şi în 
urmă memorisarea artificială. carea, se legă do anumite semne create pe cale 
artificială. Memorisarea 'ucâsta din urmă s'a prefăcut întro sciință întresă, 
numită mnemonică, cu tote aceste în timpurile mal nduă a pierdut din valsre, - 
după ce spre a memorisa un lucru sc recere o a doua memorie. („Non habemus -- 
alia praccepta, nisi exercitationem et: seribendi - usum et cogitandi studium.“ 
Aleuin:) ” - . 

14, Basa memoriei, 

1. După ce ce am cereat felurile după cari funcţiondză memoria, 
trebue să 'cercetăm condițiunile funețiunilor acestora, ca să potein 
precepe, mai bine în ce stă firea memoriei. 
Dacă ne aducem. aminte de vre un lucru, nu trebue să ni- o 

esplicăm acesta așa ca şi când imaginea lucrului. aceluia Pam -fi 
păstrat în' continuu - în mintea, n6stră. Împrejurarea” că imaginile 
-nu ne sânt tot de a una în consciinţă, şi că se. reînoiese fără de 
vre-o: iritațiune esternă, ne-ar pot6 conduce la presupunerea, că 
“- imaginile nu încâtă de a csista în mintea nâstră, ci ajung numai -- 
_întro stare inconscie,. până ce se ivesc din noii, în mintea n6stră.. 
“Însă “ presupunerea acâsta - nu. se baseză, pe nici o esperinţă ba 
„sânt, unele fapte, cari. dovedesc tocniai contrarul. - De acea vorba 

! „păstrarea imaginelor“ nu trebue. luată în înţeles propriii. Imagini, 
E despre cari mintea nâstră. nu are cunoscință, nici nu ai înțeles. 
Îndată ce ce ne am întors atenţiunea dela; vre-o imagine, acâsta 

. încâtă de a mai esista. în mintea nâstră, „eu tote că se pote 
ră reînoi, - 

May puţin înţeles ar av6 acea, dacă imaginelor neconseie le-ai mal 
atribui încă Şi funcțiuni anumite, ca şi când ar fi ceva potere internă, inde- 
pendentă. Dacă se reinoiese aievea imaginile, atunci se şi asociâză în "diverse NR 

_ chipuri, înse activitatea - acesta nu e independentă și mechanică, dedrece se scie, 
că în oră ce: moment potem întrerupe” asociarea, ideilor, şi no 'potem îndrepta “ ; ateuţiunea în altă parte. Din aceste so vede, că memoria nu : se pote esplica 
prin imaginy amorţite, ce Stai în. nelucrare, ci trebue să căutăm altă esplicare. 

-2, Imaginaţiunea reproductivă, se bas6ză: pe acea capacitate 
naturală a minţii - mostre, cu ajutorul căreia potem păstra imaginea 
obiectelor pertipiate cu simţurile. Păstrarea acâsta. nu o alt ceva : 
decât anumită „disposiţie spre imaginaţiune. "Analogie aflăm de es. 
cu privire la. desteritatea ce o câştigă un “pianist în_ nervii dela 
degete; desteritatea acesta o are pianistul și atunci când: nu cântă:  
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p& pian, o astfel de 'desteritate nu se pote numi funcţiune ci 
numai capacitate. Asemenea stă luerul şi în mintea -nostră, carea 

are capacitătea Sail disposiția de'a pote reproduce sait înoi di- 
versele imagine. Întră păstrarea imaginci, luată în serisul de mai 
sus (memoria. habitualis), şi întră. reînoirea reală a imaginci (me-'- 
moria actualis) este acta relațiune, ca între causă şi efect. Cu cât 

se dă, mai multă ocasiune uncă facultăți ca să se desvolte, cu atâta 

se face mai poternică, aşa şi imaginile, cu cât să, reînoiesc mai des, 

cu atâta cresce disposiția de a reproduce imaginile. Însă disposiția 

în sine nu se “câştigă pe încet şi prin eserciţiă continuu, e destul, 

ca să observăm. odată un obiect, ca să-i -potem reînoi imaginea: "Nu. 

e grei de înțeles, că esistă unele facultăți, cari se bastză pe. 

eserciţiă continuu; însă sânt şi alte facultăţi, cari se țin de natura 

vre unci fiinţe, formeză însuşirea ci constantă (habitus), şi. tocmai . 

astfel de facultate este şi facultatea imaginaţiunei. E 

3. Esperinţa probeză, că memoria -. nostră: e în legătură 

strinsă, cu eul nostru simțual, cu deosebire cu funcțiunile fisiologice 

ale crerilor. DN 
Aşa de es. starea morbâsă (patologică) a nervilor cerebrali une ori îm: 

podecă şi do altă dată ajutoră memoria forte mult. Câte odată e destulă o o 

apăsare asupra cererilor, ca să se conturbe cursul normal al imaginaţiunci. 

unele morburi, morbosul îşi vede pe consângeni “şi amici, dară nu-l pote cu- 

nâsce. So întiniplă uneori o pierilere parţială a memorici, aşa că fiind atacate 

de morb părți anumite” ale cererilor, morbosul pierde memoria pentru unele 

cuvinte (apracsia, agraphia, alexia Şc... 

Deşi nu cunâscem deplin -procesul funeţiunitor fiziologice ale 

cererilor, totuşi din casurile înșirate mai sus resultă mai pe sus de 

ori-ce îndoilă, că esistă ceva relaţiune întră memorie şi întră cererii - 

omului. Cu tâte aceste nu este iertat a afirma, că memor ia ar ji 

0 funcțiune “cu totul viaterială.  Abstrăgând dela recundscerea 

“ imaginelor ce ni se reînviese — care recundscere e factorul cel mai 

“principal al memorici, şi pe. care nu. 0 potem esplica din nice un 

proces fisiologic — dară 'nici păstrarea şi reînoirea imaginelor nu 

sc pote considera ca resultat eschisiv al activităţii cererilor, de es. 

ca şi când imaginea simțirei: Sar imprima în materia, cererilor. O 

astfel: de presupunere cade numai decât, dacă luăm în considerare, 

Că noi sântem în stare să schimbăm după plac şirul  imaginelor 

reinoite şi să. le asociăm cu altele. Deri părticelele de creri inerte 

ŞI materiale nu ai influință determinătăre asupra serici, în care 

„ni se roinoieso imaginile,
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_De altă parte, nici nu ne potem închipui asociarea şi relațiunea celor 
mai multe imagini ca produse pe cale materială. Conceptul asemănării şi 

" contrarictăţii imaginelor nu se pâte esprima prin nici o relaţiune materială, şi 

nici nu ne potem închipui 'cum s'ar pot întimpla accea, ca acela-și proces 

fisiologic să deştepte o dată imagine omogeno €ră de altă dată heterogene. 

„ Puncţiunile cererilor sânt supuse la legi fisiologice, eră legătura dintre ide! se 

- „xegul6ză prin legile cugetării. . 

4, După ce cundscem condițiunile și basa - memoriei repro- 
“ductive, vom precepe mai uşor modificaţiunile ce se află la deosebiţii 

 îndividi. Memoria, perfectă are patru însușiri eminente: ea este 

estinsă, uşdră, . fidelă şi” poternică. Memoria e cstinsă, dacă. cu 

prinde multe lucruri; ușdră e atunci, dacă cuprinde lucrurile repede; - 
„fidelă e, dacă cele cuprinse le reproduce cu chiaritate; şi în urmă 
poternică, dacă imaginile le păstrâză timp mai lung. Rar se în- 
trunesc aceste patru la un” singur om. Potem. esperia, că unul 

- ţine mai bine în minte numerii, datele statistice Şi numele locurilor, 

pe când altul ideile, adevărurile Și teoremele, 

“Nu se pâte nega, că funcțiunile fisiologice ale crerilor încă ati 

mare influință asupra memorii, aşa de es. sa observat că unii 
epileptici ait memorie de tot poternică. Unii afirmă şi acea, că 
memoria scade spre bătrâ inețe, pentru că funcțiunile crerilor încep | 

“a decăde la bătrânețe. . însă în privința. acesta e mai probabilă 

esplicarea, că omul bătrân” e mai puţin curios și se interes6ză mai - 

puțin de lucrurile ce-l încunjură, şi de acea nice nu-și aduce așa 
bine aminte de ele; pe când impresiunile din tinerețe aă fost cu . 
mult mai viue, şi le-a reînoit adeseori şi de acea îşi aduce mai 
bine aminte de. aceste. (Senes, hesternoruin. immemores, acta 

pueritiae recordantur, Dumitilianus). Starea acâsta' a memorii ar 
fi grei de ao “esplica din “slăbirea cererilor, căci cum am pote 
„concede, că memoria . să fie slabă față. de lucrurile prospete . şi 
apropiate, sră faţă. de -cele de mult trecute -să r&mână tare Şi 

„fidelă. Resultă dară că asupra memoriei ai influință cu mult mai 
„ mare: eserciţiul continuu (repetitio est mater studiorum), activitatea 
intelectuală, însoţită de atenţiune şi inclinaţiunea individuală; 6ră 
causele fisiologice mai puţină. Din aceste resultă şi acea, că omul 

Ja. alegerea, carierei Și ocupaţiunei sale să fie cu luare a minte la 
| înclinațiunile sale naturale, ca pe aceste să le potă, valora mai bine. 

Pe calea acesta ni se pâte perfecționa mai „uşor memoria în di- 
„recţiunea inclinățiunilor naturale,
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$. 15.-Fantasia. E i 

1. Cu “memoria sai cu imaginațiunea reproductivă e în 
strinsă legătură imaginaţiunea productivă, adecă funtasia. Fantasie 
numim acea facultate a minții nostre, cu ajutoriul căreia potem 
străforma imaginile câștigate şi.a produce altele nus, la cari în 
realitate nu le corespund lucruri chiar adecuate. Așa. sânt de es. 
idea unui munte de aur, o regiune ideală, caracterul unui. eroii 
din 0 dramă șel. | a 

2. Funtasia se bastză pe memorie. E adecă uşor de înţăles, 
că fără de reînoirea imaginelor ar fi imposibilă străformarea lor; 

de altă parte, că imaginile create prin fantasie nu sânt eu totul 
nSuă, ci numai modificările celor câștigate mai înainte mai ales 
prin observare simţuală; coca ce se pote vede şi de acolo, că noi 
oiiginea tuturor obiectelor imaginate -o potem reduce la observări 
mai înainte avute şi că ne este cu nepotință a crea o fantasmă. a: 

cărei elemente să nu. esiste în. realitate. - 

Aşa de es. un om născut orb nu-şi pte inchipui nici o colâre; şi nici 
noi nu potem inventa o colbre cu totul nduă, saii un suuct noii. Materia și 

factorii clementari al fantasici sânt scoşi totde- a-una din realitate, şi numal 
forma se face n6uă. i . 

Deşi se baseză fantasia pe memorie, și. amândouă sânt în 

legătură strinsă, ajutorându-se împrumutat; totuşi esistă întră ele 

şi ceza deostbire. Fantasia ca şi memoria are de. basă asociarea 
de idei; însă la fantasie asociarea e cu mult mai complicată și mai 

dependentă dela voinţa nostră de cât la memorie. Memoria re- 
înviesce imaginile în acea-şi ordine “şi în acela-și mod, după cum 

le am perceput la început, şi prin dedare se fix6ză. imaginile aceste 
în mintea ndstră; a fară de acea nisuinţa memoriei este să re 

_ Înoiâscă imaginile pre cât se pote de fidel. Fantasia nu se ţine 

de şirul în care am primit impresiunile, ci. ea însa-și le aşcdă 

imaginile în Şir noă Şi le combină după plac. . 

Aşa, de es. dacă cuget la viâţa petrecută şi-mi reinoiese în minte istoria 

copilărit “mele, nu am ce schimba în. inaginele ce mi-ai rămas; 6ră dacă 

cuget la viitorul mei pot forma sute şi sute de imagine. 

3. La memoriă am deosebit două specii, adecă memoria, Ce 

reinoiesce numai impresiunile simfuale, şi memoria, care reinoieste 

" împresiunile cu pe auele deja cvule; ași şi la fantasie, deşi ea în 

esență este o funcțiune sințuală, totu-şi deostbim şi funtasia, carea 
» Bervesco activităţii intelectuale. Cu tote aceste, după cum vom
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vodă şi. mai târqiă, fantasia e în legătură u mai strinsă cu sentimen- 
"tele nâstre, pe când memoria. are mai multă legătură cu intelectul. 

a). Funcțiunea primitivă a fantasici e.cea schematică, prin 

care diu. imaginile. singuratice ale obiectelor formă o imagine 

comună (schemă). . 
Deja un copil mic pste să ŞI imagineze forma calului după co a vădut 

mai mulţi cai: Interesante şiint desemnele făcute de copil mici, în cart se 
- manifesteză imaginea schematică ce şi-aii format-o cu fântaşia lor. Activitatea 

„acesta nu se pote. identifica cu facultatea de a abstrage, carea îşi are temeiul. 
pe înțăles; căci o astfel de imagine o tot-de-a-una nedeterminată, individuală 
şi r&mâne concretă; cu tâte aceste ea prestă mare serviţiă cugetăril în formarea 

- conceptelor, uşurâză abstragţiunea, și îmbracă în formă “simţuală conceptele” 

" deja formate. 

b) Lucrarea de mai sus a fantasici | nu se deosebesce mult 
„de reînoirea. imaginelor; cu atât este înse mai caracteristică acti- 

vitatea determinătdre -a fantasiei, după care nu generalisăm singu- 

: raticile imagini intuitive, ci tocmai din contră pe cele nedeterminate, . 
obscure Şi mance le întregim într'o. imagine determinată şi deplină. 
Aşa de -es. pentru fantasia nostră sant destule câteva linii, ca din 
acele să, ne „compunem. o figură întregă ” 

în felul, acesta; . întregesee fautasia Să caracterul unul om din 0 

-. descriere poetică; aa, potem. întregi p. e. lacunele din naraţiunea unei balade. 

“Un cuvânt, o. mişcare, un suris, saii-o privire sânt. adese oră în stare să producă - 

“în mol un şir întreg de imagini.: Une oră audi numai unelo fapte siuguratice ? 

„ale uuel întîmplări, şi fantasia nostră le şi aduce în legătură, le spune “causele 
şi împrejurările: (Yama, crescit cundo):” Fantasia are mare rol'în formarea aşa 

: numitelor ilusiuni, despre cari. va, fi vorbă mai jos. Așa de es. din forma 

“nehotărită 'a morilor, arborilor şi a: stâncilor formăm îcl. de fel de figuri, cu 
deos&hire pe la, însărat, 

-c) Poterea alcătuitâre ” a fantasici se nanifestâză în grad.mai 
“îmalt în: acţiunea . ci 'coinbinătăre, - Aşa, de es.. dacă la imaginile 
"obiectelor ce am văqut adaugem imaginea lucrurilor ce nu cun6scem 
"din esperință proprie, ci numai din descriere. 

N
 

„cu destulă chiaritate ceea, ce deserie istoricul. 

“De es. cctese descrierea unul r&sboiii, la început îmy inchipuese lupta şi 
după acea mi se pare că sum chiar acolo” şi eii., Deşi-nu am vădut nică o dată: 

> o astfel de scenă, dară am vădut ostaşi înarmaţi, . am .v&dut călăreți, „muniţie, 
câmpuri, am audit puşcături, şi acum combinând tâte aceste, îmi pot închipui 

De altă dată 'combinăm şi îm- 
„- “preunăm imagini de acele, cari în realităte nu se combină în acela- şi lucru. 

cel mal estravagant rele mai deosibite'i imagine, 
" despre caro va, fi vorbă maă 03 

- Astfel să fac fiinţele din basme: bălauriă, smeiă, strigoile,- animalele ce vorbesc;. 
şi altele. De aci să. in fiinţele mitologice a celor vechi: pegasus, cerberus, - 
sphinx, centaurus şei. Activitatea acâsta a, fantasiei e cu totul neţărmurită, şi 
fără de a, considera modul indatinat al: asociărit “do” gidel, - împreună în. chipul 

Acâsta se intimplă şi în vis  
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"4) În urmă, activitatea cea mai înaltă a fantasici este ideali- 
sarea. Aceșta presupune pe cele d6uă activități de mai înainte, și 

e-tot deauna în strinsă legătură cu activitatea intelectuală. " Fan- 
tasia idealisătâre se nisuesce să esprimne în formă simţuală ceea 

ce nu cade în cercul: sîmțirilor nostre, adecă idea frumosului. 
Frumosul se manifesteză în. diferite forme, şi lumea ce ne în- 
cunjură e plină de lucturi frumâse. Mintea nâstră” nu se îndestulesce 
cu privirea simplă a naturcă şi a imanifestațiunilor că simţuale; ci 
se nisuiesce să cuprindă, să pricepă fenomenele naturale, caută în 
ele ordine, legi și idei, vede manifestaţiunile perfecțiunei, și simte 
în mod' divinatoric tot mai limpede legătura. ce esistă întră noi şi 
o fiinţă mai înaltă, maj poternică. "Tot deodată se împle şi inima 

nOstră de plăcere, și fantaşia se folosesce. de formele frumâse ale 
nature spre a esprima simţiri. și idei. Mintea omenâscă nu se 
îndestulesce numai cu obiectele frumâse, ce le află gata în natură, 

ci alege din .regnul frumosului materii şi imagini spre a esprima 
idea . perfecțiunei.  Imaginaţiunea - nostră își crează ideale prin 
acea, că din obiectele frumose alege notele caracteristice, 6ră pe 
cele neesențiale- le. lapădă. De aci apoi numim idealisare aceea 

"activitate a fantasiei: care nu numai modifică şi schimbă. realitatea, 

ci imaginea produsă trebue să se facă espresiunea perfecţiunei. 
Aşa face fiecare artist când îmbracă un ideal. în formă simțuală și. 

prin linii, colori, forme, sunete -saă: „cuvinte produce în sufletul 

nostru. idei şi simţeminte. Ceea ce-l-face pe artist capabil de așa 

„teva, este poterea. creatăre, „vioiciunea, originalitatea, Şi bogăţia 

fantasiei sale. 
Fantasia artistică nu. ntimat combină elementele realităţi, ci creaţiunea 

sa esprimă tot deodată, sentimente şi idei, sait cu alte cuvinte artistul dă viaţă - 

ercaţiunei sale. În înțălesul acesta fautasia artistică se pâte numi cu drept 

cutent potere creatâre. Activitatea idealisătâre a fantasiet se valoreză în artă 

spre a crea idealul și formă corăspundătâre aceluia. Cu tote aceste elementul 

cel mal înalt al concepţiunei artistice, idealul perfectului, ni-l prestă intelectul 

nostru. . Despre intelect şi despre simţirea frumosului va îi vorbă mal târdiă. 

y + 

$ 16. Raportul funtasici cătră alte acte psichice. 

1 Halucinarea şi visul. 

| -1. Memoria este temeiul fantasiei, prin urmare! esența fan- 

tasiei. nu o potem esplica alteum, de cum ne am încercat a. esplica 

esența memoriei. Amând6uă siint facultăți naturale ale minţii 

nostre, şi: întră, inaginaţiunea reproductivă şi întră cea productivă



Î 

— 48 — 

strins vorbind nu esistă diferinţă eserițială ci mai mult graduală. 

“ Amendduă sânt în “fond facultăți simțuale, dară la omul desvoltat 
funcțiunile ambelor sânt de raul în legătură cu activitatea 
intelectuală. . . 

29. Fantasia, ca şi memoria, e în legătură strinsă cu indivi- 

- dualitatea nostră. Constituţiunea corporală şi temperamentul, adecă 

“individualitatea, ai mare influință asupra fantasici în urma rela- 

“ţiunei strinse-ce esistă între trupul şi sufletul nostru. | 
De aicl se esplică, pentru ce se deosebeşte aşa mult fantasia, unul “Vărăat 

de aceca.a unei femei, a unui copil de ceea a unul om desvoltat, a unel 
persâne sănătâse de acea a uneia morbâse. Cumcă şi clima, are mare infiuință 

“asupra. fantasiel resultă din poesia şi din creaţiunile artistice ale deosăbitelor ' 

„pop6ră; aşa de esemplu: din cântările epice, din romanţăle popârălor “dela 

mi6qă-qi şi de altă parte din baladele popârălor nordice. Poesiile aceste nu 

constitue genuri literare diverse, ci se deosebese numal în stilul datorit. rela- 

ţiunilor climatice, naturale şi naţionale. 

„Pe lângă individualitătea, nâstră mai ai influinţă mare asupra 

“ fantasiei datinile, modul de viaţă și cu deosăbire sentimentele, precum 

e: bucuria, supărarea, sperarea, frica şi altele. Cel mai poternit 

- impuls pentru fantasie îl daă pasiunile, cari aă -rădăcini afunde în 
ființa n6stră şi trag fantasia aprâpe cu totul în serviţiul lor. . 

„3. De altă parte şi fantasia are influință, mare asupra 0rga- 
nismului nostru şi asupra celoralalte lucrări psichice. Sai con- 

statat multe casuri, în cari o: fantasie viuă a bolnăvit trupuri alt . 

cum, sănstâse (hipochondria, hydrophobia imaginariă); şi întors a 
vindecat - morburi, pe cum .resultă din vindecările “produse de des- 

cântece şi alte vrăjituri. - Chiar şi simţirile ni-le pâte schimba 
fantasia, aşa de es. o bucată. își pierde numai decât gustul, dacă 
„ne vine în minţe, că nu s'a pregătit cu destulă curăţenie, saii dacă o 
hulesce cineva. Fantasia are asemenea mare influință, la deşteptarea 
sentimentelor și, a pasiunilor. Fantasia la început pregătesce calea : 
pasiunei şi ijutoră deşteptarea. ei, după acea nutresce pe cea în- 
tărită, învinge raţiunea şi nu lasă ca omul să vadă altceva decât 
imaginea împodobită a lucrului spre - care e îndreptată pasiunea, _ 
Şi în urmă începe a domni: şi asupra voinței. (Prima occurrit menti 
simplex cogitatio, deinde fortis imaginativ, postea delectatio, et 
motus pravus et assensio.:. Imitatio Chr. L. 1. c. 13). - În privinţa 
acâsta nu potem fi cu destulă luare aminte, ca raţiunea şi voința 
nostră să țină fantasia. tot-de-una între marginile cuvenite, căci 
fantasia are un rol însămnat şi în desvoltarea nâstră, morală. 

“a 
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"4: Nu mai puțin rol are fantasia Şi în desvoltarea nâstră 
intelectuată, fiind că e în relaţiune strinsă cu facultataa nâstră 
cugetătâre. Deja Aristotele a dis că nu cugetăm nici odată fără 

„de fantasie, care conceptele abstracte le îmbracă'în imagini simțuale. 
Fantasia târdie, gredie, împedecă cugetarea, pe când cea viuă, pro- 
ductivă, ajută ori ce activitate intelectuală. Nu esistă nici O des- 
coperire mai însâmnată pe terenul industriei şi a sciinței,. la care 
pe lângă mintea cugetătâre să nu fi avut parte însămnată Şi 
fantasia creatâre. - : i 

5. Fantasia e în legătură strinsă şi cu sistemul nervos, şi 
cu deosebire cu activitatea cererilor. Tot ce irită nervii, potențeză 
Și fantasia, aşa de es. beuturile âlcoholice,, imateriele . narcotice 
(tăbac, opiii, belladonna, hasis, santonin),- insomuiul, fomea înde- 
lungată, frigul mare, întunecimea, dureri poternice, - pasiuni vehe- 
mente şi altele. Causele aceste fisiologice şi psichice, parte de sine 
singure parte combinate, produc adeseori un fenomen. propriii 
numit Jialucinare. a | 

Ialucinarea, care de regulă însoțesce morburile sufletesti — 
dar se află și la Gmeni săntoşi — proprie nu e alta: de cât o 
fantasie de o întensitate abnormală,. în cât iritațiunile nervose 
curat subiective le consideră de iritațiuni esterne obiective, sait cu 
alte cuvinte, fautasia face pe om să creadă, că asupra lui influin- 
(6ză unele impresiuni esterne, "deşi impresiunile acelea nu esistă 
în realitate CC a | Ia 

| Așa de es. haluicinatorul vede spirite, aude sbierătură, şi lucrurilor - 
acestora le dă formă determinată, pe câud aievea numa! şi le inchipuesce. 
Halucinarea, se iveste mal des la” organul vederii, şi atunci se numesce visiune; 
cu tote aceste şi cele alalte simțuri pot fi supuse acestel stări, uneori chiar şi 
deodată mar multe, pe cum e la alienați. lenomenul halueinărir e chiar în- 
versul observăril. La obseriare: impresiunea provine dela lucrurile, esterne, 
influințeză asupra simțurilor şi ajunge - prin nervi la cereri; cră lu halucinare 
creril sint aticiaţi, alteraţiunile lor se comunică priu nervi cu simţurile, şi așa . 
se produce aparința unek impresiunl obiective. , ” 

6. Ca şi imaginaţiunea reproductivă, „aşa şi fantasia, uncori 
e voluntară alteori 'e involuntară. Lucrarea acâsta din urmă a 
fantasici se manifesteză în aşa numita recerie, când omul treaz 

„Bind; își lasă mintea să plutâscă pe valurile fantasici. Mai viuă e 
“ fantasia involuntară în “vis; care sâmână forte mult cu halucinarea 

Şi cu morburile psichice. În stările aceste, fic-ele. momentane, be 
periodice sai durabile, predomnesce vița vegetativă şi animalic;
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“activitatea mai înaltă a cererilor scade, atenţiunea nu e fixată, 

mintea n6stră nu pote să asemene productele fantasiei cu realitatea, 
şi so lasă a fi trasă de fantasie fără de controla rațiunei, cu. 
deosebire în vis rupe tâte barierele timpului şi a spaţiului, și amestecă 

„imposibilul ci realitatea. Pe când e omul sănătos şi treaz, scie 

-. face şi pâte. face deosebire între jocul fantasici şi între realitats; 

"€ră în somn, în halucinare, saii chiar în stare de alienare nu pote 

Ă face deosebirea acesta, și ţine închipuirea de realitate. 
Esenţa "visului este până -acuuri o enigmă, căci chiar şi somnul pe care 

„se bas6ză şi care esto un fenomen de tâte dilele, încă nu a potut până acum 

esplica, destul de bine. Numalatâta scim sigur, că omul are mai multe stări de 

... transiţiune, şi de regulă nu începe a dormi deadreptul, ci începe cu o stare în care 

„se împuţin6ză- atenţiunea omului, ochi încep a. se închide de sine, și numal 
cu grei îl potem ţin6 deschişi, asemenea, şi capul nu-l mai potem ţine drept, 

omul. e somnoros... După acea urmâză adormirea, după care vino somnul cel 

mal grei. Mal târdiii somnul se face tot mai uşor, în urmă după o stare 

mijlocie dintre somn şi trezie ne deşteptăm, Visurile sint mai viue scurt înainte 

do trezire. - Uni! (Descartes, Kant) susțin, că nu e cu putință un somn fără 

de visuri, pe când alţii '(Wundt) afirmă că e cu potinţă, şi probabil că cești 
din urmă ai drept. Visurile depind dela, mat inulte cause psichice şi corporale, 
dintre . câră unele predispun corpul în ahumită direoţiune, ră altele modifică 

“visurile chiar şi po timpul somnului. i 
E Caracteristica somnului este, că. în. el nu paus6ză numai or- | 

ganele.. Simţitore și motorie,. ci şi activitatea. intelectuală conscie. 
Causa acestui fenomen - se bas6ză pe acea, că sistemul nervos - 

"cerebral se: "ostenesce. Acâsta o arată și faptul, că tote lucrurile, 
cari produc. în“ereri un esces de iritațiune, în urmă, produc obosslă 

. și. somn. (activităte spirituală încordată, beuturi alcoholice, materii 
“marcotice). De. altă parte mai are somnul şi altă însămnătate, i 
anume! în somn sânt funcțiunile vieţii vegetative :cu mult mai 

"intensive decât în stare de _trezie. Esperinţa ne arată, că somnul 
prea puţin ne slăbesce corpul şi ne alterâză -cugetarea, pe când 

Si somnul regulat ne recresză corpul și ne dispune: s sutletul spre acti- 
vitato potențată. - 

Notă... Fantasia e de-o parte în legătură strinsă cu activitatea intelectuală, 
"de altă 'parto are sol insămnat în creaţiunile artistice; de acea; -unil filosofi 
_ (Fichte, Froschhammer), şi cu deoşebire unii estetică. (Schelling, “Solger) daii 

fantasiei o însămnătate atât do- mare, incât afirmă că e ccuivalentă cu acti- 
- vitatea minţii. Eră alţii. (Ioly,: Maine de Biran, “Ahreuds), consideră fantasia 
de legătura, spirituală dintre corp şi suflet, dintre viaţa animalică şi cea morală. 

- În- urmă “alţii ([. II. Fichte, Tlagermaăn) consideră fanitasia de o funcţiune 
P psichică diversă de. imaginaţiunea reproductivă, şi o identifică cu poterea, orga- 
” nisătore a 3 sufiotulut. „Afrmaţiunea lor o spriginesc mai ales cu a actul numit 

« 

 



scăparea: din vedere.  Înse fenomenul acesta, se pote espliea şi pe alte căl, 

Deşi sânt varie funcțiunile vieţii suflctescy, cu tâte aceste tâte sânt în strinsă 

legătură, deârece ele sint funcțiunile aceluia-şi sufet. De acea nu e greii de 

înțăles, că fantasia, deşi în esenţă facultate simțuală, are mare infiuință asupra 
funcţiunilor vieţi! animalice, şi "prin: aceste asupra poterei vitale a corpului, 

care proprie produce aceste “fenomene. De alteum, nu e numal fenomenul. 

treceri! cu vederea, dară mal sânt şi alte multe fenomene, cărora nu le potem: 
da esplicare suficientă. 

B. Gunâscerea intelectuală. 

„IT. Obicetuil cunbscerii intelectuale, 

l. “Dacă urmărim cu atențiune lucrările sufletului nostru, “ 
ne convingem uşor, că omul nu- cuprinde lucrurile numai pe cale 
simţuală, ci că pote să le cunâscă şi după esența lor, după esis- 
“tența lor adevărată, adecă întrun mod, care trece preste marginile 
cunâscerii simţuale.  Cundscerea acesta de o ordine mai înaltă se 
numesce cuniscere intelectuală. (cognitio intelectiva), eră facultatea 
sufletâscă, ce produce aeâsta cunscere se numesce inteleet (in- 
tellectus) saii rațiune, Cundscerea -intelectuală se pote numi şi 
pe scurt precepere,. căci scopul “principal. al cunosterii acesteia e 

“formarea conceptelor şi preceperea acelora. 

2. Între cundscerea simţuulă şi cea intelectuulă este o deosebire” 
esențială. “După cum a vădut, cundscerea simțuală e în legătură 
strinsă şi nemijlocită cu sistemul nervos şi cu organele simţitore, 
şi de acea prin cunâscerea acesta cuprindem numai lucruri, cari 
cad în cercul esperințcă simțuate (notele esterne, accidentale, precum 

e: col6rea, gustul, forma, estensiunea, mişcarea); pe când cundscerea 
intelectuală, deşi se baseză pe cunoscerea simțuală, totuși nu are 

lipsă de nici un ajutor fisiologic. Pentru-că noi prin intelectul 

nostru nu cuprindem însuşirile sim(uale, esterne şi accidentale ale 

lucrurilor materiale, ci realitatea lor intrinsecă,. esprimată priu' 

fenomenele simțuale, adecă esențe, firea lucrurilor. În esenţa 

lucrurilor nu pot pătrunde simţurile, .debrece esenţa lucrului nu 

are colre, nu produce sunet, nu se miştă, ci e ceva mai pre sus 

de simțiri, constant şi necesar, te formeză basa toturor formelor 

„Simţuale.  Cumcă cundscerea intelectuală e deosebită “de cea sim- 

țuală se vede şi din împrejurarea, că intetectul” e capabil să-și 

formeze concepte, cari nu ai nici o basă materială, cum sânt con- 

„ceptele: dreptate, bunătate, substanţă, causă şel. Afară de avea noi 
„4%
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_potem să ne formăm.-ideoi despre fiinţe curat spirituale, cari eschid” 

deadreptul însuşirile materiale. Deci, pe când. cunâscerea simțuală 
se restringe la obiectele esterne, ce.se pot 'cuprinde cu simţurile, - 
şi la stările simțuale din lăuntrul nostru, pe atunci cunsscerea 

„intelectuală, nu e restrinsă la lucruri simţuale ci se pâte estinde 
„la cunâscerea toturor lucrărilor. Urm6ză dară, că intelectul este 

“ acea facultate sufletescă, cu ajutorul “căreia cuprindem esența lu- 
erurilor, adecă însuşirile permanente şi esențiale, cari formeză 

natura lucrurilor. Eră conceptul, ca un resultat al activității 

ni6stre intelectuale, este o imagine, care pârtă. în sine caracterul - 

. universalităţii : şi a necesităţii, sati cu alte cuvinte, conceptul nu 

privesce un singur obiect, precum se întimplă cu imaginea simţuală,: 
«ci de regulă o mulţime de obiecte, adecă tote obiectele la cari se 

N potrivesc în. mod permanent notele cuprinse în concept. Astfel de 
imagini nu pote produce cunâscerea simțuală. n 

Mai aprâpe de concepto staii imaginile comune formate de fantasie, dară 
totuși este -deosebire esenţială întrg ele; imaginile comune, după cum a fost 
vorba, şi mal sus, stint specifice, simţuale şi conerete,. şi numa! prin acea se 
referesc lo, mal multe obiecte, că sânt nedeterminate, pe când conceptele nu 
aii nică un element simțual, se pot referi la mal multe obicete, fără ca con- 
ceptele să pârdă din precisiunea lor. » - i 

-3. De re ce intelectul nu este alt ceva decât pătrunderea 
în esenţa lucrurilor; se ivesce numai decât întrebarea, cari sânt | 

-- obiectele cele: mai deaprope ale. intelectului? Considerând că 
funcțiunea cea de ântâiă a sufletului omenesc este activitatea 
simţuală, şi considerând că şi activitatea intelectuală se, baseză pe 
cea simțuală; urmeză, că obiectele cele dintâi pe, cari le pătrunde 
intelectul nostru sânt cele -simțuale, adecă materiale. Afară de, . 

„esenţa lucrurilor simțuale mai -este cul nostru, la a cărui cunoscinţă 
ajunge intelectul nostru pe basa consciinţei. Cunoseându-le pe 
aceste ajungem prin moditațiune la preceperea relaţiunilor re- 

„ciproce ce esistă între singuraticilo lucruri, cari relaţiuni își 
află esplicarea suficientă în causa finală, în Dumnedeă. Preceperea . 
intelectuală a lucrurilor acestora presupune din partea intelectului 

"diverse activităţi, pe cari le vom” considera mai de aprope. 
Uni! fac deossbire întră intelect (precepere) şi întră rafiune, şi anume, 

„că intelectul şi-ar forma conceptele pe calea, cunâscerei neimijlocite; 6ră raţiunea 
ar deduce conceptele sale prin deducțiunl şi conclusiuul (facultas ratiocinandi)- 
Niel cei vechi nu ai considerat-o. de esenţială distiucţiunea, acâsta, deorece 
ambele activități sânt numai productul aceleiaşi facultăți snfletesci.. Se face 
cosebire şi între cuvintele concept (notio vel conceptus) şi intre idcă. Și  
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anume se afirmă, că conceptele sar referi la lucruri simţuale, eră idea la 

lucruri mul pe sus de simţiri, de, es. idea raiului, nemurirea Luk Dumnedeiă, În 

„metatisică, în arte şi în estetică, cuvintul ideă se folosesce spre a esprima un 

concept de model, un lucru considerat de perfect. 

Aotă, Despre însuşirile conceptelor va fi vorbă mal pe larg în logică. 

În psichologie se consideră conceptele numak în cât sint funeţiunile sulletescă 

produse de activitatea intelectuală. 

„18, Originea conceptului, 

1. conceptul este icona, care .portă în sine caracterul uni- 

vers: Vităţii şi a necesităţii și ca atare se deosebeste - esențial de 
cundscerea simţuală, care privesce însuşirile esterne şi accidentale 
ale unui obiect singuratic. Se ivesce întrebarea: de” unde . vin 

conceptele ? 

| Intelectul nostru după matura lui este o simplă. facultate, 

prin care potem ajunge la cunoscințe; însă e de lipsă ca se influ- 
ințeze ceva asupra “intelectului ca să nască în el dispasiția spre 

cunâscerea. reală Sail „pre formarea de concepte. - 

2. Nu e greii de înțăles, că conceptele n6stre nu ne sint 

innăscute, nu-sânt' produete gata de ale minţii nostre. Pe cum 

formarea imaginei intuitive e resultatul uncă activităţi intelectuale 

treptate a sufletului nostru, aşa e şi. conceptul” resultatul uncă serii 

de activităţi intelectuale. - De altă parte conceptele nu pot fi nici 

ereațiunile minţii nstre în sensul acela, ca şi când mintea nâstră 

le ar pote produce de sine fără de vre un factor din afară. Pre 

| „cum e observarea simţuală resultatul relaţiunii reciproce dintre lu- 

crurile esterne, materiale şi dintre sufletul nostru; așa şi la formarea 

de concepte lucrurile din afară şi materiale ail influință deciţătore 

asupra minţii n6stre. 

3. "'Totă cunâscerea intelectuală sc începe cu cun6scerea 

simțuală sait cu alte cuvinte: conceptele 'nâstre le împrumutăn din 

esperința simţuală. Însă dacă cunoscerea intelectuală se ocupă 

mai întâi de preceperea lucrurilor esterne, atunci” de bunăsamă 

simțurile nostre sânt mijlocitorii, cari fac posibilă priceperea acesta. 

Esperinţa ne arată, că Gmenii aceia, cărora le lipsesce vre un simți 

nu-și pot forma concepte adevărate despre -obicetele, pe cari noi 

le observăm cu simţul, ce le lipsesce lor. Chiar şi ideile nostre 

despre lucrurile. ce trec preste simțiri mărturisesc, că le-am format 

cu ajutorul conceptelor. scse din osperinţa simțuală. 

,



Graiul, care în multe privinţe este oglinda cugetări nâstre, încă arată 

că întuițiunea a. premers totdeauna formăril de concepte, pentru că dacă esa- 
minăm însemnarea "cuvintelor co esprimă lucruri mat pe sus de simţiri, vedem, 

„că aceste cuvinte sint compuse din cuvinte ce esprimă fapte simţuale de es. 
„suflet (suflare). Nu numay limba poctică, ci şi cea de rând ce plină de espre- 
siuni figurate de es. rogăţiune fierbinte, durere sfăşietâre, înşelare, urmărire, 
De 6re ce usul cuvintelor folosite în sens propriu premerge usului figurat, ur- 

“m6ză că mai întâr cunâscem lucrurile simţuale şi numai după acea pe celea 
"- mal pe sus de simţiri. La instrucţiune încă ne nisuim a ilustra lucrurile teo- 

retice pe cât se pote prin întuiţiune. Urmâză dară, că şi ideile nâstro trebue 
să provină din acel izvor din care provine ilustrarea lor, Obiectele artistice cară 

represintă ide î în formă intuitivă, încă arată, că izvorul cunbsceril intelectuale 

„= este cunâscerea 'simţuală, 

4 “Nu numâi originea conceptului se razămă -pe esperința: 
simţuală, ci în tote stadiile vieţii n6stre observaţiunea simţuală 

este condiţiunea și mijlocitârea cunoscerii intelectuale. Ac6sta apare 
“şi din împrejurarea, că preceperea, nâstră scade saii se pierde Cu 
totul, dacă perdem unele simţuri saii dacă ni se vatămă cererii. . 
--_ Cu conceptele ndstre se asociază de regulă imagini simțuale; 6ră 

cuvintele, cari: ne esprimă conceptele: star face sunete gâle, fără 
„ înțăles,. dacă nu am fi capabili să ne inchipuim obiectele pe cari. 

ni le împrospetâză. în memorie. Ia 

$, 19. Modul cum se formâză conceptele, 

„1. Dacă admitem, că conceptele provin din esperinţa sim- 
țuală, se nasce întrebarea a d6ua, cum "funcţionâză mintea nâstră 

“ când formeză concepte? -. Din natiira cunâscerii resultă, că spre a 
forma” concepte e de lipsă, .ca facultatea cunoscttâre să: se aco- 
modeze obiectului cunoscut, şi de 6re ce facultatea ndstră intelec- 

„tuală de” sine e indiferentă, adecă acomodată pentru cunâscerea 
“oră cărui lucru, trebue să fie un factor, care să determine intelectul 
„nostru spre cundscerea 'unui anumit obiect. Factorul acesta nu 

"pote. proveni de aiurea „de cât dela însu-și obicetul cunoscut, de 
„6re.ce nu ne potem cugeta altă causă, caro să determine intelectul - 
„Spre cunscerea unui anumit lucru, de cât însuși obiectul, care 
împresionsză asupra. intelectului nostru. Spre preceperea modului 

cum se. formâză, „conceptele, trebue să venim mai întâi în chiar cu 
-- acea, cum pâte impresiona obiectul simțual sat imaginea, lui asupra - 

intelectului nostru, -ca să se producă în el disposiţia . spre prece- 
perea intelectuală, 

 



2. Condiţiunea primă a activităţii intelectuale e «tențiunea, 

adecă îndreptarea minții nostre spre un obiect anumit, așa că în . 

același timp nu observăm împresiunile produse de alte obiecte. 

Atenţiunea pote fi de două specii: involuntară, adecă impresiunea 

e atât de poternică, încât mintea nâstră se îndreptă spre obiect 

şi fără, de voia nostră; voluntară, dacă îndreptarea atenţiunei se. 

întimplă cu consimţirea voinţei nostre. 

| Împrejurarea, că activitatea, intelectuală se iîucepe cu atenţiunea; se de- 

duce din observarea stăril suliletescă a alienaţilor. Cretinul nu pote medita, 

pentru că starea lui corporală şi psichică e atât de alterată, în cât nu e în 

stare să-și aţintescă atenţiunea spre un anumit obiect. Mintea alienatului e 

ocupată de regulă de o anumită ideă, şi de acea oră ce vede şi orl co auile, 

tâte le împreună cu îdeu sa ficsă.. Uneori a succes vindecarea: unor astfel do ne- 

fericiţi,” şi remediul cel mal Vuia sa arătat a fi eliberarea” morbosului din că- 

tuşele ideilor fise, câră Vaii cuprins. De.altă parte agerimea şi pătrunderea. . 

intelectuală sint în legătură strinsă cu vivacitatea şi intensitatea atenţiunei. 

Button dice, că geniul întrun înţăles anumit. nu este alta de cât o paciinţă în- 

deluugată. Când Vaii întrebat pe Newton, cum a descoperit legea pravitaţiunel, 

a răspuns: prin acca,. că neintrerupt su ocupat cu acea-şi ideă. Distrasul, a 

cărui atenţiune sare dela un obiect la ăltul, vede multe, dară nu pătrunde 

nimica, pâte observa multe relaţiuni de ale obicetelor, dară de regulă numal 

po cele accidentale;. po când cel cu atenţiunea încordată pătrunde mai uşor 

esenţa lucrurilor: a 

3. Atenţiunea este mai mult numai condiţiunea activităţii 

intelectuale, căci funcțiunea cea mai caracteristică a intelectului - 

este abstracție. A abstrage însemnă a ne indrepta atenţiunea 

esclusiv numai asupra unci însuşiri de acele, cari în realitate nu 

sânt separate... Când abstragem, considerăm numai pe acele în- 

suşiri ale corpului, spre cari ne îndreptăm atenţiunea, 6ră pe cele 

alalte însuşiri le trecem. cu vederea. La fie care abstracţiune 

deosebim diuă. momente: separarea însușirilor pe cari le consi- 

derăm şi delăturarea celor alalte: Ambele aceste momente ait rol 

în formarea conceptelor. | 

Nu este de a se confunda abstracţia acesta cu acea, operaţiune a minţii 

nâstro câud observăm numai o parte a corpului, cră cele alalte părţi le trecem | 

cu vederea, aşa de es. dacă privim numal o parte din corpul unui animal, 

bunăoră capul. saii numar ochi! luf. Și acesta e o specie de abstracţie, numal 

cât imaginea produsă în cusul acesta este individuală. Abstracţia care servesee 

la formarea conceptelor, stă în acea, că sântem cu'luare aminte la o singură 

însușire a corpului, 6ră însuși corpul pre cum şi celealalte însuşiri ale lul nu 

lo considerăm. Când vorbim de abstracţie, înţălegem totdeauna pe acesta din 
urmă, .
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4. * Deosebim trei specii de abstracții: abstracția Jisică,  ma- 
tematică şi metafisică. Abstracţia fisică stă în acea, că considerăm 
numai însuşirile generale ale corpurilor, âr pe cele speciale nu. 
Aşa de es. din imaginile intuitive ale arborilor considerăm numai 
acelea, însușiri, cari sânt comune tuturor arborilor; pe calea acesta 

„ne potem forma o imagine generală şi despre forma comună a 
corpului omenesc. 'Pe o trâptă ceva mai înaltă stă abstracţia ma- 
tematică, la care delăturăm. chiar şi însușirile genorali simţibile ale 
"corpurilor, şi considerăm numai însuşirea cea mai generală a naturii. . 
“Şi 'anunie: cuantitatea (sai estensiunea). Aşa de es. în aritmetică 

„ considerăm. unitatea şi pe basa acesteia numărul, ră în geometrie 
dimensiunea. Prin abstrageri nduă ajungem. de la dimensiune la | 
conceptul de figură şi apoi la plan, linie şi punct. Deși. potem. | 
„percepe conceptele aceste cu simțirile. totuși ele în realitate nu . 
esistă. Pe trepta cea mai înaltă, stă abstracţia metafisică, care nu. 
„consideră de loc. însuşirile: materiale. - Abstracţia acesta are rol 
îns&mnat. în sciințele filosofice. Prin ca se formâză, de esemplu 

„ conceptele esistinței, a bunului, adevărului, a substanţei, a facultății, 
“a funcţiunii şel.. Să nu se crâdă însă, că abstracţia sar folosi numai 
în sciință, căci ea este o funcţiune a intelectului nostru aplicată . 
în tote dilele. Din observaţiunile nâstre simţuale . numai pe calea - 
abstracţiei potem ajunge la concepte. Dacă influințeză vre un lucru 
asupra simțurilor nâstre, considerăm când.una, când alta dintre 

însușirile lucrului, prin urmare trebue să abstragem pe: rând -fie 
care însușire: Atunci când cuprindem cu simţurile vre un obiect 

"sau ne închipuim imaginea lui, cuprindem de. odată în concret 

însușirile constante Şi. necesare, 
5. Pe calea abstracţiei. imaginea Simţuală a .obiectului . se 

face aievea perceptibilă prin intelectul nostru. Imaginea cuprinsă 
„cu intelectul nostru represintă ce e drept -natura lucrului, însă fără | 
de însuşirile individuale, materiale, simțuale şi: accidentale; prin urmare se deosebesce esenţial de imaginea simțţuală, a obiectului. 
Imaginea acista. abstrăsă, numită şi imagine intelectuală, . este 
factorul care determină facultatea intelectuală, — de alt cum 
indiferentă — îl. dă, - direcţiune și o dispune, ca prin “ea să potem -cuprinde de a. dreptul însuşi obiectul - după 'realitatea 
sa inţelegibilă, - ă . 

tote însuşirile lui; €ră prin abstracţie delăturăm însuşirile accidentale, . 
individuale şi variabile ale lucrului și considerăm combinate numai.
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La producerea imaginei intelectuale este necesară activitatea intelectuală, 

cu tote aceste intelectul nu pote fi fără imaginaţiune, şi numit amendouă îm- 

preună compun imaginea intelectuală. Şi anume imaginea însoţesce, determină 

şi îndrâptă neintrerupt intelectul, şi prin acea esopereză ca imaginea intelectuală 

să corăspundă deplin obiectului. cunoscut. 

6. Cunoscând modul cum se formeză conceptele, vom con- 

'sidera, pe scurt, gradele şi sucecsiunea. conceptelor. Activitatea in- 

“tolectuală a minţii n6stre începe de odată cu formarea conceptelor 

mai generale şi universale, şi păşeşce treptat la cele speciale: 

Acâsta se dovedesce lămurit prin urmărirea cu atențiune a modului 

cum. se desvâltă intelectul copiilor mici. Îndată ce începe copilul 

a vorbi, începe'a întreba despre causa fenomenelor. Acesta nu ar 

pote-o face .copilul, dacă în mintea lui nu ar esista deja idea 

causalităţii. . Chiar-şi mai târdiii după cei-sa mai desvoltat mintea, 

totuşi mult timp remâne numai pe lângă concepte universale, cea 

ce se pote vede din vorbirea lui. Afară de câte-va cuvinte proprie 

copiilor, copilul folosesce de regulă numai substantive comune (lore, 

„pâtră, casă). Pe astfel de concepte universale se întemeiază tote 

_cunoscinţele nâstre. Dacă vedem. un lucru dre care, şi dacă nu 

scim despre el nimica determinat şi caracteristic, totu-și atâta cu- 

nscem chiar şi involuntar, că obiectul acela este ceva esistente. 

Curând după acea începem a distinge, că cutare lucru e de sine 

stătător, pe când alte lucruri: sânt numai însuşiri, ce se țin de 

vre un alt obiect.. Cu conceptele cele mai generale şi universale, 

"cu conceptele: esistent, lucru,. obiect, însușire, causă şi altele, se 

începe cunâscerea intelectuală. 
Conceptul esistinţiă, a substanţe! şi conceptele însuşirilor celor, may ge- | 

nerale se numesc concepte fundamentale sai categorii, pentru că pe ele se . 

basâză şi din ele se dedic tâte cele alalte concepte mal determinate. Catego- 

ricle sânt concepte generale şi universale, pentru că ele se atlă în tâte celealalte 

concepte, şi deşi sint cu totul generale, totuşi ajungem prin ele încâtva la 

cunăscerea esenței lucrurilor, ” : 

7. Dacă cugetăm ceva despre un Imeru,; fără de a-l determina 

mai deaprâpe, deşi am lua întrajutor catagoriile şi chiar şi con- 

cepte formate din aceste; totu-și funcțiunea acâsta a intelectului 

0 numim numai precepere simplă, pentru că ca incă nu este cu- 

nâscere deplină, ci numai basa activității intelectuale. Cundscerea 

nâstră numai atunci se face deplină, dacă conceptele câştigate prin 

observarea simplă le împreunăm în mod afirmativ sai negativ. 

Operaţiunea acâsta mai! înaltă a inţelectului nostru se numesce..
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judecată (judicium). “Prin judecată, cundscem noi, Gre adevărate 
sânt conceptele nâstre ce ni le-am format despre lucruri, și ac6sta 

“se pote face sati nemijlocit, sai mijlocit prin aşa numitele rafio- 
cinări, despre cari va fi vorbă în logică. Treapta cea mai înaltă. 

„a“ raţiocinărilor este deducțiunea, cu ajutorul căreia pe basa ade- 
vărurilor deja cunoscute ajungem la adevăruri cu totul nouă. 

S. Din cele dise urmeză, că mintea nâstră are facultatea: de - 

a “precepe esenţa lucrurilor simțuale, întrun mod abstract, adecă 

“mal pe sus de simțiri. Facultatea accsta am numito precepere 
simplă. Mai de parte resultă. şi acea, că materia proprie şi ne- 

mijlocită a cunâscerii înteleetuale. nu este ca la observațiune lucrul 

concret, ci imaginea abstractă a lucrului... Mintea n6stră străformă 

mai întâi“ lucrurile prin abstracţie spre a pote fi perceptibil pe 
cale intelectuală, Şi numai după, acea potem ajunge pe încet. ŞI 

treptat. la cunoscințe din ce în ce mai esacte. 
Notă La locul acesta aim. tractat numay despre “modul ucmijlocit al 

formări! conceptelor. Logica se ocupă mal pe larg şi mal cu de a măruntul: 
| de chipul cum potem. să formăm concepte mal determinate şi mai precise 

pre cum: şi de acea, cum potem cunâsce, dacă cutare concept -e adevărat , 

Şi universal. 

pi : a !$, 20. Consciinţa. 
1 După cum am vădut, materia - primă a cunâscerii înte- 

Jectuale 0 formeză esența lucrurilor esterne corporule, Realitatea 
| csistinţeă ndstre proprii o potem cundsce pe cale: intelectuală, numai 
după ce am cunoscut macar încâtva. esenţa lucrurilor esterne Și 
materiale. -. 

Basa nemijlocită a cunoscerii de stie este acea lucrare su- 
„„fet6scă, căreia, de comun se dice: consciință. -Pre cum nu potem | 

cun6sce esenţa lucrurilor esterne fără de observarea! simţuală, așa 
ar fi cu nepotinţă Şi cun6scerea, intelectuală a fiinţii: nostre pro- 
prie, dacă nu am_pote ajunge la ea prin consciinţă. Cuvântul 

„consciinţă are un înțeles mai larg şi altul mai. restrins, şi aşa, de- 
„ osebim d6uă specii de consciinţe: : eonsetința directă şi  comsciință 

de : sine ori reflecsă. 
. Sub consciința directă sai consciință în înţeles. mai larg 

| intelegem cundscerea referită la noi înşine pe când! îndeplinim VI0-0 
acţiune, saii cu alte cuvinte, consciința, directă nu este alt ceva de 

„cât esperința. internă: a diverselor funcțiuni sufiețesci, care se -pro- 
- duce în noi totdeauna, de câte oră simţim în noi vre- o schimbare  
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internă. Din acâsta urmsză, că starea nâstră sufletescă nu se pote 

separa de cunostinţa nostră relativă la starea acâsta, ele constitue 

împreună o singură lucrare suflotescă. 

Conseiința acesta, adecă directă, nu trebue confundată cu - 

cunoseința chiară: a materică  suii esenței activității suJletescă. 

Constiinţa directă este numai esperiarea, observarea schimbărilor 

„ce se petrec în lăuntrul nostru. Consciinţă luată în înţelesul acesta 

"aă şi copii, ba chiar și animalele.  Animalul tocmai ca şi omul 

-e conseiii de acea, că diversele dureri ce le simte sânt în corpul - 

lui. Numai cât la om constiința nu se mărginesce la faptele su- 

-fletesci produse prin simţiri, ci se estinde şi la observarea ori cărui 

fapt sufletesc de o ordine mai înaltă. 
Mal de mult consciinţa, referitâre la actele simţuale se numea simț intern 

sai comun (sensus' internus sive comunis), în oposiţie cu cunoscinţa directă, 

care privesce esperinţa activităţii intelectuale. Deosebirea acesta unu este 

esenţială. n E A 

3. Să nu' credem însă, că constiința_ ne arată cu acea-ţi - 

chiaritate- tote fenomenele ce se petrec în sufletul nostru. “Sânt 

acte psichice, pe cari le potem regula după plac; sânt însă şi 

altele, cari se petrec în lăuntrul nostru fără ca noi să fim stăpâni 

absoluți preste ele. Consciinţa directă se ocupă cu deosebire de 

actele psichice despre cari dispunem după plac. - 

De consciinţa cea mal chiară sânt însoţite activităţile nâstre intelectuale, 

adecă pe: când judecăm, medităm, cumpănim un Îneru sai ne determinăm 

spre ceva; mal puţin chiară e consciința, despre imaginile ce se perândă cu 

iuțâlă în mintea, nâstră; 6ră consciinţa e mal mult fugitivă atuncl când sintem 

distraşi, când îndeplinim vre un lucru numaţ din datină sai în mod mechanic. 

Cu mult mai obscură e consciinţa pe timpul somnului, cu tote că nic atunci 

nu ne părăsesce cu totul; alteum nu ne-am pote aduce aminte de imaginile ce 

ni se produc în vis, pe cum nu ne potem aduce aminte de nici o activitate in- 

deplinită, fără consciinţă, _ | | „ 

Din cele dise resultă, că consciința directă are grade nenu- 

| mărate, şi anume dela consciința deplin chiară până la cea obscură 

+ din somn; însă nu este nici o funcţiune suflotâscă simțuală, cu 

“atât mai puțin intelectuală, ce am pote îndeplini fără de nici o 

“consciinţă. “Se întîmplă câte o dată că nu reflectăm cu chiaritate 

la unele impresiuni simţuale, până mai târdiii, uneori după câteva 

dile, când impresiunile ai trecut de mult. De aci urmsză, că impre- 

siunile acele aii fost cu totul inconscie,- pentru că alteum nu ne-am 

pote aduce aminte de ele, numai atenţiunea nostră nu a fost în 

dreptată la ele fiind că nu am avut interes față de ele. Cu cât
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sântem mai atenţi la actele n6stre sufletesci, cu atâta le potem 

contempla mai bine, cu. atâta avem consciinţă mai chiară.. despre 

ele. Numai funcțiunile vieţii vegetative (pe cum e digesţiunea, 

” cireulațiunea sângelui, acţiunea nervilor, reînovirea, țesâturii celul6se) 

“sânt de atare natură, în cât până ce e corpul în stare. normală 

„mu esercită, nici o acţiune asupra minţii nostre. 

- 4.  Consciinţa acţiunilor intelectuale şi simțuale este totdeaună: 

indispensabilă, pe când cunoscința materici la, care so referesc 

acțiunile pote fi mai mult-sait mai puţin chiară. Aşa de ces. dacă 

privese un ociect, am cunoscința necesară şi indispensabilă despre 

acea, că văd obiectul; 6ră - percepțiunea chiară a obiectului nu e 

aşa de necesară. Percepţiunea nâstră e cu atât mai chiară, cu 
cât deosebim mai bine notele singuratice ale obiectului, şi cu cât 

cuprindem mai bine relaţiunea reciprocă ce esistă între notele, 

singuratice de o parte și între întregul 'de altă parte. Chiaritatea 

mai mare saii anal mică a percepţiunilor depinde dară dela noi, 

adecă dela îndreptarea atențiunei spre obicet, 6ră consciința nu 
atârnă dela noi, pentru că ea e necesară. De aci se esplică pentru 

ce e atât de restrins cercul consciinţei n6stre directe. În genere 

“numărul lucrărilor sufletesci la cari se estinde consciința,. este invers 

proporţional “cu chiaritatea percepţiunii, adecă cu cât sânt mal 
“multe faptele sufletesc simultane, cu atâta le percepe mai obscur 

şi mai determinat. . 

Cercul cousciinţei directe este fârte restrins, pentru că şi însa-şi mintea 
nâstră încă e restrinsă. Deşi pot să ne funcţioneze de odată mai multe fa- 

cultăţi, şi fie care funcţiune să fie însoțită de consciinţa nâstră; totu-şi mintea 
n6stră nu pâto lucra în mal multe direcţiuni cu acea-şi intensitate și cu aceaşi 

chiaritate a preceperii. După cercetările lui Dictze, noi siintem în stare să 

distingem opt tonuri produse de odată; dară cu cele alalte simţuri e cu mult 

may grei a precepe deodată mai multe impresiuni, Consciinţa, nu pâte cuprinde 

“ deodată cu deplină chiaritate mal mult de o singură lucrare sufletâscă. Con- 

„ceptul consciinţi! nu coincide ci cunâscerea chiară a lucrărilor sufletesc), 

5. Prin consciința de sine omul își. cunâsce . activităţile sale 
aşa, în cât în ele: şi prin ele cuprinde în concret ca-l său propriu 
ca basă constantă a, stărilor sale sufletesc. ” 

„Din definiţiunea acesta resultă, că consciința de sine se de- 
osebesce_mult de consciinţa directă; pentru că consciința directă, 

deşi: se roferesce la mine însumi, înse îmi spune numai” acea ce e. 

al mei;- 6ră cu ajutorul consciinţii de mine .mai cuprind.şi esis- 
tința mea personală, şi fac deosebire nu numai între. mine și între 
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tite: cele alalte fințe, ci. şi între mine și actele mele sufletesc. 
Aşa se nasce idea cecului miei, în urma căreia cunose tot mai mult 
partea ce o am în cârmuirea vieţii. mele personale. 

Se vede, că preceperea acesta a cului se pote face numai 
prin activitate raţională, pentru că numai. prin rațiunea nstră 

“potem judeca, că stările nostre sufletesti se deosebesc de eul nostru, 
şi că eul nostru .este basa acelora. 

6. Idea personalităţii saă consciința de sine trebue să se- 
deştepte în fie :care ființă raţională, carea recundsce actele sale 
sufietesci reflectându-le la sine, chiar şi dacă ar fi actele acele 

- numai. Simţuale. Așa de es. dacă mă dâre ceva, fac deosebire 
între mine însu-mi cel ce simțese dorerea, ŞI între simțul dorerii. 
Prin consciința directă constat dorerea ca, un fapt sufletesc, pe 
când prin conseiința, de mine „cuprind “cul mei propriu ca pe 
subiectul stării numite. 

“Nu trebue să credem, că la: deosebirea acâsta ' am ajunge 
nemijlocit, sai prin deducțiune teoretică; ci din contră, constiința 

„de sine se nasce prin acea, că îndată ce ajunge” omul la o etate 
„re care sai la o desvoltare intelectuală, prin reflectarea la fune- 
iunile sale -sufletesci cuprinde imediat esistința eului stii. Li cert, 
că conceptul cului saă idea personalității n6stre se face mai chiară 

prin comparațiunea funcţiunilor nâstre sufietesci cu cul ce le ser- 
veste de subiect şi prin separarea lor teoretică, pe cum e cert și 

acea că Simţirile produse prin activitatea nstră desvâltă” tot mal | 

mult cunoscința eului. 
Din cele dise mal resultă, că conelusiunea lui Descartes: cogito ergo sum, 

numak întru atâta se pote considera, de adevărată, în cât îmbracă în formă 

" logică actul psichic al consciinţi! nâstre adecă cuprinderea nemijlocită a esis- 
tinţii n6stre personale din funcțiunile suiletesel, Considerând proposiţiunea lu! 

Descartes ca o conclusiune luată în înţăles strins, atunci trebuc se o decherăm 
„do falsă, pentru că: proposiţiunea cogito, însâmnă deja ea de sine, că siuu cu- 
Jetător, prin urmare e cuprinsă deja î în ca idea eului sail fiinţei mele personale, 
deci nu e lipsă de deducțiune. ă - 

1: Din cele: qise resultă, că'.de causa finală. a constiinții 
nostre trebue: să admitem un ce intern, care în funcțiunile sale 

ÎȘI cundste tot. de odată și esistinţa sa personală. “Noi numai aşa 

„ Dotem ajunge la cunoscinţa nostră proprie, dacă cuprindem causa 

finală a a esistinţii nostre intelectuale, care este sufletul. La cu- 
nOscerea acsta nu ajungem pe cale atât de directă și cu acea 

 



„. mâstră. psichică, 

„făcute pe basa celor vecliă,.a 

:. “este alteeva, de cât o activit 

_.. iormarea conceptelor nâuă, va fi.vorbă în logică. 

— 0 — 

„ netesitafe. ca la cuprinderea cului prin actele cunoscinții, ci numai 
în mod: mijlocit prin studiarea esenței funcțiunilor nâstre sufletesci. $ 

„_Cu-ăcesta ne vom ocupa mai. târdiă. | 
Nota IL. Din. deducţiunea de mal sus resultă, că funcțiunea sufletului 

nostru şi! consciinţa referitâre la ca, sint două lucruri inseparabile. “Deet, în 
ultima analisă, causa conseituţii nâstre nu este alta de cât mintea nâstră care. 

-“lucră, şi «lucrând esperiâză că lueră. . Că nu pote fi causa consciinţil nice aten- 
„ țiunea nice abstracțiunea, s'a arâtat mal. sus la $. 9 în notă, unde a fost vorbă 
“despre acea, că noi nu potem avt simţiri inconscil. Despre, imaginile inconscii 
a fost vorbă la Ş. 14. ” i - | . 

- „Nota II. Unii psichologi mal deosebesc în cercul consciințil o funcţiune 
deosebită numită apercopțiune (apperceptio). 'Lerminul acesta, teclinic se ivesce 

*-mal întâl în serierile lui Leibnitz . (monadologia), -prin care el insâmnă acea 
- funcţiune a, minţii n6stre în urma, căreia percepțiunile nâstre nu le cuprindem 
numaă în mod pasiv, ci tot deodată le esplicăm, referindu-le cu ajutorul me- 
moriei la alte imagini reinoite, și asemănându-le cu acele, aşa cât percepțiunea 
cea; nduă se face pe cât se pâte de chiară. " Percepţiunile mai vechi, cuprinse 
în consciința, nâstră, se numesc imagini «percipiătăre,. pe când imaginile cele 

” nGuă esplicate capătă numirea, de. apercipiate, Însă interpretarea acâsta, a 
“ percepţiunilor. nâstre nu eschide posibilitatea erâreY; pentru că dacă. percep- 
ţiunile do mal inainte nu ai fost esacte, atuncl. resultatul percepțiuney - n6uă, 

Tr pote ajunge-uşor ilusiune. IHerbart, conform 
- sistemului stă propriu, esplică, apercepţiunea. din înşirarea lângă olaltă a ima- 

- ginilor. Steinthal, Lazarus și Wundt încă se ocupă cu apercepţiunea, ră Lotze. 
o numesce - consciință referităre ori „relativă“. - În realitate apercepțiunea nu 

tivitate intelectuală, o operaţiune raţională, cu al cărei 
ajutor cuprindem cu. chiaritate percepţiunile consciy, luând în ajutor conceptele . 

- formate de mal înainte. Despre rolul ce-l aii conceptele de mal înainte în 

|. 

a 

& $. 21. Graiul, | . 
Da 1. Espresiunea esternă a activităţii intelectuale, a cugetări, 
„este, graiul. - Acesta este simbolul cel“ mai adevărat, al - deosebiri 
dintre .om şi animal. Cu deosebire priu grai se manifestă “viaţa 

i, graiul nu este numai mijlocul. de 'comunicaţiune d 
culturii “nostre, ci e. şi motorul ci cel mai, principal. Se - iveste - dară necesitatea :de a tracta » în general despre” esenţa graiului. În înțălesul cel mai larg, graiul este espresiunea prin semne esterne 
„a actelor nostre interne, sufletesti. Să&mn, pâte fi ori' ce fenomen estern simţibil, care în urma asociării de idei pote să producă în. 
“Doi, anumite imagini. „Unele semne; se. pot. observa cu ochii, Gră altele ci urechile, cc 

. , | PN : i 
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De semnele visibile se ţin schimbarea coldret .de pe fața omului (faţa 
uneori se face ma! roşie şi de alte ori mal palidă); însă sămnul acesta nu pote 
servi de basă pentru graiă, căcă schimbarea acesta depinde dela multe împre- 

jurără, şi nice unu se manifestă în toți Gmenil într'un chip.. Alte semne sfint 

mișcările trăsurilor din faţă “(prin o singură privire potem esprima serii de 

simțeminte şi cugete). - Mai limpede ne potem esprima cugetele prin mişcările - 

corpului şi cu deosebire. prin - ale - membrelor. Aşa "de es. prin mână 

şi prin degete potem  esprima,: mărimea, distanţa, forme anumite, potem arăta ? 

po. ceva, potem.. respinge, amenința, chiăma, cere şel... Aprâpe tâte semnele 

„aceste sunt naturale, comune şi involuntare. Sint însă şi semne convenţionale, 

compuse în mod artificial, destinate spre a fi precepute cu ochii.: De aci se 

ține şi limba unor indiani cari uu se pot înţelege Ja întunerec. 

2. Însă prin cuvântul grai nu ințălegem întru atâta espre- 

siunea, ideilor: prin semne vădute, ci mai mult prin semne audite, 

și facem deosebire într& semnele naturale şi cele convenţionale. 
Semne naturale audite sânt aşa numitele intericcțiună sail cuvinte, 

cari ne esprimă simţemintele, şi se produe de regulă în mod îu- 
voluntar priu "mişcări: reflecs6;. de aci se ţin: oftatul, văietatul, 
„chiaitura, plânsul, risul şi altele. Graiul unui copil mic constă 
„numai din interiecţiuni de aceste, lipsele lui, dorerea şi bucuria, 

- tâte şi le esprimă prin sunete de.aceste. Și omul deplin desvoltat 
își esprimă adeseori simţemintele prin sunete de aceste; cu deose- 

bire simţeminte de tot viue: bucurie mare, dorere, spaimă, măniă 
şi altele. Chiar şi animalele ai graiul acesta şi-l folosesc mai des 
de cât 6menii, pentru că ele nu pot să-şi esprime: simțemintele 

„prin. semne. convenţionale. Deşi .la unele animale mai perfecte 

sânt destul de desvoltate organele ce. produc tonuri, cu tote aceste 

graiii propriu nu ai; pentru că cuvintele esprimate fără precepere 

“de unele paseri, nu se. pot considera de graiă. 

Graiă în înţeles propriii numim 0 limbă ce constă din sunete 

“articulute şi din grupe de sunete cari ospr imă anumite concepte. 

În acest, înţeles numai omul are limbă sai gratii. Interiecţiunile 

sânt espresiunile naturale şi involuntare ale sentimentelor nostre, 

pe aceste le avem dela natură, pe când limba proprie trebue mai 

întâi însușită. Spre a ne însuşi limba. sai graiul “nu este destul . 

a ave numai condiţiunile: fisice și anume a ave organul vorbirii în 
stare normală (gâtlej, laringe, coriul gurei, buze, nas $cl.); ci omul 

„trebue să aibă şi condițiuni psichice, și facultatea . de a folosi or- 
Banul vorbirii după plac, memoria, fantasia şi mai înainte de tote 

facultatea, abstracţiunei; tot însuşiri de acele pe | cari numai omul 

*
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le are. Împrejurarea, că animalele nu ati grai nu se esplică din 

- diferința fisică şi fisiologică din organe, ci din deosebirea intelectuală 

ce desparte pe om de animal. Omul este o. fiinţă rațională, cuge- 

tătâre, eră fără de activitate - intelectuală, şi cu deosebire fără de 

abstracţiune nu pote să - esiste o limbă: adevărată; e căcă „cuvintele 

_ sânt numai semnele cugetelor n6stre.. 

Deşi am dis, că fără activitate intelectuală nu pote să esiste o limbă, cu 

tâte aceste nu trebue să, credem că cugetarea, şi vorbirea sint identice, ca, şi 

„când cuvântul ar îi. espresiunca adecuată a conceptului, şi că întră cuvânt şi 

concept ar ti o legătură strinsă naturală, astfel în cât concept, idee, cugetare, 

__fără cuvinte, adecă- fără graiăi să nu pâtă esista. Dacă ar fi acesta, aşa, atuncă 

nu ne-am pot6 esplica, cum s'aii format atâtea limbi, şi cum se pâte esprima, 

același concept prin dduă suii mut multe cuvinte, şi crăși mai multe concepte 

prin un singur cuvânt. Şi uccu e uşor de. inţăles, că graiul și cugetarea nu 

sint inseparubile, cea ce. arată limba, surdomuţilor, Ce privesce graiul nostru 

„de acum, ufară de înălţimea, timbrul și intensitatea, tonurilor nu este în cl 

nimic dela natură. Cuvintele sânt semne arbitrare şi convenționale, simple 
„simbâle ale cugetăril. “Jicem, că cuvintele stint semne arbitrare, : nu dâră că. 
nu ne-am pote da, samă pentru co le folosim, ci pentru că nu sânt necesare, 

şi că pentru esprimarea unul concept potem alege ori care -din nenumăratele 
- cuvinte posibile, cari tote corăspund aceluiaşi scop. Cuvintele sânt semne. con- 

venţionale, nu d6ră că -Omenii sar fi înţeles anume cu privire Ja.. folosirea cu- 
vintelor_siuguratice, ci pentru, că adoptarea lor se basâză pe folosirea comună. 

Se vede dară, că nu limba premerge cugetării, şi nice cuvântul conceptului, ci 

din contră cugetarea e condițiunea indispensabilă a graiului, şi mal îutâi se 

““uasce conceptul şi numal după acea, cuvântul ce-l esprimă. Pe scurt: gândirea 

“pâte să fie şi fără graiii, dar grai adevărat fără gândire premergătâre nu pote 

să fie. Do altă parte este şi! remâne adevărat, că graiul ajută la fiesarea, 
desvoltarea și perfecționarea, activităţii intelectuale, 

3, Sciinţa limbei nu 0 “moştenim,. ci o învăţăm în copilăria 
nostră. 

folosesc cei din jurul : nostru Spre a esprima anumite concepte. 

Fără îndoslă, 

- n6stră naturală.. 

cari esprimă sentimentele lui, înse mult timp trece şi în. sunetele 

aceste se pote observa intonarea, mai. târdii învaţă a esprima 
vocale şi apoi consonante, cu un cuvânt, esclumaţiunile - naturale 
încep a se articula, şi copilul începe a compune în mod arbritrar! 

: târdiii incepe a imita -sunetele audite. 
esvoltarea intelectuală premerge totdeauna vorbirii. Copilul simte 

sunetele articulate, mai 

şi observă, după acea desvoltându-i-se facultăţile sufletesci,. începe 
a distinge relațiunile ce esistă între unele lucruri, „Si numai după = 

Pe încet începem a cunâsce grupele de sunete, pe carile . 

causa că potem învăța a vorbi zace în facultatea 

Copilul mic folosesce la inceput numai sunete, . 
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"acea. începe. a numi “unele obiecte. în o limbă. primitivă. “numită. 

“de alţii, şi intelectul lui începe a cundsce relaţiunea cs este între 
“sunetele acele. şi între anumite concepte: şi începe a-ŞI însuși 'rela- 

ui
 țiunea acesta. Se întîmplă uneori, că prin cuvântul ce esprimă, un 

„lucru cunoscut cuprinde tote lucrurile ce semănă cu lucrul cunoscut 
şi le numesce cu numele atela:. Aşa de es. pentru copiii din Blaş 
tote riurile sânt 'Târnave. Societate în -care se află, îl face atent | 
la erori, şi el începe a ajunge -tot mai mălt: la numirile- îndatinate. 

4. De aci se esplică, că omul: învață mai întât limba acelora, 
cari îl încunjură, în copilărie. '. În legătură: cu acâsta se ivesce. în- 
trebarea, cum a. ajuns -omenimea întrâgă la capacitatea de a vorbi, 

- sai unde să căutăm : originea graiului? - Sciinţele - esperimentale 
nu pot da răspuns îndestulitor, „pentru-că întrebarea acâsta coincide 
cu. întrebarea despre originea omenimei, şi se scie,- că nică istoria. 
și nici filologia nu pât ajunge până la l6gănul. omenimci. Filologia 
constată, numai, “că: din punct de vedere al limbii popârele” se 

=. împart în mai multe sămînţii (indogerman, altaic,, semitic), ŞI CĂ 
“limbile. se deosebese” din punct de vedere formal. (isolătâre, agluti: ” 
nătore şi flesive). Aaa SE : 

Cu tâte acâste, daiă considerăm limba: din punctul de vedere al.“ 
 stăriă de astăqi a filologiei, şi nu trecem preste epoca istorică, trebue 

să constatăm că omul, înzăstrat cu facultatea „de a cugeta şi cu ca- 
pacitatea de a vorbi, şi-a creat însuși limba şi a desvoltat-o treptat. 

Notă, Ajungând omenimea, la gradul acela, de cultură, în cât a simţit 
„+ meeesitatea de ași esprima cugetele cu semne audite prin cuvinte, a trebuit ne- 
"apărat să „ajungă şi la idea, de a, îmbrăca cuvintele în semne: vădute şi prin 
acea, cuvintele aă ajuns a fi permanente. "(Ilie est litterarum usus ut voces 
„enstodiant, Quintilianus). Cea dintâ! scrisâre a constat în desemnarea: lucrului 
sa a, întimplărit (demotică şi kyriologică), de acâsta scrisre se apropiă un alt fel - 

- de scriere, în: care obicetul se însâmnă prin o însușire caracteristică: de a sa, 
u. stadiul acesta, a. fost scrisârea Meesiecanilor. celor vechi. Cu.un paş ma! de 

parte a ajuns serisârea; atunci când unele: tipuri aă început a representa mal 
multe obicete ce semănă și prin acea a devenit posibilă simbolisarea, imaginelor 
generale (seris6re ideograficăi). “Eră trecerea, la, scrierea fonetică, Sa făcut aşa, 
că spre esprimarea, mal mulțor concepte carl la nume semăna, s'a „început a 
se folosi imaginea unui singur obiect. Imaginea obicetului a "devenit i imaginea 
sunetului, Desvoltaroa acâsta! treptată a, serisârei se arată ma! bine în scrierea - 
Egiptenilor, numită scrisâre hieroglifică.. Din serierea hieroglifică s'a desvoltat 

_ Serisârea, fenicienilor, din ucâsta cea grecâscă. şi Iatiuă, şi £ acestea ai ajuns Apor. 
i basa, toturor scrisorilor moderne. . 

5 

: limbă de copii. În urmă copilul începe a imita sunetele produse - 

. 

s 

„



- .— 66 i - 

DRE III. „Nisuinţa. 

$, 29. Ni isuința în genere, speciile e ci, 

1: Nisuinţă, în. înţelesul cel mai larg, - numim inclinațiunea 

îndreptată spre ajungerea unui scop, ce corespunde naturei vre : 

unui obiect. În înțălesul acesta potem atribui nisuinţă nu numai 

„omului, ci și ori cărui obiect, fi6 acela organic sail anorganic. “Așa 
"de es. magnetul are. nisuința de a atrage” a sine > fierul ce se află 

„în apropierea lui. - 

În înțeles mat propriii” atribtiim. facultatea. . nisuintei numai 
ființelor” viue.: În. fi6 care: ființă viuă se află o anumită potere 
“vitală, şi în urma acesteia fie care fiinţă viuă. se nisuiesce să re- 

aliseze scopul ce corăspunde naturei sale. Însuşirea acâsta, a fiinţelor 

„vii, Iată în înțăles mai strins,. se “numesce nisuinţă, naturală (appe- ! 

- titus naturalis). Aşa de es, nisuința naturală a plântelor e, ca să - - 
» erâscă şi să. se desvâlte, şi spre scopul acesta vle folosesc, materiile 

"din inu lor, de cari ai lipsă. . 

"La “fiinţele . vii, provădute cu facultate cunoseătâre, mai. 
seria. afară de nisuința naturală, încă şi o altă: nisuinţă, care 
„so. “îndreptă spre binele” cunoscut pe. cale simţuală sai intelectuală: ! 

" Nisuinţa acesta se bas6ză pe cundscere “şi se numeste: poftă. Cu-"" 
n6scerea e condițiunea necesară i a poftei (ignoti nulla, „cupido). 

Facultatea sutietâscă, prin care se produc acțiunile sufletesci. 
cuprinse sub numele de” poftă, se numesce facultate pofltităre, . 
(facultas appetitiva). Lucrările facultăţii poftitore se' manifestă în: 

 d6uă direcţiunj, Şi anume: deopârte ne silim să ajungem la acea 
„ce ni-se pare bun saii în 6re care privinţă, folositor, de altă parte - 
ne nisuim să depărtăm dela noi ceea. ce 'ni-se pare pentru noi răi 
sati stricăcios. Scopul final ŞI obicetul- formal al: facultăţii “poftitâre - 
este binele, pentru că și în casul acela, când  delăturăm răul, proprie 
nisuința nostră e îndreptată spre binele nostru. Prin “scopul final. | 

"se deosebesee' facultatea cunoscătâre de cea poltitâre; scopul acesteia. 
e binele, 6ră a aceleia adevărul. 
“ Pofta este o nisuință, co se basăză pe 'cun6scere;: 6ră cunds- 
erea ndstră uneori pote greşi; decă se pâte întîmpla, că “uneori 

„Poftim un lucru, care numai la 
Şi uneori ne depărtăm de un lucru, 'pe.e are-l con . răi 
numai în urm i siderăm' de 

a. er6reă ce „comite facultatea cunoscătâre (malum 

aparință e bun' (bonum apparens),.
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apparens).. în: amendâuă. ceasurile. aceste” nisuinţa : nâstră „e: în- 
„dreptată spre binele, sub a cărui formă „ni se presintă răul: Gu 
ratione boni). Obiectele - ce” le “poftim n6: privesc -la - rândul. cel: 
dintâiii pe noi înșî-nc,'adecă noi ne nisuim numai, spre lucruri de. 
acele, cară ne sînt nemijlocit saii mijlocit spre . binele sait folosul . 
nostru. „Ce: privesce pe alte pers6ne, se pote. întimpla, ca să ne i 

“ nisuim spre răul lor, ceea. ce provine de. acolo, că! din: erdrea - 
comisă de facultatea nostră, cunoscătore. considerăm răul. altora. de 
binele nostru: Cu un cuvânt, „Scopul și 4 obiecțul real al 'nisuinţei 
n6stre în ultima analisă e tot-de-a-una binele: - 

| 3. Lucrurile spre cari se îndreptă nisuința. nâstră se numesc - 
obiectele. materiale ale nisuinţei. După cum am. împărţit cun6scerea * 
după obiectele ci materiale, chiar aşa dicem; că şi nisuinţa. e de 
atâtea specii, de câte . specii sânt: și obiectele ci materiale: i 

Lucrurile spre cari se îndreptă nisuința nâstră se „Bot grupa 
în două clase. Și anume sânt lucruri, - cari: corăspund naturei 
nostre . simţuale şi cară se pot cundsce' pe. cale simţuală; aceste se. 
numesc bunuri “sinițuale. (bona: sensibilia), precum . e: :mâncarea, 
beutura, şel.. De altă parte -mai; sânt şi lucruri, - cari corăspund |! 

fiinţei n6stre morale | și spirituale şi pe cari le: potem - cuprinde -. 
"numai cu mintea nâstră, aceste se. numesc: bunuri spirituale (bona = 

insensibilia sive: spiritualia). ” Deosăbim „dară o 'nisuinţă simţuală” şi 
alta intelectuală. “Ac6sta. din urmă în înțăles mai strîns o numim - 
voinţă, „Deosăbirea esenţială dintre aceste d6uă nisuințe,. precum .. 

"ŞI acea, în.ce stă aievea” nisuința, se vor. „pot cun6sce cu chiaritate. 
„numai * după. ce vom tracta cu deamăruntul diversele moduri ale 
activităţii lor.. După: ce Yom desvolta. esenţa: nisuinţei simţuale şi - 
intelectuale vom tracta în deosăbi despre sentimente, e ca despre 

„unele fenomene sufletesc, „în cari Sat combinate ambele. specii 
„de nisuințe. ae îi î. 

! - Notă. “Înainte dă a tracta despre. nisuinţa simţuală şi cea intelectuală, 
- trebuo să observăm, cu 'priviro “la împărțirea acesta, că. nisuinţa n6stră, înte- 
lectuală s0. pote îndrepta şi spre lucruri simţuale, numal cât în casul acesta 

- nisuinţa nâstră nu le consideră de scop; ci numa! de. mijlco spre ajungerea 
unui scop. Bunurile simțuale “le pâto dori deadreptul - numai. pofta, nostră 

„Simţuală; cră voinţa nostră, numai mijlocit pe calea poftei simţuale. IRI 

SI 28. Nisuinţa nabivalii. Tustinetul şi dedarea, 

1. Nisuinţa naturală este 0: inelinaţiune spre o lucrare 
potrivită, ce nu e condiționată dela cundsterea scopului. În î urma. Ă e
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nisuinței "acesteia tote activităţile nostre se îndrâptă în mod în- 

voluntar si 'constant spre acea, ca să ajungem la tote lucrurile 

-corăspundătâre naturei nostre. i 

Nisuinţa saă inclinațiunea naturală se '6stinde la tot ce e de 
lipsă pentru susținerea vieţii nostre. Nisuinţa acesta se deşteptă 

prin diversele lipse, cari tote. se manifestă d& comun prin o sîmţire 

"de dorere, ce ţine: până la suplinirea lipsei, (de es. fomea, setea, 

- somnul şel.).* -- ii 
Nisuinţa naturală a omului e “îndreptată cu deosebire spre 

trei scopuri: spre susţinerea: vieţii, spre perfecţionare. şi spre fe- 
„xicire. Prin desvoltarea treptată a organismului nostru. se desvoltă 

şi facultăţile nostre trupesci şi sufletesti, şi în legătură cu aceste 
se înmulțesc și lipsele nostre; prin urmare cele trei direcţiuui 
principale ale “nisuinței naturale -vor. ave -fie care mai multe 

“ramuri. 

a) Cea. dintâi nisuinţă a omului se îndrâptă spre susținerea proprie. 
Fiecare om îşi iubesce viaţa şi se înfiâră de mârte. În urma nisuinţel ne 

„silim înainte de tâte să no câştigăm materiile de lipsă, pentru nutrirea corpului 
nostru, - Omul o în stare să se.resâlre la, ori ce faptă numal.ca, să scape de' 
mârtea de î6me. Din nisuinţa, acesta, provine inclinaţiunea pentru apărarea de 
sine, în urma căreia recurgem chiar şi la mijlocele: estrome, când e vorba să. 

ne scăpăm de vre un pericol, ce ne ameninţă, viaţa. Nisuinţele aceste, precum 

şi. cele alalte de natura, acâsta le aă şi animalele; cu acea deosebire, că la om 

pot degenera, precun şi degenerâză dacă nu sânt ținute în frâă prin rațiune 
gi voinţă... De a IE 

-b) Nisninţa, perfecționării 'stă în acea, că omul are inclinaţiunea, de a-și 
desrolta -poterile trupesci şi facultăţile sufietescl. . Fiecare organ al nostru se 
nisuiesce să lucre, adecă, să-şi desfășure poterea vitală co esistă în el. Cu cât 
folosim ma! mult :organcle; — fără do a-le oxhauria prea taro poterile, — cn 
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atâta se desvdltă mai bine şi funcţionâză mal potenţat, şi produce simţul mul- 
țumirei trupescl. . Analog ne nisuim să ne desroltăm şi facultăţile sufletesc. 

Însa-şi natura, nâstră se îndâmnă să ne lărgim cunoscințele, copilul îndată co - 

începe a vorbi, începe a pune mil de întrebări, cari tâte arată dorul de a-și 
lărgi cunoscinţele. Tot în același chip se manifestă şi inclinațiunea, nâstră spre : 
binele moral, îndată ce se deştâptă consciinţa .nâstră şi începem a deosăbi între 

bine şi răă. Oră cât do mult ar decăd€ un om în privinţa morală, totuşi atra- . - 
gerea lul naturală spre bine nu se nimicesce nici odată, Nisuinţa n6stră na- 
turală se îndreptă şi spre ceca ce 6 frumos. Nisuinţa .de a imita, şi de a 
forma lucruri n6ug se manifestă deja: în jocurile copiilor celor mici. După ce 
so desv6ltă omul îl cresce interesul faţă de frumosul ce întimpină în natură 
sau ce să pâte produce prin artă; €ră dacă mai are şi darul imaginaţiunei 
creatre, so nisuieşce cu o, potere neresistibi , 1 lă spre a esprima idea frumosului 
în vre una din formele simțuale. A îi 

e 

 



„_€) Dintre tâto nisuinţele n6stro naturale, cea may potornică 0. ceoa co so . 
îndrâptă spro fericirea ndstră. Până atunci nu avem linisce deplină, până ce 

“nu: ni-se împlinesc tâte dorințele. Scopul nostru cel mat înalt asto a ajunge 
la: fericire, şi 'nici nu esto om, care ar “lucra în mod conseiii: şi voluntar în 

„contra, fericire! sale. Chiar şi dacă. se sinucide cinova, lucră în interesul 
fericireă sale, căci după priceperea lui greşită prin mârte scapă de tâte n&casurile. 

“Am dis. mai sus, “că nisuinţă naturală, inanifestată. în cele 
trei direcţiuni principale, se îndreptă în prima linie. la persâna . 
proprie a celui ce se. nisuiesce ; nisuinţa- e așa dară egoistică. 
Însă omul nu e fiinţă singuratică, isolată; ci e o fiinţă socială, care 
numai prin convieţuire. cu semenii săi pote să-şi * ajungă scopurile 
sale. Un renumit scriitor dice: „Fiecare om alârgă după fericirea, 
sa proprie, înse fiecare își află fericirea, în altul; fiecare trebue să 
aibă afară de sine ceva, prin care, şi în care să trăiescă.« De aci 
se ţîn inclinaţiunile „n6stre naturale referitre la viaţa socială, 
numite simpatice, precum e: comunicabilitatea, compătimirea, bine-. - 
facerea şi altele, cari se manifestă prin aşa numitele „sentimente. 

| Nisuinţele naturale înșirate mai - sus sânt comune tuturor: 
- Gmenilor, ba cele 'simţuale se află Şi la animale. De “aceste din 

„- urmă se ţîn cele ce privesc, susținerea proprie, nutrirea, apărarea 
„Vieţii şi altele. Omul îndată ce ajunge la precepere şi la usul . 
raţiunei,: începe. a-şi cunâsce' lipsele - sale naturale, şi se nisuiesce 
în mod consciii pentru a-le îndestuli; ră .nisuința animalelor e 

condusă numai prin instinct, şi. de acea inclinaţiunile- animalelor . 
le numim nisuinţe. instinctive, | 

-Instimctul este  basa funeţiunilor vieţii animalice, Și este 
0 potete, care îndemnă fiinţa viuă spre o acţiune potrivită lipselor- 

sale, fără ca fiinţa viuă să fie conscie de scopul final al acelei 
acțiuni. - Instinctul se deosebesce “de “celealalte nisuințe naturale 
prin acea, că de o parte se: îndreptă esclusiv numai la îndestu- . 
lirea lipselor vieții corporale, şi de.altă parte nu cundsce de loc 

"Scopul. final al acţiunilor sale. - Esenţa instinctului se pote cunâsce 
mai bine din studiarea vieţii animalelor, pentru că în tâte acţiunile -. 

-- lor îndreptate spre susținerea vieţii lor aflăm manifestări. de ale 
i instinctului. - Nota caracteristică a instinctului e, că lucrările con-. 

duse de: el se fac în lipsa totală. a. cundscerii scopului, dară cu 
„tote aceste. întrun mod de tot potrivit scopului, ceea ce ne arată - 

esemple nenumărate. Dacă am admite, -că animalele lucră în cu-: 
„ Noscința scopului Și cu premedițare, atunci „ar. urma, „că: unele



“animale întrec pe. om cu privire la facultăţile intelectuale, ceea ce. 
nu se pote admite. .. - 

"Aşa de es. esistă painjini de apă, cari își fac ţăsăturile în fundul lacului, 
şi-ŞI conduc acolo aerul prin un tub mic. Pe calea acâsta painjiniă ait inventat 

campana, corlarilor înainte -de 6meni... Albinele îşi 'zidese faguril din celule 

gese-unghiulare, şi se pâte.arăta prin calcul, că acest metod o cel maj practic, 

încât privesce economisarea în spaţ şi în material. Unit flutură, co so ţin de 
specia tortricidelor, în grigia lor de goneraţiunea venitâre, formâză ţesături atât 

: de corăspundătâre şi cu atâta artă, încât 6menil numa! în seclul al 17-lea, at 

- potut aprecia lucrarea lor şi anume,” pe când fisicului holandes Huygens I-a." 

succes a arăta prin calcul mai înalt, că modul cum se formâză ţăsătura aceea 

o cel mai corăspundător posibil. AIE | 

„: Nisuinţa naturală, a omului încă se manifesteză. la început în 
formă - de lucrări -instinctive. La copiii mici nu le e desvoltată 
nică consciinţa de sine.şi. nici mintea, cu tâto. aceste îndeplinesc 
acțiuni ce cor&spund lipselor .lor naturale, deşi nu cunosc scopul 
acțiunilor -acelora. Îndată ce se deştâptă în om consciința de sine, 
încctă de a lucra instinctul, şi intelectul îi cuprinde locul, aşa cât 
«nu; numai tă „recundscem cu' chiaritate lipsele nâstie, dară tot de 
odată alegem cu precepere şi premeditaţiune mijlâcele, cară ni se. 
par” că conduc: mai bine la suplinirea lipselor. Fiindcă la om - 
instinctul e înlocuit prin intelect și intențiune,. de acea urmeză, 
că nisuințele nostre, .. îndreptate cu deosebire spre îndestulirea 
lipselor simţuale, pot. să degenereze, ceea, ce la animale nu se 
întimplă nici: odată. De altă parte, dacă intelectul vre unui 0m . 

„este din vre-o causă debilitat (b6lă: gr6a trupâscă saii sufletâscă), -: acela nu pote trăi fără de ajutorul altora, căci lipsa intelectului | 
nu se suplinesce prin instinctul, ce la animale lucră cu ătâta pre: - 
cisiune. La omul desvoltat este intelectul, care îndrâptă nisuinţele. 
Une ori observăm şi la omul desvoltat lucrări, cari” le atribuim 
instinctului, deşi faptele aceste nu se baseză pe instinct, ci sânt 
mai mult resultatele dedării,. - E 

o 3 aa 
| Pi | | 

îă Afară de nisuințele naturale . înăscute în om, mai deostbim 
inclinaţiuni însuşite prin tin eserciţiă îndelungat. Inclinaţiunile aceste - 
pot privi atât activitatea: nâstră trupâscă, cât şi cea, sufletescă; şi. se cuprind sub numele comun de dedare. Dedareii e o capacitate ” 
constantă spre a îndeplini vre.o lucrare, ce se produce prin acea, că împlinirea lucrării respectivă ne face cva plăcere şi do acea sântem aplicaţi a o repeți. Cu cât “repețim mai adeseori acea-și > lucrare, cu atâta se întăresee mai mult inclinațiunea, Şi în urmă. 
devine ca.a d6ua natură, | o a 

N 

« 

 



| Din -definiţiunea de. maj. sus “tesultă,. -că  dodarea semănă .. 
în câtva, cu instinctul, ea ne îndeamnă în. continu la. împlinirea 
vre unui act, şi noi îl împlinim: din ce-în ce cu mai puţină pre- 
meditaţiune, şi în urmă cu totul mechanic: Dedarea nu se bascză 
pe natura, nostră, de acea se -pâte schimba, pe 'când instinctul nu: 
Alte dedări avem în tinereţe și altele la bătrâneţe, Copiii mică 
se pot desvăţa, dela: datine rele chiar şi prin - silă. Prin propus 
firm şi prin voință tare - pote omul, „scăpa de ori ce dedare, fie 
acea cât de învechită. De altcum e€ și detorința Omului, ca să se | 
scape de datinile „rele, ca acele să nu începă a domni preste el Şi - 

să nu se prefacă în pasiuni.. Din aceste resultă destul de chiar, 
ce îns&mnătate are dedarea nu numai în viaţa: nâstră trupescă,: ci - 
şi în cea morală. Despre aceste va fi vorba, şi mai -târdiu. 

Notă. Pe ligă uisuinţele naturale generale, despre cari a fost vorbă 

mal sus, mal aro omul și inclinaţiuni individuale, co depind dela constituţiunea 

„ul corporală, dela temperament, şi dela altele. Așa de es, e inclinaţiunea saii 
așa, numitul talent musical, co se basză pe perceptibilitatea estraordinară -a 

nervilor acustici; talentul poetic, . ce se Das6ză po imaginaţiunoa viuă şi activă, _ 
şel. Între inclinaţiunilo . naturale ocupă un loc deosebit îdiosyuerasia, co se 

manifestă într'o grâţă, ură ori înfiorare faţă do unele bucate, beuturi, mirosuri, ” 
colori, sunete, animale el. a dea o 

A. : Nisuinţa, simţuală, 

$. 4. Poitele şi inclinaţiunilo simţuale, 

1. După. cum ă fost vorba, şi mai sus, la ființele. provăqute « cu 
„facultatea, „cunoscătâre, -pe lângă nisuinţa: «naturală mai “aflăm şi 

“pofta simţuală; întemeiată - pe cunâseerea” scopului, ca pe 0 -con- 
dițiune necesară. La Gmenii adulţi, cari își cunosc lipsele 1 naturale; 

nisuința se; manifestă” de regulă sub forma. poftei. ; 

„Pofta “se manifestă la început: ca, nisuinţă simţuală, ca. SC1I-. 
sualitute.. În copiii mici se desvâltă diverse pofte simţuale, ca și 
în animale. Dacă copilul a gustat - de- câte-va ori mere saă. alte - 

pâme bune, e destul: să vâdă un măr, ca să-și întindă mâna după 

Poftele simțuale aii rol -însămnat şi -în viaţa “adulţilor, căci : 
inrea voinţa îndreptată spre - scopuri anumite, şi cu deosebire * 

NE când e îndreptată spre câștigarea bunurilor materiale. a 

“Pofta simţuală -e. produsă de facultatea poftitâre, Și obiectul 

„că specific e bunul simţual. De bun. simţual considerăm tote 

„



lucrurile ce produc îndestulire și plăcere trupâscă, adecă voluptate. 
Pofta simţuală se manifestă în dâuă forme: Şi ca dorință şi ca 
aversiune, Dorim ceea ce ne promite o mulţumire simţuală și în 
genere ori ce bun : simțual, 6ră ne depărtăm, ne înfiorăm de. răul 
“simțual, de tâte lucrurile, cari vatămă îndestulirea trupâscă, şi 
produc simţiri durerâse sai- cel puţin. ne conturbă: datinele- vieţei. 

Considerând lucrul în generul, pofta simţuală se îndrâptă spre 
binele simțual în mod: firesc şi necesar; aşa încât ne este cu:ne- 
potință a rămân6 îndiferenți faţă de bunurile simţuale,: nu potem! 
să nu urim bunul simțual şi să dorim răul. 

Însă faţă de bunurile simţuale singuratice, facultatea poftitore . 
e indiferentă, adecă, nu are determinațiune “necesară, . ci alegerea 
depinde 'tot-de-u-una dela obiectul cunoscut. În tot ceasul, dorința 

  

se deşșteptă prin obiectul pe: care-l recunscem de bun simțual; . - : 
ră aversiunea prin un obiect. considerat de.răă simţual; de unde 
resultă, că poftele. nâstre nu depind cu totul. dela noi, ci se de-. 
termină tot-de-a-una și prin obiectele -simţuale, ce ne vin în cale. _ Nisuinţele naturale sânt inclinațiuni constante, pe când poftele simţuale până ce nu devin datine saă pasiuni sânt nutmat temporale, . -căcă - după îndestulirea poftei simţuale, încâtă pofta pe un 'timp, „Sail pote încâta şi prin: ivirea pedecelor ce nu se pot delătura: Poftele încetate: se ivesc de noă dacă se reînoiesce în mintea nâstră imaginea bunului simțual. a 

2. . Pofta simţuală în sine. nu e:act voluntar, cu tâte aceste e supusă voinței în multe privințe. Înainte de tâte voinţa. nâstră „are infiuință asupra producerii, ivirei şi înnoircă imagii cari la rendul lor deştâptă. poftele. : Noj sântem capabili să ne. întorcem cugetarea dela un bun simţual şi 'să ne îndreptăm aten- - țiunea 'spre.-alte lucruri, și” prin acea stîngem pe cale indirectă pofta, sai îi dăm altă direcţiune.. ; Voința nâstră & în stare să intluințeze asupra poftelor Simţuale și în mod: direct, căci "nisuin- du-ne pe cale intelectuală spre un bun mai înalt, facultățile mai. 
înalte trag după sine de regulă pe cele” inferidre, și aşa pofta se supune vointei.“ În urmă, voința nostră are influință şi “asupra 

e, pentru că actele nâstre. esterne, 
îndestulirei poftelor n6stre simtual 
(realisarea -ideelor) sânt cu totul su numai tea ce voim, și o voinţă firmă pâte rosista ori când poftelor ionţaa 6. La animale nisuinței naturale îi urmeză. fapta:corăspun- da . i Ş / 

ta 

|&tore nemijlocit ȘI în 1n0d necesar, pe când la om nisuinţa depinde -: 

> 

  
aginilor simţuale, 

puse .voinței nâsre,- şi faceni 
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în mare parte dela voință; şi se, nobilit&ză pri accea, că se îndreptă 
spre ajungerea scopurilor mai înalte... 

“Din împrejurarea, că voința - nostră are. mare infuinţă asupra 
poftelor simţuale, urmeză de: sirie, că ţinta nâstră morală trebue să 
fie tot-de-a-una îndreptată întracolo, ca voința nostră să. domnescă, 
între tâte împrejurările - asupra sensualității, “căci fericirea ade- 
“vărată a omului stă în acea, că poftele sensuale să fie în contor- 
mitate cu: voinţa. -D6 sine se înțelege, că facultăţile -sufletesci 
inferi6re trebue să se îndrepte după cele superidre, şi nu întors, 
prin urmare nisuinţa intelectuală trebue să conducă pe. cea simțuală.. 

Sensualitatea „ca o facultate mal inferiâră trebue să fic. supusă voinței, ca une facultăți mat înalte, precum şi însa-și voinţa o supusă, rațiune), carea 
cârmuiesce - tâtă viţa omenâscă. Poitele nâstre, după natura lor, nu sint supuse nemijlocit .raţiuney, şi fiind nor fiinţe -trupesei voința nâstră încă e 
mal aplicată spre binele simţual; de aceea, se întimplă adeseori, că nor-dorim - „Lucruri, cari se opun” „postulatelor minţii nâstre, - 0" astfel de- dorință, basată * 

“de alteum pe inclinaţiunil n6stro naturale, se numesce dorință. disordinătă, 

. 

concupiscinţă, Cunâscerea simţuală, - pote considera . de bun .un' lucru, cure 
produce numar: îndestulire momentană; 6ră cunâscerea. intelectuală cală, - că 
îndestulirei aceleia are să-l urmeze în loc do bino un răă. O astfel de "dorinţă 
nu 0. potem numi nenaturală, cu tâte aceste voința trebue 'să fio cu luare. 
aminte şi să suprime astfel de dorinţe, ca, să xiu ajungă ele la domuie, prin co . NI 
Sar conturba ordinea, morală, şi ecuilibriul spiritual. „Împotrivirea poftelor' faţă de cele. dictate de raţiiine, ort cu alte cuvinte deșteptarea - concupiscenţei, în - 
Sine privite încă nu constitue un răi moral; acesta urmeză numal atunci, când 
"Voința nâstră e slabă şi nu'pâte resista poftelor. 

Nu numai voința are infloință asupra poltelor” nostre “sințuale, 
_ci și aceste la: rândul lor se silesc să ne determine voinţa într*o 
„Parte sai alta. Pofta simţuală deşteptă activitatea imaginaţiunei, 

„nici nu sânt produse din lipsele constante - ale naturei. nstre; ci 
“sânt numai urmările * împrejurării, că voința nu a fost destul de 
tare, ca, să resiste poftelor simțuale. .. 

- pofta. de a imita. La, început: vede omul, că alţi. aii- plăcere în beuturile 
alcoholice, imaginaţiunea acesta sertesee: de iritaţiuno esternă și produce poftă. | 

" ânaligă.  Plăcerea, odată gustată îndâmnă spre indestulirea continuă, până ce 

care se silesce să slăbescă. „poterea voinţei “prin. acea, că îmbracă 
„Obiectul poftei întrun vesmânt s6ducător, Dacă în casurile aceste 
voinţa nu pâte să .resiste poftelor | simţuale, opuse scopurilor * 
mai înalte, atunci pe încet -se produce în om o dedare față de 
bunul acela: simțual, inclinaţiune simțuală. E uşor de: înţeles, că 
inclinațiunile aceste nu se bas6ză pe facultatea nostră poftitâre, ş 

“Aşa de es. inclinaţinvea, spre bcuturi aicoholice so incepe “de regulă din



> 

în urmă se prefaco în datină, așa, încât începe a'so ivi pofta și fără de iritament 
estern, numa! prin influinţa simplă a imaginațiuuei. Însă, dacă ne convingem, - 
că beuturile aleoholice, sai usul necumpătat al tăbacului, ne simt spre stricăciune, 

„potem abdice de ele, i prin voinţă. firmă potem să înăduşim poftele ulteridre.. 

3, Precum îșt are facultatea cunoscătâre” organe anumite, 

prin cari îi îndeplinesce funcțiunile, așa şi-le are şi facultatea 

„poftităre; “Organul central al facultăţii poftitâre, este sistemul 
"cerebro- -spinal, asemenea şi “sistemul gangliar,; încât e în legătură . 
cu sistemul cerebro- “spinal,: Și încât comunică acţiunile cu organele - 

- vieţii vegetative. Acţiunea poftei -simţuale se îndreptă spre lucrurile 
ce ne prestati mulțumire trupescă, de acea Și trebue să considerăm. - 
sistemul nervos: de organul acestei facultăţi, căcă tâtă destinaţiunea | 
sistemului nervos culminâză. în. susţinerea vieţii animalice. Sistemul 
gangliar numai întru atâta se pâte considera „de organ al facultăţii 

„poftitâre,” încât e în” legătură cu. sistemul“ cerebro- spinal.  Crerii 
siint de a se considera de organul central al toturor funcţiunilor - 
simțuale (Vei $. 4)... i 

Aotă. - Cumcă şi sistemul + gangliar e un organ al facultăţi poftitore, * 
"se va veil6 nat jos, - când va, îi votbă „despre sentimente, ŞI în. specio despre 

pasituul & 31) - 

B. Nisuinţa intelectuală, 

ş 23, Obiectul și actele! voinţei. 

“Omul nu este numai: “fiinţă simţuală, ci ŞI intelectuală; 
prin urmare nisuința. nâstră „Du se restringe numai. la lucrurile - 
simțuale, ci se estinde şi la 'o activitate nai înaltă, ce so mani- - 
festeză în nisuința intelectuală, adecă, în voinţă. i 

Precum tâtă nisuința omendscă,. în genere, aşa ŞI voință 6: 
îndreptată tot-de-a-una: spre bine. Răul numai 
dacă ni se arată sub forma bunului, saă 
„legătură cu vre un bun. 
dela noi, și am aju 

aşa îl potem voi, 
aecidental, când - e. în 

În tâte cele alalte casuri dâpărtăm răul 
nge: în contradicere cu -noi: inşine, dacă am.pote. 

dori râul pentru sine, “fără, de a fi în leg gătură cu cova bun. Deşi - 
se îndrâptă voința nostră, tot-de-a-una. spre- bine, cu tâte aceste 
nu fiecare bun e în Stare să deştepte nemijlocit. nisuința ndstră 
intelectuală, ci numai binele acela care e de dorit, pentru sine însu-și, adecă binele, ce-l potem. cuprinde cu mintea, nostră. Motivul. te pune în lucrare voința nâstră e tot-de-a- una vre un scop. Binele . 

- 
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simţual singuratic, plăcutul ș sait folositarul ca „atari, nu pot fi scopul 
voinței nâstre, ci numai: mijloce, cari conduc. „la un Scop mai înalt. 

Voința se deosebesce 'de pofta simţuală chiar. și prin obiectul . 
- acesta specific.. Pe 'când pofta simţuală - se îndr6ptă spre bunuri — 
“Simţuale; cară produc plăcere” trupâscă,: pe atunci. voinţa are de 
“obiect un bun mai înalt, un bun ce e în legătură cu scopurile maj . 
înalte ale vieţii n6stre, :cu destinațiunea nâstră morală. Chiar de 

„aceea, dacă vre un bine nu: corăspunde, acestor. scopuri mai înalte, 
" voinţa nâstră se silesce a-suprima pofta îndreptață „spre el. Din. - 

“aceste rosultă, că voinţa este- o facultate deosăbită de facultatea 
pottitâre, şi e de o ordine mai înaltă. 

Ori-ce lucrare a voinței e: îndreptată spre un Scop, 6re are, 
Și scopul acela trebue să fie cunoscut, că pe-cum nu potem pofti .. 
ceva, ce nu cunsscem, cu atât mai puţin potem voi” (nihil volitum, 
nisi praecognitum).. Numai mintea n6stră pote să producă concepte 
abstracte, de acea numai. mnintea h6stră pote să recundscă, Ore bun 

“e în sine cutare lucru, ȘI să aprecieze mijlâcele : cari conduc la el. 
„De: aci se esplică pentru. ce numim noi voinţa nisuință intelectuală, 
și pentru ce aii numai Gmenii voinţă, ră animalele nu. . 

“Ori cărui-act al voinţei, n6stre îi premerge “cundscerea in- 
telectuală a scopului spre care se îndreptă voința, sai. mai bine: 

i dicnd premerge judecata, 6re lucrul acela bun. e, şi dre potrivit 
0 scopurilor nOstre. .... Ă 

De altă parte la actul: voințe! nu-e necesară” cunâscerea, că 6ro. dintre 
două lucruri, care corăspunde mai bine scopurilor n6stre; deşi voinţei în pre- 
merge de regulă cumpănirea scopului, precum şi alegerea mijăeelor, celor mal 

- Dotrivite. . 

2. Ca să. cun6scem cu: mai multă esactitate esența voinţei 
Ti6stre, e de lipsă să deosebim: mai întâi diversele. moduri ale 
activității nostre. Noi deosăbim mai întâi acte. voluntare, la cară. 
tot-de-a-una cundscem; deplin scopul. la care voim să ajungem, ceea 
„Ce.nu se întîmplă nică la, actele -instinctive şi -naturale şi nică la 
lucrările poftei simțuale, considerate : ca atari, Mai deosăbim luerări 
indeplinite fără voința nâstră în urma unei forțe esterne. Maă de 
parte deosebim “lucrără necesare, cari. se „Produc în urma poterei. 
ce, esistă în noi, în urma naturei nostre, aşa în. cât nu potem să, 
ne'scăpăm de cutare act sufletesc -şi nu. potem ca în același timp 
să ne: îndreptăm atențiunea -în altă parte. . În urmă, esistă acte - 
libere, pe. cari. le. împlinim fără de vre o silă internă sati esternă, 
Şi chiar de acea e e potem continua sai  introlăsa dupi plac... 

„N



Din cele.espuse resultă, că .numai lucrările făcute în urma * 
unci forțe esterne sânt-în oposiţie cu voinţa nâstră; 6ră lucrările 
necesarie nu sânt în „oposiţie. cu voința, căci de conceptul voinţei. - 

“se ţine numai acea, ca să 'cunâscem 'cu mintea nbstră scopul lu- 

„crării, 6ră lucrările: necesare nu eschid cundscerea scopului. Acum 
se ivesce întrebarea acea, Gre sânt ele necesare tâte actele voinței: 

nbstre, sali că doră esistă şi acte cu adevărat libere? 

„8 Dacă medităm cât de puţin asupra lucrărilor nâstre, 
- numai decât observăm, că esistă lucruri, cari le voim cu necesitate, 

Şi din conceptul voinței, desvoltat. mai sus, potem statori uşor: 
obiectele “ lucrărilor necesare.  Sântem necesitați a; voi înainte de - 
tote a) Vincle în genere, pentru că voința n6stră se îndrâptă spre 
binele comun, spre ceea ce e bun în sine; “decă nu potem voi ceea 
ce e în, oposiţie cu inclinațiunea nostră naturală; .b) voim cu ne- 

_cesitato fericirea ndstră în genere, pentru că scopul: ultim şi cel 
mai înalt al omului este fericirea sati îndestulirea, toturor dorințelor 
nostre, față de acesta nu pote îi voința nâstră indiferentă şi nu e 
cu putință ca în mod Taţional să potem lucra în contra acesteia; 

„€) ne nisuim să ajungem la Binele cel maă înalt, în care presupunem 
că aflăm fericirea n6stră deplină; în urmă d) voim cu necesitate 

„niijlăcele de lipsă spre ajungerea la fericirea nâstră, căci: ar fi 0 
contradicere internă, dacă am- voi un scop 6re-care, şi nu am vol. 
mijlOcele, cari conduc la acel Scop... Mai. esistă lucrări sufletesti: 
necesare, cari se produc involuntar în, mintea. n6stră, îndată ce ni 
se ivesce imaginea binelui. sait a râului. De aci se ţin poftele 
intelectuale ce se manifestă în sentimente, despre cari va fi vorbă E 
mai târdiil. 

| 
„d. Fată de. tâte” lucrurile; afară de cele înșirate mai sus, 

voința n6stră este indiferentă, adecă nu. are determinaţiune . ne- 
cesară, pote să al6gă un bine sait altul. Ce privesce binele sin- 
guratic, dacă nu stă în legătură strinsă cu „binele suprem saii cu 
fericirea supremă, „potem să-l voim: sai 'să nu-l voim, după plac. De orece Omenii diverși își află fericirea în diverse lucruri, Şi de. „rece având noi cunsscere neperfectă față de bunul cel mai înalt, | de aceea din acest punct de vedete, adecă față ă de binele singuralic, 

„voinţa nostră nu | - are determinaţiune necesară. 
ast It indiferentismul voinței nâstre Şi întră. indiferentismul facultăţii S poftitore este o analogie, că şi acesta din urmă e indiferentă faţă de | siuguraticile bun 

| 
uri simţuale ($. 20. Însă. -pe când detorminaţiunea faptică a 

, 
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poftei n6stre simţuale depinde tot-de-a-una dela un lucru estern, adecă binele 

“simţual recunoscut de atare (inâifferentia passiva), pe atunci determinaţiunea 

„„voinţei ndstre -nu depinde dela obicâtul estern; ci voinţa nâstră e capabilă să 

„se determine ea pe sine însa-și independent „dela, ori-ce obiect estern precum 

so și determină fără de ori-ce influinţă esternă (indifferentiu activa et positiva). 

“Facultatea, acâsta, ce deosebesce esenţial voință; de pofta simţuulă, ge numesce. 

* facultatea de a delibera. . a Ă 

| 5. Din cele dise. mai resultă şi acea, că relaţiuneă dintre 

voință şi cunoscere e diversă de relaţiunea ce esistă întră cunoscere 

şi pofta simţuală. . Obiectul .recunoseut de un bine simţual este. 

“cause ce produce pofta simţuală, ră pentru voinţă binele recunoscut, 

"este ce e “drept condiţiune, însă nici odată. causa producătore; 

cundscerea pote se servâscă cel mult numai de motiv al determi- 

nării, fiindcă voinţa se determină pe ca însa-și. . Voința nâstră nu. 

se determină spre nici un bine particular cu necesitate,- pe cum. 

„se întîmplă la pofta simţuală; deorece o astfel de determinaţiune 

-mecesară ar fi în contradicere cu deliberarea, - carea: e o însușire 

“naturală a voinței. Urmeză dară, că - Tuerările : nostre. privitor” la -.: 

- bunurile particulare sânt libere: Despre acea, că în ce ştă liber- . 

tatea voinței, va.fi vorbă în Ș-l.următor. o 

Notă. Actele, cară se baseză pe deliberarea. voinţei n6stre, se numesc 

- și acte omenesct sati umane, spre a se deosebi de actele așa nuinito ale anului, -. 

sub cari înţălegem actele: ce: se ţin de viâţa nâstră vegetativă, precum şi actele 

curat simțuale, cari saii nu depind de loc "dela voinţa -nstră,: sait depind 

„Duinal în parte, şi nici în casul acesta deadreptul. Actele omenesci se împart 

„Cră-şI în agte, cară în întreg decursul lor. stai sub voința nâstră (actus cliciti), 

“de aci se ţin do es. actele înbirei şi a altor pofte! înteleetuale; şi în acte cari 

se produc prin voinţa nâstră,. însă se îndeplinesc; prin vre-o altă facultate su- 

iletescă supusă voinţei (actus imperati). Esporinţa ne arată, că afară de func- 

ţiunile vegetative şi organice, tâte actele nâstre stait sub domnia voinţei, şi că 

voinţa aro iniluință Dotăritâre asupra lor. ' Voința pâte să modifice după plac. 

„direcţiunea 'observaţiunilor nostre simţuale, dirceţiunea imaginaţiunilor, și să, 

eroiâscă cursul cugetări! n6stre; pote să stingă poftele nâstre simţuale, şi le 

p6te aprinde după plac prin deșteptarea imaginelor' corăspundătore. În urmă, : 

voința dispune despre tto mişcările corpului nostru afară de mişcările. reilecse. 

| “Si 26, Libertatea voinţei. 

1. Conceptul libertăţii este în oposiţie: cu conceptul nece-. 

sităţii, de aci urmâză, că libertatea stă în scutirea de sub ori ce 

necesitate. Necesitatea o de dâuă specii, şi anume: estern numită 

ȘI silă (coactio), când lucrarea'se determină prin vre-o causă esternă, 

esistentă afară de subiectul lucrător; internă, sati necesitate naturală,
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când lucrarea “se determină prin vre-o. causă ce esistă în natura 
-” subicetului, astfel” încât subiectul nu pote să nu lucre așa după | 

cum îi dicteză poterea acesta. De aci urmeză, că trăbue să deosbim - 
două specii de. libertăţi, una 'ce stă în scutirea de ori ce silă: 
esternă, şi alta ce stă în*scutirea de ori „ce necesitate naturală, 

2 Cumeă vointa, nâstră e scutită de sila 'esternă, e uşor de. 
- înţeles, căci voință nâstră se-pote îndrepta. numai spre lucruri ce. 

corăspund inclinațiunilor n6stre;. 6ră dacă ar influinţa vre-o silă 
esternă ar trebui să-voim ce'e în oposiţie cu inclinaţiunile nbstre,. 
ceea. ce” ar forma o contradicere, dedrece în acela-și timp ar trebui 

„ea un lueru să -corăspundă inclinaţiunilor. nostre şi tot deodată să” 
nu corespundă. Voința co-și .contradice şic-şi nu se pâte numi 

- "voință, : Ceea, ce: voim, nu pâte fi nici odată produs de silă. 
, Numal eât nu este iertat să confundăm actul voinţei cu actul estern, cu 5 
„îndeplinirea, fapteă, căcl. se întîmplă “destule: oră, că în urma vro unei sile 
esterne - trebue să facem ceea, ce nu roim.. Însă la 'actelo _acoste voinţa nâstră . 
rămâne totuşi liberă, voinţa sait intențiunea depinde numa! dela no. . Se dice 
“une eri, că lucrul acesta sai acela m'a silit să me determin:spre o faptă 6re 
care, însă aici sila nu -atinge 'strins determinaţiunea,. nâstră, ci numal incliua-” | 
țiunile uâstre de mal înainte; noi may înainte nu am. voit luerul- do sub, în-., 

„trebare, “însă atum îl roim;. şi do.acea ne-am determinat să-l facem. Resultă, - „că orice lucrare a voiuțeă 'nâstre e cu totul liberă de ori ce silă şi de orice _ 
necesitate esteraă.. Conceptul libertăţii adevărate cuprinde în sine şi scutirea 
dela orl-ce necesitate naturală. -. .. . i 

3. Voința nostră e liberă și fată do necesitatea naturală. 
Libertatea acâsta din -urmă se numesce și libertatea, indiferenței, pentru că determinaţiuncă necesare 'se opune indiferența. Însă mai. „adeseori se nuniesce Zibertatea alegerii (libertas electionis) în urma 
cirela ne stă în voiă între tote împrejurările și în tâte casurile să facem. un lucru sai altul după. plac, după liberul" arbitrii. Din aceste resultă că esența. libertăţii: stă în facultatea alegerii libere, ce se hascză pe facultatea deliberării, despre care a fost vorbă mai Sus. În libertatea: acesta se: arată superioritatea “voinței faţă de - polta simțuală. Pofta Simțuală funcţioneză cu necesitate determi- . nată “de împrejurările “date; dră voința. nâstră este: îndependentă: 
dela ele, și se determină pe inc însa-si fără considerare la causele determinătâre interne sa esterme. CI Ea 4. Dacă, considerăm libertatea: voinței. din punctul de vedere al lucrărilor omencsci, observăm că libertatea se pste manifesta în trei chipuri: a) sântem liberi să facem un lucru sait să nu-l facem, 
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“sai cu alte cuvinte potem. alege liber întră d6u& lucrări contra- 

p-
 

4 

dicătâre, aşa de. es. depinde - “dela voia nostră, să seriem sait să 
nu - scriem: (libertas - contradictionis); b) sântem liberi să alegem -. 
unul dintră două sati mai multe lucrări diverse între sine, de: 6s.. 
între cetit, scris, umblat, cântat (Libertas specificationis);, şi” în urmă, 

'€). sântem liberi să “alegem între d6uă lucrări contrari6, de es.. să. 

iubim pe cineva, saiă-să-l urîm, să susțindm un lucru în întregitatea - 

lui sati să-l sfârmăm - “(ibertas contrarictatis). Dacă forma acesta, 
din urmă a, libertăţii se. aplică la. alegerea: între „binele“ “ŞI răul 

E e . 
- moral, atuncă se numesce de comun "libertate -morală. 

De sine se. înţelege, că între speciile de libertăți înşirate mai 
sus locul cel -mai de' frunte îl ocupă libertatea” morală.. Actele 
libertăţii nâstre morale sânt cu. mult mai: bătătbre la ochi, decât 
să mai fie lipsă de. vre-o argumentare; -că noi: potem alege liber 
întră bine şi“răi. - Numai acea întrebare se pâte ivi, re. cum se. 

pote uni cu nisuința n6stră intelectuală libertatea . de a alege şi 

voul moral, deși obiectul. specific” al: voinței este binele? Contra-: 
dicerea aceşta. e numai la aparință,. şi se delătură îndată ce ne. 

: aducem aminte de” cele: dise mâi sus, și:anume de acea, că uneori 
“xăul moral. ni: s6 presintă sub forma binelui, Sati că 'răul este în - 
legătură cu binele, şi de acea potem voi răul.: De altă „parte no 

nu cunscem deplin binele. cel. mai înalt, şi “ajungerea la el e. 

împreunată- cu multe greutăţi, lupte, şi cu multă lăpădare de sine, 

cari: tote cuprind” în sine. ceva răi, şi "de ac6a. potem alege liber - 

"binele cel mai înalt, dară potem.să-i “preferim Și bunurile temporale, 

“plăcerile siinţuale, averea şi altele. “ Totul atârnă dela acea în ce 

ne aflăm noi fericirea, și apoi voim mijlăcele ce conduc la fericire, 

- chiar dacă acele ar constitui ceva.răi.. 

Ar fio greoşâlă, a, crede, 'că libertatea, morală e în legătură stotnsă cu 

esenţa, libertăţii. După cum am vădut mat sus, libertăţi i-s0 „opun mumal sila + 

şi necesitatea, naturală, şi că de esența, libertăţii se ţine numal acea, ca voinţa 

nâstră să, potă alege. cel puţin între două lucrări -şi să îl stoie în voie să facă 

„Ceva sail să. nu. facă. Însă aceea: nu s6 ţine de csenţa libertăţii, ca voința 

„Nâstră să pâtă alege între mai multe Juerurk determinate, şi nică acea ca să 
POtă alege liber între binele şi .râul moral.- Nu numai. atunci 'Sântem noX 

stăpâni at faptelor nostre, dacă potem lăpăda răul şi "potem alege binele; ci şi 
atunci dacă, potem preferi un bine altul bine. Facultatea, alegeret libere dintre, 
binele şi răul moral are partea bună, că nu sântem siliţi - să preferim răul şi 

„Să postpunem binele; 6ră de altă parte trăbue să concedem că: libertatea de a 

Pot€ voi şi alogo-răul, esto o scădere naturală a omului. (Magna libertas est, 

posse non peceare, . maxima non posse „peccare, 5. Angustiu).
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5. În urmă se mai ivesce. întrebarea: ce relațiune esistă 
între cundscerea, nâstră -intelectuală Şi între voință: ca atare? Sa - 

"alis, că motivul luerărilor - voinţei nostre. este: un scop "recunoscut . 
de bun cu ajutorul intelectului nostru. . Ore ce se întîmplă atunci, 
dacă intelectul nostru află, că un lieru e cu. mult mai bun decât - 
altul? Necesitată e în. casul, acesta voinţa nâstră să. al6gă binele 
cel mai mare, care presintă un niotiv mai poternic? Se pâte în-: 

Ra tîmpla. Şi acea, 'că intelectului 'nostru să i-se pară. d6u5 lucruri 
egale, relative la bunătatea lor, nu cumva în. casul acesta devine 
imposibilă deliberarea? 

“ “Din “esența libertăţii. adevărate resultă, că voința d 6stră în 
hutui preceperei” intelectual, pote să al6gă "lucrul mai puțin dun, 
pentru că şi acela e bun. şi pote fi dorit. După. o cumpănire mai 
îndelungată alegem de regulă “binele, cel: mai mare, adecă acela 
pe lângă care militâză mai multe şi: mai poternice  arguminte 
raționale; însă dacă noi am fi necesitaţi să „alegem tot-de- a-una 
„binele cel mai mare adecă; dacă- motivele. mai poternice ar Îi cause: 
cărora nu am: pot& resista, atunci ni Sar nimici libertatea voinţei. 
Și accea sar opune libertăţii nostre, dacă nu - am fi în stare să 
alegem între dâuă bunuri egale, şi ar trebui să rămânem faţă de” 
ele nehotăriți;. căci fiecare. dintre bunurile eg ale”e un: bine, prin 
urmare trebue să _potem alege De unul şi Să-l lăpădăm pe cel alalt. 
Din aceste resultă, că libertatea “ voinței nu se unesce cu nici o - 
specie de determinare necesară, și voința. ndstră numai așa se pote - numi deplin” liberă, dacă acceptăm față -d6 ea teoria, indeterminis- Ea mului, carea - eschide din conceptul voinţei libere oră ce. causă. internă sai esternă; ce: ar: „DOtG: determina . voința cu. necesitate, Până „Acum ne-am ocupat cu- esenţa : voinţei libere, acum trecem: la argumentele, ce militză pentru libertatea voinței în înțelesul a desfigurat de noi. e ! - 

9 S$.27.. Dovedile libertăţi 
. 1. Argumentul cel dintâi și m voinţii este consciința mostră, 

u ii de voință, : 

ai însemnat pentru libertatea: 
Consciinţa, n6stră - probză, destul de ” - chiar, că deliberarea precum şi îndeplinirea lucrului.. deliberat, . depinde Singur numai dela voinţa -nstră, lie ori cum constitu- țiunea nostră corporală, să fim în ori ce posiţie socială, şi de ne-ar împresora împrejurările cu oră ce vehemeiță, totuși, “dela voința nistră atârnă să facem un lucru Sai să nu-l facem. -, 
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, În momentul, când ne-am hotărit lă un lucru, simţim, scim 
cu siguritate, că ne-am fi potut hotări spre alt lucru și pote că 
chiar şi la contrariul celui de mai înainte. Înainte de-a ne deli- 
beră avem consciinţă deplină, că ne potem realisa intenţiunea pe căi 
deosebite, şi că potem. alege ori care, dintre căile aceste, și renunța 
chiar și cu totul de intenţiunea avută.” Atunci, când ne resolvim 
să- urmăm un bine mai mare, scim că am fi potut alege și un bine 
mai mic, ceea ce şi facem uneori, deşi şopta. intelectului nostru 
ne îndâmnă la alegerea binelui celui mai mare (sic volo, sic jubeo; 

"stat pro ratione voluntas). Consciința nâstră mărturisesce, că suntem. : 
tot așa de liberi şi atunci când trebue să alegem între bunuri 

- egale. 

Nu psâto dice nime, că nu-i spune consciinţa, că are libertate, pe cum 

nu pot6 dice, că nu' are 'consciinţa: doreril, pe când simte dorerea. Acea sar 

pâte dice, că consciința acâsta e. o simplă ilusiune, şi că omul numai se cugetă 

pe sine a fi liber, fiind deliberarea conseie, înse omul nu cunsce variele mo- 
tive şi cause ascunse, cark împreună determină activitatea nâstră. Acea o drept, 

că mintea, n6stră e influințată do nenumărâte lucruri cari uneori nici nu le 
potem observa, 'cari străbat întrâgă ființa n6stră, şi în diversele momente ale 

” vieţii nâstre ne modifică simţualitatea şi disposiţia nâstră; cu tote aceste scim 
şi acea, că 'nu avem nici o funcțiune intelectuală, care ar fi cu totul inconseic, 

şi numai acea potem admite, că uncori nu suntem cu luare. aminte Ja, diversele . 

impresiuni. Chiar şi la casul, că causele şi motivele acele ascunse ar fi cu 
totul inconseie, voința nâstră tot ar pot€ rămânc' liberă, căci deliberarea nu 

premerge causelor, ci urmeză causelor. Despre acesta ne potein convinge 
Crăși din consciința nâstră, căci ea ne spune apriat, că voinţa nbstră nu e de- 

terminată de cine scie co cause ascunse şi inconscie, ci ea, se determină însași 

pe sine, în ca aflăm causa “suficientă şi Jinală u tuturor faptelor ndstre. În 

urmă nu mat rămâne alta, de cât să so afirme, că consciinţa, nâstră ne înşclă, 

„ne seduce. re la ce am ajunge dacă Jăpădăm probele se6se din consciinţă? 

Am ajunge acolo, că ar trebui să ne îndoim și. despre acea, că 6re cugetăm 

ROI, ar trebui să ne îndoim chiar şi despre esistinţa nâstră, că şi pentru aceste 

proba, principală este numai consciinţa. Conseiinţa lucrărilor sufietesci ținătâre 
de libertatea voinţii, în ce privesee chiaritatea, precisiunea şi vivacitatea ek, 

" întrece cu mult pe cea, ţinătâre la ori carl alte lucrări sufietesci, fiind că prin 

constciința, Iuerărilor ţinătâre de voinţa liberă ajungem la cunoseinţa viețit nâstre 
individuale şi la, cuprinderea euluă nostru. Dacă die: că îmi aduc aminte, ei 

- îmi imaginez, şi că cuget; o pot dice, pentru că esperiez în mine însumi, că 

"căi sum subiectul deosebit de lucrările: cugetării, observăril şi a memoriei. 

Despre actele voinţil pot dice cu atât mai virtos: et am voit acesta sati acea, 

Pentru că consciința mea îmi spune, că ei nu sum numal subiectul acestor - 
lucrărk sufletesci, ci şi causa, care le produce. -Să vede dară, că mărturia 

consciinţii nâstre e mai poternică față de lucrările voinţii libere. decât faţă 
de alto lucrări sufletesei, şi de acea mărturia ac6sta' nu o potem lăpăda, când



e vorba, de libertatea, voinţiă, căci la din contră ar trebui să o lăpădăm față de 
„_tâte lucrările n6stre interne. 

2. Afară de argumentul nemijlocit al consciinţii mai cu- 
nscem şi alte multe lucrări sufletesci, cari ar fi cu totul neînțelese, 
dacă nu ar esista libertatea voinţii. De aci se ţine faptul, că 
înainte de a ne delibera, raționăm, cumpănim scopul şi urmările 

“faptei nostre, uneori chibzuim şi numai după ce ne-am decis spre 
ceva începem a îndeplini ceea ce ne-am propus. Uneori ne schimbăm. 
propusul, chiar și în momentul ultim; când e să-l punem în lucrare. 

T6te aceste ar fi cu nepotință fără libertatea voinţei, noi ar trebui 
să lucrăm cu necesitate şi ar fi cu nepotinţă a ne schimba. pro- 
pusul. După ce am îndeplinit o faptă, simţim bucuria unui lucru: 
bine făcut. Se întimplă înse şi. acea, că-ne pare răii-de fapta 
făcută, ne facem împutări, sciind bine, că. ne-a fost în poterea nu 

„face fapta acea, şi scim că numai noi sântem responsabili pentru 
fapta acea. "Între mustrări de consciință ne propunem, că pe 
venitor nu vom mai face fapta acea, şi propusul acesta îl şi ţinem 
uneori. Cu un cuvânt noi “simţim, că dela noi atârnă ondrea și 

„Virtutea n6stră, şi că noi sântem responsabili de faptele ndstre. 
Eră dacă voința n6stră nu ar fi liberă, nu ar av înţeles părerea 

de răi, nici propusul şi nică simţul de responsabilitate, căci în 
mod raţional numai atunci pote fi vorbă de părere de răii şi de 
propus, dacă ne stă în voiă a face un lucru ori ă nu-l face. 

3. Consensul comun al omenimei privitor la, cele mai înalte 
concepte morale şi sociale se pote esplica 6răşi numai din libertatea 

| voinței. 'T6te popsrele fac deosebire între -răul şi binele moral; 
tot omul poşede conceptul: dreptului şi a datorinței. În viaţa co- 

mund încă dăm pe tot pasul de legi positive, si de instituţiuni, 
cari de o parte croese pedepse asupra acelora, "cară calcă legile, 
şi. de altă parte meritul şi virtutea se împărtășesc de recunoscință, 
laudă, ba se şi premiază. Ar fi nedreptatea cea mai mare fi 0 
crudime iraţională a opri un lucru de care nu.ne potem . feri, şi 

a pedepsi 0 faptă. ce Sa îndeplinit în urma unei necesităţi neînvinse. 
aci nu ar esista libertatea voinței, ar fi un non sens a și vorbi 

mo atea de datorință,. de culpabilitate şi în genere de ordine 

| * De la co ar depinde în casul acestă v ul morală? Del inclinațiunile lut natur: organismul lui corporal moştenit, 

îrtutea omului, bunătatea şi răutatea 
ale determinate cu necesitate, dela 

> dela, împregiurările Int esterne şi dela, socie- 
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tatea ce l'a format. în casul acesta am pot vorbi de răutatea, -omulul numat 

în acel înțeles, în care vorbim de crudimea, tigrului, ca de o însușire . naturală 
innăscută; şi 6ră-și virtutea şi bunătatea -unul om nu le-am pot6 preţul mai 
mult do cât rassa şi dresura unui cal. Fără de libertatea voinței, pedepsele 
şi justiţia ar av6 numai analogie cu pedepsele date animalelor, ca, să se pârte 

bine saă să le spăriăm dela, ceva. Din tâte aceste resultă, că fără de libertatea | 

voinţei ordinea, socială şi morală nu ar av6 nici o basă rațională. - 
Afară de argumentele aceste scâse din esperinţă, mal sânt şi argumente 

ce le deducem din natura și modul cunâscerii, Intelectul nostru ajunge la cu- 
n6scerea bunurilor diverse, cari sânt necesare, ba, uneori chiar sânt contrarie 

unul altuia, -ajunge la, cunâscerea, scopului şi a mijlâcelor ce conduc la el; 
judecă că din mai multe scopuri, care e scopul. final, -cătră care trebue să 
țîntin ca să ajungem la fericire, şi cari sânt scopurile, cari nu sânt neapărat 

do lipsă spre fericirea nâstră; deosebesco dintre mal -multe _mijl6co pe acele, 

"cari sunt în legătură strinsă cu scopul, de acele, cari conduce may puţin la 
scop. Cundscerea, acâsta, pretinde, ca omul să fie înzestrat cu facultatea, alegeril; 
căci cunâscerea, nâstră nu se îndrâptă la un singur lucru, ei la mal multe, şi 

nici pe unul nu ni-l presintă de necesar, ci de atari, în cât potem alege pe ori 

care, €ră la indiferența cunâscerii trebue să corăspundă indiferența alegerii, 

“ adecă, libertatea voinţei. Dacă intelectul nostru cun6sce mal multe bunuri, şi 

dacă voinţa nâstră nu ar pot6 alege din ele după plac, atunci în realitate nu 

ar esista pentru noi mai multe bunuri, şi nu am pot€ lucra conduşi fiind de | 

„. intelectul nostru, căcă intelectul ar fi osândit la, rolul de un simplu privitor Ja 

faptele ce se îndeplinesc în contra intenţiunel .sale.. O astfel de contraicere - 

dintre voință şi intelectul nostru ar strica ecuilibriul naturei nâstre. 

4. Din argumentele . aduse resultă mai pe sus de tâta în- 
dodla, că voinţa ndstră e liberă, înse concepţul voinței * libere nu 
trebue confundat cu libertatea nelimitată, căcă ar fi mare -erdre a 
conchide din libertatea voinţei la acea, că potem face ce voim, 
Saii că omul ecu totul independent în tote actele sale. Esecutarea 
voinţei nâstre, realisarea întenţiunilor nu depinde numai dela deli- 

berarea nâstră, ci de o parte dela poterile .n6stre trupesci şi su- 
fletescă, de altă parte dela împrejurările esterne. Organismul nostru 

corporal, sănătatea și morbul, posiţia socială, împregiurări favo- 

„Tabile şi nefavorabile, averea şi miseria, sânt tot atâța factori, cari 
țârmuresc activitatea n6stră esternă şi o infiuințeză; una înse nu 

0 pot schimba, şi acea este direcţiunea, voinţei nostre. 
__ Asemenea ar fi o 'erre a conchide din libertatea voinţei la: 

„acea; că deliberarea nâstră este o activitate arbitrară, liberă de 

ori ce influință. Am vorbit mai sus despre relațiunea ce esistă 

între voință: şi între cundscere; deşi cunoscerea nu este causa de- 
| terminătâre a voinței, totuși fără îndoială, că are mare înfluinţă 

asupra, voinței. Dacă voim să lucrăm în mod rațional, înainte de
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a ne delibera, cumpănim mai întâi scopul şi mijlâcele,: cari condue 
la el, combinăm diversele posibilităţi, şi în urmă” ne resolvim de 
regulă spre lucrul ce, ni-se pare a fi mai bun. Asupra deliberării 
n6stre mai ati mare influință poftele ndstre simţuale, sentimentele 
şi imaginaţiunea ațiţată, cară în continuu împres6ră voinţa nisuindu-se 
să-i storcă consensul spre fapte, cari pote produc numai plăcere 
momentană şi trag după sine cu atât mai multe rele. (Video 
aliam legem in membris meis repugnantem legi mentis meae. S$. 
Paul Ep. cătră Romani €..7). Dorințele aceste ce e drept nu ai 

influinţă, deciqătâre asupra voinţei n6stre, cu tote aceste trebue să 
„fim pururea cu mare grijă, ca totdeauna să le ținem în fr şi să 
ne întărim voința. OO, | Si o 

Voința n6stră, ca, ori și care altă facultate sufletâscă, pâte îi 
desvoltată şi perfecționată, ceea ce se pâte face prin dedare. Cu 
cât-se va opune voinţa nâstră mai des şi cu mai multă -potere 
causelor seducătâre şi ispitelor, cu atâta se. face mai firmă, şi prin acea ne întărim libertatea și domnia preste noi înşine. Din contră 
cu cât vom ceda mai des poftelor simţuale, -cu atâta se slăbesce 
mai mult voința; ea nu mai dispune ci ascultă, şi în urmă ajunge cu totul sclavă pasiunilor nâstre: âră din sclăvia acâsta scăparea | e neprobabilă, deși nu imposibilă, Urmâză, că noi numai atunci 
suntem aievea stăpâni ai faptelor nâstre, dacă ascultând de vâcea 
consciinței nâstre şi urmând legilor moralității ne nisuim, ca sub conducerea minţii, simţualitatea Şi voința n6stră să ajungă la o armonie deplină. | a 
- Din cele qise resultă noţiunea “caracterului. Caracter numim noi direc- țiunea „constantă și firmă a întregei cugetără. şi activități, îndreptată după principii stătorite. Fie care om î-şi formeză caracterul cu ajutorul voinţii sale. Om cu caracter se numesco acela, care și-a câştigat atita, stăpânire de sine, în cât în tâte faptele sale țintesce: spre scopul fiva! ce şi Pa propus, şi nu se lasă a fi abătut prin nicl o ispită, Din contră, lipsa de caracter se manifestâză în îndoirea, nestatornicia voinței, când omul Îi schimbă în continuu părerile şi convingerile sale, nu lucră conform acelora, ci adeseori toemay contrar. În înțeles propriu numim om: cu caracter numaă pe acela, care în'tâte faptele 

ți sănătâse şi de logile religioso-morale. Ca- 
“sale e condus de principiile min 
racterul nu trebue“ confundat. eu individualitatea, ce constă, din totalitatea însu- 

ăscute fie. căruia, Fim- 
şirilor organice moştenite şi-a inclinaţiunilor naturale în brionit inclinaţiunilor, ce se basâză, pe individualitatea omuluy nu se pot stirpi nici odată, pe când caracterul omului ca 9 acuisiție făcută pe calea voinţii libere, se "pâto desvolta şi nobilita sub influința educaţiuner. „Sânt şi esemple destule, că caracterul omului se pote schimba cu totul, 

. ff - . . 

  
 



„5. “Din conceptul voinţei, precum: şi din capacitatea alegerii 
libere, urmeză, că voința este o facultate psichică, ce nu e legată 
de nici un organ al corpului (facultas inorganica). Voința nostră 
pâte fi îndreptată, spre lucruri curat spirituale, pe cari nu le potem 

- cuprinde cu nici un organ, ci numai cu mintea nâstră, care după 
cum am. vădut mai sus, nu e restrinsă la nici un organ. Dacă ar 
fi restrinsă, voința n6stră la vre-un organ, atunci ar fi cu nepotință 
deliberarea, ci tâte lucrările voinţii nâstre ar fi necesare întocmai 
ca şi poftele simţuale, pentru că funcțiunile dependente dela. or-. 
ganism: nu sânt .în- stare să se determine pe sine. După ce acti- 
vitatea voinţii nostre nu e o funcţiune a organismului nostru, urmeză 

_de sine, că nici facultatea voinței nu pote fi considerată de atare. 

Notă. Fiecare om esperiază în sine însuși argumentul consciinţei relativ 
la libertatea voinței... Fac escepțiuni „copil mică, în carl nu s'a deşteptat încă: 

-„.- conseiința, cretinii, alo căror consciință le este întunecată aprâpe cu totul, şi 

prin urmaro libertătea, voinţei slăbită; smintiţii; cel ce dorm .saii sânt apăsaţi 
de doreri grele sai cuprinși de pasiuni "vehemente... Deja - în evul vechii sa . 

nisuit filosoful cinic Oinomaus a.apăra libertatea voinței prin argunientul scos 
din consciință, şi e de mirare, că şi astăqi so mal află _unil, “cară trag la în- 
doi6lă, argumentul scos din conseiință. Acestia, confundă de regulă consciința 

de sine (conscientia sui) cu cuzidscerea de sine (cognitio sui), adecă cu cun6s- 

cerea cât so pâte do perfectă a fiinţei nâstre individuale, cu tâte că între aceste 
d6uă este mare deosebire. Cunâscerea de sine pote să fie diversă, după diversele 
stadie ale desvoltării nâstre, şi adeseori e do.tot defectudsă şi greşită. Nol nu 

sc6tem argumentul pentru libertatea roinţi! din cunâscerea de sine, de acea 

din scăderile acesteia nu se pot făuri arme spre a combate libertatea, voinţiă, 
a cărei argument principal: e scos din consciința, do sine imediată şi necondi- 

ționată, ce o comună toturor &menilor ce sunt în stare normală, şi nu depinde. 

dela gradul desvoltăril intelectuale. „a o , 

E drept, că nu numai întro fenomenele fisice osistă legătură causală, ci 
şi între actele nâstre sufletescă, “şi 6 drept şi acea, căcu “cât cunâscom mal 

bine caracterul unui om, cu atâta vom pot6 preved. cu mal. multă certitudine 

„ceea, co'va face între împrejurări anumite. Înse- din faptul” acesta nu „potem 

„conchide la, acea, că faptele ar fi fost determinate în mod necesar. Împrejurarea 

-esternă, 'că pot preved6 un lueru 6ro care, nu schimbă esența internă a lucrului. E 

„Un act, oxY îl pot prevede, ori nu, rămiine acelaşi ce o în esenţa sa, în sin, 

„_. adecă necesar saă liber, şi din liber nu .se pote preface în necesar, singur din: 

motivul că -Vam potut prevede. Unii aduc ca argumente în contraelibertăţii . 
dutele statistice, * Și anume s'a observat că unele fapte, cu deosebire călcări de 

legă (furturi, jafuri, omoruri) se întimplă, în stato civilisate după o regularitate. 

Gre care, pe carea ci o consideră de o lege naturală universală, și die că li- 

„ bertatea, voinței nu se pâte uni- cu o astfel de lege naturală. Abstrăgând- dela - 

acea că numerit acestia proporțional nice pe departe nu-i urmâză cu atâta ro- 

gularitate, în cât să se potă deduce din cl o lego; dară lege naturală nu pâte
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fi în numeri! aceia, pentru că atunci ar urma, că intre împrejurări şi condițiuni 

egale toți menit ar trebui să lucre în mod egal. Numeril aceia, proporţionali 

se esplică uşor din înfluinţa, ce o aă relaţiunile şi factorii esterni asupra. menilor, 

aşa de es: poterea de stat, instituţiunilo politice, legile, datinile sociale, clima, 

modul de nutrire şcl. Până co rămân neschimbate împrejurările aceste, până 

atunci aprocsimative vor rămân6 cam aceiași şi numerii proporţional. 

C. Sentimentul. 

$. 28. Sentimentele în genere şi speciile lor. 

„1 Facultatea poftitre nu se manifestă numai în acţiunile 
despre cară a fost vorbă până aci, ci ea formeză tot deodată basa 

la fenomenele sufletesci cuprinse. sub numele de sentimente. 
Sentiment numim acea însușire a sufletului nostru, prin mijlo- 

cirea căreia se produce în noi şi involuntar o emoţiune sufietâscă 
plăcută saii neplăcută, îndată ce influinţeză asupra nstră imaginea 
binelui sait a răului. Sentimentele alcătuesc viaţa nâstră psichică 
cea mai intimă, din cari r&sar nisuinţele spre ceea ce e bun, nobil 

-Şi sublim, 6ră de altă parte ele conturbă ecuilibriul vieţii nostre 
psichice, şi: degradeză pe om din punct, de vedere imoral. - Senti- 
-mentele j6că rol însemnat în tote direcţiunile acţivităţii nostre, de 
-acea le vom considera mai de aprope. O Sa 

Tâte sentimentele se pot împărţi în trei grupe: în afecțiuni 

sai. sentimente în înțeles mai strins; în afecte sati în porniri Şi pad- - 
siuni. Tote aceste nu se deosebesc cu privire la esență ci numai 

- cu privire la gradurile de intensitate. ' 
| Sentimentul este o emoţiune a sufletului nostru, care în urma 
impresiunci plăcute saii neplăcute, produse de un lucru de față 
sai închipuit, se indreptă totdeauna spre bine sait spre râii. 

„Sentimentul nu este do a se confundi cu faptele sensibilităţil sai cu 
| simţirile interne, cum sunt de es. fâmea; setea, ameţala şi alte ($. 6). şi ici: 

cu, disposiţia plăcută saă neplăcută, pe carea o esperiăm în noi când simţu- 
“ alitatea n6stră ajută sai impedecă funcţiubile vitale. Atât simţirile corporale,” 
cât și disposiţiilo co e drept se asociază do regulă, cu sentimentul; înse nu so 
ţin de esența, sentimentului,. căcă sentimentul. este un fapt psichie complicat, 
aternător” dela imaginile n6stre; precum şi dela diversitatea, individilor, pe când 
simţirile sunt fapte” simple produse totdeauna, prin iritaţiunea, nervilor. 

, Sentimentul „mu se produce nică odată din simpla iritațiune a 
nervilor, ci totdeauna din imaginaţiunea unui bun sati a unui, răi: 
cu acdsta se pâte produce sai involuntar, sati cu COR- 

„Aşa de es. un pericul ce mă ameninţă pe. 
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neaşteptate, mă împle de frică, fără ca. voința să fi conlucrat la 

producerea acestui sentiment. De altă parte dacă ne îndreptăm 

atențiunea cu voia spre un bine sai spre un r&i, potem descepta 

în noi voluntar sentimente corăspundătre. Așa de es; potem 

deştepta sentimentul “iubirii de părinți îndreptându-ne cugetarea 

spre dânșii. ' În casul acesta din urmă imaginea este carea, deşteptă * 

“în noi sentimentul, cu tâte aceste voința este producătorul adevărat . 

_al sentimentului, căci ea a deşteptat imaginea. | 

2. Sentimentul ca atare, este sai emoţiunea poftei. simţuale, 

sait emoţiunea poftei intelectuale, adetă a voinţei. Tote sentimentele 

“unui copil isvoresc din facultatea lui simțitore, şi sânt produse prin 

imaginile” binelui saă a răului simţual. “De altă parte sentimentul 

„pote fi emoțiunea voinţei, De aci se ţin mai de aprâpe acele acte 

__mecesare ale voinţei nâstre, cari se produc fără veste şi involuntar 

îndată, ce se deşteptă în noi imaginea vre unui bine sai a vre unui 

râii. Așa de esemplu sentimentul plăcerii saă a neplăcerii se pro- 

duce în noi, îndată ce cugetăm un lucru ca bun sai răi pentru noi, . 

și ne apropiăm, sai ne . depărtăm de el, fără ca voinţa , n6stră să 

lucre cu tărie şi energie. Astfel de emoţiuni ale voinţei . nostre 

esperiăm în noi, cu deosebire când sânten espuşi la unele ispite, 

de es. când sântem aplicaţi să facem ceva fără de premeditațiune 

din simplă ambiţiune și orgoliu.» Da 

Sentimentul pote fi o. emoţiune a nisuinței simţuale sai a 

voinţei, fie care separată, cu tâte aceste la omul adult .de regulă 

în fie care sentiment se combină amândduă emoţiunile aceste, atât: 

cea, simțuală cât şi cea intelectuală. ! Emoţiunea, poftei simțuale se - 

propagă cu voința nâstră, carea la rândul săii îşi dă consensul de. 

bunăvoie, si întors, voinţa fiind şi fără de acea facultate mai înaltă, 

trage după sine pofta, simțuală. - De aci se esplică împrejurarea, 

că și în sentimentele nâstre de ordine mai înaltă aflăm elementul 

simţual, ce se manifestă și în afară. Aşa de es: dacă un oma. 

"comis o nedreptate mare, părerea de răi nu numai că îi apasă 

sufictul, ci deprimarea se pote observa și pe esteriorul lui; sai 

dacă audim o veste bună, bucuria se străplântă, şi la simțualitatea . 

nostră, şi întrâgă ființa nâstră ajunge a fi emoţionată. 

Nu numai sperinţa argumentâză pe lângă legătura co esistă întro pofta 

simțuală şi intelectuală; legătura acâsta resultă şi din natura lucrului. Nisuinţa 

„nâstră simţuală o. în legătură strinsă cu imaginaţiunea, nâstră, €ră nisuința 
intelectuală, cu cunâşcerea intelectuală, care 13 rondul săit so produce prin .
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imaginaţiunea simţuală, după cum sa arătat, când a fost vorbă de concepte. 

Resultă dară că şi nisuinţa n6stră mal înaltă e înfluințată încâtva prin imagi- 
naţiune. De altenm tâte speciile de nisuinţo sunt lucrări ale aceleiaşi ființe, 
-de acea e lucru de tot nătural, că acea ce convine pofte! simţuale, şi produce 

emoţiune simţuală, va conveni de comun şi voinţei n6stre. De aci urmâză și 
acea, că emoţiunile simţuale pun pedeco voințe! libere, căci imaginea, carea 

determină simţualitatea cu necesitate ($. 24) îndreptă intelectul nostru spre 

„ obiectul co reprosintă, şi în câtva î-l depărtăză dela, celealalte lucruri. Afară 

do acea, dacă simțualitatea nâstră s'a, îndreptat odată spre un lucru, atunci 
începe a infiuința, asupra voinţii n6stre şi o predispune spre acest lucru, astfel * 

în cât voința, numai „cu greii so pte 'resolvi spre alt lucru. În urmă o uşor .. 

do înţeles, că nisuința nâstră atunci lucră: cu întrega, sa potere şi energie, dacă 

se îndr6ptă spre același lucru atât nisuinţa,: simțuală cât şi cea intelectuală, 

Zace în natura, n6stră, ca, din t6te poterile să no nisuim spre un bine care co- 

răspunde lipselor n6stre naturale, de acea, ar lucra cu totul absurd acela, care 

ar voi să-şi ombre tâte emoțiunile pofte simţuale. 

3. Din cele dise resultă, că fie care sentiment este emo- 
țiunea nisuinței n6stre îndreptate spre un. bine sai spre un râă. 
O însușire proprie a sentimentului e şi starea individuală plăcută 

» sati neplăcută de care e însoţit, şi care se manifestă, întro disposiţie 
sufietescă inteină în desfătare (delectatio) și în dorere mai mare 
saii mai mică, după împrejurări. Pre cum am făcut deosebire între 
sentiment şi simţire, aşa trebue se deosebim desfătarea şi dorerea 
acesta de plăcerea și dorerea trupâscă (voluptas et tormina), deşi . 
amândouă se esprimă, de regulă .prin aceleși cuvinte. . Coste din. 
urmă sânt stări produse prin iritaţiunile nervilor, pe când plăcerea 
(desfătarea) şi dorerea împreunată cu sentimente sânt totdeauna 
stări sutietesci produse de adreptul prin imaginațiuni. Cele dintâi 
sânt simţiri corporale şi le referim de regulă la părţi anumite ale 
corpului (de' es.- simțirile -de lumină, sunet, usturare şi altele), pe 

, când desfătarea şi dorerea sufletâscă sânt disposiţii .ințerne, curat 
individuale, cu tote că de comun se” asociază și cu doreră. şi plăceri 
trupesci.  Ast fel e disposiţia neplăcută ce e în legătură cu senti- . 
mentul supărării, deşteptat prin convicţiunea că ne-am înșelat în 
cineva, saii de -es. disposiția plăcută, când vedem că ni Sati rea- 
lisat sperările. 

Afară de disposiţ 
şi corăspundătâre acest 
lacrimi, 

iile plăcute şi neplăcute, ina esistă şi disposiţit mestecate, 
et stora sentimente mestecat, de es. când cineva „ride printre 
Strins considerate, aceste nu sânt 

a celor dâui& disposiţiuni contrarie. O carte c 
ȘI triste, e în staro să producă astfel de dis atrală, ce aro episâdo comico și tragice, 

altceva, do cât perândarea repede 
e cuprinde alternative părți vesele - 

posiţiuni, chiar așa, și o piesă te- 

.
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Atât disposiţia plăcută cât şi cea neplăcută, considerate în deosebi, stint 

numai stări sufletescă, şi: nu se pot confunda cu sentimentele, cari sint aievea 

lucrări sufletesci, Disposiţia plăcută sait neplăcută, arată numa!, că 6re corăs- 

punde cutare lucru. saii nu condiţiunilor de lipsă pentru mulţumirea nâstră. 

Ambele disposiţi aii numai întratâta ceva însămnătate, în cât deştâptă activitatea 

nâstră, şi ne îndâmnă să nisuim spre binele ce ne produce plăcerea, şi să-l 

păstrăm după ce lam câştigat; de altă:parte ne îndemnă-să ne depărtăzm de 

râul ce ne causâză durere. Sentimentul nu. consistă în disposiţia,. plăcută sai : 

neplăcută, ci totdeauna, în emoțiunea sufietscă îndreptată, spre un bine sai. 

spre un răi, adecă în lucrare. - - E “ 

4. La sentimente deosebim pe lângă disposiţie încă și durata 
lor, şi anume deosebim sentimente . fugitive, trainice şi constante. 

De regulă sentimentele ce se produc fără veste să sting ră. cu- 

“rând, de esemplu sentimentul entusiasmului, “ce se as6mănă cu 
focul de paie, de odată -aruncă flacără mari şi. în scurt dispare. 
Şi bucuria e o afecțiune fugitivă, fiind că puţin dureză. Din contră 
supărarea, tristeţa, amiciţia sânt sentimente mai durabile, se ivesc 

"şi se întărese pe încet: În urmă, iubirea de părinţi, de copii, 

„ iubirea de patrie, blândeţa și altele sânt de comun sentimente con- 
stante, pentru că aceste sânt conerescute cu sufletul nostru, “şi ima- 

ginilor ce le produc le atribuim o importanță ce îmbrățişeză viața 
n6stră întregă... Durata sentimentelor. se -pote. determina numai 

aprocsimativ, de -6re ce atârnă mult dela individualitatea omului; 

„ceea ce produce în un om un sentiment fugitiv, pote, să producă, 

în altul unul durabil. 

"5. Sentimentele se pot clarifica cu mult mai esact, dacă luăm ! 

în considerare cuprinsul ima ginilor, € cari le produc. Pe basa acâsta.. - 

clasificăm sentimentele în individuale, sociale şi religiose.' La sen- 

timentele' individuale, facem deosebire între sentimente inferidre şi 

superidre, adecă sufletesci. Aceste din urmă 6ră pot fi sentimente 

estetice, intelectuale şi morale. - Tot aşa vom împărți $ şi sentimentele 

sociale luând de basă! „cuprinsul . imaginelor. Sentimentele far 

parte din fenomenele cele mai “complicate ale” sufletului nostru: 

şi sânt supuse la nenumărate variaţiuni. dependente dela indivi- - 

dualitatea; omului, de acea în cele următore va trebui să ne res- 

tringem numai la -pertractarea sentimentelor . principale şi acesta 

| Gră numai: în liniamente' generale, de dre ce pertractarea lor amă&- 

nunţită ar trece preste marginile impuse unui manual de scolă, şi 

nici nu ar corăspunde scopului nostru, care este deserierea scurtă 

a fonomeneloi nbstre psichice. i - .
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$. 29. Sentimentele individuale, Sentimentele 
frumosului; adevărului și a binelui. 

1. : Sentiniente individuale sânt acele, cari se produc în 

cercul activității nostre individuale fără de a se referi la deapro- 

pele nostru. ” aa 
| Sentimentele individuale, ca, şi celealalte sentimente, se.produe 
„din imaginațiunea binelui sai a răului. Adese ori nu ne potem 
"da samă despre causele emoţiunilor sufletesci, numai simţim, că 
anumite impresiuni ne dispun bine, şi de acea ne nisuim să per- . 
sistăm in disposiţia bună, de altă dată simțim că activitatea nostră 
e strimtorată și împedecată, 6ră pe noi ne cuprinde o indisposiţie 

și ne nisuim ca.să delăturăm dela noi causele indisposiţiei. Ast 
fel de sentimente nu le potem clasifica, de cât din disposiţia cee 
în legătură cu ele, şi de acea le şi numim sentimente nehotirite, 

“sati, disposiţiuni luate în înţeles mai strins. Ast fel de sentimente 
- se deștâptă în noi sub impresiunea diverselor sensațiuni. Totalitatea - 
impresiunilor . (nutriţiunea, temperatura, starea sanitară şi altele) 
produc în noi odată o disposiţiune-plăcută, şi de altă dată neplăcută, 
Gră uneori -vari6ză aceste în intervale fârte scurte. “Sentimente 
nedeterminate se deşteptă în noi și prin imagini intuitive, aşa de 

"es, în călătorie disposiţia nostră depinde mult dela regiunea prin 
care trecem şi vari6ză după cum vari6ză, și .regiunea. 

2. În cele mai multe casuri potem cunâsce cu chiaritate mai 
mare sait mai mică lucrurile, cari. ne produce sentimentul. plăcut, 
sai neplăcut. De aci se ţin înainte de tâte sentimentele simţuale, 

„adecă acele emoțiuni sufletesci, cari se deștâptă prin imaginile 
simțuale şi intuitive, 'Tote lucrurile cară împedecă sati promoveză 
mulțumirea  n6stră trupscă produce în suiletul. nostru sentimente 
analoge. ae 

Simţul fomet sai a sete produce sentimente neplăcute şi nelinisee suile- 
tescă. Vederea luerurilor ca servesc pentru mulţumirea nâstră trupâscă (mâncare, 
beutură) produce în noi pofta simțuală. Diversele simţiri produc în no! senti- 
mente vane şi uncori cu totul proprie, aşa deresemplu razele de lumină şi 

„colorile deschise ne dispun spre veselie, pe când întunecimea. şi colorilo, întu-" 
necose ne deprimă.” Col6rea albastră, pe care pictori! o numese colâre rece, 
are efectul de a linişti sufictul, de acea în unele locuri îl ţin pe alienaţi în 
chili! colorate cu vânst. Colorile așa numite calde irită, po cun so pote 
obsersa din intlninţa coloril roşie asupra unor animale şi asupra sălbatieilor. 
la Ginenă inteligenţă infdluinţa colorilor se ecuilibreză şi se modifică prin aso- 
ciarea ideilor, Influinţă proprie ai şi singuraticelo sunete, de es. sunetul duioș. 
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al fluerului şi a flautei produce alte impresiuni de cât instrumentele musicale 

cu cârde, şi alte sentimente se deştâptă prin .bucium și fanfare. Armonia şi 

disarmonia, produc imediat numai sentimente simţuale, pe când ritmul şi me- 

lodia deştâptă, sentimente mal. înalte, estetice. . In aceste din urmă se manifestă 

o regularitate anumită pe caro numai intelectul o 'pâte cuprinde. . 

3. “De sentimentele individuale inferidre se mai ţin şi acele, . 

cari nu se produe numai prin observaţiune, ci şi prin o imagine 

- simţuală, sati cu alte cuvinte, tâte acele: cară se țin de binele. Sail 

răul nostru simțual. Deși se baseză sentimentele aceste în esență 

_pe poftele. simţuale, totuşi la 6meniă desvoltaţi de-regulă se combină 

cu 'nisuința intelectuală, după cum .a fost vorbă şi mai sus. La 

ast fel de sentimente conţinutul imaginci se pote îndrepta la un 

lucru ce e de faţă, “Sai la unul ce a trecut, sai va fi pe venitor; 

în urmă se pte întîmpla şi acea, ca momentul temporal să rămână 

„cu totul nedeterminat. e 

Dacă, dorim 'un lucru fără de considerare la present sai viitor, ci numal . 

„în genere ca. un ce bun pentru nok, atunci se nasce sentimentul numit îubire 

(amor concupiscentiac). Sentimentul contrar so numesce ură, când ţinem un 

„. =: lueru de-răă pentru noi, şi ne silim să-l depărtăm dela, noi şi să scăpăm de 

cl. Dorul e un sentiment analog. cu iubirea, cu acea, deosebire că dorul pri- 

-vesce totdeauna un bine viitor. Opusul dorului este genarea, care pote cresce 

până la înfiorare. Pe iubire se bas6ză sentimentul Bircurici, care se potenţâză 

prin “veselie până la estas. Sentimentul bucuriei se deşteptă în not şi atunci, 

când am scăpat de un răi co ne ameninţa.” Lmerurile trecute le potem reim- 

prospeta, cu ajutoriul memoriei. nâstre, şi ele produc de regulă sentimente ase- 

menca, color originale,.înse nu totdeauna, că uneori sc pot produce sentimente ' 

chiar şi contrare. În privinţa, acesta, atârnă mult dela, disposiţia n6stră, că, se 

scie, că acelaşi lucru pâte să producă după împrejurări odată sentimente plăcute 

de-altă dată neplăcute, saă pâte să no lase uncori chiar indiferenți. Binele, 

la care nu potem ajunge, saii răul ce ne-a copleșit, reîmple sufletul cu supirare. 

Acâsta se pâte desvolta în deprimare, generală. şi în tristeță adâncă. Dacă se. 

îndrepta imaginaţiunea n6atră spre lucruri =iitâre, ale căror câştigare sau de- | 

lăturare întimpină pedeci, atunci se deştepta în noi sentimente de ale aşteptări 

dintre cari cea, dintâie e.sperarea, ce e împreunată cu 0 disposiţie plăcută ŞI. 

cu credinţa, că după delăturarea, pedecelor ce ne staă în cale, sait vom ajunge. 

la binele dorit, saii vom scăpa: de răul ce ne ameninţă. Cu cât e mal probabil 

resultatul îmbucurător, cu atâta cresce şi speranţa nâstră şi so face înercdere 

(fiducia). Sperarea pâte să degenereze și să devină pasiune, şi atunci se nu- : 

mesce încredere drbă. Opusul încrederii e descurajarea, ce se nasce din cons- 

ciința că, ajungerea la scopul dorit e împreunată cu pedece de-tot mari, şhdacă 

pedecele se” par neînvinse sai se prevede că .resultatul va, fi nefavoritor, atunc | 

„descurajarea, se profaco în desperare. In casul când sperăm, că von pote n- - 

vinge sati -delătura, pedecile ce ni se opun, atunci se nasce sentimentul curajului, 

și acesta no face să ne luptăm cu pedecile şi să ne espunem chiar și lv pericole.



  

Un grad mal înalt al curajului e îndrăsndla, când ne opunem la; pedece fârte 
„mari.  Acâsta pote dogenera în îndrăsudlă drbă, dacă omul se espune fără de 
precugetare la, asemenea pericole, despre cari se prevede aprâpe cu certitudine 
că nu 16 va. pot învinge. Opusul curajului este frica, ce se nasce din descu- 
ragiare, provădând că nu potem ajunge ta binele dorit, sai nu potem delătura 
răul ce no ameninţă.. . Sentimentul fricet pote deveni pasiune, şi atunci se nu- 
mese. spuimă. -Dacă nu am potut scăpa de răul ce ne-a ameninţat, atunci se 

- nasce sentimentul numit năcasşi în grad mal mare mănie. Mănia e de regulă pasiune. 

4. De sentimentele individuale se mai ţin şi sentimentele 
mai înalte, cari privesc ceca ce e frumos, adevărăt şi bun.  Senti- 
mentele aceste: sfint sentimentele estetice, intelectuale și. morale. 
a) Fstetice sânt sentimentele pe cari ni le deșteptă diversele specii 
ale frumosului şi ale uritului, pe cum și relațiunea reciprocă a 
acestora. Sentimentul produs de un lucru frumos se manifestă în 

- plăcere, sa cu alte cuvinte “ne place ce e frumos; înse nu se pâte întorce proposiția şi nu se pote dice. că: ce ne „place e frumos. 
ste dară de lipsă să determinăm maj de aprâpe sentimentul 
„plăcerii. Înainte de tste trebue să constatăm, că plăcerea estetică : “Du constă esclusiv numai din 'impresiunea plăcută .eserciată asupra. „simțirilor nsstre; căci- o ast -fel de plăcere -ar.potă fi numai un bun simțual. Mai de parte stă Şi acea, că sânt multe lucruri, cari . ne plac, pentru că ne sânt; de folos; înse nic6 plăcerea acesta nu - „se pote numi plăcere estetică. Plăcere adevărată estetică se nasce . numai atunci, dacă ne desfătăm în vre un lucru fără de nici un interes, adecă dacă se deştâptă în noi plăcerea numai prin simpla. „Cunoscere, Gradul cel mai înalt al activităţii desvoltate de facultatea „mostră cunoscătâre este liniseeu întelec 

necesară pătrunderea "acesta spre a se deștepta plăcerea estetică, totuşi singură de sine nu e destulă, fiind că noi „pătrundem pe „deplin destule adevăruri (de es. întregul e: mai mare de. câto “Parte din el), şi cu tâte aceste nu ne desfătăm în- ele. Plăcere adevărată estetică se deşteptă, numai prin acea, pătrundere a unui „lucru, cu. mijlocirea căreia privim lucrul de deplinit;, de perfect, -? adecă prin considerarea ideci Ducrului. Mai departe e de lipsă, ca liniscea acesta a intelectului nostru' să se facă pentru noi plăcută şi de dorit, şi sentimentul acesta să nu fie produs: de alt ceva de cât de armonia şi afinitatea ce cosistă între noi şi între. lucrul 'de sub intrebare. Prin acea se produce plăcerea . estetică Sati în înţeles mai strins deliciu callcologic, - i Da 

. tuală (quies intelectus), ce. . se” produce prin acea, că am pătruns pe deplin obiectul. Deşi e: 
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Plăcerea estetică se deşteptă din punct de vedere obicetio prin perfecțiunea 

sati deplinirea (perfectio seu întegrităs) potențată a 'vre unui lucru. De -6re ce 

perfecțiunea, lucrurilor. îşi are gradaţiunile sale, şi de altă parte .cunâscerea 

„perfecţiunei e o activitate intelectuală, decă cu cât e vre un lucru de o ordine 

mal înaltă, cu atâta se recere şi o inteliginţă mal înaltă spre. a-i pote 'cuprinde 

perfecțiunea, prin urmare e uşor de înţeles, că plăcerea estetică trebue să varieze . 

“ în câtva după individualitate, Așa de es. un om, care nu şi-a desvoltat prin 

studiu şi esperință simțul frmosului natural şi înăscut în e], va, afla mâre 

„plăcere şi în lueruri mal puţin perfecte, 6ră de altă parte nu va fi în stare să 

apreţieze frumosul în producte de ale diverselor arte. Plăcerea estetică, ca 

atare e o desfătare curat intelectuală, care nu pote prodice plăcere simțuală. 

Simţirea, plăcută, ce produce frumosul în simţirile nostre se pâte numi plăcere 

estetică numai în înţeles metaforic. | | - | 

Despre speciile frumosului, pre cum -şi despre gradele lui 

tractâză estetica. La locul acesta. amintim numai, că fenomenele -. 

plăcute deşteptă sentimente dulci de atragere, - 6ră “fenomenele 

maiestse, fie acele de oră ce formă, produc în noi impresiuni mai 

adinci şi deştâptă de regulă sentimente varie. Sentimente varie 

deșteptă comicul și. tragicul, de es. naivitatea ne face-să videm, 

înse tot de odată ne pătrunde, 6ră un sfirşit tragic ne -deştâptă 

-compătimire, frică şi” milă. e 

__ Opusul frumosului este urftul, ce produce în noi sentimentul 

neplăcerii, În înțăles strins (obiective) uritul nică nu esistă în . 

natură, căci în realitate lucru urit nu. esistă, uritul este numai un 

defect, o lipsă a frumosului. Din punet de vedere moral numin 
- uite lucrurile acele, cari deştâptă în noi nisuințe oprite; cră din 

„Punct de vedere estetic numim “urite lucrurile: cari prin defectele. 

lor produc în noi aversiune, înstrăinare şi nu pot să esprimg vre 

o ideă. Ie A L a 

b) Sentimente intelectuale sânt acele, cari premerg și urm6ză 

cunâscerii adevărului, a, probabilității sati a erbră.- 

Sentimentul produs de cunâscerea adevărului, se deşteptă mai 

întâi la copii prin curiositate. .. | | 

. “Cunâscerea, adevărului, resolvirea, nimerită a uncy probleme, deşteptă în 

no sentimente plăcute (nihil est menti veritatis luce duleius, Cic.); €ră recu- 

nOscerea er6rei no deprimă.  Deprimare sufletâscă simțim și atunci, când | 

„Suntem 'siliţi a cumpăni mult un lucru, când sântem îngrijaţI de vre un reuşit, 

Și în genere, când activitatea, nâstră intelectuală, serutările n6stre, nu ne condue 

la ținta dorită, ci ne lasă la îndoială cu privire la unele lucru; po când 

succesele deşi numay probabile, ne înveselese şi ne dai potere nGuă, Sentimente 

intelectuale intensive deşteptă invenţiunile şi descoperirile mari, Cră atunci când 

trebue să renunțăm la principii şi vedeuă, pe cară le-am cousiderat «le adevărate,
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- şi le-am prețuit o viaţă întrâgă, se produce în noi o sguduire atât de poternică, 
în cât pâto'să trâcă în pasiune. "Unil înșiră între sentimentele intelectuale şi 

presimțul şi tactul, cari se ivese may adeseori la femel, şi în urma cărora, - 
ținem vre un lucru de adevărat saii greşit încă înainte de a-l fi cuprins cu. 
mintea.  Înse presimţul se pâte considera mat mult de un act al cunâsceril 
de cât a sentimentului, În genere se p6te zice, că uneori sentimentele nâstre 
no îndâmnă la, judecăţi drepte şi fapte potrivite, încă înainte de a ne pote da. . 
sama, despre casele procederii nâstre. În înţălesul acesta a, potut dice Pascal, . 
că nol ajungem la, cunâscera adevărului nu numai prin mintea nâstră, ci şi . 
prin ş6ptele inimey. . : 

- c) “ Sentimentele morale sânt în legătură cu faptele nâstre 
morale. - Indată ce potem deosebi între bine şi r&ă, se nasc în 

„noi pe cale naturală şi sentimentele morale. Consciinţa nâstră ne 
„îndemnă la împlinirea detorințelor nâstre morale şi religiose, şi 
poftesce dela noi, ca pentru aceste să jertfim plăcerile trecătâre. 
Și dacă cedăm concupiscenţei, făcând vre-o faptă rea, numai de : 
vât se ivesce .mustrarea consciinţii și urmeză sentimentul' părerii 
de răi; ră dacă am îndeplinit o faptă bună, saă în genere dacă 
viaţa nostră e în conformitate cu postulatele consciinţii, se deşșteptă 
în noi un sentiment de linisce“şi mulţumire. Sentimentele morale 
variază după individualitate, ceea ce provine cu deosebire dela 
educaţiune. Sentimentele: morale sânt condiţiunea principală, prin 
care ne facem apți de a împlini chemarea n6stră individuală, şi | 
tot deodată, formâză temeiul societății şi a, statului. Decădinţa mo- 

„ravurilor a tras după sine şi căderea, statelor celor mai poternice; 
esemplu e împeriul Roman... Sentimentele morale sânt dară tot 
deodată și basa sentimentelor sociale, despre „cari va fi vorbă în 
paragraful următor. , a 

$. 30. Sentimentele sociale și religiâse, 
| 1. Sentimentele. sociale se ivesc în forme deosebite, după obiectul de cari se țin, saă după posiţia ce ocupă omul în societatea 

omendscă. Tote sentimentele sociale se reduc la dus sentimente 
fundamentale: la sentimentul iubirii -şi a urci. Lucrurile cari nu 
ne interesâză nu deșteptă în noi nică un sentiment, nici o emoţiune 
sufietâscă. In ultima analisă şi ura se produce în noi, când suntem 
înpedecați dela ajungerea la lucrul ce iubim. Pesultă dară, că iubirea e temeiul şi rădăcina tuturor sentimentelor sociale. Iubirea se manifestă- maj întâi în sentimentele familiare. 
La începutul vieții nâstre ne încunjură părinţii cu îngrijirea lor 

  

   



iubitâre. Iubirea de .copil se arată mai. întâi în alipirea copiilor 
cătră mama lor. Mai târziă începe a simţi. copilul, că şi ceialalți 
membrii ai familiei îl iubese și se silesce ai procura plăceri, deci | 
se deşteptă în copil iubirea şi faţă de acestia, începe a iubi pe. 
tatăl săă şi pe fraţii şi surorile sale. Jertfele continue aduse de 
părinți pentru educaţiurea lor deștâptă în copii iubirea binevoitâre 
Şi recunoscinţa, cari se manifestă în fapte cu deosebire atunci, 
când părinţii sânt avisaţi la ajutorul copiilor. 

Iubirea conjugală „este izvorul credinţei şi încrederei împru- 
mutate, a bucuriei şi supărării comune. Bărbatul şi femeia trăiesc” 

i unul pentru altul, fericirea casnică se susține. prin afinitatea su- 

fletescă, şi pe încet ajung. conjugii de li se identifică modurile de 
cugetare şi inclinaţiunile. După ce aii prunci, acestia formeză le- 
gătura cea mai strinsă :şi mai naturală între dinșii, “şi sânt gata 

„Să aducă ori ce jertfe în interesul copiilor lor. Iubirea ce o simţese 
părinţii faţă de copii nu este acea iubire înstinctuală - ce o poşed 
și animalele, căcă animalul nu se mai interesâză de feţii sti "după 
ce acestia ai crescut, 6ră omul nu încâtă de a se interesa de sârtea 
copiilor, şi în întreg decursul vieţii _sânt ” părtaş ai bucurielor ŞI 

„Supărărilor lor. „Numai omul e în stare să plăngă şi după. ani 
lungi lacrămi fierbinţi la mormântul copilului săi“. | 

Sentimentele familiare sânt unele dintre sentimentele cele mat poternice, - 
cu tâte aceste şi ele își ati gradaţiunile lor, co depind cu deosebire dela, edu- - 

cațiune și dela gradul culturei. Esperinţa ne arată, că iubirea părinţilor cătră 

copil o de comun ma! intensivă de cât iubirea copiilor cătră părinți. . Cu de- 
osebire, dacă omul a întemeiat o familie n6uă, atunci iubirea, trebue să'o împartă 

cu părinții săi, cu soţul şi cu copii, şi de regulă, cea cătră părinți se împuţin€ză 

în măsura, în care cresce faţă de cestialalți. ' Se ivese-şi casură do acele, că 
Părinţii saă copil i rup cu totul legăturele familiare, dară ac6sta nici odată nu 

se pote întîmpla fără de mari sguduiri sufletesci, şi arare ori rămâne ruptura 
durabilă, (Jerttele de copil ale drudilor, — Agamemnon, Idomencus şel.) 

2. Sentimentul iubirei familiare se estinde dela consângeni 
Și afini la ceialalți membrii-ai societăţii omenesci. Fie care om 

are 0 .naţiune Şi. o: patrie și iubirea sa se îndreptă cătră aceste. 

Fiecare își „consideră . națiunea 'sa de familia sa în înțeles mai 

- larg, aceași limbă, aceleași datine, acelaşi trecut l6gă pe cei de 

aceași naţiune cu legăturele iubirii, numite de neam. Pe iubirea: 
de noa: se basâză și iubirea de patrie, carea nu se restringe nu- 
mai la iubirea locurilor unde ne- am petrecut dilele fragedei tine- 

Tețe, numai la ţara-pentru a cărei. apărare: şi-aii vărsat părinţii
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nostri sângele şi și-aii jertfit viața; ea se estinde şi la locuitorii acelei 

țări, cu cară atâţa seclii am fost părtași în bine şi în răi. Iubirea 

de patrie ne îndemnă “la fapte, cari promovâză binele comun, şi 

"în gradul că cel mai înalt se manifestă: ca entusiasm patriotic, ce-l 

face pe ori să-şi jertiâscă cu drag averea şi viața pentru prosperarea 

şi fericirea patriei. şi a compatrioţilor. Istoria ne arată nenumărate .. 

“. esemple strălucite de patriotism adevărat, | 
“Patria comună e o legătură, care adună pe fii săi întro unire 

frățescă, cu deosebire în timp de pericul, cu tote aceste nu potem 
fi cu acea-și atragere față de toți Gmenii.  Asemănarea modurilor 
de cugetare şi a sentimentelor, comunitatea intereselor și a dorințelor 

ne fac ca de unii 6meni să ne -alipim mai mult, să îi iubim mai 
mult, cea ce constitue sentimentul amiciției. Amiciţia adevărată 
pste esista numai între suflete nobile și ncinteresate; legătura de 
interese, ce se nasce între Gmeni cu sențimente de rind, nu se 
pote numi amiciţie, căci e numai o tovărăşie pe un timp mai lung 

sait mai scurt. Deşi se bas6ză amiciţia pe virtute și pe armonia 
caracterelor, cu tote aceste amicii pot să se deosebâscă, de olaltă 

întio privinţă :saă în alta, unul suplinesce defectele „celui alalt, și 
se îndrâptă împrumutat. Amicii adevăraţi se nobiliteză împrumutat 
şi se ajutoră nu numai cu cuvântul, ci şi cu fapta, şi sânt gata 
a sc jertfi. unul pentru-altul. Sinceritatea sentimentului acestuia se 
manifesteză. cu deosebire în nefericiri şi în dile de grea încercare. 

3. Între sentimentele sociale ocupă un loc însemnat; iubirea 

omenimei și se manifestă în sentimentul numit azanism, ce-și are 
temeiul în “simpatie. Zace în natura omului, 'ca să se întereseze 

de sortea deaprâpelui săii, în familie ne dedăm a ne bucura și a 
ne supăra împreună, cu cât se întăresce mai mult în noi senti- 

mentul acesta, cu atâta ne cresce şi interesul față de sârtea altor 
Smeni. “Simpatia se manifestâză în două direcţiuni, în participarea 
la fericirea şi bucuria altora şi în compătimirea produsă de sufe-. 
„Tinţele și năcasurile altora. Participarea: la bucuriele altora e un 
Sentiment cu mult mai rar de cât compătimirea.  Compătimirea se - 
desteptă, potem dice, în tot omul, care nu e de tot decădut în 
privinţa morală, pe când participarea la fericirea și bucuria altora 
se ivesco mai rar, fiind împedecată de înclinațiunile nâstre egoistice,: 
de acea sentimentul acesta.e cu mult mai nobil de cât compătimirea. 

De alteum simpatia e cu atât mai mare cu cât:se ivesc în mintea 
nostră, imagine mai asemeni de bucurii sai năcasură petrecute, și - 
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cu cât ne potem 'străpune sufietesce: mai bine în posiția . del. ce 

se bucură sait sufere, și în urmă cu cât ne stă mai aprope în Vre- o 

privinţă acela faţă de care ni se deşteptă simpatia. Cu tâte iiceste 
sentimentele omenesci aii un caracter mai mult cosmopolit, şi se | 

 estind mai de parte de cât cele alalte sentimente. Interesul. nostru . - 

“nu ni se restringe numai la compatrioți, ci se estinde şi la alte po-' 

pâre, şi cu ocasiunea neferitirilor mari (potop, fâmete):alergăm şi 
“noi la ajutarea nefericiţilor fie aceia cât de depărtați. -Sentimentele 
„umane aă făcut posibilă comunicaţiunea: între. diversele popâre şi. 

„ati dat nascere la. legături internaţionale. “Opusul simpatiei e în-" 
zidia si bucuria de.rtul altora... Invidia se “manifestâză în supărarea 

ce se ivesce în fața fericirei şi a bucuriei altora. -Amând6uă sen-. 
timentele aceste sfint de jos şi nemorale. "Opusul iubirii de 6meni . 
este misantropia, ce e un sentiment constant, produs de decepțiuni - 

“dese şi amare.. De regulă e însoțită de un morb sufletesc desvoltat din 
„suferinţe trupesci... Sentimentul acesta în casul “din urmă nu se 

“pote considera de nemoral, şi nici nu se arată ca o ură răi voitâre, 
"ci mai-mult ca o inclinaţiune de “a se feri de .socictăți mai mari 

- Si de a se retrage în singurătate. . Trebue să facem deosebire intre . - 

"ură și între așa: numita antipatie, care e un sentiment de tot 
singular, Antipatia se. manifestă de regulă - întro aversiune, ce o 
simțim îndată la cea dintâie vedere. a unor Gmeni, fără ca să ne. 

potem da samă de causa acestei aversiuni. Adeseori se produce 

"2 antipatia prin - impresiuni simţuale,. prin idiosincrasie, . (vedi nota 

„la $.:23) sai prin asociarea de idei, înse după 0 cunoscinţă mai 

de aprope pâte înceta. . 
4. De sentimentele sociale. se. mai tin. și. unele sentimente 

morale. Consciinţa nâstră rie spune, că avem. anuniite datorințe și - 

drepturi, şi în legătură cu aceste se ivesce “în noi sentimentul 
“ dreptului Și „datorinței. “ Sentimentul datorinței ne îndâmnă să ne 

împlinim obligămintele ce! le avem față de alţii, 6ră sentimentul - 

, dreptului „pretinde, ca: şi alții să _respetteze drepturile nâstre: pe 
"Cum şi ale altora. Sentimentul” binelui Şi a răului  moral_nu se 

 deşteptă numai cu privire. la faptele nâstre, ci. şi cu: privire la 
faptele altora. Pre! cum iubim. în noi virtutea și urm “păcatul, 
așa : iubim şi, „prețiuim şi în alţii virtutea, şi. urim faptele -ne- 

morale făcute . de . alţii. Alte. sentimente . morale ce ;se mai 
țin de aci sânt: modestia, -umilința, “pudieiţia şi . opusele lor: 
Mândria, ambiţiunea,, depravarea. Regulatorul Şi conducătorul prin- 

Li
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cipal al toturor sentimentelor sociale e sentimentul valorii proprii, 
care ne înd6mnă să conluerăm ca justiţia, şi curăţenia moravurilor, 
cari sânt temeliele ordinei sociale, să fie respectate nu numai de 
noi ci și de alții. a a a Io 

5- Între tâte sentimentele locul cel mai de frunte îl ocupă 
sentimentele religidse, - atât cu privire la obiectul lor, cât şi cu 
„privire la scopul esistinţii nostre. ca 6meni. Sentimentele. aceste: . 
îşi iei izvorul din relaţiunea, ce esistă între noi şi Dumnedeii, şi - 
din idea nemorirei. .Deja, consciința şi sentimentele morale se 
“îndrâptă mijlocit la -Dumnedeii, cră sentimentele religi6se. se în- 
drâptă nemijlocit şi deadreptul la Dumnedei, “ca la originea fu 
mosului, adevărului şi a bunului, şi-ca la scopul final al vieţii și 
fericirii ndstre. Sentimentele. religi6se -nu constati: numai înitr'o 

“simţire nehotărită de dependenţă, și nici numai în admiraţiunea 
” divinatorică a poterilor scerete şi a grandiosității sistemului astral; - 

ci întru o' atragere iresistibilă cătră: o ființă. supremă, ce o consi- -. 
„derăm de 'atot perfectă şi cu o esistință personală. ' Sentimentul “ 
acesta se află sub diverse forme chiar şi la popârele cele mai 
sălbatice. Sentimente religi6se mai principale sânt: onrea, admi- - 

"rațiunea și de aci «adorarea. măririi: infinite a lui Dumnezeit; iubirea 
pentru bunătatea și perfecțiunea lui; malțămireu pentru binefacerile 
lui; rogățiunea fierbinte pentru gra | țiele lui, şi în urmă un sentiment. 
constant de pietate şi: blândeţe, - | | 

„Nu este nimiea, ce ar pote ridica întru atâta inima omenâscă,. şi prin 
urmare ar potâ-o curăţi do murdăriile ce se lipesc” de cu prin impresiunile . 
continue ale pornirilor şi patimitor,.pe cum ce în stare să o facă cugetarea 
continuă, la Dumnedeii. Ori. în cătrăă ÎN întorel “privirea, în- tot locul se revarsă | 

„spre tine razele _lumin6se ale activităţiy îndeplinite do o fiinţă nemărginit de 
înţăleptă, mare și bună, şi totdeodată mecuprinsă, Este cu nepotinţă să nu 
observi îndreptarea . spre scop şi ajungerea la scop, ori vex căuta la, luerurile 
cele mai depărtate sa la cele mal apropiate, la cele mai mari saă la cele mat 
merunte, la lucrurile singuratico sati la tote împreună, e cu nepotinţă se nu obseri 
regula eternă a susţinerii,. ori.vei căuta la naseerea, “ori la perirea lucrurilor. 
Unitatea în variaţiunea infinită, legătura neîntreruptă dintre lucrurile celo mal. 

țiunea aceloraşi elemente ce se îmbracă” în 
mari şi cele mai mici; combina 
forme nenumărate, dimensiunile “şi numeri! ce tree prește ' închipuirea,  nâstră, 

ăpesc pe omul simţitor și cugetător în 
sfint tot atâtea considerațiuny, cari 1 reeri | Po IP PAIR egiună mă înalte. Dacă prin consideraţiunile aceste, pre cum şi a altora de „natura acesta, s'a, deşteptat în „sufletul t 

| priu lumina splendidă a acestor ider 
poţi îi, 

tă idea, poterit şi a intelectului, și dacă 
ajungi la cunoscința, că totul ce eşti, şi to , , o ae cae el tul ce cugeţi, ce Simţesci, ce voesel, ce Ineri şi încete desfătezi; eu 
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un envânt t6tă ființa ta al să o mulţămseci singur acestei conlucrări a poteril 
şi intelectului etern; atunci 'se va trezi în tine amestecul ncesplicabil a celor 
mai profunde simţeminte de admiraţiune, onsre şi mulțămită, pe care limba 
omenâscă îl numesce «dorațiune. Iălesey. Parainesis. i 

Ș. 31. Afeetul și passiunea. 
1. Afect numim în genere un sentiment. poternic, ce se 

 ivesce „fără de veste, ne sgudue_ întrâgă ființă n6stră și ne contarbă 
ccuilibriul” vieţii sufletesei. N e e 

Afectul se. deşteptă ca şi ori care sentiment prin imagina- 
țiunea bunului. saă a răului, numai cât la afect imaginea sc ivesce 

„fără veste și ne surprinde, noi cuprindem întrun moment conținutul" 
imaginei, şi reacţiunea ci se comunică atât de repede cu sufletul 
nostru, încât ne împedecă cugetarea şi răpesce cu sine întrâgă 

ființa nâstră.: Astfel. de imagini sânt de es. bucuria neașteptată, 
pericul fără de veste, o înşelăciune descoperită, o vătămare bruscă, şel. 

Afectul e în sine:o emoţiune su/ictâscă, cu tâte aceste are 
mare infiuință şi asupra organismului corporal. Jritaţiunea ce plecă 
dela cereri se estinde la musculatură și la sistemul- muscular, după 

„acea îndată la organele interne precum şi-la estremităţi. Intluinta - 
esesciată asupra corpului atârnă dela diversitatea afeetelor. . .. 

i Aşa. deces. spaima ne îngălbinesco faţa; frica ne faco să palpiteze mai 
tare inima; în măuiă -ni se ridică pieptul, Duzele tremură, ochit ies în afară, 

„mâna se ădună în pumn 'şcl, B bătătore la, ochi! influința ce ai afectele sin- 
suratice asupra, diverselor organe vegetative, aşa de es: frica şi spaima influin- 
(Eză asupra, splinei, măniă asupra ficatului, nceasul impreuuat cu mănia ăsupra 

„fiere, bucuria” şi “supăvarea repentină asupra glandulelor lacrimale. . Afecte de 
tot poternice (bucurie mare neașteptată, infiorarea)-pot produce alienare, chiar 
ȘI vărsări de sânge şi mârte. De altă: parte starea nâstră trupâseă încă are 
mare inftuință asupra .afectelor, şi ne dispun spre unele afecte; . Omul sângeos 
(sanguinic) e dela natură dispus.spre erupțiuni vehemente; 6ră omul morbos 
de regulă 0 mat irităcios, decât de altă dată. - e a 

2. Durata afectelor e. de regulă scurtă. Fiecare afet se: 

Produce fără de veste, curând ajunge la punctul de culminațiune, 
Și după ce.şi-a vărsat furia câte-va momânte. începe a se linişti, 

“Și pe încetul se vestabilesce ră ecuilibriul sufletesc. ' Afectele se 
pot.repeţi și în intervale “scurte, dară starea de afect durâză tot- 
„de-a-una numai timp “scurt. Omul pătruns de un afect întrun 
Srad de tot mare, stă nemișcat şi tace, de es. Agamemnon când 
vede; că i-se “sacrifică -fata, îşi acopere faţa tăcând.: Și preste tot 
„afectele: sont împreunâte cu mai puţină vorbă, „decât, cele alalt
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sentimente. Cele alalte sentimente 'se manifesteză prin abundanță 
de cuvinte, 6ră afectele întrerump cursul cugetării, şi se manifestă 
prin cuvinte puține şi prin. proposiţii întrerupte. 

- Valbrea afectelor atârnă dela dâuă împrejurări: dela caracterul lor moral 
şi dela influința lor fisică, Dacă causa ce: le produce zace afară de noi şi nu 
“depinde dela not, atunci fie afectul -cât de poternic, tot nu se pâte imputa. Așa 

„e de es. afeetul spaimei, sub impresia căruia şi fără de voie potem să cuusăm 
mult răă atât n6uă cât şi altora. Iiră dacii causa, ce deşteptă, afectul, depinde dela voința nâstră, atunci și afectul cade sub împutare din punct de vedere... : 

“moral. În casul acesta valdrea, afectului depinde dela. val6rea morală a eausei ce prodiice afectul. “Do. es. dacă -ne măniăm pentrii răutatea, cuiva, sati dacă ne aprinde bucurie -mare la, vederea faptelor morale bune şi eroice, şi ni se împle inima, de admirare, atunci un astfel de afect nun numa! că e buu din “punct de vedere moral, ci e şi folositor cu privire la urmările lu, că ne în- demuă Ja o lucrare asemenea, şi pâte deştepta, voia spre fapte mari. Îiră dacă . causa, afectulul e imorală, atuuci şi însu-şI -afectul e păcătos, de es. mănia ce se nasce din dorul de răsbunare. Din punct de vedere fisic, unele afecte a iniluință binefăcătâre, pe când altele strică sănătății, cu deosebire cele de tot vehemente, De aci urmeză necesitatea de a suprima pe cât se pâte crum- perea afecteler vehemente. Spre scopul acesta să ne aducem tot-de-a-una aminte de urmările. rele ale afectelor de jos... 

3. Afectele nu 'se deosebese în mod esenţial: de sentimente, . de atea şi afectele se clasifică tocmai ca şi sentimentele. Afectele cu privire la cualitatea lor sânt parte plicute (sperarea, bucuria, însutleţirea) parte neplăcute (de es. spaima, supărarea, mănia). Cu privire la conţinut afectele pot fi varie, așa de'es. însuilețirea pote av6 caracter estetic; moral, patriotice sai - religios. Cu privire la funcțiunile corporale, şi cu deosebire cu privire la efectul afectelor Ni asupra sistemului muscular, deosebim afecte ce deștăptă activitatea musculară (sthenice), şi de acele cari amorțese activitatea (asthenice). De cele dintâi se țin: bucuria ard, estasul, însufieţirea, mânia și furia; Gră de ceste din urmă: decepţiunea durerosă, spaima, des- perarea şcl. 
o | i 

4... Cu afectele sânt în leg 
numite. pessiuni. În înțeles 
decât o poftă poternică ȘI tr 
așa încât întru acâsta ni. 
decumva nu resistă voinț 
poternică şi ferbinte e şi primej 

ătură strînsă fenomenele sufletesci 

ainică îndreptată spre un lucru anumit; 
so concentrâză t6tă activitatea  nostră, 

obiect îl considerăm de răi, şi: 
De : miei at fos Lu „e e alteum polita poternică Şi ferbinte,. nu numai că nuc rea, dară 

mai larg, passiunea iu este alteova. | 

a cu destulă potere. Nu ori care poftă. 
ejdi6să, ci numai acea pe a cărei 
care se silesce a subjuga. voinţa. - 

  
e
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no potenţeză activitatea şi ne îndâmnă la fapte. mari. În înţelesul 
acesta pote fi vorba de passiuni nobile. . 

Passiunea e stricăci6să numai atunci, dacă se îndreptă spre 
lucruri nemorale, şi dacă a subjugat întru atâta voința, încât 
numai cu grele lupte pâte fi ținută în fr6ă. În înţeles strîns şi 
proprii numim passiune numai dorința disordinată, care în urma 
debilităţii voinţei s'a: prefăcut în 0 inclinațiune constantă, şi a 
câştigat domnia asupra întregei ființe a, omului. O astfel de poftă 
se pote numi cu drept cuvânt patimă, căci pe cum: pătimesce 
corpul cuprins de:0 bslă grea, aşa pătimesce şi sufletul ajuns sul 

„domnia unei astfel de inclinaţiuni. Din - definițiunea de mai sus, 
„precum şi din espârința de tote qţilele resultă, că nici o passiune 
nu e innăscută în om, ci se câștigă pe încet, prin aceea că nu ne 
înfrânăm poftele. Cu cât cedăm mai des vre unei.pofte, cu atâta, 

se face pofta mai poternică, mai pretensivă, și în urmă se desvoltă - 
în inclinaţiune constantă, care ne debiliteză tot mai mult facul- 
tatea, deliberării, şi în urmă degenereză, făcându-se passiune. Pas- 
siunile sânt resultatele voinței, cu tote aceste esistă în-noi unele 
capacități naturale „înnăscute, despre cari potem. dice că sânt 
embrionii passiunilor, şi dacă nu ne îngrijim dela început de 

„stirpirea acestor embrioni (principiis obsta);. mai târdiii va fi grei 
a-i nimici. ” 

Aşa de es.. “mulți 6meni sânt aplicaţi spre fapte de violență, 
Și dacă nu-şi întrâhă inclinaţiunea acâsta, uşor pot căd€ în pas- 
Siunea de a tiranisa pe alţii. Asupra desvoltării passiunilor. are 
mare influinţă şi educaţiunea, și” cu deosebire esemplele rele. Afară 

de aceste şi unele funcțiuni sufletesei încă sânt în stare să deştepte 

inclinațiună „pătimaşe, şi cu deosebire imaginațiunea, care — după 

- cum a fost „vorba şi mai sus — îmbracă plăcerea împreunată cu 

„obiectul poftei în vestminte plăcute, împintenă dorinţa spre a pofti 

- îndestulare continuă şi în urmă presintă de neînsemnate pedecile 

ce se opun în calea realisării.. În urmă passiunile se ajută în 
Drumutat, cu deosebire acelea, cari se află în” vre-o legătură, aşa 

de es. pofta de avere trage după sine. patima jocului: hasard ; 

amorul 1 pătimaș deștâptă jalusia şel.. Si 

“ Passiunile ai următârele caructere generale: a) pasiunea 
e inainte de tâte eyoistică, adecă în tote manifestațiunile sale con-. 
sideră numai interesele sale, şi e capabilă să jerttescă oră ce numai
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să potă ajunge la scop; de es. Euklio, din comedia lui Plaut, nu se 
intereseză de sârtea fetei sale Phacdra, numai să ajungă la 6la sa 

„- plină cu galbini; Coriolan e gata să comită păcatul grei al tradăriă 
de patrie, numai să-și.pâtă stimpăra pofta de răsbunare; b) pas- 
siunea e nesăturată,, şi îndâmnă pe om în continuu la plăceri 
“nus; după ce a gustat plăcerea, se-stîmpără pofta pe un timp 
scurt, înse îndată ce organismul s'a recreat în câtva de efectele 
distrugătâre ale passiunei începe pofta, de noii și-și validiteză, poterea 
ce o are asupra voinței; 6) mai de. parte passiuiea e drlă față de 
tâte lucrurile, cari ar fi în stare să îndrepte -inclinațiunea întraltă 

direcțiune, sclavul passiunei. nu consideră infiuinţa stricăcidsă ce o: 
are passiunea asupra sufietului și a trupului şi nu se sparie de 
faptele ruşinose ce trebue să comită. spre a ajunge la, ținta passiunei; 

de altă parte passiunea e forte ageră şi invenți6să,. atunci când e. 
„vorbă de a afla mijlâce şi căi, cari ajutoră ajungerea la scop; d). 
"în urmă passiunea se umăgesce pe sine, -nu ascultă de şoptele minţii 
sănătose, ci escugetă fel de fel de arguminte, -prin cari se nisuiesce 
a-și arăta îndreptățirea sa. Di 

Din cele espuse nu este greii a face deosebire între afect și 
passiune. Amend6uă se bas6ză pe facultatea poftitâre, şi amândouă 

- Sint în strinsă legătură, amânduă sânt emoţiuni sufletesti vehe- 
mente, cari at de regulă. influințe stricăci6se "asupra organismului 
trupese, Afectul sgudue fără veste organismul corpural; ră pas- 
Siunea e asemenea unei b6le îndelungate care consumă pe încet 
corpul omenesc. şi în urmă îl duce la morte. Afectul se produce 
fără veste şi trece dră curând, 6ră passiunea se desvoltă treptat, şi 
se încuibă tot mai mult. Afectul.răpesce pe om. cu sine, împedecă 
activitatea intelectuală și nu -lasă omului tîmp spre a cumpăni 
lucrurile; 6ră passiunea plănuiesce, premediteză si se. supune la 
lucruri ce poftese încordare suttetâscă si trupâscă. Afeetele sânt 
de regulă_de natură deschisă şi. se manifestă - pe faţă, po când 
passiunile de regulă Simulâză, tăinuesc și își atacă victima pe furis. - 
Cu tote deosebirile, aceste totu-și esistă o legătură, strinsă între 
“afecte Și passiuni, întregindu-se împrumutat.  Passiunca e ogorul 
roditor, în care se desvâltă afectele, cu deosebire atunci, când 

passiunea întimpină pedece neaşteptate; de altă parte afectele se 
pot considera de pepiniera passiunilor; -aşa de es. 'afectul mâniei 
„produce adeseori passiunea dorului de răsbunare, după cum scim 
din nenumăr: 

+ 

ratele esemple co ni 16 prestă istoria şi vicța comună. -- 
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AS Singuraticile passiuni nu le potem tracta în deosebi. În urmă mat adaugem, 

că orl ce poftă pâto degenera în passiune, şi că deși se bastză fiecare passiuue 

în ultima analisă pe un egoism păcătos; totuși esistă unele passiuni, cart ati mal 
“mult un caracter individual, ră altele cară se bas6ză po inclinaţiunile vieţii 

sociale. Afară do aceea unele passiuni constaă- în degenerarea poftelor simțuale, . 

&ră altele resultă din neînfrânarea poftelor intelectuale. De passiunile intelectuale 
so ţine şi setea prea mare de sciință, carea prin încordare prea mare ruinză 

„şi sănătatea trupâscă. De passiunile simțuale se ţin de es, nesaţul, beţia, des- 
frâul; ră de natură egoistică sânt cu deosebire patima, sgârcenici, a poftei de 

avere, a jocului în cărți şi cele alalte jocuri hâzarde. . Pe inclinaţiunile sociale 

se basâză ambiţiunea, mândria, tirania, ura, răsbunarea şi altele. Chiar. şi 

sentimentul religios pâte degenera și pâte deveni patimă, şi anume trece în 

fanatism, care. răpesce pe om la fapte nebune şi funesto (messalianiy, eufemiţii şi 

alte secte din veacurile cele dintâie“ale creștinismului). a 

Notă. Actele sentimentului stint tot-de-a-una împrounate cu ceva schimbări 

mal mari sai mai miei de ale organismului: corporal; chiar și cel vechi ai 

considerat împrejurarea acâsta de o notă caracteristică a sentimentului. Cuali- 

tatea acestor schimbări atârnă dela natura sentimentului, şi varieză după cum 

sentimentul -trece în afect sai chiar în passiune.  Cuantitatea schimbărilor or-. 

ganice produse do sentimente atârnă parte dela, intensitatea sentimentului, parte 

dela constituţiunea organică a subiectului. Yisiologia confirmă modul de cugetare 

esprimat prin aceeă, că: sentimentele şi passiunile. so atribue ininci, și că emo- 
țiunile fisice. împreunate 'cu. sentimente sânt” produse prin activitatea inimel. 

Lucrul se esplică aşa. Funcţiunile sensitive ale sistemului cerebral ai intiuință 
de tot mare asupra înimel, “care reag6ză momentan, accelerând sait întârdiind 

mișcările sale, În casul întâi se potenţâză în cereri circulațiunea. sângelui prin 

arteriă, şi se produce o activitate mal viuă în crezi, aşa se pâto esplica schimbarea 

produsă de o bucurie mare, do însufleţire şi de măni6, : În casul al doilea se 

impuţinâză circulaţiunea sângelui din, ereiă, prin urmare şi activitatea crerilor, 

dovadă fenomenele organice împreunate cu passiunild spaimel, frică, şi a de- 

copțiunei. Inima este organul central al funcţiunilor vitale, şi do aceea € în 

legătura, cea, mal intimă cu sistemul gangliar. După cum a fost vorbă şi mal. 

sus ($. 24), sistemul gangliar este organul facultăţii poftitore; eră, actele sen- 

timentului sânt sat produse deadreptul prin poftele simţuale sai cel puţin se 

estind până la cle ($. 28); deci urmâză, că fie care sentiment să fie în Strinsă 

legătură cu funcțiunile inimel. Și în urmă, dacă luăm în considerare, ci Me 
are o structură, anatomică escepțională, încât nu constă: ca cele alalte ore 

vegetative din muschi neted, ci din: muschi striaţi, ca Și organele anima Ice 

cari mijlocese cunâscerea şi mişearea asbitrară, apare tot mal probabilă Iimotse 
că sistemul gangliar şi inima, sânt reşedinţa. proprie a toturor sentimentelor, £ . 

„că e justificat usul comun al .rorbirei, după care dicem, că dela inimă îs 

tote sentimentele, | - : a
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IV.. Principiul fenomenelor .sufletesci. 
-$. 52 Dualismul naturei omenesci: Esenţa suiletului, 

"1. După.ce am vorbit despre funcțiunile sufletesci mai în- 
sămnate, trecem preste marginile psichologiei empirice şi ne ocupăm 

-pe scurt de causa finală a fenomenelor sufletesci, de 6re ce fără 
de cunoscința acesta nu numai că ar rămân6 nedeplinită cunâscerea 
n6stră, dară nici nu am pot6 cuprinde esenţa vieţii nostre sufletesci. 

„Fie care om desvoltat, ce se află în stare normală, are cu- 

„noscință deplină despre individualitatea sa, adecă despre esistența 
sa deosebită de alte ființe.  Basa-toturor actiţităţilor nostre este 

eu-l nostru, pe care-l cuprindem prin activitatea n6stră. 
„ Consciinţa nstră înse nu ajunge până acolo, ca să fie în stare 

a face deosebire dre basa activităţii nâstre este identică cu corpul 
nostru, saii doră este un ce deosebit de: corp, o substanță nema- 

. terială şi fără estensiune? Unii afirmă, că sufletul nu este altceva 
„de cât numele comun a toturor- activităţilor sufletesci, pre cum € 
„memoria, cugetarea, voinţa, cari tte nu sânt altceva de cât func: 
țiuni de ale crerilor, adecă procese curat materiale. 

Când a fost vorbă despre singuraticile fenomene sufletesti, 
am ar&tat deja, că părerea acesta e greşită. Dacă ne vom aduce 
aminte de cele dise până aci și dacă .vom cerceta. în resumat na- 
tura activităţii nstre Sufietesci, vom ajunge la conclusiunea, că husa 
acestor activități sufletesci trebue să fie o substanță” deosebită de 
corp, un principiu nematerial, pe: care îl: numim suflet. 

a) Mai întâi să considerăm activităţile” simţuale (sensitive): 
Simțirile, observarea, memoria şi pofta simțuală... 'Tâte aceste sânt . 
activităţi, cari nu se pot es 
chemice ale naturei. 

Așa de es. spre a se 
condițiuni fisiologice. cu tât 

plica numai pe basa poterilor fisice și 

produce o simțire sânt ce o drept de lipsă unele 
ond e aceste după cum s'a arătat mal sus ($. 6, 8, 11) 

simţirea e un act, care nu se pâte identifica nici cu iritaţiunea, și nici cu pro- 
cesul din nerv Y, pentru că, de es. sunetul din punct de vedere al iritaţiunel fisice 
nu este alt ceva de cât o serie de vibraţi 
nu se pâte descompune în p 
Puțin potem esplica din simp 
mal complicate, pre cum e observarea, simţuală şi memoria. SI b) Omul mai are pe lângă: activităţile simtuale încă şi acti-. 
vități intelectuale. Omul e o ființă rațională şi morală, provădută 
cu intelect şi cu voinţă. liberă. Consciinţa, cugetarea şi actele voinții 
sânt fenomene sufletesci cară se pot esplica numai aşa, dacă admitem în noi cova separat do corp, o substanță nematerială. 

  

uni, pre când însuși sunetul ca simţire - 
ărţi, e un act simplu al consciinții. Cu atât mal - 

lele “procese materiale cele alalte activităţi simţuale 

—
 

a.
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În urma consciințil n6stre noi ne cuprindem pe noi înșine ca pe fiinţe 
„de sine stătătoro şi deosebim cul nostru de tâte cele alalte fiinţe. Cuiprinilerea 

acesta a eului nostru este un act al reflesiunei, şi se produce aşa că: miutea 

nostră o referim dela obiectele esterne la noi înşine, la activităţile nostre su-" 
fletesci, cea, ce este o Inerare ce e în' 6posiţie cu or ce lucrare a inateriei, 

care totdeauna se îndreptă spre alte Jucrună, adecă în afară, 'Tot consciiuţa 

n6stră ne spune, că cul nostru este singurul centru şi subiect al toturor activi- 
tăţilor nâstre, 6ră o materie divisibilă nu ar pot6 produce un asttel de efect, 

Unitatea acâsta a, consciinții este argumentul cel mal poternic pentru esistința 

unui principiu deosebit de trup şi argumentul acesta, nu-l pâte răsturna nici dle 

cum materialismul. În urmă cul nostra rămâne același în t6tă viaţa nâstră; . 

aceași ființă observă, îmaginâză, cugetă şi poftesce. -Aşa de es. 6menii bătrâni 
- își aduc aminte de întimplările din copilărie şi tinereţa lor, . ceea ce probâză, 

că între cul de acum și între cel de atunel trebue să. fie o "legătură strinsă. 
Sai dacă medităm despre un lucru atunci una, şi aceași ființă e, care impreună 
tâte zalele din seria, de cugete. Dacă am făcut 'ceva râă, ne simţim responsabili 

"Rol înşine, chiar şi dacă am comis fapta cu ani înainte. Identitatea continuă 

a eului nostru numai aşa se pâte esplica, dacă admitem: în noi o substanţă 
„nematerială, căci corpul nostru e un aglomerat de molecule, supus la nenuuerate, 
schimbări, aşa în cât "după afirmaţiunile biologilor trupul omenesc se reinoiesce. - 

cu totul în câţiva ani. | - 

€)  Cunsscerea, intelectuală saii cugetarea e 6răși o activitate 
sufletâscă ce nu'o potem esplica pe cale. materială, ori considerăm 

cugetarea din punct de vedere formal ori din punct de vedere material .. 

Din punct de vedere formal, conceptele nâstre ai caracter general în 

„0posiţie cu percepțiunea simțuală, care se referesce la o singură irita- 

țiune, Conceptele se produc prin acea, că abstragem dela însuşirile 
singuratice şi materiale ale corpurilor și considerăm numai notele lor 

„generale şi comune. Dela natura efectului potem conchide la natura 
causcă; acum dacă efectul cugetării — conceptul — este un ce nemate- 
rial, cu drept cuvânt potem conchide, că şi causa cugetării trebue să 

fie un ce nematerial. De altă parte, dacă considerăm niateria sai. 

conținutul conceptelor, scim, că aceste privesc esența lucrurilor, și 
- Chiar şi lucruri: curat spirituale, pe cari numai ast fel de ființă le 

pote cuprinde, care şi ea însași este în parte, spirituală. 

d) În urmă coința liberă face pe om stăpân al deliborărilor 

și faptelor sale, omul pâte resista la poftele sale simțuale, își pote - 

îndrepta nisuinţa spite bunuri mai înalte sufletesci şi e în stare 

Să-i jertfâscă pentru aceste chiar și viața, sa. În esecutarea de- 

iberăziă omul domnesce asupra corpului: săii, pe care-l foloseste, 

ca pe un instrument. "Dacă omul ar fi numai niaterie, atuncă tâte - 

activităţile luă ar fi numai procese materiale, tâte lucrările lui ar 

p.
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„trebui să, fie necesare, ce sar pote precaleula cu precisiune mate- 

matică, şi totă viața omului ar trebui să fie regulată de legi na- 

turale invariabile, după cum e regulată şi lumea esternă. în casul 

acesta nu ne-am pot6 nisui spre bunuri morale şi spirituale, şi ar 

fi un mon sens divergința continuă ce esistă între pofta nâstră 

simțuală şi cea intelectuală. -Mai de parte nici nu ne-am pote 

esplica sentimentele nostre mai înalte, sentimentele morale și reli- 

giose, de es. sentimentul datorinţei, a părerii de văii, a iubirii lui 

Dumnedeă şel.: Tâte. aceste sânt fenomene cu totul diverse de 

combinaţiunile de “apă, săruri, albuşiuri şi grăsimi, cari împreună 

constitue massa cererilor. | 

Luând în considerare natura, toturor actelor inşirate ma la, deal resultă 

- mal pe sus de ori ce îndoiâlă cât: de fără de basă e părerea acelora, cară la- 

pădă argumentul consciinţii, şi consideră pe om: de o făptură compusă din 

aparate complicate, cară îşi îndeplinesc. funcțiunile în mod meehanic, şi cark 

afirmă, că şi activitatea suflotescă a omului nu este alta de cât resultatul acti- 

„vităţii organice, şi că omul nu constă din alt ceva, de cât din inateria ce sc. 

pote analisa şi ce o potem cuprinde cu simţurile. După părerea acestora, chiar 

şi activităţile sutletesei cele mar înalte nu siint alt ceva de cât funcţiuul : fisio- 

logice de ale cererilor şi aievea un fisiolog materialist (Vogt) dice fără de pică o 

sfială, că eugetele se rapârtă faţă de ereri chiar aşa pr6 cum se rapârtă fierca 

faţă de ficat saii alte scereţiuni faţă de organele corăspundătâre. Cu tote aceste, 

acâstu e o simplă afirmaţiune. Fără îndoidlă că funcțiunea erorilor Şi d activitatea 

spirituală sânt în strinsă legătură, cu tâte aceste creril nu sânt causa activităţii | 

spirituale şi numa! iîntratăta sânt în legătură, în cât conceptele nâstre so nasc . 

din eunâscerea simţuală, care se başâză pe activitatea simţurilor nostre. Să 

considerăm de. es. ceasul, că vorbirea cutărul om ajunge la urechea, nâstră, şi la 
audul acestora se nasc în no! fel de fel de concepte „Şi idei, începem a medita 

şi ne determinăm spre ceva. Ore pâte-se acea, că în procesul acesta să "nu fie 
ceva mal mult de cât ecea ce a, esistat în aerul ce a vibrat? Organele corpului, 

cari îndeplinese actele fisiologice nu pot crea nimica noii, ci numal desfac un 
“cuant re care de materie şi o împart în diversele părţi ale trupului, E 0 

erâre mare i, ţin de esistent numa! acea, ce potem vel6, sait prinde cu mâna. 

Jonseiinţa nâstră cea inui intimă ne asigură, că sânt lucruri aievea esistente, 

măcarcă nu le percepem cu simţurile. A închide urechia înaintea acestul glas al. 

consciiuţet, a «ice, că numal acea esistă ce vedem cu ochil, a admite cu un 

curent cu real numal materia, însemnă a ajunge: îu ultima analisă la un nihi- : 
lism moral şi intelectual. 

2, Din cele dise resultă destul de chiai, că teoria monistică 

față de natura omului: este cu totul greşită. Esenţa omului constă 

din ddu& părți constitutive,” din. trup şi din suflet.” Sufletul este o 

Substanţă nematerială ce -se deosebesce - de trup în_ mod esenţial. 

„Să căutăm. mai de aprope în ce stă esenţa sufletului.
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a) . Sufletul, ca substanță nematerială e din punct de vedere. 
fisie un ce simplu, pe când corpul, ca un ce material, e compus 
şi se pote, descompune în părți. . Natura activităților sufletesci arată, 
că sufletul trebue să fie simplu. “Lote activităţile sufietesci sânt 
acte simple, pentru că ele eschid conceptele dimensiunei, a formei 
şi a divisibilităţii; prin urmare, şi basa acestor activităţi, adecă 
sufletul, încă trebue să fie simplu. îi 

Să considerăm de cs. lucrarea constiinţel, cu care mintea, mostră se în- 
- dreptă la sine însa-și şi se cuprinde pe sine ca pe basa unică şi constantă a 
” toturor activităţilor sale.  'enomenul “acesta nu Pam pote esplica de loc, ducă 
sutletul ar fi un ce compus. Presupunând, că sufletul ar fi o ființă compusă, 
şi că fie care parte a, lui star întârce asupra sa, cu.tâte aceste consciinţa nu 
ar pot fi una. Unii se provâcă la împrejurarea că mal multe poteri ce lucră 
asupra unui singur punct. (de es, la o luntre ce trece: preste un rii) pot ave 
do resultantă o singură potere. Aşa este, numal unde este punctul acela comtin 
in viaţa, nâstră suiletâscă? Pe acesta nu-l pot afla; urmâză că asămănarea un se 
pâte aplica la viața sufletescă.: Saă să considerăm de es. eugetarea. Dacă 

- mintea, cugetătăre, sufletul, ar consta din părţi, atunci sar pot ivi întrebarea, 
Ore cuprind tâte părţile de odată Subiectul şi predicatul proposiţiunei, sait seria 
de aserte şi legătura lor? În casul acesta ar fi atâtea judecăţi și atâtea con- 
clusuri, câte părți ar ave sufletul. Sai dacă am presupune, că o parte a su- - 
fletului cuprinde un element al judecății, şi cealaltă parte a sufletului celalalt 
element, atuncă se îvesee „întrebarea, prin ce se împreună elenientele aceste, și 
“cum devin acele un singur act sufleteşe? . Tot așa de puţin se pot esplica și 
cele alalte acte sufletesci, dacă nu considerăm suftetul de tu ce simplu. 

b) Substanţa ce servesce de basă toturor activităţilor sutle- 
tesci se numesce su/let, când o considerăm în -opbsiţie cu trupul; 
Gră spirit când. o considerăm ca opusul materiei. Din cele dise 
mai sus resultă de sine, că “sufletul omului e o ființă spirituală, 
adecă, o fiinţă care e“ îndependentă. dela materie; căci stim că 
Sulletul omenesc e un ce simplu şi în unele - activităţi de ale sale 
independent dela materie, piin urmare e substanță spirituală. | 

c) Mai de parte în fie care om este numai o singură substanță 
“Simplă, nematerială și spirituală, care este basa și. principiul toturor 
activităţilor ndstre (vegetative, simțuale şi intelectuale). | 

E Unii (de es. Giinther) se provâcă la lupta ce se: desvoltă între voinţă Și 
intre pofta sinţuală, și deduc de aci, că de basa: acestor donă activităţi contrar trebue se admitea “d6uă substanţe diverse, - Înse lupta acâsta se pote esplica | din împrejurarea, că sufletul, deşi o singură fiinţă, pote arc facultăţi diverse, 
Cari lucră adeseori chiar şi în direețiuni opuse," Chiar şi împrejurarea că cui 
vostru e consciu despre ast fel de activităţi contrarie, militeză pe Lângă wnitatea 

uretulul, nostru, şi unitatea sufletului nu se pâte deduce numi d iunat ărilor nostre, ci chiar din contră, atunci simţim na! limpede și mal Csp
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„unitatea, eului nostru, când poterile nâstre lueră în dirocţiuui opuse şi când 
„„numal cu mare greutate potem restabili ecuilibriul “ sutletese şi armonia, 

poterilor. . - i | 

d) În urmă sufletul e o substanţă. individuală, adecă fie care 
om are un suflet propriu, deosebit de sufletele altor Gmeni. Cons- 
ciința îi spune fie cărui om, că lucrările lui sufletesci sânt pro- 
prietatea lui eschisivă, și de acea fic care se ține pe-sine responsabil 

de-faptele 'sale. - ă ” 

- 5 33. Iniluinţa împrumutată a corpului şi a sufletului, 
“1. Esperinţa ne arată, că trupul și sufletul nu numai că sânt 

în legătură strinsă, ci că influințâză unul asupra celui alalt, ast fel . 
în cât unele lucrări, pre cum simțirea, observarea ș. a. nu se pot - 
atribui esclusiv nici țrupului nică sufletului. 

a) . Cumcă viaţa sufletâscă atârnă dela cea trupescă urmeză 
din împrejurarea, că facultăţile nostre suflotesei nu pot ajunge la 
desfășurare deplină înainte de a ajunge organismul corporal la un 
grad anumit al desvoltării. Dacă urmărim cu atențiune chipul cum 
se desvâltă în” copii viața sufletâscă, observăm, că mai înainte se 
desvoltă facultăţile simțuale şi numai după trezirea consciinţei în- 
cepe a se desvolta şi intelectul. Fenomenul acesta se pote esplica 

„uşor. Activităţile simţuale se îndeplinesc tâte prin mijlocirea orga- 
nelor "corporale Simţuale; şi până ce nu ajung aceste la o desvoltare 
corâspundătăre,-până atunci Și activitățile simțuale rămân neperfecte. 
Activitatea intelectuală la rândul săi se basâză pe cea simţuală, 

“prin urmare şi ea atârnă în câtva dela viața: corporală. 
Mai de parte e cunoscută împrejurarea, că o stare normală 

a organismului nostru corporal produce o influinţă - binefăcătore 
asupra activităţii nâstre. sufletesci. „Mens sâna in corpore sano“, 
Iuvenal. Sănătatea produce o disposiţie plăcută, şi acesta e izvorul 
principal al mulţumnirii n6stre trupesci şi sufletesci. Din "contră 
morbul şi perturbările din organism își eserci6ză reacţiunea asupra 
simțirilor nostre, și ne împedecă activitatea intelectuală. Relaţiunea 

| acesta se esplică din legătura ce este deo parte între mintea 
nâstră şi cunâscerea: simțuală, şi de altă parte între sentimentele 

„ nostre şi sistemul gangliar, E cunoscut mai de parte şi acea, tă 
incordările prea mană ale . organismului corporal trag după sine 
scăderea activităţii intelectuale, de vreme ce activitatea organismului 
conturbă activitatea simţuală, şi prin acea sufere mijlocit și intelectul. 7
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'b) Nenumărate fapte dovedese de altă parte, că și vi ința 
corporală e dependentă dela cea sufietescă. Pe lângă infiuinţa 

„stricăcidsă ce o are lucrul intelectual prea încordat asupra trupului, 
mai amintim numai influința ce o ai asupra corpului sentimentele . 
şi. cu deosebire passiunile despre cari a fost vorbă mai sus. 

2. Acum se ivesce întrebarea: cum se pste: produce influința 
acesta împrumutată a corpului și a sufletului? “La întâia privire, 
influința acâsta sar păr6 cu nepotință. Sufletul e o ființă spirituală, - 
“corpul.e materie; cum se-pâte- acea, ca un corp material să co- 
munice cu sufletul, care 6 nematerial şi fără 'de estensiune *: Întru . 
adevăr, aceste sfint întrebări la cari nu potem r&spunde po: basa . 
„esperinţei nemijlocite, Aă şi esistat filosofi cari at. afirmat, .că 
sufletul şi corpul sânt în om două substanțe „deosebite și separate, 

„cari esistă fie care: de 'sine şi „ Împreunarea | lor e numai esternă 
-“(vedi nota). - 2 - - 

Însc. faţă de teoria: acâsta trebue sc considerira' de adevărată 
numai pe. acea, care. afirmă că în om nici trupul nici sufletul nu 
formeză un ce de: sine stătător, ci “amândduă formâză o singură 
anitute.  Subicetul activităților nostre sufletesci nu e nici sufletul 
singur și nici trupul singur, ci sufletul împreună cu corpul în care 
locuesce, adecă natura omensscă întrâgă; 6ră principiul ultim al 
actelor sufletesci este sufletul singur. Corpul, care de since co 
materie inertă, devine, corp. viii, omenesc, numai prin împreunarea . 
cu sufletul, care e-Şi form ză trupul. amăsurat scopurilor sale, -și în-. 
dată ce se desparte sufletul de corp, părţile corpului. se descompun 

„ȘI primesc alte forme. - Forma esențială, a -corpului 0 omenesc: e con. ! 
| diționată dela suflet. 

3. Pe calea acâsta so osplică uşor şi. în mod natural influința 
„Împrumutată a corpului şi a sufletului. De 6re ce forma esențială 

a corpului e determinată prin suflet, care o! şi principiul activ al 
„Corpului urmeză, că corpul: de sine nu pote” influința asupra sufle- 
“tului, din contră, sufletul. este care e principiul final nu numai a 

activităţii intelectuale * ci şi a funcțiunilor simţuale și organice. 

Infiuința. corpului. „asupra sufletului se pâte considera - numai de 

Secundară, întru cât adecă corpul. pote influința asupra sufletului . 
> Dimai după ce sufletul i-a dat viaţă şi ra format întocmit sco- 

Durilor sale. - - 
ul, dacă Despre intluință împroinutată reală. pâte- fi voibă numaY în cas . 

let Sub cuvântul Forp inţăleger viaţă avimalică a a omului cră sub cusentul sujlet |. 
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subiectul vicţit spirituale.: Din contră, dăcă sub cuvântul corp înțelegem numai 

- materia din cure constă corpul omenesc, şi sub cuvântul s/let înţelegem întreg 

sutletul cu tâte facultățile lui (segetative, simțuale şi intelectuale), atunci nu 
pâte îi vorbă de intluiuțţă reciprocă, căcă in ceasul „acesta numay sulletul pâte 

- influința asupra trupului. ; ! : 

4.- În legătură strinsă cu cele de: mai sus e şi. întrebarea: 
cum esistă sufletul în corp? Făiă îndoclă, că sufletul, ea principiul 
toturor activităţilor corporale și spirituale, nu pote locui într'o 
parte anumită a corpului, ci chiar în urma naturei sale nemateriale 

şi simple trebue să străbată întreg” corpul, adecă să fie de faţă în 
fie care parte “a corpului şi în tot locul cu întrega sa ființă, înse în 

„forme diverse, corăspundătore diverselor facultăți? în cereri ca basa 
activităţilor simţuale și prin aceste şi a celor. intelectuale; în sis- 

temul cerebro-spinal, ca potere motorie, în sistemul gangliar. ca 
basa funcţiunilor vieţii vegetative, şi aşa mai de parte. 

Deşi sufictul din punct de vedere fisie e fiinţă simplă, totuşi are facultăţi 
diverse; căci acolo unde observăm feluri deosebite de ale lucrării trebue să 
admitem facultăți deosebite, 6ră lucrări do aceste sânt activitatea organică și 

spirituală.  Facultăţile aceste trebue să se baseze pe natura sufletului, cu tâte 
aceste, nu te pot identifica nici cu suiletul și nici ele între. sine; pentru că 
sulletul nu p6te lucra în același timp în „tâte formele * şi direcţiunile posibile. 
Sutletul nostru, ca o fiinţă spirituală stă mai pe sus de cât materia, cu tâte 

aceste până ce e în legătură cu corpul nostru, se pâte manifesta şi în mol 
simțual. ÎN „. - 

Îotă. După teoria așa numită a pcasionalismului . Oalebranche) corpul 
e un mechanism de sine stătător, a cărui activități nu atârnă dela suilet, şi 

"care nici nu întluințeză asupra sufictulul. Armonia, ce esistă îutre Iucrările 
sulletului şi ale trupulur se produce de a dreptul prin Dumnedeă, care în lie 

- care cas special (cu tâtă ocasiunea), de câte oră are suiletul lipsă de conluerarea 
corpul, silesce corpul să, îndeplinâscă, lucrarea potrivită şi Grăşi comunică cu 
sufletul impresiunile ce” le-a primit corpul. “După alta teorie adecă a armoniei 
prestabilite (Leibnitz) corpul a căpătat dela Dumnedeii-o ast fel de organisaţie 
cât corpul face totdeauna acea de ce are lipsă sufletul. “Duninedeii a “dispus 

„a priori armonia dintre corp şi sufict. În esență e identică cu teoria acâsta, 
şi teoria lu Lotze (mechanismul armonie psichico-fisic): Tâte. aceste teorii 
nimicese unitatea esenţială dintre corp şi suilet, și afară do acea, ocasionalismul 
nimicesce şi responsabilitatea pentru faptele nâstre. Neconsiderând şi alte tearii 
invechite (systema influxus physici), mat amiutim esplicarea mechanică, în în-. 
(&lesul cărelă nu este întluinţă împrumutată între corp și suflet, ci corpul trăiesce 
de sine, cră activităţile sufletescy sint asociările diverselor imagine produse prin lupta pentru esistință. "Teoria acâsta e în oposiţie cu argumentul scos din 
eonsciiuţa nâstră, carea nu seie nimiea do.vre o activitate independentă a îma- 
sinelor. De ulteum e cunoscut, că n 
despre dualisinul naturer omenesel, 

aterialismul nică nu vre să scie nimica
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Adaus. 

Ş. 31. Modificările comune ale naturii omenescă. 

(Iassele vmenesci, diferinţa produsă prin sees și etate, temperamentul). 

1. Până aci ne-am ocupat de lucrările sufletesci; cară sânt. 
comune toturor Gmenilor. Mai întâi am tractat despre mişearea 

omului, după- acea despre cundseerea simţuală și intelectuală, şi 
despre pofta simţuală şi cea intelectuală: şi în urmă am cercat 
esenţa naturci omeneşci, și am aflat, că esenţa omului constă din 
unitatea și legătura strinsă ce esistă între trup şi suflet. 

Pe lângă fenomenele sufietesci, ce se basâză pe natura ome- 

n6scă şi sânt comune toturor Omenilor, mai aflăm încă în fie care 
om însuşiri proprie, individuale, atât cu privire la corp, cât şi-cu 

privire la suflet. Aşa de es. fața toturor 6menilor constă din aceleși 
părți, cu tote aceste feţele Gmenilor se deosebese mult între sine. 
Asemenea fie care om are aceleşi facultăți sutletesci, cu tote aceste 

gradul desvoltării .şi direcţiunile: în cari lucră facultăţile, admit 
nenumărate grade atât în cualitate cât şi în cuantitate. 

Nu este problema psichologici, şi nici că ar îi cu potinţă, a 

se ocupa de amăruntul cu manifestațiunile variate ale naturei 

„omenesti, şi cu factorii, cari produce moditicările îceste ale naturei 
omenesc. 'Tote aceste modificări nu sânt alta de cât fenomene 
ce rosultă din intluinţa împrumutată dintre corp şi suflet. Feno- 
menele aceste la rindul lor sânt de d6nă specii, unele, cari într 0 

formă 'saii alta se observă la toţi Gmenii, și “unele. cari se ivesc 
numai, la Gmeni singuratici. Cele dintâi. nu împedecă procesul 

normal al funcțiunilor vitale; &ră ceste din urmă 'sânt fenomene 

vitale abnormale şi împedecă saii nimicesc cugetarea constie şi de- 

liberarea. Să considerăm mai întâi fenomenele vitale de specia 

primă, 

2. Deosebirea de rassă se “Vascză pe unele însuşiri corporale 

proprii, ce ati influință și asupra vieţii sutletesci, şi sânt produse 
prin generare şi moştenire. După împărțirea lui Blumenbach ( 15-10) - 

deosebim de comun cinci rasse omenesci: russa ecateasienă, mnegoliă, 

niyră (etiopică), malaică și coneriernă. ! 

a) Nassau ecteastană se caracteriseză prin coldrea albă a „pielei, “frunte 

înaltă, craniu. oval, păr mâle de colori diverse, debit mart, deschişi, unchii faţial 

mare, dinţii şi falea verticale, şi desroltarea intelectuală cea mak înaltă. h) 

"Caracterele rassei mongole sânt: coldrea galbiuă a piclel, craniu in dungi, ochi
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„mici şi cn tăiătură înclinată, nas mic, turtit, fălci eşite în laturi, statură mică 

şi îndesată. c) Rassa nâră, are. piele nâgră, frunte. turtită, şi apăsată spre c6fă, - 

“păr negru: creţ şi lânos, falea eşită inainte, nas turtit și lat, buze grâse. d) Bassa 

mnlaică se earacteris6ză prin colârea brunetă a pieloi, prin păr negru, des şi 

buclat, ochX cu tăictură lată, gură marc, şi o statură lată şi musculdsă. În urmă . 

"€) rassa americană (indiană) are piele arămie, frunte îngustă, păr lung şi m6le, 

ochi „euhumdaţi Şi cu 0 privire. Iâncedă, şi o statură de tot ftesibilă. 

Rasele omenesei cu tâte variaţiunile, lor intermediare, sânt 
numai modificaţiuni-ale. tipului omenesc fundamental, şi sânt pro- 

" duse prin influinţa causelor interne și osterne. Între factorii estorni 

"amintim relațiunile climatice, şi cu deosebire radele solare, tempe- 
ratura, solul, nutrirea şi modul de traii condiționat dela aceste. 

Influinţa acestora se probeză din nenumărate. esemple, așa spre a 
- aminti numai unul — coloniştii din Portugalia, cari s'aii aşedat' în 

„partea apusană a Africci, pe țărmurii Guineei. şi pe insulele dela 
Cap verde, saii înegrit aprope cu totul în aceşti 300 ani, şi şi-ail 
pierdut caracterele rasșei lor: originale. Cu privire lu desvoltarea 

„corporală şi intelectuală e fără îndoială, că la trepta cea mai înaltă 
stă rassa caucasiană, 'ce locueste în zona stâmpărată.  Rassci cau-: 
casiane. îi urmeză rassa malaică, pe când pe trâpta cea mai inforidră 

stă rassa n6gră, ce locuiesce în zona fierbinte. Cumcă şi negrii 
sânt capaci de civilisațiune şi. cultură, arată statele negrilor din | 
„Atrica centrală. “Tot rassa nâgră probâză şi infiuinţa cea mare ce 

o are cultura intelectuală, chiar şi asupra desvoltării corpului. Aşa 

de es. Mandingii, cară se: ocupă cu agricultura, cu comerciii şi in- 

dustrie; întrec cu mult pe cei alalți negri atât cu pri ivire la forma- 

țiunea craniului, cât şi cu privire la espresiunea nobilă a feţei şi. 
la flesibilitatea corpului; pe când lipsa 'aprâpe totală a vieţii inte- - 

“lectuale produce, nu numai” sălbătăcire sufiotâscă 'ci şi o degenerare 
a craniului (curykephalia), în genere a întreg organismului corporal, 
pre cum arată multe date -de ale etnografici. Luerul acesta € uşor . 
de înţăles. Pre cum se manifestâză. decădinţa morală şi intelectuală . 

“a unui individ prin decădința esteriorului săi, aşa se manifestă - 
„decădinţa poporelor. prin . decădința corpului, care în decurs -de.- 
seclii primesco însuşiră constante” degenerate. 

3. Diversitatea co esistă între bărbat și femeie, adecă diversi- 
tatea de sees nu se bas6ză numai pe organismul corporal şi pe 
diversitatea chiemării : natiir ale, ci și pe însuşiri sufletescă şi pe 
diversitatea - “țintei sociale: i N:
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". Îusuşirea, fundainențată a caracterului Vărbătese este activitatea creatâre, 
"ceea ce-l: îndrumă la viaţa publică. Bărbatul e may tare de cât „emeia, atât. 
cu privire la organismul corporal cât și la facultăţile. spirituale: La bărbat 
„predominâză gândirea profundă, voinţa firmă, perseverantă, îndrăsneță, nu arareori 
cutezătâre. Eră, femeia se caracteris6ză mal mult prin perceptibilitate, activi=. 

„tatea el se restringe de comun la cercul familiei. Yiind de o constituțiune | 
| corporală mai debilă; „e mal puţin capabilă de un lucru. fisie may grei, şi de 

o încredere sufiotâscă “mat îndelungată. La femeie domnesc mal. mult senti- 

«mentele şi în urma, influinţei acestora voinţa e supusă la schimbări mal dese. 

Caracterul adevărat al femei se manifestă în sentimentele iubirii, blândeței, a 

"îndelunga răbdăril şi 4 compătimirei.. Caracterul femeiese se deosebesce prin 

intensitatea sentimentelor morale şi religi6se, cari: împrumută uneori femei | 
potere, ce emul6ză în perseveranţă și în jertfirea de sine cu cel may tari bărbaţi, - 

„ T6te însușirile enumărâte mal sus aii numai valâre ralativă,. căci dela un bărbat 

i moleşit. şi efeminat până la, o femeiă, bărbată esistă nenumărate variaţiunt. * 

4. “Etatea condiţionsză stadiele. “desvoltării. suflâtesci şi tru- 
pesci din viaţa omenâscă.  Deosehim de: regulă patru ctăți.. ale 
omului; pruncie; juneţă, cetatea deplinită şi bătrâneța, cari trec pe 

E nesimţite una în alta... - 
: Pruncia se caracteris6ză. prin desroltarea continuă a icter sufle-: 
'teseă şi trupesci, 6ra junâţa prin fantasie viuă, prin deliberarea repede și adeseori 

neprecugetată. Etatea deplinită. atât la bărbat cât şi la femeie este stadiul 
câcereă depline. Inclinaţiunile simţuale şi intelectuale sânt de regulă în ccuili-_ 

briu, în locul fantasie vine începe un mod de cugetare trâz și real, cunâscerea 

scopului final al vieţii n6stre şi al chicmăril nostre ne înd6mnă la implinirea 
dotorințelor . n6stre familiare şi sociale, în urmă la bătrâneță incep a scăd 

poterile trupesci şi cele 'sufletesci. -. 

5... În legătură strinsă cu Ctatea mai sânt ȘI însuşirile îndi- 
viduale, numite -tenperamente. Temperament numim noi în genere 
Susceptibilitatea mai mare saă mai mică, ce o ăre individul singuratic 
“față de iritaţiunile ” esterne, pre “cum Şi reacţiunea sufletâscă mai - 

„mare sâit mai mică, ce urmeză acestor” iritațiuni.: În înțăles strins | 

luat, fie care om îşi are: temperamentul săi, cu tote aceste dacă - 
alăturăm tâsușirile: principale şi- caracteristice ale diverselor tempe- 
ramente individuale, le potem reduce” la: "patru temperamente, la 

* temperamentul sanguinic, malancolic, choleric şi flegmatie; pre - 
cum 'aii făcut-o și cei vechi, deşi trebue“ să se însemne, că. ateste 

„ tomperamente' nu se află nici când isolate în cutare om, ci totdeauna 

se află împreună mestecate două, trei: ori: şi- -tâte patru. De aici . 
Variaţiunea infinită de temperamente în .Gmeni. 

îuse 
a) “Temperamentul sanguinic se caracterisâză prin iritabilitate iara ind 

. & 
„Cu Duţină, reacțiune. Omul Sauguinie se aţiţă uşor, curând se mănie, îuse ci 

: îză de 
„se şi linistosee, preste tot i- se schimbă. NŞOr sentimentele, se interest 
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_tâte > lucrurile, înse observaţiunile îi sânt numak superficiale şi puţin intensive, 

-nu e capabil de o lucrară 'seridsă; cugotarea ni se aprofundâză, cu tâte că “ 

"concepe uşor şi e cu spirit. : Nu are voință firmă, îşi schimbă uşor “propusul, 

e neconstant şi uşuratec, de altă i parte e bun la inimă, deschis la natură, vioi 

? şi totdeauna gata. spre-a ajuta. pe alții. 

b) . “Temperamentul melancolic se caracterisâră prin iritabilitate; puţină : 

şi prin-o reacțiune 'intensivă.. Omul melancolie iubesce singurătatea şi are in- 

clinaţiune spre a visa trâz fiind; sentimentele. lul nu sânt momentane, ca ale. 

sanguinicului, ci se deştâptă pe încet, şi sânt trainice; în genere e predomnit ;: 

de inimă şi e de regulă sentimental.  Cugetă încet, dară adânc, concepe mal: 

grei de cât sanguinicul, înse mal cu temei, activitatea Luk spirituală e porse- 

verantă.  Deliberâză, cu greă, înse după ce sa, decis so l6gă de acea cu tâtă 

:poterea, sa trupâscă şi sufletescă,: B umilit, constant, . răbduriă, e în stare să 

se jertfescă pentru a dară de. altă parte e și fricos. şi presupune ră de, 

tâtă lumea. 

| c) "Temperamentul choleri iv so caracteristzăi de. o parte prin iritabilitate 

_ mare, de altă "parte prin reacțiune! poternică. ' Sentimentele” cholericului nu 

„undul6ză aşa mult ca ale sanguinicului, cu tâte aceste cholericul e de tot iritabil, * 

“şi după 'ce s'a turburat trece totdeauna în pasiuni vehemente.  Preste tot 

„„ impresiunile 'sentimentulul aă asupra lui mare influinţă, şi-l îndemnă, la o acti- 

„vitae intensivă, . După ce şi-a propus ceva, se luptă cu cele mai mari pedece, . 

numai să-și potă. realisa, scopul. - Are minte ageră, cuprinde uşor şi pătrunde 

Imcrurile;' “E deschis la natură, hotărit în fapte şi mişcă, Inarinimos, dară 
; adeseori violent: şi ambițios. 

„0 Temperamentul flegmatic este > opusă celur: choleric, fiind că so ca- 

vacterisâză prin puțina iritabilitate şi prin reacțiune târdie. şi slabă. -Nu e capabil 
-de sentimente vehemente: Iubesce liniseea şi repausul, şi nu e-capace de o 

“lucrare încordată. Cumpănesce mult: lucrurile înainte de a. se. decide,- şi nu are 

-poterea' voinţei de a,. persevera pe lingă propus. Cugetă încet şi cuprinde 

anevoie.. E aplicat. spre mulţumirea trupâscă şi spre plăcerile simţuale. De 
- alt cum e om iubitor de pace, afabil, constant şi consciincios. 

"Temperamentele aceste; după cum am dis și mai i sus, arareori: 
se manifestă în vre un individ: curate şi a aşa: după. cum Sai descris | 

- mai sus; ci de comun se combină în acelaşi individ diverse tempe-: 
'ramente, predominând 'unul saă altul. “Temperarentele” se modifică - 
și prin. educațiune; societatea, în care ajunge omul, Și prin mulți „- 

alță factori. „Modificarea temperamentului se .observă mai bine la - 

diversele cetăți ale omului. „Copiii „sănătoşi. şi crescuți. normal, sânt 
de regulă. sanguinici, sânt uşorei, li-se schimbă UȘOI- sentimentele; 

juneța _e aplicată spre sentimentalism. ŞI spre. o visare melancolică, 

-- bărbatul e choleric: cumpănesce lucrurile, are “voinţă poternică și .. 

e capabil de o 'activitaţe perseverantă; 6ră- modul de cugetare a 
“bitrânuluă începe a se îngreuna, sentimentele devin mai: puţin i in-" 

„tensive, se feresce „de lucrul- grei, Şi. doresce odihna.
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Notă. Causa adevărată a temperamentelor. nu o cun6scem bine nici astădi. 

- Col vechi diceaii,- că temperamentele! se: “produc. : prin cele patru : licuide din. 

corpul omenesc, prin sânge, prin ficrea n6gră, şi cea, galbenă şi prin fegmă, 

şi de aci provine numirea, temperamontelor. În seclul trecut sait nisuit (laller 

-şi Stahl) a, esplica, temperamentele din părţile solide ale corpului şi anume din 

constituțiunea” muschilor şi â nervilor, - La începutul seclului present (leinroth) 

sa, lăţit hipotesa, că temperametul coleric sar basa pe. sistemul vascular, cel 

melancolic pe vâne, cel sanguinic pe arteric, şi în fine cel coleric pe sistemul 

nervos. Kant, Bencke şi essen 'esplică temperamentele ca, însuşiri sufletesci 

produse prin moştenire. Deși nu potem admite, că însuşirile sufietesci se pot 

moşteni, totuşi de causa. finală a temperamentelor nu potem primi esclusiv 

organismul corporal, ci trebuo să presupuneni, că Ia formarea temperamentelor . . 

po lângă constituţiunea, corporală 'influințeză mult educaţiunea şi alţi factori 

sufietescă, căci din singură constituţiunea corporală. nu se-pot esplica. tempe- 

ramentele.. | Ia Na ! 

Ş 35. Fenomene vitale abnormale. 

După cum am amintit. mai “sus, fenomenele vitale. abnormale 

se ivesc numai - la individi singuratiă, Şi. se arată în - turburârea . - : 

mai scurtă sai mai; îndelungată a “vieţii săfletesei. De aci se ţin. 

stările abnormale ale somnului. şi morburile” sufletesci.. CE ca 

1. De stările abnormale ale somnului (3. -16) so. ține som- : 

nambulismul, lunaticismul, somnul magnetic . Şi speciile lui. N 

a) Somnambulismul se ivosce la. indiviţi “bolnăvicioşi “fontă 

„_iritabili şi cu nervă slăbiţi,: ŞI- constă. întrun somn” adânc, în care. 

. individul îndeplinesce. unele acte esterne corăspunqătdre visului sâil.. . 

Somnambulii se scdlă din pat, “umblă prin casă, îndeplinesc”. lucruri 

de mână, scriăi, -cetesc și altele. Câte odată vorbesc; cu voce, Și 

răspund la întrebările ce corespund visurilor lor. După ce se trezesc 

de regulă nu-și aduc aminte de visurile lor. | 

b) " Lanaticismul, e un grad mai înalt -al somnambulisiului tă 

“și cuprinde pe cei morboşi de: regulă în: nopţi senine cu lună, de 

unde şi numele morbului, care se esplică din înfluința lunei asupra - 

atmosferii' şi mijlocit, asupra, 'moxbosului. Lunaticul e în stare să 

„se uree pe, coperişe "de'-case, şi umblă pe cle cu tâtă siguranţa... 

"Ochii şi-i ficsâză de regulă, înainte, fără de a căuta în lături... După: 

ce se ostenesce, se. rentâree la culcuşul săi şi dârme mai departe. 

c)” Somnul magnetic e un' fenomen mai enigmatic chiar şi 

de cât lunaticismul. Numirea stării acesteia provine de acolo, că 

mulți aă. presupus, că.e în legătură cu magnetismul din organismul 
i SE | - g*
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nostru corporal. Starea acâsta se e pte. produce ş şi pe “cale atificială E 

dară numai la individi cară ai aplicare naturală, la aşa numitele medie. 

| Mester, un medie şarlatani, a început a aplica somnul magnetic. în me- 

dicină, Şi anume cl trăgea cu un magnet sait şi cu mânile începând dela capul 

morbosulul până la. picidrele lui, şi. acesta o repeta până ce paţientul, cădea 

întrun somn adânc, şi unik dintre paţionţi se şi vindecat. Vindecarea icâsta 

a răinas cunoscută sub numele de mesnerism. Mal târdiă se făc6 „MAgNE- 

tisareat, în Joe: de mân', -cu ajutorul obiectelor sclipici6se; oglinde şi altele; 

Somnului magnetic Ei tirmâză uneori starea de: hipnotism, ce se pâte, produce şi 

“ prin simpla privire. “Musculatura omului .hipnotisat se. înţepenesce cu totul, 

„nu-şi pote închide gura, nu-şi pâte deschide, ochil, întreg corpul, se face ne-. . 
“simţitor ea o bucată de leian,. nu. simte împunsăturele, ce i- so fac cu acul, şi 

altele. Fenomenul cel mat enigmatic al hipnotismului este segevarea, în urma . 

„căreia, hipnotisatul ascultă orbesce do mandatele hipnotisatorului, şi îndeplinesc Ă 
"acte diverse în mod mechanic (7. notu). - 

-9 

armoniei dintre. activitatea trupsscă. şi sufietâscă, - Sufletul e o 
substanţă simplă şi. nematerială;, prin urmare e scutit de. ori ce 
„morb. Înse:de re ce activitatea intelectuală -e dependentă dela 
cea simţuală, și prin: urmare și dela sistemul cerebro- spinal; de 

“acea o stare abnormală saii morb6să a cererilor trebue să conturbe 

și întregă activitatea sufletescă.. De causă-a toturor morburilor 
- sufletescă trebue. să considerăm starea abnormală şi morb6să a 

cererilor.  Morburile creritor pot' proveni din starea abnormală sai. - 

- a- corpului saii a sufletului,: sai a ambelor. împreună.. Stările ab- 
- normale ale corpului pot proveni din o sguduirey poternică A eL0-.. - 

rilor, “din moibură împreunate . cu ferbinţeli mari, din debilitatea . 
de nervi moştenită, şi din altele. Cause psichice pot'fi de es. o fantasie 

„ neînfrinată, fanatismul religios sai politic, încordare, suflotescă prea . 
mare, afecte şi pasiuni vehemente, 0 viaţă destrinaţă, remuşcările 

consciinței, şi altele. . 
Te a | Natura morburilor sufictesci arată limpede” că “vindecarea lor 

trebue să se începă cu delăturarea mmorbului trupesc 'de care sânt . | 

produse... Cu cât e mai neînsămnată. alterarea cererilor, şi, cu cât 

se începe cura mai îngrabă, cu atâta este mai multă sperare do a se 
vindeca morbul sufletesc. Psichiatria; adecă sciința ce se ocupă cu. 
vindec: area morburilor sufletesti, nu-s0 restringe la medicamente pro- 
pric, ci aplică și alte metdde, de es. prescrie distragere, călătorii ŞI. 
altele. Vindecarea se ajută mult prin o gtije continuă şi prin o tractare 
iubitâre, căci aceste . fiinţe nefericite sânt ai6vea demne de totă 
compătimirea. - 

2, Morburile. sujletesci provin din 'conturbarea constantă a 

N
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“ Morburile suileteset sânt varic, şi se pot clasifica din diverse puncte de 
vedere. Unii (dle es. Lindner) le clasifică d upă cele patru temperamente; aşa 

alienarea (smintit) corăspunde | temperamentului - sanguinic, nebunia  celii me-. 

lancolic, furia celui coleric şi Hăbăucie celui fegmatic. Schrăder distinge 

morburi sufletesci îdiopatice si simpatice, după cum sint atăcaţi creril deulreptul, 

sai numai în urma, vre unul alt morb. ' După causele co produc morburile su- 

. fletesci, deosebim morburi sufletesei moștenite, „aheoholire, « pileptice, paralitice 

şi altele. - . - 

De comun 'se timpan morburile- sufietesci” în dus grupe: în . 
de 'acele cari conturbă mai mult numai sentimentul omului, şi în 

de acele cari nimicese și. activitatea” intelectuală. De cele dintîi... 

se țin: .ipochondria, Blasarea, -mania şi sebunia; 6ră de cele: din 

urmă: smintirea, hăbăucia.: e a Di 

a) “ Ipochondri ia'0 0 deprimaro generată a suiletului, produsă” de regulă, 

prin morburi trupesci.. Tlipocondrul se ocupă numal” cu morbul s&ii, pe care 

şi-l inchipuesce cu mult mal grei, şi în urmă fantasici sale alterate se crede - 

atacat şi de morburi dle cari aiovea uiu sufere, Ipochondria trece uneori în 

inelancolie, cure deja, atacă şi activitatea intelectuală a morbosulul, - Cele mal 

multe morbură sufletesc so încep. cu melancolia. . i 

b) Blasarea e o stare sufletâscă, în urma căreia omul se face. nepăsător | 

faţă de oră co impresiune csternă.. Mintea, e nehotărită, sentimentele deprimate, 

morbosul nu are .poterea. voinței. Morbul acesta e de regulă urmarea sgudu- 

iilor poternice. snflotescă, a esceselor în gustarea plăcerilor simţuale şi secsuale. 

"c) : Mania esto o stare iritată a morbosului, şi E manifestă în o portare ! 

amenințătâre, şi în dorinţa de a distruge tot ce-l vine inainte. Mania culmineză 
în furie (rabies), ceea ce ţine numal timp mal scurt,. şi după trecerea paroesis- * 

"muluf de regulă, se linişteşte cu totul morbosul, şi uneori se face po un timp 

sănătos la minte, - | - | 

1) Nebunia esto o turburare a stăril sutlotescă ce se manifostâză numa - 

in anumite direcțiani, cră în altele cugetarea pâte rămân normală. 'Tâte ima- 

ginile nebunului se învârt. de: regulă în inrul unul singur cuget, în jurul aşa. 

numite” îdei ficse. În sfera acestei idei vorbesc, de regulă raţional, şi se întimplă 

uneori că, dovedesc şi agerime. "Idea ficsă provine sait din ocupaţiunild de mal 

înainte (de es. pregătirea aurului), sai din inclinaţiunile” suletesci (grando- . 
m: niz). „Nebunik aii uneori momente în cari cugotă şi vorbesc ca Omenil. sănătoşi 

(lucida interval), cră uneori, cu deosebire când se apropie de stadiul însănă- 
toşeriă, r&mân normal cu lunile întregi. . 

* Morburile suflotesci, cară nimicesc cu totul activitatea intelectuală” sfint: 

a) Smintirea, ce constă într'o perturbare constantă a, facultăţilor inte- 
lectuale şi se manifestă într'o aiurare continuă (delirium) asemene, morburilor 

ce aii fierbinţelt înari, „Modul. de cugetare şi vorbirea smintitului sânt între- 
rupte, fără de legătură logică, sărind dela -un obiect la altul. “Specia cea mal 

comună a morbului acestui este așa numitul defiriuny tremenx a, beţivilor, e ce 

se menifestă în aiurare şi tremuraro „continuă. .
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| b). Tăbăneia (idiotismus)” c'un miorb. sufletesc, ce 'nu se pâte! vindeca şi 
„se. „baseză. do. regulă pe constituţiunea abnormală a crerilor, şi e :de regulă . 

înnăscută. Dacă 6 morbul innăscut, atunci se manifestâză deja în copilărie. Înse 
" pote fi şi urmarea nebunick care. a ruinat tâtă poterea trupâscă şi sufletscă a. 

„morbosului., Ilăbăzcia, are diverse grade. Gradul cel mal înalt al hăbăucici se : 

numesce stupiditate, care se manifestă în lipsa aprope totală a vieții sufletesci, 
Să Omul stupid nu e în stare să cugete, consciinţa i-se întunecă, nu are memorie,! 

- nu seic vorbi, şi e lipsit de oră ce: “sentiment. O formă, deosebită a, stupidităţii 
"e cretinismul, ce e totdeauna: împreunat şi cu degenerarea trupâscă. Cretinismul . 

se produce do. regulă prin aerul umed şi referinţele solului. Se ivesco mal .. : 
"ales prin văile afunde' ale ținuturilor munt6se (Tirol, Ielveţia, Savoia). Cretinii 
: -vari6ză în privința facultăţilor - lor intelectuale, la unii se pot observa, semnele” 
. unei activități intelectuale, pe când intelectul altora e „acoperit do o nspte..- 
ii continuă, - , iti o : 

: - Notă... Somnambulistaul până ă asttgL 2 nu E) 2otut esplica în mod sciințifie. 
“nici po basă psichologică,. şi nici fisiologică, cu deosebire din causa, că nică singu- 

* raticile fenomene ale somnambulismului nu sânt constatate cu destulă, precisiune. 

- Ioidonhain și în timpurile mai n6ut Ernst Hart ai, arătat, că magnetismul nu 

! pote. cradia, din sine un fluid . magnetic sai vre-o altă potere care so trecă în 

individul hipngtisat, ci precum adorm pe om iritaţiunile monotâne, aşa adorm- 

subicotele ce ait aplicare şi în urma - iritaţiunilor produse pe cale artificială. 
“De multe ori se întîmplă hipnotisarea, fără de scirea, hipnotisatorului, pentru că: 
—, după Hart — e destulă şi numai cugetarea omului, ca să înfluinţeze asupra i 

- circulațiunet sângelui din 'ereri., Heidenhain “ consideră, 'stareă hipnotică de o 
: stare, cataleptică, şi so: prov6că la “fenomenele analâge ale catalepsiek cunoscute - 
„de mult. În catalepsie se înțepenesce” mat. întâi musculatura morbosului, şi 
anume “de regulă în posiţiuni de tot nenaturale; €ră după ce so trezesc mor- 
boşil. din somnul cel adânc, ai de regulă, alucinări, visuri şi uneori vorbesc 

„în ton profetie, dară tâte aceste numai că se seducă pe cel co-se află în jurul! 
lor şi pe. medic. Starea, - cataleptică nu durâză mult; fae înse cscepţiune unii 

. morboși sulletesce şi listericiy. Unit aduc ipnotismul i în legătură cu spir itisnul,, 
- use cercetarea acestui feuomen nu se ţine de Dsichologie. 
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“8. 1. Noţiunea, însemnătatea şi. împărţirea logicei. i 

L. Logica eo parte a filosofiei, care espune legile. cugetării, . 

adecă acele legi, .ce conduc la :cunâscerea, adevărului; . sciut fiind, 

“că obiectul: intelectului este adevărul. 

4 

2. Fiecare sciință își are însămnătatea, sa din. d$u5 puncte. - 

do vedere. De o parte sciințele deprind facultatea “nâstră cige-_ 

tătore la cunâscerea. adevărului, adecă ne desvâltă şi cultivă cuge-  - 

tarea; de altă, parte ne descopere adâvăruri mai înainte necunoscute, 

cari promoveză scopurile nostre: trupescă. şi sufletesci. Aceste d6u6... 

“scopuri le are şi logica, cu acoca deosebire, că ea deprinde cu- 

getarea  nostră: mai -mult, decât ori care. altă sciință, ocupându-se 

de însăşi legile cugetării și de „cunâscerea, certitudine, ce resultă 

“Qin ele i DE 

“Noi potem -av6 multe cunoscințe adevărate” sai false, fără do a av6 

“ certitudine cu. privire la adevărătatea sai falsitatea lor, Afară do. aceea sântem 

de multe ori sigură. despre adevărul unei. cunoscințe; însă -nu -potem dovedi 

adevărătatea ek înaintea. altora.. tasă cucât sântem mal siguri despre adevărul 

- cunoscinţelor nâstre, cu atâta potem progiesa ma! uşor pe toto terenelo; şi cu . . - 

cât voim 'pot6 arăta altora mai luminat. ndovărul cunoscinţelor nstre, cu atâta 

"*mor ajunge cunoscinţele aceste mal uşor averea comună a omenimei, Din aceca 

că, logica cultivă cugctarea nâstră, să nu se conchidă, că scopul logicet ar îi 

nunial cultivarea, cugetăril.. Logica înainte de tâte e, sciiuţă,: şi numai în rândul : 1 

“al doilea, e măiestrie ori artă; "scopul ci nu o a pregăti pentru: alto :sciinţo |. 

(propodeutic), şi nici desvoltarea desterităţii în cugetare, ci cunoscerea adevărului, 

- şi anume cunâscerea acelui adovăr, ce resultă din cercetarea activităţii intelectuale 

îndreptate spre: cunâscerea, adorărului. . ă ! 

e 

_3..Ca să potem  statori. legile. cunâscerii adevărului, sânt de 

lipsă “două lucruri: a) să cunâscem legile. după „cari se: formeză 

conceptele — dialectica; b) să potem dovedi certitudinea ce 'resultă 

„din facultatea: nâstră cunoscătore, sai să potem ardtaă până la 

- evidență, că “cunoscinițele câștigate prin - aplicarea legilor -de mai - 

„sus corăspund aievea, naturei adevărate a lucrurilor — criticu, mocticu. 
EN 3 ,



Notă,  Filosofit. ce” vechi, până la Descartes (+ 1650). cuprindea în | 

sciinţa” numită logică numai materia, cuprinsă în partea, primă, şi -0 numiai 

uncori şi dialectică (Decehapeoitre = = disserere), pentru că regulele, tractate în 

- partea "acâsta,, promovâză desteritatea ; în compunerea disertaţiunilor și în 

: „polemil.- Partea a d6ua a logicei era împărțită la cer vechi-în cele alalte 

discipline ale filosofiei. De re ce dela Descartes-in.câce s! aii ivit mulţi filosofi, 
cari sai trag la îndoidlă posibilitatea ajungeri! la certitudine cu privire lu 

= adevărul cunoscințelor nâstre sait: nâgă cu totul posibilitatea certitudine, s'a 
ivit lipsa, ca în logică să se pertracteze în mod sistematic şi. materiălul destinat . 

pentru partea a. dâua. Partea 'acâsta a. dâua su numit critică, pentru că 

“arătarea. causelor, pe basa, cărora, ne potem convinge despre certitudine, este. 

„tot de odată, critica cunâscerei omenesc. Unii numesc partea, acâsta, noolicăa.: 

„Dialectica, în care e vorbă despre legile -cugetării după formele prin car se. “ 

esprimă cugetarea în vorbire, se numosca logică for mală, în oposiţie cu critica, 

co se chiemă logică mater iala "(Veqi şi. nota dela $: 26)... 
5 

„Pantea DE | 

D i a 1 e ec t i e a, 

Ş Noţiunea ș i împărţirea dialecticei. | 

a „conceptelor. 
Dialectica se, ocupă de regulele ce „conduc la formarea corectă N 

Spre cunâsesreă mai UŞOrĂ a regulelor acestora, filosofii 1e-ati Ă 
“împărțit în anumite grupe.. “Începând dela Aristotele, împărţirea 
“acesta, se face după. formele, în: cari” se “îmbracă cugetarea în... 
vorbirea comună; “Vorbirea îmbracă cugetarea, saii în forme: simple .. 
(elementare) sai. în forme „compuse, deci şi 'regulele. cugetării se 
împart în d6uă grupe, în regule privitore la formele. „elementare, 
“Şi în regule privitâre la formele compuse ale vorbirei. -De grupa 

- întât se ocupă dialectica * „clemântară, -de srupa a „ASua dialectica. MI 
metodică, sail pe scurt metodica, 

Formele elementare ale' cugotării osprimate prin. vorbire sânt | 
acele, cari se află şi în o singură judecată, şi-anume: a) cuvântul -: . 

(terminus), b) proposiţiunea (propositio), c) argumentarea deductivă 
_(syllogismus) şi în fine d) argumentarea - inductivă,. (inductio). Când: 
vorbim despre regulele formării conceptelor vorbim - numai despre 
cele două din urmă; înse desrece atât silogismul cât şi inducţiunea. 

- se compun din cuvinte Şi proposiţiuni, trebue; se. premitem -u -unele 
a.
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cunoscințe privitâre la cuvinte şi proposiţiuni. Spre a înțelege: 
mai bine .regulele referitore' la formarea. conceptelor, trebue să 
premitem  regulelor . acestora o. întroducere, are iractâză despre 

concepte în genere. | * 

Forme compuse. ale. cugetăriă, esprinate prin “vorbire, “sânt 
acele, cari constaă din :mai multe deducţiuni sait inducţiuni, ce se 
țin de acela- -și lucru. În. casurile: aceste a). definim lucrul, b) îl 
clasificăm sai împărțim, și €) proposițiunile singurațiee le de- 
monstrăm după o metodă, statorită, de mai înainte. Suma toturor 

regulelor referitre la formele aceste: compun. dialectica metodică. - 
Aotă. Aristotele a împărţit logica în traetatele: despre cuvinte, despre 

proposiţiunt şi despre silogisml. - Alat târgiii uni! ait modificat împărţirea 

atesta, tractând: . despre percepțiuneu simplă, despre judecată şi despre con- 

clusiuni. Causa, acestei împărțiri bate uşor la ochă; înse şi acea e evident, că 

împărţirea acâsta produce: multe confusiuni. „Pentru -că după cercetare mar: 
indelungată resultă, că. operaţiunile cugetăril nu sânt tref, ei numal dus, ga 

anume, că conclusiunea nu este alta, decât.o specie de a judecății, şi că însa-și 

judecata se derivă din o specie de conclusiune. În urmă esistă concepte, cară . 
se esprimă prin 'câte-un singur curent, cu tote aceste nu se pot considera de 

pereepţiuul simple, ci sânt resultatul toturor operaţiunilor necesare la formarea 

conceptelor. Cele diso motivâză împărţirea, dialecticet făcută mal sus, 

7 

INTRODUCERE. *- o 

„Despre concepte în genere 

5 3. Definiţiunez şi elementele conceptului, 

Sub cuvântul concăpt ; înţelegem în înțeles mai larg tot, 

„aceea ce cc răspunde la întrebările: ce e acesta ? cum: € acesta? (d. 6. 

"COD, animal, alb şel.) - : 

Dacă asămănăn îutre sine conceptele, observ ăm,. „că fie care - 

- concept are trei însuşiră comune: a) că prin fiecare, concept împărțim 

fiecare obiect sail însuşite întio grupă anumită: a obiectelor s Sail a 

| însuşirilor; de. es, a forma conceptul de corp. sai animal: însâmuă, . 

că obiectul de sub întrebare Fam. înşirat în grupa corpurilor Sail a 

animalelor; b) că fiecare concept, se potrivesce la mai multe obiecte, 

„adecă fiecare concept. cuprinde în sine o grupă anumită de obiecte; 

€)-eu. cât. sânt mai primitive conceptele nostre despre vre un huicru, 

cu atât e mai universal conceptul ee ni:l formăm privitor la lucrul 

„acela, cu at: ata, e mai general conceptul + nostru. Aşa de es. dacă



d Ă dintâie este insa-ŞI substanța, 6ră 

Dna. 3 

- i a i 
„cinova' Aruncă numai o privire” “fugitivă asupra -uncă plânte încă. 
necunoscute, atunci. îşi formâză conceptul de plântă, sati cel mult 
de fiâre, şi acest concept e cu. mult mai universal decât conceptul. 
unei: specie, anumite de plânte. - si ia ” a 

3. Cunosciniţe'. elementare numim - pe acele, cari de o-parte 
sânt, de tot primitive şi de“ altă parte se câștigă înaintea toturor. 
„ celor. alalte cunoscințe. Între concepte, acela va fi cel mai primitiv. 
Şi cel. mai universal, care se pote aplica la tâte. lucrurile ce csistă- 
“Sail, pot esista. „Conceptele aceste sânt -cunoscinţele „despre ceea ce. 
“e opus la nimica, şi anume: ceva, lucru, fiinţă, ş.a. m. d. Conceptele 
„„ aeâste' premerg celor alalte : Și în timp, “Isperinţa ne arată, că la 

: începutul esistinței. nâstre, conceptele: despre lucruri .ne. sânt de tot” 
„universale, prin urmare, acele vor fi mâi întâiă în privinţa timpului, | 

“cară sânt şi cele mai univorsale. . Conceptele aceste „se numesc de. : 
- comun. concepte, clomentare' saă şi concepte. prime. : - i. 
Ă 3... În privinţa univergalităţii, după conceptele. -prime urmâză . 
"numai decât: conceptele fundamentale. numite categorii. Categoriile : 
„mai de frunte sânt: următârele duă: Substanţa, saii ceea ce esistă . 

- de sine de es. om, animal, corp şel. şi însușirea (accidens physicum) | 
luată în înțeles mai larg, adecă aceea ce nu esistă de sine, ci numai 
împreunat cu un“ alt: lucru, “fără de -care nu: pote - esista, de es... 
colbrea, estensiunea, poterea șel.. lisugirile se sânt leg zate de substanță. - - 

Şi “se deduc. din natura, ei. 

Însuşirile : le-aă “clasificat divergi. Alosofi în “chip dcosevit; “claiticarea lu. 
-- Aristotele e cea maj precisă. - EI a, considerat numai însuşirile. lucrurilor ma 

terialo, €ră nu şi cele ale. lucrurilor * nematerialo; cu tote - aceste, clasificarea 
"făcută, de el se pote 
„la. însuşirile conceptelor, După; Aristotele : esistă dece categorii. - - Categoria cea 

ă cele: alalte i6uă sânt însuşirile naturale ale. 

aplica şi la însuşirile lucrurilSr nemateriale,; ba chiar şi -- 

. substanţei, şi anume: euautitatea, eualitatea “schimbăci6să “(căldură;; col6re), -- acţi 

(de es, causă şi ofect, necesară sai accidentală, , posiţia (situs), adecă determi- 

junea,. efectul acțiunci “(passio),: spațiul . (ubi), timpul (quando), xelaţiunea. i 

harea nial de aprâpe a cuantităţii ; (de. es. „posiţia drâptă, oblică, orisontală), a _ 
cualitatea “constantă, (habitus,. de cs. facultă 

şel.).” Uni ţin că clasificarea acesta, conţino' prea multe categorii, şi alţii că „conţine prea puţine. Dacă luăm în considerare de amăruntul conţinutul” acestor ': 
categorii, cu cari se ocupă, de 'alteum metafisiea,. atunci trebue” “să ne ţinem, de - 
abia, cară afirmă, că sânt prea multe. . Aşa de es. “categoria spaţiului sa: a locului nu e “diversă de ceea a „cuantităţii,: timpul de cualitatea variabilă, și În 
nat tâte „categoriile se pot: deduce din: categoria „relaţiunet: Iată, în înţeles - mal larg. + . : . i 

AI, vârtuță, cultură, colsro “constantă -- -



„138 — 

d Din cele disc resultă următârel6: a) Nică “cu. ajutorul 
conceptelor nu potem cunâsce lucrurile aşa încât. să nu rămână 
în ele nimic de cunoscut, de 6rece fiind conceptele universale, prin 

ele percepem numai atâta, în cât e lucrul de sub întrebare asemencu 

altor lucruri. De es.::când afirmăm, că tot-omul e-o fiinţă sim- -. 
țuală şi raţională: -Ce:e drept. esistă,” şi concepte: de acele, cari -. 

deosebesc singuraticiă - individi, de es. Petru e alb, blând, talentat 
şi cele alalte, numai cât conceptele aceste ele de sine încă sânt 

generale, şi ca 'atari se pot aplica şi la însuşirile, altor individi. - - 

Noi nu avem concepte specifică pentru însuşirile caracteristice „ale 
lucrurilor, şi însuşirile aceste le pezcepeni nuinai întru atâta, încât 

sâut comune: şi altor: lucruri. 

b) . Perceperea lucrurilor. e- “împreunată- tot-dâ-ar -una cu 0 

abstracțiune, şi anume. separăm . însușirile acele, cari s&mănă:cu: 

ale altor lucruri, de acele, cari nu s6mănă.la nici un lucru. Despre -: 

abstracțiune precum Şi despre perceperea simplă, a fost vorbă. în. 

psihologie. : Mae e . a E , 

s 

ş. a. Conceptul ca moţiune. 

1. Dacă. răspundem la întrebările: ce-.e “acâsta? cum ce? 

obiectul acesta? atunci  esprimăm . “unele „semne. caracteristice. din 

noțiunea. obiectului. Aşa de es, dacă dic: aurul e un metal galbin; 

espun ceva din conceptul aurului. .Ca “să potem considera un 

| concept drept un semn caracteristic al noţiunei unui obiect drecare, 

e de lipsă să scim,; Gre necesară Şi înseparabilă e însuşirea accea, 

saii-că e numai accidentală. Dacă cutare "nu. stie _dre - coldrea 

galbină a aurului este necesară, „sai că. pote şi varia, acela nu aro. 

noţiune 'despre coldrea aurului. Dacă umblăm prin un. museii se. 

nasc, în noi concepte nenumărate, cu tote aceste încă nu ric-am/ 

„potut - forma noţiunea obiectelor din muscă. Numai acela” are E 

noțiunea vreunui obiect, Caro scie. că cutare însușire e pentru ” 

Siioetul acela: necesară şi se. ţine. de nature saă esenţa ubicelul: | 

| În fiecare obiect deosebim: e | 

| Ki Esenţa sui natura lui, sali ceea ce-l: deosebeste de tote o 

cele alalte. lucruri; Ea RI . | 

““h) însușirea LA însuşirile € ce “se deduc: din natura: lucrului 

„se numesc însușiri naturale (accidentia physie a propria). Însușirile 

= ce „resultă din „natura. lucrului, Şi deosebesc lucrul de alte: lucruri
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„sânt “însuzirile lui esențiale; Sră, insoşirile” cari ie are lucrul, înse 
fără ca. acele să resulte din esenţa lui, se DUmMesc însușiri acei- 
„dentale (accidens'i improprium vel logicum). “De es: colârea.: pielei, --... 
mărimea, modul de cugetare, libertatea Și celealalte, sânt însuşiri 

de ale omului; simțualitatea şi rațiunea sânt însușiri esențiale; 5 
îmbrăcămintea - însușire accidentală. * Însuşirile resultă - din natură - 

“ ucrului, „prin urmare tâte. “însuşirile împreună constitue natura. . 
lucrului, aşa” de es. de natura. plântei se ţine ca să se nutrescă, 
să so. desvâlte şel. a 
"8 Omul, şi fără, de ori ce prâg zătire sciinţifică pote să-și 

formeze noțiuni. „Na este om cu. mintea sănătâsă, care să nu potă 
face deosebire între însușirile posibile și necesare ale lucrurilor. .- 
“ce-l încunjură, ceea. ce iiumai prin noţiunea lucrului se pâte. Noţiuni | 
„chiare şi precise despre lucruri ne potem face numai în seiință. 
“Cu: cât cundscem mai bine însuşirile naturale ale lucrului, cu atât 
„mai uşor, potem 'să alegem din aceste pe cele esenţiale, adecă pe. 
IE „acele, cari îl deosebesc, de: t6to- cele alalte lucruză. Noţiunea, în! 

are : cuprindom însușirile esențiale: ale unui lucru, se numesce 
esenţa, logică a; luerului, definițiunea lucrului, s sati şi. numai pe scurt. 
"conceptul lui. . Aşa. de es. esența logică a omului este, fiinţă sim- - 
tuală și, rațională, esența, logica -a corpului e estinderea în trei 
„dimensiuni. “ E , , .. 

Dicem esenţă logică, pentru că. acâsta î încă nu 0 o esența fisică a lucrului, | 
„di nâarnat însuşirea ec resultă din esenţa, fisică,, Aşa do. es. esența, corpului mu. 

constă în cele. tret dimensiuni, ci în aceea ce se estinde: în trei dimensiuni; 
esenţa adevărată a omului nu este simțualitatea şi raționalitatea, ci aceea din 

- ce resultă fenomenele aceste, adecă” corpul împreună 'cu suiistul..: Noţiunea se * 
"numesce, și nuumak „concept, pentru că după cum se scie, ficeare concept cuprinde “ 
„în sine ceva însușire esenţială “de a lucrului, 6ră în casul acesta avem de a 
"face cu. „concepte mat depliiite..” “Definiţiune se -numesee “moţiunea şi pentru 

" aceea 

a, lăcrurilor. so recere combinarea şi analisarei 
aceea cu cercetarea "esenței logice a lucrurilor se pot - 
Cu tâte aceste „cunâscerea, esenței logice. a lucrurilor. 

nu se pote considera de. 'scopul sciinţelor,. ci numai de un mijloc. Scopul | „Seiinţei este aflaret acelor legi naturale, însuşiri esenţiale, cazi nu se pot afla “prin observaţiunea de tâto dilele, adecă fără de! pregătire anumită, fără aparate - anumite, şcl., și de aceea. sciinţa, se 'folosesce de definiţiuni, cu ajntoral cărora 
să potă "deschilini obiectul, spre care se îndrâptă atenţiunea,. ! 

Cunoscerea unui lucru se face mal 
legilor deduse din. natura luă, 
esenţa fisică -a- Iucrulul. - 

m: multor eoncepte, de 
- Deupit numay sciinţele. 

deplinită, ducă pe lângă cunosecrea 
mal potem conchide pe Lasa acestora şi li 

Conelusiunea aedsta ECă „numesce. >, esenţa silosofică, 

„că prin ca deosebim lucrul -do sub întrebare. de cele: alalte lucruri. 
- “esistente, La cundscerea ac6sta
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" metafisică a lucrului. Aşa! de. es. esenţa metafizică a omilui se compune din 

aceea, ec. stătoresee filosofia cu privire la esenţa corpului şi a sutletului. Pe 

basa acestor concepte . poten conchide a originea lucrurilor şi la scopul 

lor final. i 

$ 5. Principiile raționale. 

l. Conceptele se “formeză în cele mai multe ceasuri” priu aşa 

numita precepere simplă, 6ră formarea noţiunci, adetă. stabilirea 

relaţiunci accidentale Saii necesare, ce este între lucru şi însuşirea 

lui se face, prin judecată. Simţurile nostre nu pot să ne arete, 

ore cutare însușire: este eu esențială sai accidentală pentru un 

lucru anumit; de aceca uneori e de lipsă să alergăm la cunoscințe 
câştigate deja de' mai! înainte, ca la unele - mijloce, ajutătore. În 
privința acesta seiviţiul cel -mai bun ni-l presta cunoseinţele 
câștigate privitor la esenţa comună a lucrurilor, adecă privitor la 

firea lor. Adevărul, la a.cărui- cunoscinţă ajungem - mai întâi, 

esprimat în cuvinte sună: ceea ce csistă esistă sa fiinţa e fiinţe 

(ens est ens).: - .. - 
La adevărul acesta “subiectul e identic cu predicatul, de aceea 

se şi numesce. principiul identității (principium identitatis), el cu- 

prinde în -sine legea duplă a fiinţei. Cea. dintăie e, că însușirea 

(predicatul) fiinţei este ră. fiinţă (esistente), și a doua, că fiinţa 

ca o însuşire se pâte' afla numai. întro ființă (adecă în ceea, ce 

esistă). Legea acesta duplă” este cu o cale şi legea fundamentală 

a cugetării, căci noi nu: potem- cugeta la alt ceva decât la ceea 

ce; esistă, şi aceea e tot-de-a-una.o ființă, prin urmare legea ființei 

e tot de odată şi” legea cugetării. - : 

2. “Formele diverse prin cari se esprimă mai precis legea 

ființei so numesc principii raționale (principia rationis). 

A. Legea întâiă a fiinţei se. esprima prin: 

a) principiul conbadicţiunei, în sensul căruia, în  acela-și 

timp, şi din acela-şi punct de vedere, între aceleași împrejurări, 

nu pote ave un lucru însuşiri contradicătore, prin iurmare nici, 

“ întelectul nostru nu-i pote atribui în acela-și timp dâuă predicate 

contradicătore (idem nequit simul esse et non esse sub, codem 

respectu).. | 

| Două predicate sânt contradicătâre atunci, dacă unul nu e cuprinde 

alt ceva decât negarea celui alalt, do cs. esistente — nceşistente, 

alb — nu alb şel. Cumcă în lucruri nu pote esista contradicere, 

2



urmeză dini legea. primă a fiinţei: fiinţa” e fiinţă, albâța e . ființă, 

adecă fiinţă albă, fiinţa corporală e ființă corporală şel. Cu tote 
acâste . trebue să adaugem «) „în acela-și timp“ pentru că. legea. E 

“întâi. dice numai despre subiectul esistente. că esistă, prin urmare 

numai subiectul alb e alb şel.: 6ră, schimbându-se subiactul atunci 
se schimbă şi predicatul; 5). , din. acela- -şi punct “de vedere și între 
îcelea-și împrejurări“, pentru că din diverse puncte de vedere şi 
între împrejurări schimbate pote av6 un lucru şi predicate contra-.. 

„dicătâre, așa; de. es. aceea-și casă, care e cea mai. înaltă întrun 

sat, pote fi cea: mai scundă, întro cetate. „După cum'se va vede. 
mai târdiă, legea contradicțiunci ocupă rolul: cel mai însemnat în - 
dmonstrare şi argumentare. 

b) Principi eschiderii inediuluă. (principium exclusi medii), : 
în urma căruia! un lucru sait este saii nu este (aut est, aut non est). 
Între fiinţă şi. „neființă * nu potem admite uh ce mijlocii, (tertium 
non datur).: Principiul acesta nu cuprinde - altceva, decât, legea 
„primă, .a ființei, adecă fiinţa e fiinţă. 

-B. Legea-a d6ua a “fiinţei sai. că- fiinţa e fină, “sai ceca ce 
esistă esistă, se. esprimă prin: - 

a) principiul rațiuneă suficiente (principiura a rationis uta 
5 în; Sensul căryia tot'ce esistă trebue se esiste pe. basa unei realități; 
„de aceea este” ceva, pentru că este, şi are causă de a fi (ens non : 
“est sine ratione sufliciente). Dacă. afirmăm despre un „lucru că 

„st, sive: quod fit, ab alio ft). . 

Nea este o ființă corporală, trebue să fie în el ceva corporal, şi numai 
aşa potem afirma despre ceva că este ființă omenâscă, dacă. este 
în ea: cova'-realitate omeniscă, şel. 

b) Principiul causalităţia să a 'originci, (principium « causa- 
_litatis): ceea ce. Gre-când-va” nu: a esistat, ci s'a „produs, trebue 
să. fie produs. de. alt cera (quod non erat ct. nunc “est, ab alio 

Mintea ! ni6stră deduce principiul 
acesta . din: principiul -rațiunei! suficiente, Și de aceea principiul | 
causalităţiă nu se pote considera de un adevăr: dedus din esperinţă 
(după cum 6 de es. legea că. „corpul. e greii) ci" trebue Să. se con-. 
„sidere de. un adevărat principii, și” e “chiar așa de: „cert, ca ŞI. 
principiul din care sa dedus. Ceea ce nu a esistat, şi sa. produs, 
încât e. noi, nu a esistat, înainte de-a se produce, prin : urmare 

_ a fost nimica, Acuri nimica nu pâte să fie hasa,. rațiunea, esistenței; 
„Şi dacă în realitate. esistă, trebue să esiste pe basa unui ce esistent, 

„de mai înainte, adecă să fie produs prin altceva. De es. un trandafir 

_
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ce răsare, ca trandăfir e noii, prin urmare nu-a esistat ca atare: 
mai înainte, şi. nici nu a potut fi basa esisteîiţei, sale. de acun, ci 
a trebuit să “fie „produs din ceva sai prin ceva, în ceasul de; față 
din sămânță. Numai acela pote trage .la îndodlă principiul .căusa- 
lităţii sai. a originci, care susține, că nimica este basă destulă 
pentru esistenţă, adecă cine n6gă şi principiul: rațiunei - suficiente. 

Aceste duă principii din urmă se aplică des atunci, când e - 
vorba să formăm. noţiuni. pe cale „inductivă, după « cum se va 

ved6 mai jos. - - | ” 
x 

“Din cole. dise. mai : sus zesultă destul” de linipede, a. 
roțiinca lucrurilor e - imagine 'întelectuală - a. lucrurilor 6ră nu 
imagine simțuală. E. imagine intelectuală . pentru că a) avem 
noțiuni cari se ţin nu numai de lucruri corporală, ci şi. de lucruri 
necorporale, adecă noi. potem să cun6scem însușiri, cară nu se pot 
cuprinde cu simţurile “nâstre; ast fel de noțiuni curat intelectuale 

sânt: conceptele fiinţei, substanţei, a esenței, a causei;.a relațiunei 

-Şel.; b) chiar şi la noţiunile. cari cuprind însușiri ce se pot percepe 

cu simțurile, noi nu le considerăm partea lor simţuală, ci. partea - 
ce nu se: pste: cuprinde cu simţurile, considerând însușirile ne- 
cesare şi. esentiale, de es. col6re, dimensiune, plântă, trandafir şel. 

Ş. 6.  Coprimsu estinderea 'ș și împărţirea conceptelor. 

, Cuprinsul conceptului este aceca ce imbrățişeză conceptul” 

„în sine. Eră după cele dise mai sus, conceptul cuprinde în sine 

totalitatea semnelor, ce esprimă însuşirile esențiale ale: lucrurilor. 

licem, că cuprinsul conceptului constă din note, pentru că însu- .. 

şirile lucrurilor” nu se cuprind în realitate în concept, ci numai. 

imaginile (notele) ce ni le formăm despre însuşiri. Mai departe am 

dis, că cuprinsul conceptului îmbrățişeză totalitatea notelor. pentru că 

afară de unul tâte conceptele cuprind mai multe note. -Numai 

conceptul ființei constă din o singură notă, tote cele alalte con- 

cepte sânt cu atât mai compuse, cu “cât: se. țin de un obiect 

mai determinat. Așa de es. conceptul” om constă. din mai multe 

note decât conceptul corp, pentru, că la om pe lângă notele ce se 

cuvin conceptului de corp, mai trebue să adaug .notele vii, sim- 

țual şi rațional: Conceptul de arap are mai multe note decât | 

conceptul om în genere. Cele mai multe note cuprind în sine 

„conceptele ce privesc pe. individi singuratic. e 
N | | Sa
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“După cuprins, adecă după numărul notelor, potem împărţi . 4 

conceptele în simple Şi în compuse. 
"De aci resultă că conceptul simplu, ce: cuprinde numal o singură notă—" 

ființa — nu so pote defini fără de repeţirea conceptului. Nota acesta unică din 
care -constă conceptul simplu“ cuprinsă în conceptele toturor lucrurilor esis- 
tente, pentru că cuprinsul fiecărvul concept se pâte csprima în chipul următor: 
„Iuerul acesta, e o ființă albă sait nâgră. (În conceptele : compuse: singur numal ' 
nota dle ființă e proprie notă substantivală, tâte cele alalte note arată numai 
însușiri de ale fiinţel). Dacă vreii să esprim conceptul de ființă şi numa! prin 

- „d6uă note, îndată. trebue să repeţese, de es. ce nu e nimică; nota ce arată un 
-. ce. esistente, adecă o ființă, niz e nimica, adecă este ceva, prin urmare ră ceva 

ce esistă, adecă ființă. 
2. Estinderea conceptului numim grupa de lucruri singuratice, - 

la cară se pote întinde conceptul. Aşa de es., conceptul de om 
“se estinde numai la Gmeni, prin urmare şi estinderea conceptului 
acesta îmbrăţişeză numai pe Smeni, din contră conceptul de fiinţă 

- cuprinde: în 'sfera sa tote lucrurile esistente. Cu privire la estin- . 
- derea conceptului observăm următârele: 

a) Dacă se pote aplica conceptul. numai la un singur individ, - 
atuncă conceptul se numesce "concept singulay, de es. conceptul 
Dumnedeii... Cele mai multe concepte 'se pot aplica la o mulţime - 

„de lucruri, .cu tâte aceste nu la tâte “lucrurile, de es. conceptele 
„Corp, animal, om, trandafir șel. Conceptele aceste: se . nurhese ani- 
„eersule. Mai sânt încă; câteva concepte, cari 'se pot aplica, la tote -- 

“trauscedentale, precum e de es. conceptul ființei. - 
i Deşi. conceptul Dumnodeii se pâte aplica numa! la o singură, fiinţă, eu 

- tâte aceste să nu cugetăn, că notelo -acestui concept nu ar potâ fi concepte 
„ universale. Conceptele nâstre despre Dumnedei sint: causa toturor lucrurilor, 
creator, preaperfect şel.; tâte aceste sânt concepte universale, _ 

De conceptele transcedentale se mat ţine şi conceptul însușire, pentru că 
„e strius legat de” conceptul ființă, şi chiar d6 aceea se pâte. aplica la ori ce 
"fiinţă: "Conceptul ființă are.o singură notă, prin urmare. nui pâte ar€ însuşiri 
de acele; cari să fie aievea diverse. Cu tâte aceste potem face deosebire și 
între însuşiri, cari nu stint aievea, diverse, şi acâsto,. atunci, când. considerăm 
însuşirile din diverse puncte de vedere. Aşa de es. omul, faţă 'de biserica, sa 
e credincios, faţă de stat e cetățan, faţă de părinți e fi: șcl., aşa şi fiinţa faţă "de alte fiinţe. e auiq, faţă de conceptul săi e aderăr,. faţă, de nimica esto cera (actualitas). . Pe aceste se basâză la rândul lo conceptele 'pes:fecțiune, aderer, - frumos, despre cari tractâză metafisi ea, : a 

„b) Relaţiunea ce csistă între estinderea şi cuprinsul concep- 

lucrurile esistente sait posibile; aceste sânt aşa numitele concepte 

tului se pote esprima în chipul următor: cu cât e mai mare: 
estinderea conceptului,. cu atât e mai mie cuprinsul lui, şi intors. 

a
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“Așa de es. conceptul animal are o; estindere mai mare decât con- 
-ceptul om, însă cuprins are mai mic, şi întors conceptul om are 
cuprins mai mare decât conceptul animal, pentru că conceptul om 

cuprinde în sine nota simțualitate (conceptul animal) şi pe lângă. 
aceea şi nota rațional, în care se cuprind. notele moralitate, liber- 
tate șcl. Estinderea. conceptului om e mai mică decât estinderea 
conceptului animal. Estinderea cea “mai mare 0 are „conceptul, 
fiinţă, pentru că constă din o singură notă. 

3... Pe cunâscerea cuprinsului şi a estindereă conceptelor se 
basâză clasificarea predicatelor. : Predicatul pote fi: 

a) Concept generic. Acesta: esprimă o. însuşire de a subiectului, 
care se pâte dice şi despre alte subiecte în esență deosebite. Așa 
de es. pentru conceptul om, ca subiect, conceptele corp, vii, simțual, 

sânt concepte: generice, deorece aceste 'esprimă ceva din esenţa 
omului; înse numai atâta, cât se pote dice şi despre alte: subiecte 

“în esenţă deosebite de om. Conceptul „corp simţual“ se pote dice 

“despre mai puţine subiecte (numai animale și Gmeni), pe când 
predicatul corp. vi: se pote referi la mai multe subiecte, estin- 

dându-se şi la plânte; €ră predicatul corp se mai pote dice şi . 
despre corpurile anorganice. Între conceptele generice deosebim: 

conceptul generic cel mai inferior (genus infinum vel proximun), 

conceptele generice mijlocie (genera media) şi conceptele generice 
cele mai înalte (genera suprema). Faţă de conceptul om, conceptul 
„Corp simţual* e conceptul col mai inferior, genul proxim; con-. 
ceptele „corp“ şi „corp vii“ sânt concepte generice mijlocie; 6ră 

categoriile sânt conceptele. generice cele mai înalte. 

__ Conceptul .transcendental — fiinţă — nu se pâte considera de concept . 

generic, pentru că din el se deduc concepte mal inferiâre pe o cale diversă 

de cea urmată la conceptele generice. Spre a forma din un concept generic 

un alt concept generic mal inferior, adaugem la conceptul prim o notă, care 

nu cra, cuprinsă în cuprinsul conceptului, de es. din conceptul corp formoz un 

concept generic inferior adăugând nota pviăt, care nu a fost cuprinsă în cu- 

prinsul conceptului corp. Din conceptul transcendental se formeză concepte 

inferidre aşa, că adaugem note în car! se cuprinde deja conceptul transcendental. 

b) Prodicatul pote fi specific saii o diferinţă ultimi (difterentia 

ultima vel specifica). Diferenţă ultimă numim acea notă a su- 

'biectului, care împreună cu genul prosim esprimă într6ga esență 

a subiectului. Așa de es. în conceptul om, nota „rațional“ e di- 

ferința ultimă, - care împreună cu nota. „simțual“. esprimă deplin 

esenţa omului. Pentru conceptul animal, diferinţa ultimă este 

| : | - | , 9 ,
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nota ;simţual, e care împreună cu nota. „ființă viuă“, ca gen proxim, 

i compune “esenţa animalului. 

c) Predicatul mai pote fi un concept specific (species), care 

cuprinde deja în sine! esența subiectului, şi de aceea se pote îm- 

preuna numai cu subiecte “de acea-și esenţă. Aşa de es. conceptul 

“ființă simţuală şi 'raţională“ e un concept specific pentru conceptul 

om. Conceptele specifice se compun tot-de- -una din genul proxim 

ȘI din diferința ultimă. 
"Din cele dise resultă, că. deosebirea ce sc face între conceptele generice 

şi cele specifice nu atârnă numal dela. estiuderea predicatului, ci şi dela ceea 

a subicetului. Cu cât are subiectul o 6stindere mai mică, cu alte cuvinte cu 

cât o subiectul un concept mai puţin universal, cu atâta va cuprinde predicatul 

“mal multe concepte generice. Aşa de cs. predicatul paserel cuprinde ma! multe 

concepte generice decât predicatul animalului, cră, predicatul privighitârei mai 

RE multe decât a paserci. 

d) Predicatul pâte cuprinde: notele deduse din conceptele spe- 

cifice (proprium).- În conceptele specifice deosebim 'note esprimate 

“prin vorbe. (explicite) şi note subințelese (implicite). Aşa de es. în - 

. conceptul specific al omului simţualitatea şi raționalitatea sânt note 

- esplicite, “6ră note implicite, subințelese, sânt: corp, vit, voinţă liberă 

. 

şi “altele: Cele dintâie sânt concepte specifice în înţeles strins, ră 

ceste din urmă sânt numai deducţiuni din conceptele specifice. 

(accidentia propria speciei). 
Amând6ut elemente ale conceptului specitic (genul procsim şi diferinţa 

ultimă) sânt fiecare de sine privită concepte compuse, pentru că -fio care cu- 

prinde în sine câte o serie de concepte.. Așa de es. când dicem despre om 

ființă simţuală (genul procsim), afirmăm tot 'de o dată, tâte însuşirile, cară stiut 

comune fiinţelor simţuale, de es. crescerda, nutrirea; mişcarea, dimensiunea, co- 

l6rea şel. Tâte aceste sânt cuprinse deja, în conceptul „fiinţă simţuală“. Asemeucâ 

când aserim diferința ultimă (raționalitatea), acâsta cuprinde în sine pe lângă - 

„facultatea, de a cugeta, tâte cele alalte însuşiri, cari sânt comune fiinţelor ra- 

ționale, așa de es. voinţa liberă, facultatea. de a se acomoda legilor, impută 

bilitatea morală, simţul estetic şi altele. 

e) Predicatul mai pâte cuprinde Însugir. individuale (nota 
individuans), :adecă însuşiri de acele, pe cari nu le cuprinde con-: 

ceptul specific nică implicite nici esplicite, şi prin urmare. nu se 
pot afirma despre toți individii acelei specie. : Însușirile aceste la 
rândul lor parte se pot deriva din însa-și natura individului (acci- 

dentia propria individui), şi. parte se derivă din relațiunile” esterne 

ale “individului (accidentia impropria vel logica) precum '0- de es. 
la om ubicaţiunea, îmbrăcămintea, numele şel. Esemple pentru 

- însuşirile deduse. din. natura, individului sânt pentru om: colorea .
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albă sau brunetă, constituţiunea corporală, talentele: innăscute, 
precum și tote însuşirile câştigate prin educaţiune şi prin voința 
liberă, de es. sciinţa, justiţia, blândeţa şi cele alalte. 

După logicii cei vechi notele individuale erait: „forma, fig îgura, 
„locus, tempus, stirps, patria, moment, . Fiecare predicat posibil 
trebue să se ţină de una dintre cele cinci grupe de.mai sus, de 
acea grupele aceste se şi numesc clasele predicatelor (praedicabilia). - 

Faţă de aceste deosebim clasele subiectelor, cari după cei vechi 

Gră le numim categorii (praedicamenta $ Ş$. 4). Ă ! 

Nota. Cele espuse cu privire la estinderea şi cuprinsul conceptelor se 

“arată intuitiv prin aşa numita „arbor Porphyriana“, şi anume: 

0 Substantia e. a 

a ce ee N 
= Corpus " i 

organicum ui anorganicur 
| = Nivens 

aa noa sentiens, 
Animal 

a rationale | a 
ma a 

Porphyriii a compus o astfel de tabelă pentru tâte lucrurile esistento şi 

asemenea face şi ficeare sciință cu privire la Inerurile de cari se ocupă. p. e. 

botanica privitor la plânte. Cuprinsul une! cărți sciinţifice nu este alt ceva 
decât o înşirare după gen şi specie a conceptelor! ce se țin de sfera acelei 

sciințe, (sedI mai jos la $. 30). - 

4. Conceptele se mai pot grupa și din următrele puncte 
-. de vedere. 

A. Din punctul de vedere al universalităţii, potem considera . 
un concept universal:,saii numai cu privire la cuprinsul lui, fără 

"de a băga în sâmă estinderea lui, sai îi potem considera și estin- 
derea lui. În casul întîi. avem un concept abstract, în casul al . . 

doilea unul concret. De es.: conceptul „drept, e concept abstract, 
dacă cere numai definiţiunea. cuprinsului săii şi în casul acesta e 
identie cu conceptul dreptate; cră concret este conceptul drept 
atunci, când însuşirea acâsta mi-o închipuese împreună cu subiectul 

drept, adecă atunci când cuget la-o ființă raţională, căreia i-se 
cuvine și-nota de drept. . -. o - „- 9
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“Conceptele se pot- clasifica şi din punctul de vedere al originei. Din 

acest punct de vedere facem deosebire între ided şi concept. Idea e un model 

după care se îndrâptă fiinţa rațională în lucrările sale; de es. pictorul, înainte : 

de'a se apuca de lucru, îşi formâză idea lucrării sale. Conceptul propriii este 

preceperea modelului pe basa Imerăril îndeplinite, de es. un critic ce studicză 

o pictură ajunge la preceperea ideii ce a voit să o întrupeze pictorul prin 

hierarea sa: acesta este conesptul criticului cu privire la jucrarea, de sub în-. 

trebare,.  Resultă dară, că idea premerge -conceptului. Uneori este lipsă de 

deosebirea acâsta, între ideă şi concept (în estetică, în metafisică, ba. chiar și în 

| logică); dar pentru aceea, numirile aceste se consideră de comun ca identice. 

NI B. Din punct de vedere subiectiv, adecă a celui ce cundsce, 

„deosebim: - . e . | 

1. Concepte eshauriate (conceptus comprehensivus) şi complete 

(eonceptus completus, adaequatus). Conceptul ar fi eshauriat atunci, 

dacă am cunâsce tâte notele posibile ale unui lucru. Înse, după 
cum "Sa dis şi mai sus ($ 3 p. 4) astfel de concepte nu avem: 

„Complet e un concept atunti, când cunsscem deplin cel puțin 

“matura, universală a individilor.  Sciinţele se nisuesc să ajungă la 

astfel de concepte.  '.:: o 

| 2.: Concepte chiare şi obscure. Dacă potem deosebi un lucru 

şi de lucrurile cele ce îi sâmănă mai 'mult, atunci dicem că avem 

„concept clar despre lucru; la din contră conceptul e obscur. 

0. După coincidința conceptelor deosebim: | 
1. Concepte. identice și diverse, după cum a acela-și cuprins,- 

sati le vari€ză în câtva cuprinsul. De es. conceptul om şi conceptul: 

ființă simţuală şi raţională, sânt concepte identice (conceptus re- 

„ciproci); 6ră conceptele suflet și corp sânt concepte diverse. 

„29. Conceptele diverse pot fi la rândul lor compatibile (con- 

cordante) . şi incompatibile (opuse).. Compatibile. sânt conceptele 

atunci, când ele pot figura în acela-şi timp ca notele aceluia-fi . 

lucru, de es. fiinţa şi corp, alb şi dulce, înţelept şi blând şel. liră 
„dacă. cuprinsul unui concept, eschide notele altui concept, astfel 

- încât după principiul contradicţiunei nu se pot atribui de odată 
aceluia-și lucru, atunci dicem că aceste două concepte sânt in- 

compatibile. De aceste sânt: pătratul și cercul, alb $ia negru, alb 
şi nu alb şel. Di Si 

3. Conceptele incompatibile pot fi contragicătâre și contrarie. 
Contraqicătâre sânt d6u5 concepte, dacă unul neagă simplu ccea 

ce afirmă cel alalt; însă fără de a, ave el însu-și un cuprins noii, 
de es. esistente — neesistente, alb. — nu alb, fiecăre — nu fiecare.
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“ Contrarie sânt conceptele atunci, când ai cuprinsuri diverse și 
incompatibile, de es. cere şi pătrat, alb şi negru, fiecare și nime şel. | 

D. În urmă mai deosebim concepte colective şi distributive. | 
Prin cele dintâie 'esprimăm o grupă - de individi, şi de aceea nu 
se pot afirma despre un singur individ, de es. conceptul „miliţie“ 
nu se pste referi la un singur ostaş, ci numai la diversele sperie 
de miliţie (germână, francesă şel.). Conceptele distributive esprimă 
însuşirile comune: a mai multor individi, şi prin urmare 'se pot 

aplica la fiecare individ singuratic, de es. conceptiil „ostaş“ esprimă - 
însuşirea comună a: mai multor individi şi de aceea se pote pune 

-ea notă fie cărui individ, ce întrunesce însușirea acesta. 

ş. 7. Formarea conceptelor. - 

Conceptele se pot! forma prin abstracţiune, analisă şi de- 

ducţiune. i 

1. Din abstracțiune ” (vedi psichologia) provin. acele concepte, 
cari ni le formăm despre luerură- din impresiunile simțuale ce le 
produc-.lucrurile acele, de es. despre fiinţă, corp, alb el: . 

Abstracţiunea este o operaţiune, ce se . îndeplineseo prin perceperea 

simplă, şi începe cu' conceptele cele mal universale. Conceptele aceste vin din 

esperință şi se numesc concepte sintetice. Să scie, că în ultima analisă basa 

„toturor eunoseinţelor nâstre este esperinţa simţuală, și că noi nu avem concepte. 

inăseuto în mol (aprioristice), do-aceea şi cunâsterea intelectuală se bas6ză in' 

ultima analisă tot uumal pe concepte sintetice. . 

2. Conceptele câştigate prin abstracţie sânt așa: dicând numai 

productele brute ale cunâscerei intelectuale, şi aceste: trebue în- 

„tregite şi rectiticate din diverse puncte de vedere, ceea ce se face . 

prin analisă. - Abstracţiunea se ocupă deadreptul „cu impresiunile 

simţuale şi pe acele le străformă în concepte; 6ră analisa se ocupă 

nemijlocit cu conceptele deja formate -pe calea abstracţiunei, şi din 

aceste formâză concepte nduă. Şi anume prin analisă, adecă prin 

împărţire şi alăturare precepem: a) legile fiinţei şi notele singu- 

„ratice ale conceptelor, cari la rândul lor sânt tot atâtea concepte. 

separate; b) relațiunea reciprocă, ce esistă între singuraticile con- 

cepte, de es. conceptele întregului şi a părţii, a esenţialului şi a... 

aceidentalului, real și posibil, “identic şi divers, causă și. efect, ton- 

dițiune şi urmare şel. Conceptele formate prin analisă nu se derivă 

din perceperea, simplă, ci se formâză prin judecăți.
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3. Spre a cundsce lucrurile nu e destulă numai abstracţiunea 

şi analisa. Sânt multe lucruri dela cari nu potem face abstracţiuni, 

parte pentru că nu cad. în- sfera simțurilor nostre, parte pentru că 

“ din anumite .cause pu potem primi. impresiuni simţuale directe, 

„din cari să potem face abstracţiuni. Înse conceptele câștigate pe” 

calea abstracțiunei și a analisei ne prestaii idei şi cugete pe basa 

cărora potem ajunge la cunoscinţa lucrurilor, la care -nu am fi 

“potut ajunge „prin simpla abstracţiune. Aşa de es. dată am medita 

- asupra: -causei care produce decădinţa imperiilor, esperinţa directă 

-nu ne-ar da răspuns, înse o ideă căpătăm. din esperinţa, că de- 

cădinţa Gmenilor' singuratici provine din decădinţa moravurilor lor. 
„Sciind acâsta îndată reflectăm, 6re nu ar pote fi acâsta şi causa 
decădinţei imperiilor. Cercăm, ce relațiune esistă între individii 

singuratică şi între stat, -şi dacă. admite relaţiunea acâsta, ca în- 

sușirile individilor să le atribuim și statului întreg, atunci ne vom 
forma, despre stat un concept noii, conchidând în modul următor: 

- decădinţa singuraticilor indiviqi provine din decădința, lor morală; 
statul constă din individi siguratici; prin urmare şi dacădinţa sta-. 

” tului trebue.să provină “din decădința morală. Modul de a forma 
concepte n6uă, cu ajutoriul unui concept saii adevăr mijlocitor, se . 

numesce deducţiune, În esemplul de mai sus 'conceptul mijlocitor 

este . cunoscința ce o avem “despre Gmenii singuratici.  Deosebim 
„d6uă specii de deducțiuni: deducţiunea luată -în înţăles strins, şi 

deducțiunea inductivă numită, şi inducţiune.: 
A). Sânt casuri, când. potem forma conceptele nduă singur 

numai pe basa cunoscinţelor ce le avem deja cu privire la lucrul | 

de sub întrebare; fără de a mai av6 lipsă de vre o: esperinţă in- 

ternă. saii esternă, şi nică de mărturia altora, aşa de es. causa 

decădinței statelor am dedusto. din conceptele ce le-am avut; deja | 
despre 6menii. singuratici şi despre stat. Dedueţiunea acesta se 
numesce deducțiune simplă saă cuzată., | 
, Atât în viaţa de tâte dilele, cât şi. în stiință se aplică forte i 
adeseori deducţiunea simplă. Noi nu ne formăm despre lucruri 
tâte conceptele posibile, ci le considerăm însușirile numai din 

anumite puncte de vedere, 6ră conceptele, formate din un punct 
de vedere, 'ne prestaii idei pentru formarea conceptelor şi din alt 
punct de vedere. Aşa de es. cu acela-și lucru, cu omul, se ocupă: 

| pedagogia, medicina, filosofia, istoria, religiunea, în parte şi sciinţele 
naturale, estetica şi altele, Ţote aceste sciințe consideră pe om
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tot din alte puncte de vedere, şi ne împrumută concepte diverse 

despre om, prin urmare conceptele câştigate prin una din sciinţele 

aceste ne pot presta idei pentru a forma concepte n6uă şi în altă 

sciință, despre a căror ădevâr ne. potem convinge prin "deducţiuni. 

Aflarea adevărurilor mijlocie, și însa-și deducţiunea, se întâmplă în A6uă | 

moduri: a) spontan saă do sine, aşa înţăt nu se pâte măsura timpul petrecut 

„cu cugetarea, lucrului, ceea ce se întimplă atunci, când cunâscem deplin rela- . 

ţiunea ce esistă între inerul de sub întrebare şi între adevărul mijlocitor; 

b) prin meditaţiune sai raţiocinare (discursiv), ceea ce se întîmplă atunci, când 

conceptele nâstre faţă „de lucrul de sub, întrebare sfint atât de obscure, încât , 

nu aflăm spontan nic aderărul. mijlocitor, şi nici relaţiunea lui faţă de lucru. 

Aşa de es. dacă în esemplul de mat sus nu am av6 nici atâta cunoscință despre 

stat, că acola constă din indiviQI sitiguratici, atunci pici din adevărul mijlocitor 

“nu am pot€ ajunge la resultatul de ma! sus. În casuri de aceste înainte de 

tâte e de lipsă, să ne chiarificăm cu privire la conceptul lucrului (prin analisă 

şi uncori priri inducţiune), ca să potem afla, adevărul mijlocitor, şi să no potem 

folosi de ol. . i IE E 

DB) '-De specia- a dâua a deducţiunei ne folosim atunti, când .: 

spre stabilirea relaţiunci ce esistă între lucru și însuşirile lui, mai 

avem lipsă de esperințe n6uă, sai de mărturisirea, altora. 

"De es, dăcă aflăm un mineral necunoscut. Prin deducţiune 

simplă ajungem deja la conceptul, că ceea -ce am aflat e un mi- 

neral, pote şi la aceea că mineralul acela e un metal, prin urmare 

scim, că la obiectul acesta se pot aplica însuşirile comune ce se 

țin de: fiinţă, corp, mineral, şi motal. Cele alalte însuşiri necesare - 

ale mineralului: nu le mai pot determina prin cuantul de cunoscinţe . 

de până acum (prin deducţiune simplă), ci trebue să recurg la 

"câştigarea esperințelor n6uă, sai la mărturisirea altora.. Deci am 

lipsă: a) de un cuant de cunoscințe, căci numai pe basa principielor 

deja cunoscute: (principiul raţiunei suficiente şi al. causalităţii) 

potem stabili însuşirile necesare ale lucrului. Vom cerea dară cu 

deamăruntul colârea, despicătura, pulverea, cristalii şel. ale mine- 

ralului, şi apoi vom conchide: însuşirile ce se “află întrun corp 

tot-de-a-una constant între diverse împrejurări, trebue să fie în- 

suşiră necesare de ale corpului; înse însușirile >, y şei. ale mine- 

ralului sânt constante; prin urmare sânt necesare. Mai de parte 

avem lipsă b) de esperinţă, căci numai pe basa -esperinţei pot . 

afirma, că anumite însușiri (despicătura, pulverea $el.) sânt necesare 

pentru corpul acestă. c) În urmă, dacă: mineralul de sub întrebare 

numai mie îmi este necunoscut, atunci ajung la cunâscerea însu- 

şirilor lui esenţiale și pe cale mai scurtă, și anume deschid o carte



, 
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„de specialitatea aceea, şi caut 'la care mineral se potrivesc însu-! 

şirile aflate .prin esperință, şi după” aceea conchid din autenticitatea 
-auctorului, că, conceptul adevărat al mineralului este cel definit în. 
carte.: Specia: acâsta a deducţiunei, la care, pe lângă cuantul : 

nostru de cunioscință, mai trebue să recurgem şi la esperință nduă 
şi la mărturia altora, se numesce . deducţiune -inductivă, saă pe 
„scurt inducțiune. Deducţiune e şi acâsta pentru. că fără de un -. 

_ adevăr mijlocitor (principiul rațiunei suficiente și a causalității) 
„nu potem forma nici, odată: concepte” n6uă; 6ră numirea de iu- 
“ducţiune i-se dă, pentru.că intelectul nostru se 'inavuţesce prin 

acesta cu un. concept noii, care i-sa „indus“ de din afară. 

"Din conceptele inducţiunei şi a deducţiunei resultă următârele: 
-. “a) La deducţiune plecăm dela, concepte universale, şi ajungem la concepte 

„_mn6uă, pe carl lo considerăm €ră de universale, spre a, desvolta €ră concepte 

n6uă; 6ră la inducţiune plecăm dela, actele singuratico ale esperințel sait ale 
mărturisire! altora, şi dela conceptele aceste individuale no înălțăm la, concepte - 
universale. ” " 

b) Unele sciințe se derivă în prima, linie prin inducţiune; 6ră altele 
„sânt, cari se. desrâltă .prin deducţiunea simplă şi prin analisa, conceptelor for-. 

mate de sciinţele inductive. De aceste din urmă se ţine filosofia. Înse nu este 
iertat să confundăm modul desvoltări! unei sciinţe, cu modul însuşirei, adecă cu 
modul de a învăța sciinţa respectivă. Se scie, că cele mal multe sciințe saii născut 

“şi desvoltat prin. inducţiune, cu tâte: aceste cel .co vrea să-și însușâscă, să 
„.. studieze o sciinţă, de regulă purcede pe calea, deductivă. "Aşa.de es. în fisică/ 

legile naturale se învţă “pe calea deductivă, adecă pe calea, asociăril de idei 
deşteptate de profesor și de manual; cu 'tâte că aprâpe. tâte legile naturale 
s'aii descoperit pe calo inductivă.. La propunerea, fisicel se fac co o drept şi 
esperimente, înse aceste nu servese spre“a. afla, legi nuă,.ci numa! spre de- : 
mustrarea „practică a legilor deja cunoscute, După cum câştigă, începătorul * : 
cunoscințele sale pe cale deductivă, așa se 'pot afla. legi naturale n6uă prin 
simpla, deducțiune, Aşa do es. Newton a descoperit legea gravitaţiuneY po calea, 

- înducţiunei, 6ră forma călei ce o deseriă corpurile cerescă în jurul s6relui a . 
dedus'o prin simpla deducţiune... 

„c) Înainte 46 a ne. pot6. câştiga, concepte may ' corăspundătâre despre 
unele lucruri, e de lipsă, să ajungem la multe concepte n6uă, parte prin! abs- 
tracţiune parte prin inducțiune, şi pe aceste să le chiarificăm prin analisă şi 
deducţiune. „Tot asemenea necesară esto pentru desroltarea seiinţelor şi în- 
trebuinţarea, cunoscinţelor câştigate, po calea induetivă. Cunoscinţele câștigate 

- "în pruneie po calea esperinţei sânt cu totul primitive şi nu pot servi nici lu 
studiarea uncă seiințe, cu atât mai puţin la desroltarea er ulteriră.: - Cu tâte 
aceste Smenil deja erudiţi so pot. lumina cu privire la invențiuni n6uă şi numal 
prin analisă şi prid deducțiune simplă. Asemenea, pâte un erudit, să comunice 
cu lumea inteligentă pe câteva pagine o invențiune, la a cărel realisare a lucrat 

N
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„ d) În urmă may resultă și aceea, că amândâuă aceste sânt de a-se apreţia 

şi folosi pe o formă. Pe cum e o legătură strinsă şi întregitâre între inspira- 

ţiunea şi respiraţiunea. aerului, așa. o legătură osistă și între aceste d6uă isvore 

ale cunoscinţelor nâstre; numa! împreunate şi combinate dai rosultate mulţămităre. 

Dacă nu am purcede la inducţiuni n6uă, atunci intelectul nostru ar fi restrins 

la prelucrarea cuantului de concepte “deja câştigat; €ră de altă parte, fără 

doducţiune, cunoscinţele câştigate pe calea inducţiunel ar rămânc numai teorii, 

şi nu ar pot€ servi spre scopurile vieţii omenescl. : 

Nota 1. Din cele ce staă dis până aci despre concepte,  resultă şi defi- 

nițiunea cugetării; a meditaţiunei Sai a raţiocinăril. Cuvântul „a cugeta“ se id 

de'comun în d6ut înţălesuri, în unul mal larg şi-in unul mat strins; în în- » 

ţelesul cest din urmă e identic cu „a medita“ ori pa raţiocinai. A cugeta, în 

înţeles ma! larg însâmnă: ori co activitate intelectuală împreunată cu formarea 

conceptelor, de es. memoria, observaţiunea şel., aşa de os. dacă am uitat covu, 

mă cuget, co, să-mi! vină în minte. În înţeles may strins înse înţălegem numa 

operaţiunile impreunate cu formarea „conceptelor, adecă perceperea simplă şi 

judecata. 'Ţinta formării de concepte este tot-de-a-una cunâscerea relaţiunei 

necesare dintre lucru şi însuşirea lui, adecă cunâscerea esențiel, a nature! lu- 

crurilor, de aceea prin cuvântul cugetare (meditare) înstmnăm ectiritutea în-. 

telectuală îndreptată spre cunoscerea esenții sait” a natureă lucrurilor. | 

Nota II. După co cun6scem căile pe cart ajungem lo, formarea conceptelor, 

ar urma în mod natural să vorbim despre regulele la cară trebue să fim cu 

luare aminte atunci când cugetăm sait când formăm concepte. Îuse pe cum 

nu esistă regule cu privire la percepţiunea simţuală, aşa nu pote fi vorbă ude 

regule proprii nici cu privire la cugetare, pentru că şi una şi alta sint funcțiuni 

sufictesci, cari formâză  tot-de-a-una concepte adecuate despre lucruri, dacă . 

sânt de faţă condiţiunile de lipsă. Deci. nici nu cun6seem regule cu privire . 

la funcțiunile aceste sufletesci, dară! nici nu este lipsă de ele. - Dialectica se 

va ocupa aşa, dară numal cu legile: cărora e supusă esprimarea prin cuvinte a 

conceptelor şi a, judecăților, şi după aceea cu legile co reguleză formarea con- 

ceptelor prin judecată. A Ă 

Dialectica “elementară. 

. Secţiunea. | 

Ş. s. Regulele privitore la esprimarea conceptelor 

prin cuvinte. - 

"1.  CGusentul (terminus) este un s&mn convențional compus 

După definiția ac6sta cuvântul cu) un sămn ce constă din 

sunete articulate. Conceptele nstre ni,le-am pote esprima şi fără 

i pr . RR ..._. . nai Să. 
din sunete 'articulăte, ce esprimă nemijlocit vre un concept, cră 

- mijlocit vre un lucru. . 

sunete anticulate de es. prin hieroglife, desemne şi prin limba” 

surdo-muţilor, înse aceste nu: sânt cuvinte, căci cuvântul trebue 

să consteie din sunete articulate, adecă trebue să se pronunțe, sati.
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cel. puțin să recundscem în semnele acele sunetele pronunțate, 

după cum se retunâsce de es: în cuvintele scrise. 
V) _ Cuvântul e un sănn, adecă un lucru care ne aduce ceva 

aminte. În psichologie a fost vorbă despre acea, că cuvântul este 

numai un stmn 'convenţional al conceptului, (pre cum e și seri- 

sârea pentru cuvinte) 6ră nu sămnul natural (după cum ar fi de 

es. desemnul sămn natural al conceptului, Şi conceptul s&mn natural 

al obiectului). 

“c) Cuvântul! esprimă nemijlocit an concept, 6ră nu însu- Și. 
lucrul. Acesta e evident din împrejurarea, că cuvintele numai aşa 

le potem - aplica bine, dacă cundscem conceptele ce esprimă. Aşa. 

“de es, dacă cineva cunâsce ocsigenul numai întratâta, în cât stie 

că e parte constitutivă a aerului și a apei, acesta pote să. folosâscă 

-cuvântul oesigen, când e vorba despre apă şi aer, 6ră dacă îi vom 

da în mână “un vas plin cu oesigen, nu-i. va sci dice pe nume. 
“Prin urmare, noi nu numim însuși obiectul ci numai cunoscința te 
0 avem despre obiect, 6ră prin _ cunoscința acesta vepresentăum 

însuşi jucrul 

Din relaţiunea ce esistă între cuvânt Și concept urmeză 

cu privire la esprimarea conceptelor prin cuvinte două regule: 

a) . Înainte de a ne esprima, conceptul: prin vre un cuvânt, 

trebue se. fim măi întâi în chiar cu însemnarea cuvântului. 
b) În esprimare să luăm în considerare rariaţiunile deosebite 

» cărora. este supusă însămnarea cuvintelor. Cu, privire la aceste - 

trebue să scim următorele: 

„1. - Sânt cuvinte, cari aă câte d6uă sai “mai multe ințălesuri 

cu totul deosebite (numite homonime sait cu dusă înțelesuri (ter Minus 

aequivocus, homonymia), de es. capră (animal, aparat de tăiat lemne). 
corn (la vite, tufă, unghii) şel. 

2. “Sânt cuvinte, “cari se pot aplica la mai multe Tucrură di- 
verse, tot.cu acelaşi înţăles, de es. cuvântul „om“ se pâte dice 
despre ori care om singuratic, şi tot în acelaşi înţăles; cuvântul 

u 
„animal se pote dice despre su gătore, paseri, amfibie șel. tot în 

acelaşi înțeles. - 

semnare identică (uinivocatio). 
_ Basa, însemnări! identice % “oste asenănarea lucrarilor. Dica, că două 
lucruri sânt asemeni, dacă sint în unele privinţe diverse; înse aă şi unele în- 
suşiriă identice (Similitudo est rerum difterentium cuden- qualitas. $. 'Poma). Sânt' 
lucru, cari sânt egale cu privire la însuşirile lor esențiale, sai cu privire la 

Însemnarea acâsta a cuvintelor se numesce în
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esenţa, lor, de es. toţi Gmenil sânt. egali cu privire la însuşirile simțualitate şi 
rațiune; de altă parte sânt lucruri, cari sânt egale numai cu privire la însuşirile 

individuale, €ră, diverso cu privire la esență, aşa de es. 6menil şi animalele suut 

diverşi cu privire la esenţa lor, inse un om şi un animal pot av6 însuşiri co- 

„_mune, de es. cu privire la colâre, mărime, pond șel. Cuvintele cari esprimă 

esenţa logică şi îusuşirile lucrurilor cuprinse în ea, le potem folosi lu tâto lu- 

crurile acele, cară în urma esenței logice comune se ţin de același gen. “Așa, 
de es. cuvântul „cu .voință liberă“ se.pâte folosi în acelaşi înţeles.ca şi cuvântul 
om. Cuvintele, carl esprimă aceași însușire individuală, se pot aplica în același 

înţeles la tâte lucrurile, car! aă însuşirea de sub întrebare, aşa de cs. cuvâutul 

„begru“ are acelaşi înţeles oil îl aplicăm la om, oră la animal şel. 

3.  Sânt cuvinte, cari aplicate la diverse lucruri, nu mai ai: 
înțăles identic, ci numai. analog. Aşa de es. cuvântul „picior“, 

când îl aplicăm la masă; nu are înțăles identic cu piciorul dela 
om saă animal. Cuvântul „cuprind“ are ră înţelesuri analoge, şi 
anume cuprind cu mâna şi cuprind cu mintea. Nu înțâlegem chiar 
acelaşi lucru când dicem că paserea e animal şi 6ră că omul e 
animal. Despre ast fel de cuvinte dicen, că ait înţălesuri anuloge. 

Înţelesul analog se basâză pe afinitatea lucrurilor. — Atinitate sai analogie 

esistă întro lucrurile cari sânt diverse cu privire la însuşirile lor esenţiale, şi 

nici nu se unesc cu privire la o însușire anumită, ci numai cu privire la vre o. 

notă, de a însuşirei (analogia est rerum specifice differentium propinqua qualitas. 
-S. Toma). .Dacă d6u& lucruri sânt egale în tâte privinţele, de es. două xilo- 
grafii de ale unui desemn, atunci (icem, că lucrurile sunt identice; dacă lu- 

crurilo sânt egale numaY cu privire la unele însuşiri, atunci dicem că sint 

asemenea; şi în urmă dacă sint egale numa! cu privire la vre o notă de a unel 

însuşiri, atună. dicem că sint analge. ; 

Deosebim trei speci! de analogil: a) Stint lucruri la, câri nota comună se 
-ţine de însuşirea, lor esenţială, de es..omul e asemenea animalului cu privire 

la simțualitate, '6ră însuşirea viii o comună şi plântelor. Prin urmare dacă aplicăm 
cuvântul „simţual“ la om şi la animal, nu-l potem lua în înțeles” identic, ci 
“numaj în înțeles analog, asemenea e numal analâgă însemnarea cuventulul „viaţă, 

atunci, când se aplică la om, animal şi plântă. Analogia acâsta se numesce. 
afinitate luată, în înţeles mal strins (analogia attributionis intrinsecae). b) Sunt 

lucruri, car! ati o notă comună numa! cu privire la însuşirile lor individuale, aşa 

de os. vorbim despre animalele şi câmpurile „însătate“. În casul acesta con- 

ceptul sete are cu privire la câmpuri numai înţeles analog, şi analogia acâsta 

se numesce analogia proporţiunci (analogia proportionis), şi formâză basa espre- 

siunilor metaforice, şi se află “mai des la vorbe. c) În urmă mal sânt lucruri, 

„cui aă afinitate numai cu privire la relaţiunea lor causală, așa "do es. între 

"mâncare și beutură de o parte şi de altă parte între sănătatea omului esistă o 
relaţiune causălă, de acea cuvântul sănătos nu-l folosim numai cu privire la om 

„ci şi cu privire la mâncare şi Deutură, în casul cest din urmă numai în înţeles 
| analog. Analogia acâsti se utumeşee analogia relaţiunel (analogia attributionis 

extriusecae). »
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4. În urmă pâte varia însemnarea cuvântului şi după în- 
jelesul în care-l folosim (suppositio), aşa: de es. alta înțăleg prin .. 
cuvântul „om“ atunci când qic că e un cuvânt de o silabă, şi alta 
când vorbesc despre un om anumit. Proprietatea acesta a, cuvintelor 
provine . din împrejurarea, că cuvântul e un sămn, şi la fie care 
„smn potem considera: a) însuși sămnul (suppositio îmaterialis) sai 
„ceea ce represintă sămnul (suppositio formalis; b) potem lua în- 
-țelesul propriu sai nemijlocit al s&mnului (5. logica), la „om“ CU- 

- getând la conceptul lui, saii însămnarea mijlocită  (suppositio realis) 
de es. când afirm că N. este om; c) în urmă potem înțelege întrâgă 
estinderea cuvântului (suppositio distributiva, comunis) de es. omul 
e fiinţă naturală, saă numai o parte anumită a estinderei (suppositio 
disiunctiva, particularis) de-es. omul e moral şel. 
__ Suposiţiunea modifică adescori înţălesul cuvintelor, .cu tâte aceste arareori 
produce confusiune cu privire -la, înțălesul intenționat, ma! multă confusiune 
aduc cuvintele cu duă înțălesuri şi cele luate în înțăles analog. Sânt suposiţiunt 
folosite de comun, şi atunci câud so abate vorbitorul dela, usul comun, se observă 
acea, din legătura, și scopul vorbirej, şi ușor potem conchide la, înțălesul în care 
trebue să luăm curentul. Când e vorba să alegem între suposiţiunea logică sai 
reală, de regulă trebue să presupunem de adevărată pe cea reală, pentru că nu 

| de acea vorbim, „ca să facom cunoscute altora” conceptele nâstre, ci de acea, ca 
» să facom cunoscute lucrurile despre cară vorbim, şi chiar aşa e şi cu ascultătorii 

ok; nu ne -ascultă ca să se conving; 
„lucrul despre care vorbim. . . | 

Aotă, Logica şi gramatica, impart cuvintele afară, de punctul de vedere 
al înţălesulul lor încă și din alte puncte de vedere. Clasificarea, gramaticală, 

„se basză pe cea logică, şi se estinde la împărțiri de cară logica, nici nu aro 
„lipsă; de acea nu mal avem do a vorbi despre aceste din punct de vedere logic, «le 

" 6re ce presupunem impărţirile gramaticale de cunoscute. De os, împărțirea, gra- 
maticală a, cuvintelor în substantive, adjective, verbe şel. se basăză po împărţirea 
logică a cuvintelor în de acele cari îns6mnă, ceva, esistento de sine şi în de acele 
cari esistă numa! împreunate cu vre un alt lucru (terminus absolutus et conno-, 
tativus). De cele dintâie se ţin acele, cară pe lângă suposiţiune ordinară însemnă 

„vre un lucru (de es. animal, cetate, Budapesta) sai vre o însușire (albeţă, acti- 
vitate); €ră de. cesto din urmă se țin acele, cari pe lângă suposiţiune ordinară 
iusenmă tot de odată însuşirea împreună cu lucrul de caro se ţine, de es. cu- 
viutele alb, dârme, însemnă obicctul care e alb, saii care dârme, adecă obicetul 
cu o însușire de a lu. În definițiunile aceste trebue să considerăm tot deauni suposiţiunea ordinară, pentru că Ja din contră împărţirea va, fi lipsită de orY co basă sigură. Stuart Mill a, picrdut din vedere consideraţiuuea acâsta, şi de acea a . 
ajuns la coriclusiunea, că termini absoluți sânt numai acele. cuvinte cară nu 
însemuă, nici o însușire, adecă numat numele proprii (Petru, Rona), 6ră tote cele alalte cuvinte Sfânt termini connotativi., Dacă, desconsiderăm şi lăpădăm |. suposiţiunea ordinară, atunci are drept Stuart Mill, pentru că în proposiţiunea: 

ă cât scim, ei ca să se lumineze cu privire la *
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albeţa acâsta o diversă de ceea, înțelegem și lucrul şi însușirea, înse pe calea” 

acâstă potem discredita ori şi ce împărțire. De es. nime nu a tras până acum 

la iudoială deosebirea între: substantiv şi adiectiv,: cu tâte aceste se scie că 

adiectivul în urma suposiţiunel pote deveni substantiv, de es. alb e colâre. 

Secţiunea Il. 

hegule: cu privire la esprimarea judecății prin proposițiuni. 

$. 9 Noţiunea şi împărțirea proposiţiunci. 

1. “Espresiunea verbală a judecății se numesce în gramatică . 

sentenţă, ră în logică proposiţiune. Gramatica consideră judecata 

de o parte a vorbirei, și din punctul acesta își: enunță sentența, 

Gră din punct do vedere logic considerăm judecata de enunţarea 

unui adevăr, şi de acea o numim proposiţie. ae ă 

În fiecare proposiție deosebim două părți: a) partea materială, 

adecă subiectul despre care afirmăm sait negăm ceva, şi predicatul, 

saii ceea ce afirmăm sait negăm; b) partea formală, adecă judecata 

cuprinsă în proposiţie, prin care se aduc în legătură subiectul şi pre- . 

dicatul, și se esprimă de regulă prin verbul ausiliar „este“, numit 

şi „copula“. Însă cuvântul „estâ“ nu e de a.se lua în înţelesul de 

esistință, ci numai în înţelesul, că predicatul se cuvine subiectului 

ca atribut sati ca s&mn caracteristic. Dacă se esprimă predicatul prin 

un verb, atunci de regulă lipsesce copula. . 

2. După cualitatea. proposițiunei deosebim proposiţiună afir- 

mative- şi negative. În proposițiunea afirmativă trebue să se cu- 

prindă tâte notele predicatului în cuprinsul subiectului, căcă numai 

atunci e adevărată proposiţiunea dacă subiectul conține tote notele 

predicatului (v. $. 25). De esemplu cuprinsul conceptului „crin“ 

cuprinde multe note cari se cuprind şi în conceptul „trandafir“, cu 

tâte aceste nu stă proposiţiunea: crinul e trandafir, sai întors. Ce 

- privesce estinderea subiectului și a predicatului, aceste pot fi diverse, . 

“şi anume subiectul pote fi un concept mai compus decât predicatul, 

şi în casul acesta estinderea subiectului e mai mică decât ceea a 

predicatului (veqi $. 6). De cs. în proposiţiunea: trandafirul e o 

plântă, tot cuprinsul predicatului se cuprinde în subiect, 6ră estin- 

derea subiectului e mai mică decât ceea a predicatului.  Resultă. 

dară, că în proposiţiunea afirmativă subiectul îl subordinăm esten- 

siuncă mai largi a predicatului; “6ră cuprinsul predicatului îl sub- 

ordinăm celuia al subiectului. v
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În proposiţia negativă trebue să lipsâscă. din subiect cel puţin 
“o notă dea predicatului, prin urmare estensiunile lor vor fi diverse; 
de aci urmeză regula: în proposițiunea negativă, estensiunile subiec- 

tului şi -a predicatului trebue să fie cu totul diverse, 6ră cuprin- 
surile pot să aibă unele note comune. : 

3.. Cu privire la relațiunea dintre subiect şi predicat, propo- 
sițiunile pot fi: a) necesare, când atirmă predicatul despre subiect 
o notă esențială, de es. corpul e grei; b) imposibile, când predicatul 
afirmă 0 însuşire contrară însuşirei esenţiale a subiectului, de es. . 
pondul unui corp e același în apă ca şi în aer; c) contingente 

 (contingens), dacă afirmăm. sa negăm despre 'subiect o însușire” 

accidentală, ori provine însuşirea acâsta din esenţa subiectului ori 
numai de din afară, de es.. Petru e învăţat, masa e curată; d) 

"posibile dacă afirmăm despre subiect o însușire, care nu e opusă 

cu însușirile lui esenţiale, înse nu scim cu certitudine 6re cuprin- 

de-se în subiect însuşirea afirmată sai nu se cuprinde, de es.: se 

pote, că omul despre .care vorbim, e învăţat ŞC. 

Tâte proposiţiunile posibile trebue să, întrunâscă dâuă condițiuni, adecă 

să fie în ele ceva ce e cert, şi ceva ce ce incert, adecă despre ce ne îndoim. 
Cortă, trebue să fie în proposițiunea acâsta însa-și posibilitatea, sai că predi- 

catul nu este în oposiţie cu notele cunoscute ale subiectului, pentru că fără . 
-de certitudinea acesta nu am pot dice nici aceea că proposițiunea e posibilă, - 

ci întrâgă proposiţiunea ar fi numaă o coniectură. Incertă trebue să fio însă-şi 
realitatea, esistenţei notei de sub întrebare, pentru' 'că dacă şi acesta, ar fi certă, 

atunci proposiţiunea nu ar fi posibilă, ci saii necesară sai contingentă. Con- 
diţiunile celor alalte proposiţiuni se cuprind deja-în definiţiunea, lor. . 

Din definiţiunile de mai sus urmeză şi acea, că din necesitatea 
unci note potem conchide la esistinţa ci, şi atât din necesitate cât 
şi. din esistinţă potem conchide la posibilitate; pe când nu potem . 
“conchide dela posibilitate: la esistință, sati necesitate, şi nici "dela * 

esistință la necesitate. - 

4, Cu privire la modurile cum esprimărm relațiuneă ce osistă 

„ÎN proposiţiuni, deosebim: a) proposiţiuni apodictice, în cari se 

esprimă inherenţa predicatului în subiect, sati că nici nu ne potem | 

„închipui subiectul fără de predicatul acela, de es. podul trebue să 
se strice sub povara acesta. Proposiţiuni apodictice pot fi pe lângă: 

- cele necesare încă şi cele posibile, pentru că după recunâscerea: 
relațiunei posibile nu ne potem cugeta subiectul altcum . decât . 
provădut cu posibilitatea de a avea însușirea cutare. De es. potem . 
afirma în mod „apodictic: trebue să -fie 'cu putinţă, ca mărul acesta
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să producă mere, saii ca în pădurea acâsta să fie fiere sălbatice, 

şel.; b) asertorice, când afirmăm că predicatul se cuvine subiectului, 
însă acesta nu -o esprimăm nică ca un ce necesar, şi nici ca un ce 
posibil, de es. podul se strică, trandafirul mirâsă șel.; c) problematice, 
în cari afirmăm despre subiect şi predicat o .relaţiune, ce încă nu . 

ne e deplin cunoscută, de es. dacă cundscem esistința notei față 
de subiect şi dicem, că esistința acosta păte fi necesară; saă cu- 
n6scem posibilitatea notei, Și afirmăm, că “nota pote fi esistentă 

în realitate. . 
5. După cuuntitateu subiectului deosebim: 2) proposiţiunii. 

unicersale, în cari afirmăm sai negăm predicatul privitor la întrâgă - 

estinderea subiectului, ce în casul: acesta. trebue să fie un concept 

universal. Proposiţiunile aceste. se încep de regulă prin cuvintele: 
toți, fiecare, nime; niti un;.b) particulare, când afirmăm-saii negăm 

predicatul - numai cu privire la o parte din estinderea subiectului 
universal; aceste se încep cu: unii, câțiva, 6re care, mulţi şel, 

c) proposiţiuni singulare, în cari subiectul este sai - numai un 

singur individ sait şi o mulţime, însă determinată, de es. acestia - 

sânt cei vinovaţi, acesta familie e inteligentă Şel. 

6. După niodul cum se esprimă judecata, deosebim a) pr6-' 

posițiuni categorice” saă necondiționate, dacă afirmăm - saă negăm 

ceva. despre subiect, fără de a ne face judecata nâstră dependentă - 

. dela vre o împrejurare, de es. primăvâra ne aduce plăceri; b) hi-. 

potetice sai condiționate, în cară afirmăm ceva despre. subiect 

numai pentru casul dacă stă o causă sai condiţiune anumită. In 

proposițiunile hipotetice totul atârnă dela aceea, 6re esistă aievea 

relațiune strinsă între condițiune şi condiționat, între causă şi efect? 

Dacă. esistă, relațiunea acâsta, atunci proposițiunea e corectă, chiar 

Şi la casul, când aceea-și proposiţiune esprimată în mod categorie 

„ar fi greşită. Aşa de es. e greșită proposiţiunea categorică: omul 

nu are suflet; înse acea-şi aserţiune pote fi drâptă dacă o esprimăm 

în mod hipotetic, de es. dată sar pote arăta, că materia poşede 

facultatea de a cugeta, atunci nu este suflet. Din contră dacă între 

condiţiune şi urmare nu esistă legătură strinsă, atunci proposițiunea 

este falsă chiar şi la casul, când realitatea ar comproba adevărul 

- aserţiunei, de es. pâte fi aievea drept, câ cum nu plbuă; înse e 

falsă proposițiunea. hipotetică: dacă cartea e pe masă, nu plouă. 

„Mai “deosebim în urmă c) proposiţiuni disiunctive, în .cari referim 

la subiect d6uă predicate contradicătâre, po cară le despărțim prin |
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cuvintele „sai — saii“ (v. $. 13),-de es. Petru saii serie saii nu 
serie. Dacă predicatele nu sânt contradicătore, ci numai contrarie, 

atunci trebue înşirate tte predicatele contrarie posibile, de es. 

dacă animalul. acesta e vertebrat, atunci e sai sugător, saii pasăre 
saii amfibie sai pesce. Proposiţia disiunctivă contradictorie e tot- 
de-a-una adevărată, după principiul contradicţiunei; ră proposi- 
țiunile disiunctive contrarie sânt numai atunci adevărate; dacă se 
înșiră tăte predicatele contrarie posibile. . De es. e falsă propo- 
sițiunea: cutare sa născut întrun oraș al Franciei, prin urmare | 

"trebue să fie saii din Paris sai din: Lyon. În astfel de proposiţiuni 
mai potem greşi ȘI. în contra precisiunei, dacă între predicatele 

“înşirate unele sânt deja cuprinse în altele, de es. paralelogramele 
sânt sati drept-unghie sai oblic-unghie saă pătrate. 

7. “Mai. deosebim proposiţiuni simple şi compuse, după cum 
cuprind o singură judecată saii mai multe. De es. proposiţiunea: 
Petru şi Pavel aii fost apostolă și martiri, conţine patru judecăţi, 
şi anume: Petru a fost apostol,- Petru a fost martir, Pavel a fost 

„apostol, Pavel a fost martir. Sentințele saii proposiţiunile grama- 
ticale compuse nu sânt tot-de-una şi proposiţiuni logice compuse, 

de es. 'proposiţiunea hipotetică Şi cea disiunctivă din punct de 
vedere sintactic sânt tot-de-a-una compuse, 6ră din punct de vedere 
logic sânt proposiţiuni simple, pentru că cuprind numai câte o 
singură judecată. - Proposiţiunile compuse se pot descompune în 
proposiţiuni simple, dintre cari fie care se fine de vre una din 
speciile înşirate mai sus.. 

"8. “În urmă mai deosebim: a) proposițiună analitice, la cari. 
recunoscem adevărul judecății, din asămănarea” simplă a subiectului 
şi a predicatului, fără de a ave lipsă de vre-o abstracţiune nuă 
Saii de un adevăr - “mijlocitor. Așa de es. adevărul. proposiţiunci: 

„întregul. e mai mare decât o parte, saii trandafirul e o plântă, îl 
cun6scem din simpla analisă, pentru că cunâscem cuprinsul ambelor 
concepte, şi pe basa acestora potem judeca, re pâte-se afirma aceea 
despre subiect Sati ba. Astfel de proposiţiuni analitice: sânt și 
principiile, despre cari a fost vorbă în $. 5. La proposiţiunile 
analitice trebue să fim cu considerare numai la acele regule, cari 

"Sail espus cu privire la forma şi cualitatea proposițiunei. Mai 'de 
“parte b) proposițiuni sintetice sânt acele, despre ale căror adevăr n€ 
convingem numai prin abstracţiune, d. e. dacă afirmăm despre o plântă 
necunoscută, că are ll6re albă. Din definiţiunea acesta urmeză de



  

sine, 'că,proposiţiunile- analitice şi sintetice nu. sânt de a se con- 
funda, cu conceptele. de acela-și nume ($. 7), aşa de es. atât con- 

“ceptul trandafir, cât şi plântă sânt după origine concepte sintetice, 
““dară aceea, 6re potu-se împreuna. aceste înt”o -proposiţie, -aceea 

ni-o spune simpla analisă. (Despre modul cum- potem cundsce 
" adevărul: unei proposiţiuni sintetice,. precuii 'și despre aceea, că în 

casul: acesta nu' asămănăm conceptul cu însu- -și obiectul, ci-cu. 
. conceptele ce le avem de mai înainte despre: acel lucru, va: fi . . 
vorba mai jos-la $. 25). În fine mai deosebim c€) deductive şi 

„„înductive, ădecă proposiţiuni despre ale căror adevăr ne convingem. 

- numai cu ajutorul unui adevăr mijlocitor, adecă prin conclusiuni. | 

Regulele relative la proposițiunile aceste se vor tracta: mai târdiii, 
când va îi. vorba despre deducțiune și înduețiune, 

- 10. Regulele proposiţiuniloi ce esprimă relațiune.. 

1. Dacă astmănăm. d6uă. “proposiţiuni, atunci "acele pot fi 

identice (dacă, deosebirea stă numai în cuvinte), dizerse (dacă pri- 

vese lucruri diverse), : :şi relative...  Proposiţiuni relative sânt acele, 

cari privesc același lucru, adecă cu același cuprins, înse' sânt diferite - 

sai cu. privire la formă, sai la cuantitate. Prin urmare proposiţiuni '. 

- relative sânt acele proposiţiuni, ce se roferesc la același lucru, şi sânt: | 

universale afirmative (A), universale negative (E), “particulare af 

mative (1), Şi particulare. negative (0). Spre scurtarea espresiunei, 

„logicii, începând dela Mihail. Psellus născut în 1020, însâmnă forma - 

“Si cualitatea proposiţiunilor prin litere - 'singuratice, ale căror în- 

” sEmnare resultă din versurile: . ă 
Asserit A, negat E, verum gonoraliter nmbo; 

- Asscrit 1, negat O, sed particulariter ambo. 

"Relațiunea dintre proposiţiunile aceste. pâte” fi de dâuă 

poe: de: subalternare și de oposiție. Relaţiunea de subalternare 

esistă: a) între proposiţiunea universală afirmativă şi cea particular 

"afirmativă, de es. tot omul e drept — câte . un om e drept A—I; b) 

între proposiţiunea universal "negativă şi cea paiticular n negativă, 

"de es. nice un om nu este drept — câte un om nu este drept, - 

E—0,. : Proposițiunea universală primesce în ambele casuri numele 

- de subordinătore, şi cea particulară. de cubordinată.  Relaţiunea 

oposiţiunei,. după cum Sa dis şi: mai, sus ($. 6), pâte fi de două 

„Specii: de cotradicţiune şi de contrarietate. Relaţiune de contra- 

| dicţiune esistă a) - “între proposițiunea | universal afirmativă și. cea
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“particular neg sativă, do. « os. „toă. Gmenii sânt drepţi — cutare om 
“nu e “drept; A—0;b) între proposiţiunea: universal negativă şi cea. 
“particular -afirmativă, de es. nice un om nu € drept — cutare e. 
“drept, E—I, Relaţiuiaca. de contravictăte esistă a) între proposițiunea 
universăl afirmativă Și universal negativă, "toţi „a — nice unul; 
în : casul - acesta: afirmăm şi vre. un lucru noi, de 6re ce pentru. 

simpla contradicţiune ar fi destul: unii — nu, A—E; b) între propo- 
sițiunea particular. afirmativă, $ și particular ; neg ativă; “unii sânt . 
— unii nu sânt . „I-O; rolaţiuniea acesta din urmă. se numesce, 
“subeontrărietate. - N 

Relaţiunile de mai sus” se pot grupa în: următârea schomă: 
„Toţi A: contrariotate "- B nice unul 

- 9. - ? - 
ma 

s Se = 
A. co , is g - 3 “e să = : 

a pop, 7 
a ARD Ra “ 5 

E 3 5 . % 8 
- | o 

unil 1  subeontrariotate "0 anăt a nu. | 
/ 

- nsămnătatea relațiunilor -acestora stă: în acea, cădupă ce. .: 
o cunâscem adevărul sai falsitatea uneia, dintre proposiţiunile relative, 

adescoră potem.. conchide la adevărul! sai falsitatea celei alalte. Din 
„natura proposiţiunilor relative izvoresc “următârel6 regule:. 
a)" La asul saibalternăriă : d): dela adevărul proposiţiunei . 
subordinătore (dela. întregul). potem conchide la.adevărul celei sub- - 
ordinate. (a părții); dară nu şi întors, adecă' ceea ce potem dice. . 
despre o parte nu potem ide tot deauna şi despre întreg; A) dela. 
falsitatea subor dinatei potem conchide la falsitatea subor dinătârei (dacă - 

- nu se pote afirma ceva despre o parte, cu atât mai puţin se pote afirmă. * 
despre întregul), însc nu şi întors, adecă dacă - “nu se pote afirma 

„ceva, despre întregul, nu urmâză să; nu se pstă afirma despre o parte: 
b). “La casul contradicţiaunei : «) numai una dintre proposițiuiii - 

pâte fi adevărată, căci altcum ar fi contradicțiune în însuşi “lucrul 
de care e: vorba; 5) dela adevărul uneia dintre proposiţiuni pote, 

E conchide la falsitatea câlei alalte, și întors. . 
c) La casui contrariotățiă:- c) nu pot fi adevărate amândouă 

“proposițiuinile, pentru că predicate coritrarie încă-și” contradic îm- 
prumutat; se pote înse ca amândduă să fie false, pentru că predi-. . 

„catul- pâte. fi ŞI 0 însuşire accidentală a subiectului, şi în casul 
Ş acesta nu so pote afirma de „pe întregul; dară de. aci nu-se pote



"că pot fi amând6uă false. ” 

- ur 

“conchide, că acel predicat nu se cuvine nici unei părți, 6ră dacă 
„predicatul e o însușire esenţială, atunci una din d6uă trebue să fie | 

adevărată; dacă însuşirea e accidentală; de es.. drept,. nu se pâte - 
dice: toți 6menii sânt drepţi, dară nică că: nice un om nu e drept; 
- 8) dela adevărul uneia! dintre proposiţiuni potem conchide lă falsi- 
“tatea celei alalte, căci nu pot fi amând6uă adevărate,  înse dela 
falsitatea undia nu poten. conchide la adevărul celei alalte, pentru 

d) La casul subcontrar: ietăţi : PI âmândduă proposiţiunile pot fi 
adevărate, pentru că în casul. de faţă, predicatul afirmă ceva despre o 
parte din estinderei subiectului şi n6gă ceva despre altă parte a acelei | 

“estensiuni, prin urmare pot fi amând6u5 adevărate, dacă e vorba despre 

însuşiri accidentale (de es, proposiţiunea: unii 6meni sânt învăţaţi, e 

„chiar aşa de adevărată, ca şi: unii Gmeni nu sânt învăţaţi); 6ră una 

dîn dâuă totdeauna e adevărată,. oră este vorba de însușiri esenţiale . | 
- Oră accidentale; 8) dele "falsitatea uneia - potem: conchide la ade-. 

vărul celei. alaite, pentru că una din d6uă trebue să fie adevărată;, 
: Gră dela adevărul uneia nu potem. conchide la falsitatea celei alalte, . 

„de dro ce amând6uă 5 pot fi adevărate. - 

Sâcţiunea II: Ea 

 dueţiune. 

-s 11. Noţiunea. deducțiunei. 

l: " Doduețiune pură numim modul de a forma concepte n6uă 

"numai pe basa 'conceptslor deja cunoscute. - 

"Intelectul nostru îşi câştigă conceptele din aşa numitele izcdre ale cu- 

"ndscerii. “Izvor do a cunâsceril numim mijlocul prin care “ajunge! intelectul - 

nostru la, „concepte și “idei n6uă privitor la esența vre unul lucru. Izv6re de 

„„. aceste avem tei” intelectul sait mintea nâstră, înţălegend la locul acesta, sub. 

intelect” provisiunea, de concepte câştigate deja; — esperinţa simţuală; şi — mărtu- 

risirea altora, sai esperinţa, străină. Intelectul nostru îşi formeză concepte n6uă 

despre vre un lucru: 3) prin provisiunea, “de concepte: ce lo poşele deja, şi 

- anume sai prin analisă saii prin deducţiune (Ş. 7);. b) din esperința. simţuală 

şi antimo răşi pe d6uă căl: saă singur, numal din esperință, dacă conceptul se 

produce prin simpla abstracţiune; saii “din. esperinţa impreunată cu provisiunea 

de concepte câştigate de mai înainte, și acesta tot deauna de câte ork. voim să 

determinăm pe basa esperinţei relaţiunea dintre lucru și însuşirea ul, — "de- 

ducţiunea inductivă; €) din esperința străină, adecă mărturisirea altora, pentru 

că avem torte multe „concepte şi cunoscinţe, la, cari am potut ajunge ntunal 

10 | 

- „Regule pentu. formarea conceptelor prin: de-
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"prin credința pusă în disa altora, aşa de es. nu am fi potut ajunge nică odată 

prin esperința simțualăi la cunoseinţa, că 6ro cândva a trăit un rege poternic, 

Alesandru cel mare. - 

. „Prin urmare, -spre a se numi o formare. de concepte de- 
aucţiune simplă, sânt de; lipsă următorele: a) ca se fie deducțiune, 

“sait ca relațiunea dintre conceptul subiectului şi dintre conceptul. 
predicatului să se determine cu ajutorul unui concept mijlocitor. “ 

Dacă cunâscem deja, atât de clar cuprinsiil subicetului şi a prodicatului, 

în cât din simpla lor asămănare potem judeca relaţiunea dintre ele, atunci nu 

deducem, ci mumay ănalisăm. Do aci urmeză, că aceişi proposițiune, pentru 
unul pâte fi proposiţiune analitică, ră pentru altul, deductivă; şi do aci urmâză 

că adevărul unei proposiţiuni unul îl vede deja din cuprinsul conceptelor, pe 

când pe altul trebue să-l convingem despre adevărul aceleiaşi proposiţiuni: pe” - 
calea deducţiunei. Demonstrarea. „analitică presupune cunâscerea, deplină şi 
esactă a notelor ce se ţin de concept; Gră cu ajutorul unui concept mijlocitor 

potrivit potem ajunge mal „uşor'la scop.. 

b) _E de lipsă, ca intelectul nostru să nu fe silit a recurge 
la nici unul dintre cele alalte. izvâre de ale cundscorci, aşa de es. 

„dacă ar fi vorba de deducţiunea următâre: 
Fie care faptă îndeplinită cu voia liberă se pote imputa; . 

„Fie care faptă îndeplinită cu mintea sănătâsă este tot deodatii 

îndeplinită și cu voia liberă + - 
prin urmare fie care faptă îndeplinită cu mintea sănătosă se 

pâte imputa. — În casul acesta este de lipsă ca adevărul primelor , 
d6uă- proposiţiuni să ne fie deja cunoscut. 

“Înso de aci nu urmâză, că adevărul acela trebue să no fio cunoscut deli | 

început; ci numai acea, că deducţiunea se începe numai. după co. ne sânt.deja : 

cunoseuto cele dintâi d6uă proposiţiuni. În esemplul. de mal sus proposiţiunea 

mijlocie este în' sine proposiţiune inductivă, şi numa! cea de întâie e analitică; 

sânt înse şi casuri de acele, când amândouă premisele sunt proposiţiunt inductive, 

de es.: fapta fie cărui om ce.e cu mințea, sănătosă e “făcută cu voia. liberă. 

Acusatul' este cu mintea sănătsă. Prin urmare fapta hu e făcută eu voia liberă. 

- Asemenea, cas e şi atunci când, din consideraţiunea faţă, do ascultători, trebue 

"să se demustre mai întât prin deducţiune fic care premisă; aşa ar' fi de es. 

conelusiunea: unitatea ce o însușire transcendentală; orologiul încă trebue să - 
poşcdă însuşirile transcendentale; prin urmare: orologiul e o unitato. 

-€) În urmă deducţiunea: trebue .să fie aievea o- operaţiune 
ce formeză concepte și demonstră. "Operațiunea ce, formeză con-. 
cepte, trebue să fie deducțiunea, pentru că atunci, când facem pentru 

prima Gră deducțiunea acea, (icem despre” subiectul _proposiţiunei . 
a treia ceva ce. nai înainte nu am sciut. Deşi am cunoscut ade- - 

vărul premiselor, înse adevărul conclusiunci ne-a fost „mai înainte
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“necunoscut, și numai prin împreunarea premiselor ni-se face“ cu 
„noscut.. Dacă am pote. afirma, că noi scim tote câte le potem sci 

„pe basa, cunoscinţelor de mai înainte. și câte le potem. deduce cu. 
„ajutorul conceptelor mijlocitâre, atunci la sciințele acele, cari se 
desvoltă pe calea deductivă, ar trebui să învăţăm numai câteva 
acsi6me, şi am cunosce sciințele întregi, .de es. la matematică. Însc: 

-acâsta nu o potem (ice, prin urmare deducţiunea este o operaţiune 
“intelectuală, ' cu ajutorul căreia ajungem aievea la concepte nus. 
„De altă parte deducţiunea este o operaţiune prin care aievea, de- 

+ 

monstrăm, pentru că sânt, multe adevăruri, despre tari nu ne potem 
convinge nici prin abstracţiune (intuiţiunea simţuală), „nice. prin ana- 
lisă şi nici prin inducțiune, ci numai prin deducţiune. împrejurarea. 
că mulţi „ai desconsiderat” însămnătatea - deducţiunei, provine din 
însușirea principală a deducțiunei, şi “anume, că punând lângă 

olaltă premisele, proposiţiunea a. treia. conclusivă- se face de tot 

chiară, ba după. aflarea şi: amintirea” conceptului mijlocitor, proposi- 
țiunea a treia adeseori se împune de sin6, şi nică nu mai trebue 

alăturate proposiţiunile, căci formarea conceptului -noă se face mo 

mentan. 'T6te aceste arată “înse” numai . acea, că cu. ajutorul unui. 

concept mijlocitor . potem forma. uşor. concepte n6uă, 6ră nici de 

cum aceea,: că formarea acâsta de concepte și demonstrarea acâsta 

“nică nu ar esista, şi. totul ar fi o simplă formalitate. 

Ș 12. Siloy gismul și regulele lui. - _ 

1. -Când esprimăm deducțiunea prin cuvinite, uncori esprimiun 

tote proposițiunile de lipsă, “alte ori omitem ună sil alta din ele. 

Ispresiunea; deducțiunci întregi se numesce siloy pism, sati acea formă 

„a dedueţiunei, în care nu se cuprinde altceva de cât alăturarea 
conceptului mijlocitor cu conceptul. subiectului Și cu al predicatului, 

și deducțiunea din alăturarea. acâsta.. e - 

“Fie care silogism trebue să cuprindă: a) tra: concepte, 

Şi anume: ce). conceptul subiectului ce-l - însâmnăm de regulă prin 

litera $ (terminus minor); 17) ceea ce cugetăm despre subiect sai 

conceptul . predicatului — P — (terminus maior); însămnarea de 

„Maior“ provine din împrejurarea, că, conceptul subiectului îl sub- 

ordinări predicatului, ca unul concept ce are estindere mai mare, (v, $ 

9); 7) un concept mijlocitor saă mijlociă,” care de o parte ne dă... 

adeseori idea conclusiunei, de altă parte ne demustră relațiunea 

ci față de subiect — M- — = (terininus medius). Silogisinul” trebue
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să mai cuprindă D) dâuă alăturări, şi anume: terminul medii . 

“îl alăturăm cu predicatul, 'de es. dacă voim să scim, 6re încăldesce-se. 
"curând apa întrun vas de fier, vom lua de termin mediu împre- . 

“jurarea, că fierul este metal. Conceptul fier îl alăturăm mai întâi . - 
cu predicatul dicând: tot metalul se încăldesce uşor (e conducător 
bun de căldură), şi acâsta e proposiţiunea maioră (propositio maior); 
după acea alăturăm terminul mediu 'cu subiectul:' vasul de fior e 

„metal; proposiţiunea minoră (propositio minor); şi de aci conchidem 
la proposițiunea conclusivă: vasul de fier se încăldesce uşor (con- - 

» elusio). . Cele dintâi două -proposiţiuni se numesc împreună: premise 
(praemissae). În urmă c) trebue 'să aibă silogismul o ideă condu- 
cătore, cu ajutorul căreia deducem conclusiunea din premise. 

„Ca să scim ce trebue să afirmăm saii să negăm în concluşiune, - 
„trebue să luăm în considerare acea, ce potem afirma sati nega 
în genere. i e 

„> După cum am qis mai sus (Ş: 9), .potem afirma acea, ce se” 
cuprinde. cu tote notele sale în. subiect, Principiul acesta al afir- 
„mațiuncă . cuprinde. dâu& momente Şi anume: potem afirma de o | 
parte acea ce se cuprinde cu îdte notele 'sale în subiect, cră de 
altă parte potem afirma în deosebi şi fie care notă singuratică. 
Aşa de es. conceptul metal se cuprinde cu tâte notele sale în con- 
ceptul fier, metal este o: notă a conceptului fier, prin urmare se. 
cuprinde în fier, şi. se pâte' afirma, despre fier; însuşirea de a con 

„duce bine căldura este “âră o notă a metalului, considerat de un... 
concept compus, prin urmare nota. acesta încă se pâte afirma despre 

„fier. Terminul mediu este totdeauna conceptul acesta compus, “și 
de acea stă. principiul: nota.unei note (A) este tot deauna şi notă 
a însuși lucrului (nota notae rei (M) est nota rei ipsius). . 

„„- Nega potem aceu ce se deosebesce de subiect cel puţin într'o 
„Singură notă. La principiul acesta: mai potem adauge, că potem nega 
nu numai nota ce difere, ci ori ce concept care conţine nota, acea, de 
es. dacă potem nega, -că argila e un conducător bun de căldură, 
atunci potem nega şi ori ce lucru, care are ca notă conducerea bună 
de căldură, de es. metalele sunt conducătâre bune de căldură, ar- 
gila nu e conducătâre bună de căldură, prin urmare argila nu e 
metal. “Terminul' mediu re în negaţiune rolul de cuprins, de acea 
principiul negațiunei deductive se pot esprima: decă a concept cu 
cuprins mul mic (AD) nu este nota lucrului, atunci nu e notu lu 
cerului nici subiectul conceptului, cure are! cuprins mut mare de 
„cât conceptul, ” 

|
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. Definiţiunile logicilor « cu privire la. acea, co pote nega sânt vario, "cel 

„mai mulți afirmă: nota repughans notae Tei, repugnat'rei ipsi.: “Înse acâsta nu 

stă totdeauna, de acea nu se pote admite de principiu. Aşa do es. materialitatea, . 

este o notă a omului (nota rei), cugetarea este incompatibilă cu materialitatea 

(nota repugnans notae. rei), cu tâte aceste potem afirma cugetarea despre om. 

„Ceea, ce e opus cu o parte din notele unul lucru" (notae rei), pâte să se cuprindă 

cu totul în cealaltă parte din cuprinsul subicetului, prin urmare să. pâte afirma, * 

despre subiect. . Ar sta. cu totul alt cum .luerul, daca ar csista o oposiţie cu 

privire la întreg conceptul subiectului... Un predicat co e în oposiţia acâsta din: 

mrmă se pâte nega tot deauna, înse cusul acesta nui se ţie de neg; gaţiunea de: 

„ductivă, ci' do principiul negaţiunel în generd.. 

4. Principiile de mai sus nu sânt alt € cova de cât parafirasele 

principiului contradicţiunei, că aievea ar fi o contiaţicere a afirma, 

că un concept, mai compus se. află în vre un subiect; cră notele. 

aceluia-şi concept nu. . Asemenea ar fi contradicere a afirma, că 0 

notă cu cuprins mai. mic nu se află în subiect, Gră altă notă, ce 

are conținut mai mare şi cuprinde! în sine și pe cea dinainte, Sar 

pot afla în subiect. E : 

Spre a-.pote. conchide din “principiile aceste la cova e. „de 

lipsă, ca silogismul să aibă o conștrucțiune : corăspunqătâre prin- - 

cipielor acestora. * Îndrumările date de.Aristotele privitor la con- 

strucțiunea silogismelor le cuprind scolasticii)_în următorele' opt 

regule: a) Silogismul să consteie numai din trei termini, totdeauna 

luaţi în acelaşi înţăles (tum re, tum sensu “triplex -modo terminus 

esto); căci alteum ar pot ajunge în conelusiune .concepte, cari nu 

Sati alăturat cu un al treilea. Singuraticile concepte se pot esprima 

- şi prin mai multe cuvinte.: “Terminii star pote lua în mai multe 

a
 

filosofiei aflăm răspuns deja în revelaţiunea religiunei creştine; 

înţelesuri, dacă. în silogisni nu sar pune un cuvânt cu d6uă 'înță- - 

lesură (terminus “aequivocus) şi întro proposiţiune i-am considera 

un înţăles şi în alta, celalalt (de, es. ce e negru € negidlă, înse 

N 
  

5) Scolastiel so: numesc acel filosofi creştini, car i în principiile lor ur- 

nză pe Aristotele, cu deosebire în ceea co privesce esența 'cunâscercă, şi în 

legătură cu ca esistenţa şi natura sufletului, maf'de parte în ceea ce privesce 

originea, ființei şi conceptul Dumnedeirei. Cu privire Ja multe întrebări de alo 

dintre filosofii vechi 

  

păgâni Aristotele stă măr aprâpe de punctul de vedere creştinese, de acei, filo- 

sofil creştini vaii alăturat la scâla. luă Aristotele. „Eră sub eru scolusticilor în- 

țelegem timpul; când aprâpe toţi filosofii se țincaiă de sc6la lui Aristotele, şi 

„anume seclul “al XII şi XIII, în frunte cu $. Toma: de Aquino (e 1274); ră 

filosofii din scelul al XIV şi XV, cari se abat în "multe de Aristotele (nominalismus, 

=Y. mal jos la partei critică) nu mul sânt vrednici do a se numi scolastici. 

s
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“ esistă negislă roşie, prin urmare  esistă un negru roşu), sa dacă 
folosim cuvântul pe lângă altă suposiţiune” (de es. om e un cuvânt 

„de o singură silabă, — Epaminonda e om, — Epaminonda e un cu- 
„vânt de o singură silabă), Şi în. urmă dacă, cuvântul 'are înţălesuri 
analge (de es. tote pecidrele ai încheieturi, acea pe ce stă masa 
e pecior; prin urmare şi acea ard, închieturi). e 
„b). Conelusiunea să nu fie mai universală de cât premisele 

"- (aeque ac pracmissae extendat conclusio voces); de 6re ce alteum con- -. 
clusiunea, ar pot6 cuprinde ceva ce nu.a fost în premise (de es. fie 

” care animal numit orangutang e din -Africa de.sud, acest animal e 
orangutang; prin: urmare animalul — în genere — e din Africa 
„do-sud). :: a | Sa | 

| c)- Terminul mediu să nu între în: conclusiune . (nunquam 
„contineat medium .conclusio oportet); pentru că-alteum numai TEa-. 
„Sumăm notele subiectului, ră nu “conchidem, de es. Matia a fost 
rege, Matia a fost;drept, deci Matia a fost rege drept; este numai 
resumare; 6ră conclusiunea 'ar fi: prin urmare îă esistat un rege 
“care, a fost drept, e ENE 

d) 'Terminul mediu trebue luat cel puţin o dată după estin- 
" derea sa întregă (aut semel,. aut iterum medius generaliter esto); 
fiind că altcum Sar pote întâmpla, ca să asămânăm subiectul cu o 
parțe din estinderea terminului mediu, și predicatul cu cealaltă parte, şi din alăturarea acesta nu se pâte deduce nimica, de es. 
cămila e animal, calul e animal, din aceste nu potem deduce nimica, 

. de dre ce terminul mediu e în amândouă premisele ca predicat, şi sc : 
scie, că în proposiţiunile afirmative nu afirmării despre . subiect 
întregă estensiunea predicatului,. ci numai o parte din acea esten- 
siune (v. şi $. 9 p..1); un ast fel de “esemplu ar inai fi: unele flori ai: coldre roșie, crinul e flore, de aci nu -poteni conchide. 
nimica, fiind că nu e urmată regula. - Înse dacă torminul mediu 
„€ un nume ce esprimă un individ, atunci nu se pote ivi casul, ca 
„să considerăm părţi. diferite de ale sferei lui, pentru că, conceptul - 
individual nu are estindere, deci în casul acesta potem face con 
clusiune adevărată. Da i 

e) Dacă amândout premisele sunt negative, ră nu _potem 
conchide "nimica (utraquc si praemissa negat, nihil inde sequitur); întru adevăr premisele sânt negative în casul dacă nici subiectul ŞI. nici predicatul nu 'se unesc cu terminul mediu, şi pe calea. acesta. 
nu potem afla nice o relațiune n6uă cu privire-Ja subiect şi predicat: . 

2
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f) Dâut premise afirmative nu pot av6 o conclusiune nega- - 

- tivă (ambae affirmativae.nequeunt generare. negantem), pentru că 

din concordanță numai concordanță pote urma. : | 

8) Din d6u& proposiţiuni particulare nu potem. conchide ni--:.. 

mica, (nil sequitur geminis ex particularibus unquam).; . - 

„ Pentru'că dacă amând6uă proposiţiunile particulare sint afirmative, atuncă 

după regula de sub d) nu este posibilă o conclusiune; 6ră dacă amândouă sânt 

negative, nu potem conchide, conform regulei de sub e); în urmă. mal pote fi 

- „ea o proposiţiune se fie afirmativă ([) şi: cealaltă” negativă (0). În casul-cest 

din urmă, predicatul proposițiunei negative pote fi $ sai P, și din acela nu pote 

conchide nimica, după regula do sub litera d);.€ră dacă predicatul proposiţiurică 

negative este însuși terminul mediu, atunci ce e drept corăspunde regulei de sub 

- d), înse totuși eonclusiunea e imposibilă după regula de sub D),- căci în -casul 

„acesta conclusiunea trebue sc fie negativă (pentru: că saii S, saii P, nu sai unit 

cu torminul mediu în una. din premise), şi în conclusiunea negativă ar trebui 

să considerăm întregă estinderea predicâtului P, pe când în premise a figurat 

numai o paste a, estinderii predicatulul, fiind premisele particulare. Așa.de es. 

unele animale sânt pasery, unele vertebrate nu sânt pasery, — unele vertebrate 

nu siint animale.. În 'esemplul acesta - eschidem vertebratele din estensiunea 

întregă a conceptului animal, pe când în premise am considerat numal o parte 

din estensiunea conceptului animal. Se pot da înse şi casuri de acele, că pro- - 

„posiţiunea u treia să fie corectă, deşi nu se pâto numi conclusiune adevărată, 

„46 es, unele vertebrate sânt paseră, unele animale nu sânt vertrebrate, În casul 

acesta e adevărată proposiţiunea a treia ca atare,-cu tâte aceste nu se pote 

„numi. conclusiune, de 6ro.ce alt cum ar trebui să fie adevărată şi conclusiunea de 

mal sus:. unele vertebrate nu sânt animale. . 
. _ 

h) Conelusiunea so îndrâptă totdeauna după partea “mai 

debilă dintre premise (peiorem sequitur. semper eonclusio partem).  - 

Logicii înţeleg sub partea mai debilă proposiţiunea negativă faţă 

de cea afirmativă, şi pe cea particulară faţă de cea universală. 

Dacă, dintre premise e cel puţin una negativă, atunci şi conclusiunei 

trebue să fie negativă, de dre ce suii S sait P nu sai unit cu M, de cs. 

nici un om nu e atot sciitor, învățații sânt Gmeni, — nice un în- 

“Văţat du e atot sciitor. Asemenea dacă dintre premise e ună parti- 

"culară, atunci şi conclusiunea trebue să fie o proposițiune particulară, 

fiind că din S şi P unul sta unit numai în parte cu M, de cs. tote 

animalele sugătore. ai sânge cald, — unele animale de apă. sânt 

Sugătore, — unele: animale -de- apă aii sânge cald. 

5. Mai deosebim silogisme catesorice, hipotetice şi disiunetire, = 

după cum. se enunţă relațiunea cu terminul mediu în mod absolut, 

Sai numai pe lângă, unele restricţiuni. ”
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$.- 13.  Silogismul categorie hipotetie şi disiunetiv, .. 

1. -După chipul cum se așâqă terminul mediu, silogismul' 
cutegoric pste av6 patru forme (figura). Şi anume, terminul me- | 

-diu (AL) pote fi a) în proposiţia maioră subiect 6ră în cea minoră 
predicat, b) în amendduă predicat, ce) în amândouă subiect, și d). 
în proposiţia maioră predicat, 6ră în cea minoră subiect, şi de aci 
urmeză formele: i 

6 IML IV... 
MP PM AMP - PM Aa 

SM. SM OMS MS - 
5 P--SP S.P . STP _ 

| " Fsemple: I. Tot ce e simţual e trecător; unele bunuri stiut simţuale, — - 
unele bunuri sânt -trecătore. II.* Tie caro:'stea ficsă aro lumină proprie, — 
-unele- corpură cerescă nu at lumină proprie, — unele corpuri ceresci nu sânt. 
stele fiese, III, Nici un. animal sugător nu produce 6uă; unele sugătre sint. 
animale de apă; — unele adiinale de apă nu produc Gu. IV. Uniy.6men! avuţi - 

so sânt cul; Gmenii culți nu sânt îngâmfaţi, — uni! Ginenă nu-sint îngâmfaţi. — 
„Cele dintâi trel forme le-a. aşedat deja Aristotele, cră forma a patra Galenus 

" (pe la 130 d, Chr.) “Imprimarea în memorie a formelor acestora, se uşurâză. 
i prin: sub prac, tum prăe' prae, tum sub sub, denique prae sub; înţelegându-se 

i în tot locul terminul mediu. e o 
Fie care dintre formele. aceste își. are regulele sale proprii, 

“Şi numai pe lângă observarea acestora se pot aplica la ele regulele 
generale ale silogismului.  Regule cu privire la forma I: a) pro- . 
posițiunea minoră trebue să fie afirmativă, b) cea maioră universală. 
„a) Dacă ar fi proposiţiuuiea minoră negativă, atunci după regula de sub 
a) couclusiunea îucă ar trebui. să fie „megativă, adecă, am considera pePd universal; înse acea star pot nunal, dacă şi maiora; ar fi negativă (numal în 
“proposiţiuni negative so consideră subiectul: de universal) 6ră din două negative 
nu să pote face conclusiune; deci minora, trebue să fio afirmativă. b) După re- 
gula a patra M trebue se fie cel puţin o dat 
minoră ca afirmativă M ca, predicat nu p 
țiunea acesta, să se implinescă în .proposi 

La forma Il: a) una dintr 
ioră să-tie universală. n E 

a). În forma acâsta M se presintă de două ori ca predicat, deci spre a >» corăspundo regulei a patra, trebue să fie “unu diutro premise negativă, de 6ro 
ce scim, că ntmal în proposiţiunt negative pâte fi predicatul universal. L) Dacă 
e una dintre premise negativă, atunci şi conclusiunea va fi negativă, prin ur--- 
mare P se va lua, în înţeles universal. Spre a corespunde regulei a dou, P trebue să fie universul şi în preimnise. . P se presiută numal în proposiţiunei 
maioră; trebue dară să lie acolo universul şi fiind aci P. subiect intrâgă propo- sițiunea va îi universală. îi 

ă universal, €ră în proposiţiunea 
Ste fi universal; trebue dară ca, condi- 
țiunea maioră. Ă 

e premise să fie negativă, b) ma-
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La forma. III: a) proposiţiunea minoră să fe afirmativă, ră 

„b) conelusiunea particulară, 
Dacă ar fi proposiţiunea minoră negativă, atunci şi 'conclusiuuea ar fi 

negativă, (reg. 8), prin urmare predicatul conclusiunei P ar fi universal, şi P- 

ar trebui să fie universal şi în premise. P se află în premise ca predicat al 

maiorei, deci numa! aşa pote fi universal ducă şi proposiţiunoa maioră e ue-" 
gativă, prin co am ajunge la d6u5 premise negatire şi ar, fi imposibilă conclu- 

_“siunea. Conclusiunea trebue să fie deci particulară, pentru că subiectul că a fost 
predicat în minora, afirmativă, prin urmare particular. 

- La forma “IV: a) dacă maiora. e afirmativă, atunci minora . 
trebue să fie universală (ca M să potă fi odată universal); h) dacă 
minora e afirmativă, conclusiunea trebue să “fie particulară (pentru 

că în minoră.S e. predicat, deci particular, de unde urmeză că și 
„conclusiunea. e particulară); c) dacă una dintre premise e negativă, 
„maiora trebue să fio universală (căci în casul acesta şi conclusiunea 

e "negativă, deci P din'ea. universal, urmeză că P din maiora încă 

trebue se fie universal). . - 
Dacă vom considera în formele de mal sus şi cualitatea proposițiunilor,£ resultă 

modurile silogistice, „Modurile „aceste se derivă din aşedarea diversă a propo- 

siţiunilor A, E, P şi "0. În genere luat, atâtea moduri silogistice sânt posibile, 

câte variațiuni cu 'repeţire. do clasa a treia din patru termini, -adecă B=0i, 

Aceste sunt: | . . 

uaaa: aaa taaua aaaa - Și așa mal departe 

aaaau  ccee.iiii 0000 începând cu e, după aceu 

„acio:-asoiio: uoio acio cui. și în urmă cu o. 

Dintre aceste Gi moduri 'silogiste sânt numal 12, cart nu culcă pic uni 

dintre cele 3 regulo generule ale silogismului, şi anume; 
e aaaanaceci io 

2. . ai aaceiocanaiaca 
a aicoi0oeooecoo 

„Scim că şi formele singuratice ÎȘI aii regulele lor, i 
"uceste 12 se pot aplica, la tote formele. Aşa de cs. la forma I se pot uplica 

-de acea nu tote modurile 

numal: aaa (ani). aii, câc, (ea0), eio. Din aceste cad modurile aai şi co, 
mă i 

pentru că aă conclusiune particulară deşi ar pote fi universală. Rămân dar 

„Mumnal patru moduri, ce se simboliseză: prin următârele cuvinte: Barbara (1), 

Celarent (3), Darii (2), Ferio (4). La forma II se pot aplica următârelo mio- 

„dură: ace, 00, eac, cio (Camestres, Baroco, Cesare, Festino). Ia forma III: 

aai, uii, cao, eio, ini, ou0 (Darapti, Datisi, Felapton, Yorisen, Disamis, Bocardo). 

La IV: aai, acc, iai, eao, cio (Damalip, Calemes, Diamatis, “Fesapo, Fresison). 

2: În silogismul hipotetie, cel puţin una“ dintre proposiţiuni 

trebue să fie ipotetică după formele următore: . - 

1. “Dacă este A, este şi DB. - II. Dacă este A este şi L,: 

A este: o > nu este: 

“prin urmare -oste şi D. : prin urmare nu este A.
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“: Forma IL este formă afirmativă (modus ponens sive 'construc- - 
tivus)-6ră forma II negativă (mnodus tollens sive destructivus). 
„Cu privire la silogismul hipotetic: este regulă, că intro: condi- RE 

ționator A: și condiţionat B trebue să fie o legătură atât de strinsă 
„în cât să nu-i steie în voie lui A să producă pe B saă să nu-l 
„producă, ci B'să fie o'urmare necesară 'a lui A. Aşa de es. din 
premisa hipotetică: dacă domnesce Gre undeva un principe, singu-- 
aticii ajung „la“ demnități înalte, nu potem conchide nimica, nică 

„în mod afirmativ şi nice negativ, pentru că ce e drept principele. 
pote fi causa ridicării: unora la demnități, înse nu e causă necesară. 
„Din contră din premisele: dacă plâuă, corpurile ce sânt sub ceriul 

liber se umedesc, potem face conclusiune -atât afirmativ cât şi ne- 
gativ, adecă dela causă la efect, sai dela lipsa, efectului lu lipsa causei. 

Înse şi în casul acesta numai deducțiunile de mai sus sânt iertate, 
de 6re ce. din “contră dela esistința. efectului de regulă: nu pote 
conchide la csistințu causci, și nici dela lipsa causci la lipsa efectului, 
pentru că din conceptul causalităţii resultă numai acea, că fie care efect are o causă, dară efectul de sub întrebaie pote fi produs și „de.altă causă, de es. -umedâla corpurilor de sub ceriul liber pote „proveni și din alte cause, i nu numai prin pl6ie, de es. prin. tornare cu apă, „De aci resultă, că spre îi, cunâsce causa unui efect nu e 
de ajuns singura deducțiune; ci trebue să, Trecurgem. la inducțiune, 
după formele: - a a „IL. Dacă este A, este şi B. IV. Dacă este A, este și B, 

__B este: Do Au este: “prin urmare este şi A (de re „Prin urinare nu este nice (pentru ce Î3 se pâte trage numai dela A). - că B pote proveni numai dela A). Se vede dară, că în deducțiunile aceste însa-și conclusiunea - trebue demonstrată pe cale inductivă, e 
„8 * Bilogism disiunetiv e acela în care proposițiunea maioră: cuprinde predicate contradicătore saă contrarie, şi se alcătuiesce după forinele următore: DRE e 

I. 2 este.saii [ saii C '(predicate contradicătre). 
d este Di — sai A nu-osto [: e 

deci -i nu este CI sui: „Î este C. . II „A este sai [, sati. C, sati D, sai (predicate contraric).” A este D —- sai A nu e nice O-nico D şel. | "deci A nu e nice C; nice D) şel. = sai: A este [. "De es. oda e sai pocsie lirică sati epică, sai dramatică; înse oda e pocsie lirică, — prin urmare nu e nice epică şi nico dramatică.
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De regulă cu privire la silogismul acesta trebue să considerăm 

-condiţiunile: statorite pentru proposiţiunile: disiunetive (Ş. 9), Prin 

urmare dacă proposițiunea maioră este contradicătăre, atunci con 

clusiunea este totdeauna drâptă; 6ră dacă proposițiunea maioră 

“conţine predicate numai contrarie, atunci conelusiune adevărată 

“urmeză numai în casul dacă: înșirarea predicatelor este eshauriată 

şi dacă predicatele. se și eschid împrumutat. De es. este erore în 

- conelusiunea lui Cicerone: spiritus est aut pars corporis, aut motus 

„corporis; atqui. non est pars corporis —, ergo est motus 'corporis; . 

- “pentru că disiuneţiunea nu e eshauriată, de vreme ce sufletul mai 

„pote fi şi o. substanţă, simplă. ce locuesce în corp, adecă nică parte 

a corpului şi nică “funcţiune dea corpului. 

„14. Formele modiiicăte ale dedueţitinei. 

„1, Entimema “(eathuueioaher, a medita) sai silogismul scurtat, 

este acela în care.o “premisă (ori- maioră ori. minoră) se omite, ca 

un ce înţăles de sine, de es. tâte metalele sânt conducătâre bune 

de. căldură, prin . urinare. argintul e conducător. bun de căldură. 

, 

2. “Epicherema (ezazerorioi)ca, „a răpi) este un silogism,; la 

are dovedim fie care proposiţiune; de: cs. ceea ce se produce, are 

și „causă, de dre ce. tot ce se produce piovine.. dela alt ceva ($. 5); 

„=. noi vedem că multe -lucrură se: produc, de 6re ce mai înainte nu 

ai esistat, acum. esistă Și va veni un timp, € când nu vor mai esista; 

-Prin urmare multe lucruri sânt „produse prin dre cari cause. 

3. Silogismul. compus. (polsyllogismus) esto o serie de silo- 

gisme complete saii scurtate, la cari conclusiunea unui silogisin “sc 

face proposiţiune | maioră a, silogismului următor. De es. tot ce se 

„produce, se derivă dela alt ceva; prin urmare multe luerută esis- 

„tente se derivă; dela alt ceva. | 
, | i 

„Lucrurile: “cari - se -derivă dela alt ceva,” depind dela o serie 

întrâgă de cause derivate dela altecva;. prin urmare forte inulte lu- 

„cruri esistente atârnă dela o serie: întrâgă de cause. 

Lucrurile. cară "atârnă . dela o seric întrâgă de cause; trebue 

- să aibă. ŞI o'causă primă”), - 

prin! urmare lucrurile - esistonto a aii ŞI causă primă. 

.») Pentru că în seria de cause, causa nianătâre aternă dela e: 

mergătâre, şi aşa, dacă nu-ar fi esistat causa premergătâre, auar fi causă ur- 

mătâre; dacă, nu ar esista causa primă nu ar pote să csiste nici o altă causă, 

şi nu ar pote esista causcle ce le vedem. în „jurul nostru. | 

ausa pre-
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Causa primă a lucrurilor esistente nu pote proveni dela altă 

“ causă, pentru că atunci nu ar. fi- causa primă, ci causa că ar fi 

IE causă primă; | 

| - prin urmare lucrurile” csstonte. ai causă primă, ce nu provine , 

dela: altă causă. . a ” 

„4. Boritul, (sorites: Gupeirz — gprămădire). “Acesta are diuă . 

"forme: forma-dată, de Aristotele şi cea dată de Goclenius. Soritul 

lui Aristotele este „0 serie de” proposițiuni, în -cari predicatul pre- -- - 

“ mergătorei devine subiectul proposițiunei următâre, eră conslusiunea. 

-- constă din subiectul “proposiţiunei prime Şi din predicatul propo- 

sițiunei din urmă, şi anume: .. . | 
a—b Intie ființe esistă cause de sine stătătâre. 

b—e Causa de sine stătătore e ființă peMtectă. 
„c—d Fiinţa perfectă. pote fi numai ună Şi acea trebue să - 

fie rațională. . 

=. a—d Prin urmare, între fiinţe este numai 0 singură causă de 

sine stătătore, şi acea, este o causă raţională. 

Legătura logică din sorit se baseză pe principiul silogismului 

- e 20); pentru: că dacă be notă pentru a, atunci şi c (adecă nota 

lui d încă e notă pentru'a, asemenea şi d, care e nota lui c, ŞI 
prin urmare și alui.d, trebue se fie notă pentru a șel. (nota notae.. ), | 

- - În forma Gocleniiană. (Goclenius + 1628) a soriţului subiectul —. 

" proposiţiunei premergătâre devine predicatul celei următore, sub-"* 
icetul proposiţiunci din urmă devine subiectul -conelusiunei, „6ră - 

obiectul proposițiunci „Prime devine predicatul “conelusiunci, Şi 

anume: .: - Ru ” 
a—b Ființa perfectă pate fi numai una. 
c—a Causa de sine stătătore este perfectă. 

de Între fiinţe esistă o causă de sine stătătâre. 

d—a' Între ființe. esistă,dară ființă perfectă.. | 
Legătura logică a soritului acestuia sc basâză pe acelaşi prin- 

cipiu ca şi la a lui Aristotele, dacă c este nota lui d, atunci « 

“(eare e nota lui c) încă va fi nota lui d.. : 
5.  Dilemma (silogismul cornut). Acesta să ie “uneori în: în- . 

_țeles mai larg şi alte ori în-înţeles mai strins, În înţeles mai strins 
” dilemma e soritul în care-o -proposiţiune hipotetică conţine doi saii 

mai mulţi termini s6parați, (dis Pau, trilemmă, tetralemma şel.), N 

Gră conclusiunea pâte fi disiunctivă (lemmatică) sai ŞI categorică. 
Scopul propriu al dilemei este scrutarea sciinţifică “sait polemia.
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De es. i tn ; în care e e scade orbita unul planet, atunci sait că trece prin un mediu 

mişcarea, saii că încâtă de a m: ai Iuera asupra lut | 

taţiunit; înse dară “ pa ; casul din urmă nu e:cu “potinţă; urmeză, dară, adun ; ă, că în ast fel do 

a plunetul trece prin un" mediu, ce: întârdie mişearea. Dacă întrun stat. * 
- se ese cută, legile cu esactitate, atuncă sunt demn de laudă sai gusornul, saii 

 'ampl p viaţii lui; înse în statul acesta se: “osecută. legile cu esactitate; prin urmare 

see me si argumenteze prin -0 dilemă, 

“În eseni i iscasiunel mal multe predicate ce sun 

“despreţuita so mai sus obicetul discusiunel-e: iertat c'8 

“de faţă oi espre sânta Scriptură? Relative la subicetul 

într orbirea despre sânta Scriptură) escugetăm” tote: împreju 

e cari s'a, -potut întîmpla “vorbirea. Aceste 's 

„ȘI lea proposițiuni. hipotetiee separate se arată, că ori e 

- N suneţiunei totuşi pentru. partea . contrară nu pote s 

iu. urmă resultatelo. proposiţiunilor . hipotetice 

“să ae pună “de maioră. : Dacă punem proposiţiune 
- atu 

- la e purcedem după cursul de idol reeerut la dilemă; 

“a locul întâi proposiţiunilo nipotetico, atunet urm 

sunt demnt de laudă sai „guvernul, saii amploiaţii lut. - 

dis în dilemma luată în înţăles mai strins conclusiurica e ctăeăunii 

iunetivă (lemmatică), 6ră scopul şi tendința dilmei acesteia este. 

| polemia, Dilema luată în înţelesul acesta este un silogism ce constă 

- remi oa : se hipotetice şi disiunetive, cră conclusiunea din. mai multe - 

Di posițiuni astfel aşedate, în cât totdeauna resultă. adevărul celor 

„aserate de noi, și de-sar “alătura „contrarul la ori care din notele 

disiunete ale premisă. SI 

De es. N.N. a vorbit ori serios om i în lună în ton „desprețuitor despre 

„sânta Scriptură, -” 

pâto Dacă a vorbit serios, atunci cl hu. om bun, de 6ro ce un om bun nu 

vorbi serios, în ton despreţuitor despre sânta Seriptură.. - 

Eră dacă a vorbit -în glumă — nu e om. înţălept, pentru că un om în- 
a 

E cpt nici în glumă” nu vorbesce. în ton desprețuitor despre sânt Seriptură. 

N. N: a, vorbit în ton desprețuitor, deci sai nu e om bun, sait nu c.0m: 

- înțălept. '— i pt. — Prin dilemă a arătat şi Tertulian erârea din ordinaţiunea lut Traian 

dită cu privire la creştini (şi anume oficiile publice să. nu cerce după. creştiui; 

" înse „dacă cineva e acusat că e: creştin, “trebue să se pedepsescă).: 

Creştinil ori sânt păcătoşi oră iu sunt.. Dacă'stint păcătoşi: atunci ordi- 

„națiu națiunea, arată slăbițiune, că opresce cercarea după creştini. 

căi cor neriaea sunt păcătoşi creştinii, “atunci ordinaţiunea e ncdreptă, pentru 

aţi nu se-pot pedepsi nică dacă sânt acusaţi. 

“Praian sait arată. slăbiciune sait e acdreptă. 

trebue să cscugete mal întâi despre 

t în relaţiune de disiuneţiune. - 

ati nu a'se vorbi în ton 

discusiunel (în casul 

rărilo posibile 

ânt înşirate. în proposiţiuuea 

aliscză fie care, termin al disiuneţiunel | 

are ar sta dintre termini! 

ă urmeze resultat favoritor. 

le resumăm ca conelusiune într'o * 

esenţa dilemei, care proposiţiune 

a disiunctivă la locul întâi, 

din contră dacă punem 

im ; după norma preserisă 

N 

Prin urmare ordinaţiunea i: 

mai oră, În proposiţiunea. minoră să ah 

ori proposiţiune' dilematicăi. (Acea inu se ţine. de 

pentru deducţiunile hipotetice).
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-Regulele: dilemei sânt: 2 disiuncțiunea să, fio eshauriată, 
D) ca deducțiunile din singuraticele - proposiţiuni "hipotetice să fe 
aievea conclusiuni adevărate... Dacă nu se observă regula acâsta 

din urmă, atunci partea. contrară pâte replica. crăși cu o dilemă, 
pote întorce dilema. SE 

De es. Califul Omar răspunde la întrebarea, 6re cate do a se mântui de: 

foc biblioteca din Alesandria: În biblioteca acea sati “că se cuprind numai “u- 

cruri, carl so află şi în Coran, şi în casul acesta 6 superiiuă; saii că se cuprind 

:şi alte lucruri, şi atunci. e: primejdiosă. Prin urmare biblioteca, trebue arsă, 
fiind sai superiluă sai primejdi6să. În dilema, acâsta nu sânt urmato regulele 

„prescrise şi de acea se pote întârce: dacă cuprinde biblioteca ceea ce cuprinde 

şi coranul, atunci 'e bună; 6ră dacă cuprinde şi alt ceva, atunci pâte cuprinde 

"ueruri preţi6se; prin urmare biblioteca e sai bună saă. prețissă; trebue dară 
scăpată de nimicire. 

Notă,” Tote conclusiunile în cari se comite vre o erâre faţă do regulele 

dialectice se numesc . sait paraloyisme (dacă erârea e involuntară) sait safisme 

(dacă erdrea este tendenţidsă). În cele următâre amintim unele dintre conclu-. 

siunile greşite, ce se ivesc mal des: 7. petitio. principii, :ceca, ce se întimplă 

„atunci, când aducem de argument un lucru, (îl: punem de principiu) co nu e 
încă cert şi are lipsă de demustrare, de es. sclavul îşi merită sârtea 'sa, pentru 

-că acâsta îi e destinaţiunea, (nu o cert, că destinaţiunea luf- e, ca să fie sclav). 

» 2, Circulus ritiosus se face atunci când d6u5 lucruri le demustrăm prin cle 

înseși de es. frumos e ceea ce ne place, şi ne place ceea, co e frumos, sait: 

omul trebue să deie samă de faptele. sale, pentru că are voinţă liberă, şi omul 

are voinţă liberă pentru că trebue să deio samă, de faptele sale. Pre cum se 

„vede ş şi din esemplele acesto, proposiţiunile ca: atari pot îi aderărate, crorea stă .- 

în acea, că se demustră, împrumutat. La, paralogismul numit îdem per îdem şi 

însași proposiţiunea e greșită, de es. opiul adârme pe om, pentru că în opiii este 

o. potere adormitâre. 3. iynovuntia vel nuutatio elenchi se intimplă atunci, când * 

cineva schimbă înțălesul adevărat al. -proposițiunei,- sai din erâro' (ignorautia) 

sait cu voia (mutatio), şi cu înţălesul acesta schimbat apără saii combate vre o 

proposiţiune, de: es. după învățătura religiunei creştine Pontificele e infalibil cu 

privire la lucrurile de credință şi morală; acum dacă cineva ar combaţe infali- 

bilitatea Pontificelul din posibilitatea de a greşi cu privire la lucrurile politice 

sait economice, atunci acelu ar comite „mutatio elenchi“, 4. Zieta” unicer salitas, 

când afirmăm o însușire că universală - şi comună, înainte de a sci că e uni 

versală şi comună, de cs. oficialul A, B, O se pât mitui cu bani; prin urmare 

toți oficialii se pot mitui cu bani. 5. Post hoc, propter hoc, sait conclusiunea 

dela succesiunea în timp la relațiunea causală; de es. dipă lăţirea creştinismului 

a urmat căderea, imperiului roman; prin urmare creştinismul a, fost eausi, că-. 

derii imperiului roman; — = post nubila, Phacbus; cel ce ride Vinerea plânge. - 
Dumineca şel. 

te cele mai sus espuse dovedesc, că în ultima analisă formele aceste 
de argumentare se reduc la forma fundamentală a, deducţiunei, la silogism, Și 
că greşelile faţă de regulele dialecticel,' nu sânt alta de cât greşeli făcute 
în contra regulelor silogismului. is 

4
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Secţiunea IV. ae 

.Regule pentru formarea conceptelor pe calea. 

inducţiunei. a 

$. 15. Noţiunea şi speciile inducţiunei. 

1. Inducțiune numim: acel metod de a forma concepte, în 

care din fapte singuratice ajungem la concepte n6us, saii când spre 

. stabilirea relaţiuneă dintre.un lueru şi o însușire nu ne este destul 

intelectul nostru, ci trebue să recurgem la esperință, saii la măr- 

„turisirea altora ($. 7). | i 
Inducţiunea încă e o specie a dedacțianci, pentru că faptele 

în sine nu esprimă relațiunea necesară ce esistă între ele şi între 

lucruri, şi nici intelectul nostru nu le. pote cuprinde de a dreptul, 

ci numai cu ajutorul adevărurilor mijlocitâre. Ca 

- Faptele singuratice nu esprimă relaţiunea. necesară, „pentru că ele arată 

numaj acea, că fenomenele -esistă in realitate, âră acea, că 6re cutare fenomen 

este cl însușirea necesară a lucrului, nu o pot spune faptele, acea o pâto cu- 

: n6sce numay întelectul. Faptele sai fenomenele le pâte cunbsce şi un animal, 

| înse animalul nu pâte cuprinde relaţiunea co esistă între lucru şi fenomen; de 

„acea animalul nici nu-și pote forma. concepte, “şi nici nu se desrâltă în el în- 

doiâla sai certitudinea” privitor la consonanța Inerurilor cu cunoscinţele lui. 

Telaţiunea, dintre lucru şi fenomen nu o pâte străbate dea dreptul nico însuşi - 

intelectul. Iutelectul ajunge prin conceptele fenomenelor de a dreptul numal la 

acea, că, o.necesară esistinţa lucrurilor, şi cunbsce legile fiinţey, însuşirile e), 

precum şi relațiunea, împrumutată; 6ră relaținnea mecesară a toturor celor alalte 

fenomene o pâte cunâsce intelectiil numai cu ajutorul conceptelor sale de mai 

înainto, adecă prin deducţiune. Do es. dacă dic: lucrul acesta esistă, saă: văd 

că obiectul acesta esto alb, atunci ce o drept că în judecata, mea am. cuprins 

un co necesar (pentru că ţin de imposibil ca lucrul acesta să nu esiste, saii ca 

în momentul acesta, să nu fio alb), ceea ce am potut sci doa dreptul din con- 

ceptele fenomenelor. -Înso intelectul nu pâte precepe de a dreptul din conceptul 

fenomenelor relațiunea în care se află fenomenul faţă do lucru (6re e colârea 

albă insuşirea esenţială saii accidentală), saii relaţiunea, luerulul faţă de fenomen 

(produsa lucrul fenomenul în urma unei legă anumite, saă numai din întimplare), 

„Sail în urmă relaţiunea lucrului faţă, de ființă (s'a produs lucrul de sine; sau 

prin alt ceva, şi în casul din urmă prin ce): tâte aceste le pâte precepe numa 

"en ajutorul conceptelor, deja- avute cu Brivire Ja lucrul de sub întrebare. 

- Deducţiunea inductivă se” deosebesce ueţun 

. . . , înoă - 

proprie în d6uă privinţe a) La inducţiune recurgem PO lângă în 

telect tot deauna şi Îa un alt izzor de cunoscințe (esperinţa proprie 

i . u e. . « i 1- 

ŞI esperința străină sati mărturisirea altora). ..La deducțiune o 

nâscem deja cu ajutoriul intelectului adevărul ambelor promis ; 

de. cătră deducţiunea”
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6ră la inducțiune cun6scem numai! adevărul proposiţiunei maior, 
înse adevărul minorei precum şi acea, că 6re terminul mediu pâte-se 

-aplica în proposițiunea minoră, nu cindscem de a dreptul, ei trebue 
- să ne câștigăm convingere saii prin esperinţa proprie sai din măr- 

„ turisirea altora despre esperinţa lor. Mai de parte se deosebesce 
b) în privința, adevărului mijlocitor, care în:casul acesta este nu- 

mai principiul raţiunei suficiente şi a” causalității. | 
: Ininducţiune recunâscem relaţiunea dintre subiect şi predicat, nu din con- 

ceptele ce ni le-am făcut mal inainte despre obiect (de es când die despre un 
„lucru că e corp, sciii numai de cât că e greii), ci numay cu ajutorul conceptelor 
celor mal universale. ce esistă față. de esenţa subiectului (conceptele fiinţel şi 
legile fiinţel). La deducţiune se aplică dintre legile fiinţel în mod necesur numal 
legea contradicțiunei, căci acesta este principiul deducţiunei, şi pe ca se basâză 
însaşi deducţiunea. La deducţiune pot servi de termin mediu cunoscinţele ce 
le avem cu privire la esența subiectului, cart sânt cu mult may ample do cât 
cele ce le arem din simpla cunoscință a. esistinței subiectului, Din contră la - . 
"inducţiune nu cundscem și nu potem aplica, de adevăr mijlocitor altă lege, de . 

_„cât cea, relativă Ia esistința subiectului, (pentru că ultmintrelea nicl nu am ave. 
„lipsă de inducţiune): și după cum rom ved€ mar târdiă, legile esistinței sânt 
“principiele rațiune! suficiente Şi a, causalităţii. . , | IN 
„2... Din cele dise ne potem forma şi o noțiune cu privire la 
forma îmducțiunei. Să luăm de es. casul, că voim să cundscem pe 
cale inductivă, 6re o însușire observată la un obiect, este ea dela 
însu-și obiectul acela, sai este produsă prin vre o. causă osternă? 
În casul acesta argumentarea va av6 forma următâre: din principiul 
vaţiunei suficiente (M) urmeză, că o înșuşire, ce se află la un obiect 
ori cum am schimba împrejurările obiectului, trebue să provină 
dela însuși obiectul acela (MP); — cu privire la însuşirea de -sub 
întrebare (S), la care esperiez că poşede faţă de obiect relaţiunea 
de mai sus, trebue să se estindă principiul raţiuncă suficiente (SM): 
— prin urmare însuşirea acâsta provine dela obiectul însuși (SP). 
„Din aceste urmeză a) că conclusiunea o primim de adevărată 

pe basa principiului contradicțiunei, pentru că dacă nu sar pote 
afirma predicatul despre subiect, atunci în conclusiune ar fi con- 
tradicţiune, de 6re ce în minoră sar uni cu predicatul, 6ră în 
conclusiune nu; b) mai rosultă și” acea, că la indueţiune nu avem 
lipsă de a ne ocupa cu forme. nduă, pentru că forma inducțiunci, 
după cum am vâdut mai sus, se reduce la ceca a deducțiunei. Cu 

„Privire la inducţiune să recere cunoscința regulelor relative la 
"observaţiune, de 6ro ce fără de aceste nu potem afirma, Ore este între subiect şi predicat o astfel de relaţiune, în cât să potem 
aplica la ele principiul raţiunei suficiente.
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3.  Deosebim inducţiune basată pe esperinţa proprie, şi in- 
ducțiune basată pe mărturisirea altora; adecă pe esperință străină. 

“Prin inducțiunea basată pe esperință conchidem saă la legile cărora 
“sânt supuse Iucrurile, saii la realisarea 'adecă verificarea legilor 
naturale. Aşa de es. din observațiunea inductivă a vaporilor, a 

„fierului şel. conchidem la legile -cărora sânt supuse lucrurile de sub 
“întrebare; 6ră când Sai construit pe basa acestor legi locomobile 

şi locomotive,. atunci inducțiunea .a condus la verificarea legilor 
naturale.  Cercând legile lucrurilor pe basa inducțiunei, uneori cu- 

nâscem legile din însași natura lucrului, 6ră de'altă dată cundscem . 
numai legea în.sino, fără de a pot6 spune cu precisiune, causa mai 

de aprope, care produce fenomenul supus acelei legi. Așa de ces. 

medicii cunosc efectul multor medicamente din însași natura medi- 
camentelor (din relaţiunea în care se află părţile constitutive ale. 

medicamentului față de corpul. morbosului); sânt înse şi multe me 
dicamente; despre. cari sciii medicii numai acea, că aii cutare efect, | 

fără de a- pote spune causa, efectului. În mod analog stă lucrul. 

şi în sciințele naturale: de es. şi înainte de Newton ati sciut 6menii 

că corpurile sânt grele; înse nu ai cunoscut legea gravitațiunei, 

şi de acea greutatea li s'a părut un fenomen ce e legat de'corpuri, 

fără a pote arăta causa fenomenului.  Esistă şi. acum fenomene 

destule, cari le observăm, înse nu potem spune causa lor adovărată. 

. Când vorbim. despre inducţiune înțelegem de regulă casul prim a 

cercetării de mai sus, adecă inducțiunea îndreptată spre a afla 

legile cărora sânt supuse fenomenele, şi acesta este înducțiunea 

proprie. Să cercăm acum în deosebi speciile inducțiunei, 

SE 16. Inducţiuniea pasată pe "esperinţă. 

. Spre a cun6sce deplin firea operaţiune intelectuale; numită 

inducţiune, credem a fi de lipsă să tractăm: A) despre cunâscerea 

relaţiunci ce esistă între lucru şi între însuşirile sale; B).despre estin- 

„derea și cuprinsul legilor cunoscute prin induețţiune. E 

A) Noi precepem relaţiunea dintre lucru şi însușirile lui: 

i. . Dacă 'scim 6re însuşirea observată provine dela însuși lu- 

crul sati dela o causă esternă, cu alte cuvinte dacă potem determina 

relaţiunea ce o are însușirea faţă de lucrul însuşi; 2) dacă potem 

determina relațiunea Drorului față de însușire;. şi în urmă 3) causu 

are. 
„ Incă deaprâpe, cu care produce lucrul însuşirea de sub întreba
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2 . . 

“1) Ore provine însușirea din însuși. lucrul, saii din o altă causă 
esternă, o potem precepe pe basa principiului raţiunei suficiente. : 

Dacă însuşirea, ce o-obsorvăm la un lucru o considerăm de o funcțiune, 
atunci împrejurarea, că funcțiunea acea nu se ivesce nici o dată fără de lucrul 

acela, ne îndâmuă să afirmăm că şi însuşi lucrul acela are dre careva parte 
"la funcțiunea acea, de es. fără de acţiunea unui acid, hârtia de turnesol nu 

so înroșesce; acum dacă am admite, că acidul nu are însuşirea de a înroși 

hârtia de turnesol, atunci nu ar esista rațiune suficientă, care să producă fe- 

nomenul înroşirel. Saii dacă considerăm de însușire schimbarea ce se produce. 
; întrun lucra, şi ră observăm, că fenomenul acesta nu se ivesce fără de lucrul 

acela, şi antune, că esistă o lege naturală, pe basa căreia lucrul trebue să sufere 

cutare schimbare. De es. dacă pentru hârtia de turnesol nu ar esista legea, 

că sub acţiunea, acidelor trebue. să so înroșâscă, atunci fenomenul acesta nu 
ar av€ causă suficientă, şi nici nu ni-Vam pot esplica, 

„Din natura adevărului mijlocitor (principiul raţiunei suticiente) 

potem deduce regulele relative la observarea însuşiroi.  Regulele 
„aceste se cuprind în' următorele: a) Lucrurile trebue cercetate cu 

de amăruntul, de 6re ce altcum pe lângă 0 observare superticială 

se.pote întîmpla să considerăm de însușiri esenţiale și inseparabile. 

pe acele, cari provin din_ cause esterne (de os. 'pulverca de pe un 
ohiect, coldrea lui artificială şcl.) b) Lucrul trebue observat între 
împrejurări diverse de es. cine se va uita la lună între împrejurările 

de tote dilele uşor va ajunge la conelusiunea, că luna are lumină _ 
proprie; înse dacă se va uita la lună atunci, când pământul împedecă 

radele solare de a ajunge la lună (la întunecime 'de-lună), atunci 

- Se va covinge că luna nu are lumină proprie; c) Dacă aceași iusuşire 
se află la mai multe lucruri diverse, atunci trebue să cercăm causa 
comună a însuşirei, şi spre scopul acesta trebue să scim următârele: 

„«c) cari sânt lucrurile acele la cari se află însuşirea de sub în- 
trebare? (metoda concordanței); de es. dacă corcăm causa 'rouci,. 

atunci trebue să scim, că obiectele reci, de es. pâtra, metalele să 
înroureză dacă suflăm pe ele aer cald; un pocal cu apă rece adus 
în casă caldă se înrourâză (asudă); asemenea asudă ferestrile şel.; 
2) între ce împrejurări se află însușirea acea? (metoda schimbării); 
așa de cs. roua nu se pune! pe obiecte dacă acele nu sânt mai 
reci de cât aerul din jur, saii cel suflat pe ele; ș) când şi între 
ce împrejurări se află însuşirea sai fenomenul în măsură mai. mică? 
(metoda asemănări); aşa de os. râua se pune în măsură mai mare 
pe obiecte pufăiose (pănură, pl6vă); conducătârele rele de căldură 
se Înrourâză mai mult dacă sânţ lustruite, de es. sticla, pâtra; 6ră 
pe conducătorele bune de căldură se pune mai 'multă r6uă dacă
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„Fe am câştigat concepte nenumărate. cu privire la împrej 

1052 

nu sânt lustruite. Dacă resumăm 'resultatele cercetărilor făcute 
după aceste trei metode, ajungem la cunâscerea causci ce produce 
însușirea de sub întrebare; în. casul “de față cunoscem, că causa 

".xouei este temperatura scăqută (recâla) corpurilor, şi că mai ai 
“ influință structura şi suprafața corpurilor.. (Aceste trei metâde le-a 
statorit în forma, acesta mai întâi Stuart Mill). i 

Adese ori nu ne sânt suficiente simţurile- nâstre spre a pots 
face observaţiunile. de lipsă; de acea ne folosim de unele instrit- 
“menie (lupe, telescâpe şcl). "De altă: parte fenomenele-nu se în- 
tîimplă în natură așa ca să le potem observa destul de bine, și 

causele ce le produc nu sânt totdeauna unite, de acea noi repro- 
ducem fenomenele pe cale artificială întrunind tote causele feno- 
menelor;, spre scopul acesta ne folosim de anumite aparute, cră 

reproducerea întrgă a fenomenului se numesce esperimentare,. 

2. 'Trebue să determinăm reluțiunea lucrului faţă de însu- 

şire, adecă 6re îi stă lucrului în voie ă produce -cutare fenomen, 

Sai că lucră numai în urma uni necesităţi? Acestă” 6răşi o de- 
ducem din principiul. raţiunei suficiente. Şi anume, dacă un lucru 

produce între aceloşi împrejurări totdeauna -aceleşi fenomene, 

atuncă fenomenul nu. ar av6 causă de ajuns, dacă am afirma, că 

nu e - produs în - urma. unei necesităţi, - ci mumai din întîmplare. 

„ Necesitatea în înțălesul căreia fenomenul nu numai că se ţine de 

natura lucrului, ci lucrul nici nu pote să nu producă fenomenul, 

“Sati să-l producă alt cum, se numesce necesitate fisică, 6ră însași 

- însușirea se numesce leye Jisică u lucrului respectiv. 

În pruncia, nâstră cunâsco intelectul nostru mai întâl fenomenul, adecă | 

necesitatea, fisică, şi numai mai târdii causa fenomenului, legea fisică. - Numat 

„după observaţiuni îndelungate -potem observa, că lucrul produce un fenomen 

anunit, şi că Juerul acela de sine singur nu pote să modifice fenomenul. De . 

aci se pote esplica împrejurarea, că poten face. pe copil să erădă, că uele 

lucruri fără de viaţă produc fenomene, cari presupun voinţă liberă, cu tote că 

copii! acestia, întrebă deja după-causa deosebitelor fenoment.. Mal târdiii « upă 

urărea, 6re cari lucruri 

voinţă liberă, ajungem prin 

sait ba, şi acesta 

ă liberă. 

produc fenomene cu necesitate fisică, și cari cu v i lib 

deducțiune la conclusiunea, 6re cutare lucru aro voie liberă 2, 

pe basa, conceptelor ce le avem relative Ia acţiunile impreunate cu voiuţ ta 

De aci provine şi împrejurarea, acea, că este grei a ajunse la ao 
_Causelor, şi adeseori chiar şi sciinţa întimpină multo, greutăți; pe când te 

cerea, fenomenului şi “a necesităţi! fisice nu 0. împreunată cu atâtea greutaţi. 

„3. Spre a potâ. înțelege deplin relaţiunea ce osistă Ie lucru 

a] , ANA . , Fă i de uprupe 
şi însușire, e de lipsă să mai cunâscem și cuusele ni pro)
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ce produc fenomenul, căci prin acea, că cundscem causele însuți 
încă nu .scim nică de cum pentru ce produce cutare lucru fenome 

-. sait. însuşirea de sub întrebăre ? Până ce nu ajungem la preceperea 

acâsta, nu potem dice, că cunâscem natura lucrului, ci numai, să | 
„„ cundscem  0-lege referitore la însușirile - lucrului. De aci urmezi 
“Şi acea, că fără de cunâscerea causelor nu potem fi sigură: nici 
despre legea la al cărei cundscere am ajuns, pentru că se pote întimp A | 

că în casurile observate-a lipsit o causă 6re care, şi lipsind « causa 

a lipsit şi efectul. - 
Aşa, de es. şi înainte de 'Toricelli aă cunoscut 6monil, că apa so mite 

întrun vas din care am rărit aerul, prin urmare ati sciut, că csistă o leg Ea 
"strinsă între rărirea acrului din vas şi între înălțarea, apel, sait că aceste dou 

| lucruri sint cause de alo fenomenului numit. Înse causa may de apropo 2 i 
nomenului nu aă cunoscut-o, şi nu ai cunoscut nică acea, 6re suficiente su 
„aceste două cause spre a produce fenomenul? EI ţineaii, că aceste cause su 

suficiente și esplicaii fenomenul cu: „natura horret vacuum“, adecă apa o Fin 
legii de a.împl€ locul golit de aer. După acea stai convins, că rărirea aeru , 

nu este causă suficientă, pentru că săpând o fântână mul afundă aii obseriti, 

că pe lângă tâtă rărirea aerului apa nu a umplut tot „vacuul“, şi nu sa rani 

preste o inălțime anumită. Atunci a aflat Toricelli, că po lângă causolo “a 

mal înainte este și o causă n6uă, udecă presiunea aerului atmosferic eserciari 

po suprafaţa apel, şi că din causa acesta, resultă, că apa nu so pote ridica în. 
tuburi gâle de aer până la oră ce înălțime, ci numai până cam lu 7 m. 

Să vede dară, că cercarea causelor-mai de aprope, încă este 
o cercare de cause, şi de aci și aăi valore aceleşi regule, cari le-am 

" înşirat mai sus (p. 1%) Să vede mai de parte şi acea, că cunos- . 
“cinţele nostre adevărate sânt acele, cari se ostind Şi la cun6scerei, 
causelor mai de aprope, deşi cundseerea causelor în genere îucă 
este o specio“de cunoscință causală. Cunoscinţe de aceste își câștigă . 
omul în viaţa de tâte dilele pe calea inducţiunei. Cunoseinţe perfecte 
să, câştigă înse - numai În sciințele singurătice: ÎN 

B.. Să cercăm acuma 'estinderea Și cuprinsul legilor, la cu- 
uâscerea. cărora am ajuns : pe cale inductivă. 1. Din acea, că la 
inducţiune considerăm! lucrurile singuratice, nu urmeză nică de cui 
“ă obiectul maă de aprope al inducțiunei ar fi cercetarea individului 

Şi nu a îusuşirei comune și universale. După cum a fost vorbă 
Şi mă sus (Ş. 3). lucrurile le privim -tot deauna din. partea lor | 
universală, şi cunoseințele nâstre adevăr: ute pot privi numai Însu- 
  

+) Tsemplul de sul p. 7, 
causelor mai de aprOpe. Causele-maăk 
vaporilor din aer produsă prin răccla, 

area Dată servi do esemplu şi pentru corcar 
a de apropo a roueă sânt: condensaţiune 

obiectelor.
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>" şirile lor comune şi universale. Aşa de es. iepurele de casă are . 
„de însușiri comune şi universale: natura de vertebrat, de sugător, 
de iepure, şi de iepure de casă. Dacă studiză deci naturalistul 

-un iepure de casă, cunoscinţele câştigate de el prin inducțiune vor 
privi pe vertebrate, sugătre şel. - Mai puţin îl-vor interesa însu- 

-şirile individuale ce: le are iepurele de casă ca. individ. Prin ur 
„mare deşi facem cercetările nâstre asupra lucrurilor sinyurutiee, 
înse obiectul propriu al inducţiunei sânt tot deauna însuşirile comune 

„ȘI universale, 6ră nu cele individuale. 
Din cele diso resultă şi acea, că universalitatea, conceptelor îşi are partea 

sa bună, şi partea, vea. Partea rea stă în acea, că. noi nu avem concepte prin 

cară să potem cuprinde însuşirile cele mai specifice ale lucrurilor; €ră partea, 

bună stă în acea, că prin universalitatea conceptelor ni se uşurâză cerectările. 
Pentru că cunoscând însuşirile comune în lucrurile singuratice, ne îndreptăm 

atenţiunea numal spre - aceste, şi cercetând mat. multe lucruri după cele trei 

metâde arătate mat sus, ne potem forma judecată inductivă cu privire la însu- 

şirile comune şi universale ale lucrurilor. Pe calea acesta se compune partea 

generală a sciinţelor. Mai târdiii, voind a ne forma concepte despre lucrurile, 

"cară încă nu le-am cercetat, le cereăm, mal întâr însuşirile comune prin asă- 

mănaro directă şi apol prin simpla deducţiune, fără de esperinţă, nduă, şi fără - 

"de 'abstracţiurie, şi aşa vom potă .recunâsco în ele - tâto iusuşirile, la cari am 

" ajuns mai înainte prin “inducțiune. | ă , 

2. Din universalitatea conceptelor, mai .resultă pentru în- 

ducțiune încă dâud regule n6uă: a) când voim să «icen, că o 

însușire e universală, să cercăm 6re află-se acea în mii multe obiecte” 

cari alteum sânt „diferite, şi sfint contordante numai cu privire la 

însușirea de sub întrebare, aşa de, es. dacă voim să enunţăm 0 

judec: tă universală tu privire li conceptul de: animal, „atunci să 

—cercăm dre află-se însuşirea de sub întrebare la sugătâre, paseri, pesti 

“Șel., şi dacă, vom afla că însuşirea acea e comună la tote aceste, | 

atunci potem fi siguri, -că însuşirea acea e comună pentru conceptul 

de animal; dacă voim să afirinăn ceva despre vertebrate, atunci 

„trebue să: cercăm 'bareni câte unul din fie care clasă a vertebra- 

telor, şi așa mai departe; b) judecata nâstră să o restringem numai 

a lucrurile ce “am cercetat, și să nu'0 estindem la o'sferă mii 

mare, sait la o sferă ce nici nu Sa corcetat, de es. dacă am studiat 

animalele” sugătre,"'să nu ne. estindem judecata la paseri ȘI ti 
pesci. Regula acâsta privesce formularea legci. 

indueţiune 
„Notă. “Din cole dise resultă, în ce înțeles trebue să so ti e 

" estiuderea unei. legi lu “Ieri înct necercetute, Lin iuducţiunea 
ay în acel înţeles 

egulo şi formulată, ine, proposiţiuneu a acesta 'se „pâto lua nui ţ
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„că legea cuprinde însuşiri universale şi comune, de acea afirmăm că ea so 
estinde în mod general, şi se referesce la, mal mulţi indiviqi,. de es. legile re-_ 
feritâre la natura. animalului se referese la, tâte animalele. Însc 12 inducţiune. . 
nu esistă estinderea acea, în urma căreia legea am referi-o şi la lucruri ne- 

" cercetate, pentru că subiectul inducțiunei în prima linio nu este individual, ci 

"matura, adecă însuşirea comună şi universală, cercetată deja. De aci urmă, 
că legile deduse prin inducţiune le referim la singuraticile individue numa! în: 

„mod. hipotetic, adecă dacă din vre o notă resultă certitudinea, că legea despre 

care e vorba, este insuşire necesară a individului. Aşa de es. despre un lucru 

„ singuratie numa! atunci afirmăm că e supus la legea gravitaţiunei, dacă may 
întâ! scim (prin deducţiune sait abstracţiune), că lucrul acela esto un corp; după 

„ce scim odată, că lucrul acela aiovea este un corp, atunci ni mal este de lipsă 

să esperiăm în el legea gruvitaţiunei, de 6ro co o scim deja din împrejurarea că o 
corp. -Pentru că corpul acela nu pâte să fie corp, şi tot do odată să nu fie 

corp, adecă să aibă insuşirea corpurilor (principiul contradicţiuner). Legea în- 
ductică este deci universală, pentru că în ca este esprimată însușirea uaută 

„subiect universal (natura comună a lucrurilor), şi nu pentru acea, că d6ră 
însușirilo obiectelor singuratico le-am estinde, prin vro o licenţă logică, şi la 
alte lucruri, adecă legea inductivă nu o aşa numita „generalisare“, Locul ce-l 
ocupă generalisarea în logică. sa arătat la nota $-luy 14, când a, fost vorbă 
despre sofisme. . ! - 

Ş. 17. Inducţiunea, proprie și formarea de concepte 
„pe basa analogici, | 

„A. Dacă prin inducţiune ajungem la cundseerea numai a unei 
- singure legă privitore la lucruri, fără de a pot arăta causele mal 

de aprope. ale legei acesteia, atunci dicem că am purces prin îni- 
ducţiunea proprie. Cu privire la inducțiunea acâsta trebue să scim 
următorele: 1. Și prin inducţiunea acesta potem ajunge până la 

“un anumit, grad la legi certe, în cât adecă legile aceste le estindem 
numai la casuri de acele, pentru cari a resultat legea. Prin urmare 
dacă pe calea inducţiuuei am ajuns la o lege referitâre la însuşirile 
comune ale unor lucruri, atuncă. pentru formularea "precisă a, legii 
trebue să adaugem şi împrejurările între cari potem considera 
legea de certă. Aşa de cs. „ridicarea apei în tuburi din cari su 
rărit aerul, su potut considera și înainte de 'Loricelli de lege certă 

dez m ar cu i carta tnt ma ln Sp prejurarea, că relațiunea ne 
cesară dintre lucru şi însuşirea” lui am cunoscut-o pe basa princi- 
piului raţiunci suficiente. . a | i 
inductie aan casuri trebue să se îndostulâscă omul nuinai cu 

Price, şi cu deosebire cu privire |: al , vire la fenomenele mul 
Simple ale naturej. b Da |
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Aşa, de es. potem dice, că cutare mineral e galben pentru că conţine 

sulfur, înse acea nu o potem sei pentru ce e sulfurul galben, şi argintul alb. 

Cu privire la natura animalică, scim pentru: ce e de lipsă nutriţiunea, circula= 

“țiunea sângelui şi respiraţiunea, şi prin urmare pentru ce sânt de lipsă organele 

„ corăspundătâre, 6ră ce privesce însuşirile specielor singuratice, cun6scem cuusele 

numal în cât” stai în legătură cu natura, animalică în genere, şi sânt numai 

modificaţiuni pretinse de împrejurările între cari “trăiesc, așa de es. pentru ce 

ai pescii bronchil, şi paserile torace convex; 6ră acea nu 0 potem spune pentru 

„ce e albă lehoda și pentru co e mierla nâgră? De aci urmeză, că privitor la 
însuşirile specifice ale lucrurilor naturale nu ne este iertat a forma legl. genc- 

rale. Pentru că după cum sa dis şi may sus, la legea se6să prin inducţiune 
trebue adause tot deauna şi împrejurările între cari are ralsre; înse în natura 
animalică nu pofem observa.tâte împrejurările. Dacă cineva cu tote aceste ar 

cnuncia vre o lege, s'ar espune periclulul de a. căd€ în er6re.. Aşa do es, mult 

timp s'a, credut, că tâte lebedele sint albe, ma! târdiă sa aflat, că nu tâte sânt 

“albe. Negri! ai credut, „că toți Gmenil sânt negri, şi la inceput nu ai voit se 

recuu6scă po europeni de men). - Casul escepţional, « care răstârnă o astfel do lege 

scosă din inducţiune, se numesce instanţă. 

3.  Inducţiunea. proprie pote fi completă $ și nczonipletă. Con- 

“pletă e inducţiunea, dacă spre formarea unui concept .cercetăm 

însușirea de. sub. întrebare. la fie care lucru la care se află însu- 

şirea. Deosebirea, dintre aceste două stă în acea, că în cea dintâie- 

cunâscom totalitatea. individilor, la cari se referesce legea, pre cum 

şi pe. fie care individ singuratic, —. 6ră legea inductivă în sine nu 

e mai. evidentă în una de cât în “cealaltă. De es. dacă sciii, că fie 

care membru. al unei familie e brunet la faţă, sciii ce e drept - 

mai mult de cât altul, care cundsce numai unii membrii din acea 

familie; înse cu privire“la causa acelei colori nică unul nu scie 

mai mult; așa dară, cu privire la causă fenomenului stă pe aceași 

treptă a cunsscerii. “ Dacă e posibilă. cundscerea relațiuncă dintre 

lucru şi însușire, atunci e suficientă şi o inducţiune necompletă - 

făcută, cu observarea” regulelor prescrise. Eră dacă nu e posibilă 

cunscerea relațiunei, atuncă nu ajungem mai departe ori cereetăm 

“toți indiviqii ce ai însuşirea comună, sai numai atâţa câți sânt de 

lipsă spre a constata, că însuşirea e comună şi necesară. Să seie,. 

că nică sciințele nu pot ajunge. la induețiuni complete, cu: tâte 

aceste legile sciinţei nu pierd pentru acea nimica din certitudinea lor. 

d. Problema: sciinței este, ca din inducţiunea proprie s | 

volte o cunâscere 'basată pe legătura causală dintre lucruri Și E 

Suşiri, Spre: scopul acesta-e de lipsă, să cercăm causa mai de 

“ PrOpe întro direcţiune anumită, adecă să escugetăm o causă po- 

Sibilă, ȘI după acea să cercotăm prin diverse. metâde (aparate, 

ă des-
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esperințe şel:) legătura ce esistă: între -causa considerată de posibilă | 
“Și între însuşirile lucrurilor. De es. poliţia numai așa pote urmări 

cu succes pe.un criminal, dacă îşi face mai întâi o idee cu privire - 
la decursul crimei, și la personele, cari ai potut să o îndeplinescă; - 
după cea ajuns la oidcă re care, cârcă 6re. întîmplatus'a lucrul 

“chiar aşa, "după cum şi-a format idea. Causa posibilă, pe care o 

admitem de o cam dată în locul causei adevărate, şi o susţinem 

“spre esplicarea, mai uşără a fenomenelor, se numesce hipotesă. 

_. Cu privire la formarea hipoteselor sânt de a se lua în consi- 
derare . drmătorele două regule: -a) hipotesa să nu cuprindă o causă, 

care e în contradicere cu: cunoscințele nostre, la cari potem ajunge 

prin simpla deducţiune;:b) hipotesa- să aibă basă raţională, adecă 
să fie motive ponderâs0, cară să ne îndemne a cerea causa în di- - 

. recţiunea acea şi nu în alta. Dacă e vorba despre legile naturale, 
atuncă pe lângă cele două regule de mai sus, să alătură şi a trelă, 
şi anume: „hipotesa este cu atât mai bună, cu câte mai simplă“. 
Esperința ne arată, că fenomenele cele mai: complicate sânt pro- 
duse de causele cele măi simple (de es. miştarea: sistemului astral 
prin atrucțiunea masselor). Modurile cum se pot forma hipotesele 

“nu se pot determina „mai de aprope, pentru că acele depind dela 
agerimea intelectului nostru şi dela desteritatea“ în aplicarea. cu- 
noseințelor de 'mai înainte. 

Ce privesce verificarea hipotescă,; sta ul i aceleşi regule, cară le-am 
espus- când a fost vorbă de cercarea: causelor. Și anume, hipotesa 
se verifică, dacă. din principiul rațiunei suficiente potem deduce, 

“că adevărata causă a fenomenului e aievea cea espusă în hipotesă 
şi nu alta; 6ră spre scopul ăcesta trebue să i îndeplinim cer cetarea 
după regulele amintite mai sus, 

Mal observăm în urmă şi acea, că: uneori chiar ş Și argumentăm cu hipotese, udecă fenomenele le esplicăm prin hipoteşe. Do sine se ințălege, că o astfel - de argumentare nu pâte- av6 valâre absolută, şi valdrea el va fi cu atât mal * 
mare eu cât esistă date mat multe, eur fac hipotesa de probabilă. - Aşa de es. mulţi naturalişti vor să dovedâsci dej a şi din: “singura teoriă a ovoluţiunei sail a 
descendența, cu tâte că teoria acdsta, incă nici de hipotesă nu se „pote consitleri, 
pentru că atât deductive cât şi inductive e cert, -că cugetarea nu pote să provină 

„din simpla simţualitate, ci că trebue să mat aibă şi o altă cuusă; că, prin ur- 
mare între om şi aninial nu esto numal o diferinţă de trunsiţiune, ci diferinţi 
este esenţială, 7 

D.  Deduceţiunca priu analogie se „pote face în două chipuri. 
. Modul întâi e când pe basa însuşirilor comune afirmăm despre un



A 
— WI — , . 

Jucra ceva ce nu resultă din legile naturei. comune.: st 'fel de 

deducţiune ar fi dacă am dice: de 6re ce planeta Marte are atmos- 

„feri, anutimpuri, dile .și nopți şi altele asemenea pământului, 

urmeză că şi pe Marte locuesc. Gmeni. - Atmosfera, -anutimpurile 

şel..nu sânt causele cari produc ființe” viețuitâre pe păment, ci 

numai condiţiunile. sub „cari pot esista, deci conclusiunea nu ur- 

m6ză. din legea însușiriloir comune. Seiinţa naturală dice:. omne 

vivum €X OY0, şi: omne ovun ex vivo; prin urmare în ultima analisă 

viețuitorul trebue să fie produs de un alt vieţuitor. La analogia 

acâsta deosebim mai multe casuri: a) unele lucruri sai ființe sânt 

de acelaşi gen, prin urmare potem conchide la notele ce urmeză 

din conceptul genului coniun; b) la lucrurile sait ființele ce se țin 

de aceași specie potem conchide la notele individuale comune; c) 

dela identitatea speciei potem conchide şi la comunitatea notelor 

accidentale, pre cum sa arstat mai sus cu privire la- locuitorii de 

pe Marte. În tote casurile aceste ale analogii, proprie nu con- 

-chidem din analogie, ci din asănănarea ($. 8) cu. privire la unele 

însuşiri conchidem la asămănarea și cu privire la alte însuşiri. 

„2. Modul al. doilea al analogiei este analogia: proprie sait când 

- d6uă luermă nu sânt nici. de acelaşi gen, nică. de ace ași sperie, ci 

aflăm între ele numai ceva afinitate, în. cât ati vre o notă comună. 

Aşa de es. relațiunea. dintre păstor. şi turma sa e analăgă cu rela- 

fiunea, dintre educator şi elev, între preot $ si eredintioşii săi. Dacă 

din însuşirile unui păstor bun conchidem, la însușirile ce trebue 

să aibă un educator Sail „preot bun; atuncă - conclusiunea acesta e 

făcută din analogie. Ş 

3. Din definițiunea, dată cu. privire la anălogie .resultă va- 

lorea, ce o are ca, operațiune alcătuitore. de concepte. Din acest 

punct de vedere, din analogi6, nu “ajungem nici odată la certitudine, 

: 
Ş 

"ci analogia ne prestă numai basă pentru idei şi hipotese ndu€, Şi 

„De uşureză invenţiunea. Pentru că concepte le, cari-nu le formăm 

prin abstracţiune,: se pot considera numai atunci de certe, dacă 

certitudinea lor se basâză pe principiul: ființei. . La analogie ne 

potem provoca la principiul. ființei. Cu tote: aceste analogia ne 

prestă serviţii însâmnate, în direcţiunile arătate mai sus, şi afară | 

de acea:mai are rol însămnat la argumentare. Din acest punct de 

vedere analogia are însămnătate duplă: de o parte pregătesce in. 

telectul aseultătorului saii a cititorului, ca să potă urmări mersul . 

“ideilor, de altă. parte chiaritică proposiţiuuea $ si o îmbracă în formă 

- concretă. . |



182 — o 

$. 18. Deducţiunea basată pe legile naturale, 

"1. Oundscerea omenâscă țintesce în prima linie la natura 
lucrurilor şi la “legile necesare ce ai să se verifice acum sai pe 

„venitor.: Cunoscinţele n6stre- sânt restrinse, “pentru că noi numai 
„aceea potem cundsce, ce inipresionsză nemijlocit asupra simţurilor 

nâstre, și ce potem cuprinde prin inducţiune, ale cărei legi le-am 
desfăşurat mai sus. Resultă dară, că multe lueruri esistente rămân 
de noi necunoscute, şi încă cu mult mai multe legi. Cu tâte aceste, 

prin aceea, certitudinea nâstră cu privire la lucrurile cunoscute nu 
scade 'de loc. Certitudinea stă în aceea, că nu trebue să ne temen, -. 
că se va, întîmpla contrariul ($ 25). Ce privesce cunoscințele nostre, 
„despre lucruri, deduse cu ajutorul principiului ființei, nu numai că 
_nu trebue să ne temem, că se va întîmpla contrariul, ci posibili- 
tatea, contrariului e eschisă cu totul; de 6re ce e cu nepotință că 

„legile ființei să nu fie tot de odată şi legile lucrurilor singuratice. 
De aceea certitudinea ce ni-o formăm cu privire la esenţa lucrurilor 

„se numeste certitudine. metaffi sică. Ac6sta se deosebesce de oră care 
altă certitudine, pentru că ea se deduce din legile ființei, şi de 
aceea ţinem -că e absolut „cu nepotință, ca lucaul să nu fie aşa 
după cum Pam cunoscut. - ” 

Certitidinea acesta metafisică e proprie. toturor cunoscințelor 
ndstre câştigate prin o înducţiune, lu care am fost:eu luare a minte 

„la tote regulele inducțiunei (de es. „legea, că corpurile cufundate în . 
apă pierd din pondul lor, că: focul :ne arde şel.). 'Pot acesta certi- -- 
tudine vo avem și cu privire la cunoscințele nâstre deductive co se 
bascză - pe, conceptă formate după regulele prescrise (de es. de- 
ducțiunea dela aceea că“omul constă din Corp şi sutlet la nete- 

“sitatea de a mori). 

9, Din cundscerca legilor referitâre la lucruri conchide 
mai de parte la valorarea taptică a legilor. Aceea,. 
v 

că cutare lege 
a rămâne și pe venitor lege cu privire la un lucru anumit, aceea 

0 cuprindem deja prin cundscerea legii, de re ce alteum nu am 
fi ajuns la cunoscința unei legi, ci la cunoscinţ 
accidental; înse re validitză-se cutare lege sati ba? — aceea încă 
nu o potem sci din Simpla cundscere a legii. aliditarea unci legi nu atârnă numai dela subiectul legii, ci și dela multe alte cause. 
Legea unui lucru pote împedeta acțiunea altei legi; legea unui 
lueru pite. modifica iniluința altei, legi, 

a unui fenomen 

Si după ce însu-și natură-
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listul pote modifica acțiunea multor lucruri naturale, cu atât mai 
mult va pot6 modifica şi schimba. acţiunile” luerutilor însu-șă crea- 

torul naturei (minuni). Aşa de es. veninul după. natura lui are 

influință de a distruge organismul, înse prin un antidot devine 

indiferent față de organism; posițiunea lunci are influință asupra 

schimbării timpului, înse sânt cause diverse, cari pot ascunde în- 

fliința acesta, şel. a 

3. - Cu .tâte aceste sânt ceasuri nenumărate, în' cari potem 

conchide cu certitudine la validitarea legilor naturale, . pentru că 

creatorul naturi modifică ordinea preserisă numai în casuri estep- 

ionale dictate de înţelepţiunea sa infinită; 6ră în cele mai: multe 

casuri cunscem, că nu pot întreveni cause cari să împedece va- 

liditarea unei legă anumite, așa încât sintem cerți cu privire la 

„validitare; aşa de es. fisicul e sigur, că pe timp senin îi sueced 

esperimentele electrice; sântem. sigură, că atât față de noi, cât şi 

- faţă de ceialalți omeni se validiteză legea mortalităţii; din. regu- 

laritatea de .până acum observată cu privire la mişcarea pământului 

şi a s6relui avem certitudinea, că legile de până acum vor remân6 

Şi pe venitor, şi că şi pe venitor vom av6 anutimpuri, qi și nopte, 

şel. Certitudinea cunoscințelor. nâstre „cu privire: la validitarea 

legilor naturale, se. numesce certitudine fisică. o _ 

Certitudinea, fisică e diversă de cca motafisică, cn tâte aceste ca este 

 adesărată certitudine ce se basâză po cunâscerea intelectuală. Certitudinea fisică 

6 dirersă de cca metafisică, încât nu ţine de absolut imposibil contrariul, 

căci în ceasul acestei certitudine tot-de-a-una, trecem în” cât va cu deducţiunea 

preste lucrurile cunoscute. Validitarea legil pote atârna şi dela cause nâue 

încă necunoscute, pe cari nu am potut să le pătrundem, fiind no mărgiriţi “a 

Privire la cunâscerea legilor naturale. Tia certitudinea fisică nu conc i a : 

efect din combinarea toturor causelor posibile ci numal din combinarea canselor 

cunoscute, și de aceca, certitudinea acâsta nică nu pâte fi absolută. | Cu a 

aceste, ca, se bas6ză pe cundscerea' intelectuală, pentru că Du de accea siuteni 

'Siguri cu privire la validitarea unei legi, pentru că după esperinţa de Da â ir 
legea sa validitat şi până aici; ci do aceea, pentru că noi cupriudem N 

telectul nostru, -că însuşirea do sub întrebare e 0 lege a lucrului, şi ca at: 

trebue să, rămână constantă şi pe venitor. nea CON 

cr An rii fica m ce a er 
rară a i | ă acele până ac e ARIE: 

"de zecea a e a aeiuzilot lor ! onehider că ele mu stint în ni 

0, legătură cu casul de faţă. De ai urmâză, că ceititudinea îs e near 

Pe d6us principii, pe unul positiv, şi anume: "legea unul luert, ui : ln un cas - 

el lege, până ce esistă lucrul; şi 6ră altul negativ, şi anume: «£ urmă că 

anumit până acum nu sta observat acţiunea causelor necunoscute, ,
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aceste nu sânt în nică o legătură cu cosul de faţă. În urmă certitudinea e . - 
aierea certitudine, de dre ce la, certitudine nu se recere ca contrarul să fie 

eschis în mod absolut, ci numal ea pe basa motivelor raţional să nu ne temem 
de întrevenirea. contrarului, 

“4. Din cele dise resultă, că spre a ajunge la o certitudine 
- fisică, să recer cu mult. mai multe cunoscințe premergătâre, de cum. 

sânt de lipsă spre a trece dela certitudinea fisică la cea metafisică. 

Când aplicăm sciințele naturale (de es. la construirea podurilor, năilor, 

căilor ferate şcl.) trebue adese ori să fim cu considerare 'la nenu- 
_ măratele- legi fisice, pentru că numai așa potem sci, că întrunim 

„tote condițiunile de lipsă pentru reuşit și că eschidem posibilitatea 
toturor causelor, cari ar pot6 împedeca resultatul dorit. Întrunirea 
condiţiunilor .de lipsă pentru reuşitul favorabil şi eschiderea causelor 
nefavorabile, se pot considera ca recerințe pentru ori ce conclusiune 
cu privire la valorarea legilor naturale. În casurile, când nu ne 
potem „câştiga cunostință sigură cu privire la aceste d6uă recerinţe, . -- 
nu potem conchide la validitarea legei. De es. cu privire. la schim-. 
bările timpului nici acum. încă nu am potut ajunge la certitudine - 
fisică, „ci numai dăm cu socotâla. 

Ş, 9, Inducţiunea basată pe: mărturisirea altora. 
1. Noi avem cunoscințe nenumărate, cară nu le-am format 

„nici pe basa conceptelor de mai înainte, şi nică prin. observaţiunea 
simţuală, ci singurul isvor prin care am ajuns la ele este mărtu- * 
risirea altora. Acest  isvor de cunoscință se: numesce. une ori 
mărturisirea altora, altă dată, și cu deosebire din punct de vedere 
subiectiv credinţă. A crede însâmnă, a ține de adevărat ceea ce 
dice altul, numai pentru că ne încredem în cel. ce dice, 6ră nu 

„pentru că am observat şi noi fenomenul acela, şi nici pentru că am 
ajunge: la certitudine prin însa-și pătrunderea proposiţiunei. De cs. 
judecătorii dela tribunale adese oră se conving despre starea, acusa- 
tului numai din fasiunea martorilor; cetitorul şi ascultătorul crede 
adese ori auctorului sai or: atorului lucruri cari încă nu le-a potut deplin pătrunde însuși. i | 

2. Ca să potem cunâsce: formarea de “concepte pe basa credinței, şi ca săi potem statori regulele, trebue să cercetăm acest mod de a forma concepte A) în genere, B) după singuraticile 
sale „Specii. 

o 
A) În genere trebue să scim următârele: | 

a) Judecăţile nâstre ce se baseză pe mărturisirea altora sati 
pe credibilitate încă sânt judecați prin cai se nasc. concepte n6uă,
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pentru că, cu conceptele acele aducem în legătură lucruri, cară mai - 
înaințe ne-ati fost necunoscute. . A PN 

| b) Formarea acâsta de concepte se bas6ză pe cerucitatea celui 

„ce dice, dedrece în ultima anâlisă nu-i credem pentru că dice cutare 
„lucru, ci pentru că ne încredem în individualitatea lui. Dacă nu - 
sântem convinși despre veracitatea celui ce dice, sait nu-i credem 

„de loc, saii considerăm cele ce dice de idei nduă, despre a „căror 
adevăr ne vom convinge numai pe basa cercetărilor proprie. 

„+ c) Veracitatea celui ce dice ceva se pote judeca din legile 
acele, cărora sânt supuse ființele. provădute cu, voință liberă. Așa. 
de es. nimenea nu mistifică adevărul fără de a ave ceva interes 

- (folos material, relațiune de afinitate, ambiţiune, dorul de răsbunare. 

$el.), de altă parte omul comite răul. chiar şi dacă i-ar sta în voie 
să nu-l comită, dacă interesele lui îl îndâmnă la comiterea râului, 

și dacă cducaţiunea, rea și o dedare îndelungată i-ai slăbit simțul 

„moral. Regularitatea acâsta, ce se observă în natura omen6scă nu 

“se basâză pe o silă internă (determinismus, v. psichologie) ci numai 

pe împrejurarea, că omul e:0 fiinţă “rațională şi simțuală. Fiinţa 

„rațională, nu îndeplinesce nimica fără de un scop anumit, 6ră sim- 

țualitatea nâstră de ' multe oră îndâmniă rațiunea să considere de 

-Scop mai bun un lucru, pe care raţiunea de sine nu lar considera 

de bun. a A 

d) Regularitatea co se observă în faptele indeplinite de ființe 

provădute cu voință liberă, se numesc ordine morală, și certitu- 

- dinca ce se bascză pe, regularitatea acesta, se numesce certitudine 

morală, a 
" Certitudinea morală, ca şi cca fisică, stă înapoia celei metafisice, cu 

t6te aceste și ea, este aievea certitudine basată po priceperea intelectuală. De 
„dceca e maj îndărăpt de cât cca metafisică, pentru că nici aci nu e eschisă | 

- absolut posibilitatea, contrarulul. . Certitudinea acâsta nu provine de acolo, că. 

omul între anumite: împrejurări trebue să lucre aşa şi nul alt cun (bună oră 
ca fenomenele fisice), ci din împrejurarea, că omul între astiel de împrejurări 

de regulă lucră aşa și nu alteuma; prin -urmare nu e eschisă posibilitatea oscep- 
„fiunilor. Aşa do es. judecătoriile aduc sentințe basate pe probabilitatea acesta . 

morală; deşi se revăd sentinţele aceste în mai multe foruri, totuși se iutinp i 

ue ori, că so condamnă Gen nevinovaţi. Aşa e şi cu privire la sciința istorici, 
deşi un lucru sa ținut mult timp de cert, prin ivirea datelor şi documentelor, | 
D6uă se pâte întîmpla, să ne convingem de contrarul... Cu tâte aceste, crt 
tudinca morală se basâză pe cunâseerea intelectuală, de 6ro ce ca se cei uce 

dia legi, pe cari numa! intelectul le pte. cuprinde. 

Pe lângă aceste trei grade, de ale certitudini, mal € 

certitudinea matematică, caro -nu- este alta. decât-0 cortitudin 
mat! deosebese nnil şi 

e metafisică, de
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bre co și ea. se basză pe legile ființei, pe principiul identităţii. Demustrarea 

dedusă cu. precisiune matematică produce certitudine matematică, care se 

deosebesce de precisiunea logică prin aceea, că în. demustrarea matematică 

stintem. în continu -cu considerare la legătura strinsă faţă do precedențe, 

pe când precisiunea logică se îndr6ptă mal mult numai, spre demonstrarea. * 

- certitudlinoi: 

| B) Deosebim credinţă istorică şi credință dogmatică. Cea 
dintâi. se referesce la fenomâne ce cad în sfera simţurilor nostre; 

a ddua se referesce la adevăruri, ce se: bas6ză pe concepte, adecă, 

la docţrine,. 
“1. Credinţa istorică produce certitudine: | 
- a) Dacă faptul sai fenomenul se deserie de mai mulţi mar- 

tori provăduţi cu simțuri normale, cari ai vădut şi audit lucrul, 
şi cari nu aă nici un interes cu privire la cele mărturisite, şi cară 

confrontați fiind rămân constanţi pe lângă ceea-ce aii mărturisit. 

Certitudinea cresce, dacă scim,. că martorii. aceia nu ai convenit 

mică odată, și că mărturisirea aceea a potut să le producă neplăceri . 
şi eventual chiar şi suferințe. O ast fel de mărturisire produce - 

"certitudine morală, pentru că nu ne potem: îndoi cu privire la 
cunâscerea lucrului din partea lor (e vorbă de fenomene ce se 
pot observa cu simţurile), şi nu ne potem îndoi nici cu privire la 
aceea-că spun lucrul aşa după cum îl sciii,. de 6re ce veracitatea 

“lor o deducem din împrejurările între cari „mărturisesc. 
b) Dacă, despr e Îcnomen mărturisesc mai mulți martori mijlociţi, - 

"cară afirmă că ati audit lucrul dela martoră nemijlociţi, provăduţ cu 
calitățile de mai sus. Și în casul acesta cresce certitudinea, dacă 

martorii acestia nu aii convenit nici odată. 
 Certitudinea rămâne. aceea-și, dacă martori provăduti cu ca- 

„lităţile. de mai sus și-aii depus mărturisirile lor în opere scrise, în 
“anuale sai în inscripțiună, Demnitatea - de credământ.. a acestor 

scrisori cresce dacă aii formele prescrise pentru documentele publice 
(sigil, „artar întrevenirea oficialilor de. stat şcl.). : 

- Credinţa dogmatică considerată în general nu se pote 
privi de un isvor întocmit de a câştiga concepte n6uă. După-cuni 

am dis. şi mai sus (p. a), încrederea nbstră nu trebue să se estindă 
numai la aceea, Gre cutare martor sincer e saă ba, ci trebue să 
avem încredere și cu privire la aceea, 6re martorul scie aiovoa 
lucrul despre care mărturisesce, Cu privire Ja constatarea împre- " 

„ jurării acesteia din urmă, nu esistă altă regulă, decât să ne nisuim 
prin cercetările ndstre proprie a pătrunde adevărul proposiţiunci,
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şi să nu ne formăm concepte n6uă pe basa credinţei simple. Espe- 
“vinţa ne arată, că Gmeni -nepreocupați, cu simţurile sănătâse, şi cu 
tâtă sinceritatea, aii afirmat lucruri, cari Sai adeverit mai: tâmțiit 
de neadevărate (Despre causcle acostor erori va fi vorba, în Ș $ din 

„urmă a noeticei). | | 
Cu tâte aceste sânt d6uă easuri, când! eu mintea sânătsă 

fiind, nu ne potem. îndoi despre - adevărul celor mărturisite, şi 
anume: a) Dacă: vorba. de legi fisice“ şi “matematice, pe cari 
“ specialistii. le consideră de certe, de 6re ce sciințele fisice. şi 'ma- 

” tematice .pot dovedi proposițiunile lor şi pe. cale esperimentală; 

] prin urmare nu Sar lăţi între specialistă convicţiunea, dacă legile 

- acele. nu ar fi adevărate şi certe. b) Dacă proposițiunea "de sub 
întrebare se bas6ză - pe revelaţiunea divină, adecă dacă martorul 
este însu-șă isvorul intelectului omenesc, atunci trebue să ținem 

lucrul de cert, ori îl precepen ori nu. 

În urmă. mai. amintim, : că formarea: de concepte pe. basa 

mărturisirei altora, din causa asemănării “regulelor şi a construc- 

țiunei sale sar pote. considera de -o inducţiune, cu tote aceste, con- . 

“siderând adevărul: mijlocitor, formarea acâsta de concepte se ține 

nai mult de deducţiune; pentru că adevărul mijlocitor în. casul 

acesta nu „provine de a: dreptul din legea fiinţei ci dim legea 

nature omenesci.. 

i 

Se “Dialectica metodică. 

Sistomatieai 

-$..20. “Metoda în genere ş și sistema, 

l. Deja Avistotele a numit “logica metoda sciinței rotor 

TIR E707Ijpi)]s. Logica cârcă regulele referitâre la cungscerea ade- 

vărului, adecă cârcă. natura căilor, metoda, prin cari ajungem la . 

cundscerea adevărului. - Deosebini - trei specii de metâde,” și. după. 

„ele se împarte şi metodica, adecă sciința ce tracteză despre ele, 

în trei părți. Metodica se pote ocupa: 

„_2).-Cu modurile! formării, de” concepte, şi 

iunea, analisa, şi deducţiunea, şi în casul acosta metodie e 

adecă” cercătore de cunoscințe,: şi -cu “acesta, se' ocupă dialec i 

olemontară, Metodica acesta ne “ârată tot deodată ŞI modurile 

“anume cu abstrac- 

a e hcuristică,
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"le-am împărţit în întroducere'în patru grupe. Dintre aceste sciiu- 
- tele. filosofice: Şi cele matematice își înmulţesc -cunoseințele cu 

deosebire: prin analisă şi deducțiune; 6ră sciințele naturale şi cele 

istorice se desvâltă mai mult prin iiducţiune. Metodica se mai 
pote ocupa b) cu aducerea întro sistemă a cunoscințelor singuratice, 

„ce se ţin de aceea-și -sciință. Cu metodica, luată în înţelesul acesta 

se ocupă dialectica metodică!" În urmă c) se mai pâte oenpa me- 
todica cu modul, cum sânt: de ase comunica cu alţii: cunoscinţele 
adunate. în - sistomă, saă cu „didaotica, ori cu nume mai general: 

„pedagog ogia. a ! 

- Din cele dise, 'resultă, că dialectica metodică se: ocupă cut 

„dunarea într”o sistemă a cunoscinţelor sciinţifice. ce se ţîn de olaltă. 

Sub cunoscinţe sciințifice. înţelegem acele „cunoscinţe basate pe 

legătura causală, pe cani nu le potem câştiga numai prin mij- 

„* 1dcele vieţii de tâte dilolc şi fără de o „pregătire - forinală (v.: Întro- 
ducerea, 6r în Logică $. 5). 
„Nu lucrul, pe care îl privesce “cunoscința, determină sfera, de 

care trebue să se țină cutare cunoscință, ci punctul de vedere din 

care considerăm lucrul, aşa de es. medicina, „pedagogia, istoria, . 
filosofia: şi altele sânt tot atâtea sciințe cari se ocupă de om; 
fisica, chemia, sciința naturală, geologia. și altele sânt sciinţe, cari 
aă de obiect comun corpul; cu tâte aceste sânt sciinţe deosebite; . 
cu sfere proprie, pentru că ele îşi consideră obiectul din alte - 
puncte de vedere. Cunostinţele sciinţifice singuratice le împreuhăm 
întrun întreg nu. după obiectul lor material, ci după punctul de 
vedere din care se tractâză lucrul, adecă după. obiectul lor formal. - 

Împreunarea “cunoseinţelor. întrun întreg se numesce siste- 
misare, şi resultatul adecă org anisafiunda sai structura e sistema, . 
sciinţei. Aşa de es. din lucruri diferite, din fier, lemn şi altele 
formăm '0 unitate n6uă, -o maşină; . dacă “mai mulți individi sin- 
guratică se împreună întro societate, în stat, organisaţiunea lor se 

„face prin statute, constituţiune ; cunoscințele singuratice adunate 
şi împreunate prin o sistomă. formâză sciinţele.. “Omul” pote ave 

„multe cunoscințe sciințifice şi fără de sistemă, înse la sciinţă ajunge 
numai atunci, dacă cunoscinţele sale le pâte adună întio sistemă, 
şi pote să le pătrundă tăte cu 0 singură privire, ca pe un întreg 
organic, 

3. Lucrurile diferite pot forma un întreg prin aceca, că. 
unele le subordinăm altora, altele le coordinăm, și aşa împreunăm
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părțile amesurat scopurilor nostre. ȘI cunoscințele n6stre le potem 

aduna întrun întreg prin accea, -că cercăm cară sânt acele, cari 

presupun pe. altele deja de „cunoscute, şi după acea începem cu 
acele ale căror cunoscere: e necesară spre 'cundscerea celor: “alalte, 
şi după aceea, trecem la înşirarea - părţilor, fiind pururea cu luare 

a minte, ca să: promârgă acele cunoscinţe, cari mijlocese alte 
eanoscințe, precum șă premârgă și causele efectelor. 

Afară de filosofic nu mai are nică 6 sciință de obicet adevăruri de acele, 

alo căror cunâscete să nu presupună alte cunoscințe premergătâre, adecă mat 
„ simple. . Tâte sciinţele, se basâză pe câte va principii, cari nu sc ţin strîns. de 

seiinţa aceea, ci proprie de noetica, generală, de logică. Principiile aceste ale 

sciinţelor, considerate în: sine de adevărate, se numese axiome, Axiomele 

Sânt tot atâtea proposiţiuni analitice, ale căror ădevăr se arată de sine din 

simpla asămănare a conceptelor ce cuprind, fără de.a avâ lipsă să recurgem - 

la deducţiune sai inducţiune.- Asiomele matematicel sint: cuantităţi egale. 
adause la cuantităţi egale daii sume egale, şi: dacă d6uă cuantități sint egale 

la a treia, atunci sânt egale şi între sine, (Tâte axiomele lui Fuclide .so pot . 

reduce la aceste d6uă). Axiomele sciinţelor naturale sânt principiile rațiunei 
” suficierito şi a. causalității. Principiul cest din urmă se ma! pâte esprima: 

- efectul trebue să corăspundă causel; dela natura efectului potem conchide. la 

natura causci (În sciinţele naturale se mai numesc axiome şi-ast fel-de ade-:: 

vărari, cari serresc spre esplicarea unui număr mal mare de- fenomene, cu 
tâte că. aceste sânt în realitate proposiţiuni sciinţifice). “Sciinţele istorice so . 
basâză” pe principiile regulazităţii, ce se manifestâză. în faptele. îndeplinite 
prin voinţa, liberă, Sciinţele istorice nu caută numnaă veracitatea acelora, co. 
spun lucrurile întimplate, ci din faptele întimplate conchid Ja stârea, întelec- . 
tuală și morală a 6menilor ce ati esistat în timpurile acele, pe cum şi la, causele 
diverselor schimbări urmate în: decursul timpurilor; de aceea e uşor de înţeles, 
că şi sciinţele istorice se razămă tot de odată şi pe axiomele sciinţelor naturale, - 

- În urmă axiomelo sciinţelor filosofice siint cele patru principii înşirate mai sus, 
dintre carY-locul întây îl ocupă principiul contradicţiunei, pe care so basâză 
isvorul principal al filosofioy: deducţiunea. Filosofia Ze ocupă şi cu. însăși. 
principiilo aceste, de aceea aceste sânt de a se consideră maă mult de adesă- 
„rurile cele mai universale ale filosofică, decât de axiome. 2 

Cunoseințele n6stre le potem - aduna într un întreg organic 
pe d6uă căi, prin unalisă şi prin sintesă. La, sintesă. începem 'dela 
elemente și după aceea trecem la: cunoscinţe tot "mai compuse, de. 

„accea sintesa se şi numesce metodă: "progresivă; -6ră la aialisă 
descompunem. cunoseințele “compuse în altele mai simple, până c6 
„ajungem la, cele elementare; de accea se şi numesce metoda acâsta 
„xegresivă. le. rece cunoscințele cele mai. elementare sânt tot 
deodată și cele mai universale, de. aceea trecerea 'dela o cunoscință 
universală la. una mai: „puţin universală, adecă la una -mai puțin 

12%
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compusă se numeste sintetică, 6ră procedura contrară, adecă de la 
mai puţin universal la mai universal, analitică. Aşa dară dacă în 
decursul unei pertractări propunem vre un adevăr: (0 proposițiune 

compusă) şi spre a o demonstra o descompunem în părțile -ci, afunci 

„0 analisăm; ră, dacă mai întâiă pertractăm singuraticile concepte 
din cari se compune adevărul; şi prin acele ajungem la proposițiunea . 

“dorită, atunci qicem- că un -urinaţ--inctoda sintetică. Nici o .sciință. - 
nu se restringe numai la una dintre metodele aceste, ci folosesce 
când una când alta, şi dice, că sciinţele urmeză metoda mestecată. - 
Precum la construirea unei maşine, nu se compun-pe rând rote. 
de râte, ci se combină. de regulă părțile mai mari, și apoi'se în- 
regesc cu părţile mai mici, ce mai lipsesc, aşa şi în sciinţă une 
ori împreunăm mai. multe întruna. (sintesă), şi alte ori analisăm 
pe cele împreunate (analisa).: ? 

"Cât de simplă sar păr€ inţălegerea conceptelor desvoltate cu privire la 
sintesă şi analisă, cu tâte aceste puţine concepte mul cesistă, cari să se cufunde 
mai adese ori, și cari să producă atâta confusiune. Causa acestei confusiuni 
provine din împrejurarea, că și motâdele formărey de concepte încă se clasifică 

- după acesto d6uă operaţiuni. - Dintro 'metâdele formări!. de concepte sânt trei, 
cară pleacă deadreptul: din întregul (lucrul ce voim să cun6scem) şi anume: 

„"abstracţiunea, analisa (din conce 
“metâdele analitice ale formării do concepte; în 

" abstracţiune şi inducțiune se numese şi concepte sintetice, adecă câștigate prin 
„esperință. - Acum. dacă o dată dicem, că inducţiunea e metodă, analitică şi că 
conceptele la cari 

dată (icem, că sciințele inductive urmâză, inetoda mestecată, şi în urmă dacă 
mal auţim, că la inducţiune cuprindem legea universală prin lucrurile singuratice, -.. . 

„€ră In analisă cuprindem cole: universale; uşor sc pote nasce confusiune, deşi 
în tot locul cuvintele analisă şi sintesă sa ăi luat în acela-și înţeles. Metoda 
a patra a formării de concepte, deducţiunea, pleacă dela- cele mal universale, 
saă cel puţin dela cele ina cunoscute, și trece la. 
de accea metoda ' deducţiunet e sintetici, 
metode de ale învenţiunei, 6ră cea sintetică metoda demonstraţiunei, cu. tâte 
că nu este iertat a lua numirile aceste în înţeles strins,: pentru că, deducţiuinea 
încă pâte fi metodă spre u seruta un lucru, adecă metodă de invenţiune, după 
cun a fost vorba şi: mat sus (Ş 7 şi 10); asemenea potein demoustra şi instrui 
şi prin. metodele analitice, precum hvem să vedom maj la vale. 

celo mal puţin: universale; 

Metodele analitice. se numesc. şi 

"4. Sistemisarea unei sciințe se îndeplinesce în modul următor: . 
a) Trebue să definim cunoscinițele despre cară voim să tractăn, 
adecă să determinăm punctul de vedere, din care voim să ne adunăm 
cunoscinţele într'un întreg. organic. Determinarea punctului de 
vedere v 

ajungem prin iuducţiune sânt concepte sintetice, cră de altă 
. 

ptul întreg) şi inducțiunea. -Aceste sânt dară | 

se conceptele câştigate prin! 

a fi tot de odată și determinarea. sciinţei de sub întrebare; :
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aşa de es. dacă voim să ne-ocupăm:cu însușirile generale ale 
“corpurilor, determinăm, că voim' să ne ocupăm cu fisica. - Urmâză 
dară, că sistemisarea se începe cu combinarea (sintesa) cunoscințelor 
n6stre din un 'anumit punet de vedere. b) Trebue să ne grupăm Ă . văi o 

cunoscințele adunate după notele: lor caracteristice, adecă să le 
clasificăm ; Gră notele caracteristice - să le împeărțim. Aceste trei 
“operațiuni se încep de noi la fie care grupă, adecă determinăm 
(definim) fie care grupă,. după accea formăm grupe mai mici, pe 
cari le împărțim. c) Proposiţiunile ce se ivesc în fie care.grupă 
trebue demonstrate, şi în casul acesta recurgem une ori la analisă, 
eră alte ori la sintesă, după cum începem demonstrarea cu însa-șă 
proposiţiunea şi demonstrăm descompunând; sai începem cu părțile 

„Si din aceste compunem: proposițiunea. ' 
"Notă. Lia operaţiunea sistemisării cunoscinţele nâstro sc lămuresc din 

"multe puncte! de vedere, de. accea sistematica încă se ţine de sciința, care se 
ocupă cu regulele cunâsceril “adevărului, adecă de logică; 6ră prin metoda 

urmată, în “singuraticile sciinţe nu ni se. înmulțesc strict vorbinul cunoscinţele, 

"pentru - că scopul metodei este înmulțirea cunoscinţelor în alții; de aceea di- 

„dactica nu se may ține de logică. Mulţi logici mal no! încep: logica deadreptul 

cu metodele sciiuțelor, fără de a separa metodele formări!. de concepte de 

"metoda sistemisăril. Abstrăgend dela aceea, că regulele referitâre la formarea 

„eonceptelor nu se -aplică - numai în. sciinţe, ci în ori ce cugetare şi în ori ce 

operaţiune a, inteleetuluI nostru, procedura acesta o greşită și Ale, aceea, pentru 
că metodele sistemisărei (de es. demonstrarea), presupun deja do, cunoscute 

metădele formării de concepte, şi de aceea trebuo tractate mal “întâl aceste 

diu urmă, de es. trebue tractat despre formarea conceptelor priu deslucţiune 
ii . . . NS ivă și induetivă. Si inducţiune, inainte de a se tracta despre demonstrarea deduetivă şi in 

Sai că spunem despre ce e vorba prin: acecă, 

A II 

| Ş 2]. Deiiniţiuneite 
7 

e one in car nem Definiţiune numim o grupare de concepte, prin care Spli 

ratio, id sit i aeritur ateca despre ee e vorba (oratio, quae quid sit id, de (quo aie d 

ostendit. Cicero. Orat. c. 3). La ac6sta potem ajunge pe Sub căt: 

| 
'ă desfășurăm în- 

'saă însuşirile "“Sămnarea cuvântului, sait că înşirăm notele sai semnele, ci 

caracteristice” ale lucrului. Cea dintii e definițiunea verbal 
etimologică, Gră a doua reală: a tă une oră deri- 

1. Definiţiunea verbală sai etimologică arată be Ce în 
vaţiunea, originea cuvântului (etimologia), 6ră de altă dt L mai 
locul cuvântului neusitat şi necunoscut altul mai usita « a cu 

cimoscut, de '6s, fisica, dela, pact „matură, seiinţa, ea o scor 

legile naturei. Astfel de definiţiuni se aplică atunci, câ cu
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deja lucrul în sine, şi numai numirea lucrului ne produce dificultăţi, 
suit dacă şi singuraticile-note ale lucrului ne sint -necunoseute şi 
definițiunea reală "fără de cea verbală ar rămân neinţălesă. În 
casul din urmă, şi în sciințe. se dă iai întâi. numai esplicarea. 
verbală, şi numai la finea tractatului se dă. definițiunea reală a 
Aerului. 3 

2. Definiţiunea „reală pote fi de trei specii, după notele ce ca- 
racterisâză lucrul: 

2) Esenţială, dacă definiţiunea cuprinde notele ce compun 
„esența, fisică, motafisică sai logică a lucrului. Esenţa fisică a lu- 
crului se află în părțile din cari e alcătuit lucrul, prin urmare 
enumerarea părților constitutive. ne dă esența fisică a lucrului; 

aşa de es. sarea comună constă din chlor şi sodiii. lsenţa meta- 
fisică, şi prin urmare și definițiunea metafisică, cuprinde în sine 
deducțiuuite cu privire la esenţa -ultimelor părți constitutive ale 
lucrului. Esenţa logică a lucrului esprimă. „conceptele, ce cuprind 

genul proxim.şi diferința ultimă privitor la. lucrul de sub întrebare, 
fiind. că sub esenţa logică înţelegem aceea, din ce cundscem ce e. 
lucrul. în sine, şi prin ce se deosebesce de tâte cele alalte lucru. -. 
Prin urmare, ca să potem defini esența logică a unui lucru, trebue şi 
înainte de tote să spunem, ce e lucrul? După cum am vădut. mai 
sus ($ 3), la întrebarea acâsta potem răspunde numai cu concepte 
generice. Dintre conceptele - generice, acela va defini iai de: 
aprope lucrul, care cuprinde „mai * multe note, adecă . acela care 
esprimă genul protsim. Așa de es. dacă ar trebui să răspundem 
la întrebarea: ce e cuțitul? — ' dintre conceptele cele multe: ce le 
potem afirma despre cuțit (ceva, lucru, corp, corp anorganic, metal, 

instrument, îc, şel.), conceptul cel.mai compus e conceptul de ic, și 
prin urmare: dicem, că cuțitul e un îc. Mai de. parte trebue să 
spunem prin ce se. deosebesce lucrul acela: de tote cele alulte 
lucruri, adecă de lucrurile cuprinse în genul - proesim? La între- 
barea, acesta răspundem cu înşirarea deosebirei specifice, adecă cu 
diferința ultimă, de es. cuțitul se deosebesce de cele alalte icură 

„prin aceea, că ne servim de cl la tăiat. Aceste împreună ne vor . 
da definiţiunea esenței logice a. cuțitului. | 

Dintre tote definiţiunile cea mai precisă e definiţiunea. esenței, 
pentru că ea este cea mai chiară. şi tot odată cea mai scurtă. 
Înse. de multe oră sânt imposibile astfel de definițiună. Aşa de es. 
numai despre acele lucruri potem da definițiunea fisică, „cară sânt 

4
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„compuse, pe când esența fisică a sufletului nu o potem defini. 
Esenţa logică o potem esprima numai prin concepte generice şi 

specifice, ră conceptele transcendentale nu ai concepte generice 

mai înalte ($. 6); şi conceptele ce esprimă iudividue aii tot de odată 
şi însuşiri. individuale, -pe cari le potem determina numai” prin 

înşirare. Definiţiunea reală mai pote fi: 7 

b) descriptivă, care va să dică înşiră tâte notele distinctive 
ale lucrului; de es. în botanică se 'daă „despre plântele singuratiico 

tot definițiuni descriptive: _- ă 
Do es. corpuri isomene sint acele, “cart pe lângă aceca-şi: combinaţiuno 

chemică, ai proprietăţi fisice diverse; de es. acidul acetic și dextrinul, „fie care - 
e compus după siinbolul: C, II, O.: E 

€) Genetică. În definiţiunea acâsta arătăm nodul cum Sa. 
produs  saii desvoltat lucrul de sub întrebare, de es. dacă un punct 
se mișcă întrun ' plan astfel, în cât depărtarea lui dela un alt punct 

fics să rămână. constantă, se produce-un cerc. a 

Saă do es, esenţa liniilor isobare o potem cunâsce "din modul cum so 
produce, — dacă pe o chartă împreunăm tâte punctele, în cară în acela-şi timp - 

barometrul stă la acea-și înălţime, atunci dobândim o linie cercuală. Linea, aceea, 
care împreună punctele la cari înălțimea barometrică e. de 750 mm. va forma, 
un cerc mal. mie decât-acea co împreună punctele co ai înălţime barometrică 

de 755 m. şi ac6sta 6ră e mal mică decât ccca, ce împreună punctele ce ai. . 

presiune de 760; astfel de cercuri concentrice numim linit.isobare. 

3... Dim noțiunea: definițiunei se deduc următârele regule: 
a) prin dejiniţiune să ni să fucă lucrul. mai limpede decât înainte. . 
de dejiniţiune. Regula acâsta-o calcă tote definițiunile, cari sânt 
de tot prea lungi, cari. cuprind cuvinte necunoscute -şi cu câte 
două înțelesuri, sai cară îuşiră note negsenţiale, (precum ar fi: 
sabie numim. ceea ce logăm de brâi). b) Să corespundă întregei 

“ estensiuni « lucrului, şi mai a lucrului de sub întrebare (eon- 

veniat 'omni et soli defivito). Ore împlinită e 'condiţiunea acesta. 
în vre o definiţiune saă ba, să pote afla uşor din. inversiunea 

- proposiţiunei, de es. omul este o fiinţă moritâre, — întors: fiinţa 
morităre e. om; 'se vede dară că definiţiunea e greşită, pentru că. 

nota de imoritor are 0 estindere mai mare decât conceptul om. 

De aci urmeză, că regula de mai sus se pote esprima şi în forma 

următore: definițiunea ca proposiţiune să fie adevărată şi după 
întoreere. €) Definiţiunea să nu fie neyativă,: dedrece noi nu dorim: 
să scim însuşirile ce nu le are lucrul, ci pe acele ce le are. Une 
ori înse se chiurifică lucrul și . prin definiţiuni negative; şi răi
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une oră sântem . siliți a ne îndestuli şi cu definiţiuni negative, ne- 
 potând da definiţiuni positive, de es. orb e cel. ce nu vede, sai: 
“ființa simplă e aceea ce nu e compusă din părţi. d) Să nu fie în . 

„definițiune - nimica de prisos, precum ar fi definiţiunea: omul e o 
„ființă viuă, simţuală” şi intelectuală: (nota „vii“ e chprinsă deja în 

i conceptul. simţual) 

“$ 22, Clasificare ca şi împărţirea. 

al, Clusifi îcare numim împărţirea lucrurilor în grupe: după, 
diverse. puncte de vedere.. Chiar și lucrurile cele mai diverse încă 
aii însuşiri comune, pe: basa cărora "le potem considera ca, ţinstore 

de aceea-și grupă. Așa de „es. esistă forte multe fiinţe cari aii 
de însușire comună, că sânt provădute. cu anumite simţuri, și din 

punctul acesta” de vedere le potem aduna. întro grupă, le -potem 
aduna în clasă; animalelor. Lucrurile din aceea-și grupă la rândul - 

lor ră -se mai pot clasifică” după, însușirile lor comune. Aşa de es. 
dintre animale ai unele însuşirea comună de a fi vertebrate, ŞI 
aceste împreună - formeză grupa saii clasa vertebratelor; altele 
formză stupa insectelor; şi €ră altele a moluscelor, . și așa mai 

departe. * La” clasificare formăm din: însă-și luerurile de sub în- 
trebare prin mijlocirea unui concept (punctul de vedere) grupe 
generice (regne, clase, ordine, familii şi specii și variaţiuni). 

“Clasificarea pâte îi naturală şi artificială. . Clasificarea e nu- 
: turată, dacă lucrurile le grupăm după însuşirile ce curg din esenţă 
lor. De dre ce însușirile ce curg. din esenţa lucrurilor pot fi 
esenţiale și pot fi numai individuale, de aci urmză, 'că şi clasiti- 
carea naturală se pote face dră din două puncte de vedere. De es. 
clasificarea: animalelor și a plântelor după funcțiunile lor vitale se 
bascză pe însuşiri esențiale, pe când clasificarea “plântelor: (Linus) 
după pistili şi stamini, se bascză pe însuşiri individuale; tot aşa 
ar fi şi clasificarea animalelor în sălbatice și de casă. Clăsificarea 
e artificială, dacă lucrurile le grupăm după 'relaţiunile lor esterne, 
sati după efectele ce produc ele asupra altor-lucruză, aşa de es. ar 
fi împărțirea plântelor Şi a medicamentelor în venin6se şi neveninose, 
a cărților în vechi şi nouă; a Gmenilor în europeni, africani ŞC. 

- Regulele clasificării sânţ:” 
2) Alegerea punctului 'de vedere să fie potrivită scopului „Pentru care se face clusificarea, aşa de cs. în sciință sânt aplicabile 

numai punctele de vedere națurale, cu tâte că une ori şi elasifi-
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tinentelor în lumea n6uă şi veche). * | | 

b) Să clasificăm numai din punctele de vedere mai însemnate, 

de 6re ce clasele prea multe ar produce numai confusiune, şi nu 
„am limpedi lucrul mai: bine decât fără clasificare. | 

carea artificială, își are folbsele sale (aşa de es. clasificarea con- 

2. Împărțirea (divisio) este o operaţiune, cu ajutoriul căreia - 
“. descompunem întregul în părţile. sale. Împărţirea pote îi fisică 
"sati logică, după cum 6 şi operațiunea împreunată cu ca fisică 

„(descompunerea apei), sait numai intelectuală. 
a La împărţirea "logică .a) descompunem în părţile sale un 
-întreg sati fisie sa logic. Întreg -fisic e acela, a cărui părți sânt 

împreunate pe cale .fisică, ră la întregul. logic sânt împreunate 

- părţile numai pe. cale logică. De es. dacă enumerăm părţile din 

cari constă un orologiii, împărțim un întreg fisic; 6ră dacă enu- 

merăm membrii unci elase,: saii notele punctului de vedere, atunci, 

"“împărţim” un întreg logit, de es.: enumerând. paserile, sai notele 

ce compun conceptii pasăre. b) Împărțirea logică pste fi saii o 

înşirare sai Gnumerare. simplă a părţilor esistente, de es. la în- 

trebarea -ce e omul — înşirăm elementele definițiunei conceptului 

om; sai pâte fi:o descoinpunere, analisând notele - singuratice ale 
unui concept Compus sati a unei definiţiuni, şi prin aceea formă 

Părţi n6uă, cară cuprind tote notele ce nu sânt respicat esprimate 

în concept sai în definiţiune, Prin împărţire ajungem la cuns- 

cerea punctelor de vedere ce. sânt de lipsă pentru clasilicare, i 

“prin aceea se face posibilă împărţirea .sciințelor.: Aşa de es. când 

voim să dăm. definițiuhea produetelor literare; descompune CON 

coptul şi deosebim forma esternă de cuprinsul produetelor literare, 

şi prin aceea ajungem la două puncte de vedere din citi pote 
elasitica produetele literare. Analisând mai departe cuprinsul pro- 

ductelor acestora, observăm că ncesta pâte, iniluința parte asupra 

intelectului (deseriere, naraţiune şel.) parte -asupră voinței (genei 

oratorice); Gră analisând . forma esternă, ajungem la forma le | 

Şi liberă -(poesie și prosă). La clasificare formăm cu ju o 

punctelor de vedere: grupe generice şi spetitice din e ăta 

Suratici; Gră: la : împărțire, din însu-și conceptul unisersa ori 

„.Buncte de vedere, cari stat. în -relațiune de gen şi sperie. 

| 
a chat 

| împărțirei Împărţirea să -ompletă şi esha 
Regulele împărţirei: a) Împărțirea să lie comp a 

rumutat, unul si „Hată; b) membrii înşirați să se eschidă îmnp 
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să cuprindă deja în altul (despre aceste a fost vorbă la proposi-. 
țiunile disiunetive; c) membrii - înşirață să se, înă, toți de acela-şi 

punct de vedere. 

$. 93. Demonstr: area, 

| 1. A demonstra. însemnă: a dovedi, că o proposiţie 6re care e . 
adevărată. Argumentul, prin - care demonstrăm, îl seotem : din un 

adevăr deja cunoscut; purcedând din principiul, că tot ce se deduce 
din un adevăr, încă este adevăr, şi tot. ce e în' oposiţiuno. cu un 

adevăr este fals. Ori cât de simplu Și limpede ar fi un adevăr; 
-pe lângă aceea că e în sine evident, ini trebue să aibă un aTgU- 
ment, 0 rațiune, prin care să se potă demonstra; numai adevărul 

prim nu are rațiune diversă de sine. 

În demonstrare deosebim d6uă elemente: proposiţiunea, ce voim să de- 

monstrăm, și argumentele cu cară demonstrănă. Argumentul “pote fi un principii, 

„0 axionă ($ 20), o lemmă, adecă un adevăr împrumutat din altă sciinţă (de es. 

părţile matematice din fisică). Mal pâto fi argumentul şi un adevăr dovedit de 

mal înainte, adecă o teoremă, sait în urmă un adevăr, care şi el însu-și aro 
lipsă dea fi dovedit. Proposiţiunea co e de a se demonstra, pâte cuprinde un 

adevăr universal (teoretic), de es. linia se mărginosce prin dâu& puncte; sait 

pâte cuprinde un adevăr determinat, ce e. cuprins deja întrun adevăr mal 

“universal, de es.-'udevărul: între d6ug puncte potem duce o linie drâptă, e 

„cuprins deja în adevărul de mai sus, Astfel de proposiţiuni cuprinse în altele 
mii universale, înse încă nedovedite, se numesc postulate şi probleme. ZPustulat 

„e proposiţiunea, dacă e gupriusă întrun adevăr elementar, de es. întro axiomă; 
&ră problemă, dacă demonstrarea el so face prin o teoremă. Pe lânsă „propo- 
siţiuno şi arzuminte se mal pot ivi în demonstraţiune şi espliearea proposi- 
țiunci (expositio status quacstionis), mal departe deducţiuul (corollaria), precun 
şi adause nouă şi notițe (scholia). 

. 

„9. Deosebim: a) demonstrațiune apriori, şi posteriori. 
_Demonstrațiunea e a priori, dacă argumentul adus nu numai că-l 
„Tecundscem, ci și natura lui e de aşa încât întăresce: demonstra- 

țiunea. În demonstrațiunea aprioristică demonstrăm însuşirea, Sail 
efectul din. legile cunoscute ale esenței şi ale causci. La, demons- - 
trarea a posteriori dovedim. esența şi natura lucrului din. date 
singuratice şi din fenomene. Așa de es. ducă cineva vă acusa cu. 
o faptă de tot dejositâre pe un amic al meă, a cărui caracter îmi 
este deplin cunoscut, busându-mă pe caracterul amicului pot să 
păşesc la apărarea lui, chiar şi dacă nu am fost martor al faptei. 

„În câsul acesta demonstrarea e aprioristică, sciti a priori că până 
a fost amicul meii cu mintea sănătosă, nu a potut face o faptă de
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Jos _ Demonstrarea “aprioristică din legile morale,.nu are atâta 
potere, câtă are demonstrarea aprioristică scâsă din legile fisice, 
de dre te acesta se basâză .pe legi ce luer ră cu necesitate, (de es. 

dacă cineva. ar afirma, că un corp nu“ pierdut în apă din pondul. 
stii, atuncă potem afirma, a priori cu certitudine, că e în. erdre). 

Demonstrațiunea pote fi b) directă oră indirectă (indirecta sive 
apagogică). Directă e. demonstrarea, dacă numai decât începem cu 

-. dovedirea proposiţiunei, pe. când la . demonstraţiunea indirectă ne 
ocupăm mai întâi cu demonstrarea proposițiunilor, cari stai În ceva . 

legătură cu proposiţiunea ce voim să demonstrăm. Demonstraţiunea 

indirecţă pote fi:-«) Denioustrutio ab” “absurdo, ceea ce se fate 
când arătăm, că negarea proposiţiunei conduce la consecințe im- 

posibile, absurde, de es. cine ar cuteza dintre noi a numi nedreptate 
"pedepsirea criminalilor întregi la minte? cine ar pot6 denega. vir- 
tutea unui om, care a adus mari jertfe pentru patrie și biserică ? 

— şi cu tote aceste negarea voinței libere a omului face lucrurile 

ateste neînțelese? ; 3). Negativă, când ne restringem a arta, că 

argumentele aduse de contrarul nu ati nici o potere deinonstrativă: 

„pentru proposiţiunea de sub întrebare; 3) “Aryaomentatio ex sileutid, 

“care se uplică mai adese ori în: istorie, “și anume când o veste te 

Sa-ivit mai târdiă se combate prin aceea; că contimporanii tac 

despre faptul acela; 9) etorsio ȘI. arpumentu ad hominen. În 

retorsiune imprumuta: dela contrar numai forma argumentării, şi-l 

combatem cu aceca-și formă ($-: 14); 6ră la „argumentum ad ho- 

minem“ primim de adevărate unele argumente adus 

Şi cu acele combatem proposițiunea contrarului. - 

În urmă 6) potem . urma în demonstrare şi cale analogă ci 

„modul formării de concepte. "Prin urmare demonstrarei pote i 

intuitică (prin abstracțiune), mai de: parte cnulitică, anume su 

nu demonstrăm „prin argumente, ci arătăm numai prin analisă, că 

conceptul predicatului se cuprinde în. conceptul subiectului (forma 

acesta a demonstrării se aplică adese oră în “instrucţiuite, A 

că nu e demonstraţiune proprie, pentru că. nu 'se baseză n E 

-mente). În. urmă pote fi demonstrățiunea deductică și induc 

Ş Demonstraţiunea se "face de regulă în tote lună: 

ductivă ($ 7), de dre ce calea inductivă e prea anexoidsă și e 

cu tote aceste pote să “se afle în sciințe. (chiar şi În eu. 

Specie de derionstrare, 'pe 'carea prin ahalogie 0- uni unea 

trațiune. inductivă, de. Gre ce construcția ci semână cu induc 

e de contrar, - 

cu tote. 

sciințele pe cale de-.
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Felul acesta stă în aceea; că mai întâi constatăm un număr anumit 

de fapte sati fenomene (prin deducţiune sa prin inducţiune), ş 
pe. basa faptelor şaii a fenomenelor. acestora conchidem la oscata 

„lucrului, de es. la cuprinsul conceptului. | 

Cumcă demoustrarea: acâsta nu e inducţiune proprie, resultă din con- 

sideraţiunea accea, că faptele sati fenomenele sânt tot atâtea adevăruri deja 
demonstrate, şi nol proprie deducem din adevăruri deja cunoscute, fără de a 

recurge: a esperinţe n6uă. 

o „Pantea a dn. 

Gritica. 

$.-24, Noţiunea. şi împărțirea eriticei. 

-T “Logica întru cât e sciinţa ce se ocupă de regulele ce condue 
“la cundscerea adevărului, trebue să răspundă la_d6u$ întrebări: a). 

„cară sânt 'regulele cu. privire la. formarea corectă a conceptelor; şi 
„b) cari sânt argumentele! paționale; prin. cari potem adeveri, că 
conceptele nostre despre lucruii sânt aievea adevărate. La între- - 

harea. întâie dă r&spuns 'dialectica, cră de a doua. se ocupă critica. 

La locul acesta sta luat cuvântul critică în înțeles strins, '6ră în înţeles 

mă larg însâuină precauţiunea de lipsă cu privire la - câştigarea. cunoscinţelor. 

La o critică luată în înţeles mal larg ne îudemnă şi iusași natura nâstră ome- 
nâscă, consciința nostră. — Omul şi fără de studii filosofice se nisuesce a-și 
comproba cunoseințele câştigate, asămănându-le şi cercând adoverirea lor, şi 
numai după acea, îşi face judecată cu privire la 'elo. Judecata pripită aduce . 
omului multe neplăcery şi ueliniseo sufletâscă. Urmarea naturală a, precuuţiunei 
folosite la ormarei conceptelor este certitudinea, adecă starea, acea sulleteseă, _. 
în care nu ne temem. de loc, că dâră conceptele nostre nu ur corăspunde lu- 
cerurilor. De acea icem, că certitudinea, acâsta e o urmare naturală, pentru 
că ea nu atrnă de loc dela sciinţa logicei, de 6re ce starea sullotâscă a certi- 
tudinel cu privire la conceptele nâstre esto în intelectul nostru îrică înainte de 
a fi audit că esistă sciiuţa logicei. Si nic! valdrea practică a certitudinei unu 
atârnă delu sciin i logicei, pentru că atura şi împrejurările” no silese, ca să 
considerăm cunoseințele nâstre . de certe și adevărate, încă înainte de a pote 
proba. certitudinea, acesta cu argumente sc6se din logică. Cu privire la, certi- - 
tudine ne atlăm în posiţie analogă, ex, şi cu privire la funcțiunile vitale, „de es. 
cu privire la nutriţiune, ne uutrim încă înainte de a cunâsco cu deameruntul 
funcțiunile vitale împreunate cu nutrireu și fără de a sei la început „chiar şi 
necesitatea că, mal târdiă potem ajunge să cunâscem funcțiunile nutriţiunei, 
“pre cum ajungem şi la acei ca să cunâscem argumentele relative la certitudine. 
„Pre cum. nu ar fi consult a, ne absţină de la mâncare, până ce nu iun ajunge 
la cunoscerea funeţiunilor împreunate cu nutrițiunea, chiar aşa ar fi o crârei
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““ aşeepta cu certitudinea şi a ne inidoi despre totă cunâscerea n6stră, până ce 

, 

“am pote proba certitudinea priu armunente. raționale. De acea scopul crițicel 

nu este a deștepta în noi certitudinea cu privire li conceptele nâstre, ci numal 

“a întări acea certitudine, şi a arăta argumentele raționale prin cară se pste proba. 

Diu aceste resultă, că studiul eriticei, cu atât mal puţin a filosofiei, nu 

„se pâte incepe cu tragerea la, îndoială a totiiror cunoscințelor nostre, după cum . 

a făcut-o Descartes, a 'eiirul sisten filosofic: a şi primit numirea: - dubitalio nte- 

“thodica Cawtesiune, Ce € “drept critica se ocupă chiar şi de argumentele finale 

„ale certituslinei cu privire la principiile snpremne, înse nu pentru ca prin acele 

să ajungew lu certitudine, ci numai ca să ne îutărim certitudinea. 

9. Ca se poţem, arăta, că eunoscințele n6stre sânt adevărate, 

trebue să scim: a) din co potem cundsce în geriere, că cutare ohser- 

vațiune cor&spunde lucrului, sai ce e causa finală a certitudinci 

relative Ja adevăr; b) cum să pote dovedi în special, că cunoscinţele 

„câștigate .prin irvârele cunăscerii şi prin operațiunile mentale sânt. 

_ aievea adevărate. Critica se împarte așa. dară în două parți: în 

„critică gencrulă, care se ocupă de causa finală a certitudinei re- 

„„„lative la adevăr; şi în critica specială, care arată că din izvorele 

> cundscerei, pre cum şi din. operaţiunile; mentale „(esperința internă 

ȘI  esternă, pereepțiunea simplă, judecata). vesultă: certitudine. - 

„Gritica general. A 

Ş. 35, Noţiunea adeve ului şi ac sertitudinei. - 

). Cunoscinţa năstră este adevărată, dacă corăspunde' Juerului 

. cunoscut, din contră dacă nu' corăspunde atuncă. ne aflăm în crore. 

E 
Tr 

log despre adevărătatea că. Eră starea sufietâscă ce 0 p 

  

cunoscinţă adevărată, udevir, main “cunoseința în care s 

Două Tueruză corăspund atunci, dacă în amândouă se află: aceleşi 

note, €ră dacă nică întrunul nu se află mai mult de cât în: celalalt, 

„atunci dicemn' că - lucrurile sânt egale. Cunoscinţa ndstră nu pote 

â egală cu juerul: cunoscut. pentr n că oră cât ne-am spori cunoseință - 

Privitor la-un lueru, tot mai rămân în. lucrul acela note încă ne 

cunoscute, adecă ce nu se află în cunoscința mostră. “Așa dară 

e cuprind 
.; DPIrcsc, 

numai note de acele, ce sc a/lă aieveu și. în lucrul pe care îl pri 

Torei - 
| Din. conceptul adevărului resultă de sine şi conceptul € 

Și anume cunoscințe mostră este cr onulă,. 

ceca ce. nu se ujlă şi în lucrul cunoscut. 

greșită,” ducă în cu sc a/lă 

când nu ne îndoim de 

oduce în 

ortă, se nunesce certitudine. 

. Cortă numim o cunoscință atunci, € 

noi ca, urmare „firâscă 0 cunoscinţă.-€ c
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“Dim conceptele: adevărului şi a certitudinci resultă, că la certitudine 
nu sse recere cunoscință eshauriată a lucralui, ci că e destul numai 
“dacă nu ne îndoim despre. adevărătatea cunoseinţei nostre. Aşa . 

de es. dacă cutare scie despre diamant numai atâta că e ființă, 
"corp, mineral, şi nu afirmă. despre acela mai mult de cât seic, (e 
grei, e fără viță) acela are cunoscință certă, pentru: că nime nu 

se îndoiesce despre acea, că nu pot lipsi. din o ființă notele, te 
“se țin de firea ci. Cu tote aceste, dacă am afirma despre iueru 
= mai mult de cât seim pe basa cunostințelor ce le avem despre 

esența sa, atunci cunoscința. acea pote fi adevărată, sati e probabilă, 

înse nu e certă. Pote fi dreptă afirmaţinnea, adecă e posibil ade- 
vărul ci, dacă nu se. opune celor ce.scim deja. Dacă scim numai 
acea că lucrul e posibil, atunci suntem cu îndoidlă, şi nu potem 

enuncia vre o judecată fără de şovăire. - Probalilă e atirmațiunea, 

dacă ce-e drept dicem: despre lucru mai mult de cât scim, dară 

afirmaţinea nostră se bas6ză pe unele argumente, deşi nehotărităre, 
cum ar fi de pildă analogia, mărturisirea altora, şel. Probabilitatea - 

__ produce în mintea nâstră o' 'stare- sufletâscă numită părer c, opiniune. 

„Părerea pote să se întărâscă, prin adaugerea “argumentelor nouă. 
"eu tote „aceste până nu devine „certitudine, nu scăpăm de t6nă, 
că. pâte. să: fie falsă. - o - 

Ş, 26. Causele certitudinei. 

Il Despre” adevărătatea cunioscinţelor n6stre nu ne potenn Con- 

vinge prin asămănarea conceptului cu însuşi “lucrul ce represintă, 
„pentru că asămănă se pot numai dâuă lucruri homogens, de 

es. doud concepte, d5u& ființe, că simţirea sai conceptul nu se 
_pote as&mâna cu: lucrul, 

. 

De a dreptul nu ne potem convinge despre acea, re co- 
răspund conceptele nâstre luerurilor şi convingerea o potem câştiga 
numai mijlocit prin conceptele nâstre, sai prin arguimentele, ra- 
ționale, ce se basăză pe concepte. | 

Proposiţiunile, despre a căror adevăr ne potem' convinge , deja pe asa 
conceptelor cuprinse în ele, s'aă înşirat mat sus la $.9p.8Sşi$.15p.l. 

2. Argumentele raționale cele mai universale se împart în “A6uă 
grupe: în criteriele certitudinci şi în fundamentul certitudinei. -Pe- 
Dasa' critericlor certitudine ne convingem" “despre adevărul argu- 
mentelor raţionale mai puțin universale. De aci se ţin: principiile.
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Pundanentul certitudinei este motivul pentru care ținem adevărate 

principiele. Să scie înse, că principilie nu le finem de adevărate 

„pe basa unor argumente de mai înainte, ci pe basa priceperii di- 

recete; de acea fundamentul. certitudinei nu “este alt ceva de cât 

-preceperea directă, numită Și evidință. . Principiul suprem pe basa 

căruia. ajungem „la certitudine relative. la cunâscerea nostră sună: 

cert e acea, ce e evident pe usa conseiinţiă ndstre, şi tot ce resultă . 

din un adevir evident. ” 

Curentul” evidinţă se folosesce și în “înţeles mal larg, şi anume, dicem că 

e evident un lucru, privitor la care ârgumentele ne sânt atât de cunoscute, în 

cât un este de lipsă nici o demonstrare. . Înse în înţeles strins numai acei 

numim evident, ce e evident în sine, fără de a av6 lipsă să recurgem la mij- 

locivea, altor adevăruri. Evidinţa acesta est fundamentul certitudinel. 

Fundamentul certitudinei mici nu este proprie argument raţional, ci mat 

mult o necesitate naturală, sub a cărei influinţă mintea n6stră nu pâte judeca 

alt cum, și nu pâte considera Iuerurile din natură alteuum, de cum le precepe 

de fapt. De aci provine, că omul uncori din diverse motire pote nega cunos- 

cinţele” co sânt în strinsă legătură cu cr idinţa, înse nică odată pentru un timp 

mal îndelungat şi nu fără de nelinisce internă. Natura se pote suprima pe un 

timp, înse nu se pote nimici (naturam expellas furea, tamen usque recurret). 

Unil consideră de fundamentul: certitudinei câte un concept limpede de 

“a. vre unul Imeru; deci fundamentul certitudinei trebue să: fc un adevăr uni- 

“versul, caro să se potă, aplica la certitudinea cunâseerei tuturor lucrurilor. 

Descartes a fost cel dintâi, care a căutat fundamentul certitudincă în un astfel 

de concept în „clară cet distincta idea, şi a propus de o ast fel de tea m 

posiţiunea: cogito ergo sum. Înse. proposiţiunea acâsta nu păâte fi funcamet a 

certitudinei, pentru că din împrejurarea, că ci sum, Du urmâză certi, ne aţă 

de alte proposiţiuni, de es. „că şi Petru, osistă, că peatra e.un corp, $€ 

$. 27. Scepticismul ș şi casele erorilor c€ critice. 

L epiina va se dică teoria âcca, “după care omul nu pste 

nici când să ajungă la certitudine, ci e dator a-s5c îndoi despre 

adevărățatea obiectivă a cunoscinţelor sale. O astfel de teorie din 

capul locului trebue s'o declarăm de. nerațională şi absurdă, care 

nu va pot6 dăinui. mult pintre Gmeni. Este nerațională tori 

acâsta, pentru că ca voesce să arete că nu esistă certitudine n 

cunoscințele nâstre. Înse demonstrarea se pote face num: De 

basa unor argumente considerate . de certe; 6ră dacă esistă ve ui 

argument cert, atunci esistă și “certitudine. “Teoria ac6sta nu se 

pote 'sta -timp mai îndelungat, pentru. că consciința certitudine 
„„ Îvesce în noi, ca, și o necesitate naturală, pe care 9 potem suprima
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pe un timp 6re care, înse nu o potem sugruma: Împrejurarea, 
„că unii filosofi -aii mărturisit scepticismul atât pe catredră, cât şi 

în operele lor, şi aii rămas pe lângă el până la morte, nu nimicesce: 
aserțiunea “că scepticismul. e imposibil pentru un timp: mai înde- 
-lungat, de vreme ce din mărturisirea escepţiunilor nu urmeză, că 
“ci nu Sati luptat cu îndoieli. faţă de.-teoria lor; de 'alteum . voinţa 
„firmă, de a rămâne consecuenți, a contribuit mult .la perservarea.. . 

- lor, în părerea acea” greşită. De i 

Cansele erorilor critice. În multo sisteme filosofice: sa tras la îndoială .- 
posibilitatea certitudiney, fără de care nică nu se pâte începe cercetarea „filosofică. 

Tragerea acesta, la, îndoială nu provine proprie din analisa critică, ci mat mult 

din er6rea, ce se comite cu privire la noţiunea, şi originea conceptului. Unii 

“afirmă că conceptele ne sânt înnăscute (Platone), saii că ni provin dela lucrurile 
esterne (Descartes, Malebranche, Leibnitz, Wolff, Schoppenhauer şel.); de sine 

se înţelege, că pe lângă o-astfel. de teorie nu potem dovedi, că cunoscinţele 

corăspund aievea Incrurilor. . 'Lot la. acelaşi resultat ajung şi filosofii, cari com- 

bină cu conceptele elemente aprioristice, adecă lucruri, cari ar esista în noy 
„fără de a, fi produse de impresiuni esterno, de es. că în nof- se află deja înainte 

de ori ee esperinţă conceptul timpului şi 2 spaţiului, conceptul 'relaţiunei ne- 
- cesare şi accidentale şel. — Kant. Din teoria acâsta, s'a desroltat aşa. numitul 

îdealism, după care cunoscinţele nâstre, împreună cu lucrurile pe, car) le privesc, 

nu sânt alt ceva de cât producte de ale intelectului “nostru, şi prin urmare 
- lumea esternă esistă numa! 'în mintea n6stra, care o crează (Fichte, Schelling, 

Ilegel). - Asemenea restringe posibilitatea, certitudinci teoria positirismului, care 

consideră. conceptele numai de simţiri generalisate, şi n6gă, că aceste ar cu- 
„prinde note curat raţionale și ar potâ fi și producte de ale raţiunei, la car am 
ajuns pe calea esperinţei (Locke, Stuart Mil, Speneor, Bain şel.). Positiviştii, 
basaţi pe teoria acâsta cu “privire la formarea conceptelor, afirmă că certitu- 

" dinea provine numal din împrejurarea, că lumea materială s'a manifestat până 
acumt ot în același chip. Dacă ar fi adevărată teoria, că noi nu potem ajunge. 
nici odată la, cunoscinţa însuşirilor necesare ale lucrurilor, atunci de bună samă 
certitudinea sar pot6 răzâma numai pe esperință. Înse — după cum sta arătat: 
şi la inducţiune — chiar şi la inducțiunea proprie, nu prin acea âjungem la 
certitudine, pentru, că lucrurile suit manifestat până acum în chipul cunoscut, 

„că pentru că precepem, că legea la care am ajuns prin inducţiune esto însuşirea 
necesară a lucrului, adecă ni-so face evident, că Iuerul acela nu pâte fi alteum. 
De aci provine, că legea dedusă prin inducţiune nu devine mal. certă prin acca, 

"că esperinţele următâre o-confirmă, căci alteuin ar pote urma conclusiunea, că - 
noi suntem cu atât mal cerți cu privire la un lucru,'cu cât îl esperiăm mal 
des. Mulțimea esperinţeă clarifică numai acele cunoscințe, față de cary încă 
nu am ajuns la certitudine. Cunoscinţa, certă se. earacterisâză prin convicţiunea: 
n6stră, că esperința nu pâte să presinte ceva, co ar fi în oposiţie cu acea 
cunoscință,. - ! “ Di E 

. 

7
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Critica, - specială. 

28. Vevacit: izv6 sc Ş Veraeitatea izvârelor de cunoscință derivate 
din esperința simplă.” Să 

Pe esperinț p a V USUg 

prin esperința internă şi x - 
iai “ Y ornă Și e mă x : , d. , 

- simţuri. ă Şi esternă, adecă prin conşciință şi prin 

A) Ca să arstăm, că noi | ) Ca să arătăm, că noi ne potem încrede în cunostințele 

- câștigate di pă . 
știgate din cousciință, trebue să dovedim d6uă lucruri, şi anume: 

- nâstră . ă | 
| ă nu are lipsă de observaţiuni, ci de 

. 

că oi za eat co ne spune consciinţa, nu este produsul ci, ci 

tuală tu. ssichologi e, île aceea o. emoţiune simțuală ori intelec- 

de es. dacă e vologie), e produsă de un ce, ce esistă în noi, așa 

not coace i iința ne face să simțim. o dorere, atunci este în 

I „.€o corăspunde durerei, sau dacă consciința. ne spune, că - 

_-. despre u 1 
. “a 

pre un lucru sai altul sântem siguri, atunci preceperea clară 

a sila? 09 . 

mei . hui mimpiu şel. Condiţiunea acesta cu privire la - 

că nu pote să e aţă „de consciinţă rosultă și din împrejurarea, 

esista o S esiste percepțiune fără de iritaţiune. Dacă ar pote 

servaţiuni fără de lucrurile ce le produc, atunci facultatea 

nâstră e x4â | i, y 
unoscătâre nu ar pot6_av6 menirea naturală de a ne servi 

întru s , , 
usținerea esistenţei n6stre, ci ar. fi o simplă jucărie. Natura 

obiectele observate. Dacă 

chiar şi : DA Ă , 

fără ă ea în unele casuri singuratice ar fi posibilă observaţiune 

nefolosi . iect, întreagă facultatea nostră cunoscătore ar ajunge în 

nță, pentru că, nu am pot€ determina. casurile, când observăm 

aievea lucruri. si câ , o 

lucruri, şi când sântem numai cu ilusiunea ? 
devăr de obiecte, 

urmeze pă Observațiunilo nâstre sânt produse întru a ver 

mesce cupa obsersaţiunilo confuse. Starea aceea .a consciințel nu sc nu- 

facultatea, nâst pa că în casul acesta, ne-ar. spune lucruri ce sânt numat în 

considerând. d T cunoscătâre, şi nu în realitate; ci pentru că confundă lucruri, 

Şelă prin con 0 percepţiune presentă cova ce a trecut. Saii dacă cineva se în- 

f6me), cp seața lui (de es: i-so pare că i-e fâme, aci conchide că i-0 

consideră a aseze erori nu zace în consciinţă, ci î o că 

imaginile e nţa, de realitate. Proposiţiunea, de mal s 

6re co- după . nu s0 produc nemijlocit din esporinţă, ci : i 

câştigate, şi iaca imaginațiunea, so basâză numal pe cunoscinţelo deja 

productită, că N Angă aceeași facultate imaginătre, acela aro fantasio mal 

9 , G re dispune de o esperinţă mal variată. 

o 6 lipsă ti ne potem încrede în cele ce 

ne spuni ă să potem deosăbi cu precisiune 6re 

ne consciința,. impresionză el direct asupr 

şi de 

în neatențiune, anum 

us se verifică şi prin 

din imaginațiune, do 

ne spune constiință, 

lucrul, Jespre „Care 

a simţurilor, sai 

: 13
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că, consciinţa îl reproduce numai: din imaginaţiune.. Condiţiunea 

acesta se află numai în. omul sănătos şi care se află în stare de 

tredie, şi în casurile- aceste nici nu pote lipsi, pentru că între ob- 

servaţiune şi lucrul observat: esto. o “legătură strinsă, aşa încât su- 

fletul nostru nu le pâte confunda, şi face deosebire între ceea ce 

“se produce din imaginile de mai înainte şi între aceea ce provine 

din impresiunile esterne presente.. Eră dacă: lipsesce din” vre-o 

causă claritatea consciinţei, de es. când dormim, atunci nu potem 

face deosebire! între originea emoţiunilor. 

Din aceste nu urmâză nici decum, că consciinţa, nâstră corăspundo deplin 

lucrurilor din afară, nic! că în consciinţa nâstră sar afla tâte notele lucrului, 

de 6ro ce consciinţa nâstră nu ne spune nimica, despre unele: fenomene de ale 

funcţiunilor n6stre vitalo; - asemenea ajungom numai la: cunoscinţe obscure şi 

| confuse şi cu privire la unele huicrări psichice. Aceste înse nu nimicese în- 

- crederea ce o avem în consciință, do '6ro ce încrederea nu atârnă dela, gradele 
chiarităţii, ci dela adevărul celor comunicate. | . 

B) Percepțiunile esterne încă sânt izvore de cunoscinţe ade- 
“vărate, ceea ce potem dovedi prin aceea, că: percepțiunile provin 

dela Obiecte şi se refer la obiecte. : 
a) Psichologia a tractaţ mai pe larg despre aceea, că per- 

cepţiunile nâstre, precum şi imaginile intuitive, provin dela obiecte. 

La cele dise în psichologie „mai adaugem următârele: 
„1. “Faptul, că-fie care om cercă originea percepțiunilor sale 

în fenomenele lumei esterne, nu provine din cunâscerea, conceptului 
şi din deducţiune, ci din însa-și natura percepțiunei nostre simţuale. 
De aci provine, că şi copii mică, ba chiar și animalele își refer 
percepțiunile lor la fenomenele esterne. După. ce percepțiunile 

simţuale nu se. basEză, „pe conclusiuni, ci pe însa-şi natura nâstră, 

nu ne potem îndoi cu privire la veratitatea lor. a 
2. Mai de parte dacă” facultatea cunoscătâre ar crea ca însa-și 

percepțiunile sale, .nu ar av6 basă naturală faptul, că înainte de a 
„. cunâsce un lucru, ne silim a-l cereota, observându-l din diverse 

puncte de: vedere. | - 
3. Faptul, că acela- -si obiect produce în toţi Gmenii aceca-şi 

percepţiune, probâză că percepțiunile sânt produse de obiecte. 

b) Cumcă percepțiunile corăspund . -aievea înerurilor, se pote 
dovedi uşor. | 

1. Mai întâi dovedesce acesta destinaţiunea “naturală a: sim- 
țarilor nâstre, care e: să ne servâscă la susținerea, esistinței nostre, 

„ră acesta o pot face numai aşa, dacă ne. câștigă cunoscințe ce



0 consider de “argint, atuncă cugstul. acesta se referesce 

. formâză un concept corespundător” 
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corăspund . lucrurilor esterne. 'Tâte mijlocele naturale corăspund 

destinațiunei lor; cum: ar pot fi aceea, “ca numai simţurile nostre 

să nu corăspundă destinaţiunei lor? „ 

2. Încrederea ce o avem în cunâscerea câştigată prin sîmţură 

nu se nimicesce prin: erorile simţuale, pentru că în casurile aceste 

nu. simţurile n6stre sânt; cari comit erdrea, ci. judecata nstră 

afirmă ceca,.ce nu a 'observat.. Aşa de es. mărimea în care vedem 

-sărele, corăspunde deplin lucrului, adecă mărimei s6relui și distanţei 

sale dela noi, şi atunci ar fi organul vederei în erdre, dacă am vede 

s6rele mai mare de“ cum îl. vedem. Spre a ne încrede într'o simţire, 

nu e de lipsă, ca simţurile. n6stre să producă o imagine perfectă, a 

lucrului, saii ca simţirea să fie identică cu realitatea. ce o produce 

- (de. es. simţirea.e: col6re, pe. când realitatea e: o vibraţiune) ; 

destul nuinai, ca sîmţirei -să-i corespundă ceva ca obiect. 

Ş. 29. “voracitatea operaţiunilor. intelectului, 

A) Prin „precoperea simplă - ajungem la cunoscințe adevărate, 

“pentru că conceptele la cară ajungem prin ca, € corăspund obiectelor 

„lor nemijlocite şi mijlocite. „N | 

1. Obiectul: nemijlocit al preceperci simple este - percepțiuneu. 

 simțuală, eră obiectul mijlocit este 'însu-şi lucrul care produce 

percepțiunea simţuală. Îndată ce împreunăm conceptul produs prin 

percepțiunea, . simplă cu însu-şi lucrul ce a produs-o, nu mai poten - 

„vorbi de concept, ci de. judecată, “chiar şi în casul' când împreunarea.. 

ar fi numai cugetată. 'De es. dacă văd.0 pucâtă: de metal, A aceea 

eja la 

lucrul ce a produs percepțiunea, prin urniare nu e numai un concept 

“simplu, ci-0 judecată. Dacă în casul de mai sus am toi “să espri- 

- măm preceperea simplă prin cuvinte, ar trebui să dicem: percep 

„țiunea, acesta produce în mine imaginea argintului. - Prin urmare 

preceperea simplă este. momentul cel dintâi al operaţiunei mentale, 

- prin care facultatea cunoscătâre sub. influinţa percepțiunci simţuale 

| 
percepțiunci, înse fără de a. 

Cu alte cuvinte, prin 

a cărui subicet încă nu 

al percepțiunea 

reflecta la- obiectul ce produce percepțiunea. 
 preceperea. simplă cuprindem un predicat, 

este un concept ce esprimă vre. un lucru; ci nun: 

" nâstră,. simţuală.. nea ă | a fidelă 

_ Cumeă. preceperea simplă ne o dă tot-de-a-una  iaginea fid 

în a pekeopțiunci simţuale, se pote vede din următărel e: PR 

a
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a) Nu osto nici o ersre, care sar deriva din” preceperea 

simplă, ci tâte erorile se'pot reduce saii la, simţirea greşită ( dacă 

- simţurile nu .sânt în stare normală),-saă la-o judecată falsă. Cu 

privire la acesta din urmă saă adus mai multe esemple în psicho-. 

logic ($: 12) când a fost vorbă despre erorile simțuale. : | 
b) Dacă nu potem pătrunde destul. de bine împrejurărite 

“lucrului ce voim să cunâscem, și sântem siliți a ne întregi : cu- 

noscințele „prin deducţiune, atunci uşor potem căde în erdre, dacă 

nu purcedem cu destulă precauţiune. FEr6rea acesta nu pâte să 

se ivâscă la preceperea simplă, pentru că, dacă percepţiunea sim- 

" ţuală produce o sîmţire, atunci acela-și suflet e care simte, şi care 
își formâză „conceptul corăspundător impresiunei;. este dară o uni- 
tate strinsă între perceepțiune şi între cunscere. îi 

2. Conceptul corăspunde şi lucrului ce a produs percepțiunea, 
de ore ce percepţiunea simțuală provine dela obiect şi se referesce 
la obiect, 6ră conceptul la rândul săă provine dela percepţiunea 
simnţuală şi corăspunde percepţiunci, prin urmare conceptul corăs-. 

punde şi lucrului însu-și. În viță ne formăm adese ori concepte 
“ greşite despre unele lucruri, înse causa erdrei nu zace în prece- 

-perea simplă, ci în aceea, că “nu am urmat regula cunoscută, cu 

privire la judecăţi, “care prescrie să nu afirmăm mai mult despre 
un lucru de cum ar cunoscut. De es. dacă un obiect, care nu e 
argint; produce în mine conceptii . argintului, preceperea acâsta 

„corăspunde deplin percepțiunei simțuale, pe cum şi obiectului, înse 

dacă nu me voiii restringe “în judecată, la ceea ce am: observat și 
în loc de a dice: obiectul acesta a produs: în mine imaginea ar- 
gintului,: a-şi dice: obiectul acesta e argint, atună am afirmat mai, 

mult decât am cuprins cu mintea. . 
Spre a se considera conceptele nâstro de adevărate, nu este de lipsă, 

ca, fiinţa lor corespundătâre să se cuprindă şi în obiect chiar în acela-şi mod 

pe cum; se află în concept, ci-c. destul că ființa. cuprinsă în concept să se afle 

şi în obiect. Privitor la modul în care e cuprinsă ființa în concept, este între 
obiect şi precopere o deosebire dupiă, şi anume: de o parte în concept cu- 

"prindem obiectul ca împărțit în mal multe părţi, deşi în realitate: obiectul e 

“unul “şi nedespărţit, aşa de es. pe om îl cuprindem. ca fiinţă, corp, simţual, 
raţional, cu voinţa liberă şcl.; însuşirea acesta a preceperel provine din func- 
țiunea treptată şi târdie, a intelectului nostru; de altă parte: deosebirea mar 
stă şi în accea, că no în urma universalităţii conceptelor cuprindem și lucruri 
cu totul heterogene, au după cum le-am cuprinde şi atunci, dacă ar av6 
aceea-şi esenţă fisică, aşa de es. pentru intelectul nostru şi Petru şi Pavel 
sint Gmeny; Gmenil şi plăntele sânt fiinţe vi; omul, animalul și mineralul sânt 
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corpuri şcl. Modul. acesta al preceperei nu pâte corăspunde realității obiectului, 
ceea ce se vede din împrejurarea, că obiectele înşirate nu ai numa! însușiri 

- comune, ci şi însuşiri diverse; prin urmare însuşirile comune trebue reduse Ş Ş ; prin i Ş 
tot ia alte origini, adecă la alte esențe. Petru şi Pavel ai şi însuşiri diverse; 
însuşirea lor do om nu pâte proveni dela aceea-şi origine, prin urmare ct trebue 

"să constitue fiinţe diverse. * Teoria acâsta, după care cuprinsul conceptului co- 

respunde obiectului (fundamentaliter), 6ră modul preceperii se dcoscbesce de 
modul fiinţei (formaliter diftert), se numesce realism moderat (Aristotele, S, 
Anselm, S. Toma șcl.); &ră teoria, care afirmă, că şi modul preceperii cores- 
punde fiinţe! obiectului,. so numesce formalism, "sai realism esagerat (Platone, - 
Duns Scotus şcl); în urmă teoria, după: care conceptul este numal. sămnul 
obiectului, fără; de a-i corăspunde, se numesce nomânalisi (Ileraclitos, Stoicii, 

Occam şel.). . E a o 
B) Când cercăm după adevărul co resultă din: judecată, con- 

siderăm mai de aprope numai val6rea: operațiunei mentale, prin 
care. împreunăm subiectul cu conceptul predicatului. De ore: ce 

din împreunarea conceptelor resultă concepte nduă, mai complete, 
urm6ză că dovedind veracitatea judecăților ajungem indirect la 
dovedirea veracităţii conceptelor (produse prin judecată, deducţiune 

şi inducţiune). . - | 

Dintre tâte operațiunile facultăţii cunoscătâre numai judecata 
pote căd6 în erdre; înse nici aci nu provine ervrea din însa-și 

facultatea cunoscătore, ci numai din aplicarea mijlâcelor ce-i stail 

“la disposiţia facultăţii cunoscătăre, și anume prin aceea, că nu 
sântem cu destulă luaro a minte la regulele prescrise cu privire 
la formarea judecăților adevărate. 

po e x “di i ati 
Noi ne formăm judecăţile, după cum am dis mai sus, ct De MSIE : ră de-un cone deadreptul împreunând subiectul cu predicatul fără de e ) A 

mijlocitor, sati mijlocit cu ajutorul. unui concept mi) e d mă 
i - : . , 44-A agati A. 

casul prim nu pâte proveni exdrea, decât din nebăsare entele 
şi din: pripire, de 6re ce intelectul: nostru impreună concep 

„numai după ce a preceput, că cuprinsul predicatunul 5 bietul - 
în conţinutul subiectului, sai că e identic cu cuprinsu subi 

. E aa telor “form Tin. 
Veracitatea, nu lipsesce nici judecăților e De ca 

clusiuni Şi anume ce adevărată mai întâi însa-$i OP caile finţeri 
atare, de re. ce adevărul: conclusiunei  resultă, da ce adevărul MRI OR 3 miiloei Sr “i 
mai departe e adevărat şi conceptul mijlocitori stia ne. cră dacă 
lui îl potem cuprinde, dacă. e vorbă de olicitor e eyident 
e vorbă de inducţiune, atunci conceptul mi) 

prin sine. Sa 

con-
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_$. 30. Causele erdrei, . | 
„2 1. Din cele qise până aci resultă, că causele erdreă nu trebue 
să le căutăm în facultatea cunoscătâre, ca și când nu .ne-am pot 
încrede în cunoscinţele câştigate, ci errea .provine din debilitatea 
naturei omenesci., La locul acesta înţelegem'sub debilitatea naturei 

„„„omenesci aceea . inclinaţiune -a omului, în urma căreia” pote să 
” formeze: judecăţi, despre a căror adevăr nu sa convins. Inclinaţiunea 

acâsta a omului 6 atât de poternică, în. cât deși natura facultăţii 
„ eunoscătâre nu.conduce la.er6re (error 'physice, non est necessarius), - 
toţuși omul nu se pâte feri, ca 'să nu 'consimtă nici odată cu vre-o 

„. judecată: falsă (error moraliter- est necessarius). - - . 
2.» Debilitatea, pentru care: potem căd€ în erdre pote ave 

mai multe cause, cari tâte 'se. reduce la acea-și origine, la voință. 
„Cause de aceste sânt:.a) mărginirea cunâscerei omenesci şi timpul - 
“de lipsă ca să ajungem la cunoscinţe adevărate, pe când voinţa 
n6stră nu are răbdare, şi nu aşteptă până” ce ne convingem despre 
adevărul proposiţiunei, şi mai uşor consimte cu proposițiunea, falsă; 
b) uşurătatea „mai mare sai mai mică a naturei omenesci, pentru 
„care nu sântem cu destulă . băgare de samă la regulele prescrise | 
cu privire la formarea conceptelor; .c) mai adeseori provine crorea 

„din direcţiunea voinţei, şi anume: dacă omul doresce „ca lucrul să 
„4 aibă o formă anumită, atunci voinţa nu mai -dă facultăţii cunos- - 

cătâre ajutor neinteresat la cercarea adevărului, ci 'adese ori in- 
“Huinţeză asupra intelecțului, îl întunecă, și-l silescă. să considere 
numai argumintele. ce militâză” pentru: forma dorită a lucrului, ȘI 
apoi nu e mirare, că şi intelectul se, alătură pe “un timp 6re. care 
la direcţiunea.. voinţei și comite erdre. Sa 

3. Voința pote fi influințată: a). prin - iubirea, amiciţia, res- 
pectul faţă de unii Gmeni, şi- de aci provine,.că nime nu pâte fi judecător neparţial în causa consângeniloi şi a amicilor 'săi; b) prin 
egoism, de: 6re ce e cu. mult mai greii a scăpa din erdre,. decât a 
nu căd€ în ea; de aci provin cele mai: multe "erori cu privire 'la 
legile morale; până ce omul “simte în. sine o inclinaţiune spre o! 
faptă | E za) judeca destul de limpede uriciunea acelei fapte, € | es.gtnguincinbs, sai cel puțin unul care are inclinaţiunea, - 
dea mii Va Cons cra minciuna de un păcat cu mult mai, mic, decât acela, care” nu are inclinaţiune -spre minciună; c) prin edu- cațiune: direcţiunea dată voinței în tinereţa fragedă, apără pe om: „de multe erori încă şi în cetatea înaintată. - 
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Bacon numesce erorile idol, (idola) "și le clasifică: a) în. de 

acele, cari provin din debilitatea naturei omenesci (idola tribus); 

b) în de acele, cari provin din natura. individuală a fie cărui on 

(idola specus); c) de acele, cari sânt lăţite .în o parte mare a 

societăţii omeresci (idola fori); d) şi în de acele, cară le lăţăse 

sciinţele şi cu deosebire sistemele filosofice greşite (idola theatri)). - 

Cu cât întimpinăm mai multe greutăţi în cercarea adevărului, . 

cu atât mai mult trebue să fim cu luare a minte la.regulele prescrise . 

peiitru cercarea adevărului. Erdrea fie chiar și sub forma; sciinţei, 

este un morb al intelectului, pe când cunscerea adevărului este 

un nutremânt ce dă potere: „Perfectio intellectus est verum ut. 

cognitum“ ($.. Toma). i Sai 

    
 


