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“. 

Motivând tu ocupatiunile mele cu filosofia, ca profesoriu 

în seminariul de Bucuresei, şi presentând, dupre mine mal 

multe garânti! şi sperante pentru venitoriul şi prosperitatea 

patrie! comune, fie îtr dedic aceste principii de filosofi, care, 

fiind menite, pentru tin +, suntă tot-o-dată și cele înti frupte a 

cstenejilor mele intelectuale. Ele trebue se fie considerate de 

tine şi primite, ca o proaducere şi unu semni de considera- 

tiună. ir deci, giunime studicsâ, demnă de consideratiunea 

co am pentru tine, şi nu degiucă, sperantele mele . . .. 

„ Autoriul. 

.“. 
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PRIEIAȚA 

Pentru ca posteritatea se fie mal pulin ilusoriă şi genaratiunea 

venitâriă se se deprindă chiar din scoli a lucra pentru uni scopă, 

trebue ca noi, cești matur, să finit nai meditatorii , şi se nn pri- 

vâmii şi îmveţimântul secundarin de o minte, care, plânând pre de 

a supra, ar dirige şi ar conduce atât suma obiectelor, cât şi pre fie- 

care sciență la scopul, ce ca trebue st af Dâ in se6lâ. Precum de la 

scopul, ati lipsa de scopii, sub care se erescii € opiil în casa părintc- 

scă, depinde moralitatea şi credințele lor speculative, cu care se pre- 

sintă în seslă, ba de multe oră şi în societate, aşa cu scopul, ali lipsa 

de scopă a unei se6le, se determină venitoriul unci tinerimi în s0- 

cietate, e : 

Dacă scţla, în care unii tineri se educă, are unii scopii precisă şi 

determinati, şi fie-care profesori cu obectul sfiit tinde eu sântenii 

| Ia realisarea şi esecutarea acelui scop, atunci elevul acelei scâle: 

terminând cursul învețâmentului secundariu , ese în societate cu 0 

sumă de cunoscinte, care, departe de a să opune credintelor ȘI 0I- 

dinului de lucruri, ce domină societatea , ÎI servescii mai ales spre 

perceperea lor, şi îl punii în posițiune, ca şi el în societate se pre” 

scrie ună scopă întreprinderelor sale și să alegă miglocele , ce lal 

conduce la realisarea lui. Dacă inst scOla nu are nici unii scop ge- 

nerolă, ati cel putin ună scopii eronatii, și fie-care obiectii se pro- 

pune in absenţă de unii scopii particulariu, ce ar conduce la scopul 

generalii a scâlai, ati săpropune, dând fie-care profesoriu obiectului 

a o. a NR A e 

respectivit o intindere mal întinsă, ait chiar și mat restrinsă: de ace 
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cerută de scopul sedlei, atunci elevii , absolventi in o asemine scâlâ, 
devinii -jn societate Gmenii cei mai capricioşi şi carii, ne fiind in- 
struiti intrunii scopii, nu potii intelege nică că scopul institutiunelor 
esistânde a societâtei, şi tindii ne'ncetatii la reforme, private de totii 
scopul. Acestă positiune a giunimei nâstre în faţa, realitâtei m'aii 
făcutii tot-de-una, s6 medites serios asupra scopului se6lelor nâstre 
secundarie, precum şi asupra, midlâcelor, ce ar conduce la acel 

„Scopii; m'aii fâcut, ca s6 nu pot prescrie altii scopii sedlelor secun- 
„ darii, de cât acela de a, forma, buni cetăteni, demni laici şi clerici 

de positiunea, lor socialâ, şi 6meni, carii mai bine, de cât vulgul, âr 
percepe scopul institutiunelor n6stre , şi percepându-le, Iâr respecta 
şi I6r tin6, ca pre nisce deposite, ce compunii fondul societâtei n6- 
stre române, a 

Nu socoti, lectoriule, câ prin acâsta, ei aşi voi s6 inchid pre giu- 
nimea română intre murii Chinei, şi aşi privao de cunoscentele ne- 
cesarie şi de diferitele teorii scientifice, de care tine contă istoria 
fie-câria sciente, Bi voesce contrariul , Şi in puterea regulelor pe- 
dagogice , .ca giunimea n6stră s6 îmvete mai intiiii cele, ce'l incun- 
giură, s6 percepâ principiele şi scopul scientelor , ce esplică institu- 
fiunele sale sociale, şi atunci numai s6 trâcă-la diferitele teorii a 
sciintei,. care îi represintă nu atâta realitatea, precât posibilitatea 
lucrului. .Eii voesce, ca numai dup ce giunimea română, va face 
unii cursii secundariii, ună cursti micii enciclopedicii, care ar avâ'de 
scopii a o face s6 percâpâ, realitatea şi scopul modului esistând de 
viaţă, numai, die, dup6 uni asemine cursii, sâ pt trece la teoriele 
şi directiunele diferitelor sisteme filosofice, care cu tempul îi potii 
da şi dreptul de reformatore ! . . . POn atunci insă ei cer im perios, 
ca glunimea români, sâ fie instruiţă în realitate şi numai în realita-, 
te ; şi tot-o-dată să câutâmii, ca nu numai esistența fie-câria scien- 
ță în programa. imvâțâmântului secundariu sâ corespundă cu sco-. 
pul acestui, imvâţâmântii, ci chiar şi materiele, ce conipunii pre fie- 
care scienţă, precum şi modul espunereă fie-câria sciențâ trebue sâ 
corespunde in: totul cu desvoltarea, elevilor , pentru care sc6la își 
propune unii scopii de-realisaţii, De aică necesitatea şi regula peda- 
gogică, ca fie-care profesoriu sâ fie cu atentiune atât asupra mate- 
„Tielor, ce întră in sciența, destinată pentru studiul elevilor. imvâţă.. 
mântului secundariu, cât şi asupra modului şi metâdei de espunere. 

Dacă, aceste doiie conditiuni suntii: necesarie in espunerea fie-câ- 
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xia sciență şi chiar în espunerea fie-câruia lucru, ce voimii a'] comu- 

pica altora, apoi cu atâta mai necesariii şi mai imperios se cere rea- 

lisarea, acestor condițiuni în espunerea. unui manualii de filosofi. 

Când în o sciență 6re-care nu se face o alegere nemerită a materie= 

lor, ce o compunii şi nu se espunii aceste materii comform regulelor 

pedagogice , atunci totii resultatul se mârginesce în perderea, de 

tompă a giunimeă şi nimie mai mult. In filosofia ins6 resultatele 

coneadi numai atuncă, când cartea, ce servâ de manualii , nu este 

espusâ dupre regulele pedagogice, deduse din principiul naturalită- 

tei. Aici trebue bine meditatii materialul, ce intrâ în compunerea 

unui manuală şi trebue studiati atât în principiele, cât şi in conse- 

cintele sale.  Intr'unii manualii de filosofii, destinatii pentru imi 

vâțâmântul sncundariu, nu suntăi de preferatii sistemele ilusorie şi 

novismul în manuale este, dupre mine, mai blamabilii, de cât iguo- 

rența ; fiind câ resultatele ignorenţei se manifestă numai în simpli- 

tatea naturei , în ro ce novismul din manuale, şi esprimându-mâ 

mal precis, novismul din manualele nerpmegate este seminii cu fu- 

riositatea, şi fortuna, ce rumpe şi staramă totii, cei prestă.. . 

Aceste şi alte consideratiuni şi mai grave mai făcutii şi pre mine, 

ca în formularea unui manuală, aii a unor principă de filosofiă, 

destinate pentru imvâţămentul enciclopedicii secundariu, sâ daii pre- 

ferinţă, din tote sistemele , ce ni prosintă istoria filosofiei, sistemei, 

cunoscute cu numele de eclectică. Acâstă, sistem, plecând de la unii 

punti de impâcare a esperienteă cu raţiunea pură , satisface pre câi 

cerintele scientei, tot pre atâta şi realitatea ; adică, ordinul de lu 

ceruri, ce domină astâdi societâtile umane. Nu. voese prin aceste a 

spune, câ, D. Cusiu, prin sistema, eclectică aii imventatii pâtra filoso- 

fică, ce câutati cu atâta ardâre de filosofii teologi a evului mediu ; 

ati câ eclectismul este sistema, ce împacă filosofia cu teologia. A- 

ceste tendinte şi aspiratiuni sună demne numai de filosofia, scola- 

stică şi lumea astâdi ai incetatii de a s6 mai incerca, ca's6 impace 

doiie sciente, ce ai punturile lor de plecare diferite ; ea nu se mai 

ocupă şi nu caută mai mult de a identifica ai a arăta diferința din- 

tre revelațiunea, testimonială şi ce rational ; ea, cu 0 vorbă, astâdi 

caută, sâ impace numaj teoria cu pratica şi arunci departe totii fe- 

liul de fantasme teoretice, care se opunii vietel sociale şi suntit pro- 

duse de o imaginatiune arabică . --- “Bea in putine vorbe diferinţa şi 

tot-o-dată causa, pentru care este preferabilă pentru imyâţământul
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secundarin sistema eclectic, naentea celei egeliene şi cautiene, pre- cum şi a sistemelor Herbart şi Beneche. Sistema eclecticâ, mai re- pet, este o'sistemâ de filosofiă praticâ , şi impacă cerintele mintel cu cele ale inimei, şi dupre.mine numai o asemine sistemâ, pote comveni cu scopul 'sedlei secundari , ce îşi propune a forma şi a produce 6meni buni pentru societate şi cetâteni, carii Se'şi cundscâ demnitatea sa umană şi civic, „. 
Pre lângă acesie trebue a mai lua în consideratiune şi acea, câ sistema filosofiei eclectice domină astâdi în tâte manualele sc6lelor secundarii a Franciei; şi manualele Delavigne, Jules Simon şi Ch. Jourdain se schimbă astâgi in sedlele sccundarii numai de a fi înlo- cuite nnul prin altul, Unii singur manualii de filosofiă am v cit, formulată dupre sistema, egelianâ 

ca carte didactică pentru imvâţâmântul secundariu , in care logica era privită ca o sciență curat reală şi legile, privitâre pre rațiune, eraii impuse şi însuşi realitâtey obiective ; dar e de observatii, câ a- cest manualii n'a obținută, decât; trei cursuni scolarii şi indată ai manifestată resultatele cele mai neasceptate ; şi pentru acâsta ati şi fost inlocuiţiă prin nnii altii manuală, basatii pre principiele filoso= "fieă eclectice, Eea incâ 0 seriă de argumente in fav6rea sistemei eclectice, relativ la preferința acestei sisteme în raportii câtrâ imvâţâmentul secundariu ; care insâ argumente potii se aibă, mai mare importanți pentru acei, ce sai deprinsii a nu vorbi, decât pre basa autoritâţilor, şi a nu lucra, decât imitând pre altii! .. „Aceste în raportii e 

dutăi şi 
» Cu destinatiunea de a servi, 

âtr6 materialul au sistema, ce trebue sâ do- filosofiă , : destinate pentru imvâţâmântul se- 'cundariu ; dar e de notatii şi acea, că. unii manuală de filosofi tre- bue s6 tină cont şi de modul espunerei materielor sale, "Nu este de agiuns numai, ca s6 studiemii in principiele şi con- secintele sale materialul, destinaţii pentru îmrâțâmentul secun- dariu ; nu trebue s6 'tinemii conții numai de resnltatele practi- ce, ce pâte aduce o sistema, ai alta, propusă, in institutele secunda- rii ; trebue, pre lângă. aceste sâ “fimii cu atentiune asupra modului espunerei materialului; trebue ca in espunerea sitsemei filosofice, destinate may ales pentru imrâțâmântuli secundariu ,. s6 tinemii cont şi de desvoltarea elevilor, pentru care este menitii manua- lul nostru, şi Sâ. espunemii materiele date, comform regulelor peda- gogice , prescrise pentru asemine materie, . Cu alte vorbe, trebue sâ 
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aruncâmii «le deasupră-ne pretentiunca şi intentiunea de a face din 

filosofiă o scienţi , menită numal pentru spiritele priviligcte; tre- 

buc să espunemii materiele Hosofiei ast-felit , încât se facemii a 

percepe şi elevul, că filosofia de si e o scienţă, ce se ocupă mat mult 

cu peneralitatea, Îh are inst inceputul stii In realitate, şi nu se ha- 

sas, de cât pre faptele şi cunoscentele particularie, de care acuma și 

elevul dispune. 

Intentiunea de a face din aceste principii de filosofii o scienți 

aptă pentru tote spiritele de unii sciutii gradii de dezvoltare , şi do- 

rința de a vide pre plunimea nostră, ocupânduse cu interesă şi plâ- 

cere de studiul filosofică, mraii făcut, ca in espunerea pârtilor îlo- 

sofiet, ce presintii publicului, să tin cont de desroltarea scientifică 

a elevilor, pentru care este menită acesti manuală şi st espun ma- 

teriele lui, comform reulelor pedagogice. Este constatat astâdi 

de pedagogia, ce pltcă de la principiul naturalitâtei, câ omul nu s€ 

instruesce, decât pâşind in desvoltarea sa gradatii, şi nu cun6sce + 

biectele, situate într'o departare Gre=care de la dânsul, pon& ce mai 

iutiiă nu studiase pre cele, ce'l incungiur; Şi nu pote trece la a- 

cea, ce e abstratii şi veneralii pon6 ce mai intii nu se familiari 

sas cu coneretul şi nu cunosce în deagluns acea, Ce este panticu- 

lariu, Acestă regulă pedagogică + find dedusă din însuși legile na- 

turali a desvoltârei omului, 'mlaii im pusă şi mie, ca în espunerea a 

tât a psicologici cât şi a logicei, Ce presint, st nu trec la defini- 

iunile diferitelor capacititi şi facultăti spirituale şi st Nu me D-, 

cerc a caracterisa o operatiune Sre-care mintală şi ai arata pârtile 

constitutive, pâne ce nai intii nu am lămurit prin fapte particu- 

larie şi cunoscute elevilor terenul, în care 6 aflu, și nu am pusi Ş 

pre elevii în positiune de a percepe şi a veni şi singur mutualmente 

la definitiunea dată, ca la 0 consecinţă drepti acelor espuse. El 

dupre cum se pote constata din insuşi espunerea materielor, ce COIN- 

punii manualul de faţă, am câutată „ ca s6 espun atât planul fie-et- 

via pârti a filosofiei, cât şi cestiunile speciali în modii analitici. a 

Dă ce am intratii în psichologiă prin 0 introductiune ce axe ? 

scopiăi nu a defini obiectul psichologiti, ci numai Vl indica; dup d 

am aratati, câ esistă nisce fapte, all fenomene, care, fiind de 9 i 

natură, decât a corpului, presupunii şi 0 causă egală, nu a e 

la aprecierea şi caracterisarea acelei substante, luate ca cans : m 

nomenelor psichice; din contra am lasati lucrul dependinte şi â 

, 
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trecuti la nisce materii, care, spre a îi impropriete, nu certi atâte 
cunoscente psichologice,, ca definitiunea obiectului psicologiei, care 
este spiritul; şi apoi am inceputii a arâta met6da, prin care spiritul 
p6te fi mai bine studietii, indicând tot-o-dată, şi miglocul, prin ca- 
Te el se esperimentâsf. Şi in raportii câtrâ espunerea diferitelor ce- 
stiuni speciale psichologice, eii m'am tinutii tot de vegulele metodei 
analitice şi am agiunsă la cunâscerea facultâtilor şi a capacitâtilor 
spirituale pre calea inductiunelor. După ce am propusii unul aii doiie 
esemple, ce pundii in giocii o capacitate 6re-care psichologică, a- 
tuncă numai "miam permmisii de a trece le definitiunea, clasificatiunea 
şi analisa, acelei capacitâti şi a arata în termini generali natura că, 
— Tot ast-feliii am fâcut şi in'raportit câtrâ logică. Introducând 
spiritul. elevului în studiul logicei, am indicatii obiectul că, fâcând 
distinctiune de acel a psicologiei ; şi, fisând caracterul propriu a lo- 
giceă, ca sciență, am precisatii met6da, prin care ca, pote fi mai bine 
şi maă cu profitii studiată. Apoi am trecuti la diferitele operatiuni 
spirituale, preferind tot-de-una pre cele mai simple și invocând, du- 
pre putinţă, capacitâtile, prin care ele :se efectui, Operatiunele 
complese şi care presupunii cunoscența celor simple, in principiile 
n6stre de filosofia ocupâ tot-de-una unii locii ultimariu; şi aceste 
precum şi operatiunile simple nu şuntii definite și caracterisâte, ponâ 

„ce mai intii nu ni preparâmii prin esemple şi materii, cunoscute 'de 
elevi, unii terenii limpede, şi nu facemii ca însuşi elevul sâ vină la 
definitiunea operatiunelor, ea la o consecință drâptâa Incvurilor espuse. 
*. Aică e locul conivenabilă s6 spunemi unii adevârii, impusti de con- 
scicaţa morală ; unii aderârii, ce ni impune de a mârturi, câ în ma- 
mualul, ce publicâmii „ unmaă inşirarea pârtilor şi aplicatiunea me- 
t6dei analitice in espunerea, cestiunelor speciali a filosofică este me- 
ritul şi lucrul propriu al nostru. Ar fi din parte'mi o pretentiune 
Grhâ şi ună faptă condemnatii de morală » dacâ, în desvoltarea de 
astăqi a literaturei didactice, aşi tinde la a'mi impropri6 acea, ce aii 
facută altii. Autoriul sistemei eclectice noi am spus'o, este D. Cusin; 
iar aplicatiunea principiilor sisternei eclectice in psichologiâ, şi logicâ 
manualul nostru o datoresce D-lor Delavigne, Jules Simon şi Ch. Jour- 
daiu ; şi tot acea, ce este propriu, şi cu care se pâte mândri, princi- 
piile n6stre de filosofiă, aste aplicatiunea metsdei analitice în espu- 
nerea cestiunelor psicologice şi logice... 3. Gn. Enacânu, 

Ă 1867, Luniu 22/24, Ă o e , 

Buzeii,  



INPRODUCTIUNE 

IN FILOSOFIA 

NUMIREA FILOSOFIEI ŞI OBIECTUL EX, CA SCIENȚĂ 

$ 1. Cei intii Gmeni, carii s'aii ocupată, cu câutarea şi aflarea 

ntr'unii modii sistematicii a veritâtei, ati fost Grecii, şi ei numei 

sciența , ce se ocupă, cu cântarea veritătei zozta intelepciunea. Ast- 

felii ai fost; “Tales, Anasimandru, Pitac, Bia ete. Dupre o traditiu- 

ne. vecliiă, Potagora ai schimbati numirea, acesteă scienţă în găozoşta 

adică amatâr ca de intelepciune, Acest nume sait pârutii lui Peta- 

gora mai convenabilti cu scopul scientei şi tot-o-dată mai verii. 

Lu inceputii tâte obicetele, ce escitaii curioşitatea omului, intrat 

in domeniul filosofiei. Ea inparticulariu nu era alipită de o realita- 

te, ci insuma în sine într” unii modi generali totii-feliul de realitâtă. 

Filozofia atunci aspira de odată la cunoscența lumei, a omului şi i 

lui D-dei. a cra, dupre cum al definit'o Cicerone, sciciițu lucru, 

7 ilor divine şi umane, adică, sciența universală, : .. i 

_Socrat, cel iii , Sati cereatii de a cirenmserie cercul filosofiei 

„care pânâ la dânsul era aşa, do intinsi şi forâ de limite. EI, plecând 

de la principiul : vb: oăuz >, ati deturnatii filosofia de, la ocupatiu- 

nele ci cele vaste, şi aii mârginit'o in observaţiunea naturei omului; 

ai, mai bine dicând, "iai. preserisii de scopil perfecțiunea, morală a 

omului, El gic6, câ „inteleginţa : nstră, este forţe restrinsă şi nu p6- 

te cuprinde totul, şi câ, în ardârea sa de a cunâsce,.ea îşi propune 

mai mult de acea, ce pâte ş şi este capabilă, şi pentru acesta frup- 

tul ostenelvlor sale este nu cunâscerea veritâtei, ci ignorarea ei. 

7
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Platon şi Aristotel, concâdând cu Socrat in scopul praticii a, filo- 
sofiei, ai avutii mal putină neincredere in puterile spiritului umani. 
Acestia ai Iâsatii sisteme, în care nu se percepe cineva, ce se admi- 
ve mai întiiii, —spati6sa intindere a sistemelor, aii escelența espune- 
rei pârtilor. In sistemele lor acâstâ vastă cuprindere este tasată, du- 
pre Gre-care clase şi cunoscentele, ce pOnâ la dânşii eraii comfun- 
date, se imparti în mai multe ramure , corespundet6rie divisiunei 
generale a realitatei. In locul cunoscentei universale şi fOrc de nici 
0 regulă, se râdicâ, geometria , astronomia , fisica, scientele natu- 
rale; aceste sciente îşi impartit obicetele de meditatiuue , şi faci 
studiul acestor obiecte precât de uşoră, tot pre atâta şi de fecundii, 
Filosofia cu modul acesta ai fostii desbracată cu incetul de universa- 
litatea, scopului stă ; ea aii deveniti acum o parte a cunoscintelor u- 
jnane, precum sunt şi celelalte sciente ; ea ş'aii luatii o circum- 
seriptiune separată , şi pentru acâsta şaii propusit de obiectii unii ce 
propriu, pre care îl conservă, incâ, şi pre noi ne interesasâ de 
cisa dupre putinţă mai esact, 

Tote fenomenele, ce se supunii observatiunei, nu ni sunt cunos- 
cute, cu tâte sensele, ce avemii de la natură, şi instrumentele artifi- 
ciale, ce vinii in agiutoriul organelor nâstre celor debile ; ast-feliii e 
intinderea şi mişcarea. Suntii şi alte fenomene, pre care nu ni le 
descopere nici audirea, nici viderea, şi nici palpatul şi nu ni poti fi 
cunoscute, decât prin unii act a inteligintei şi de ast-feliii de fe- 
nomene se poti socoti: cugetările, vointele, simțurile etc. Aceste fe- 
nomene, fiind impropriete de spiritul umani prin ună midlocii 

- streini, de acel ce ni serxesce la capatarea cunoscentelor naturei, ni 
rovel6s6 şi o lume distintă de a naturci şi a corpurilor ; ea ni re- 
vel6s6. realitâtile spirituale, adicâ spiritele. Şi aşa a cundsce spi- 
ritele este scopul filosofiei, iar spiritele cu tâte fenomenele lor de 
„esistenţă formâsă obiectul filosofiei, precum obiectul fisiceă este de + 
a cunâsce corpurele cu tote proprietătile şi legile lor. o 

Cel mai aproptetii obiectii a filosofiei de obserratiunea spiritului 
„este însuşi sufletul nostru cu tâte statele şi modurile sale de esisten- 

ță, cu puterile şi proprietâtile lui, Apoi filosofia esaminâ, care e 
scopul finală a omului, şi comform acestuea, ea precisasâ starea de 
fericire şi de virtute a lui, desemnând regulele, privitârie pre voea 
şi intelegința, lui. Şi imfine filosofia, ca studii ultimariu, îşi propu- 

a pre-
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ne meditatiunea fiintei imfinite, prin care esistă însuşi spiritul cu 

tâte celelalte fiinte; şi pre care noi o numim D-dei. 

NB. Aceste mari obiecte de studiu nu apaxtinescii esclusivamen- 

te numai filosofiei. Şi: teologia se ocupâ-de sufietă, de origina lui 

ce cerâscă, de destinatiuinea lui, de obligatiunele şi datoriele lui in 

raportii câtre Creatoriul. Dar teologia şi filosofia , avend acelaşi 

scopă , nu ati acelaşi puntii de plecare şi diferescăi în modul espu- 

nerei veritâtilor lor. Teologia , plecând de la unii principiu de au- 

toritate testimonială , de la revelatiune, îşi espune doctrinele nu- 

mai pre basa revelatiuvei ; in'6re ce filosofia este o productiune cu 

totul umană, şi, plecând de la observatiune, ai de la unt: principiu 

şi 0 veritate a ratiunei, merge spre demonstrarea veritâtilor sale 

pre calea rationămentului. Aşa câ caracterul propriu a filosofică» 

precum şi definitiunea,. ce noi acum îi putemii da, constă în acea, câ 

cu are de obiectii cunoscența rationamentulă a spun îtuleă umană 

şi a lui D-geii, şi dispune de miglâce proprii, care dirigse spi- 

ritul spre scopurile că supreme ; adicâ, spre cunăscerea Vinehiă , 

a frumosultă şi a verulată. aa 
| , ; 

IDIPOR'TANŢA FILOSOFIEI ŞI RAPORTURILE Ei CU CELELALTE SCIENTE, 

- s 9. Cer-vechi consideraii filosofia, ca institutricea umanitâtei. 

Şi Cicerone pentru acâsta, prescri6 filosofiei fundatiunea societâtilor, 

progresul datinelor, a artelor, a legilor şi o socot€ pre dânsa de in- 

stitutricea, virtutei şi moderatorea pasiunelor” şi a vicielor. Aceste 

proprietâti şi atribute a filosofiei ; esprimate prin pârerea entusiastă 

despre filosofiă alui Cicerone ;; eraii o consecinţă directă aobicetu- 

lui vastii şi universalii , ce'şi preseri6 atunci filosofia. Astâdi ins6, 

când filosofia este redusă mai la o seienţă pârticulari, e2 presintă 

cu tâte aceste unii înteresii şi are o valre ne prețuită., care resultă 

din obiectul că de studiii, iar pre de alta din raporturile că cui celo- 

lalte sciente.  . e 
i 

Obiectul filosofiei intre altele este câutarea şi aflarea naturi şi a 

destinului: omului. Şi ce studiu -pâte fi mai demnii de a ne ocupa, 

decât studiul a insuşi natureă nâstre ? Cine nu scie, cât este de îm” - 

portantă pentru moralitate şi fericirea, n6stră, solutiunea cestiunelor, 

privitorie pre origină, şi destinul omului ? Pote, ca spiritul nostru s€ 

fe luminată prin credinţă; ci el totede-una tinde la a demonstra 

=
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credințele sale şi la aşi impropri6 veritătile, ce l'aii imvâţatui reli- 
giunca, prin puterea rationamentului şi a observaliunci, Şi de acea 
filosofia, privită numcă din puntul de videre u obiectului sii, are 
importanța ce mai mare, Sa Sa 

Considerată, filosofia in raporturele că cu cele-l-alte seiente, eu 
presintă, unii interest tot atât de mare, privitoriu pre principiile 

“lor fundamentale şi pre metâdele respective a scicutelor, 
La basa fie-câria sciență şi intre ideile, ce constituă fundul lor, 

se află tot-de-una unii numerit Gre-care de conceptiuni generale, ca- 
“Te servesc de fundamentii a scientei respective... Pentru esemplu, 
geometria, care are de obicetii mâsurarea, intinderei ; presupuue i- 
dea de intindere şi alte conceptiuni universale care în de comun 
se numescii asiome. Ce rolii nu gidcâ in scientele fisice notiunole 
de timpii, de spatiu, de causă, de mişcare şi credința, câ universul 
este guvernatii de legă stabile şi uniforme ! Aceste ideă, fără indodlă, 
nu suntii productul filosofiei. Spiritul le contin€ mai naente de apa- 
ritiunea filosofici, ci în origina lor, la inceputii, ele erai vagă şi ob- scure; ele trebu6 numnai s6 fie definite şi esplicate şi acâsta prives= 
ce pre filosofi. Filosofia deci determină caracterul ideilor scicn- 
tifice fundamentale ; ca caută origina şi modul formaliunei idei- 
lor; şi îmfine li apreciase importanța şi li regulese usul, 

Filosofia are o asemine importanţă şi in raportii câtr procedu- 
rele aii met6dele, usitate de fie-care scienţă. Aceste procedure nu 
depindii numai de la natura veritâtilor, ce compunii pre diferitele 
sciente; ele aii in videre şi gradul de desvoltare a inteligintei, pen- 
tru care se espună, veritâtile scientifice. Şi pentru acâsta, espunerea 
unei scienţă pentru copii aro cu totul altâ procedură, de espunerea 
aceliaşi scienţă pentru spiritele mature, esperimentate şi deprinse 
in a refleta. De aici influența filosofică asupra perfectionârei metbde- 
lor scientifice. Şi cu cât inteligința, umană este mai bine cunoscută, 
cu atâta noi putemii mai bine a intelege scopul scientei şi a admite 
nisce regule, care nâr conduce mai drept la scopul propusi. 

În acelaş timpi, când filosofia comunică tuturor scientilor o chia- 
ritate supremă , ea, este in particulariu conditiunea, esentială pentru 
unele din cunoscentele nâstre „ & cârora chiar esistența li se condi- 
tionsă cu filosofia. Aşa gramatica presupune unii studiu seriosti şi 
fideli a, elementelor cugelârei şi u legilor, comforim cârora diferi- 
tele idei se formâsă şi se combină între sine, . Retorica, pre de altă
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parte, nu va pute dispune de efectele sate şi da precepte oratoriu- 

lui, dacă, pre de-o-parte, uu va aprofunda pasiunele, ce potii st a- . 

gite inima omului, Tar pre de alta, nu va poseda tote secretele ar- 

tei, af, mai bine dicend, a scientet de a demonstra, care întru cât- 

va so comfundă cu sciența înteligenter. Aşa cdi filosofia se pute so- 

coti, şi în ruportit câtre modul espunerei rritătilor scientific, 

conditiunea esentiulă și scicuța, care apreciase şi determină chiar 

locul fie-căria verilăti în rondul celoralaite. 

Nesumând cele disc, conchideniii , că filosofia, arend de obiecti 

studiul spiritelor, imultesce şi adauge cunoseentele nostre şi apoi 

discută şi apreciasă principiile și metysda fic-căria scicnţă. 

DIVIsIUNEA FILOSOFIEI 

$ 3. Modul, de a divisa o scienţă, depinde de la idea , ce'și for- 

mes cineva despre obiectul ef. Pre cât obiectul unet sciență este 

mat vastăi şi mai complesii, pre atâta şi pârtile scientet sunti mai 

numer6se şi cuprind cestiuni mal diverse, 

Filosofii, ne dând aceaşi intindere filosofiei şi nedefinind'o tot in- 

iuni modit, diferescti și în impârtirea cf. Ce vechi, privind la fito- 
sofiă, ca la o scienţă universală, insumait in dânsa tote cunoscentele 

umane şi o împârțaii diferit. Aşa Platon şi seola lut impârte filoso- 
fa în dialectică, fisică şi morală. Aristotel, rupând in fie-care par- 
te a filosofică o sumă de sciente, imparte filosofia în sciente poetice, 

practice şi speculative, care correspondti fisicei, matematicei și li- 

Iosofiei, propriu dise, ati teologică. 
Când înse domeniul filosofică stati circumserisi şi când filosofia 

este restrinsă numai în studiul spiritelor, atunci naturalmente şi im 

pârtirea filosofică este mul restrinsi.— Acum filosofia nu se ccupâ, 
deea a) cu spiritul umani, adică cu facultătile şi natura lut. b) cu 

ce Sutu caer intelectuale şi lisarca de misloce, prin ca- 

SPL alunge Ii veritate e) cu perfectionarea morală a omului, 

SD ea satin ţi datorii, precum şi scopul lut tinalii 

se. Comtur ta N i butelor, a existentei şi a esentei divi- 

tru pâtti a Aosofier, ! i au € ase de veritată coresponii ŞI cele pa- 

3) Logica avănd PA aie a) Isichologia aiă steudiul spiritului, 

„Ie Atena oliecliă dircetiunea cugelărei, €) Morala, ca-
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ze espune obligatiunele omuliă şi d) 'Peodiceu , ai conoscenta di- 
vinil, Sa 
"NB. In decomun manualele de filosofi, continii şi o a cincea, 
parte de materii filosofice, pre carea o numeseii Istoria filosofiei. 
„Acestă parte suplementariă a filosofiei şi ne impusă de programa în- 
strucțiunei nâstre secundariâ. nu presintă pentru studiul secundariu, 
decât unii interest speculativii şi chiar de gradul e] doile. Studiul 
secundariii, dupre noi precum şi dupre fie-care omii cu'giudecată 

“ve unii scopii praticii, şi pentru acâsta unii cast de pedagogiă este 
mult mai necessariu, întunii manuală de fil osofiâ, decât istoria ei, 
Eca rationamentul, pentru eare in manualul de faţă cursul de isto- 
ria filosofiei, va fi inlocuiti prin uni cuysă de pedagogiă , basatii 
pre principi ile psichologiei, aici espuse, 

„= 

ORDINUL PĂRȚILOR FILOSOFIEI 

„Ş 4., Şi în raportii câta6 ordinul pârtilor filosofiei, filosofii din di- vesele scoli aii diferiti. Unii ai datii rangul intii, Logicei, altii Psichologiei şi âltii din a trea scâlâ ati propusi 'Teodicea. Ordinul cel mai naturali şi mai conformii rationamentului este „ Ca  cestiunele, „de care depinde solutiunea altora, sâ fie preferate; ast-feliii, câ spi- ritul, având solutiunea unor cestinni, trece cu uşurinţă la acele ve- 
ritâtă, care suntii mai abstrate şi nu se supunii observatiunei. Şi o- 
biectul, ce ni se presintă, mai intiiă şi se improprias€ intranii modii 
mai uşor, este însuși sufletul nostru şi dela cunosceuţa lui depinde 
perfectionarea lui morală, şi cunoscența de D-qeii. De aceanoi trebue 
s6 incepemii cu psichologia, fiind că pre dânsa o: cerii s6 precedă t6te 
părtile filosofiei. Noi prin ac6sta nu voimii s6 dicemi, precum ai 
pretins'o sofistii greci, câ omul este mâsura tuturor lucrarilor; ci 
noi credemii, Că, studiend modul esistentei spiritului, generatiunea 
ideilor nâstre şi cu o vorbă natura, şi avutul spiritului, prin acesta noi 
plecâmii dela puntul cel mai esperimentală şi tot-o-dată facilâmii 
studiul celor-a-lalte pârtă a filosofiei. Apoi vin Logica, şi Morala, 
din care ce intia, analisândii operatiunele spiritului, . propune şi re- 
gule pratice spre manuducerea, inteligintei la aflarea adevârului, 
iar a doua espune obligatiunele, privitârie pre viața pratică şi morală 
2 spiritului. Şi numai după aceste, noi putemii: trece la “Teodiceâ, 
unde armati de cunoscentele capatate şi luminată de ideile, revelate
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prin ratiune, noi paşimii rază solid şi tot-o-dată mai repede spre idea 

de D-qeti, care este cor6na, filosofiei. 

Aică îns€ trebue a mai adauge, că pedagogia nu pâte sâ'şi aibă 

locul mai” naente, de ce nu vomii avea cunoscente chiare şi precise 

despre natura spiritului nostru, despre destinul lui morală şi despre 

fiinta, de la care depinde acest destinăi. In asemine casii şi în urma- 

rea unor asemenea cunoscente noi vomti pute nşor şi cu siguranţă a 

propune regulele pedagogice , ce ati de scopii pre de o parte a ne 

imvâța modul, cum puterii s€ preparâmi şi să formâmii pre Spi- 

rit pentru destinul lui morali, iar pre de alta, cum putemil s6'1 

manuducemii mai bine în improprierea cunoscentelor, de care dis- 

pune astâgi omenirea. Şi aşa pârțile filosofiei trebue sâ ste cum ur- 

mâs : A) Psichologia,15) Logica, 0) Morala, D) Teodicea şi E) Pe- 

dagogia. 
: , 
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PSICHOLOGIA: 

INFRODUOTIUNE 

OBIECTUL PSICHOLOGIEI - 

$ 1. Când noi ne retragemii i în noi inşine şi 4 dâmii locii vietel în- 

teridrie, revelâmiitacolo o noite viaţă , unii ordinii de fapte distinctii, 

de cel a corpului nostru. Acestă, viaţă, aceste fapte” noiie, esprimate 

prin cugetare, voinţă, amâre, ete., suntii nisee actiuni gterogene Cor- 

pului nostru şi ele se numescii tot-o-dată fapte psichologice. Faptele 

„psichologice suntii numite ast-feliii pentru rationamentul, câ subec- 
tul şi chiar causa lor este sufletul nostru. Si psichologia, ca, scienţă, 

tratând despre sufletul nostru, are de obicotă studiul acestor ac- 

tiună spirituale, fâr6 de a medita, ca s6 cercetes originea sufletu- 

lui şi s6 determine scopul lui finali. | 

CARACTERUL PSICHOLOGIEI, CA SCIENŢĂ 

8 2. Indată ce psichologia are de obieetii studiul actiunilor psi- 

chice a omului şi nu meditese d de a, da altă estensiune scientei , de 

Numire grecă de la Ymăă sutietii şi MOYos tratată,
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ace a statelor actuale a spiritnlui umani, ea in asemine casti are 
unii caracterii analogii cu acel a, sciintelor fisice şi tinde Ia a studic 
numa acea, ce este presinte şi actualii in spiritul nostru, Acestă teu= 
dinţă, a psichologiei, ca scienţă, şi obiectul, ce compune studiul ei, o 
face, ca ea sâ fieo sciențâ în totul esperimentală şi se nu tină contii 
de alte fupte psichologice, de cât de acele, ce potă fi studiate prin 
miglocul obsrevatiunei. 

„CONSCIENŢA ŞI CERTITUDINEA Ei 

$ 3. Spiritul nostru, ne având nici formă, nici soliditate, nu ca- 
de sub observațiunea sensurilor. Ar râmân6 pentru noi sufletul tot- 
de-una, necunoscutii şi psichologia ar urmâri unii -ce nexealisabilii, 
dacă palpatul, viderea, audul, adoratul şi gustul ar fi unicile mid- 
16ce a cunoscentelor nâstre, In lumea obiectelor aă a non-eului, în 
lumea fisicâ noi nu cun6scemii afară de acea, ce cade sub unul ai 
mai multe de odaţă din sensurile n6stre; in lumea ins spirituală, 
in regiunile Eului, noi câpâtâmii cunoscentele nestre prin midlocul 
sensul înternii, prin agiutorăul conscientei. — Sufletul pâte s€ fie 
cunoscutii bine şi profund numai atunci, când noiil vomit observa cu 
atentiune, când ne vomii pune în centrul vietei interirie şi do aco- 
10 vomii studia fenomenele psichice, ncgligend pre unele, spre a ob- 
serva,. pre celelalte şi reimviend prin miglocul. znemoriei tâte fapte- 
le psichice fugitive şi ascunse , „Ce acum aii despărutit de pre arena 
activitâter, De aici videmii, câ miglocul, prin care studiemii actele 
presinte a spiritului nostru, este sensul interni ai consciența, şi câ 
consciența este Dercepţiunea celor , ce se petrecă în noi ; ea este 
sensul internă, capabilă de a constata țenomenele psichice, precum sensurile esterne procură cunoscența obiectelor fisice. | , 

Este unii ce forte absurdii, de a, ne indoi despre unii desideriu, 
despre o speranță, ati alti fenomenii psichicii, ce noi simtimii în noi 
înşine, ai ui se revelâs€ de uni altulii, ca faptii petrecuti în spiritul 
sâii. "Toti filosofii, carii preferâ, perceptiunile non-eului, şi sacrifică 
consciența, pentru sensurile esterne, nu voescii să intârcâ atentiunea 

“asupra, distinctei şi propriei;capacitâtă a Eului nostru, prin care el „Pâte deveni de-o-dată subiectul intelegetoriu şi obiectul inteligibilti. 
Şi noi suntemii în decomun mai siguri şi mai impresionati de percep- 
tiunile interirie, de cât de cele esteridrie ; noi mai bine cun6scern sim-
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țul interni, provocată de lovitura unei petre, decât pre însuşi pâtra, 

ce'ni "lati causatii. Dacâ consciența nâstrâ ş'ar propune de a aprecia, 

fenomenele psichice; dacâ ea ar tinde, la a indica causele şi moti- 

vele simţurilor n6stre, precum şi aceloralalte acte spirituale, atunci 
certitudinea ei ar da loci posibilitâtei de contestare. Punctiunea 

conscientei psichologice e distinctă, in totul de functiunea, conscien- 

tei morale; ea nu implică apreciarea faptelor, ci numai constata- 
rea, lor. 

Pre de altâ parte, conscienţa nâstră are de obiectit studiul spiri- 

tului umanii, care este identicii în noi toți ; şi filosoful, care îşi pro- 

pune de a observa, prin nidlocul conscientei , fenomenele spiritului 

sâii, el nu studias& simţurile particularie şi perceptiunile individua- 

le ; el din contra are naentea conscientei sale natura umană şi dacâ 

el este dotatii de o dosâ de agerirne, cundsce fârte chiar, câ spiri- . 

tul sii contine în. sine nisce fenomene comune tuturor 6menilor şi. 

câ tstă diferinţa dintre fenomenele psichice a omului de omii con- 
stâ simplu în gradul de desvoltare. ! 

Psichologia , hasată, prin midlocul conscientei pre observatiunea 
directă a naturei spirituale a omului, constitue o scienţă, aşa de po- 

sitivă, ca, și scientele naturale, Preferința, psichologiei naentea scien- 
telor, numite positive, constâ în acea, câ filosoful în studiul sii, fa- 
cândit usii de aceaşi metâdâ, dupre care se espuniă scientele espe- 

rimentale, pârtă, în sine subicetul intelegătoriu, instrumentul de ob- 

servatiune şi insuşi obiectul: observatii. De acea certitudinea în-' 

strumentului psichologică de observatiune, adică, a conscientei aă, 
a sensului internă e de o natură absolută şi incontestabilă, 

NB. Nunumai instinetul naturali, ce ne atrage spre observatiu- 

„nea naturei, ci şi simultaneitatea faptelor psichologice, precum pu- 

tina împresiune şi trasurile debile, ce aceste fenomene lase dup 
dânsele, suntii atâtea cause, care multipliâs6 dificultâtile şi erorile 

obsorvatiunei înteririe a Eului. Mai adaugând pre longâ aceste, şi 

dominatiunea asupra spiritului a ideilor, capatate în anii cei mai 

fragedi ai ginnetei nâstre,. precum şi spiritul de sistemâ, domina- 

tiunea pasiunelor, a pregiudetelor şi a altor nenumerate cause, ce 
presas€ spiritul psichologului, ne facii a recunsce, că studiul na- 

turei morale a omului este forte delicatii, şi obser cătiunca Pauli 
nostru prin migdlocul conscientei intimpină dif îcultătă care dai 

locii la impedecarea succesului în psichologiă. -



FENOMENELE CONSCIINTEY 

Ş 4. Conscienţa în perceptiunea unui obiectii, şi cu preferinţă, ne- 
cunoscutii, revelâsâ in spiritul nostru o seriâ de fapte, care suntii de 
o'natură cu totul distinctă de a, obiectului observatii. Ea notâsâ in 
spirită o voinţă şi o decisiune spre observarea acelui obiectii, o sim- 
patiă şi o antipatiă pentru dânsul, precum şi tot-feliul de emotiuni 
psichice ; observă, imfine, câ în spiritul nostru so presintă cu ocasiu- 
nea observatiunei acelui obiectii nisee idei, cugetâri, rationamente, 
suvenire ete. Cu o vorbi, consciența, analisând faptele, ce se petreci 

- în Spiritul nostru, cu ocasiunea observatiunei unui obiecti Gre-care, 
constată , câ, in spiritul nostru se manifestis6 o multime de actiuni 
psichologice, care compunii mundul spirituali, proprietâtile şi mo- 
durile de viaţă a Eului nostru, Şi de acea, fenomene « conscientei 
se numescii, tâte manifestutiunile vielcă interne a Eului, percepti- 
bile prin conscienţă. 

CLASIFICATIUSEA FENOMENELOR CONSCIENTEI 

$ 5. Fie-cine indatâ ce va intârce ce maj superficială atentiune 
asupra vointei şi a cugetâre., asupra decisiunei şi a sperantei, cu o 
vorbi, asupra, fenomenelor psichice, va constata chiar, câ simplu de 
la noi depinde de a voi cea, ce voimi şi a ne decide pentru cea, ce 
voimii ; in Gre-ce a rationamenta, intrunit modii aii altul, a simpa- 
tisa şi despreţui, a ama şi a ură ni este unii ce impus de dinafară, 
de circumstâră. A câstâă diferință a fenomenelor ni impune d'a ad- 
mite mai intiiii o clasificatiune generali, dupre carca noi putennii 
impârti fenomenele psichice în dependinte simple dela Eul nostru 
şi în fenomene conditionate de non că. 

Nimine, pre de altâ, parte, nu se pote indoi, câ a rationamenta 
şi a ama, a cunâsce şi a simti nu sunt fenomene de aceaşi natură, 
Acâsta e aşa de chiară, incât noi, când simtimi intrun modă viu, 
precum e in momentul pasiunelor, nu cugetâmii mai mult şi nick 
rationamentâmii. -Nof în momentul seusatiunlor suntemii cu totul 
predată emotiunelor psichice şi frte cu greii conservâmii conscienți, 
de sine. Pre lângă aceste, andrea , speranța şi tote pasiunile dup6 unii usii 6re-care devinii mai debile, şi chiar cu timpulii dispară ; in
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6re-ce ideile nâstre se facii mai chiare şi mai distincte, și de acea, 
aceste doiie serii de fenomene se distinguesci intre sine şi prin in- 
suşi caracterul lor. De unde putemii intelege forte chiar, câ bucu- 

ria şi tristeţa,, frica şi speranța, ambrea şi invidia, cu o vorbă tâte 

inclinatiunile , precum şi tâte emotiunele, ce agită inima n6stră, 

suntii fenomene psichotogice de aceaşi natură şi se numeseii cui ter- 

minit psichologiciă, fapte sensibile. Pre de altâ parte ideile, cuge-. 

târile, rationamentele, conceptiunile, suvenirele ete. suntii fenomene. 

intelectuale. Prin fenomene imfine voluntarii trebue să intelegemii 

tâte resolutiunile şi actiunele decisive a sufletului nostru. — Aceste 

suntii tâte fenomenele, ce compună viața spirituală a omului şi ele, 

fiind grei de definitii , suntii distinse prin caractere precise de con- 

sciența, n6strâ şi prin urmare impârtite în trei clase: clasa fenome- 
nelo» sensibile, clasa celos întelectuale, şi clasa fenomenelor to- 

luntariă, i 

FACULTĂTILE SPIRITUALE 

$ 6. Tâte fenomenele, espuse. aici, suntii nisce efecte a unor cause 

de o natură egală, care cause in psichologiă se numescii puteri spi- 

rituale, ai facultâtă. Functiunele sunt aceleşi puteri psichice în ac- 

tivitate, suntii insuşi fenomenele vietei spirituale; in 6re-ce facultă- ; 

 tile suntii numai puterile in esență, puterile în posibilitatea de acti- 
vitate, De acea, facultâtile potii fi definite ca, puteri în posibilita- 
tea de a manifesta nisce certe modificatiuni , de a realisa nisce 

sciute actiuni, 

DETERMINAREA FACULTĂTILOR 

$ 7. Filosoful în cestiunea deteriminârei faculțâtilor tine, o de- 

marşă analogă cu fisicii, carii voescă a determina proprietâtile u- 

înui corpii. Când fisicul vede, câ unii corpă produce mai multe feno- 

mene, el dice, câ acel corpii este dotatii toţ-de-atâte proprietâti, ca-_ 

re manifestă pre fie-care din fenomenele sale ; când pre de altă par-, 

te, filosoful observă, câ spiritul nrâsce, ara6s6, cugetâ, rationamen- 

t6s6, se decide şi voesce, el asigură, câ spiritul are facultatea, de a. 

ama, a ură, a cugeta, a rationamenta, a s6 decide şi a voi. Aşa că, 

a determina o facultate insamnâ, a.constata o clasă Gre-care de
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opevatiună psichice şi a le atribui diferitelor facultăți ; precuni 
atribuimii efectele causelo» respective. 
„NB. 'Trebue inst a nota, că, esistă o diferință, capitală intre de- 
terminarea propristătilor corpului şi.a facultăților spirituale. Pisicul 
nu percepe proprietâtile corpului, el nuinai le induce din fenomene ; 
ele suntii pentru dânsul cause necunoscute a unor efecte cunoseule. 
In viața morală ins6, noâ ni suntii causele şi efectele revelate in- 
trunii inodii simultaneii. Noi nu conchidemit despre esistența unei 
facultâti de pre operatiunele psichice; noi, din contra, cunâscemii 
de-o-datâ amândoi acesti termini. prin perceptiunea directă şi simul- 
taneâ, a conscientei. In momentul, când noi cugetâmii, nu avem nu- 
mai consciență de cugetarea uâstră ; in momentulii, când noi, voimii 
n'avemii numai cunoscenţă de voința nâstră ; noi eunscemii tot-de- 
odată şi causa, ce voesce şi cuget, ŞI recunoscând in acâată causâ 
pre noi înşine, noi atunci ne numimit Eul, ce voesce şi cugetâ, 

NUMERUL FACULTĂTILOE! 

$ 8.. Conâilae, cu toti sensualistii, privesce la facultâtile spiritu- 
lui, ca la sensatiuni transformate. Noi incepemii , dice el, a simti, 
şi acâstâ impresiune primari, desvoltându-se, devine o atentiune ; 
comparatiune, giudeţii, reflesiune, imaginatiune, rationamenti, plâ- 
cere, voință ete. ; dupre cum şi firul de grâă, mâcinându-sâ, se con- 
vertesce în fâină şi' apoi în pâne. Ci acestă teoriă nu este verâ ; 
fiind câ voinţa de multe-ori se opune plâcerei, şi sensatiunea nu es- 
plicâ cugetarea. Din contra cugetarea are capacitatea de a s6 "malta 
deasupra, sensurilor. - 

Altii, admitând o distinctiune intre facultatea sensatiunei şi a ac- 
tivitâtei, negă, esistența, propriă şi originală a intelegiutei. Dupre 
unii ca, acestia, ideile suntii sensatiuni, pre care operatiunile facul- 
tâtei active I6i distinsii. Acâstâ, teoriâ își are sursele sale în aceaşi 
sensibilitate, în teoria lui Conâilac. 

Puterile spiritului diferă, ca, şi operatiunele, ce le represintâ. Pre- 
cum noi nu putemi 36 unificâmii cugetarea cu voința, nici voința cu 
sensatiunea, tot-ast-feliii noi nu vomit put comfunda facultatea ac- 
tivitatei cu a inteligentei, uiei pre acâsta cu sensibilitatea. Ci ori-cât 
de distincte între sine ar fi facultâtile spiritului, ele suntii strins le-, 
gate unele cu altele şi nu poti lucra într'unii modii de isolatiune -
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Sufletul in intregul sâti este presinte sie insuşi şi nu esistă circum- 
stanță în viaţă, unde el, sîmtind, n'ar cunâsce şi war îi in activitate 
voluntariă pânâ la unii gradii 6re-care. . 

Aceste ni demonstră, câ intre opexatiunele psichice a omului esistă 

fapte sensibile, fapte intelectuale şi fapte voluntarii aii actiuni; şi 

sufletul pentru acâsta: posede trei facultâtă fondamentale şi dis- 

tincte : a) sensibilitatea ai facultatea de a simti, 5) întelegința aă 

facultatea de a cunâsce şi c) voluntatea aă puterea de a lucra. 

SECTIUNEA INTIA 
„DE SENSIBILITATE. 

pi 
SENSIBILITATEA. 

Puterile spiritulut nostru intră i in găocii tâte de o-datâ,; şi când 
noi punemii în esercitiu unii actii de sensibilitate, el este acompa- 

niaţii pânâ la unii gradii Gre-care de acte din partea, intelegintei şi 

a activitâtei. Ci sensibilitatea este ace facultate, care îşi agiunge ple- 

nitudinea, desvoltârei sale incâ din frageda giuneţă. Giuneţa omului 
dispune de unii numerii de idei fârte restrinsi şi energia puterei ac- 

tive are pentru dânsa putină intensitate, Nuroai impresionarea, bu- 

curia, tristeţa, aversiunea, indignatiunea, terdrea şi cu o vorbâ emo- 

tiunele psichice suntii agitate in o asemine etate şi ai gradul cel mai 

posibili de desvoltare. Admitând unii asemine ordinii a espunerei 

fenomelor psichice, noi definim sensibilitatea, ca pre o facultate, 

prin care spiritul, întrând în contactă cu non-eul, seimpresionesă 

de obiecte şi se interesasă de dânsele. | 

In respectul unei asemine definitiuni a sensibilitâtei noi putemii 

clasa fenomenele ei in două serii de fapte distincte : în sensatiună şi. 

sentimente. 

CAPITUL I 

SENSATIUNELE ŞI ANALISA LOR, 

$ 1. Negligend partea fisică a fenomenelor, noi considerâzmii nu- 

mai partea, pre carea spiritul o ie la simtirea unui obiectii. Când 

noi suntemi cu atentiune asupra positiunei psichice a omului la 

simtirea, unui obiectii, observâmi, câ spiritul nostru se impresion6sâ
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şi acâstâ impresiune se numesce în psichologiâ sensatiune. Prin ur- 
mare sensatiunea este impresiunea spirituluti de obiecte şi tot-o-dată 
actul primariu şi cel maă elementariu a spiritului, 

Organele saii midl6cele, prin care spiritul se pune in contactii cu 
non-eul: şi prin care el capâtă impresiunele psichologice ai sensa- 
tiunile, suntii in numeriă de cincă. Prin sensul pipâirei noi câpâtâmii 
sensatiuni., privitorie pre resistenţă „intindere , formâ şi tenipera- 
turâ; prin sensul audirei noi câpâtâmii impresiuni de sonuri; prin 
sensul viderei noi avemii sensatiuni, privit6rie pre intindere » formă 
şi coloră, aii mai bine qicând, pre intinderea colorată ; prin odorati 
noi ne impresionâmiă de odori aii mir6se; şi irufine prin sensul gu- 
stului noi căpătâmii sensatiuni, privit6rie pre apetitii i 

Spre a căpiita, impresiunele, provenite dela diferitele proprietâtă 
a corpurlior, spiritul pune în giocii de-o-datâ mai multe sense. EI 

„la viderea unui obiectăi pune in giocii, considerând calitâtile acelui 
obiecții, doie, trei şi pânâ la patru sense de-o-datâ, La audirea, 
spre esemplu, "a unui sonă, el pune in găocii sensul principală a au- 
direi ; şi pentru ca s6 capete sensatiună şi despre alte proprietâti a 
acelui sonii, el indrâptâ viderele, spre a distinge distanţa, dela locul 
agitârei sonului şi pânâ la urechia auditriâ ; la prima videre a unui - 
caşcaval, spiritul pune în giocii sensul viderei, spre a distinge pTo- 
prietâtile formei colorate, pipdirea „spre a distinge calitâtile resis- 
tentei şi a pondului, odoratul, spre a, simti mirosul şi imfine gustul, 
spre, a căpăta sensatiuni, privitdrie pre acest; sensii. Şi cu î6tâ con- 
curența mai multor sense, spre sensatiunea deplină a diferitelor pro- 
prietâti â unui obiecţii, noi trebue sâ recuuscemii tot-de-odatâ, câ 
sunti clase de proprietâti, care apârtinescii numai unui sensi, şi 
câ concurența sensurelor are loci numai pentru rationamentul, câ 
obiectele continii in sine proprietâti de diferite naturi. , 

Din cele dise se vede : câ tâte sensatiunelă spiritul umani pro- 
vină dela sensatiunele palpatului , a viderei, a auglulai, a odora- 
tului şi a gustului şi câ la sensatiunea unui obiect se pună în 
giocă de-o-dată unul până la patru din sensele nâstre. 

„NB, In sensatiuni trebue a face distinctiune intre elementul sen- 
suală de cel sentimentalii şi intelectualii » ce vinii in urma, sensatiu- 
nelor, provenite de Ja diferitele proprietâti a, obiectelor. Sensatiu- 
nea nu p6te fi comfundatâ cu sentimentul şi perceptiunea ; şi prin urmare, capacitatea sensatiunei trebue in formarea, unei perceptiuni
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şi in simtirea unui sentimentii sâ ocupe locul intiiii şi ea, pâte fi so- 

cotitâ, ca facultatea ce mai estremă a spiritului, care pune în con- * 

tact pre Eul nostru cu non-eul. a | 

CAPITUL IN 

SENTIMENTELE ȘI ANALISA LOR. 
- 

$ 1. Când sensele transmiti în spiritul nostru nisce sensatiuni 
ati impresiuni plăcute, atunci el capâtâ plâcere, se bucură ; el amâsâ - 

obiectul, ce'iaii causatii asemine impresiuni, îl duresce, regretesâ per- 

derea lui şi speră a'l redobândi. Când insâ spiritul din observatiu- 
nea unui obiectii capâtă impresiuni neplâcute, atunci se intristâsă şi 

sufere ; îl cuprinde ura, aversiunea şi terârea: Când imfine spiritul 

se afectâst de uni bine ai se indigns6 de unii reii, cei prestâ, a- 
tuncă el se anim6s8 şi se rit. Acum plâcerea, displâcerea şi ani- 

„marea spiritului poti fiprivite, ca sentimente radicale, şi din dân- 

sele potii fi deduse t6te simţurele omului, care se numesc seniti- 
mente, pasiuni ai inclinatiuni sensibile. Prin urmare, sentimentele 

suntii a doita seră de fapte psichice a facultătei sensibile şi o 
mai departe desvolture a sensatiunelor.. | 

Ce mai superficială analisă a sentimentelor ni aratâ chiar, câ nu- - 

mai sentimentele radicale , pasiunele originale a spiritului, ce lui Îl 

vinii dup6 observatiunea imediată a obiectelor, suntă pasiuni ai in- 

clinatiuni simple ; in 6re-ce t6te celelalte suntii provocate nu numai 

de facultatea sensibilitâtei, ci şi de intelegință. SG luâmi, pentru e- 

"semplu, ter6rea şi speranța. Ce este speranţa ? Credinţa în realisa- 

rea, unui bine, ce spiritul doresce. Ce este terdrea ? Credinţa in a- 

propierea unui re , de care spiritul se teme. Aşa dar speranța şi 

terdrea suntii sentimente, ce continii tot-de-odată elementul întele- 

gintei şi a sensibilitâtei. - | | o , 
Fie-cine pâte observa legătura strinsă, ce esistă intre ambre şi 

“plâcere. Unii obiectii nu ni face plâcere, dacâ elă nu este amatii de 

n0Ă, şi noi nu putemă nimici s6 amămi, dacâ nu avemă mai intii 

plâcere despre acea, ce amâmii. Cea ce ni demonstră, că elementele 

compunâtârie a sentimentelor suntii nunumai sensibilitatea cu intele- 

ginţa, ci şi insuşi sensibilitatea in diferitele sale grade de desvoltare. 

Sentimentele, privite fiind în sine însuşi, se polii socoti ca sit 
, . a citi masiuele imediate 8 

ple şi complese, Sentimentele simple suntit pasiunele imedial



28. 

sensatiunelor, în Gre-ce sentimentele complese sunti o mai departe 
 desvoltare a pasiunelor imediate şi tot-o-dală o actiune a doiie fa- 
cultâti ai, elemente distincte, e 

POmea, setea, morbul şi satisfacerea cerintelor corporale, precum 
“şi sentimentele, provocate de nisce couditiuni esteri6rie de eul nos- 
tru, formâs6 o clasâ de pasiuni, numite in psichologiâ pasiuni aă 
inclinatiună fisice. El6 suntii mai tâte comune Gmenilor şi animale- 
lor şi compunii clasa ce mai inferidriă a sentimentelor n6stre.— Pre 
de altâ parte, amârea spre sciențâ, spre arte, curiositatea , ambi- 
tiunea etc. suntii o nouâ clasă de pasiuni psichico , care având de 
comun cu pasiunele fisice sensibilitatea, diferescii intre dânsele prin 
acea, câ ele, fiind provocate de sensibilitate, ceri in desvoltarea lor 
concursul intelegintei, Ele sunti comune tutulor 6menilor, şi modul 
lor de desvoltare se conditionâs6 cu gradul de desvoltare a intele- 
gintei. Imfine ambrea, spre bine, amârea de Dumnedeii cu pietatea, 
amârea amicală, maternă şi sesuală, patriotismul , recunoscența şi 
cu 0 vorbâ îte sentimentele, numite nobile, suntii sentimente, care 
compunii pre clasa a trea a pasiunelor şi din care unele 'pâns la 
unii grad Gre-care sunţă comune Gmenilor şi animalelor. Aceste 
sentimente formâsâ clasa a trea a pasiunelor aii a inclinatiunelor u- 

„ mane şi se numescii sentimente, pasiuni aă inclinatiună morale , a 
cârora motuoriu ati provocâtoriu este, nu intelegința, nici corpul, ci 
inima, o Sa 

Privind, aşa dar, la facultatea sensibilitâtei din punctul de vi= dere a sentimentelor , ce ea manifestest şi observând sentimentele 
nu în Sine însuşi, ci în raportul organelor , ce le esecută şi a fa- cultătilor spirituale, ce le condiliontse esistențu, ele poti fi clasate în sentimente fisice, intelectuale şi morale, o Ne _NB.: Multă sub divisasâ aceste clase a sentimentelor şi privescii a vicii, la negatiunea sentimentelor espuse, ca la o noite seriâ de sentimente şi clasas6 sentimentele in şese clase, distincte unele de al- tele, Ci astă sub impârtire a sentimentelor nu'şi are realițatea sa şi facultatea sensibilă mu contine în sine capacitâti speciale pentru ese- cutarea lor. Omul nu e compusii din uni corpii şi unii non-corpii, din o intelegință şi o non-inteleginţă şi in fine din o inimă şi o non- inimâ. Din contra, aceste fueultâti in omii suntii unice, şi omul ma- - nifestes6 sentimente, privitârie pre partea afirmativ a acestor facul- „tâtiă şi tâte pârutele sentimente contrarie sunţă o simplă privatiune
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a lor, precum şi negatiunea esistentei in metafisică este o privatiune 

a afirmatiunei. 
4 

 GAPITUL IL 

| PRIvIRl GENERALE ASUPRA SENSIBILITÂTEI 

„.. CARACTERUL SENSIDILITĂTEĂ CA FACULTATE. 

$ 1. Multi timpi” i sati prescrisii sensibilitâtei caracterul de pa- 

sivitate şi aii argumentatii, câ sensibilitatea este o facultate pasivâ, 

Este forte giustă, câ sensibilitatea incepe activitatea sa prin pasivi- 

tate, ci o finesce apoi prin activitate. A ama, a simti nu insamnâ a 

fi pasivii, ci din contra a lucra, a manifesta in afară acea, ce spi- 

ritul simte cu ocasiunea unei sensatiuni. Aşa, dar din facultatea sen- 
sibilitâtei numai sensatiunea pâte fi calificată cu caracterul de pasi- - . 
vitate; simtirea ins6 este curat activâ. Pre longă aceste mai adâu- 
gimii, că acest curacterii este comunii şi altei facultâti ; intelegința 

insuşi incepe ăctiunea, sa prin a deveni mai intiiii pasivă. 

Din contra, contactul popriu a sensibilitâtci este de a fi întere- 

santă şi impresionătăriă ; pentru câ numai sub o asemine conditiune 

ea pâle esista, 

DISTINCTIUNEA SESSIBILITĂTEI DE CELELALTE FACULTĂTIĂ ŞI RANGUL EX 

"INTRE DĂNSELE. i 

-$2. Precum nu se potii comfunda fenomenele diferitelor facultât, 

tot ast-feliii nu se poti comfunda, şi insuşi facultătile. Locke şi Con- 

dilac, admitând o singură facultate, ei comfundaii sensibilitatea, cu 

inteleginţă şi activitatea. Din acea, câ uni actii a sensibilitâtei pra- 

vcă imediat pre unii altul a intelegintei ai a activ itâtei, nu urm6s, 

câ se potii comfunda şi insuși facultâtile, ce le operâs6. Noi cun6- 

scemii forte chiar, câ a simti e cu totul alt-ceva, de a cun6sce şi a vol, 

şi câ actul sensibilitâtei se efectuâ prin o facultate specială de acea 

intelegintei şi a vointei. Sensibilitatea, prin urmare, se distinge de 

celelalte facultăti prin simpla comparatiune a fenomenelor sensi- 

dile cu fenomenele intelectuale şi voluntar i, i 

„Unii filosofi moderni, pubându'și de basâ principul, că numai set- 

sibilitatea în consciență, are dreptul la unii fenomenii psichologicii 

voescii, ca, inteleginta s6 precâdă sensibilitâtei şi acestia îi dai ran- 

gul al doile, Altii, pre de altâ parte, admitând, câ voința: este facul- 

3
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pacitătilor, ce formise perceptinnele spiritului, in clasa celor, ce 
le modifică şi în clasa capacitătilor conservătărie şi creatrice. 

CAPITUL I 

CAPACITÂTILE PROCURA TICE 
COXSCIENȚA ŞI ANALISA El 

Ş 1. Noi am vedutii, câ consciența este capacitatea, prin care noi 
ne cunscemii pre sine. Ha ni revel6s6 capacitâtile şi operatiunele 
spiritului nostru, ni manifestâsâ facultâtile lui şi imfine' esistenta şi 
atributele fondamentale a persânei omului, adicâ identitea şi sim- 
plitatea. Consciența mai are propriu şi acea, câ ea acompaniasâ pre 
tote facultățile spiritului şi chiur are conscienţă de sine însuşi. Eii 
nu pot nici simti, nică percepe, nici sâ'mă imagines, nică chiar s6 am 
consciență de mine insu'mi, fOr& ca sâ cunosc, câ, asemine acte se 
petreci in mine şi ai loci în spiritul mei. Pentru acâsta unil din 
filosofi ai conchisii, câ consciiența nu este o capacitate aii o putere 
specială a spiritului nostru, ci numai o formâ a vieței intelectuale şi 
o conditiun2 generică, a tuturor facultăţilor, Noi insâ, mântinând o- 
piniunea, ce am esprimati, adiugimii, câ cousciența este capacitate 
a spiritului, ce ni procură cunoscente, privitorie pre esența şi pro- 
prietătile Eului. | | 

Conscienţa la inceputul functionârei sale este obscură, şi comfusâ ; 
ea nu pâte a presenta intru'nă modii chiari şi distinctii cea, ce simte 
şi observă in spiritul nostru, decât in urmarea, unui actii noii din par- 
tea conseientei, care se numesce reflesiune. Reflesiunea, prin urmare, este gradul mmaă naltii de desvoltare a conscientei şi apreciase cele, 
ce se petrecăi în spiritul umană, Ea, mai adâugimi, este instru- 
mentul necesariu a scientei despre omii şi numai prin miglocul re- flesiuncă noi putemii sâ percepemii nuantele delicate a vieter interi- Grie, constatate de consciența , şi pentru acâsta reflesiunea trebue sâ fie privit numai, ca acti a conscientei şi nu ca, capacitate separată, precum ai cregut'o mulţi psichologi. 

Ş 2! PFRCEPTIUNEA ESTERNĂ ŞI ANALISA EX. 
Perceptiunea, esternâ ,* aist faptă psichieă atât de ordinariu şi în aparenţă atât de simplu, este una din capacitâţile, ce aii ecupatii mai mult timpii pre filosofi şi ati datii locii Ja diverse teorii. Intre dife-
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- vitele sisteme , ce ati presentatii teorii, despre perceptiunea, esternă, 
noi citâmii pre cele urmâtorie, ca mai importante : | 

a). Teoria ideilorii representative, care s'ati imventatii de Demo- 

crit, s'a desvoltaţii de Epicur şi Lucretiu şi 'şaii avută representan- 
tii sti pons în timpurele moderne. Dupre acestă teoriă,, noi nu cu- 

- n6scemii corpurele şi: proprietâtile lor, de. cât prin intermediarea 
imaginelor, aii a ideilor, ce, le represintâ.. Ca o mai departe desvol- 

tare a, acestei teorii, se pote socoti şi teoria lui Malebranş despre vi- 

siunea obiectelor în Dumnegeii. Malebranş considerâ, intelegința 
divină, ca uni centru, aii ca o oglindă, in carea noi percepemii tâte 

obiectele şi negâ, prin urmare, şi el esistența perceptiunei esteridrie, - 

„Noi insâ din parteni, intrebâmi pre Malebranş şi pre partisanii teo- 

rică ideilor representative cum se esplicâ, esistenţa diferitelor priviri 

istorice asupra, obiectelor şi chiar realitatea teoriilor diverse „asupra 

-perceptiunei esterne ? | : 

-b) Sistema, :lui, Condilac , care “esplieă pezceptiunea eternă prin 

sensatiunea transformată, : Acâstă, teoriă prentinde, câ perceptiunele 
n6stre nu suntii, de cât aceleşăi sensatiuni a obiectelor, şi câ, tot acea, 

ce se numesce perceptiune estern, este o transformatiune a sensa- 

tiunelor. Teoria lui Condilac, dupre cum videmă, recunâsce în fondii 

fenomenele capacitâtei în cestiune ; le numesce ins6 sensatiuni trans= 

formate şi prin acâsta, el recun6sce îot-0- -dată pre ne simtite şi capa- 
citatea, perceptiunei esterne, MR | 

€) Doctrina D. 'Poma Reid, vofatân şi anulând teoria sensatiune- 
lor transformate, ai restabilită perceptiunea, ca pre o capacitate spe- 

cială şi "iati prescristi rangul sâii in ordinul celoralalte capacitâtă a 

spiritului. Ci şi acestă, doctrină nu esplicâ și nu analisasâ fenomenele 
„perceptiunci esterne ; ea mai bine dicend, le deserie şi fisas6 locul lor 

în ordinul cejoralalte fenomene a Eului... -... ti 

Noi insâ, carii ni am propusă, nu de ar efuta teoriele diferitelor scoli 

„asupra, perceptiunei esterne, ci de a o defini, a o analisa'şi apoi ai 

arata positiunea, ei în ordinul capacitâtilor facultâtei intelectuale, tre- 

“cemii de adreptul la perceptiunea esternâ î 0 definimii prirind'o in 
„sine însuşi şi în natura &. m 

Perceptiunea, esternă, , fiind privită, ca 0: “capacitate a spiritului 
- nostru , este puterea , carea procură Eul prin miglocul sensuri- 

lor cunoscența non-eulati fisicii şi se pote socoti tot-o-dată, ca 0 mai 
- de paste desvoltare a sensatiunelor spiritului, capatate dela obiecte,
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Seusurils procură spiritului nostru diferitele sensatiuni,- provocate 

_ de diversele specie de proprietâti: a obiectelor. Sensatiunele suntă , 

dupre cum am mentionati, cele intii impresiuni a spiritului, privitdrie 

pre proprietâtile obiectelor, şi tâte sentimentele, precum şi percep- 

tiunele, ce ne ocupâ, nu se iveseii pre arena uctivitâtei spirituale, 

de cât dupâ actul primariu a sensatiunei ; adicâ dupo impresionarea 

spiritului, provenită dela contactul Eului cu non-eul fisicii. Percep- 

tiunele, prin urmare, esterne suntii fenomenele ce se conditionts€ cu 

sensatiunele nostre despre obiecte şi nu se manifestâsâ, decât in ur- 
marea unia aii a celialalta sensatiuni. | 

Aşa sensatiunele, capatate prin palpatii, nu devinii perceptiuni, decât 

in urmarea, unci impresionâri a spiritului de nisce sensatiuni, privi- 

“tărie pre palpatăi, şi a unei noiie proceduri din partea spiritului, ca- 

vea, constă in concursul memoriei şi a rationamentului. Concursul a- 

cestor capacitâtă face pre spiritii, ca, la sensatiunea unei proprietâtă 
de palpatii a obiectelor, pre de o parte sâ rechieme în revisiune tte 

notiunele identice, de care dispune spiritul, iar pre de alta s6 per- 
-c&pâ şi apoi sâ esprime raporturile: dintre sensatiunea în cestiune şi 
“notiunele proprii a spiritului, Şi acâstâ procedură, care esprimă, pre 

- perceptiunele nstre in raport câtre proprietâtile obiectelor pipâite, 
“are loci în cestiunile, privitârie pre perceptiunele obiectelori în pro- 
-prietâtile lor de resistenţă , intindere, formă şi temperatură. 

Sensatiunele videreă se desvolta prin agintorul capacităților citate 
şi agiungii la a deveni perceptiuni, privitârie pre raporturile de dis- 
tanță si intinderea colorată, a obiectelor. Spiritul la viderea colsrei 
şi a distantei obiectelor, aduce :prin agiutorul memoriei pre arena 
activitâtei sale notiunile generale despre distanță şi colâre şi numal 
în puterea, concursului capacitâtei rationamentale, el percepe, că 0- 
biectulii observabil este departe aii aprâpe, de o colâre deschisâ ai 
inchisă. ete. -:- N a 

+ - Sensatiunele andului, fiindii în espresiunea lor generală simple, 
procură spiritului prin agiutorul memoriei şi a raționamenlului per- 
“ceptiunitot de aceaşi natură despre sonuri. Sensatiunele acestui sensii 
presintă spiritului o impresiune ati alta despre sonul auditii, şi me- 

» moria.cu rationamentul face pre lu se percep, câ sonul auditii e- 
„istă, şi câ el este totii-o-uatâ unii toni aăi numai uni sonii. Dacă 
'sonul incestiune este unii toni, o espresiune precisă a obiectului ,' 

- "atunci: spiritul tot. prin agiutoriul memoriei şi a rationamentului 
Lu
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percepe diferitele lui nuaute, şi, in puterea unei mai departe proce- 

duri a facultâtei intelectuale, el esprimă chiar, că acesti sonii apâr- 

tinesce la atare speci de tonuri. 

Tot.ast-feliii se întâmplă şi cu pereeptiunele, provenite delu sen- , 

satiunele odoratului şi a gustului. Ele, ca şi perceptiunile obiec- 

telor, provocate de sensatiuuile sensurilor palpatului, a viderei şi a 

augului, ai necesă de memoriă şi vationamentii şi 1 se forms, de 

cât prin concuisu! acestora, | 
"Trehue să observâmii , câ perceptiumile, privite i in sine, nu suntii 

apte pentru diferite specie, precum chiar şi capacitatea, numită per- 

ceptiunea esternă, uu pote să fie socotită ca complesâ, ce ar continc 

in sine mai. “multe grade de desvoltare şi unii numării Gre-care de 

functionâri, privitări ie pre diferitele specie de fenomene perceptibile. 

Fenomenele, ce zepresintă pre capacitatea per ceptiunei esterne, suntii 

de aceaşi natură, şi ele, dacă poti s6 admită, 6re- care specie , apoi 

acâsta, numai în respectulii sensatiunelorii, ce 16 provscă în spiritul 

nostru. Din contra, noi trebue să afirmâmii, câ capacitatea, repre- 

sentată prin fenomenele: perdepţiunei obiectelor „este simplă şi ea 

nu procură spiritului, decât fenomene identice, prov enite numai de 

la sensatiună diverse. Acâsta se pote vid şi din concursulii sensuri- 

lorii spre verificarea şi îndeplinirea diferitelor sensatiuni. Când noi 

suntemii lipsiţi de sensatiunele, proprie unui sensii, noi nu suntemil 

în totulă privați şi de perceptivnile respective la unii asemenea sensăi 

când noâ ni lipsesce sensulii viderei și prin urmare şi sensatiunele 

proprie lui, noi nu suntemii in totulii privati de perceptiunea distan- 

tel şi a intinderei colorate ; şi acesta pentru ratiunamentul, că ratiu- 

nea, ni dâ, pân la, unii gradii 6re-care notiunile generale a sensului, 

de care suntemii privată, | | 

Tot aici e loculii de a face distinetiune intre perceptiunea estern, 

sensatiune şi sentimentii: E prea adevârat , câ una, şi aceeaşi sensa- 

tiune prov6câ în noi de-o-datâ doii6 acte spirituale, o perceptiune şi 

“unii sentimentii ; aşa Ja vederea unui tabloii noi câpâtâmii de-o- -dată 

o plâcere şi o perceptiune.. [usâ nu e mai putin aderârat , câ, aceste 

doit fenomene suntii distincte, și nu potii fi prescrise uuuea și acelu- 

eaşi principiu. Acesta se pâte proba prin acea, că nu tot-de-una se 

provâcă în noi amândouă aceste acte şi noi de multe ori simtimii, 

fâr& sâ cunâscemii şi cunâscemii, fârâ sâ simtimă. 

- Perceptiunea- esternă este, dupe cum videmă, cel tmaă-ințiuiă şi
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elementariu actă a facultătei antelectuale, care se provoc, de dife- 
ritele sensatiună , câpâtate dela obiecte, şi se formesă prin agiu- 
torăul momorică şi a rationameutului ; ea este simplă, şi fore de 
specie şi nu se pâte comfunda cu sentimentele şi sensatiunele. 

IC * RATIUNEA -. 

Ş. 3. NB. Dupb ce am vorbiti despre conscienţă şi perceptiunea 
esternâ, ca despre nisce capacitâtă, ce formâsâ cunoscentele spiritu- 
lui nostru, aici e locul sâ espunemi şi capacitatea, carea ni procură 
cunoscentele non-eului metafisicii , şi carea se numesce ratiune, Ci 

" acestă capacitate intelectuală supremă, care ne pune în contactii cu 
D-eii şi ni revel6s6 causele şi principiile supreme a universului, nu 
pote se fie espusâ cu suecesii, decât numai cândii vomii avea, cunos- 

„cinţa originci ideilor nâstre ; ceea ce ne face, ca sâ ne abstiuemii aici 
dela espunerea ratiunei şi să "i dâmii unii loci mai comvenabilă, 

 CAPITUL II 
CAPACITĂTILE INTELECTUALE MODIFICATRICE | 

ATENTIUXEA ŞI ANALISA EX 

Ş 1. Când ni prestă unii câmpii intinsti de ohiecte, când noi obser- 
vâmii for$ distinctiune şi cu unii ochii superficiali tâte acele obiecte, 
atunci în noi nu are locii nică unii actii psichologicii și cu: preferință, 

“intelectuali. Diferitele obiecte nu atragi spiritul nostru şi nici potă 
singure de sine şi fârâ de voinţa n6strâ sâ afectionâs aplicatiunea 
lui; ele cu inşirarea lOr potii s6 provâce numai unii singur simţi do 
placere aii displâcere ; şi intelegința, cu tâte aceste, râmâne fârâ de 
activitate, şi dup unii timpii ea nu'şi pâte da contii despre acea, ce 
aii vâdutii. Cunoscenţa obiectelor, precum şi diversele suvenire a spi- 
ritului nu ai loci, decât numai, când spiritul observesc cu distine= tiune obiectele, ce'i presta. a | 

Când spiritul se concentrâs6 cu diversele 
nui obiect ; când el vine intrunii modii v 
obiecţii, spre a studia amânuntele lui ; 
luntariă a spiritului spre unii obiectă, 
trare a spiritului, 
fiune (dela tend 

sale capacitâtă asupra u- 

oluntariu asupra, fie-cârui 

atunci acâstă directiune vo- 
acestă aplicatiune ati conceu= * 

'spre studiul obiectului in cestiune, se numesce afen- 
ere ad). Şi prin urmare; atentiunea este actul psi-
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chici, prin cure uoi aplicâmiă cu voință şi activitate una «din cd- 

pacitâtile intelectuale, spre studiul uniti obicctăi de ter minată. 

Aplicatiunea, spiritului asupra obiectelor, asupra non-cului, se nu- 

mesce, noi am vâdutăi, atentiune ; tot acelaşi actii, tot aceaşi capa-. 

-citate , când tinde a s6 aplica, la studiul Eului nostru , când spiritul 

voesce asâ studia, pre sine insuşi şi a'şi intârce activitatea, asupra si 

insuşi, atunci ea, se numesce reflesiuaue. Reflesiunea, prin urmare , 

este atentiunea spiritului, îndreptată asupra sa Însuşi, 

„ Caracterul atentiunei este de afi cu preferinţă voluntariă. Noi nu 

suntemii atentivă, de cât în momentul, când voimii şi asupra obiec- 

telor, ce voimii. Fie-eare obiectii, ce nu escitâ, curiositatea, nâstrâ și 

nu presintă nisce conditiuni, ce ar pune pre spirită în positiune al 

voi şi asâ interesa de dânsul, acel obiectii nu pâte s6 atragă nică a- 

tentiunea spiritului nostru. Pre de altâ parte, caracterul atentiunei , 

în urmarea aplicatiunei spiritului cu voință a supra, realitâței, este - 
de aface pre spiritii s fie gravi, seriosi, prudenti, capabili de afa- 

ceri mari şi de speculatiuni nalte. Şi numai în puterea unui asemine 

elementii, din caracterul atentiunei spirituale a Bului nostru, se pâte 

esplica posibilitatea veritâtilor reale, care la ce intia observatiune a 

lor se presintă spiritului atât de complicate şi ne intelegibile. 

Atentiunea, având de caracterii conditiunea, de afi efectuată prin 

voinţă şi de a face pre spiriţii seriosti, atrage dup siue urmâtârele 

trei “fenomene, care suntii efectele principale ale acestor conditiuni 

a aplicârei atentiunei. 

a). Că, spiritul in momentul actiuiei sale atentive este esclusivii 

şi el nu pâte chiar a intrce ateutiunea sa, asupra mai multor obiecte 

de-o-datâ. Obiectul, ce ai atrasi pre spiriti prin calitâtile sale ob- 

servabile, dispune chiar de dânsul pentru momentele , ce spiritul se 

decide afi atentivii şi as aplica Ja studiul lui, cu tote elementele ca- 

racteristice, ce suntii proprie atentiunei. | 

b) Atentiunea face ideile nstre distinete, precise, chiure, şi pre-.- 

sintă spiritului posibilitatea de a distinge în obiecte nisce proprietăți 

şi nuate, pre care observatiunea superficială nu le pâte nota. FOre de 

atentiune, spiritul nu pote av6, decât nisce perceptiuni vagi, cure 

suntii de unii caracterii comfusiă şi in curând chiar şi dispară din a- 

vutul săi; cunoscentele, capatate alăture cu atentiunea uică potii ave 

numele de cuvoscente, De acea atentiunea pote îi comparată cu uni 
. .
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microscopii, care măresce obiectele şi descopere în dâuselo nuantele 
cele mai fine. 

€) Infine atentiunea este unu din conditiunile reminiscentei, şi forg 

de utentinue noi nu putemii să rechienâmii pre arena spiritului unii 

oieciii 6re-care observatii. Noi in momentele unei comvorbiră aten- 

tive nu putemii nota 6ra, ce ne interesasă de a pleca; când noi insă 

studiemii unii obiecţii cu atentiune și diferitele lui proprietăți atragii 
atentiunea spiritului nostru, atuncă acel obiectii face parte din avu- 
tul spiritului nostru şi de acea el îl pste rechiernu pre arena, activi- 
tâtei spiritului in momontele, când voesce. 

Aceste ni demunstrâ, că afentiunea, ca capacitate, a spiritului, 
impune Eului nostru de u [i mai seriosi și tot-o-dată de asc uplicu 
cu voință asupra obiectelor ; și indulă, ce uceste conlitiună se re- 
alisase în studiul atentivii a unui oliectii, spirituli, devine esclu- 
sivă şi concentrată numui usupra obiectului de studiu; el cuputiă 
nisce idei chiure şi precise despre obiecte și imfine cl este in posi= 
iune de a dispune, comform voinţei sale, de obicetele, ce cl le po- 
sede în urmarea utentiuneă. 

COMPARATIUNEA ŞI AXALISA tă 

Ş 2. Dup ce am studietii uplicatiunea spiritului la ună obiceli 
aparte ; dupâ ce am vâdutii modul, cum spiritul se aplică în studiul 
fie-câria, realitâti separate; şi am indicată şi la capacitâtile, prin 
midlocul cârora el ninifestâsă unii fenomeuii aă altul, venimii acum 
s6 espunemii modul şi sâ arâtâmii capacitătile, prin midlocul căror 
spiritul capâtă notiunele de asemănare şi diferinţă intre ohiccte. Şi 
acestă capacitate, ce procură, spiritului nisce asemene notiuni se nu- 
mesce capacitatea comparativă. 

Când spiritul voesce a, afla diferinta şi asemanarea intre doiie o- 
biecte; când el compară, atunci el se aplică la doite obiecte de o'dată 
şi este atentivii de-odatâ asupra amandurora, ai, mai bine dicând, 
el studiasâ, iu suceesiune imediată. diferitele raporturi a amânduror 
obiectelor, ce compunii pre studiul săi comparalivii, De aică putemii 
conchide, câ comparatiunea, este ace capacitate a spiritului umană, 
care; prin midlocul duplicărei atentiunei, studiasă raporturele din- 
tre doiie obiecte. 

Aceste ni probesâ, câ comparatiunea are esențialmente acelaşi ca-
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racterti cu atentiunea ; adicâ, câ ea este o operaţiune voluntari, care 

se conditionâsâ în totul cu voința spiritului nostru, şi care trece la 

aflarea şi ennâscerea diferitelor raporturi numai in urmarea unei de- 

cisiuni din partea, spiritului pentru asemine actii ; şi al doile, câ com- 

paratiunea între doiie obiecte ai idei, face pre spiritii de afi seriosi, 

ca şi în atentiune ; aici ins6 trebue a, mai adauge şi acea, câ în com- 

paratiune spiritul, esecutând unit actii duplu a atentiunei, el trebue 

sâ duplice seriositatea şi concentrarea sa. 
Capacitatea comparativă este şi formâtoriul ideilor nostre de mâ- 

rime , micime , superioritate , imferioritate , egalitate. proportiune , 

schimbare, progresii ete. Capacitatea comparativă intervine in giu- 

detele, prin care noi intrunimii doite idei, idea de subiectii şi atri- 

butii, şi apoi ne pronunciâmii, că aceste doiie idei concadit intre sine 

ai un; şi imfine comparatiunea dâ esactitate şi precisiune cunoscen- 

telor n6stre şi prin miglocul asemânârei şi a contrastului noi distin- 

guimii obiectele între sine. Acum videmii chiar, câ comparatiunea 

ave ună caracterii voluntarii şi seriosi și câ ca procură spiritut- 

lati o seră de idei distincte de a celoralalte capacităti. 

„NB. 'Trebue a observa, câ comparatiunea, cu t6te câ. procură, spi- 

ritului perceptiunea de raporturi a obiectelor, ea nu pâte fi comfan- 

„dată cu perceptiunea, ce esplorâsâ realitatea, şi prin urmare a fi pri- 

„vită, ca o capacitate, a câria misiune ar fi de a procura spiritnlui cn- 

moscente, privitârie pre una din laturele realitâtei, Comparatiunea râ- 

mâine tot ca o capacitate, ce streformâs6 cunoscentele procurate spi- 

ritului de perceptiune ; şi dacâ ea pare, câ adauge in mintea nstrâ; 

nisce notte cunoscente despre obiecte, nisce perceptiuni, privitorie pre 

diferitele raporturi ale obiectelor între sine, apoi acâsta este un act 

cu totulii spiritualii, preserisii numai obiectelor de mintea nâstrâ şi 

„ meesistândii in esența lor. Pre lOngâ aceste, unii actii a perceptiu- 

nei Eului nostru se conditiontsâ nu numai prin voință, ci şi prin na- 

„tura esentialâ'a, obiectelor, şi noi nu percepemii alt- felii unii obiectăi 

re-care, de cât numai aşa, cum el este; în 6re-ce actul comparatiu- 

mei este o operatiune cu totul voluntariă şi diferitele raporturi, ce 

„Oi le  preseriemii obiectelor , suntii nisce idei proprie spiritului no- 

stru şi ne esistânde în natura obiectelorii. Aceste argumente ni de 

mustra , câ . comparatiunea are ună caracteră distinctă, de a per- 

ceptiunei ş şi ea nu procura: spiritului noie cunoscente + ci mtanaă 

sireformâsâ pre acele capatate.
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ABSTRACTIUSEA ȘI ANALISA FĂ 

Ș. 3. Perceptiunea, imbrâţişasc, noi am vâdutii, notiunele pro;rie- 
tătilor obiectelor. Dacă, pentru esemplu, ei tin in 'mână unii fruptă, 
prin midloculă perceptiunci eii cunosc forma , coldrea, pondul, și 
odoratul acelui frapti, și tote aceste ideă partiale despre proprietâ- 
tile fruptului, suntii nisce notiuni conerete, care represintâ în total 
pre substanța fruptului ; ideile insâ de calitati isolate şi separate de 
coneretul lor, care esprimă proprietățile obiectelor nu mai mult in 
materia , ci in idea lor, şi nu mai mult in adiectivile lor, ci în sub- 
stantivele corespundetârie acestora, se numescii idei abstrate şi dis- 
tincte de proprietâtile obiectelor. Când spiritul disface fenomenele 

şi proprietățile obiectelor de substanța lor; când el separă caracte- 
rele fugetive şi variabile a obiectelor, care modifică şi alterâsâ. es- 
periența , atunci spiritul constitue pre fie-care fenomenii în starea 
sa fictivă, de substanţă, şi limba, reproducând acâstă transformatiune 
a mintei, vine şi face din adiectivii unii substantivii, Ast-felii câ, 

"dup6 ce spiritulii percepe, câ unii omă e bună , el vine şi apreciase 
acest fenomenii „ acest modii de esistență şi, isolând calitatea de su- 
biectii, face din lună ca calitate o abstrastiune bunătate ; şi în ur- 
marea unci asemine operatiuni spiritul form6s6 şi esprimâ giudețul : 
unii omit e o bunctate. Abstracţiunea, dupre cum videmii, este ca- 
pacitatea, prin care spiritul separă veri-ce fenomenii de substanța 
sa şi de cele-l-alte fenomene şi apoi substantifică fenomenele şi li 
prescrie o realitate substantial. | E 

„Dacă intelegința n6strâ, ar fi imfinită, ca a lui D-qQeii, ari imbra- 
tişa de-o-dată, totâ, realitatea şi spiritul ar percepe intrunit modii 

 simultaneii atâtii fenomenele, cât şi substanța lori ; şi dacă, pre de 
altă parte , obiectele ar fi simple şi n'ar contin€ in sine substante ş 
fenomene diverse, atunci dificultâtile ar dispâr€ şi abstractiunea, ca 
capacitate, cu tâte fenomenele sale nu ar av6 locii intre proprietâtile 
mintei umane. Ci insuficiența, minteă umane, precum şi complesita- 
tea obiectelori. reclamâ, necesitatea capacitâtei abstractiunei, care 
este o procedură simplă şi forte des usată şi care tot-de-o-dată con- 
cepe actiunele spirituală a mintei umane. Când noi facemii abstrac- 
tiune, prin acâstă, procedură, imputinâmii dificultătile studiului no- 
stra şi punemi fundamentul tuturor procedurelor intelectuale, 

4



Facultatea capacitâtei de. a abstrage este fundamentul, tuturor stuz, 
“diilor nostre şi noi, ea, punti. de plecare afie, câria scienţă punemii 

una, ai mai multe. idei abstrate.;. Aşa idea abstrată de intindere este. 

fundamentul Geometri iei ; idea abstratâ de mişcare asi. nâscutii Me-, 
canica ; ace de sonă Acustica ; şi imfine. spre. acită incă ună esern=, 
plu, idea abstratâ a binelui. şi a râului este principiul moralei şi, a, 

tuţuror scientelor; ce se raportâ, la dânsa. aaa tafta i bl 

„Ci dacâ-abstractiunea „ ca capacitate a spir itului , presintă- atâtea 

avantage şi este. fârte usitată ea are .tot-o-datâ, multe incomveni- 

ente, şi des ne duce la pariculii.; ;Isolând proprietâtile şi fenomenele. 

obiectelor de substantele dor, noi de multe-oră uitâmii diferitele ra-; 

porturi, ce unesci 'concretul cu abstratul lor; şi ce e mai gravii, noi 

acordâmii acestor fenomene abstrate unii felii de esistență. substan- 

tială, dotaţă de alte calitâtă şi proprietâtă. Abstratiunea, usitată f6r6 
de reservâ, aii fostă causa, câ paganismul ai .personificatii puterile: 

naturei, viciele şi virtutile: Gmenilor ; ai populatii literaturele pop: 

velor la nascere + lor cu fanțasme teribile şi chiar ridicule. -; si 

    

- . y , ii futi 

etil ze capia aa GESERALISATIUSEA ŞI AXALISA EL: e 

  

Ti pe e e eta bt țin rara 
„S4 “Percepţiunele nostre suportă, o, note metamortosă in gene-" 
ralisatiune,, carea, aplică la, o grupă, de obiecte acea, ce.pânâ în Mo- 

_menţul generalisatiuncă nu s'aplica, decât la fie-care din dânsele în 
parte. Aşa spiritul; începând prin â'şi forma idea de Petru, Paul, Ioân. 

"ete, agiunge imfine pond-la a'şi fisa idea de umvanitate.. Şi prin: ur= - 

mare gener alisatiunea pote fi definită ; ca o. capacitate , prin car CĂ 

spiritul fisasâ ună modcli aă uni tipă, ce ar representa o colec- 

tiune, de obicete mai mult, sait. mai pulin numeros. îi a i. 
Formatiunea ideilor generale presupune trei proceduri mintală pre-: 

esistinde,- precum şi capacitâtile, ce le operâs6, care constati in per- 

ceptiune; abstratiune și comparatiune. i NI RLE 
«=: Prin pereeptiune şi abstratiune; noi ni formâmii ideile. de proprie=: 

tată isolate şi afiâmii, pentru esemplu, câ Petru este dotată de intele-.; 
ginţă, sensibilitate şi voinţa şi are ună curpă,: formati din materiă ;- ș: 

prin. comparatiune noi ne asigurâmii,. câ acesta proprietâti suntii co-: 

mune lui: Petru şi lui George, lui, George şi: lui Basiliu. şi aşa; mal, 

„de“ parte, pânâ, când-agiungemii !a ane convinge, câ, facultâtile:spis, ! 

rițuale, precum şi corpul: materialii:suntii. comune tuturor; Gmenilor, 

6



a | RI 

şiicâ t6te fiintele, ce poseda” nise: asemine' propr ictâti, formâsă una 
nitatea. „De unde videmii, câ “gener alisatiunta i hu se maniifestesă' în 

spiritul + sumană, decât in urmarea fenoiitenelor,; provenile dela ca-!. 

„patitătile deizicrceptiune $ şi compar aliate, şi că ca costă în 'o măi! 

depazte deszoltare' «acestor doiie pr dociluie Şi în abs ger ca dela 
îndivide de totă acea : ce e individuali şi “speciali it in 

Ideile generale se impartit dupre: estensitatea şi "eonijreensiuncâ! 
lori. Când not pronniiciâmii idea. de'omă: atunci spiritul, nostru €s- 
primă actiunea, capacitâtei de generalisatiunei, cătea' coristând i în ai 

„ face'abstratiune de propr ietâtile speciale” 4 individului. esprimio es-" 
tensitate mult.mai mare, de cât când ar. pronineia! idea de Poinână! 

„Idea de:Română este şi că O inlcâ generală; face şi ca abstratitine 
de proprietâtile îndividuale i roinânilor George şi Dasiliu,; ave “insă 0: 
cuprindere multi: mai m:re, decâtii idea d6ioriii şi 0 intindere mat: 

- Testrinsf,, “de cât acâslai Estensitatea Şi cOiinpy densitatea” îdeiloră 
generale” suntă în raporturi inverse j şi în logică o ideâ. generală 
imbrâtişasc cu atâta mai putine calitați. eu cât ex are 0 estensitato- 
mai mare, 

Diferitele raporturi.a compreensitâtei. cu--estensiunea ideilorii , 
precum şi a estensiunei cu compreensitatea dati locii la o altâ sub- 
impârtire a ideilor generale, care procură spiritului notiuncle de /a- 
milid, speci, genă ete, “Notiunea: de familiă este şi ca o def, gene- 
ralâvin raportii câtre individele'; ce o: compună! 'are inst mai piitină 
estenisitato in raport câtre speciă, şi: oste, decât dânsa: mai comprez 

“ensibilă ; pre-de altă. parte, notiunea de speciă este! mult mat com-! 
preensihilă, de cât notiunea de genii, este: insă mu “putin: astensă, de: 
cât aeâsta. Cu o vorbă; ș ;peneralisittiunea se fi sas prin puntul iostru: 
de plecare, şi in diferitele notiuiii- de gener alisatiune ca se vondli- 
tionese.tu diferitele. vaportitră i a estensiunei cu! coripr cânsiunea: 
-; Generalisatiunea + "prescurtsâ esperienți - şi aglută! memoria prin 
acea, câ noi in generalisatiune: intrunimii into singură ideâ, mai 
multe notiuni. “părticularie ; | precare noi: n'am fi pututii alte â-minte 
a-le retine în memoriă,, 'nici-chiâr-a le câpâta, “dacă lomii fi: tiută: 
separate unele de altele. Ci: ideile: gener ale, „presentânduni nisce ase-: 
mine'avantage în. raport câtrâ.u “memori şi cuncscentele nâstre ; ati 
totăi atâte. defecte şi ni indică. numâă. trasurile egale ale” obiectelor; 
fOr6 insă a 'ne face s6 cunâscemii şi diferintele. dintre dânsele;:De aică 

„totâ: "comfsiunea. Şi 'erorele:. spiritelor. speculative „care; uegligenid 
,
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esperiența.;i se: conducă numal de: „nişeprincipie g generale , „comtun=" 

dândă, totul -şi: prin urmare; amâginduse în, totul, Şi cu tâţe aceste 
generalisațiunea este aşa de usitatâ, de mintea umană, incâţ ax fostii 

timpuri i in. viâța, speculativâ. a: umanitâtei,. cândii esperiența, şi cun6- 

seerea difer intelor dintre obiecte aii, fostii cu. totulit dispreţuită, 1... 

să NBa Toti eval: medii ai isputatiă, cu ce.“mai-mare ardâre des- 

pre natura ideilor. generale şi aii formatatii- diferite pâreri in acâstă 
„cestiune;' ealistii:sustinet, câ ideile generale, numite şi: universale, 

aiiin naţură realități proprii , carele represintă,, "distinte de; ohiec- 

tele individuale; «Nominalistii, pre-de. altă parte; argumentaii, câ ele: 

- Suntiinisce' simple nuine , ai formule. simple.a. mintei umane, care; 

mai nică o.val6re .de-realitate.. Vine, imtine,.o “altă seclâ:eu .pârintele - 
Abelard: în frunte; care ine woiud a. nega in totul ideilor. universale . 

vealitatea, li prescrie numai o realitate mintală, impușă, de dinafară, 

şi le numesce pentru acâstu, conceptiuni a iutelegintei ; şi însuşi seta, 

pentru acâsta ait luată, numele. de, conceptionalistă.. Aceste opiuiuni 

a filosofiei scolastice despre ideile generale suntii.pre esclusive ş şi u- 

vilaterale: f „ cetei ude uiti e 0 Dlui Dat), 
„Că ideile, universale „Suntii nisce, concept, a “spiritului şi iata 

vine şi: le eSprimâ ,. : despre, acâsta nu. se. iudoesce, niniine: (Cl NO, uu . 

putemii: sâ, negâmii propriu.acea , câ. aceste: idei nu ati, nimici xeală 
in, naturâ; şi că afară, de, intelogiuță, nu esistii, decâtii nisce individe, 
separate, unele d de. altele, şi câ trasurile de, asemânare nu suntă, decâţ 

acidentale: De: unde, vină. decă acele, lesă stabile: şi uniforme a na 

tureă ace permanență de; specie ş şi: genă în totii feliulii de vealitâti, 

care constitue ordinea şi armonia în lumea; fisică şi morală: 2 Dupe o 
piniunea,, u6ştră, adevărata solutiuine- a problemei, privitâriă, pre na- . 

tura, ideilor, generale, consta i în acea, câ ele sunt conceptii. u Spi= 

ritului „ Dre care; vorbele servă, a le; sesprima şi, că, cle corespundii 
afară, de, inteleginţă lu $ Gre-cuve curacten:e conștante şi la Gre-cure 

reladiună, uniforme a. obigetelon; ; care, caractere şi,  rolatiună suntăă 

distinote de elementele lor individuale, ... ct e fate n 

  

ca ue + 

per e erp ada 
ay iuby pai tn, CICONE SE IP DAIA RR AI IRI N i Ti 

i | „sa: BATIOXAENTUL, sa ta ia, 

   

    

N : : . Fr 

n a je iile tu iti etnii aa area atei Hf 

în 4Ş 5. Indată ce suritul Şau formatii, ună: i aepositi de, idei procu- 

rată de perceptinne, şi îndată. ce el 16ă transformată pre fie-care prin 

“capacitatea, pomparatiunei, a, abstratiune şi a, „generalișatiunek, vine 

* - | , .
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“după tâte aceste rationamentul, care intru'nit' modă instintăvti. dă ÎL 
deilor capatate: o formă mai complicată , -și care formă constă, ai 

in a.intruni dotie idei la unii-locii şi a forma unii giudeţi , ai în a 
întruni mai multe giudete şi a forma unii rationamentii inductivii ati 
deductiv. Și aşa rationamentul, este acea capacitate a spiritului 
prin care noi intrunintăi doite ai mai multe idei întruni ș gitedeță 
şi doiie aii nai niulte gindote inti"ună ralionamentă. - Ei 
“NB. Multi definescii capacitatea rationamentală intr'unti modii re- 

strinsă şi o califică ; ca pre o faculțate , ce are de scopii a estrage o 
veritute din alta: Acâstă, definitiune „esprimândit. mai ales resulta: 
tul rationamentârei, nu este tot:o- dată completă : şi escludând unul 
din actele ei constitutive, care privesce pre intrunirea a doite idef in- 
tre sine, esprimâ, numai ace parte a  rationâmentâre, care intrunesce 
la unii: ocii: mai i multe giudete, + a tine 

PE | ur: i . i a. 4 ; i , 

ăi „Shnrgut ŞI AsaLasA ut DI aa 

A). Când spiritul dispune de unti numeri Gre-care de idei, Şi: ace 
stor idei e] Ti-ai datii diferite forme, atunci el prin niiglocul ratio- 
namentului vine pre- -de- -0- -parte de a'recunâsce esistența ideilor E ce - 
compunii avutul sâti, far pre de alta a giudeca, dacâ doie idei: con 
vină intre sine, şi dacâ intre dânsele eșistâ, 6re- -care raporturi. Jal re- 
cunâsce, pentr cscinplu, za idea despre D-deii are 'o realitate şi câ 
eaie in acordii cu idea de bunătate ! şi câ nu se acordă cu idea de ne- 
dreptate. “Acum, recunâscerea csistentei. şi & raporturilorii, care esi- 
stă intre: idea de D- -deii ş şi de bunâtate, precum şi nerecun6scerea u- 
“noi aseminea raporturi intre idea de D-deii şi de nedreptate, se-uu- 
"meste:y 'giudecare e; jar propositiunele : D-deii este, D- -deit este hunii, 
şi D-geit':nu este nedrept: care arată esistența şi esprimă ait nâgă 
raporturile de recunâscere: intre aceste doiie idei, suntii nisce feno- 
mene, numite giudete. Giiudeţulii pri 
capacitâteă rationamentale ; “br 
n0sce, 

in urmare 'osfe acel fenomenit a 
în care noi “agăungemiă la qi recu= 

că îdeile Eului nostru aîi o realitate şi câ între doiie idei e- 
sistă ai nu esistă 'nisce raporturi d ore-care, 

Nu este necesariii a insist g 
pra rolului: ce el îl gidcă i în desvoltarea, iuteleaintei. Acea, co e mai importanti, constâ in a cunâsce ,: câ proprietatea giudețului nu este, mima. “dupre:cuza: pretindă unii dintre filosofi “perceperea: rapor= 

a asupra importantei giudeţului şi asu- 

,
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tirilot, ce esistă intre doitc idei. Acâstă, opipine presupuiie, că spi- 

ritul ; ce giudecâ, are în videre doăe idei”, “pre! 'eare el: “le „compară 
intre sine şi ast-felii află raporturele, ce esistâ, intre dânsele'; ci unii 

asemine caracterii a giudeţului pote fi xecinăscutiă: până ai unii grădii 

Gre- „care, şi numai în raportii câtre giudetele, ce au “în s scop rapot- 

tarile dintre doie idei; ; şi el cade îndată, ce vomii av6 in videre giu- 

deţele: recuiuioscâtorie numai de' esistenţa' ideilor." — A deverătil cat: 

vacterii a “giudețului 'este afirmatiunda ; şi când noi cugetâmi:, , “afir- 

mâniii, că unii” 'obiectii este, adică esistă "ai nu există. Spiritul ni: 

numai cunâsce' uisce “idei Gre-care prin miglocul pâicâptiunei esterie. - 

a conscientei şi a 'ratiunei , el crede chiar şi afirmâ , câ: aceste; idei 

sunţi” vere, câ adică ele esprimâ într unii: modit fideli răalitatea.” A: 

costă inieredere iă şi comvinetiune sigură este acea, ce constitue e 

sentialmente actul rătionamentali, numiti gudeţii: iai ad 

Fârâ îndoslă, giudetul are loci in unele casună sub o formă negu- 

tivă ; ci noi nu trebue pentru acâsta s6 impunemii ciudețului unii noii 

caracterii, care nâr induce în erori, privitârie pre adev ratele condi- 

tiuni a cugetârei,: "Dotâ negatiunea.: contine in sine o afirmatiune și 

jentru acâsta giudeţul: sufletul nue mater ialii, pote, fi tr ansformații 

în : “sa/letul « o memater dal et tt tit cer 

 Aicie locul, de a compara g giudeţul cn idea şi d6 a araia, câ ele suntii 

înseparabile ş şi cu tote” aceste distinte dupre esența, lor,. Giudeţul iu'a- 

devâr constituie cuinoscența, şi idea, nu e, decât elementul cunoscehtei; 

ins6 idea; e unii “elementi; care nu preesiste cunoscentei şi care nu se 

introduce în mintea nâstră: mat 'naente; de ce vomii “forma, unii giu- 

deții. Giudetul pâte cuprinde mai inulteidei de-o-dată, fâr6 a inceta 

de afi nul; ini Gre-ce idea nu: represintă i in spiritul nostru mai mult, 

decât i o cuioscenţ ; şi acesta pentru vationamientul, câ in ceasul, când 

Spiritul esprimâ unii giudeți, nu 'efectuă, decât unii: singurii actii min: 

tal, lore de a put dice tot-o-dată, câ el contine în sine şi numai o 

: ide, ii pe a tei de sh 

Când selesiunea « s “aplică intru'ni! modii: mat vigurosii asupra giu- 

detelor, nu “intârdie de a 'distiigui doii6 “elemente ;' de'o parte ride, 

afirmată, iar de alta însuși afirmatiunea. Idea afirmată, trecând prin 

operatiuiiile mintale: a abstratiuuei”, a comparatiuniei şi a'generali- 

satiunei, dâ, loci la unii numeri de: giudete noiie ; în 6re-ce âfirma- 

siubea' Temâne. neschinibată. Spre a distinge idea: de găndeții;: limba - 
= - - 1 Pi . 4 
pt A a i m, i 37 „i îi ui AŢI Va oaia 
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contine în sine espresiunele de propositiune şi vorbâ ; ce intia repre- 
sintă pre giudeţii, jar.adoia pre ideâ, luată in sensii nestrinsti. Dă) 
Recapitulând cele dise, noi recuuscemii, că caraeterul. propriu | a 

giudețului este, afirmatiunea Şică ş gizulățul este, ună ce distinctii de 
ideă Şi cu tâte aceste ele suntă, inseparabile, unul de lt, e, 
„Din cele. espuse urmâsâ, câ giudetul nu este, 0 capacitate, specială 

a a intelegintei, umane; ci.0 conăitiune, a rationamentului şi tot-o-dati 
0 „conditiune, + care are locii: aunumai în perceptiune, Ci şi in fie- -care 
act psichologicii, ce ar ave de „scopii a streforma, ciinoscentele, Ca- 
patate din „esplorarea; realitâtei. Rationanientul giudecâ nunumal, n0- 

| tiunele, aduse piritului de sense, conseiență, şi. „ratiune, el apreciasă, Şi 
aetele “abstratiunei, a, comparatiunei ş şi-a generalisalitinei., Giudeţul 
cu o vorbă, este leg gea, erai tutur:o 0 actelor, provenite dela, 

“ facultatea intelegtuald.. în tai Ka pie 
< 

, ip pa    
anca cea dai natia au INDUGTIUNEA, șI ASALISA FĂ e îi 

  tg ateu! ft ue tit ia ui oaze 
) Inductiunea, find acel fenomeuti a capacitătei rationamentale, 
care are in scopi de.u intruni mai multe giudete la ună locii, tinde 

„as6 nalta dela mai multe giudete particularie la unii, găudeții gene- 
ralii. Acâstă procedurâ:a capacitâtei: rationamentale, când ea induce, 

| constitue şi însuşi natura, fenomenului rationamentalii ; i. numiti, înz 
ductiune ; și inductiunea pâte, îi definită: ca ună actii a, cupacitătei 
rationamentale, prin.care spiritul. în intrunirea mai „multor, gău- 
dete şi în conclusiunea, ce, voesce « tra ge. din, dinsle trece „dela - 

ver itâtile Barticularie lu o veritate,s generală, i ţi ua, 
-.ui În, procedura inductiunei spiritul prin midlocul pereoptiunei for: 

mâs6, utâte grudete. particularie,. câte ohiecte are de obser vali; şi nu 
mai, dup ce, spiritul rationamentâss intru: ni -asemine,, modii: „asupra 
Be-cârui obiectăi; trece la procedura. induetivă;, care. „constă, i in a, in- 
duce şi a supune pre t6te obiectele de nisce proprietâti comune la 9: 

„lege , care este-insuşi resumatul percepţiunei esterne;, Aşa ,; pentru 
esemplu, rationamentul inductivi din fisică : «câ tote obiectele suntii 
supuse. legeă gravitatiunei >..nu ş'aii. vutii locul. i in sciență mai, na- 
ete, de.te spiritul ai, ;perceputii, şi aii giudecatii,. “că fie-care obiectii 
in parte își are puntul sâii de rasimii, .Acoste ni, „demunstră, că, :Ca- 
răcterul rationamențuluii “înductivii este în multe pr iviri egală, cu 
caracterul giudețului ; şi precum ghudețul este o afirmatiune, tot
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ast-feliii şi vationamentul inductivii ; diferă ziuă. în acea, că giu- 

delul este 'afirmatiainică' sinia ai, mai multe idei; în dre-ce rationui- 

Ă mentul înductiviă este afir matiunca pr putință a mai multor 
7 Il orei , Burini Da E Mg stil oi giiudele. i ii y uiti 

FI fe oi id + 
  ini por ra jet catea 
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ae . 

j. itionaehtl” E lăifestâse şi 'pria unii ati 'aetii: a, donde 

ienii psiehicii care se uneste d doduietinină. "Esenţa acastui a actii con- 

stă i în a pleca dela « Causă, Spre, a agiunge "Ma: efecte; în: a stabili, anii 
principiu, şi âpoi a verifica” prin 'perteptiune' clemenitele, cel consti 

tue. Acestă, iătură a atiovămeniilui deductivă 1 ni: dă drepbul, dea 

defini” şi a privi la dânsul, ca la 0 procedusă â ce tinde, ce pr in o. 

ver itate” gener rală ! Sâ idei ver ritătile particulare ş şi să îndi iinâscă” 

atributul “pegpositiimi geier ale cu subicelul fie ic-câria „prăpositi-, 
Mat Setati atita o aa ee cui! 

ună “particulari ia, : 

  

   

" “Caracterul distintiy” a ationiimențulit deductiv este, ag apro: | 

-cede, întru” ni 'modii imivorsă, de cum ai procedat” rationamentul i în! 
_ inductie şi'a admite” 9 veritate ipotetică şi „tot- -0- dată generală, 

sui 
ci „care apoi ş “udscăi pre “fe-tare veritate partială, ce apartinesce, la 

specia, verttei generale, Fi6 pentru eenpli, 6 aămiteini, ca se 

  

câinii pre de opar te piia socat peiplunei estărne, tar piă de 

alta prin iidlocul vătionaihentului: CA fie-care corpi se supune, 16 

gei atractiunei. Şi Nenton, inarmati de acest principiu, sai lege 

universală, 3 demonstrat „prin "miqlocele + rationamentului deduetivii, 

„că şi fie-care planetii se tine in orhitul sâii-in puterea legei atracti- 

“unei. In deductiune, dupre cum videmi, locul intii îl ocupâ nu per- 

ceptiunea ;; ca :in:inducţiune ;: ci imaginatiunea:;;care are,de scopă a 

determina veritatea generală, şi pereeptiunea cu rationamentul vine 
în urma, procedurei ipotetice; verificând pre fie-care veritate. parti- 

. culariâ,- Și de acea, rationamentul deductivă, se păte socoti, ca tmă 

| giudeți, că die căvăctea ul de a afirina ifie- -cârai indibidiă! acey/ce. 
, pi ivesc br o "lăsă îşi o „speciă a de! ver itati şi „pent a arta ea de 
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. meorerASTA. și ROLUL, RATIUN AMENTULUL INTRE CAPACITĂTILE SPIRITUALE 

" Rationamentulii sub forina sa ce triplă, este unul din sursele, 

cele mai fecunde a cunoscentelor nâstre subiective. Se presupunemă 

peniru un momentii, câ spiritul nostra este redusă la anii dispune de 

capacitatea rationamentală şi atuncă vomii vid, că el este desbră- 

cati de. cunoscența prasintelui, .şi a venitorăului. Perceptiunea i În= 

suşi nu este unii actii acomplinită, de nu va fi acompaniată de ratio- 

uaimentii în forma să de giudeții. Şi absența rationamentelor indue- 

tive şi deductive ne privesă de totă felul de cunoscente , ce aparti- 

nescii, la scientele positive şi morale, Ast- felii, că rationamentul cu 

formele sale de ş giudeţii, inductiune şi deduetiune este conditiunea. 

insepar abilă şi necesar id a tuturor camnoseentelor nostre. 

„Pre de aţă pante, i însuşi volulii rationamentului intre capacitătile, 

inbelectiale este de o mare importanță şi insemnatate, Nici 0 Capu-, 

citate, şi cu preferință intelectuală nişă efectua actiuna sa de nu va 

fi precedată ai 'sucedată de una, din formele rationamentului ; ; şi. cu 

tote aceste capacitatea rationamentală râmâue distinctă de celelalte 

capacități şi noi nu putemii comfunda perceptiunea, esternă cu giu- 

detul, ce are Tocă i in fie-care actii perceptibilii, nică generalisatiunea 
cu vatioriamentul inductișii, ce e inseparabili de actulii generalisa- 

tivnei, "Actele respective intelectuale sunti „ dupre cum am vedutii, 
distincte şi sepurale de rationamentă, şi giudeţul, inductiunea, că, 
deductiunai suntii unu din conditiunele necesarie a fie-căruea nelă 
intelectuală. E Pa 

a - - “catrnu, ÎL, i i 

a „CAPACIT: ATILE: GOSSERY irrICR sI CREATRICE ” să 

ir: . PIE —IEMIORIA ȘI ASALISA FĂ 
4 . 

Ş de "Toba: acea, ca spiritul percapa , şi percepe în consciciță, 3 
toti acea, ce el conservă şi e in positiune de a reproduce acea, ce ui 
percepatii, se efectuâ prin-o capacitate sptcială a spiritului, care are 
unii rolă propriu. Acâstă capacitate are facultatea, de a conserva şi 
de a'și forma. i imagini distincte despre tot. acea, ce spiritul ati perce- 

- ” p- a 

ati
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pută când-va în, consciență; : şi pre, 10ngâ acește ea: este. in positiuie; 

de. a reproduce, ş.a vechiema,, dupre! voinţă „una, din imaginele for-. 

maţe. Capacitatea, ce efectua. ni asemine rolă şi carea conservă şi 

reproduce ideile, ce uiă. avută când-ya locii-in spiritul i nostru; se nu- 

mesce memori. Memoria, prin urmare , este acea capacitate dis-, 

tintă a „SD? îtulată ;. care. are, înisiatnea de, a conserpa: şi rechema, 

cele petrecute în spiritul nostru. 
Caracterul propriu şi distintivă a menmoriti este de a fi conscien- 

tisă, şi fârâ de o constatare din partea conscientei a faptelor, petr e- 

cute in noi, spiritul, nu este in poșitiune atât de a conserva vre, una 

din ideile nâsțre,, cât şi, de a, le reproduce. vre=o-datâ. Conscienţa, este, 

una din conditiunele' cele mai esentiale a memoriei şi for& de parti-; 

ciparea, consciențtei in actele spiritului nostru, noi nu suntemii in po- 

sitiune dea dispune, de atâte acte psichice, care se, unmescă supenire. 
şi de a, le rețhfema ,;dupre. voință ,.pre arena spiritului, spre a. avea, 

unii altii elementi a, memorii, care în psichologiă port numele de . 

asociatiunea ideilor. Suvenirile în conscienţă şi, ideile, venite, prin 

asociatia, suutii. elementele: constitutive d memoriei şi capacitatea, 

memoriei, forâ.de: aceste acte psichice, e este uni Simapu 1 Dume ,;care 
na are realitate; ii i pie Tit ee fa . 

, 
! 

  

th „SUVENJRELE ŞI ANALISA LOR rii 
   EEE RI A zii at at tei Pa are ” pri 

A), Pormatinnea suvenirelor pr esupune unii” pradă 6re-care de aten- 
tiune Şi pentru. acâsta noi, trebue, sâ; privimii la suvenire, ca la nisce 
per ceptiuni, trecute şi râmase in, spiritul, nostuu. Capacitatea însă, ce 
efectuă nisce atară fenomene, esțe memoria. cu proprietatea, sade; a 
conserya, totii-acea, ce cu constienţă, se petrece în spiritul nostru. Spi- 

ritul îni “momentul , câna, percepe. unii, obiecții ,. se impresionâsâ de 
„proprietâtile lui, şi acestă i impresinne, lasâ: o imagine.a obiectului în 

crierii nostri, care prin, caracterul sâii determină şi, natura suvenire-, 

“lor, Deci suvenirele, dupre cum, „videmii , suntii îmaginele,: rămase 

în spir itul most şi „care imagini îşi ci esistența conditionată prin - 

vibratiunea, mer vilori şi motivată: de i împresionarea obiectelor ; su- * 

venirele „se polii: „totii =0= “dată socoti şi ca par tea conservâtoriă.. a 
Memoriei... . ... . , ii ! a Dai n „it N i PIE mania . PR: iri me 

„Suvenirelg „se, 'compunii. din. tei elemente. distinte n) din: cre- 

dinţa i in existența permanentă a. obiectului ce se, „conservă ; b) din 
. .. , N '7
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imagihele obeetelor, conservate prin vibratiunea ner vilor, care își aii 

inceputul diu momentul; ce unii obiectii pentru prima-6râ ai impre=" 

sionatii pre spirită şi continuă de al impresiona în tâtâ “durata stuve= 

vireluă şi înfinie c) din notiunea identitâtei “personale a spiritului „+ 

adică ; 'din credinta, câ noi, carii avemă suvenirele unul obiectii in: 

modul; cum 1 pereaputii 'când-va, suntem una şi aceaşi persGnâ. 
+ 

ma ASDEIATIUNEA IDEILOR ȘI ANALISA pi 
. e PE : pet : (RN DI Sa A RE : : : pe be i 

- B) Unii alti elementi a memoriei, noi am is, este de arechieina 
suvenirele! prin o perceptiune analog , aă prin o suvenire de o na- 

tură identică, ati cel putin analogă. Pa Di NU 

“' iezeare comversatiune este o sucesiune de mat multe! idei, şi nu: 

esistă comversatiune., forâ de sucedarea unui numeri mat mare:ati 

mai micii „de idei,  Hobbe,! filosofii anglesii; asistând. într'o! gi la o 

comversatiune', "ce av6 de obiectii resbelele civile, care a disolvatii 

Anglia, ai: augitii câ unul dintre comversatori aii intrebati despre 

costul umiii dinariu romanii. Acestă cestiune la ce intia privire pare 

„ filosofului cu totul streinâ de obiectul comversatiunei şi sulevată nu- 

mai de unii capriciu asardosă ; ci când Hobbe aii refletatii mai bine, 

wat intârdietii a descoperi causele unci asemene cestiuni şi ai re- 

cunâsce motivele, ce aii pus'o pre tapetă, El aii observati, câ prin-. 

trwnii progresii repede şi mai ne simtiti comversatiunea aii desfa- 

şuratii istoria trâdârei lut Carol 1-iă ; apof ati descoperiti, câ acestă - 
suvenire ati rechiematii suvenitele pers6net lui Tesus Christ, trâdatii 

de Iuda in trei- -decă de dinari; şi preţul trâdârei în dinar .aă : cau-! 

satii intrebarea, comvorbitoriului. Acesti proprietate a capâcitâtei i 

numită: memori, eare constă în a rechieroa şi a aduce pre arena spi- 
zituluă suveniirele unele prin altele, se numesce asociatiinea ideilor. 

Aşa dar asociutiunta ideilor pâte fi defi nitâ; ca o proprietate” spe- 

cială a memoriei, prin miglocul câria spiritul x ecliamă pre arenu 
activităteă suvenivele ancde prin altele, oii ne at i! 

“ Indatâsce viol observâmit cu atentiune maniera, priu careă o ideti 
” se vechiamâ de alta, noi descoperiniii, c câ acâstă” procedură | este ba- 
satâ-pre nisce raporturi secrete â conceptiunelor nâstre.. Aceste: ra- 
porturi suntii forte numerâse şi noi aici citamii pentru esemplu : tim- 
ptil locul, 'similitndinea, “contrastul; raporturile dintre causă'şi efecte, 
dintie principiu şi consecinţă, dintre semnă şi obiectul însemnată.
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2) 0 asociatiune a ideilor, , fondată pre simultaneitate,; este acea, 

ce in studiil istoriei ni dă „posibilitatea de ani aminti faptele dupre 

sincronismii, Doiie fapte, ce aji avutii loci in: acelaş timpii, se, l6gă în. 

spiritul nostru şi-suvenirele;unuea- rechiamâ, pre celalalt. Aşa. Cesar 

ne face s6 cugetâmi la faptele lui Pompei; Tudovie a al XIV la, toti 

scriitorii celebri a timpului săli. i. ii e i ta 

..b) 0” localitate rechiamâ,. Jocalitătile limitrofe. Uni loci; care,; d 

cum este fr importanţă, incetâsâ de a,mai esista pentru noi; ;:dar 

când intru nă;puntii din impregiurimele ; lui ati avutii loci „unii eveni- 

mentii mare istorică, cine pâte s6 nu reimvie şi s6 nu. vechieme Su- 

- venirele locului, acum uitati ?- Şi aicl e totii secretul: memoriei, nu- 

mite, locale! |. 

c) Nisce trasui egale a fsiognomiet, „al o virtute, precum şi uni 

viciu aunui.omil 6re-care suntii conditiunele cele maj satisfâcâldrie, 

spre ani reproduce în memori pre unii amici, ai pre unii cunoscută, 

ce dispune de „nisce trasuri: egale. „A câstă reproduetiune, a obiectelor... 

prin o caracteristicâ: comună se numesce esociatiunea ideilor prin si- 

militudine, şi'şi are locul tot-de-una, de câte-oră spiritul intâlnesce 

ceva seminii cu „cea,: ce el-are între suvenirele sale, In;sfera retoricei 

zip piete ur. 

" acestă, asociatiune, dă loci, la. metaforă , alegoriă „și la. t6te giocurele 

de vorbe, care, formâst, 0, 'ocupatiune. seriâșă pentru. spiretele ;; ce. se 

ocupă cu: fornăa, cugetârei.. ea aia 

„d Poetiă,ail. numită, pre, furiă,  Eumenide, adică. deitela foiciral, 

pre marea n6grâ , care, causa călătorilor, , periculele cele maă. mari ,, 

potul eusiniă, adică, marea ospitalieră,. „Pre longă, aceste ,: când "noi 

vorbimii. despre selâviâ, nise presintă dupre asociatiune idea Îibertâ-. 

teă; când vorbimi despre resbele , ni vinit în minte, suvenirele unei 

pâci. ete. Cu o vorbă, asoviatiunea, ideilor prin; contrast, se efectuă 

ast-feliii, câ noi, având in vedere unii “obiect, ni amintim unii al-. 

tnl de proprietâtă contrarie, 

e) In i6te dilele idea despre unii pârente n ne duce pre'o cale mu - 

tmală, pânâ la a readuce pre. arena cugetârei diferitele idei despre 

    

- fiii sâii, şi, vice-versa., Când, noi. videmii, o carte, nu țrecemii prin a- 

sociatiunea, ideilor, când dela, carte la arta imprimeriei, „Ja autoriul, 

că, când dela aceste la, carte ? viderea efectelor şi a, causelor ne ducii: 

prin midlocul asoviatiunei ideilor, basate pre raporturile. dintre causă 

Şi efeetii, când dela cause, la efecte, . când dela, aceste la cause. i; îi: 

D Intine, pentru. ca șe, videmii, ahondenţa şi fecunditatea; asotia- 

sa , . ii ? «
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tiunel ideilor, fundate pre raporturile dintio principiu şi consecinţă, 
dintre semnii şi obiectul insemnatii; 6 pro de agrtinsii st observâmit 
limba uman, ca consecinţă i spiritului, ati s6 videmti unii obtectii, 
ca s6 ni aducemit, aminte dle semnul lut intre suvenirele memoriei 
mostre, 

Aceste suntii conditiunele principale, su imiluența cârora se des- 
voltă şi se sucedă diferitele nostre idel. Şi e de observatii! tă îts0- 

„. ciătiunea ideilor, efectuată şuh aceste conditiună, servesce: spiritului 
nunumai spre mânuitea bună a unei comversaliunt, ci'şi spre des- 
voltarea a tot-fentul de sciență, i ua 

i pr MI E Ra rr Tetea 

IMPORTANŢA VOINTE IN RAPORTĂ CĂTRE MEMORIA îi tt 
i ti Pa af pu „: ia 

$ 2. Suvenirele' potii prin asociatiunea ideilor sâse presinte “pre 
arena spiritului şi:for€ de concursul vointel. 'Indată înse ; ce.aceste 

:. Suvenire s'aii preseutatii întruni: modii 6re-care, atunci e lucrul vo- 
intei, dea le admite intrunit ordinii ai altul. Intiiti, prin consimti- 
mentul vointei, diferitele suvenire devinii chiare şi precise ; “voinţa 
singură pote face; ca sâse presinte spiritului alte noiie suveuire, şi 

: imfine tot prin coluerărea vointei noi dâniti unei pârti a suvenirelui. 
respectivi o importanță, în 6re-ce la adoiia privimă cu mal multă 
indiferenţă, Spiritul îşi permite de multe-onă a face asocialiuni bi- 
sare, numai pentru simplul rationamentii, câ suntit plâcuite ;'el face 
asociatiuni intre nisce locuri şi timpuri deparlate , intre contraste 
subtile şi raportură acidenlale, Gu o vorbă face cu suvenirele acea ce, 
voesce. Şi acest giocii a vointei în memoriă ati şi dată locti vnemo- 
tecnică adică artei de a facilă pre memoriă în teproducerei 'Tegrul- 
lată şi naturală a suvenirelor şi atare ;''ca suvenirele 'sâse prezinte. 
dipre voința regulă, ri ti 

. . 
e: ÎS a: 

Mă Pa Ie AR Eta DE IEI [NR pa " IMĂGINATIUNEA RA a 
: . . , ; : : ! ' „port ii et 
ÎN pi . n) 

. 

-Ş8, Când noi augimii idea de unit'cirlit coruatit; “at intrari pată ; când lectâmii diseri ptiuriea' paradisului moamelanti, ati altă diseri p- 
tiune, acâria realitate nu pote ti verificată prin nică una din capaci: „ tâtile n6stre ;- când, pre de altă parle, noi taecinii o imvenliune in" tr”o artă, aia scienţă, şi dâmtt o realitate ideci, ce nu'şi are espresi= . unea sa in natură, atunci noi producemii nisee fenomene spirituali, 

1
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care suntii efectele capacitâtei, vumite imagiriatianie.  Imaginatiunea; 

prin: virare, uste capăcilateu, pri tdveci spiritul imventesă lucruri 

noăe şi for îiiâsă idei, ce nur Şi ai representutiunele'lor scale. :. th 

: - Obseivaliunea ce'maă super ficială a productiunelor celor mai estrai- 

vagante a imagiriătiunei e sutisfâcătâriti: detune bomvinge i 'câ ele: 

mentele,'ceicompiină fenomenele miniali a imaginatiunei; suntii lu 

ale din lumea: realâ;-şi rolul 'imaginăliuneă constă simplu în combi 

natiunea diverselor elemente: care vepresintă pre realitatea imagi-: 

nariâ/!A şi, idea; din 'Aleoranii a muntelui” de pilaf ati a riuiilor:de 

lapte sunt: nisce 'combinatiuni imăginarii i; acârora nuaă elemen- 

tele separate ai reatititea: naturală. Studiată” de asemine tablourele 

„ imaginari ale' poetilor, prodiactiunsle! pictorilor şi ale“ sculptorilor 

şi! diferitele elemente ale ideilor nstre i imaginarii şi veti” vid chiar, 

câ numai tonibinatiunea diferitelor! 'elimenlei ieste'opit'al imaginăti- 

unei; nu iis6 şi elementele. Dounde conchidesiti, câ imaginatizuteais” 

ca capucităte ;: muia combină: diferitele: fenomene a imaginatiu 

ne, nu puteniii unse săiglice, că le; şi creastă, it iii 
. ) fre - mere at ati arie ra ji îi      

A ie „air iii 
Eli pt     

"S 4 'Aiialisai seriosi a diverselăr fotolii msicnice, efectuzite prin. 

iinaginatiune, ni "dă: posibilitatea de atunâscej câ fie-care detii a ina-” 

ginatiu nei îşi conditicvissă asistența prin urmâtărele trei acte psichice: : 

+3) prin 'memoriă, icaxe procură imaginătiunei materialul, asupra câ- 

ruea ea își desvoltă activitatea sa; b) prin'ubstrutitue;, "cae  dupâ: 

ce se divisasă acesti materială în proprietătile lui respective; isolesâ 

o talitate, -0 ptopr ietate ati o râsătură din celelalte proprietâti, ai: 

calitâti, cu carea ea era intrunită în “starea obiectului. de! realitate ; j 

parea pt 

şi e) prin ăsociătiuneu ideiloră, cureiunâste între” dânsele: aceste! a 

siente separate şi presintă spiritului posibili ilatea, de-a “forma uniti. 

corpi şi. esistență fictivă.) "Aceste tacă conditiuni suntă necesari! 

penlini fie-care aclit i imaginari ş şi'usul lor ni demistră, că fonome=: 
d 

nele'iiiu ipiivabiuuică stită acte complese şi «feoliariti lor! depiiade: 
r . Ă „. 

te a ai ei ma bi iii     dela vacă ntulte: ccipacităt. 

 Îmaginătiunea, “efect: ânduşi feuoimenele sale: numa sul îmbuenţa a: 

acestor trei conditiună, "devine ati capacitatea; că mai asardosâ” tot-: 

  

1 

odată şi ce mai ciriciăsă : Bă ini asemine vasii irete dela uni ob= 

Jectii la altul, şi când mai incetit ai mai repele, dartot- de-una agi- 

,
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tată, ea culege dela, realitate diferitele elemente, ca'l servescti spre 

formarea fenomenelor.sale proprii. In o asemine stare şi sub imflu- 

enţa acestor. conditiuni se allâ imaginatiuuea în momentul, cănd spi- 

ritul este.supusii în somnii_visurele şi în nedormire. revelatiunelor, 

alucinatiunelor şi insuşi nebuniei. — In imaginatiune iuse trebue sâ 
distinguimii şi o altâ stare, adică, când ea este supusă şi legilor ca- 
pacitâtei rationamentale, spre a puls produce fenomene imaginarii, 
privitsrie pre cea, ce e verii, bunu şi frumosi, precum şi pre t6te sen- 
timentele, ce se raportă aici. Sub manuducerea rationamentului nu- 
mai, imaginaliuneațiilosofului pâte imventa ipotese, prin. cere se 0s- 
plicâ atâtea fuple, şi acârora, realitate nu .pâte să. fie supusă, obser- 
vatiuneă. In domeniul frumosului imaginatiunea, supusă şi rationa- 
mentului, este, in adevârii; creatrice,. şi t6te productiunele artistice 
suntii in adeverii espresiunele unei asemine imaginatiuni, Dacă espre= 
siunele frumosului continii in sine elemente, imprumutate din natură, 
apoi nu putemii dice acâsta şi despre scheletul aii idea unci espre- 
siuni estetice, care combină aceste elemente naturale şi care este o 

> - proprietate a spiritului artisticii, scosti la lumină prin imaginatiune. 
« Fidias, acest mare antistii, dice Cicerone, când fâcâ o statuă a lui 
Iupiter aii a Minervel, cl nu av naeutea ochilor săi unii modelii 
particulariu, pre care el îl copia; din contra în fundul spiritului stii 
esistă unii tipii, plini de framuseţă, pre care el.il av6 de modelii şi: 
care cenducd arta şi raâna lui». De unde videmii „i că analisa ima-. 
ginatiuncă ni impune. de a recunsce. doiie specie de, imaginatiună + | 
adică, imaginaliuncu ; efectuată prin agiutoriul memorii , a ab-. 
stratiunei „şi a asociatiuucă ideilor i şt.apoi o,.altă specii :de fe- 
nomene imaginarii, cure, pre lângă aceste, suntă supuse şi legilor. 
rationamentului. mt i pt 
„„Aică trebue a observa şi acea, câ fenomenele imaginatiancă , pre 

vo. 

I6ngâ conditiunele psichologice espuse, „Şi care privescii pre esenţa 
lor, suntă supuse la, mai multe alte conditiuni, co privescti pre forma 
şi esteriorul lor. Studiul cei mai superficiali ni demonstră, câ intre 
productiunele imaginarii a Grecilor, şi a Indienilor esistă o mare di-. 
ferinţă; Iliada este o' produetiune imaginară. cu totul distinctă. de 
Vede;. architectura grecâ se distivguesce de, ce arabâ. Cu o vorbă 
produetiunele imaginariă. suni supuse şi la pisce. conditiună fi 
sice şi morule, dependinte dela climă, instituliunele sociale şi re-. 
Di ri mii e pe ugal Pr . 

Y
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“Ii gidse *ş și dela. tol-acea, ce ineuungiu â i pre ont şi căre contr iune 

la modifieatiuiea satelor. mie e at Te actele a iata, 

e ee i ae be tii ai 

    

IS Topa d ta 

| DELLE 1 dzxene! mile îi 
DE EN PR i au m e EP 

[a Den ŞI ANALISA LOR i pp 

    

ÎL: 
pi 

1. Dapă ce aim studietii capacitatile facultâtei intelectuale, tre- 

în s& studierii. vesultatele acliunei:lor şi fruptele “diferitelor capa- 

citâti, Intre pr oductiunele'intelegintei cel mai generalii şi tot-o-dată * 

şi cel mai elementariu se pste socoti idea. Dupre unii idea este unii 

sentimântăt' distintă a 'omului 'şi actată definitiune câmfundâ înte-- 

leginţa eu sensibilitatea. Noi îns€ avănd in videre principiul :logi- 

cei, care ni impune, ca să nu dâmii o definitiune faptelor primitive, : 

ce prin natura lor nu'potii să fie definite, ne mârginimit numa in a . 

dice, câ idea:este cumnoscența sub forma sa ce mai simplă. iii! 

- “Ideile se imparti comtorm puntului, de videre, d 'diu care o pri 

vimit la dânsele, :: î ii 

: Dacă noi observâmii! ideile din: mitul de: videle a oprectăvitâtei 

lor;-le'aflâmii, câ ele corespundii'eu natia obiectelor,.pre care le es- 

itm je, 

  

primă şi pentru acâsta şi: suntii : sensibile ,:ădică acele provenite . 

dela corpură prin: sense; înfelectatale, procurate departe de ori-ce -0- 

biectivitate cor porală prin inteleginţă şi morale, pr oxocate de sen- 

timentulbiielui şi arcului, :- e Dl iti IRI 

“Considerate ind ideile ub punti de sidere a: calitatilor lor , ER | 

suntit:: vere-aii false; distinie ai comfuse , chiar e ai "obscure, ab- 

strate ai concrete; "generale ai 'particularie', coloctire. ai îndivi- 

duule, O ideâ e verâ atunci, când ea pune în armonii realitatea "cu 

inteleginţa; concretă e o ideâ în casul,. când ea represintă unii ob- 

jectii cu, tâte proprietâtile ui, iar abstratâ: când substanța obiectu-. 

Ii e despoetă de acele proprietâti, O îdeâ; care iepresintă ună „nu- 

merit mai mare: de-obicete , se, numesce generâlă. jar. acea', ce con- 

tine în sine numai unii singur obiecții, se uumesce individuală şi pat- 

ticularia. thai teza Pe a tu 

i! Ideile poti fi privite ş şi :din pivitul a de! video a. centingentului şi 

anecesitâtei; şi atunci ele suntii absolute şi relative, O ideâ absolută - 

este representatiunea mintală aunti obiecții absolută, care nu. pote 

- * 

“



. 

-56 

sâ.nu asiste. şi anume ast- felii, cum el este; o ideâ inse relativă oate " 
"“espiâsiunea mintală a unui obieetii contingenti, care are facultatea. 
"de-q esista altrâmente, de cum el este. Aşa unii obiectii contingenti, 

„timpul ; nu putemii cu t6te: aceste dice, câ in acestă, pulbere ş şi ru- 

“compuisti. din materiâ, dup ce eii îl palpes, îl ved, îl miros şi] gust, 
m& comviuge” in esistenta sa, şi iţot în acelaş timpii ei recunosc, 

câ, acest oblectii ai putut, sc, nu esiste, aii se esiste cu totul altul, de 
acea, ce el este.: Pre lângă aceste, cil recunosc, câ acest oblectii, care 
sub nisce sciute conditiuni "pote fi'alteratii, el sub altele 'şait luati 
into di esistenţa, La tste aceste rationamentul este liniscitii, şi -se 
multemesce cu acea, de a..recunâsce, câ acest obiectii are o natură: 
contingentă şi câ prin urmare şi i idea, cei represintă,, este tot de a- 
ceeaş natură. ii ul : ia e 
Ci, ce e de fâcutii eu idea de spatiit: i de timp, e care: “suntă, de..0 

altă natură şi uu potii să fie, alterate, :ca idea. unui ohlectiă ? Noi al- 
terâmiă unii obiectii ,- îl dâmii o altâ formă „ Îl prefacemă. prin focii 
aii prin altă miqlocii.în pulbere, dar.nu putemii-s€ facemii aces ta cu. 
spatiul şi cu timpul. Obiectul fiind nimicitii, de putemii dice aşa; 
locul ius, unde el ai. esistatii, precum şi timpul, decând 'şaii primiti 
“fiinţa, râmâvi ne alterate, ȘI chiar dacâ am gice şi mai mult;..câ 
noi adica , i in mintea: nbstră uimicimă' t6te obiectele, ca umplu spa- 
tiul şi tragemit cu ună burete preste itâte evinementele, ce compunii 

in mintală este amestecati tempul şi spatiul, Cu o vorbă, idea spa- 
tiului şi a tempului,-caşi a lui. D-gei, aii de obiectii unii ce, care nu 
pote se nu fie, adicâ, unii ce necesariu; şi "de acea şi ideile,:ce. repre- 
sintă pre aceste obiecte, suntă absolute şi esistii din necesitate. Re- 
sumând cels dise, noi conchidemii, câ ideile suntii : a) sensibile, în- 
telectuală şi mioruile, b) vere, false ; distincte, comfuse ; chiare, 0b- 

, 

Scure ; abstr ate,: concrete ; generale; particularie ; colective şi în-. 
dividuale. şi €). Absolute şi relative, îi ip i Ea ! 

„Tâte ideile nostre. se, distingii! prin dotie; caractere, diferite unele 
de altele. 'T'6tâ idea contingentă, precun, şi obiectul silit „.are.0 esi- 
stență , inceputâ, în timpă Şi. circumscris. din tâte. pârtile, prin alte 

“idei, şi obiecte;icârora acestă idei. cu obiectul sf li servesce „le li- 
mite, Ea nu este verâ petru tâte timpurele , locurele şi spiritele; 
fiind câ ea e o idei determinată, individuală şi pari ioulariă, Ci totii 
acea; ce nu p6te. sâ: nu fie, şi:care este necesariu, esistă i in toți. locul 
şi pehtru t6te timpurile. Causalitatea, find 0 conceptiune. necesariă, .
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şi absolută pentru t6te fenomenele, ea este tot-o- dată$i 

De unde conchidemii : câ fâtâ idea absolută, este fete 
zersală, iar ce relativă poningontă şi particulari iă 

mia 
p. ORIGINEA IDEILOR NOASTRE 

şa, Bind câ, tâte ideile nâstro se impantt i in dotie categorii, adică, 
in idei relative şi idei absolute, apoi. cestiunea, originei ideilor va 

consta in acea, ca sâ cunâscemiă modul, cum nui câpâtâmi aceste 

dotie serie de notiuni. 
2) Intre ideile relative, care prin natura lor itragii cu preferință 

 atentiunea, nâstrâ, unele suntii, ce aii de obiectii materia, iar alţele 

spiritul. Cele, ce aii de obiecţii materia, sunti provenite spiritului 

dela obiecte prin sense. E de agiunsii, dupre cum am vorbitii,'sâ, vi- 

dem unii corpi, şi prin acâsta noi îi cunâscemii col6rea ; ait s6 au- 

dimii, unt sonăi, spre a'1 distingui dintre tonuri; şi s6'! palpâmii, pen- 

tru ca s6'i percepemii intinderea şi soliditatea, ete. Așa câ, unii sensii 

mai putin mieşur6s6 numerul ideilor nostre şi pentru acesta putemii 

dice, câ unii sensii mai mult ar descoperi o seriâ de proprietâti noile 

a, obiectelor. | | 
: Ci sensele nu poti ani procura, noi am vedutăi, notiuni despre spi- 

vitul şi actiunele lui. Facultatea, naentea câria, noi ne revelâmi, este 

consciența, şi.numai ea ne pâte face sâ cunâscemii plăcerile şi ne 

multerile nâstre, sperantele şi dorintele n6stre, cugetârile şi resolu- 

tiunele, precum şi t6te atributele esentiale a persânei nâstre, care 
suntii simplitaţea şi identitatea. Şi fiind câ, in decomun sensele şi 
consciența portâ unii nume generali de esperienița aii observatiane, 
apoi noi declarâmii, câ tâte ideile relalive, care ai de obiecții ma- 

teria şi spiritul, îşă ai de origină, esperienţa aii observatiunea. - 
„b).Mai naente, de ce vomti espune pârerea nostră, in cestiunea des- 

pre originea, ideilor absolute, este necesariu, ca, s6 cun6scemii diferi- 

tele fase, prin care acestă cestiune ati trecută, precum şi div ergința 

de opiniuni , ce aii avutii loci sub diversele punte de plecare 2 se6- 

lelor filosofice. .. 

„Cu ocasiunea cestiunei ideilor absolute ni se propune intrebarea : 

vinii aceste idei dela, observatiune, aii câ ele suntii uni productii a 

întelegintei n6stre , operatii prin diferitele capacitâti asupra datelor 

„ „esprementali ? Aică e tot nodul cestiunei, privit6re pre originea idei- 

4
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lor absolute, care ait frântii şi ati nimicită încercârile filosofică an- 
tice, a evului mediu şi cei moderne. îi o 

Cestiunea astâqi e resolvată în favorea esperientei de o sc6lâ ce- 
lebră, care, din causa esageratiunei doctrinelor sale pre acest terenii, 
aii luată numele de empirică (dela veuzegta esperienţ) ; adică, care 
se Dasasă esclusivamente pre observatiune. Dupre sc6la empirică i- 
deile absolute ai de origină, ea şi celo relative , observatiunea; di- 
ferâ ins6 de aceste prin acea, câ ideile absolute presupunii unii la- 
boriu ulterioriii a spiritului; Dela obiecte, pentru esemplu, spiritul 
trece la nisce causa particularii, şi dela, aceste , făcând abstractiune 
de imperfectibilitâtile, ce ele presintă, el agiunge la o causâ infinită 
şi ilimitată, caro este D-deii. A | 

Inceputul sc6lei empirice se comtundă cu insuşi inceputul filoso- 
fică. Ea aii incepuţii cu şese sute de ani naentea erei nâstre „cu Ta- 
les, care ai mârginită tâtâ realitatea in elementele materiale, per- 
cepute prin sense. Acâstâ pârere, unii secolii mai pre urmă, "ai a- 
vutii representantii săi în Leucip şi Democrit, 

“ Leucip considera fenomenele-universului, ca uni productii a ato- 
melor, unite şi separate prin mişcare. Deniocrit a dedusii de aici o 
teoriă a cunoscentei. Dupre dânsul cugetârile şi sentimentele n6stre 
nu suntii alti ceva, de cât contactul senselor n6stre cu moleculele 
uşore şi delicate; care se evaporâsă din corpuri şi care tot-o-datâ 
suntii imaginele proprietâtilor acestor obiecte. Atomistii aii tradat 
acâstă teoriâ lui Epicur, care ati adoptat'o fâră modificatiuni şi a- 
cesta aii lasat'o lui Lucretiu, ” 
„Senon, şeful stoicismului, de şi contrariu în totul lui Epicur, este 

ins6 de acordii în cestinnea despre originea ideilur absolute cu adrer- 
sariul sâii. Şi tot fundatoriului seâlei dela porticii îi apartinesce ce- 
lebra masim : mii? est în întelectu, guin prius fuerit în sensu. 

Filosofia modernă are şi ea destule fiume, ce ati desvoltaţii partea 
- empiricâ, a acestei cestiuni. i Dă 

“ Aşa Gasendi, adversaniul lui Deseart, pune de scopii a Logicei sale 
conclusiunea, câ tâte ideile nâstre îşi aă originea în sensatiune. 
EI se esplică şi dice, câ nu tâte ideile provinii dela, sense ast-felii , 
:precum ele esistă in spiritul nostru ; ci el observă şi adauge, câ u- 
nele dintre dânsele suntii operate şi transformate din elementele sen- 
sibile prin reflesiune. i : 
“Toma Hobe nu cugetă altii-feliti, decât Gasendi : e Inteleginţa ,
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dice el, nu posede nici o notiune, ce mar fi nâscută prin sense >. 

Sensatiunea, dupre dânsul este rezultatul unei mişcână. Când mişca 

rea se micşures€, sensatiunea se transform într'o imagine mintală ; 

apoi vinii vorbele in-agiutoriu , care fisasâ şi combină ideile; adică, 

face pre spiritiisâ giudece şi s6 rationamentesâ. Acesta, dupre Hobe, 
insamnâ, a substitui uni semni pentru altul, care ar fi de aceaşi va- 

lSre, cu alte vorbe a calcula. Calculul, dupre Hobe , este forma ne- 

cesariâ a rationamentului, 
Dintre- toti apârâtorii empirismului Locke, for6 contradictiune, 

este cel mai profunâii. Cunoscentele umane se împartă , dupre dân- 

sul, în idei şi giudate, Giudetul, dupre Locke, este perceptiunea r1- 

portului intre doiie idei. Giudeţul presupune ideile şi aceste suntă 

| simple şi compuse, Ideile compuse se nascii din cele simple, care aă 

de origină imediată sensatiunea şi reflesiunea, adicâ, esperienţa. Prin 

urmare cunoscenta de ori-ce naturâ, se basas6 pre esperienţă şi espe- 

riența e precum puntul de plecare, aşa şi conclusiunea operei lui 

Locke : : îmtcercară asupra intelegintei umane... |... , 

“Condilac, adapatii de masimele filosofiei anglese, ai mersă: pre a- 

ceaşi cale şi aii agiunsii şi mai departe, decat Locke. EI aii negată 

rolul reflesiuneă şi prin acesta aii redusii intelegința, la sensibilitatea, 

fisicâ. Impresiunea, obiectelor materiale asupra organelor ndstre este, 

dupre Condilac,. principiul genitariu a tuturor datelor intelegintei. 

Conceptiunele abstrate şi universale nu iata de cât nisce sensati- 

uni transformate, a E 
Vechimea empirismului şi lunga iriluenţă, ce  ncâst filosofiâ ai 

esercitatăi , pentru unii ar pute să servâscâ de ar: gumiente! satisfâcâ- 

t6rie in raportii câtre veritatea țeorică, E pre adeveratii, câ simpli- 

tatea şi o pârută rigurositate a, empirismiului ati atrasti pre multă şi |. 

cu acesta, 'şaii formată adeptii sâi ; ci acestă rigurositate e, cum am 

dist, pârută şi. simplitatea, că este artificială şi arbitrariâ. So6la 

empirică, s'a râdicată cu drepti cuvâută contra, filosofiei ipotetice , 

ci şi chțar doctrina, sa este o: ipotesă, e care dă oi Ja maă multe obi- 

ectiuni seriâse, ip E 
Şi mai intiiii, sc6la empirică nu esplicâ universalitatea şi necesitatea 

ideilor absolute, Prin sense și consciență noi nu putemii. eşi "din locul, - 

unde ne aflâmii, nică din momentul actualii. Noi videmiă cea, ce se pe- 

trece i ici, colo, in 6ra cutare şi nimici mai mult. [n deşertiă facemii re- - 

cursii la, memori şi autoritâtile morale ; fiind că, ele suntă limitate, 

-



60 

ca şi perceptiinele nâstre, In deşertii vomii elabora datele observa- 

tiunei ; fiind câ ele nu poti nici intru'nii modii a ni argumenta , că 

tte fenomenele universului ai o causă şi se petreci în timpii. Ob- 
servatiunea, nâstrâ nu se marginesce, decât intru'nii numerit restrinsi 
de fenomene isolate. 

Doctrina empiricâ, raportând ideile absolute la observatiune, este” 
pus în positiune de ale denatura, pentru ca sc le facâ, să intre in 
conditiunele ipotesei sale. Ce e pentru esemplu, dupre Locke şi Con- 
dilac, causalitatea ? nu altâ, decât sucesiunea. Ce substanța ? Co- 
Jectiunea mai multor proprietâti. Ce binele şi imfinitul? Nu alta, 
de cât utilitatea şi negatiunea finitului. Din acâstă doctrină ai de- 
cursii tote consecintele funeste pentru religiune, morală, artă şi sci- 
ență. Diferitele doctrine a eimpirismului ati fâcutii şi pre doctrinele 
idealismului, ca la rândul lor se'şi esprime pârerile ; dacă nu intru'mit 
modă esageratii, apoi cel putin nu cu mai multă reservâ. 

Deasupra tuturor obiectelor particularie şi supuse schimbârci şi 
mortei, Platon ati pusi ideile necreate » imatabile şi eterne. Ideile 
apară in lume, unde ele primescii o portiune de materiă, şi viață; ci 
centrul lor este in D-dei. Aici in intelegința, supremă şi imfinitâ in- 

“telegința umanâ aii contemplatii frumosnl, binele şi adeverul mai na- 
ente, de ce spiritul pentru o greşală asa ai fostii lepadatii dela D-qei 
şi alipitii de uni corpii muritoriu.: In miglocul miseriilor conditiu- 
nei sale preseute, el conservă nisce suvenire din cele, ce aii vâdutii. 
Aceste suvenire şi suntii fundamentul cunoscentei, ce noi aveniii des- 
pre absolută. Aşa câ dupre Platon, a cuuâsce însenmd, a rechema, 
Şi tot sciența nu este, decât o reminiscență. | 

Aceste teorii, care se tinti de fictiune, n'ar fi trebuitii sâ comvingă 
pre geniul cel sobru şi positivii alui Aristotel, Şi afară de ideile ab- 
solute, ce teoriele lui Platon contini, el aii consideratii tâte celelalte 
veritâti, ca pre unii ce ilusoriu, şi m'aii incetatii de ale combate. Ci 

„cu tâte aceste Aristotel n'ati deveniti in privinţa acestor idei parti- 
sanul esclusivii a observatiunei. Dupre dânsul sensele nu ni revel6să, 
depât numai acea , ce este particulariu ; universalul, care se initinde 
asupra, tuturor obiectelor, nu pâte sâ fie simtiti: Şi chiar in altă locii 
Aristotel pare a admite nisce veritâtă primitive, care pârtă, certitu- 

- dinea lor in sine iusuşi şi merită, intro'nii modă imediată credința 
 mâstr. 

i  So6la neoplatonicâ, care esista in Alesandtia prin seculul al doile
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a erei nostre , Sai aruneatit forte departe de esperienţă, în escesele 

misticismului. Dupre Plotin şi sucesorii săi, interpretatorii imfideli: 

a lui Platon, veritatea nu apare in plenitudinea ei omului , de cât 

- numai în estasii, atunci, când spiritul este adânciti în D-geii, când 
el viasâ viaţa lui, şi participă din lumina şi privirea imediaţă a ab- 

solutului. Porfiriu ni spune, câ Plotin, imvâţâtoriul sâii, aii fostii fa- 
vorisatii de D- -deliy ca sâ fie nolţatiă de patru-ori în starea supra-na- 

turală. . .. 

-- Descart distinge ideile, ce vinit din afară, precum este a s6relui, 

aluminei şi a obiectelor in genere și le numesce adventices, de acele 

idei, pre care ni le formâmii, ni le imventâniii noi-inşine; aceste 

suntă ideile, pentru esemplu, a unei sirene, a unei cimere şi le nu- 

mesce facticeş. Iar cât privesce pre ideile despre D-deii şi tote ide- 

ile absolute, el le considerâ, ca înnates , şi câ noi, venind i in lume , 

_aducemii cu sine germenele unor asemine idei. 

Acâstă opininne, adoptată de ce mai mare parte din discipuli lui 

Descart, mai satisfăcută cu plinitate pre Malebranş, care aii credutii, 

câ va, simplifica teoria lui Descart, introducând celebra ipotesă a vi- 

siuncă în D-geii. Dupre Malebranş, noi nu cunsceinii obiectele in 

sine, nici prin ideile inâscute în noi ; ci noi le videmii la lumina in= 

„ telegintei divine, in ideile lor. - 

„ Leibniţ, adversariu egalmente alui Locke şi Descart, ai aratati 0 

reserva, profund in masima, ce 'şaii pusii de pincipiu, Nimic, dice 

el, nu esistă în întelegință mai naente, de ce se nu fi fosti în sense, 

osceptând” una intelegința cu avutul siiă, de esistență, substanță, | 

universalitate, îndentitate şi alte multe notiună, pre care nu ni le poti. 

"da sensele. Aceste notiuni, prin urmare, pentru Leibuiţ, precum şi 

pentru Descart ; nu suntii alţii ceva , decât nisce germine , pre care 

moi le aducemii cu sine, nâscendune; nisce trasuri lumin6se , care 

sunţii ascunse în noi şi pre care obiectele esteridre: le provâcâ. Jar 

procedura, prin care aceste idei se provâcă, şi se desfâşurâ, nu este o 

simplă facultate, ce ar consta în posibilitatea de a, le revela; acesta 

este o dispositiune, o aptitudine şi o capacitate, care face, ca, aceste 

idei sâ potă fi rechiemate din fundul intelegintei. 

Pre la finele secolului trecutii Toma Reid şi Cant, ati agitată din 

noii cestiunea, originei ideilor ; şi esceptând diferința puntului de ple- 

care, precum şi met6da, dupre care ai resolvati acâstă cestiune, ei 

amandoi aji agiunsii la nisce conclusiuni analoge.



- Plecând dela analisa perceptiunei esterne, Iteid rezunbsee, câ, ide- 
ile şi credintele, ce nu ni vinii prin observatiune, se amestec cu no- 

tiunele, derivate de aici; apoi cautând natura acestor idei, el le re- 

cunsce , ca pre nisce legă constitutive ale spiritului nostru, care, 

sub imfluența unor conditiuni, producii nisce giudete. Aga dar, pen- 
tru filosoful germanii, notiunele universale şi necesarii, giudetele siu- 
tetice şi apriori, dupre cum le numesce el, legile cugetârei, pre care 

el le imparte in forme a sensibilitâtei, in categorii a intelegintei şi 

2dcă a ratiuncă, precum şi t6tâ cunosceinţa umană nu este altit-ceva, 

decât productul aplicatiunei regulate a legilor intelegintei asupra da- 

telor vage, asupra, materialului comfusi și neregulatii, ce stati culesii 
de esperienţă. 

Doctrina lui Reid şi cu preferinţă alui Cant, contine i iu sine unii 
germine de scepticismii ; fiind câ, dacâ piudetele universale şi nece-. 
sarii suntii numai nisce legă a spiritului, dependinte de constituti- 
unea n6stră, apoi ele aii o sârtâ relativă; ele vorii fi supuse schimbâ- 
rei, ca şi insuşi spiritul şi tOtă certitudinea lor este de-o-datâ de- 
truată. | 

Visiunea, in D-deii alui Malebranş, misticismul Alisandrenilor şi 
idealismul:lui Platon daii loci la o seriâ de obiectiuni fârta seri6se; 
ci in miqlocul divergintei de opiniuni subsistă unit punti capitalii, 
cu care se intâlnescii tote sistemele şi tâte teoriele vechă şi moderne: 
adică, câ intelegința umană posede unii ordini, de notiuni , ce nu 
se supunii esperientei. Şi noi preseriemii aceste notiuni ratiunei, 
adică unei capacitâtă mintale, cu totul distinte de conscienţă şi de 

„sense şi lâsâmii de o cam dată modul de procedare , prin care rati- 
unea le capată şi le procurâ. Şi aşa noi avemii trei capacitâtă, pro- 
curatrice de idei : perceptiunea esternă pentru notinele, privitorie 
pre corpuri şi capatate prin sense; perceptiunea internă, pentru - 
ideile, atingătărie. de spiritul nostru şi imfine ratiunea, pentru î- 
deile obsolute, şi mai întiiii de tâte pentru idea de D-deu, care 
este centrul tutulor celoralalte. . 

„ OAPIDUL V 

_NOTIUNELE ŞI VERITĂTILE PRIMITIVE, PRECUA ŞI RATIUNEA 

Una din consecintele studiului nostru este şi acea, că nci n6mil
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comvinsii , câ intelegința posede nisce idei, pre care nu le are dela 
sense şi nică 16îi formati prin capacitâtile streformât6rie. Câ aceste 

idei giâcâ unii rolă fârte mare in desvoltarea intelegintei n6stre, noi 

ne voniii comvinge şi mai mult din studiul, ce voimil a face, 

ESISTENŢA NOTIUNELOR ŞI A VERITĂTILOR PRIMITIVE 

Ş 1. Când noi videmii pentru întia dată uni obiectii, necunoscutii . 

noâ, curiositatea ne face s6 intrebâmii despre locul, de unde el este, 

timpul, când ai primitii esistența, autorăul Lui şi scopul esistentei - 

"sale. Aceste şi alte intrebâră se nascii in noi cu ocasiunea viderei fie- 

câvui obiectii. Dacâ, insă persâna, câtre care noi adresamii aceste in- - 
trebâri, ni va responde, câ, obiectul în cestiune nu are locul siii de 

esistență, câ nu este fâcutii in timpi şi de cine-va | şi că el nu are 

unii scopii determinati a, esistentei sale ; noi privimii la tote aceste 

respunsuri , ca la nisce midi6ce de deridere şi câutâmii afi satisfă- 
cuti în curiositatea nâstră de altâ persânâ. Cu o vorbă, inteleginta 

n6stâ contine in sine nisce notiuni de locii, durată, causâ şi efecte, 

midloce şi scopii; pre care le aplicâ la tâte obiectele ; ast-felliii , câ 

ea nu p6te as6 comvinge nici intru'ni modă, câ ar esista unii 0b- 

Jectii, care s6 nu aibâ unii locii în spatiu, unii momentii-in durată, o 

causâ şi unii scopii a esistentei sale. Aceste idei proprie a spiritului 

umani, cu t6te giudetele, ce suntii inseparabile de dânsele, cu drepti 

cuvântii suntii numite de mai multi filosofi : notiuni şi veritătă pri- 

mitive, ŞI aşa veritâtile şi notiunele primitive a intelegintei năstre 

suntii acele idei, care e pr ecedii şi suntă dasai bubiuro 07 catnoscenielor 

nostre, 

CARACTERELE VERITĂTILOR PRIMITIVE 

Ş 2. :Veritâtile primitive intrunescii, dupre observatiunea lui Bu 

fer. urmâtorele trei caractere : A 
a) Ele sunt aşa de chiare, incât, când cirie-va ntizpiinde de ale 

demunstra şi ale ataca, trebue să o facă acâsta prin nisce verilăti 

mai putin chiare. 
b) Ele suntii fOrte universale, in cât se poti gâsi in t6te locurele 

şi timpurele şi nu este omii, care şiin pregiudicii s6 nu le recunâscâ, 

c) Ele sunt aşa de adânc imprimate în spiritul nostru, incât ele 
>
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dirigts6 giudetele şi conduita nâstră; ba chiar şi a acelora, ce le 
negă, o - | | 

| Şi prin urmare caracterele ideilor primitive polii fi vesumate în 
acea, că, ele suntii chiare, universale şi diripuitărie, 

ENUMERATIUNEA VERITĂTILOR PRIMITIVE 

$ 8. Considerând natura veritâtilor primitive, filosofia pare, câ aii 
posedatii demult o listă esactă, a acestor veritâti. Aristotel aii dis= 
tinsii sub nume de categorii dece feliuri de notiuni, pre care el 16 
considerati, ca, esentiale ; ele dupre Aristotel suntit : substanța, ca- 
litatea, cantitatea, relatiunea, timpul, locul, situatiunea, actiunea, 
positiunea, şi modul de esistenţ. Altă filosofi, plecând din alt punti, 
Ii clasatii în altii modi. FOr6 de a espune aici diferitele opiniună 
in acâstă, privinţă, noi ne mârginimii numai în a espune notiunele 
cele mai fundamentale, care se manifestes& mai des in cugetârile n6- 
stre : | | 

a) Toti omul are notiunea de spatiul representată prin locul, ce 
continit obiectele. Toti 6menii sciu , câ nu este corpi, care.s& nu e- 
siste in spatiu şi câ spatiul se intinde şi dincolo de obiecte şi câ elii 
este imensi. Ma 

b) Totă omenii aii notiunea de durat; ei cu totii cunoseii necesi- 
tatea“ duratei în raportii câtre obiecte şi admitii tot-o-datâ, câ eu este 
și eternitatea, . A Sa n 

'€) Tot ast-feliii e cu substanța şi calitâtile, cu causele şi efectele. 
Noi scimii, câ tâte calitâtile presupunii o substanţă, câ tote efectele 
ai o causâ. Noi mai avemii şi credinţa, câ i6te causele suntii efec- 
tele causei ne create şi propriă sieşi, pre care noi o numim D-qei. 

d) Noi de asemine nâmii deprinsii avid tâte obiectele, create pen- 
tru ună scopii, la care ele și tindii. Când not nu intelegemii scopul 
esistentei unui obiecţii, noi atunci nu negâmii esistenta scopului în 
principiu , ci atacâmii numai debilitatea intelegintei nâstre. Acâstă 
credinţă este numită în filosofia : principiul causcă finale. 
„€) Inteleginţa posede notiunea primitivă de bine şi râii, de obli- : 

„gatiune şi drepti, de nieritii şi demeritii. Noi pronunciâmii cu t6tâ 
ocasiunea, acea, ce este bine, aii 16ă, drepti aii nedreptii, obligatoriu 
şi neobligatoriu şi recunâscemii meritul şi demeritul cui-va, .
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in +9) Toţi: omulare idea; de fiumast şi acestă ideă este fundamentul . 
“fie-caria arte. iti Aa ce A 

£) Imfine,- noi cu totii santem. comșinsă; câ lumea este gubernată 

de nisce legi uniforme şi constante , care se întindă: asupra inturor a 

„locurilor, şi seculilor,, DE e it 
+. Din aceste videmii, că: intelegința umană, mânifestăsă. cu tătă 0-' 

casiunea, veritătile primitive de : spatiu, durată,:substanță şi:ca- 
litate causă, şi:efectii, scopii „ bine şi reii, ohligatiune şi dr eptii 

merită. şi „demer ati, frumosi, oriformitate ete. ; i. 
. . pr pi a Nei a. i : , ACR a 
PCR po Ri e de da pt te 

ÎI . oua AMENTUL VERITĂTILOR PRISUTIVE , , 
Pee pa mutu ii 

A 
. ce 

“s4 “Intre veritatile primitive inele sunt necesarii precum. e 

credinţa, că totul are 0 causâ; altelei insă, fiind universale, suntăi tot= * 

o-dată, i in raport câtre D- dei, contingente; ast-feliii, este principiul 

stabilitâteă legilor naturale. | : 
Voinţă şi intelepciunea, luă D-deii e este acea, ce ai fâcutii legile | 

stâbile şi nemutabile ale obiectelor; şi tot in D- -deii s se află, funda- ă 
mentul finali a veritâtilor necesari. ' 

Când inteleginţa nâstrâ admite timpul şi spatiul ilimitatii, substanţa 

şi causalitatea absolută, regulele imutabile ale proportiunei, frumo- 

- sul purii, bunul supremi şi tote celelalte idei, ea recun6sce, câ, tote 

ideile absolute suntii una singur, care are de obiectii „pre. D: “dei | 

- luati ca imensă şi eternii, ca; causa primariă, ca intelepciunea per- 1 

fetă, și “dreptatea, imfailibilă şi suverană. ȘI 332, fondemerti, „bula E 

Tor. ideilor, pr imitive este D- dei. 
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ş 1. Sensibilitatea şi întelegința n nu u sunt satisfă câtârie de-a es- 
plica, operatiunele multiple, şi. variabile; ce: se e producă i in noi Şi ni 

-suntii.revelate prin conscienţă... îi RI 

-» Afară, de, capacitatea de a simţi, "de a a amă şi de a dati; şi afară 
9. 
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de puterea de a cunâsec adevârul, de a grudeca şi a memorisa, omul 
posede şi facultatea de « lucra aă activitatea. Activitatea este unii 

- faptii elementariu a spiritului omului ,' pre care fic:care o pâte ob- 
serva inlâuntrul sâii şi care e mai chiari, de cât oră şi co definitiune, 

Când noi simtimi ai cugetâmii , fenomenele respective îşi ati: in 

noi nu. atâta causa , cât subiectul lor; şi impulsiunea vino aici! de 

dinafară, dela nonceii, şi noi numai ne supunemi că. Nu o tot așa şi 

cu activitatea, precum şi in inomentul, când not luerâmit. Aici feno- 
menele emană dela noi inşine'“şi activitatea este produetiune 'pro- 

priâ a n6stră. Aşa dar in decomun caracterul activitâtei spirituale 

este spontaneitatea. . 

Cu tâte aceste activitatea este şi ca pânâ la unii gradii 6re-care şi 
mai puţin decât celelalte facultâti, condiționată de non-eii. Ea, a-. 
complininduiş şi singură, de sine, actele! sale, cere unii motorii, cares' 0 

e scite spre activitate şi care motoriii este vepresentatii prin impre 
siunele “sensibilă şi alte-ori prin actele intelegintei. Prin urmare fa- 
cultutea activittei depinde până la ună jradă Gr e-câre “de cele- 
"Talte facultâti ş „ct, tăte aceste eu este distinlă de: ele! şi destinată 
ali comanda. | m Da 

a ti, 
TE ' IE ţi IN Na . n Pa Pi. 
ei , 

„CLASIFICATIUSEA FENOMENELOR „ACTIVITĂTEL PE 
, : 4 i) .. ; e 

[ra . a 

Ş 2. Suntit” măi, multe state ai păsitiună, prin: „care e activitatea ș se 
imanifestesă + e . imi ; 

2) Prin: instintii de ordinariu se califică tâte actele, 'ce noi! acom= 
plinimă mai for de voea nâstră şi for6 dea, av6 conscienţii cerță des." 
pre scopul unor asemine actiuni. Aşa este actiuna;” prin care prun- 
cul, din noi nâscută, caută, sinul maicei sale, când el nu pâte nici 
„calcula, nică intelege scopul actiunei, determinate de necesitate. Prin- 
cipiul activitâtei instintive este o forța “misteri6sâ, o lege providen- 
tială, care ințrece progresul ratiunei umane. „Şi trebue-a mai adauge, 
câ nu este epocâ, in viaţa omului, unde el ș6 nu'luere instintivii 
şi lucrând, s€ scie scopul actiritâtei sale, ba de. multe-ori el nu are 
conscienţă nică de actul activitâtei. Impinşi de principiul activitâtei. 
instintive., noi, stând pre'ună puntii de câdere, intindâmii bratele. 
Şi aşa, înstântul' este acel'actii clementariie facultătei vointei, prin 
care noi esecutâmii nisce acte, fort de ă av î plină consciență, de ele. 
„.3:b) Actăle: e deprindere ai. 0 analogie cu cele înstintive; câ” aceste,
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caşi acele, nu presupunii nici calcul nici reflesiune şi suntit şi a- 

ceste obscure pentru consciență,, ca şi actele instintive. Când prun- 
cul i incepe a umbla pre picâre, musculii picârelor tremură şi fie- -care 

pasii a lui presintâ” unii calcul ,și.o- decisiune -conscienti6să spre a 
paşi ; indatâ însâ, ce acest actit se repetă de mai multe-oră, devine, 

câ, cl la pâşirea sa nu este "mai mult calculatoriu şi dupd unii timpii 

agăunge ,,caşi noi ; de, anu tin6.mai mult, contii despre mersul sti. 
“Tot ast- felii se întâmplă, cu: vorba , scrieri ea Şi cu tote actele. „Spiri- 

tuale şi, corporale, care, portă riumele, de; „deprinderi. Actele deprin- 

derei, având: “uni, inceput conscientiosă şi presentând unii, calcul i în 

vealisareă lor, ele devinii cu, timpul, instintive şi naturale ; „cea, ce ai 

şi fâcutii. „pre ceă vechi se dica: că deprinder ca este o adoiia matură; 

ŞI așa, actele deprinder că suntii nisce acte, a facultătci active, care, 

având anii începută, conscientiosii, devină după, o desă vepetire ună 

simplu înstintă, Nae pi Eta 

IL) Voința gidcâ rolul privcipali în viața morală e a. “omulur, Ta, 

“dupre. 0 espresiune 'celebrâ, ne-pune in centrul universului şi ne dis- 

tinge de celelalte fiinte, prin caracterul propriu, de a Jucra, dupre 

voinţă; şi tot ea, ne face capabili de unii, merită aii demerită, şi cu - 
9 Yorhâ, ne, face respunsabili de actele n6stre. Noi nu putemiă sâ fim 

xespunsabili. de actele mâstre sensibile, şi iuteleciuale,. find. câ, ele nu 

depindii numai dela noi, ele: :se conditionâsâ cu non-eul, Şi, pentru. a- 

cesta putemă. s6 fimii, espuşi: la erori ; în Gre-ce: actele voluntarii de- 
pindi numai: dela no şi solutiunele lor intru! ni modii ai altul de: 

pindii d dela, intentiunea nâstră, Şi ele se, efectui i în „deplină cunoscenţă 

„de causă. De unde videmii, « că caracterul: propriu a vointei este disiintii 

de. caracterul instintului, ce 0 precede şi a deprinderei. „ce [ „sucede, 

şi voința î Îşi esercită actele, sale in. cunoscenţă, de. causă Şi de scopă. 

Cea, ce voinţa voesce , ea, scie ce, voesce şi pentru care scopă, voesce, 

- Pentru acea, actul: facultătei, spirituale, numite activitate ar: ali 10- 

înţă, pote, fi privită, ca. 0 pitere a spir itulază prin cure el eseculă 

nisce acte intentionate. SERI ilie ci fa 

„Din “cele espuse vidumii sc fenomenele facuti ătză aclioe. sună 

de ir ci fi : instinte, deprinderi i, şi vointa, pr oprit $ gise., sau 
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ii N CAPITULI De 

ACTIVITATEA VOLUNTARIA ii 

, pa 

tii SI i "ANALISA ACTIVITATE, VOLUNTERIE 

"Ş Ţ: Observâmii stârile şi inomentele esentiale, ce compun pre 

acest fenomenă atât de capitalii a activitătei voluntarie, 

"Noi capatâmii dela diferitele obicete, ce ne ncungiură, 0 seriă de 

sensătiună şi idei , care se sucedii cu o varietate imfinită, şi care ni 
aducti împresiunele cele mai variabile, Copilâria i in genere cedâsă a- 
cestor impresitini, fugitive şi “puterics, pre care nare incă forță, de 
ale combate. Ci, când spiritul agiunge în cunoscența de sine, scena 
se schimbâ. EI obligă; pre facultâtile sale de a'isâ supune; el tine 
contii de aplicatiunea sensibilitâtei şi a intelegintei,; pentru ca să 
le dirige, “unde voesce ; el cu o vorbă se posede ; ca sâse gubernest. 
“Acesta este'cel intiiii senină şi momenti a activitâtei, Yoluntarie. + | 
"Când spiritul. este'i în asemine positiune, el are facultatea de alu- 

cra; ci lui îi trebue s6 aibâ o'cunoscență, distintă: şi precisă: despre 
totii acea, ce el trebue s6 fac. Une-oră” acestă, cunoscență cl o ca- 
pâtă Uşor, alteLori ins, aflânădusâ intre mai multe circumstante, spi- 
ritul esamins6, refietes6, se consultă, spre-a afla acea, ce este utilii 
şi onesti. Acâstă, comparatiune de motive se numesce doliberatiune. 

Indatâ, ce spiritul, percepe Obiectul ; ce'i prestă, indată ce el de- 
liberese ai nu asupra luă, | şi se comvinge, câ. este bine de a'] face, 
ai de a nu'l face, atunci el dice în inteșiorul săi, “trebue ai nu tre- 
Due s6 fac atare Incru, şi in urmarea unul asemine act psichică spi- 
ritul se pronunță: : voesc aii'nu voesce. Acâstăi voință și şi i ae- voinţă, a 
cost act psichicii” se numesce 'decisiuine. - “ 

* Find câ suntii „d6cisiuni uş6re şi. pripite, 'refletate şi spontane 
obile şi necerte; altele suntii ferme şi imvariabile care presintă 
şi râmânii neschimbate în tâte circumstârile, € ce se presintă spiritu- 

“lui, apoi, dela modul decisiunelor ; Şi a 'resolutiunielor! depindii'ş şi ca- 
„ xacterel6 6nienilor. Caracterele 'nedecisive-nui poti 'asâ pronunţa, şi 
a arâta voința lor; caracterele uşore şi flace pârâsescii dela ce întia, 
pedicâ xesolutiunele şi decisiunele lor şi le schimbă ne'ncetat, Carac- 
terele decisive mergi intru'nii modii neclâtitii la scopul propusi. Şi 
imfine caracterele opiniatre şi ferme nu încetesă de avoi acea, pen-



isa dorinţa. mi, 
tru cate s'aii decis, chiar şi in'casti, când sedii, câ. nu mot a'şi răa- 

ENI re te IE ERE ITI ti PI Ai 

Spiritul, luând decisiune pentru o actiune Gre:care,i pune în mis 

care'or găbele necesarie, spre a 0 acomplini ; el operâsâ şi lucrâ: Une- 
oră €] se decide de anu lucra, : aiă de a lucra mai târdiu, dupâ:o di şi 
dupre: 0 maner. ali alta, comform' circunistârilor, Resotutiuriele: in 

asemine Casă aii de” scopit: a'amâna 'actiunele şi ale supune circum: 

stârilor;:cea ce însă nu ne pote: face, de a comfundaă: decisiunele “cu 

actiunea şi anu recunâsce pre decisiune, că unii actii acum acomplinită. 

Resumând, dicemii : câ «sc posede, a deliber "a, asc decide şi u 

lucra suntii cele patrui dleniente, ce compuniă pre fie-car e actăi 0- 

luntariii. 
'Trebue a observa; câ din tote elementele, ce compună activitatea 

voluitariâ, numai decisiunda şi activitatea sunti elementele, ce tre- 

bue sâ ni atragă atentiunea.; 'şi anume activitatea din puntul de vi- 

dere a psichologie, şi dăcisiuneă din puntul de videre' a respousabi- 

litâtei morale, ia: Sta „să 

Activitatea, S'aii actul ultimariu a “facujtataă voința; se conditio- 

n6sâ cu non-eul,, şi esecuitarea/ acestui actii cere și concursul circuin- 

stârilor, şi nu “depinde; numaă dela: Pul nostu, precum posesiuiea de 

sine, deliberatiunea'; şi decisiunea. Activitatea, pentru! acesta nu are. 

nici o importanţă morală. Acea ce niorala consideră şi prescrie! 0 

importanţă este acel elementi a actului voluntariu ce depinde DU-, 
mai dela noi, adică decisiunea: Decisiunea, ce intrunesce in sine pre 

cele doiie eleriente” precedente, atrage: după sine totitimeritul şi de- 

meritul morali. Omucidul, co ivaii esecutatii decisiunea vointei sale 

din cause de obstacule este! tot atât de culpabili neuitea moralei, , 

ca/şi acela, pre e care ati favorisatii civouumstările, de a şi i esecuta re- 
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o Vorpă Livetăte se intrebuinţas6 î în maj! "ulte' seise, "Une-ori i in 

samnă” facultatea! de a “lucra şi noi fie- care dicemii: “ei acuinu" sunt .
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“liberi de a merge şi'a mişca braţul mei. Une-oră insamnâ posesi- 

unea unor dreptu, precum a dispune de sine şi de Dunurile.sale și 

atunci se numesce libertatea naturală ; acel dea pastra” unii; cultă 

propriu şi se numesce-libertatea conscientei ; dreptul de .a delibera ' 

şi atunci noi numimii pre acest drepti libertatea cugetări etc. Ci 
sensul! psichologicii ş şi adevâratii a vorbei libertate este acela, la care 

nii condusi analisa activitâtei voluntarie. Cu o borbii, libertatea psi- 

chologicâ este, puterea de a ne decide,: a de a opta pentru. o parte 

şi care se numesce liberul arbitriu,: + eta 

al DESOSŞTLATIUXEA LIDERTĂTEX n | 

Ş 2, Dotie. serie de argumente ni. potii.servi in acâstă ccstiune. 

„In fie-care momentii consciența ni spune, câ: noi, putemii sâ. fa- 
cenit o mişcare Ja dipta, aii la, stânga „ Dacă că.am naentea me 0 
„carte, dela mine insumi depinde a continua lectura, : aii de 3.0 între- 
rumpe. Aceste şi alte fapte ni le demonstră în t6te dilele coisciența 

şi ni spune, câ. ele depindii dela simpla n6strâ, voinţă. Noi: insâ. ci- 

tâmă aici nisce, fapte mai seri6se. Când interesul, pasiunea şi, obli- 
gatiunea ne indâmnă la lucr ură contrarii, atunci dela n0ă de spinde de 

_ane decide pentru datoriă și obligatiuue , -de ane, supune pasiunilor ' 
aii de a lucra dupre calculele interesului. Soerat, „pentru esemplu 
put6 sâ'asă din inchis6rea, sa, ci el aii preferati asă supune obliga- 
tiunei, ce impune fie-cârui cetâțanii vespectul. legilor şi ai bâută ve; 

„„ninul. Lupta, dintre egoismii şi virtute, petrecută in fie- -care din noi 
cu ocasitinea unor decisiuni voluntarii, ai avutii loci şi în Soerat, 
ŞI el. dacă s'aii decişti pentru virtute, apoi, acâsta Suit făcută i in Spi- 
ritul sâii, prin sine însuşi, nesupunândusâ unci imiluență esteridrie., 

Bel se întrebă, cu acestă ocasiune, dacâ, consciența mu scapă ( diu 
videre o parte din causele, € care producii decisiunele şi resolutiunele . 
n6stre ; dacă increderea nstrâ, în liberul arbitrii nu este o credință 
vagă şi ne basată, şi dacâ noi cu acâstâ'credință nu suntemii supuşi 

„unei amâgiri spirituale, care ne asigură, câ actiunele v oluntarie sunt 
libere de ori-ce imfluinţă, esteridriă' a spiritului. « S6 presupunemiă, 
dice el, câ consciența nu ni revel6s6 tote causele decisiunelor nâstre; 
dar este o veritate, pre care'ea nio atestă: cu "evidența ce mai mare, 
Şi cu auțoritatea, ce mai nefailibilă, câ decisiunele ndstre, oră de ce ” 
motorina lori, ar, A provocate „ăi « de „eausă, pre, însuşi, „Spiritul
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nostru. Find fârte de multâ-oni ne certă în raportii câtre causele, ce 
“ne faci s6 Jucrâmii, noi nu ne indoimii cât de putin despre acea, câ: 

no lueramă , noi voimi şi ne decidem ; 'şi tot-o-datâ. cun6scemit ,. 

câ principial acestor acte: voluntarii 'sunternă noi inişine.»: Eca, ce: 

spune 'corisciența fie-câruă omii, cu ocasitinea, urior asemitie acte ; şi 

testimoniele conscientei ni demunstrd d intru?nii modă ne futi li 
Donul cabine iii Die i tie mă i 
Ci pentr u ca sâ putemii face 'acâstă veritate evidentă; studierii a aici 
faptele, ce insotescii pre deter minatiunele nstre şi vomii side, „CÂ: 

“ şi rationamentul ni demunstră liberal arbitriu, tiu 

Mal naente dea Ineu în noi: înşine, noi: comparâmii diteitole parti 

stântăgibee şi ne 'avantagi6se a unui obiectă, adicâ deliberâmii, Când. 

ei iu mâ simt; capabili de amâ decide pentru.o:paite; consult: pre 
altii, de unde aud o'pârere aă'alta şi ei nu mâ decid; decât pentri 

acea, ce voesc. » Dup ce am operatii decisiunea. me şi ami realisatii - 

acea, ce vo&m, cii aprob ai. disaprob acea, ce m făcută; iQic, câ am 

“ comisii o erdre, am fâcut uni râti; ati-uhii bine. Acura cine nu vede, 

câ, aceste “fapte” presupunii libertate Și ele nu se  esplică f0:6 'de libe- 

rul arbitru? . 
Dacă ei; pre de altâ parte, w'aşi a liberi, nași pute sâ dai o di- 

rectiune voluntariă 'instintelor corpului ; dacâ, ei n'aşi fi liberi, n'aşi 

put6 's8 schimb conduita m6, comform circuristârilor ; şi faptele mele, 

fiind resultatul decisiunelor mele. n'ar.pută'sâ'şi atragă nici o r6s-. 

ponsabilitate morală ; “la Qânsele ar fi trebuitii: s6 privimii, ca la, cur- 

gerea ape, ca la arderea focului şi cu:0 vorbă, ca la tâte actiunele- 

fizice, în rii ti ata mia tati 

“Şi notiunea dospit datoria şi opligatiune: ni deniunstiă destul de 

chtar bberullarbitriu. Obligatiunea şi datoria nu potii esista,, decât 

sub conditiunea; de-a pute fi praticate; pentru câ; la din. contra ni- 

mine nu Sar obligainică intru'nii modii. Rationamentul ni spune, că 

noi avemi “obligatiuni personale şi câtrâ alţii, şi câ facultatea de ale 

implini este în noi; iAceste ni “probâs vătionămentul, fârâ ca s6 pâtă, - 

riega atât esistența obligatiunelor;: cât şi a facultâtei de ale pratica.. 

- “:Resumând: noi putemii dice, câ atât testioniele conscienteă;: cât 

şi diferitele notiună şi aigumente ale rationiamâintialui ni demun- 

stră, câ noi aveti 0'uoâ, liberă, şic că liber ul arbiiri iu „este o 0'rea- 

“litate, «i pi ati III 
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"în 2%: REPUTATIUSEA FATALASMULUL: > cit 
. PL. 

-$ 3. Dogima libertâteă şi a liberului arbitriu ati fosti contragisă şi 

supusă, legilor necesitâtei şi a destinului, adică falii, de unde Şi 

vine numele doctrine de. fatalistă, : i 

Fatalismul îşi are inceputul in religiunele antice, şi Ro-cina cu- 

nâsce ce importanţă av6 iu panteismul grecii dogma destinului. De- 

stinul- era o putere LL „ care supun$ a actiunele deilor ș şi a Gmenilor 

necesitâtei. Ma: ! 
i: Stoicismul ai favorisată actsta dogmă disolătâriă, Bla ai acordată 
destinului grecii atribute, pre care 16 râpitii dela D-dei şi ati con- 

sideratii decretele lui, ca pre nisce lucruri salutarii a ratiunei eterne; 

ci stoicismul prin acâsta n'aii stabiliti libertatea în drepturele ci, şi 

pentru t6tâ, virțutea, şi decisiunele bune a omului el aii lasatii la spi- 
ritul numai a filosofului de a simti și a percepe decisiunele bune aii 

„rele, forâ ca, tot-o-dată sâ pâtâ-as decide pentru acea, ce voesce.. 
Crescinismul şi filosofia modernă, n'ati fostii libere de Gmeni, ce 

aii profesati doctrina fatalistă. * i EI 
- "Diferitele secete religidse şi in special secta predestinatiuncă, con- 
centrând t6tâ activitatea in: mâna creatoriului, ai lasati omului nu- 
ai o umbră de libertate. Dupe acestia, Machomet aii propagatii fa- 
talismul în Orientă, iar in Ocidenti Luter şi Calvin ai desvoltaţii a- 
cestă teoriâ:pânâ la ne plus-ultra. Luter chiar ai scrisii în acestâ, ce- 

“ stiune unii tratati, intitulat : « de servo arbitrio >.: 
Filosofia , dupre esemplul teologiei , numerâ, mai multe sisteme, 

ce ati desvoltatii fatalismul. Hobe, reducând voința 'la o simplă do- 
rință, care cobstitue libertatea omului, ş Vi dâ. posibilitatea de' ass 
mișca, el restringe astă libertate în legile. naturei şi o comfundă cu 
instintul, Spinosa, pre de altâ parte,.plecând dela principiul, câ tâtâ 
'causa 'lucrâ, necesarmentă , vestringe libertatea şi 'insuşă in D-gei și 
o supune necesitâtei , interidrie lui. Colin ; ; discipul a lui Loke, ne- 
gând liberul ârbitriu, îl supune diteritelor” cause şi circumstâri a vi- 
etei.: Acestă dogmă ati fostii profesată şi de multi encielopedisti, pre- 
cum Diderot, Holbach, Lametrie şi. altii. : i Mea 
» Obiectiunele, ce fatalistii faci. libertâteă omului, se se  basasă parte 
pre deductiună, trase din observatiunea naturei omului, iar parte pre - 
pârata dificultate de a concilia liberu] arbitriu cu perfectiunea divinâ; 

, 
.
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Obieeliunea ce mai seri6sâ, fundată pre natura omului, constă in | 
acea, « câ sufletul nu Imerâ fârâ de motori, şi câ motoriul cel mai im- 

portantii dispune chiar de activitatea nâstrâ. De aică apoi eonchidii, 

câ determinatiumele și decisiunele nâstre suntii productul motivelor 

și 'nu'ofectele enusei personale, > e 

“Noi recunâscemii , câ omul: nu lucră fârâ de motive, şi motivele , 

dupre ndi, numai dispunii şi înclină pre omii spre activitate. Ș6 ni 

presupunemii, pentr esemplu, aetinnea ce mai interesantă şi ce niaă 

ohligâtoriă pentru noi. Dela noi depinde de a:0 eseenta, ati nu, şi de 

minlte-ori videwii , câ actiunele cele mai favorabile şi mai interesante 
nu se esecută de Gmeni numai din causă, câ nu voescii, In omi, tre- 

bue s6 rectinâscemil, 'câ este o putere de resistență, care de male 

ori nu cedă nică rationamentuluă nică pasiunelor. 
După aceste fatalistii aii mârginitii libertatea în temperamentul o- 

mului, îi modul vietei- şi în deprinderi ; ; prin nrmare omul se nasce 

virtuosii, ai viciosii, precum el se nasce vigurosăi ai temperatii şi cu 

o 'vorbâ, moralitatea depinde dela natura omului. Fârs indoslâ tem- 
peramentul şi tote celelalte conditiuni colnerâ'la praticarea virtutei 
şi a viciului, dar nu putemit dice, câ ele li condition6s€ esistenţa. 
Noi nu trebue sâ avemii în videre casurele esceptionale, precum este 
escitatiunâa, organismului; somnambulismul, nebunia ete, unde în a- 

devârt aceste se potii lua de cduse; Noi trebue s& Iuâniit starea ui 
normală, şi 'atuici videmi chiar, câ temperamentul, modul vieţuirei 

şi deprinderile , suntii numai nisce motive, care prin simtimântele şi 

ideile, ce nască, “numai înclină , dax nu dispun și de decisiunele 

nâste,: Şi “dacâ temperamentul. şi organismul omului are o aşa de 

mare importanţă, apul in asemine casti noi trebue s6 inchidemnii ochii 

dinaentea- resultatelor educatiunei , ce probâst cu evidența ce mai 

mare libertatea omului. Atunci în deşert pâventii şi pedagogii nostri 

luert” şi se 'ostenescii de a 'alteră inclinatirinele nostre cele rele şi ale 

inlocui priu altele: Cu o vorbă; noi trebue să recunbscemii şi aici, câ 

temperamentul şi tâte celelalte conditiuni de viaţâ- a omului [or- 

mese liberul nostru arbilriu numui în esistența posihiă , fâvrâ de 

al determina în esistența luă reală. 

Fatalistii mai dicii, câ liberul ar rbitriu contradice : a) prescientei 

lui D-qei, fiind câ unii actii liberii nu pâte fi prevâgată, b) A tot- 

putericiei lui, câ adicâ, nisce acte libere nu se supunii a tot puteri- 

10
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ciei lui D-deii şi c) dreptâtei şi bunâtâtei lui, câ adicâ liberul ar- 

bitriu duce pre omii mai mult la râii, de cât la bine. 

Dacă e vorba de presciența divin, apoi trebue să scimii, câ acest 

terminii pentru spiritul umani este nâscutii.din idea sucesiuneă Lre- 
entului, a presintelui şi a venitorăului, ci sucesiunea nu este aplica- 
bilâ la D-Qeii; fiind câ D-qeii, propriu vorbind, vede, îar uu prevede 
actiunele umane; şi in asemine casti omul este liberi de a luera, ce 

voesce, şi D-deii putinde, de a'] vid cea, ce are se lucre. 
Tot ast-feliii e şi cu atot-putericia. Acest micii domeniu de ac- 

tiune, unde omul îşi desfișurâ vocea sa ce liberi, nu este o proprietate 
2 lui, ci alui D-deii; şi noi lucrâmit în dânsa dupre permisiunea lul 
D-deii. Libertatea deci nu contra-gice atot putericici divine, fiind 
câ ea îşi are esistența şi esereitiul săi în D-dei, 

Vine, imfine, ca sâ observâmii şi modul, cum se conciliasă liber- 
tatea omului cu dreptate şi bunâtaiea divină, în raport câtră relele 
mosale, provenite omului dela liberul arbitriu. Şi credit re, fatali- 
stii, câ I-deii ar fi fostii mai bunti şi mai drepti, de nâr fi privati 
de libertate, care e una din calitatile lui şi nr fi pusi sub acel6şi 
legi, sub care se desvoltă, natura ? Şi cine este mai ferice in posuli- 
unea sa normală, omul liberii, at obiectele naturei, ce lucrâ numal 
dupre instinte? Omul, bucurândusă de libertațea sa in margenile le- 
gilor, prescrise lui, şi în acâstă libertate , praticând chiar râul, nu 

„pâte face, ca D-qeii sc nu fie drepti şi bună. D-qeii tot in puterea 
acestor calitâti divine aii trebnitii, aşa gicând, se de şi omului liber- 
tatea, care e una din proprietâtile sale divine. Prin urmare nol vi- 
demii, câ liberul arbitriu a omulaă nu se opune prescientei divine, 
pentru cuventul, câ D- (lei, scie, iar nu prescie, ca omul ; nu con- 
tragice atot-pulericică divine, fiind: câ omul se bucură de unii 
gradăi de activitute liberă numai în urmarea unei concesiuni din 
partea lui D-geii ; şi îmfine liberul a: bitriu mu este contrariu nici 
dreptătei şi bnâtăteă divine, pentru rătionamentul , câ chiar. a- 
ceste calitâti divine împuniă lui D- deii de a crea pe omi liberii î.



SECTIUNEA APARA 

ESENȚA SPIRITULUI, 

Doo ei 

CAPITUL | 

PERSONALITATEA ȘI SPIRITUALITATEA SUFLETULUI 

EUL, UNITATEA ŞI IDENTITATEA ul 

$.1 Când Descart aii departatii din spiritul stii tote notiunele 

" dubie, singura notiune, pârută lui nedubii, ati fostii cugetarea. El ati 

observatii, câ cugetarea implică esistența subiectului cugetâtoriu , şi. 

pentru acâsta el ati pusii de fundamentii a scientei umane entimema: 

cogito, ergo sum. i - 

Noi nu putemii nici cugeta, nică simți, nici voi, fârâ de a raporta 

aceste actiuni şi facultățile, ce le esecută, la uni priueipiu, la o fiinţă, 

ati la o substanţă, care este centrul vietei spirituale. Precum calitâ- 

tile fisice suntii indispensabile de substantele respective, tot-ast-fe- 

- li gi cele spirituale presupunii unii centru şi unii principiu, care le 

regultss.: | - ' 

Fie-care din noi recunsce în fenomenele conscientei unii princi- 

piu şi acest principiu suntemit noi, şi noi iuşine suntemii acia, ce 

cugetâmii, simtimit şi voimii ; şi pentru acesta, acest principiu se nu- 

mesce fâră distinetiune Lu ati spirităi. Acestă doi lermini sunlii sino- 

nimi şiterminul Spirită, luată în sensii speciali, insamnă principiul. 

activitâteă spirituale, priviti în abstratul stii; in 6re-ce Bul este a- 

celaş principiu în concretă, care tot-o-dată, are şi cunoscența de sine. 

Sufletul posede o activitate esentială, acâria simtimentii se com- . 

fundă cu cel de esistenţă. A esista pentru spirită insamnă a lucra ; 

fundamentul esistentei sale nu este numai cugetarea, dupre cum "la 

“priviti Descart, ci activitatea, dupre cum “Jai definitii Leibniţ. Pen- 

inu acesta spiritul cu dreptă cuventă, este definitii, ca o putere, ce se 

cunâsce « vis sui conscia, >. i - 

Prin cunoscenţa intimă a energiei proprie, spiritul Yese din clasa
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obiectelor, şi se redicâ pân6 la rangul de persânâ. Personalitatea, spi- 
ritului nostru resultă propriu din acea, câ se cunâsce, spre diferință 
de minerale şi vegetale, care se ignorâsă cu plinitate. Insuşi anima- 
lu, deşi dispune de o simtire de sine obscură, fiind că nu refletâse 
asupra simtirei sale, şi pentru dânsul totul se reduce la nisce împre- 
siuni comfuse,-el nu are, propriu vorbind, personalitate. Singur su- 
fletul, dintre fiintele pâmeutescă, posede o esistență personală, fiind 
că, avendd consciență de operatiunele sale, el se distinge de tste ob- 
Yectele, cel incongiurâ. Universul pentin dânsul este impârtitii in 
doite clase, care nu se comtundă nici o-dată : Zul şi non- Jul, 

De unde videmii, câ spiritul nostru, este'o putere in activitate şi 
tot-o-dată conscienlidsă, şi cu ust-feliă, el este Ii, ai porsond, 

In acelaş momentii, când spiritul are consciență despre activitatea 
sa, el simle câ unitatea şi identitatea suntă atribute esentiale a lui. 

a) Fenomenele vietei psichice suntii multiple, far principiul acestei 
viel este unici. Noi simtiti torte chiar, câ cugetarea nu este pru- 
prielate a unei pârti a spiritului, simtirea a altia şi voința a unei a 
trea; ci câ tâle operatiunile cu facultățile, ce le esecută, apârtinii la. 
aceaş substanță, NE a, Ma 
_ Rationamentul, pre de altă parte, vine şi aici, a prob acest sens. 
intimi. Dacă spiritul mar fi, dice el, decât o agregatiune de părti, 
nu S'ar pul€ esplica nică eoncerlul facultăților n6stre, nici armonia, 
ce presintă desvoltarea lor, precum chiar nică operatiunele isolate, cotu- 
paratiunea, giudețul ete. Comparalinnea presupune unii centru, unde se, 
reunescii ideile de comparatii; far giudețul unii arbitriu, ce le pronunță. 

De aici videmii, ed art conscicutu, cit şi rationamentul ni por. 
besc, une prin sensul internă, iar celulaltă prin concertul şi ar 
moniu fucultătilor intre dânsele şi « operutiunelor fic-ciria cu pu- 
citată, că spiritul nostru este sutul, «ulici substanța sa nu este comn- 
pusă, cu materia, din părti, susceptibile de separutiune, şi câ, prin 
urmare, el este simplu şi indicisibilă. | a 

b) Certitudinea identitâtei este probat, de consciență şi memoțiă. 
Conseienţa ni spune acei, ce noi suntemit în presentii,. tar, memoria 
„acea, ce am fostii în trecutii. Acum, alatnrând aceste doie tostimo-.; 
nie, noi atlâmii, câ suntenii acum cea, ce am fostii seri ; adică identici. - 
„Facultătile nâstre se desvoltă nencelatit ; ideile nâstre variase; 

simțurele nâstre se schimbă ; conduita, n6stră presintă, directiuni, 0- 
posite, şi în centrul unor asemine vicisitudine şi schimbâri persâna 

. '
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, , : E o . 
nâstrâ vâmâne neschimbată, şi ne transformată, De unde videmt, că 

spiritul nostru este identicii; câ substanța su su se schimbă, şi câ 

ea este astâi acea, ce aii [osti ieri şi va [i mâne acea, ce este astă i. 

-  OAPITUL UL 

DISTINTIUNEA SUF LETULUL DE CORPU ȘI RAPORTURILE LOR 

DISTINTIUNEA SUELETULUĂ DE cond Ă 

ŞI. Corpul nu este anul ; el este compusii din pârtă, legate ino. 

tre sine prin o putere necunoscută. Dicemii în adevâr an corpii, pre- 

cum Qicemit şi unii su/leti „ ci unitatea corpului este, propriu “vor 

pind, nominală, ; o asemine numire-nu este. propriă substantei corpo-: 

rale, care este multiplă. | E 

„Corpul nu este identici, caci se schimbâ. Dupre observatiunele fi- 

siologice,: noi scimi, câ în nisce peri6de seiute, substanță corpului - 

nostru se alteresâ. Atomele, ce "lati compusii intru'nii momenti, suntit 

inoite prin altele,.aşa câ dupâ unii timpii 6re-care corpul este com- 

- pusti din nisee atome cu totul streine de acele, ce I6ii avutii la nae- 

cerea sa. Singură forma corpului este acea, ce presintă unii elemeutii 

de permanenţă, care, conservând pârtile organismului şi raporturile 

lor de esistență, le allerese, incât privesce pre mârimea lor. 

Imfine, corpul, presentândi unii gradii dre-care de activitate, nu 

„este activii prin sine însuşi şi ce e ma mult, câ nu e liberă. El nu 

axe iniciativa, aelivitâtei sale şi, când el este pusti in mişcare , acti- 

vitatea sa este 6rhă, şi ore de constcienţă. m 

„Spiritul însă este unul, identici, şi domnă, operutiunelor sale; 

şi acestu ni probisă, că, spiritul este distintii de corpi şi mică în- 

tron, modă muz potă fi comfundate.uceste doite substante. Câcă cum 

putemii s6 comfundâmit unitatea şi simplitatea cu pluralitatea şi com- 

positiunea P acea, co nu se schimbâ, “cu aceă; ce varias6 nencetat ? 

substanța activâ'şi liberă , care are: responsabilitatea, actelor. sale, 

cu o substanță, ce nu lucră şi nu se repausas6, decât intru ni. modii = 

impunâtoriu ? i ie 

_Descart ai agtunsii la aceaş conclusiune prin analisa ideilor, ce. 

“noi avemii despre spiritii şi materiă. « Spiritul, dice el, este unii ce, 

care cugetă, percepe, afirmă, negă,.voesce şi nu voesce, care'şi ima- 

ginâs6 şi simte, Şi materia este unii ce, care te intindere, resistență, 

: 

e
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figură, sont etc. Acum, ce e comuni intre aceste dotie:substante şi 
ce diferență nu videmii noi intre cugetare şi coldre, intre sonii şi plă- 
cere, intre intinderea mesei, ce noi numiti corpii şi decisiunele ns- 
stre ? Şi mai adauge, câ noi cunâscemii substantele dupre proprie- 
tâti şi dacâ proprintâtile corpului suntii distinte de cele a sufletului, 
atunci acestă analisă ni probâsă, că intre corpii şi sufletii mu cste 
nici o asâmânare, ci, su/letul este distintii de corpii şi tol-o-dută 
0 substanți spirituală. » | - 

"REFUTATIUNEA MATERIALISMULUĂ 

" $2. In anticitate Epicur, şi Lucretiu, ar în timpul moderni Hobe, Colin, Holbach, Lametrie „ Caanis şi altii at contradisi distincti- unea sufletului de corpii şi ati comfundatii intre şine aceste doito sub- stante diferite, pentru care şi scâlele, ca aii prolesatii aceste doctrine, sati numitii materialiste, E 
Obiectiunea principală a materialismului constă in acea, câ sufie- tul se desvoltâ impreună cu corpul şi el participă la tote alteratiu= nele corpului; câ el e plini de febleță in copilariă şi in bâtrineță, „ Yigurosii şi putericii in cetatea matură; vioit şi ardentii în monieu- tele de sânilate, inertit şi laşii în ntaladiă şi cu o vorbă, cum îl cântă Imcretiu in versurele urmâtsrie : 

- Gigni pariter cum corpore , et una 
Crescere sentimus, parilerque senescere mentem. Nam velut înfirmo pueri teneroque vagantur Corpore, sic animi sequitur sententia tenuis ; Inde uhi robustis adolevit; viribus aetas, Consilium quoque majus, et auetor est aninui vis, Post, ubi jam validis quassatum est viribus aevi Corpus, et obtusis ceciderunt viribus arlus; “Claudicat ingenium, delirat linguaque mensque : - Omnia deficiunt, atque uno tempore desunt, | 

-FOr8 indoelă spiritul, uniti cu corpul, urmâs6 alteratiunelor lui şi pare, câ chiar se supune schimbârilor lui. Dar esie re unii ce varii, de avid6 desvoltarea intelectuală intrecând pre ce fisicâ ? Și de câle-ori not in corpuri debile, în corpuri, ce'i ati organele râii for- mate, aflâmti o sagavitate şi un spiritii aetivt > Şi nu se vâdă bă- . tin, carii conservă şi pânâ la adâncă bâtrinete vioiuciunea şi vigd- rea giunetei > n N , 
4
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„ POr6 de a imvoca mai multe esemple de o asemine natură, noi ni 
presentâmii unii altii esemplu, câ spiritul, fiind o causâ, lucră de 

multe-ori contra legilor naturcă, în directiuni contrarii. El admite 

acea, ce ise pare buni şi I6pâdâ acea, ce pentru dânsul este râi a | 
cesta este unii ordinii de lucrari, propriu şi corpurilor. Dar el de . 

mnlte-ori, pentru diferite consideratiuni, admite acea, ce el cuii6see, 

câ este râă şi I6pâdâ, acea, ce şi el scie, câ este Dunii. 

Materialistii opicclâst incâ câ noi nu cunâscemii tâte proprietâ- 

tile corpurilor; câ D-Qeă prin ună actii a atot-putericiei sale ai pu- 

tutii s& acorde şi materică facultatea de a cugeta. Noi respundemit 

lui Loke, formulatoriului acestei ebiectiuni, câ dacă cugetarea a- 

partinesce şi la unii obiectii, ce are intindere, apoi ea nu este'com- 

patibilă cu schimbarea şi complesitatea materici şi câ prin urmare 
D-qeăi m'aii putută s6 creesâ legi contradicâtdrie. Putemii noi dice, 
câ erierul este acel, ce cugetâ ? Acâstă pârere, susţinută, de fisiologi 

şi de medicul Caanis, în opul' sii « despre raporturile pânteă fi- 

sice şi morale a omulhă » nu represintă conditiunele :cerute de: cu- 

getare. Crierul, ca şi tâte celelalte parti a corpului, eşte ună agre- 

gatiă de atome, care, prin urmare, nu are proprietatea de afi unicii şi 

identieti.. Atâta numai putemii admite, ca crierul să fie organul 'cu- 

getâreă, precum mâna este organul pipâirei şi urechia a audului. 

Mai suntii, şi alte pâreri materialiste, privitârie pre identificarea 

uaturei spirituale cu aces corporal ;. dar tote pârerele, continute de 

istoria, filosofiei, precum şi acele ce mai potii fi formulate de sc6la 

materialistâ, cadii şi se refută fârte uşor prin acea, câ materia nu in- 

trunesce proprietâtile de unitats şi identitate, care suntă forte nece- 

sarie iu actul cugetirei şi specialmente i in cel: a memoriei. ' 
i 

RAPORTURILE DINTRE SPIniTU ŞI cord, 1 ESPRIMATE PRIN MAY MULTE OPINIUNĂ 

Ş 3. Find câ- sufietul este &istintia de corpii, apoi în ce constă u- 

niunea corpului cu sufletul , de unde resultă viața n6strâ de pre pâ- 

mântă ? Cum putemii esplica, câ doiie substante, de natură” oposite, 

ai pututii sâ fie aşa de strins legate intre: dânsele , incât omul. nu 

este 'nici unii spiritii curată, nică unii brutii; ci unii ce, compusii din 

amandoiie şi o uniune ârmonicâ a. doiie substante ,. care se numesce 

omii? Ac6sta e cestiunea, ce ai ocupatii pre filosofia modern în per- 

s6na, lui Descart, Malebranş, Spinosa, Leibniţ, Euler ete.
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- Dupre Deseart şi discipulii. nl, corpul și sufletul se desvoltă in 
doiie linii paralele, comform nature lor cei distinte, Sufletul, care 
nu €, decât cugetare, nu lucrâ asupra corpului ; corpul, pre de altâ 
parte, ne fiind, decât intindere, nu lucră asupra sufletului ; şi corpu- 
vile nu lueră chiar şi unul asupra altuea ei D-deii modifică sufletul 
dupre mişeârile corpului, şi dă imişeâri corpului dupre. voința sutle- 
tului, Fie care substanță este, prin uvmare, o eaust eficace en ocasi- 
unea modificatiunelor, ce se opereze in altă substantă. Bea pentru ce 
teoria carlesiuuâ aii fostii uumită de istoria filosofică ipofesa cuuselos 
ocasionale, | Ra 

Leibniţ ati profesatii, câ corpul şi sufletul, conservând viaţa lor pro- 
priâ, sunti creati de a manifesta. modificatiuni, ce corespundii intre 
sine; precum doiie orologe, bine regulate, arată aceaş ră, Acâstâ ar- 
moniă dai6se mai paente de lume ; ea îşi are inceputul sâti in inte- 
lepciunea divină ; ca este, dupre espresiunea lui Leibniţ, prestabilit. 

Altii, precum filosoful anglesii Cudvort, ati imaginati o substanță 
întermediatsriă intre sufletii şi corpii, numită mediatori plastici ; 
ea participâsă din natura ambelor substante şi are rolul dea uni su- 
fletul cu corpul, 

Oteoriâ mai vulgarii este acea, a îm/lusului fisict, care admite 
actiunea directă a corpului asupra. sutletului şi vice-versa, Acesta e 
pârerea matematecului Euler. :  - a a 

'Tste aceste pâreri despre unirea corpului eu sulletul dai locti: la 
o seri de obiectiuni, Cum conciliâmii noi ipotesa, causelor :ocasio- 
nale şi ce a armoniei prestabilite cu simțul activitâtei nâstre» per- 
sonale, cu esperiența dilnicâ, care ni probâs imfluența directa a spi- 
ritului asupra materiei şi a materiei asupra spiritului ? Cine ni pote 
proba contrariul, câ la'intindexea braţului nostra nu suntenii noi in- 
şine causa acestei mișcâri? Doctrina îm/lusului fisicit este mai pu- 
tin departată de sensul comună ; ci ea nu esplicâ principiul sâii şi nu 
arată aplicatiunea lui în acâstâ cestinne. Acestă cestiune, mai bine 
dicând, este refusată mintei muane, şi metafisica prin încercârile sate 
nai fâcutii alta, decât ai inlocnitii o pârere prin-alta. Acea „ce ne 
interesas€ pre noi mai mult, şi are o importanţă atât psichologicâ,, 
cât şi morală, este cunoscența. urmatoris şi noi o'scinii, câ spiritul 
este distintă de corpii şi el este causa tuturor fenomenelor mintale. 

i ati PINE Ss
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“geniul filosofiei — 

  
i a 4 OBIRODUL LOGICEI i. 

r . : d 
îm e : PE îi : „7 

* Ş'1; Lumea spiritelor are legile sale, ca şi lumea corpurilor, Cu- 

“ getârile n6stre nu se formâsb şi nu se I6gă intre sine intru'nă modă 

 intâmplâtoriu ; ele ai intre dânsele raporturi constante, imvariabile 

"şi esentiale, cars facii ca 'unele s6 provâce pre celelalte şi ca, dacă 

“partea, întia a cugetârcă este admisă; adoiia se nu pâtă fi negligetă, - 

” Gunoscenţa: legilor priinitive şi esentiale a cugetâreă aii fâcuiă pre 

= Aristotel, casâ prescrie de obiect propriu a logi- 

..“ecă studiul legilor caigetâreă, Logicii ins6 Portei Regale, conduşi fi- 

“ia de unii spirit curat praticii , ati făcut din logică o artă, care 

"are de obiectii manuducerea cugetâreă la cunoscenţa obiectelor, pri- 

"vitârie pre instruirea propriă şi a altora. Ci cum putemă noi 56 di- 

“ Tigemit nisea fanetitini, pre cară nu le cunâscemii ? Cura putemiă noi
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 s6 formulfimii nisce regule, privitOrie pre inteleginţă, dacă noi nu ni: 

“putemi da ună contii esactii despre operatiunile ci? Logica, prin ur- 

mare , presupune cunâscerea în fondă a spiritului umană, şi ea nu 

pâte anu deserie originea, caracterele şi transformatiunile sucesive 

“a ideilor n6stre, şi atunci numai ea pote manuduce cu sucesii pre spi- 

ritul untană la aflarea veritâtei. In asemine casă logica are de 0- 

Viecti , pre de-o-parte a studia operatiunile înteleginici, care se 

manifestest în îdeă, cugetâră, rationamente, definitiuni, clasifica- 

tiznă, îndutetiună, etc. dar pe de alta, de a propune miglâce sigure 

şi fecunde, ce ar r pule se agiute inteleginţa î în aflarea veritâtei. 

CARACTERUL LOGICĂ, CA SCIENŢĂ 
| 

Ş 2. Ca scienţă, logica, are de observatii functiunile intelegintei u- 
mane, cu tâte formulele lor de esistenţă, şi acâsta îi dă dreptul, de aav€ 

unii caracterii esper imentală ; ca, artă i ins6, ea trebue să fie curat 

„teoretică şi s6 espună vegulele, ce ai conduce cu sucesti intelegința, 

“spre aflarea, adeverului. Obiectul logicei ni impune, ca sâ'i prescri- 

emii unii caracterii scientificii, distintii de a logicei pur-formale, pre- 
„cum şi acelei curat-reale, a trebuie se aibă unii caracterii espre- 

- rimentalo-teoreticii, acâr ica metodă de espunere ar întruni ambele 

conditiună, cerute de unii i asentizie obiectă a logicei. 
. 

RAPORTURILE LOGICEI CU PSICHIOLOGIA ŞI, DISTINTIUSEA LOR INTRE DĂNSELE, 

$ 3. Psichologia are de obiectii. Eul cu facultățile lui ; logica insă 
„staâiasă avutul spiritului, nostru, compusii din rationamente, conclu- 

; Siuni ete, Şi. legile, „dupre care ele se formâsâ.. Psichologia servesce 

de basă logicei, şi noi'n'am put6 nici-o o-datâ cunâsce acea, , “do care - 

„dispune spiritul nostru, legile, dupre, care inteleginţa află uni, ade- 
„eră ait altul, şi modul, comforin câruea ea, îŞă formes6 avutul stii spi- 
ritualii, dacâ noi n'am av€ o profundă cunoscență, despre natura Eu- 

„vă şi a facultâtilor lui precum şi “despre raporturile 1ox de activitate. 
-Scienţa, psichologică ni espune natura Eulvi cu modurile sale de esi- 
stență, i iar logica, arâtânduni avutul lui: şi espunând operatiunele spi-: 

„„Tituale, ne imvaţă, tot-0- -dată şi legile, dupre care spiritul î îşi form6s6 
„avutul sili şi se manuduce i în aflarea unui adeveră. „Aceste 7apor tură i, 
: atât de strins-legate intre logică şi. psichologid , arată. afinitatea 

- ți i
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ce sista intro aceste doite sciente ; dar trebue să recunăsceimi şi dis-: 
tintiunea atăt de clăarâ dintre obiechul cuprindere lor , care este! 
espr imati prin distintiuica dintre facultate şi opor abtine, tt 

„a 

  

| anina Loiczi 

$ 4. Ca scienţă ,'ce are do:obiectii espunerea, operatiunilor facul-: 
tâţilor, spirituale şi legile, dupre care aceste facultâti functions, lo-i 
gica ni comunică cunoscentele cele iai importante, privitârie pre spi- 
ritul nostru. Ra completese studiul psichologiei şi ne pune in positi- - 

une, de acun6sce pre spirită şi din: puntul de videre a functionârei.: . 

Psichologia so ocupă, de spiritul umani, iprivind la dânsul, ca la o: 

posibilitate de, actiune şi o esistenţă, dotată de nisce facultâti ; lo-" 

gica, Studiând pro spirită din puntul de 'videre a functionârei şi a ac- 
tionârei Iu, şi având de scopă, a face cunoscutii atât produsul spiri- . 

- bulă, ca functiune; cât şi legile, dupre care el îşi formâsă acel produsi, 

Dresinlă, interesul cel. mai mare, $ şi mră pâte fiu nică într 1 "mi modiă. 

contestață utilitatea. - : 

“ Privind la logică din puntul de videre a antet, ea, age functi-! 

„unile spirituale" spre scopul, „pentru care voimi. Logica, observând. 

piocedura functionârtă spiritului i în momentul aflârei adevărul, pre 

cum şi modul de cugetare, când el se amâgesce, stabilesce nisce sci-. 

ute. regule, care, fiind resumatul unei duple observatiuni, agiută fune-. 

tiunea, cugetârei, şi prin acesta, spiritul devine nai capabili, precum | 

“în aflarea aşa şi in comunicarea adevârului. Spiritul umani , deşi in 

viaţă pare ass manuduce în aflarea şi comunicarea adeverului, nu dere- 

gulele logice, ci de bunul « simţi, trebue! insâ se “recunbscemi, câ, ele- 

mentele; ce „compunii pre acest simţi buni, datorescii- unor discuti- 

uni prealabile: scolatii, tinute când: 3V2, 0 chiar şi 'dăpre regulele logice. 

De aici putemii vid, câ logica are o mard impor tanță şi în ramul | 

scientificii şi. este de ce nai mare utilitate şi pentr u viaţă... 

e ş Dia 

'$ 5, 1MPĂRTIREA Loco, CA SGuzepA 

Nu t6te materiile, ce compună. logica n6strâ, sută identice; şi 

| pentru acâsta o impirtire a materiilor ei este tot-atât' de naturală ,. - 

Că şi obiectul logicei. Impărtirea ce mai. naturală şi. mai.corespun- 

detâriă cu caracterul logicei nâstre ar consta , în a admite doiie sec- 

? 
.



84: . 

tiuni din care ce inţia s6 espună partea. esperimeatală a: operatiu- 

nilox spiritului, iar adoiia pre. ce teoretică, ai. regulele, privitârie pro.; 

 manuducerea întelegintei în aflarea, veritâtei. Şi pealabil, aceste doite , 

sectiuni ar trehui s6 fie precedate de unii capitul introductivii, care . 

ar av6 de scopii a trata despre certitudine, ca actii speciali a consci- 

entei şi care ar constâta, că totii, ce ni se va revela prin consciență, 

in 'respectul operatiunelor logice a spiritapul a ate, certitudine Şi este 

incontestabil, i ii ia 

--Şi în adeverii, capitul introductiv este necesariu, „de af priviti e Ga, 

„o materiâ: distintă, ce nu se. pte comfunda, cu celelalte materii a10- - 

gicei. Iar cât privesce pe, sectiunele celora-lalte materii, moi suntomii, 

necesitati a admite unii altii ordinii. 'Trebue anu perde | din videre' 

conditiunele metâdei analitice, inaugura ate în principiile n nâstre de fi-, 

losofiâ, şi acâsta ni impune de a admite, :ca pârtile cele mai simple, 

„se “precâdă pre cele complese. . Acâstă regulâ pedagogică: ne. „obligă. 

ca noi s6 espunemii mai întiiii secţiunea despre limbâ, ca co mai sim- ; 

plâ şi tot-odatâ, ca, o sectiune, ce tratâsâ despre nisce “materii, pre-. 

supuse atât de met6da pur logică, cât şi de met6da, analitică, Şi, aşa, 

logica tr obue să fie. impârtită în: trecă sectiună ;. şi după ce. „Vă. es- 

pune capitulul: introductivii despre certitudine , va vorbi : A) Des- 

pre limbă şi semnele ci în raporturile. lor: cu; cugeta: ca. B) Des-, 

- pre metăda logică şi diversele operatiuni mintală, conform cârora- 

spiritul îşi formesă dunoscenţa şi 0): Despre metodele logo aplic, 

cate la diversele sciente. pe ii i EI 

  

pp ' ! a 4 . ai a ta e, 

  

3 SA ÎN „ OAPIDUL INTRODUOȚIVII . 

“CERINTUDINEA ŞI RAPORTURILE zi CU EVIDENŢA ŞI. 

i . PROBABILITATEA. , iu 
pei - î. . 

. E NR POI ID a PT! 
- - - ei 

pasta CERTITUDINE IN GENERE. îi sii 

$1. Caha conscienţa ni constată i in spirit 0 plâcere ai o o desplă- 
cere ; când: perceptiunea, esternâ, ni aduce notiunele obiectelor; când 

memoria ni rech6mâ, suvenirile unui obiect, noi ni putemii s6 con 

„ testâmii veracitatea; conscientei, â perceptiunei şi a inemoriei. Ci noi: 
„din: contra, puteimie, comform atestârei lor, să recun6scemi., Că mi. 

„tie te e IEI 1 ze ap +   

.
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fenonieniă 6re- care a at utăi locă în “spiritul nostru, câ est obiect” 

esistă, că-spiritul nostru este afectati de bine, ati de râi. 

Dacă spiritul mar posede nisce facultâli apropriate la diferitele 

ordine de veritâtă, aii dacâ, posedând aceste facultăți, noi 1 am: face! 

usi de dânsele' și nu l&m aplica, dupre destinul lor, am agiunge până - 

la anu pute afirma nici contesta esistența diferitelor obiecte ; am fi 

privati de totăi feltul de idei, 3 şi noi n'am ave, consciență chiar de'e:: 

sistenţa proprif. Acâstă conf enţă, a “omule în facultățile săle; acâ-: 

slă comvictiine vid şi pr ofundă a spiritului, ce el are despre ve 

ritatea, relatată de conscienţă, ai luati iiumele de cer titudine;!” 

' Filosofit suutii incâ în mare desacordii despre certitudine şi ai a 

giorisă pân6 la apresenta teoriile cele mai. opesită despre entiibuăine 

în genere, e mt iti 

“ Dogmatisnaul, pentru esemplu,: csagerână puterile facultătilo: uz! 

mane ,„agiunge, pânâ la apune în cer titudine şi: xeritâtile primariă ; 

reservate numaY lui D-qcii. — Scepticii, pre de altă. parte, ingtosescă- 

“mintea umană ,- pânâ la ai nega posibilitatea, cun6scerei adeverului 

şi punii “intre mintea umană şi veritate ună 'abisi nepetrecutii. ES 

Eelectismul: 'singur este sistema, ce impacă aceste estremitâti. Dupre: 

“dânsul suntii veritâti supra-naturale veritâtă, -care întrecii prin su-i 

blimitatea lor mintea umană ; aceste veritâtă suntii private de tâtă 

certitudinea mintei nâstre. Ci veritâtile, care cadii' sulP intelegerea; , 

spiritului nostru, suntii pentru noi: certe; şi'dacă, ele, nu se percepii: | 

de-o facultate, suntă cel putin intelese de cealaltă: Şi-cu modul ace-. 

„Sta, certitudinea cclectismuluti este certitudinea umntană ş Cer fitudli=! 

ea, privitdri îă pre cercul cunoscentelor spiritului nostri. 

Dle ui Hi 
a 

DIPERISȚA INTBE CERTITUDINE ȘI EVIDENŢĂ, PBECUS ŞI INTRE 

; ml PROBABILITATE $ Să CERTITUDINE i 

. si 
IE e “, 

$ 2, Acea, ce determină cortitudinca. ; asistă in spirt noștru dă 

ea este 0: operatiune a facultâtilor intelegintei, vovelatâ, prin consci-: 

ență ; în 6ro-ce evidența sace afarâ” de:noi, Evidenţa, spre destinge-: 

Tea ei de certitudine, este puterea ; prin care veritatea . ne frapist, 

Şi care este, .ca-o lumină , ce ne împr ăsionesâ. Și să 

ace veritate intrivuii, modă pisibilii i 

„ “:Diferința intre certitudine şi probabilitate se  probtsă 

tatele lor distinte.. Când noi, pentru eserplur; suntem 

prin . cara-i 

certi: despre. 

s 

pe asiniă pre
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Acest giudeți „presintă, o: afirmatiune absolută ,- despre.care noi mu 

putemii s6 fimii:in dubiu; şi noi nu agiungemii la ună asemine grad 

„ de afirmatiune pre calea treptalitâtei, admitând mai intiită o semi-cer-. 
titudine despre esistenţa- Eului, apoi o:certitudine superidriă şi im- 

„fine oalta absolută, De unde videmii, câ caracterul certitudine este :: 

a) de a av o afirmatie, absolută, câ ună obiectii. esistâ, b) de a 
ua admite nică ună felii de treptalitate ş şi c) de afifisâ şi uniformă... 

S6 presupunemii , „pre de:altă, parte, câ sârta unui omii depinde, ” 

dela col6rea bilelor unei urne, ce o compunii. Dacă, col6rea, albâ, de-. ' 

cide sârta, ferice a acelui 'omii, şi de col6rea albâ in urbă suntă tote . 
bilele, :afarâ,.de una, atunci afirmatiunea, probabilitâtei e conditionatâ,. 

prin o singură bilâ, şi prin urmare aici probibilitatea, este forte pu=: 

tin relativ, dacâ ins6, facemii supositiunea, câ bilele atât cele albe, 
cât şi cele negre suntii in. urnă egale dupre' cantitate, atunci atât Co-. 

l6rea, albă, cât şi ce nâgră, cuprinde o afirmatiune mai mult relativ, 

şi prin urmare probabilitatea sortei ferice a, omului este tot pre atata. 

de conditionatâ.. Cu:0 vorbi, in probabilitate a) caracterul afirma- 

tiuneă de relativitate, b) multimea treptelor şi €) a formei ci, de- 
_, pindi şi se conditionesă în totul cu supositiunele nostre, . 

.De aică putemii vid6 forte chiar, câ certitudinea nu se păte coni=: 

funda cu probabilitatea şi câ observatiunea de aprâpe a caracte-. 
relor lor ne pâte preferi: şi de crorea, de'a recunâsce cu unii, din S 
filosofi; i, câ: certitudinea « ar f gradul, si mai 3 supremi a probabi-. 
Ge ee 

esistenta personală, pronunciâmii in.conscienţi giudoţul : că esist 

    
SPECIELE CERTITUDINEX 

.$3. Certitudivea, considerată in: -sine însuşi, ; nu u pâte av nică o 
speci. Fiind însă, câ, noi privimă aică la ceriitudine din puntul de 

„videre a instrumentelor, ce nio procură , nu puteraii să fimă in astă, 
cestiune de-acordii cu purii cârtesieni ; dâr nică cu sensualistii, 'pre-. 
cum chiar nici cu purii moralistă. Descart, râsimând sistema sa pre per-: 
ceptiiunea conscientei,. admite o speciă numai de certitudine şi acesta, 
o prescrie conscisntei ; nuimind'o certitudinea metafisică. Conâilac; 
pe de alţă parte, presoriend totul sensurilor, adrăite 6 unicâ certi- 
tudine, pre carea o numesce certitudinea sensibilă, Nici, chiar. opi- 

-. Biuuea: lui Lainene, în cestitineă speoielorcortibudinek; nu Dots s6 fie: 

7 x



ar 
satisfâcât6riA,; fiind câ admite numai certitudinea, morală, carea e 
basatâ pre autoritatea testimonialâ.: Aceste teorif, una, dupb alta, ne- 
gligâst intregimea spiritului Şi conducă la negatiunea, a tota certi- 

ze 
bidinea, pe „i ai 
„Dup aceste noi stabilimi, că certitudinca, tomtorm: specelar de 

organe, prin care nise procură trebue să fie : 2) fisică, care privesce pre 

“corpuri şi proprictâtile lor, ea este produsă prin sensuri şi: formulată 

“prin perceptiunea esternâ, b) metafisică ai intelectuală; produsă fi- 

“ind de ratitine, şi conscienţă, are do obiectii reritâtile metafisice şi 

intelectuale, asiomele şi teoremele matematice şi ec): morală, carei 

„are fontâna sa în inimâ, în conscienţa morală ati în. “testimoniele 6. 

menilor ; contine in sine veritâtă de conscienţâ, 'sentente “morale Şi . 

“evinemente, cunoscute numai prin testimonie. De unde videmii, că 

“cortiiudinca este de îre că feluri i: fsieă, mictafisieă aii intelectuală 

şi morală: a 
NB. Specielo certitudinei de mediată şi imediată suntă numai nisce 

:sab- divisiuni a cortitadinei metafisice şi noi nu Je putemii admite, 

“că pre nisco specie independinte și şi de reptă în între e speoiele € certitu- 

„dnei, o e 
- 

SECTIUAE EA INTIA 

SEXIXPLE ȘI LIMBA IN RAPORTURILE LOR CU CUGETAREA N E 

i : 0APIDUL 
i "DE SPAINE ȘI. UDĂ i Pt E Lai 

- După co am stabiliti contra scapticilor şi a “dogratistiler certi. ! 

tadineai umană ; precum şi speciile ei, noi ar trebui s6 trecemii de a 

? “dreptul la cestiunea mot6dei, adică la analisa proceselor aa e 

„= Hunilor înteligintei. Ci-e fărte mecesariu , ca, maă naente de a tr 
ne 

"la astă cestiună , s6 ni formâmi o idef scurtă şi precisă despre sein 

“şi limbă în raporturile lor cu cugetarea; şi acâsta: pentru cuventul 

limba, 

ii cu 
„Că fie-care operatiune mintală ș se af i in legătura | ce mai str . 
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LEE oa 

„SEDERE       
„aureluli în tuba barometricâ este semnul ingreuerei i ataatsforei fumul 

este espresiunea, foculuj;, efectele manifestâs6 causele'; proprietâtile 

“determinâ- substanţa, şi 1 vorba esprimâ positiunea psichicâ. a-omului. 

“Totul, cu o vorbă, inlumea fisicâ, precum şi ce morală, se servesce mu- 

tualmente de nisce semne, ce'i esprimâ sensul, Și semnul pentru acesta 

„Boo, fi definitii ast-feliu : el este manifestatiunea. aii forma idei. 
„ Acestă, definitiune „privesce .pre semni , luati. in genere, —. pro 

“somnul metafisicii şi noi-aici studiemii semnele logice, e 
Omul, -fiind.o combinatiune a Tumeă fisice“ şi morale, viasâ dupe 

acele legi şi face şi el usii de nisce semne, , carei i esprimâ in diverse 

moduri esența, lui. Nici urechiâ , nici viderea, precum şi nică unul: “din 

"sensurile nâstre nu potă strâbate i in santuariul; seminului nostru. Di- 

„versele cugetări, 'simtirile psichice. nu poti sâ 6 comunicate altora, 

de cât prin nisce semne, care ar esprima, positiunea, psichică, şi di- 

_versele actiuni ale omului. Aceste semne logice se mumescii manife- 

“statiună psichice, limbă, pri în care noi espriniamiă, i positiunele Ta 

luă nostru. , : 

dea DO e) 

„LIMBA ŞI SPECIELE FĂ ez sr a. - a 
Ei ia pati i td 

y e 

- $ 2. Semnele logice, ce repri esintâ m cugelareă şi simturile nostre 

constituesoiă limba, şi limba în sine'este suma acestor. semne. 
_ Semnele logice, constituind limba, dispunii şi de clasificatiunea, că. 
Când noi privimii la limbă din puntul de videre a origineă semnelor, 

="ce 0 compunii, ea pote î impâztită i ÎN e pe tati 
11): Limba naturală, care ne "mr aţă i insuşă natura, Ea est comună 

- _Gmenilo: de t6te condiţiunile.şi etătile şi întru cât-va și animalelor. 
: Limba naturală, se esprimă 3.3) prin “geste care suntii manifestate 
« prin giocul fisionimieă  prin--pusetăra corpului şi cu, „preferință, prin 
„mişcarea, braţului şi a mânei şi b), prin esclamatiuni ati sonuri inar- 

 ticulate, provocate de simţurile « de plăcere, durere, be. ii 
- 9) Zâmba artificială , este o mai de parte desvoltare” a Jimbet 

naturale; şi se pâte socoti, ca unii opii propriu a geniului umani. A- 

câstă limbii din timpi i in a timpă se alterâsă, şi tot-o- dată se perfec-
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tionâs&, Limba artificiâlă se manifestes6 :"a) in 'representatiunile 
directe a obiectelor, care espriinâi prin figură formele” şi cireumstârile ata 

obicetelor; ast-feliii sunt : pielura şi sculptura. b) în represintătiu- ă 

„nile comventionale, care stabileseii diferitele raporturi țoluntarii în- 
tre 6re-eare semne şi obiecte; precum sunt vorba şi scriptura, şi c) 

in representatiunile miste , care , fiind o combinatiune a formulelor 

de mai sus, ea esprimă pre cât idea comrentională , tot pre atâta şi 

imitatiunea. Acâstă form este espriniată pin erogite, cmbleme, 
simbole, ete, i mii ' 

- Când no înst privim la limbă din printul: de videve a sensuri: 

lor, prin -care ca se esecntă şi la care se e adresate, „atunci ea pote îi 

asala în; d i Dia i 

1) Limbă de actiune, care se adresasă la videre şi constă în go- 

cul fisionomici şi' în pestele oratorice;; precum chiar şi în n gestele, ce | 

companii pre limba surdo- mutilor:— şi 

:2) Limbă orală, care cuprinde "semnele, ce se adresasă capi 

şi se manifestes6 prin gură; precum $ suntă eselamatiunile şi vorba a ar- 

ticulată. tă mi 

- Worba. din tote fovmele' as Timibă e cea inaă isupeririă şi tot-o-dată 

mal capabilă, de a esprima naantele” cele 'mai' delicatea inbelegintei | 

şi a simțurilor,” Ci vorba de sine e e fugitivă şi trastrile, ce le lasă a- , 

supra memoriei, suntii putin durabile, de 'acea, necesitatea ali pro- 

Yocatti usul semnelor permanente al seriptura.., ÎI 
IE: "ii 

. 4 1 “i ia ph 

  

Si 0 SGRIPTURA ŞI seccani a e e ! 

""S8. “So: iplara este ace formă 'de: Limbă, care: prin nisce senme 

per manente esprimă modulatiuinile, limbei şi miahlele eugelârei p 
â simţurilor nostre. : m PE : 

i Esistă doiie specie de scriptură; “una ieroglifi câ, care s6 munic 

ast- feliii pentru rationamentul; câ de: dânsa fac usii în £ anieila af. 
mai preutii, şi constâi ni a esprima de â dreptul ideile şi alta ni 

beticâ,, care nu esprimă ; " decât diferitele soriri a. “ale vorbei o p pe | , 

care ca este numită tot-o-dată şi fonetică: „Vilă na6u- 
La ce intia privire pare; c câ'scriptua jeroglifică : prefera ie! i Gate 

tea, scriptură &% fonetice, ca cea ce "vepresintă imediat cugetârilen ki 

udati i insă ce'o vomii analisă şi voniii tine contii de maur LA 
meru] semnelor, ce o compunii , n0ă ne comingenii cn dep in  
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in imensele dificultâti, ce ca presintâ. Scriptura fonetic ai alfabe- 
ticâ, care prin miglocul unui micii numerii de semne represintâ tote 

+ modulatiunile vorbei şi nuantele cugetâreă, este tot-de-una, mai prt- 
- ferabilă şi nu consumă mult timpii spre studierea ci. 

(. PI 
. 

„ ORIGISEA LIMBEY 

Ş4, Cestiunea despre originea limbei e astâdi forte disputată, şi 
presintâ teoriele cele nai opuse. Aşa sensualistiă cu Condilac în fi runte, 
preseriend geniului umanti facultatea, de a'şi esprima actiunile psi- 
chice prin semne şi tinând contii numai de progresul Şi desvoltarea * 
“limbelor, ci atribuescii acestui geniii imventiunea propri, a semne- 
lor, care represintă ideile şi cugetârile nâstre cu nuantele lor: Mora- 

: listii, pre de altă parte, cu D. Bonald,. dând o importanţă distintă 
„ Pexs6nelor de autoritate, pretindii, câ limba este unii darii divinti şi 
câ'omul, creânduse de D-geti, a primiti impreună cu cugetarea şi 
O limbă parată şi perfetă, a Si 

Ambele priviri contin în sine nuante de veritate, şi noi, nutrind 
unii respecti distintă pentru. autoritâtile istorice, precum şi pentru 
progresul şi elementele puro umane ale limbei, nu putemi s6 nu re- 
cundscemnii importanța ambelor elemente, ce compun limba. Cesti- 
unea, ast-feliii pusâ,.nu constă in a cunâsce, dacâ limba e ună dart | 
divină, aii o imventiune umanâ,; ci în a indica numai, care e elemen- 
tul divinit în limbă şi care cel umani; şi pre do altâ parte, care 
parte din limbâ, omul o datoresce facultâtilor sale şi care puterei di- 
vine, | , | 

Sai disă , câ. cugetarea, nu pâte sâ esiste forâ de vorbă; noi cu | mai multă rationamentii. putemii afirma, câ fâr8 de operatiunea ac- 
tivâ a cugetârei vorba va, deveni unii sonii vagii, care va lovi audul f0r6 de vrună efectii, Vorba şi cugetarea suntii doiie fenomene di- stinte intre sine şi tot-o-dată, în actiune! 
tiă daruluă divină. Omul prin cugetare îşi impropriâs6 vorba şi im- -ventă noiie semne in.vorbâ, comform semnelor naturală; prin vorbă 
însă el esprimâ, lumin6s6 şi desvoltâ cugetarea. Cu o'vorbâ, teoriele lui Bonald şi alui Condilac se poti impâca numai, când am admite în cestiunea originei limbei, câ tot acea, ce e naturali în limbă, trebue SE 0 prescriemii puterei divine şi acea, ce e artificială , la- boriului omului, | ” e, e] in: 

reciprocâ,. Prin urmare gra-



„presiunile partiale de soldatii pedestru cava 

Aceste şi alte: nenumerate esemple ni demonstrâ, câ sonumele limbă: 

3 

„ IMELUENŢA SEMXELOR ASUPRA IDEILOR 

Ş 5. "Vote espresiunile facultâtilor umane se conseivă şi se tran- 

smitii prin midlocul limbei. Cugetârile sensatiunile şi tâte actiu- 

nile psichice dupre natura lor suntă fugitive, şi nu'potii s6 fie reti- 

„nute în calea lor, decât numai priu limbă. Semnele limbei suntii, pre“ 

de altâ parte, miglocul, prin care noi comunicâmii seminilor nostri. 

ideile nâstre, şi prin miglocul scripturei posteritâtei. Şi ast-feliii | 

- semucle ai im/luenţă asupra ideilor nbstre prin acea, câ ele mid- 

nifostese ideile nostre seminilor nostri, ni transmiti „preste seculi, 

ideile” autoritătilor scicntifice şi imfâne conservâ, pre ale nâstre. 

Totii acea ;; ce este comtusii in inteleginţă, totă acea, ce este si-: 

multaneii, prin miglocul semnelor se face distintii şi devine sucesivil, 

Fie-care vorbă nu esprimă, decât o singură ideâ ; şi, când esprimâmiă 

- prin vorbe cugetârile nâstre, nu facomit altă, decât analisâmii, şi fa- 

cemi, ca faptele Eului nostru se trecă pre dinaintea; ochilor nostri şi: 

s6 agiungă, la urechiă una câte una şi intra'ni modii distintă. Şi fi-! 

ind câ, fie-care limbă are met6da de esprimate ş şi sintasa ei propriâ, 

„do acea limba cu seninele; ce 0 compuni se cpte socoti caometădă: 

analisatoriă pentru cu agotare, 

Ideile abstrate , ideilo generale ş şi coletive nu se forest; in mine. 

tea oniului, decât numai in urmarea unor semne ce ar xepresenta 

ideile concrete, partiale şi separate. Cum am pat6 noi s6 avemii idea 

despre fericire, dacă amii fi privati det6te semnele, ce esprimă calită 

lţa pânâ la, idea de 
tile obiectelor de asemine natură ? Cum n6mit na 

omii, dacă în noi mamii fi avutii espresiunile respective îndi 

şi imfine, cum amii poseda idea de armată, 

viduale ? 

nu numai conservd; şi analisasâ ideile nâstre; că şi le formesâ. 

Aceste ni daii dreptul de î 'adauige, 

maţiunea ideilor nâstre. T6te ideile nu poti sâ fie percepute de min- 

tea umană, de nu vor fi-alipite de uni semnii ai vorbă ; şi chiar idea 

eistentei metafisice este percepută pini idea esistentei îsice, 
i i i ta 

dacă noi n "am fi avutii es-: 

leriu, artileristii ete? 

câ semnele aii vorbele suntii >: 

ca nisce midl6ce pentru cugetare şi câ ele suntii necesarii pentru for- 
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„CARACTERUL UNEY LIMBI PERETE ., | - 

„8 6. T6te limbele, precum. şi diferitele lor specie . presintâ multe 
perfectibilitâti, dar nu mai putine defecte şi neagiunsuui. Nu vorbesc 
despre limba unua ai aceluslalt popori ci despre diversele specie 
de limbă, 'T6te limbele , ce esprimă cugetarea, intru'nii modi indi- 
rect, presintâ mai multo defecte şi incomveniente, in raportii câtre 
caracterul dețerminatiuncă unei limbi.. Aşa fic-cine so pte comvinge 
despre acâsta, când va studia, istoria: filosofiei din puntul de 'viderea 
sensului vorbelor, când va observa diferitele semnificatiuni a vorbe- 
lor : fi ilosofiă , sufleti,, sensibilitate, ideâ , libertate ete, Pre de altă. 
parte nici limbele , care esprimâ, dugetaia intru'nii modii directi , 
nu presintă tâte conditiunile, „cerute de, la o limbă, perfetă, Limba 
chinesâ, pentru esemplu, intrunind conditiunile de afi o limbă deter-. 

“ minată şi a presinta pentru fie- care ideâ unii semniă distintă, nu pâte 
tot-o-datâ s6 fie: simplă , spre afi retinută, intru'nii modii uşorii şi. 
completă, ca s6 presinţe pentru t6te cugetârile nisce semne a parte. 
Numai putin şi limba matematică, nu pâte să fie privită, ca o limbă. - 
perfetă şi bine ficută; Intrunind calitâtile, cerute de lao limbă per- 
fectă şi fiind” competâ, determinată, simplă şi analogă, ca nu pote 
presiuta lucrurile întruni. modi deseriptivii.. Piesentând pentru. fie- 

„care ideă unii semni distintă, dândii fie- -cârui semnii o semnificati- 
une propriă, având numeorul el! ai restrinsti şi mai uşor de retinutii. 
a semnelor: elomentarie,, ce 0 compunii, şi îmfine, fâcând usii de ana- 

” logiâ pânâ: la imfinitii, ea, este, cu tâte aceste, privată, de multe con- 
» - ditiuni, ce ar esprima manifestatiunele de viață a spiritului. nostru. Ă 
Limba, matematică. având , cu o vorbă, de.scopii a satisface cerin-. 
ele rationamentuluj , ea “nogligâs. în totul: "Spresiunea celoralalte, 

„ facultâti psichice,. Putând a esprima veritatea, uu pâte, atât: prin e- 
lementele constitutive, cât;şi prin modulatunele lor, a esprima acele .. 
nuante a limbei iudirete, şi a manifesta frumosul-i "in k6te, espresiu- 
nile sale, e. ț 

: e pi, ii : „Aceste. incomveniente a diferitelor. limbi, “Bind simtite de: Gmcnit 
mari, carii voi cel. putin, ca limba fi losofiei.: să intrunâscă ,. dupre.; 
putință, conditiuuile de perfectiilitate, ai fâcută „pre Descart, Leib- 
niţ şi mai în urm pre Condilac, de a cugeta mult la formarea unei 
limbă filosofice, care ar inlâtura defectele şi incomvenientele limbe-
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lor cunoscute, Ci tâte aceste tendinte şi ostenele n'a produsi, pânâ 

acum, decât conditiunile şi caracterele unei limbi bine-făcute, care 

poti fi esprimate : Ea i o 
_a) Ca limba perfectă sâ fie completă, adicâs6 continâ în sine semne 

pentru t6te cugetările; .. ... SR _ - 
b) Determinală, ce ar du tie câria vorbe o semnificatiune propriâ. 

și n'ar impieta asupra semnificatiunei altor vorbe; -.. i e: 

€) Sunplă, ca vorbele, ceesprimâ ideile elementarie, s6 fie restrinse 

în cantitatea lor şi uşore de retinuti, şi - | III 

d) Analogă, ca: combinatiunile, analoge ale vorbelor să corespundă 

în totul cu combinatiunele cugelârei. - ai 

1 
. 

a OAPIDUL Ie 

“ NOTIURILE UXEL GRAMATICI GENERALE 

NATURA UNEI ASEMIXE GRAMATICĂ, 

"-S1. Studiul limbei, în rapoşturile sule cu cugetarea, -ne. conduce 

la studiul modulatiunilor limbci şi la basele teoretice a unei grama- 

tică generale. Multi gramatică aii socotită, câ, 'spre a cun6sce legile. 

limbă umane şi modulatiunele ei, este de agiunsi studiul compara- 

tivii a limbelor cunoseute ; şi prin urmare pentru asemine 6meni gra- 
. A . a 9 .“ ., 

matica, generală, nn este, decât suma inductiunilor unui studii em 

piricii asupra diferitelor idiome a limbei. Comparatiunea limbelor ş ' 

empirismul este necesariu in gramatica: generală, ca și in altii stu- 

diă filosoficii, Noi gicemii şi mai mult, câ observatiuneain formarea . 

gramaticei generale este puntul de plecare ; ci trebue sâ recunâscemi, 

câ intelegința umană are aici o mare importanţă. Dacă, comparatiu- .. 

nea ideomelor limbei este necesari „+ spre a uprecia putinţa atât de: 

fesibilă a spiritului umanti în perfectionarea limbelor, apoi analisa . - 

cugetârei ni râspândesce lumină, care singură pote fisa legile imva- 

riabile a limbei, Gramatica în sine însuşi nu, va A, decât o simplă. 

aglomeratiune de observatiună mai mult sait mai putin ingeni$se, ȘI 

tot-o-dată generale; logica singură o nalță “la rangul:de scienți ŞI 

ca numai contine în sine principiile constante şi imyariabile a dife- 
ritelor limbi, ţ i iata ti i o ie DE 

jus 

a 

7  
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„ASALISA LRIDEI a 

$ 2. Noi am “&duti, câ actul cugetârei, in forma sa "ce maă sim- 
plâ , este idea , carea constă in representatiunea unei notiuni simple 
a spiritului. Noi de asemine am vâgutii, câ idea tinde Ia, o-cugetare, 
care în sine nu este, de cât idea afirmată, inșuşi afirriatiunea; că, 

„adică o ideâ este comformâ cu obiectul'sâi, . - Sa 
Semnele ideei suntii vorbele, care se „compunti dia silabe şi litere. 

Semnele cugetârei, pre de altâ parte, suntii propositiunile, care, es- 
primând afirmatiunea idecă aii a vorbei, se compuniă ilin' vorbe, 

: Ca s6 ni formâmii o ideâ precisâ despre teoria limbei şi a legilor 
că, trebue să studiemii in ordini sucesivii natura iferilor, a silabe- 
lor, a vorbelor,'« propositiunilor, "fe aselor, a periddelor şi a dis-" 
cursurilor. N _ 

.. , ! pi : pa 

 LITERILE 

A) Alfabetul primitivi, care cuprinde semnele; elementarie a vorbei, 
„este imventatii de Finicienă în numerii de şeso-stiprâ-deci ; şi care 

" alfabetii, adusă fiind de Cadm în Europa, s'aii crescuti pânâ la nu-' 
merul de dotie-decă şi patru; numeri ;: care astâgi este consacrati 
pentru cele mai multe alfabete moderne. -. 

Aceste semne a, alfabetului, numite litere, continii in sine sonu- - 
rile elementarie, ai limba naturală a omului, care poti fi privite, 
ca elemente fundamentale a limbei artificiale și prin combinatiunile” 

-lor producii nuantele cele mai variabile ale vorbei.. Când literile aii 
unii sonii chiarii şi forte, se numescii vocale, şi când ele esprimâ unii 
sonii inâduşiti şi mai mâle, feii numele de consone. fi ins de obser- 
vat, câ fie-care literă îşi are sonul sâii- propriii şi esprimă o manife-. 
statiune a spiritului, şi totâ diferinţa intre consâne şi vocale constă - 
numai intru acea, câ in pronunciarea. vocalelor spiritul esprimă, uni 
sori mai precisii şi mal determinati, in 6re-ce la pronunciereă con-: 

 sSnelor acel sonii este mai putin carateristicii.. 
Spiritul, voind a esprima o.ideâ distintă în pronuncierea; literilor 

şi a da unei litere o importanță, nai mare in rangul celoralalte, acen- t&să pre ace literâ prin unii son distintii şi esprimă o nuanţă aji alta .. 
in pronuncierea, ei,
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Atentiunea, ce are spiritul pentru o literâ ai alta, o esprima prin 

intensitatea sonului, datii acelci litere; care consta în modul de acen- 

tare ; durata pronuncierci însâ esprimâ valdrea şi cantitatea , ce, se 

dă fie-câria litere. De acea vocalele se "impartit, dipre modul de a- 

centare, în ascutite, moi şi aspirate; şi dupre valre ai cantitate; în 

duple şi simple. Cons6nele insc se impartit numai dupre cantitate şi 

suntii : duple şi simple. | 
: Și aşa literele suntiă semnele clomentarie a limbei a tifi ciale, pri n 

care spiritul îşi esprimă actiunile: sale cele mai clementarie ;. şi 

ele se împartii mai întiiii comform naturcă şi apoi comforni îm 
vortantei, ce Lul prescrie fi fic-cârcă litere. . .:.. . 

- - emana i venontr Pt 

B) Silabele se companii din o singură vocal, sati din « o vocală cu” 
uba ai mai multe consne. Când silaba, este compusfi din o vocală şi 

cele mai de multe-ori din o vocală şi o cons6nâ , atunci ea se nu- 

mesce naturali ; fiind câ sonul, ce manifestâsă, asemine silabi, se gâ- 

sesce de ordinariu in limba: mturală. Când i ins6 silaba se compune - 

din o vocală cu mai multe cons6ne, ai din o vocală şi 0 cons6nâ du- 

plă, atunci silaba se numesce artificială. Silaba, prin urmare, fiind 

prima şi ce mai elementariă modulatiune, a limbei, este tot-o-dată, _ 

Şi 0. espresiune pre cât natur alâ, tot pre atâta 2 de. avtifioială a 

spiritului, : 

' Speciele vorbelor ati a semnelor, ce e esprimă, pre aa, corespund 

in totul cu speciele ideilor nâstre,. Tdeile spiritului 1 nostru se imparti 

“în idei de substanță -şi acestora li corespundă semnele ai vorbele 

substantive ; in idei de calificatiune, care se manifost6să i in adiecti- 

vele gramaticale ; in idea, de afirmatiune, care este esprimată priu 

verhii ; şi imfine în idei de raporturi; care stabilescă diferitele nu- 

ante a ideilor intre dânsele şi .g gramatica: pentru pisce asemine idei 

dispune de o ngiie seriă de vorbe ai semne , care se numescii parti- 

cule, Şi aşa speciele vorbelos aă a semnelor limbei sunti, substan- 

live, adiective, verbii, şi particule şi-ele corespundă în totul cu spo- 
e 

ciele de idei, care se mârginescă în idei de substanţă, calificati ) 

Ofirmatiune şi raporturi. .... ... - ma. 
Cât pentru celelalte rorbe ai, semne a gramaticale; e care in g gr de 

tică formâs nisce pârti separate a limbel; poti să fie tasate numa 
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'cât intre speciele ideilor espise, Aşa articulul, tare nu se află i in tâte 

limbile, precum participiele ş și adverbiele nu suntii, decât nisce adi- 

'ective şi pentru asta se „potii pune intre ideile de calificatiune. :Pro- 

numele; care esprimă substantivul i în absenţă, se pote cu drepti ra- 

tionamentii as6 enumera între ideile de substanță. Singura întârec- 

tiune este vorba gramaticalâ,, care nu pote fi tasată intre nică una - 

din aceste specie de idei. Ea este nnicâ în specia sa şi esprimă o e- 

motiune sensibilă a Eului ; şi pentru acesta cu “dreptă rationamentii 

pâte îi privită, ca elementi a limbei naturale in vorba artificială a 

omului.” SR a . SI .. 

Pie-care speciă din aceste vorbe este. supusă la mai multe modu- 

latiuni, care esprimâ diferitele nuante a spiritului nostru , aplicate 

asupra ideilor fundamentale. Aşa specia substantivelor şi a adiective- 

„lor trece prin modulatiunile articulului, a genului, a numerului şi a 
casului ; iar specia. adiectivelor i in pârte, pre lOngâ aceste ,; “este su- | 

pust la nisce modulatiuni proprii, care prescrie calitâtei nuantele, 

privitrie pre “gradul de comparaţiune, “Articulul, pentru esemplu , 

“adauge ideilor, esprimate prin substantive ,: o nuanţă de distintiune 
“din partea spititului; “genul, 'pre care spiritul dupre analogiă îl pres- | 

“arie dela fiintele organice tuturor obiectelor, esprimâ nuanţa de dis- . 
tintiune din: puntul de videre a 'sesului ; casul, pre de altă parte, 

“este modulatiunea, prin carea spiritul esprim: diferitele raporturi a. 

“substantei, luate ca, subiectii, câtrâ substantele, ce aii rolul 'de ob- 
jecte ; şi imfine numerul manifestâsă nuanţa spiritului din: puntul de. 

 xideire a cantitâtatey şi esprim ; că obiectul in cestiune' este unul 

_“doie, ai mal multe, Modulatiunile proprie adicetivelor, care se ma- 

mifostâsâ i în ideile de calitate, “cantitate Şi grai de conparatiune', 
esprimă nuanța calificativă a spiritului, din puntul de iidere a mo- 
dului, a cantitâtei şi a distintiuneă: Nuantele » proprie "adiectivelor, 

Spiritul le mai "prescrie pârticipielor presinte şi trecute. 

- Spiritul”, prescriind verburilor nisce modulatiuni distinte şi pro- | 
prie numai lor, împune prin aceste nisce nuante diferite ideci de a- 

“firmatiune. Verbul în' sine este partea ce mai putin espresivâ alim- 
bei, şi corespunde i in totul cu idea de afirinatiuno; “dar dela combi- 

natiunile diferite a, verbului cu una din vorbele de calificatiune pro- 

vine, că spiritul priu idea, de afirmatiune esprimă “câud oafirmatiune 

in stâre, când 0 afirmatiune i în activitate. Aceste nuante, preserise de 

spirit ideoi de: afvezatiune, dati loci la, doăe serie de verburi gra- 
+
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maticale, numite neutre, aii intransitive şi transitive: Mai pre urmă, : 
fie care din aceste clase. de verburi s6 subimpartă în altele , care. la 
rOndul lor, esprimâ o nuanţă aii alta, ce spiritul voesce.a prescrie a= - 
firmatiunilor transitive ai intransitive, Prin modulatiunele insă de: 

modă, timpii şi numerii verbul pune pre substanţă intru'nii raportiă ; 
aii altul cu timpul modul de esistenţă, şi cantitatea, 

„ Vorba, dupre cum videmii, este espresiunea, a semnul esteri-. 
oriăi a ideilor Euhă; privindă lu vorbe din puntul: de videre a: 
specielor lor, ele corespundă, în totul cu speciele ideilor: nostre ;: 

privind îns€ din puntul de videre.a. canlitâtei , vorbele suntii, mai 

putine la numeri, decăt ideile, şi acesta pentru cuvântul, că vor-: 

„dele sunt supuse la atâtea nodulatiună. DE i 

” Pi . PI edi a 

PROPOSITIUNILE , FRASELE, PERIOADELE ȘI DISCURSURILE - . 

.0) Analisa propositiunilor se face. dupre ace6şi procedură,. dupre. 
care noi am fâcutii şi analisa vorbelor, considerând numai proposi- 

” tiunile, ea .pre nisce acte mai complese şi tot-o-datâ mai complete 
a spiritului nostru ; ele suntă espresiunea unei cugelără. : 
„Spiritul nostru, când cugetă, afirmă , câ o substanţă esistă.: Aşa: 

George este. Acestă espresiune este o propositiune, care, afirmând e=: 

sistența ui George, esprimă, o cugetare a spiritului nostru şi.con-: 
tine în sine numai doi termini; unii substantiv şi verbul. :. ..--... 

T6te propositiunile , care continăi in sine mai multă de doi termini, 

ai şi doi, însd unul din dânşii esprimâ nunumai esistența substantei, 

ci şi nisce raporturi a substantei, Inate ca subiectii, cu altă substanță, 
luate ca predicat, ati cu vro calitate 6re-care; nu.suntii. mai mult: 

„aceste propositiuni o. simplă cugetare, o afirmatiune a substantei ; ci - 

doiie cugetâră, unde pre de o parte se afirma esistența substantei, jar” 
pre, de alta se indic, câ ace substanţă este şi in nisce raporturi 6re-: 
care cu altâ substanţă. Așa, George este in lucru, aă. George lucrâ, 

suntii doiie propositiuni ecivalente, şi în amândoiie se afirmă pre deo- 

parte, câ George esistă, şi pre de alta, câ el este in nisce raporturi 

directe câtrâ Iueru. Pentru acâstă noi putemii fârte giust a fivma, că 
Propositiinea gramaticală este o espresiune a cugetârei spiritului 

nostru, şi, ca afirmatiune a uncă substanții; ca contine tnt stie doi 
termină, ună substantivii şi verbul afi. Pote propositinunea s 

„48 
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- tine doi termină chiar şi atunci, când pre lângă afirmatiunea sub- 
stantei se adauge şi o calificatiune de actiune aii de stare, | 

T6te propositiunile ,; care contină în sine acesti doi termini, se nu-' 
mescă in gramatică propositiuni simple ; indată insă ce o propositi- 
une contine în sine mai multă de doi termini şi une-ori numai unul, ea. 

; se numesce compusă aii complesâ şi eliptic. Propositiunea compusâ 
ai complesâ, nu este alţii ceva, de cât espresiunea mai multor cuge- 
târi, manifestate prin mai multe 'afirmatiuni de-o-dată; in Gre-ce 
propositiunea eliptică, ne esprimând in completii forma afirmatiunei 
spirituale,:o iasă asâ subintelege, Pentru esemplu : George luerâ, la 
ogoră ? şi... la ogorii, suntii dotie propositiuni, din care ce in- 
tia, ca complesâ, afirmâ esistența lui George, esistența' de raporturi 
directe câtrâ actiune şi imfine afirmatiunea esistentei de actiune in 
raportii câtrâ ogorii ; adoiia ins6 propositiune :.. .. Za ogorii, ca 
eliptică, lasând asâ subintelege celelalte afirmatiuni , esprimâ sim- 
plu raportul de esistenţă a lui: George câtră ogorii. Şi prin: urmare 

: propositiunile suntă simple, complese şi eliptice nina pentru cu- 
vântul, câ spiritul esprimă misce cugetă ră tată de o asemine natură. 

Fiind studiete propositiunile din puntul de videre a cugetârei, noi 
nu putemă s6 nu recunâscemi legile, de care se manuduce mintea u- | 
mană in formarea din propositiuni a fraselor , a peri6delor şi a dis - cursurilor şi sâ nu espunemii şi rationamentul acestor forme de con- Structiune, care sunt la, rândul lor espresiunea ce mai fidelă a ac- 

unei spiritului umani, i: 
” Spiritul nostru, când escugetă o 

idei; spre a escugeta inst o frasă 
firme esistența propositiunei ati a, 'frasel. »Propositiunile stai câtră ' frase şi frasele câtr& periodii in acel6şi raporturi, in care stati şi i- „deile câtrâ piopositiune, Ideile, noi am vâdntii; constitue propositiu- ile, şi afirmatiunea probes6 esistența lor , punâhdule une-oră şi în- tru'niă raportii aii altul ș propositiunile ins6 şi frasele constitue cu- prinderea frasei şi a periodului, şi, dupre legile analogiei,- ele ai'a firma, esistența propositiunei şi a frazei principale, ati sunţii puse in nisce atari raporturi de esistenţă şi relatiuni. Când frasa afirmă, simplu Veritatea unei proposiliuni, atunci atâţ frasa, cât şi periodulsenumescii: simple; când inss ele, pre l6uigâ afirmatiune, continii în sine şi nisce | raporturi aii'relatiuni a esistentei, 'atuncă âcele frase ati peridde se poti numi corapuse ai complese. SE 

propositiune, afirmă esistența, unei: . 
aii unii periodă ; el trebue sâ a- 

1
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Frasele precum şi periddele, privite fiind din diferite punte de vi- 
- dere, admitii diferite numiri. Când noi privimii la aceste pârti a lim- 

bei din puntul de videre a construirei lor, ele potă fi numite relative 

aii dependinte şi positive ai independinte ; privite ins6 din puntul 
de videre a cuprinderei şi activitâtei spiritului, esprimate prin frase 

şi peride, ele potii fi calificate de: individuale, speciale şi generale. 

De acea frasa se pâte defini, ca espresiunea unui proces a cu- 

gelârei mai complesii, în care spiritul manifes test pre lângă esi- 
stență, şi nisce raportuvi a propositiunei principale cu cele secun- 

darii ; periodul, pre de altă parte, fiind ună procesii completi, a 

cugelărei, în care spirilul pune în giocă de-o- dată facultatea, în- 

telegintei cu tâte capacitătile că, esprimă, afirmatiune a şi diferitele 

raporturi a [rasei principale. | i 
Caracterul generalii a limbelor:noderne este de a inşira pârtile, 

ce compunii pre propositiune, frasă şi periodă, în ordinul cel mai na- 

turalii al sucesiunei şi a esprima chiar și modul cugetârei, Agăin pro- - 
positiune, pentru esemplu, locul intiiti trebue s6'] ocupe substanța in 
cestiune cu tote complinirele sale, şi apoi sâ urmesâ afirmatiunea cu 

celelalte compliniri,. ce so rapârtă la dânsa. 'Tot dupre acestă regulă 

„se coordonâsâ propositiunele „ce compunii pre frasâ, „precum şi fra- 

sele , ce compunii pre periodii. Limbele insă antice nu observâ, unii 

“asemine ordinii ; ele daii din contra şi in inşirarea pântilor, ce com- 

pună pre propositiune, frasâ şi periodii, maă multi avântii pasiuni- 

“lor, de cât rationamentului, şi esprimă în modul cel mai fideli afec- - 

iunea, ce spiritul are pentru unii obiectii. Şi pentru chiaritate fieni * 

„Spre esemplu frasa, cu care Tacit incepe biografia lui Agricola : cla-, 

„Forum virorum facta moresgue posteris:tradere antiquitus. usita- 

„bun. — De acea cu dreptii cuventii se pote dice, câ'limbele antice, 

care se numescii şi sintetice, eraii limbele pasiunilor şi a emotiuni- 

lor psichice, prin -midlocul cârora Omer şi Virgil, Demosten şi Cice- 

ron ai pututii s6 dispună de inima omului; in 6re-ce limbele mo- 

i a Tiny analitice. ati a rati 3, mai putin 
„derne, fiind numite limbi analitice, aii a xationamentuluă, mai putin 

„poti emotiona, de cât a comvinge ; ele suntăi limbi proprii nu â / 

tei, ci a, scientei şi a filosofiei. 
Vine imfine in cestiunea, limbei discursul, care, fiind compusii din - 

pârtile sale constitutive, ca şi fie-care modii de espresiune a limbei, 

este manifestatiunea ce mai completă a spiritului nostru. Aici giu- 

- deţul su sucedă, prin demonstratiune ; acesta, face recursă la mM6n10- 

7
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riă; memoria aduce pre arena activitâtel diferitele suvonire şi ima-_ 
gine ale obiectelor, apoi imaginatiunea, creas6 tipi poetici, şi acestia 
“punii pre spiritii în positiune de a simti. Cu o vorbâ, discursul este 
espresiunea in afară d tuturor facultâtilor năstre de-o-dată , este 

“seninul esteriorii a Lulu NOSiru. - | 

= SEOTIUNEA ADOUA 

-DESPREMETODÂ . 

DE CAPITULI 

METODA LOGICĂ - 

"81. Vorba metodă (dela pedcăos metodii sati cale), este aplicată la 
procesele mintale de Descart şi insâmiâ procedura, prin care spiri- 

“tul agiunge la scopul, ce'şi propune, Cestiunea, metâdei asi atrasi a- 
tentiunea, tuturor 6menilor, ce prin sistemele lor ai dati noiie direc- 

“iuni filosofiei. Becon, Descart, Malebranş, Locke, Spinosa ; Leibniţ 
"şi Cant ai ocupatii de cestiunea metâdei şi aii tratat'o, 'ca pre o 

- cestiune de ce mai mare importanţă, Şi în adeverii, omul cu tâte câ - 
-e inteleginte, şi dispune de atâte capacitâti, el nu va put cu profil 
"s6 facâ usi de aceste capacitâti , de nu va ar6 o regulă şi o normă, 
“în puterea câria, el va, sci, comform scopului, ce'şi propune ; de a 
-pune în giocii pre una aii pre cealaltă din functiunele sale.. e Nu este 

„de agiunsti dice Descart, de a av unii spiritii buni, 
-palii este de'a' aplica bine, » Din aceste putemii c 
“tâda în logică este norma ai procedura, care faciltsă pre spiriti, şi indică miglocul, de a descoperi şi a comunică peritatea.» |! *- Privind la met6da logieţi, ca la-0 procedură a mintei umane, ce “0 conduce Ia aflarea ati comunicarea. veritâtei şi fâcând observatiune „* asupra diferitelor proceduni, de care spiritul face usi âtât în comu- 
nicarea, cât şi in descoperirea, veritâtei, noi aflâmi, câ ele nu suntii > s"mai multe de dotie şi numai din doiie moduii de procedare se com-' » pune t6tâ activitatea spiritului, Spiritul nostru, atât în momentul â- flârei, cât şi a comunicârei veritâtei, procede spre xealisarea: scopu-  Înă propusi în doite moduri, din care unul se numesce analitic, far. 

ci scopul princi- 
onchide, câ me-



101. 

celelalte sintetici, şi de acea noi trebue s6 studiem aici analisa și 
sintesa. e 

“ANA LISA: 

$ 2 Caracterul propriu a analisei (dela di descompun) constă în a 
descompune şi a simplifica acea, ce e compusii, în a analisa. unti fe- 
nomenii şi a/l observa separatii in pârtile 'sale constitutive, : Acâstâ, 
"procedură, care se numesce analist, astâgi este usitatâ atât in stuc 

diul fisicii, cât şi in cel morali, şi noi cu acelaş drepti analisâmii şi 
descompunemii fenomenele natureă, precum şi pie celeale Eului no- - - 
stru, Spiritul nostru este descompus în facultâtile și apoi în capa- 
'citâtile sale numai in puterea procedurei analitice tot ast-felii, pre- 

cum e descompusii şi fie-care obiectii a naturei în elementele -sale 
"constitutive. Analisa pentru scientele esperimeutale este unica şi tot- 

O-dată, şi ce mai eficace mâsurâ, ce ne manuduce: cui sucesii la stu- 

diul materiilor, ce le compunii. Și pentru unii asemine rationamentii 
" “analisa pâte fi definită, ca o operatiune şi o procedură â a mintei u- | 

"vane, care consiste în a descompune şi a studia separat diversele - 

elemente, ce compuniă pre obiectul în cestiuna, i a 

SINTESA 

“$ 8. Sintesa (dela zor-siut compun) | este 0 operatiune contrariă ana- 
““liseă, şi constă în a recompune diferitele elemente a o biectelor,. pre 
„care 6 descompusii analisa şi în a presenta unitatea acelor obiecte, 

„Pre carea analisa ati destruat'o. Spiritul, cunoscând intru! nă modi 

separati diferitele elemente, ce compunii pre unii totă, pre unii o0b- 
„Xectă fisicăi ati morală, trece in puterea sintesei ]a o operatiune Con- 

"trariâ, care i conduce la a cunâsce pre ace] obiecţii în unitatea sa şi 

in diferitele raportuuă a elementelor ui constitutive. Procedura spi- 
rituală, sintetică, privită în efectuarea ei, cu drepti cuvântă pote; fi 
socotiți, ca o operatiune imversă procedureă analitice, şi pentru a- 

„cesta ea pacea nu dela compusii spre simplu, ci dela cea, ce e simplu, 

Şi agiunge, la'cea ce e compusii, şi se sue, dela parte Ja toti i 
se pogârâ dela totii la parte. Acesta ni dă dreptul şi noâ de a privi 
la sintesd cu privirea generală şi a'0 defini, ca pre o oper atiune a 
mintej amane, care constă în a recompune totul, coordonând ele- 

lar nu .
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mentele luă constitutive ast-feliii, în cât din acesta: spiritul capătă 

notiunea chiară, şi completă a totulati. 
NB. Sintesa şi “analisa, privite fiind nu numai ca proceduri şi opera- 

tiuni, ci şi ca acte şi functiuni a spiritului nostru, suntii atât 

d5 naturale şi indispensabile, incât noi nu putemii ave cunoscente re- 

gulate şi precise despre o veritate şi nică suntemii în stare de a-co- 

munica altora acea, ce noi cun6scemi, de nu vomit face usti in. pro- 

cesele mintale de amândoiie aceste proceduri. In sintesâ spiritul pune 

în găocă în decomunii imaginatiunea şi resultatul procedurei sinte- 
tice, separate de ace analitică, nu duce, decât la nisce cunoscinte vage 
şi obscure şi de multe-ori chiar arbitrarii şi ipotetice, In analisâ, fa- 
„când usii numai de perceptiune , spiritul capâtâ cunoscente precise , 

dar isolate, şi nu p6te nici-o-datâ. agiunge la cunoscența, unui toti. 

„Pentru ca s6 avemii ins6 o cunoscență precisă şi perfetă a obiectului, 
ce formâsâ studiul spiritului nostru, trebue sâ facenii usii atât in cu- 
„nscerea, cât şi in comunicarea veritâtilor de amândoiie procedurile 

espuse, şi pentru ca sâ fimii tot-o-datâ,. sigură şi de unii resultatii 

„bună, trebue tot-de-una s6 plecâmit in studiele nâstre dela unii te- 
venii solidii, de la realitate, trebue tot-de-una sâ incepemii cu ana- 

„Lisa şi s6 finimii cu sintesa, sâ incepemii cu perceptiunea pârtilor, ca 
86 finimii cu cunâscerea totului. = 

x 

ANALISA ŞI SINTESA RATIONAMENTALĂ 

- $ 4. Nunumai scientele esperimentale şi nunumai materiele, ce se 
supunii observatiunei esterne facii usii de procedurile analitice şi sin- 

„tetice, ci chiar şi scientele, care suntii de domeniul rationamentului 
Şi. care” faci usi atât de met6da inductivă, precum e fisica, cât şi 

de ce deductivă , precum suntii matematicele. In domeniul seiente-" 
107 vationarentale sintesa şi analisa atât in definitiuni. cât şi în es- 

; punerile procedurilor lor ati fostii forte disputate ş şi. de multe-ori 
“chiar comfundate intre dânsele, : De 

Neuton este cel intii, care ai aplicatii aceste doăe procedmi in 
scientele rationamentale, şi care basânduse pre legea atractiuriei, in- 

„dusă din studiul fenomenilor ceresci, ati definiti analisa rationamen- 
-talâ în terminii urmâtori : « Analisa coustă, în a face esperiență 

„a observa faptele , şi de a deduce conclusiună. generale. Rationa- 
„mentul, continua: "Neuton, în uriar cu unei asemine proceduri, pote 

y 
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irece dela cca, ce e compusi, la cea, ce e: simplu, dela mişcare la 
puterea mişcătăre, dela efecte la cause, dela causele particularie 

la cele generale şi dela aceste la cele universale. In Gre-ce cara- 
„ derul: propriu a metădci sintetice, este, de a recu nâsce causele, ca 

pro nisce principic,: a cârora esistenţă este admisă ;: de a esplica 

prin dânsele fenomenele deduse şi a argumenta chiar  cplicatiu- 
nile propuse >. 

"Aceste definitiună a metâdei analitice şi sintetice pari la ce intia 
privire unii ce opositii şi presintă o analisă şi o sintesă pentru scien- 
tele rationamentale inaparință diferită, de a scientelor esperimentale.: 
Cu tâte aceste, când cineva aprofandâs6 mai bine aceste definitiuni, 

vede, câ analisa, în insușă casul citatii de Neuton, plâcâ dela concretă , 
adică dela acea, ce e compusii , pentru ca să agiungă la o lege ab- 
strat, adică la acea, ce e simplu; îu 6re-ce sintesa, care aplică .le- 

gea generală n fapte notice, -trece dela simplu la cea, ce e compusii. 

"D. Viete, unul dintre matematecii ccă mai renumiți, ni presintă 0 
altă definitiune a analiscă şi a sintesei rationamentale, pre carea mal 

ales el aii aplicat?o la scientele matematice. « Analisa, dice el, con-. 

stă, în a pleca dela veritatea câutată, pre carea pentru unii 70- 

"mentii o-admitemă, şi a trece dela dânsa prin midlocul consecin- 

tei la o altă veritate, care e recunoscută de adeverată. Cu totul alt 

cevă e sintesa, care plăcâ dela recunoscentă şi trece prin migliocul 
consecintcă la veritatea cautată ». Cu alte vorbe, în scientele de purii 

rationamontii analisa plâcâ dela, cestiunea dată, spre ase resolva; ea 

descompune. şi modifică datele particularie şi imfine urmâresce, prin 

miglocul unor asemine tranisformatiuni o consecință general, care 

pote fi verâ ai falsă, comform cestiunci, de unde aii plecată. Sintesa, 

din contsa, admite o masimă ati'cel putin o veritate, ce sar pârt de 

ast-feliii, o desvoltă, gâsesce nuantele cestiunei propuse, şi cu modul 
acesta agiunge la insuşi solutiunea 'cestiunei... 

"Cele vorbite. despre sinteza şi analisa rationamentală ni demunstrâ 

chiar, câ analisa rationamentală,; privind la cestiunea dată, 

ce compusii, trece prin midlocul deductiunei la a amplifica cestiu- 

nea şi prin urmare a o readuce la unii ce simplu și u 

În 6re-ce sintesa pl6câ dela ună: ce cunoscutii şi 'tot-0- dată, pentru 

„NY simplu, spre a agiunge prin midlocul inductiunei.la unii ce com-. 

Plesă şi compusii; adică, privesce, la cestiunea datâ, ca la o parte a 

unui totii. — Aceste ni arată, câ atât natura, cât şi 

ca la ună 

şor de intelesă; 

definitiunile .
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procedurilor analitice şi sintetice, privitârie pre scientele esperimen=: 
tale şi rationamentale, suntii egale; şi câ tâtâ diferința intre aceste 

dotie proceduri: consta nu în natura, procedurilor , ci şi in forma lor: 

de esecutare., Şi. pentru acâsta analisa rationamentală , precum şi 

sintesa pâtii fi definite ::ca nisce operatiună pure ralionamentale ,. 
din care analisa, prin procedura. sa de reahsare, tinde la a des- i 

compune cea , ce e compusă în pârtile sale simple şi a studia pâr- 

zile, pentru ca se fie inteles totul ; dar. sintesa tinde de la cea, ce 
e simplu la acea, ce e compusă ; ea recompune totul, demonstr dînd 

. câ: ' costitnea dată; este.o parie, anii ă elementi a aceltăă totii. 

„ii E IN i . ti ati . 

Di „ mecureLe sovzesei ŞI A ANAtasEă i 
au | 

$ 5. Regulele analisei Şi a sintesei varias 3 comform realitate, ce 

ne ocupă, Dacă, obiectul datii, este din domeniul esperientei, atunci - 

conditiunea principală const în a nu neglig6 pre nici unul din ele: 

mentele, ce compunii pre acest obiectii, şi a nu suposa nimicii, cear. 

. fi eterogenii de natura lui. Când noi analisâmii, pentru esemplu spi- 
ritul umanii, trebue cu profunditate se descompunemii, şi s6'] 'stu- 

diemi in tâte facultăţile şi capacitâtile sale ; când insâ noi voimiisâ 

studiemii spiritul nostru dupre met6da, sintetică, atuncă, pentru ca: 

sâ avemii pre spirită în intr egul sii, trebue, ca sâinducemii pre fie-.. 

care facultate cu capacitâtile sale xespective in spiritul nostru şi s6 
arâtâmi raporturele dintre spirită şi facultăti şi cu modul acesta noi 

avemii intregul spiritului nostru. pi 
:„In scientele rationamentale analisa, şi sintesa, ducând la, acelaş Te- 

sultatii, la care.am vedutii, câ ducii aceste procedure în scientele es- 

perimentale ai condiţiuuele: lor proprie. Aşa, in analisa raționamen- 
tală, noi trebue.a fisa bine cestiunea , a" corige. datele, dacâ sunt 
ambige, şi a o divisa în „partile sale constitutive, a defini pre fie-care 

parte separat, şi a nu lasa. nici o propositiune dubiâ; forâ a o demon- 
stra. In:sintesa rationamentalâ noi trebue s6 plecâmii dela proposi- 
tiunea,, ce intra'nii modii incontestabilă: nâr conduce „la solutiunea 
cestiunei date ; trebue s6 trecemii prin miglocul mat multor procă- 
duri deduotive la nisce conclusiuni esacte,: care s'ar deduce din alte 
propositiuui, pOnâ, când îmfine- agiungemit la cesţiunea „propusă, 
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sa 1, Asemântrile, ce: not! descoperimi, intre obtecte;rioifaci 'adese” 

s6 suposâiniii. despre: alte obiecte, pre: care noi.nii-lo:Cun6sceniiii Aşa” 

noă observânnii mâl: multe conditinnt:egaleiintre:pâmentul, pre” câre 

noi îl-locuimiă, şi celelalte planete: Tâte planetele se imvârtă în giuzi 
rul s6reluy, dei: într'o diferită distanță şi: dupre:uni' timpii.mâi'in- 
delungatăi; tâte impruinută'lutnina lor. delâ's6re ;-nok-scimi cu” cer-: 
titudina, că unele ai o rotatiurie in: giurul asoneă. Y loziy ca: Şi: portul: 

Şi :prin, urmare, ăi: şi: iole' o. sucesiune de'di şi de: n6pte; “unele ai sa=! 

teliti,;. care le Tumin6sd i in.absența s6relui ; şi priu urmare t6te se silz: 

punii la' legea, gtavitatiunel. „Din ateste sirăilitudimă pn le: nici: cum 

absurd a conchide; . câ: planetele pot să fie locuite de'nisce fiinte: . 

"a cârora conditiuni de viaţă ar..corespunde: în: multe: priviză'icu: con:: 

“ditiunile vietot nâstre.: „ia tcsiarate în Tetoloiii e fait ih 

»AcâstA manieră, do ratioriamentare esta osernintă: dp filosofiiprin' 

numele, de analogiă, Prin; urmare; analogia: pâte fi definită, s:ca: SAE - 

formă de, rationamențare „ care.conștă in a ghudeca despre: îi 

aptă prin altul; basândune pre. gr adud. lor de. asemănare, ii 

:Trebue a distinge in analogiâ: mai multe grade. de desvoltare, din: | 

care fie-care „corespunde + nature; diferite a: conditiilor „late: am 

base a analogie. , a 
Când-noi am su posa, câ doj ( Gmeni ai trăită separat intre dânşii $ : 

de cealalti Smeni, fie-care în parte se va crede unici în specia sa 

când i însă nok, îl vomii presenta, de-o: datâ-unul altuea,, atunci că: :a- 

mândoi vor pronuncia 'giudețul.; icd acesta £ semintii. cu. 
Ă /.Se nul: - 

Sudeți, pronunciații, la ce.intia xidere.a acestor:doă. Gmeni „ 
orturilă, 

mesce analogii, care:,-,dupre cum videmii Se. hasas, pro a p20! 

mine, Acest | 
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şi conditiunile cele mai generale, şi care pâte sâ cadă in urmarea 
celui mai putin studii seriosi. e: 
„Când fie-care observă, câ' seminul:Stiă are ochi, urechi, nasti ete. 

giudecă fie care în cercul sâti, că'ochiă, urechile şi nasul suntii date 
- seminului sâti' spre'a vidă, a audi şi 'a mirosi şi câ prin urmare acesta 
dispune, de acel6şi sensatiuni, şi este dotatii şi'el-de facultatea senşi- 
bilă şi simte,.ca,şi:dânsul. Acestă analogi este o procedură a. spiri-, 
tului. de.uni. caracter mai:profundă-şi esprimâ, că ci amândoi dis-: 
punit de midlâce egale, care conducii la acelaş scopă:. suni imiriuiei 
„Dacă ei amândoi observă, câ fie-care diii dânşii face mişcâri, re- 

lative la conservatiunea, sa ; câ €i.amândoi caut acea, ce'e utilă și 
evită, acea, ce nu e folositoria; manifestesc acel6şi fâriomene psichice, 
care; Ja. totii-pasul evel6s6; princi piul spirituală  atunci-că amândoi 
conchidii; câ in dâuişii eunii, principiu,; care se bote :socoti, ca 'eausf: 
a tuturor manifestațiunilor. observată. de fie-câre.; Şi acesti specii de: 
Procedurâ: se, numesce analogiâ;icarei conchide dela; efect la dăusă.: 
-Imfine,icând. acesti. doi inenj,; presupuşi de ziot.sub. conidititinele+ | 

admise; sar: presenta unul: naentea; celublălt şi: ar :proniiniciă -fie-cate” 
giudeţul, ;câ:seminul săi este. dotatiă de. unit spirită ș atuuici fie-care: 
face observatiune;asupra; C6ludlalt şi vede, dacâpiudețul: pronunci:: 
ati:asupra apr6pelui-sâii:sei p6te'sprigini prin fapte, ce'ar'argumâita ! 
esistenţa acelei cause, spirituale:-Acest'modit de tationamenitate se | 

„>numesge.analogiă, car țrece dăla, căusă la. efecte 'şiunde .observa::. 
„ „timnea-wine'in;urma, unei suposițiunt'analogă i taniiibrtun avute ci 

Acâstă, analisă a analogiei ni demonstră, câinor “trebuo'sâ“distiu:" 
gemii; patru. specie de analogii: 2)ianalagia superficială, basătă pre. „observatiinile cele tai :generale, b) analoijia, fiindătă:pre râpor:=" 
turile dintre miglâce şi siopii, c), analogia; “eo axe.dle'scopii a'a-". 
dfiunge la-cmisă i prin 'obserbatiunea:, Şi: Cori pasatizincu' efectelor: 
şi:d) analogia; care: în uriiiarcăunâ- sg itiii ositizină aidlogej:verijic 
certitudinea ei pihi deductia neii dit act causă amor efecte'egale;» . 

          

  

     

    

Ce ct ăi ius ga Ca i ae ru pie etnii 
îD Tie. Ă ap statii at PETRE mind zii Ei "REGULEIE APIACATIUNEI ANALOGIE |! Eu i . 7 : at “ Eta + e . € Ma Grile IT] CALA eri DEE Gigi pati e ju     pp), e ora -:$ 2. Noi:nu:puteinii. la ce întia-'jârere” de 'asiniaiatd sa pronun” ciâmi rationamentul :de anălogif intre: doti'obâcte.: Simpla aseniâ-! nare a doile:fipte isati-o caracteristici: egală de: bed doie fapte:nu pta ani perinite de a 'ave,0'inalogi , E AT . - 

irie 
ptă'a' doie:intie! 
â certă a acestor
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fapte, "ba nică chiar probabilă. "Când noi. oliservâmti: ca 9 persdoii; 
ienumiti prin viciele all + virtutele 'șale;, presintă, 0 asâmânare fisio- 
gniomică cu âltă persână, i in aportăt” câtrâ' statura, trăguțele fetei, qu- 
temit noi 6re 'sâ conichidenti “dupre analogii « că persână dota, are gi 
ea acoltşi calitâtt morăle; adică € câ ca este virțudsă a ari vioiosă 9 Pen- 

- tru'câ at apârulă unii cometii nacitea moriei lui Cesar, putemii « du- 
- pre analugiă se me eonivingemă, câ apârință, di „noii a acelueş co- 

metii ni anonciiisd și ni presupune in „veniloriu noile” şi mai, evine- | 
imente politice ş şi Lot-o- dată morale? “Aceste şi alte ieseiupl 4 ni de- 

moustră, « că taracteristicele analogic dintre "doiid obiecte” ni polii f 
supenticiale; putin nunior6se şi. de diferite naturi, | ” 

- Analogia, din cohtra, trebuie, se presinte” cu, totul alte, conditiun; 
şi diferitele caracteristice, ro care ok îundâ mi, analogia: şi: “tindem 

„lată „descoperi î o verilate | necunoscută și 9 asemânâră intre, dot, Oh | 
iecte; i eluc. se se fuidesă” pie nisce bi a5t: i i niiforme şi aline di 

pre escnţa dor ca ind noi, in locit de a repausă analogia pre isCe râ- 
porturi vagi, “super ficiale ! și pulii biumier6se; 0, basâmit pre xelațiuni 

eseiitiale, importante ş şi constante, « car€ ar. ave în videre nu basurile 
formei: olesielor; ci î mature lors, cva no în  asplogiele, ee. facemi, 

   

  

0 3 oseoțeinii iulie dijeritele ohiecit, ; abunci “procedura, analogie 
Şi emit 

ue conduce la resultatele cele | anal, favorabile şi ea devine. În mâna 
“tir 

Gmenilor de geniu inst umentul ie mai cfcaciu şi iglocul cel mai 

li în deseoperitea, veitatel., ă    

   
pe 
ae 
„al EI . pt e? 
pd, i 

E 3 “Noi. a am a Văgulă: câ prin “procadiră alogie), spiritul n nu gu- 

dece: decâl trasurile. egale ș şi ne egale a obiectelor; ; prin “procedura 

inductiuniei i însă noi ne indreplâmiă « dela fapte la legi, şi prin midlo- 

eul consecintelor: parlicularie noi agiupgenă la ună, priucipiu gene- 

ral, Analogia, cu tote capacitâtile, ce 0 efectuă, concură iuinaă în 

a indica cea ,.ce este comună intre obiecte şi nu se râdicâ mai sus 

de concretă ; inductiunea in55, observând cea, ce este comuni intre | 

obiecte, precum și cea ce este propriu fie-c îruea, rece lao, altă BO 

cedură, mai superidriă, | cară conștă i in a arâta numay ce, e comunii Şi 

de o natură generală i, lu put tera: an Moe. noi, ozn, pentru, esem: . 

plu, George şi Basiliu, ui. uitestând ă ui sol6şi. fonom2u psiehica, sută 
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dotati de unii „Spiritii , care „mani fest6s6 nisce, fenomene; „Proprik,.. 
intre dânşii esistă, 0 anplogiâ; i în patorea, inductiunel i ins, noi el: 
imi, dacă acest spirit cu, „modurile, sale, de acțiuna, este comuni 
tututor i ființelor de! 0 nabută, egală, eu. a Iu George; şi Basiliu şi, că 
prin urmare Spiritul, umani şe „manifest6să | in, „bto. fiint, le „egale cu 
George şi şi, Basiliu şi ei în toți Gmenil lucră şi manifestâse, fenome- 
ele ș sale dipre aceitsi legi. Operatiunea, prin, case spiritul 50 s suo până la legea generală, a 'obfectelor, se numesce inductiune şi noi priu 
urmare „putemii defini induebiunea, ca pre. o, oper atiune şi „O proce- 
dură d a şpirituluiă 2 Cure refere esce de itele fapia, la causa lor, co+ 
mumă 

mima: 
„Nici 0  meoalari a gniiau nu e mal esti sila in iai şi 

-. 

decât pe fie: “care di noi pn omu eat “generale. şi biți 
limit principii, care ni se parti că suntu causele particularitătilor ob- Servate, şi “cu tote aceste, năi în, curând percepomiă, erorile n6ștre, ŞI a a- 
giungemi, a: a n6 corvingo, câ causele, Tate de „oi, “ca așt-feliă, suntii dupre natura, lor pi “probrid, nisce simple efecte. a altor fauşe m mai 

(ma grau dezerale: ŞI i modul: acesta, corielusiunele nâstre inductivo devină nisce 
efecie : a unor, proceduty: ilusorii., „Pereoptiunea şi cu ratiouameniul 
lacră î în inducțiunile” eroriată toți dupre acelaş modii, fa: şi în induc- tiunile Yere ; ; diferința i intre o, procedură şi alta: a acestor, „operațiuni covistă în acea, 'câ rătionamentul în indnoțiunile « exonâto' „pronunciă 

puha a conclusiunea, inductivâ mai naente, de ce perceptiunea procură, spi- ritului cunoscente satisfâcât6rie Şi precise despre diversele .şi coni- plicatele relatiuni ale! fenomenelor! intre dânsele, şi mai naente, de ce spiritul, „percepe t tote raporturile uniforme, imvariabile şi, esentiale | al tehoiorelor i adică, Iegilp obieetelor. „Dea aici Dezisitatea i în în- “ductiune' de nisce log speciale, care ar av€ de scopi. manuducerca ir) re de o; parte! a perceptiei i in i Cunâscori 1 obioctelor, far pre 4 de ala, a vătionânietilă în in „pronnuciarea iclus i tru A unilor indo etic.         
sil „ii 

pa Spit 

a        ţa iu nat ; iza “1 În caer ee îi mai irtezgtia a * aavaty INDUCTIE Si LEI IESE aa) n pin pp i iri mie LEX 4 si 

      
ate a ta     

a. h AI ie su Ș i "Spre: a pule! “fucila” procedură tău, şi a o face “mai u= stă în aflaiea şi conjunicarea veritâei Iogica n ni presintă, hisţe e- gule, care; pot î Feluse, la numeri de trei. , 
AȚI ci 
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+2), Noi, trebue, a multiplica dupre putinţă faptele esperientei şi a 

obserea obiectele, ce, se supunii unei legi şi ună principiu din tăte 
puntele, lor,;de:videre ; pontru,câ., cu, cât. faptele. observabile 'suntii 

mai, numer6se „cu atâta, noi, suntemii, mai putin espuşă laerori ,: şi 

prin . „obseryatiunile numerdse noi putemii; cuuâsce, tâte casurile es- 

ceptionale, a unei legi, pre, care. observaţiunea, superficială, şi putinul 

numerii. de. fapte esperimentale, ner fi. „fâcutii, a nu le put6, cun6sce. 

b) Spre e a pute nota, casurile esceptionale, capatate dela pbserva= 
tine, precauin, şi casurile analoge a diferitelor obiecte; ce intră în- 

„0bsel; vatiuiea năstrâ,, noă, trebue.a clasa vesultatele observatiuică 

e 

nostre, intru măi, mod metodicii Şi a formula, dupre. cum cere Becon, 

logislatoriul inducțiunei, nisce tâblite, privitărie, pre absenţa, pre- 

sența şi a variatiunea, obiectelor, In, tâbliţa intia „sâ ;șe notesâ circum- - 
starile pr incipale,i in cate fapțul, de studiu manifestâs nisce fenomene ; - * 

in tâblița,, a doita s€ se inscrie. tâte'casurile , in: care acest:faptăt :ma- 
nifeşteză, fenomenele sale i în;;absenţa unora din „circumstârile, ordi- 
narii şi în; tabliţa, atrea,.s6 ; se indice, modificatiunile ,. ce, le supârtă . 

acel obiectăi i in raportii pâtră intensitate, durată, eto.. Pentru esemplu, 

caldura, se manitest6s6, cu. lumină, eletricitate, mişcare şi fumil și a- 

dese ea axe; og i in, absența, lumini şi. a, fumului ș;: şi imfina,ea are. - 

trepte, ; a câria, grade, de, intensitate, suntii indicate: prin. termometru; 

0.07 altă, „regulă. așupra, câria, Becon, inşistă cu preferință ,:'este 

regula, ce. pi impune de a „proceda, cu: reșen vă, şi a începe: înduc- - 

iunea. tat- -de-una, dela, generalisetiunile partiale, „pre care: odată, 

verificândule, clei ni, Vor, serpi, de punte. de plecare, sproa CT malţa | 

e geveralisațiumile, aiaă întinsea, i al ia cr le ae trata 
    i uiti 

  

2 marii i au i Ti pote ai 

“pu 'IPOTESELE, ŞI: "ANALISA-LOR :: » pi ti 

e thai apte petiția 

    

. . 
5 . iz 19 i: „i 
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i Ş9 “onăința « de a. cun6sce Si a sti, î face pre, spirit, de.a.re- 

- curge, la. 0 “procedură. „care îi. revel6sâ „pentru. moment. misteriele 

fenomenelor, şi acele pârti, a opiectelor, care se numescii cause şi unde 

obseryatiunea, ce, maă. pacientă ş şi mai ageră, nu pâte să strâbatâ,. Suntii 

fapte, ce cu. sine, forms studiul. Eului nostru şi care, fapte s'a rea:. 

lisatii ința: 0, epocă, depârțată, € de esperienţa, mostră ;; „ai câ din;causa. 

distantei, ele treciipreste puterile observatiunei nâstre, aii câ, imfine 

cu tote câ acele fapte se petreci in giurul nostru, ele suntii “efectele i 

unor cause, pre care noi nu le cunbscemi. Aceste ciroumstâni dite- 
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„ite i a obiectelor facti pre mihtea' umană ; cară e curi6st “pentru cu- 

Cimi6scereă ealitâter in diferitele e positiuni, dea recurge li proce: 

dura ipotetică; “carea pentru momenitii îi ievelese misteriele şi îl'sa= 

tisface curiositutea.. "Prin urmare: tipotesu este “esplicatiinci: intveni 

tată şi ne: verifitdtă. ă obitotelji-, şi cor e cu ăte: aceste pentru 102 - 
mentă este admisă: cu verâ, şi sejvesce de cuusă, a feiomenelor. 

Ipolesa-chiat şi în casul, când e veră, ar tot-de-una defectul” 'de 
_afisarhilrariă; piu: "aaa numai, câ:ea nu “este deimonistizită, ! Pre 

lângă aceste; te procedurile ce pun pre Spiritir i in positiiine; de ă 
-s6 încrede numai'sio insuşi, cele may: “lo 'multe-ori îl ducii la eroi; 

şi tot-o-datâ,t-flind dcreditate de usii: aceste: “proceduri; cl i nui "lasă 
„pre spiriliiu de-a agiunge: da nisce cunoscenite solide”; şi "dai pre “mult 
“sborti:imaginatiunel, “Imagin: iliuaiea fiind “cajjacilatea' principali în 
formarea ipotezelor îşi! lot-v- dată” capacitatea ce. “maj: cu putini rez 
servt a spiritului; ine face să tecunbscemii abisul, in câire, ca pote, com: 
tofm” circumsârilor, 'a duce pre înteleginţă; şi pericolul, co piocedutii 

„ipotetică ursose6: spiritului, Pentru acest” vationanienlit $ şi Noutoni în 
studiile sale aslionomice: aice: ie Nypoleses tion fiigo PI îi i 

“"Dota: periculele;i la care'id pâle duce ipolesa, nu “sută pentru si: 
“rit unii aigumentii! satisfiicătoriă spre escluderea; ipotezei!  diiitire 

 mrocedurile; do; care: el face usi în “flatea vetilâle;. nationanientul 
„ai-Neutou reclamă: contră cunascentelor; provenite 'spiiitului alăture 
cuobserv atiuuea şi prin miglocul îpotescă; dar curiositatea dei sci 

„Şi-a eunâsee, cu o ră inalt: naente, “precium: imventiunile ş ŞI aflat i 
ir ni 'modii a. priorira 'veritâtei facă pre omii in diferitele “sale grade 
„de desvoltare, „de a face usi de ipolesâ şi-a suplini Jacuniele” sensuri- 
„dor priu.o procedură, carea, de multe- -oxă dă locii la, nisce supositiuni 

şi previderi, ce treci preste: putinţa: esperientei şi a observaliunei, 
Procedura însâ ipotetică , ay end, dupre cum videa, atât: pericule 
pentr u'spiritii şi: presentând: ol-o- dată atâlea av anlăge, € ce privescii 
pre descoperireaşi imventarea veritâlei, ai dati impusti Smienilor, 

“ nu:deia'0 esclude 'dintre „procedurile mintei umane “ci ăi '0'mârgini 
„între nisce ejzule ; a cărora scopii este, pre de- Sijunle de'a: ainu 
1; duce, pre spirit cu 'sucesii la allaiea veritâtei, “ar:pre de! alta, deal 
- prefai” de erorile, în: cale procedura ipolelică pâle sI iidiucă 

  

mata 

  

vii   



  
o tii detali tija i tie iii l îi pitt 

  

   hirtii REACLELA; APIACATIUNEI' IVOTESEĂ Îi 1 
ERA titani atat at e iii sprit 

$ 6. Dacă ipotesa: are o atâte. periculo şi tot-o-datâ „este doțo aşa. 
mar importanţă în raportii, cfitre, cunoscintele nâstre; atunci: intelege 
fie-cine: necesitatea unor midlce şi regule ce ntr garanta, Sueâsul i i 
poteselor: nostre, Tmventiunea şi verificatiunea; ;ipotesei: suibtii elemmen= 
tele,. ce ceri mai multă atentiune din „partea nâstri, pentru acâsta şi 
xegulele,. ce..le vomă. „espune, aici, yorit privi mai ales pre aceste doiie 
pârti a. ipotesey, mia fete tau NR m ri i 

  

„Mă, naente: de tote; :noi trebuc-si se ni: facomiă dibrei ilnța oîdeâ: 
maj drâptă, şi mal completă despre t6te circumstârile ipoteseă n6stre.:. 
Trebue;, prin urmare,:s6 o observâmă i in amânuntă şi in 'diferitele 
casuri, şi' apot sc notâmit cu diligenţă particularitatile, ce ea presintâ,: 
-.a) Intre ipotesele, co'ni se presintâ:şi care tindii la vesoltarea: 
acelicş cestiună, noi trebue st dâmit îi preferinţă acelora, care'esplicâr. 
ue cul cel nai mare de circumstante, care ai o veritate mai pro- 
badilâ. Şi probabilitatea lor cu atâta mai mult cresce şi se apropie 
de.veritate, cu cât faptele, pro care: "ipotesele se basase, suntă simple 
şi mat mult cunoscute ; fiind că universul i in genere se 'sustine de le-. | 
gile cele mai simple ş şi "Ure de intelesti. Grâvilatiuhea , pentru e- 

semplu, este: fonomenul cel: mai simplu şi cel. mai vulgarii ,;ctnos- 
cută şi de mintea ge mă putini instruită, şi cu tote. aceste, el Alpi 

pre Satisfi acâtorin s spre a esplica. sistema, lumei, E j Ezo 

tb), Ipotesa. fiind imventată şi admisă: „verificatinnea, el:nu const: 
numai i ina esamina, dac ea o de acordiă-cu, țote, faptele; cunoscute de, 

„D9Ă, dacă ca nu e, contradisă de nici unii; „faptă şi, dacârimfine. astă: 
pole „POte esplica tte fenomențle, ca o determină trebe. a trage! 

„din, acistă, ipotesă, consecintele posibile ș si aiprevidă ce: solatiină, 

  

7 
Dile;să ie 'cestiunea respectivă 'prin.0, aseminia: îpotesă :şi: atunci 

TRE Hunai noi pulemii sâ. dâmi loci unci asemine ipotese într ver 
. - iti pr iti tâtile: “demunstrate, ale unei scienţă:: mie dz iute di ul 

i €) Dacâ ncă, pentru esemplu, am na. a deelinatiunile in 
| are. st a plantei Uranus şi am urmâri. cu atentinne, ipotesa ,. prin € 

- tote astronomit ati esplicati aceste. declinatiuni,: noi an, ide câ i ȘI 
sunţii ob- ipotesele, ce ducii la anii resultatit favor abili, acaste re regule în daia. 

Servale şi “aplicâte p pre nesiintite: "Așa astronomi Spot si a 
cette declinatiunr din” drumul iegulată ă Dlinetei Santi î | 

  
  P

I
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atractiunea unei planete, perdute i in spatiu, la o distanță, forte con- 
siderabilă, i in cât ochiul. nu. o:p6te cuprinde.:.Apoi că ai trecutii la 
ai determina positiunea în spatiu, volumul şi mişcarea eliptică, a a 
cesteă: planete necunoscute. Aici; noi videinti! câ! in fisârea unei 'ase- 
mine ipotese sa observatii simplitatea faptului, ! pri "miidlocul” căi 
ruda so esplicâ;declinatiunilo ; probabilitatea” lui'şi-'saă studiativ â: 
mânuntele: faptului, suposatii 'dini puntul de videre'a fenomenelor: ob- 
sorvate. Şiracâstă: supositilunei ai pusi de:muli; in positiuine pro”: a! 

-strohomi;:de'-a fi-comvinşi! şi as6 asigura, despre! esistența'uuci Stele 
şi causele ce acâstâ stea contine în sine şi motives6 acoste': iregula= 
ritâtă a plaiietei Uranus: Şi convictiunda; Dăsatâ prâ o'siniplâ ipotesâ, 
sai corhfirmațiă înâi:pre urmâ 'și-de esperienţă; când uni :abser vaz 
torii, înarmată do:unii: telescop mai perfecti : ati descoperiti câ; 
t6te calculele matemâtite ;i basate pre ătractiunea,' dedust:dintio-i- 
potesâ, suntă 'vere,şi câ in adeser SI ai. calitate lori in spătiul no 
niveraului > st a Înti : a sei Via pt ape tie 
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Si o ua ji da msi 

“+ Când,spiritul! nostru: trage înii giudeții dir: altul; ok: ; când! a 
rătiohament6s8;; nOt ăn vegutii câ” unâzOri el 58 nalța, dela unit “gti 
dei particulariu, spre: agiunge: la unul generalii şi: câ "altă data 6 
se'lasă dela unii: 'giudeţă generală; spre: d-aglunge: la ună altul:parti- 
culariu. A cestedini:armâ, inodii! de. rationaraciitare! se nuinesce'deduci: 
tine, B6r6 de a'râyeni! astipra':conditiuriilor: bfectuâr ei: 'deductiuni:: 

„lor; ce:n6itooupatii':in “psichologiă,t:şi forâ'do'a întărea : alehtiunea” 
distintăi 'asupră, naturei :rationaimentulai: deductiv" “sio capăcitâtei 
ce esecutâ. niscsașemine: proceduri, î0i'aici:studiâmit': deductinnăa: 
“din puntul:de videre a; logicei + Şi privimă “la "dânsa, nuniaă, ca lao o0-i 
peratiune a spiritului şi tot-o-dată: ini forma sa ce mai:telebrâ'şi măi) 
rigurosă, „câre esto Silogisimul; at 

pri dieta rea teza 

iti tri bat fot 
       „i EI pp Pa dee m iz ot! Sai ie 

! ni: bu suroeră3ur; ŞI, ANALLISA LUNI: i „a ntz 

"el tit cp mel. ia sl tul i abat a, i A. . Elie neaii deductiv trebue, consideratii, ca;9, procedură, 
ce, e, face, :Șâse mască oa tren veritațe din fontactul altor „doăe preri-; 
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tâtr pre esistende. Silogismul (dela, ew-0on, Jovopebe-rationament, i in ; 
totul, rationamentii combinatii) deci nu este altii ceva, „decât de-; 
ductiunea, espr imată întrunit modă formali, : Sa pa 

; Bilogismul este unii argumentă , compusii din. trei propositiuni ,. 
din care, ce de pre urmă, numită conclusiune, este dedusă din cele. 
doiie primarii, care șe numescă:premise; | : 
„Aceste trei. propositiuni se nascii din cormbinatunea a trei idei, 
numite termină „ carii esprimă, diferitele giudete a unui silogismă. 
Cel mai generală din;acestă termini , care este cuprinsă: în giudeţul 
de o asemine natură, „Se: numesce fer minul cel nare ; cel mai putin. 
generalii, ter minul, mică şi infine. acel, ce unesce pre amândoi acesti 
doi termini estremi; se. numesce terminal de miglocii. Pre de. altă 
parte, propositiunea, unde terminul cel mare este „Comparatii cu cel 
de midlocă, se numesce matora ; jar propositiunea,, unde terminul 
de midlocii este comparatii cu cel. micii; se numesce minora ; „COn= 
clusiunea insâ se nasce din contactul d teiminului „celui mare „cu cel 
micii: i. : | 

Fie, pentru esemplu, acest silogismir: Doe corpurelă sunt + pori i 
der6se; aerul este ună corpi, prin urmare, aerul este ponderosi.: I- 

| deile, ce formâsă aceste trei propositiuni sunt : corpul, ponderosi- 
tatea şi acrul. 'Perminul cel. mare a acestui silogismii se cuprinde in 
idea, care-espr îm, calitatea, ce mai generală a corpurilor, adică pon- 
derositatea lor; ; terminul cel mică constă în idea, Ce recun6sce pre 
acrii de ună corpi; ar terminul de midlocii este esprimatit prin idea | 
de corpăi care intrunesce idea de ponderositate Și de aerii, — Maiorâ, 
pre de altâ, parte, este propositiunea : t6te cor purele suntii ponde- 
I6se ; minor : aerul e unii corpi; şi aceste doiie. „propositiuni: for- 

m6s6 tot-0-dată, şi premisele silogismnli,, care are, de conelusiune 
aerul e ponderosii. .,, NO a 

Dacâ, voimii s6 dâmii o analisă formală şi tote odată graroaticală 
silogismului, „noi, atunci trebue 56 obsersâmă, e câ întru nă U silogismă 

a 

atributul minorei, , Şi subiectul minorei cu atributul maiorei foirma6s6 

in genere conelusiunea. | : 

. În decomun majora ocupâ, locul intii, ar minora leul a doilea 

şi pre locul al treile îlocupâ conclusiunea, 'Prebue insâ se observâmii 

Şi acea,, câ nu locul, ce'l ocupă, caracterisas$ pre o premisâ, 6re- zar 

ci idea, ce o esprimâ; ter minul generalii in, oră-ce locă ar fi pusă, e 
15 | AN
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totiăetuii forme: pre maior; Xar idea mai putin generalii esprimă 

pre minorâ.. 
Ast-feliti e ordinul regulatii. a unnă silogismii ; ci e forte rar , ca 

ratioramentul sâse presinte sub o ast-feliii de tormâ atât de severă 

şi mai geometrică. 'Une-oră premisele ceriă a fi esplicate şi demon- 

strate, ne fiind chiare prin sine însuşi ; alte-ori conclusiunea se de- 

“duce : aşa de natural şi uşor, inicât nn e necesariu , de ass inşira am 

bele premise. Se tâmplă, câ spiritul adună la unii locii mai multe 

silogisine ; şi espunândule ; el le şi scurta$,, din care trage o unic, 

conclusiune. De aici derivă maă multe procedură şi forme silogistice : : 

; a) Entimima (dela “e»-iri Dos aminte), unde una, din premisele si- 

logismului este sub intel63 îş esemglu : : toi omul e muritoriu ; deci 
Petru 'e muritoriu. ir: 
psi d p ae a . i - 
-b) Epichirema (dela, “ezt--/etempa-mânuire, adică uaoperatiune) este 

unit rationamentii, în care spiritul presintă esplicatiunile şi argumen- 

tele fis-câria premisă ; pentru esemplu e: e 
- Este permisii, a ucide pre veri-cine pune d curse, spre a ani xâdica vi- 
ata str, i i a i 
-i Dar Clodiu ai pusti curse lui Milon, armele sale, solditii sâi i; şi 

tol-o- dată operatiunile lui demonstră acâsta; o: 
5! Decă ati fostii permisă lui Milon, se ucidă pre Clodiu. ! 
7») Boritul (dela soşo;-cumul) presintâ o seriâ de propositiuni; in- 
catenate una de alta şi din care se brage numai o singură, „conelusi- 

une; esemplu: 0: 

+: Cine onorâsâ pre D- -deii; respectă mendatiunile lui; a 

”** Cime respectă, mendatiunile divine, praticâ, caritatea ; 3 

: Cine pratică catitatea , previne crimele prin acea”, că 4 suportese 
întruni ati: modă uşonii 'miseria, ;-" -. 

Cine previne crimele, acela, este unii cetâţanii bait; Me 
Prin urmare, cel'ce onor6s$ pre D- -deii este unii cetâțanii bună. 
hi ia) Dilema (dela as-de doite oră şi: Dupivo-ăeăi, apuc, "adică apuc din 

doiie: pârtă), numită în evul: megiii argumentă” coinută unde doiie 
propositinn coutrarie forza6st “puntul de plecare a dotie, silogisme; 
care aii aceaş conclusiune : a zii iul 

în Iinea acâsla, o cineva ai 'se' e supune pasiunilor se, ai nu se su- 
pune; ti i. '] pt it 

  

“Dacă, nu: s6: supune tie el: e neferice pentru acea, câ tea aviația are 
ia lupta ne meatat contra lori ii n 

4
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". Dacă, se supune lor, el este neferice pentru acea, că 4 devine a, fi 
târâtti de ele; 
„Prin urmare in lumea, acesta, cineva nu ește ferice. .. 
e) Lsemplul este o procedură deductivă, care constă, în a argu- 

Ea: 

menta majora unui silogism pi prin fapte analoge consecintei , ce. vo-. 
imii a trage : A 

_ Olidlâcele egale ducii la unii scopii egal) ș. i 
„ Basiliu; fiind dotatii de unii geniu Gre-care, şi făcând usii d certe 

miţI6ce, şaii realisatit unii scop ; : 
Prin urmare şi George, care dispune de acclaş geniu şi faca. usi 

de acelâşi mi dl6ce, işi va realisa unii asemine scop, o 

NB. Clasificatiunea esemplelor deductive dupre speciele, a par i, 
a fortiori, şi a contrario este o elasificatiune cu totul formală şi de- 

pinde simplu dela natura matorei, şi pentru acesta: mai cu drepti 

cuvântii potii fi privite, ca nisce figuri şi formule 2 esemplelor, de-. 
cât ca nisce proceduri esentiale a mintei umane. E 

FIGURILE ȘI MODURILE SILOGISMULUI 

2. Procedura, deductivă â ai silogismul, pre. longă diferitele e esen- 

ae, ce constitue acestă procedură a imintei umane, presintă şi alte 

diferinte, privitârie pre modurile şi figurile silogismului. Acestă a- 

nalisâ a silogismului dupre moduri şi figuri. e mai mult formală ; şi, 

ca ast- felii , ca nu este atât de aplicabilă in formarea. silogismilor ; 

cât ea o de remareahilă prin acea: numai, câ, noi puteinii şi prin nisce 

formule simple şi rigurâse să verificâmit procedurile deductive a min- 

tei nostre, Afodurile silo gismilor se determină prin natura propo- 

sitiunilor, ce constitue rationamentul silogistică, şi care tot-de-una 

115 
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ÎS esprimâ calitatea aii cantitatea propositiunilor ce formâsâ, silogi 

mi 
mii ; Jar figurile se mumerâ dupre locul, ce ocupă ter minul de 

locii în premise. 
„Când spiritul giudeci, el afirmă, că, 0 sulstanță este, atu m e, 

cu alte vorbe el nâgă esistența ci; Şi prin : acestă procedură spi 

prescrie o calitate 6re-care substantei. Ati că se afirmă, ai câ se neă 

substantei in cestiune calificatiunea., spiritul esprimâ pă pa 

calitate 6re-care, şi manifestâsc tot-o- -datâ ună ce E ui prte 

tială. Generalul îl esprimf spiritul in acel casti, n pipe le 

positiunei cuprinde t6tâ estensitatea substantei lui; pari I  
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altă parte, când sublectul propositiunei contine nunat o parte din 
estensitatea substantei sale. Şi fiind câ subiectul propositiunilor şi 

- giudetelor silogistice nu potii sâ fie esprimate, de cât numaf în patru 
moduri de acea şi silogismii din puntul de videre a modurilor lor 

“suntii de patru feliură : a) Silogismii, unde propositiunile, ce'i com- 
pună, suntii afirmative universale : toti Gmenii suntii muritori; b) 
Silogismii, unde propositiunile suntii de o natură negativa univer- 
sală : nică unii omii nu e perfecti; c) Silogismii cu propositiuni a/fir- 
mative particularie : Gre-care 6meni suntii fericiti ; şi d) Silogismil, 
in care propositiunile , ce'i compunii, sunt negative particularie : 
Gre-carii Gmeni nu suntii avut, | a 
-: Scolasticii, spre a facila memorisarea acestor patru moduti a pro- 
positiunilor , co compunit silogismniă , ati alipitii pre fie-care din mo- - 
durile propositiunilor la una din literale : A, E, [, Oşi sprea indica 
tot-o-datâ şi carăcterul lor. duplu , că ait formulatii versurile urmâ- 
târie : Sa 

Asserit A. negat E, verum generaliter ambae,. 
Asserit I, negat O, sed panticulariter ambo, - 
Aceste patru specie de propositiuni poti s6 se modijice in premise 

şi conclusiuni de şese-decă-şi-patru de ori şi pentru acesta şi modu- 
durile silogismilor dupre scolastici sâ urcă pânâ la şese-deci-şi patru, 
a cârora, diferinţă resultă dela caracterul afirmativii ati negativă, u- 
niversalii aii particulari a premiselor şi a conelusiunilor. - 

NB. Cât privesce pre propositiunile individuale: noi recunâscemit; 
câ ele diferâ de propositiunile universale prin acea, câ, nu sunt 
unii terininii comuni; dar nu le putemii comfunda nici cu cela par- 
ticularie, “Noi in astă cestiune mai uşor concâdemii cu opiniunea sc6- „IX dela Pârtă regală, care « rapârtă propositiunile individuale mai 
mult Ia cele generale, decât la cele particularie ; pentru câ subiectul „unor asemine propositiuni prin acea, câ e singulariu , cl este tot-0- dată, luati in tt estensitatea sa; acea co formâzâ esența unei pro- positiună generale. Fiind câ, pentru universalitatea unei propositiuni 
nu este importantă restriugerea şi intinderea sensului subiectului 
propositiunei, precât e compreensitatea lui, care esprimă tâtâ cuprin- derea subiectului >, De a ae 
”- Figurile suntii în numeri de 
gramaticală a terminului de m 
* In figura intia terminul de 

“patru şi se determină cu positiunea 
iglocii în premise şi conclusiune. - 

midlocii este subiectul maiorei şi atri-
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putul minoiel : totii omul este muritoriu ; Petru este'omă ; prin ur- 

mare. . .:. In figura a doiia el devine atributul maioreă şi a mino-. 

rel : Nică unii oraii Onestii nu nâgâ vorba sa; Petru îi n&gă vorba 

sa ;. Daci Petru. .. .. In figura a bea terminul de midlocii este su- 

piectăi atât în matorâ, cât şi în minoră : Su/letul nostru este creată 

pentru ună destinii mai naltit : Su/letul nostru este o substanță im- 

perfetă ; Deci, suntii substante imperfete , care suntii ereate;pentru. 

unii destin mai nalt. Imfine în figura a patra terminul de midlocii 

e atributii a maiorei şi subiectii a minorei : Acea, ce e simplu, ca 

sufletul nostru, nu este supusti la disolatiunea organelor: Acea, ce 

nu e supusii la, disolutiunea organelor, nu mâre cu corpurile; Deci 

acea, ce e simplu nu mâre cu corpurele. | 

NB. Galien (131—200), dupre cum se spune, ati fostii cel: intiu, 

care ai admisi figura a patra, intre figurile silogistice şi al. tras'o 

din negligența, în carea o lasasă Aristotel, autoriul celor trei figuri 

precedente a silogismului. e 

- Pie-care figurâ fiind susceptibili de şese-decă şi patru de moduri, 

resultă de aici, câ numerul totală a varietâtilor aii a modurilor silo- 

gismilor se sue pânâ la doie sute-cinef-deci şi şese; adică , câ noi 

putomii raticnameuta dupre procedura deductiv în doiie sute cinci- 

deci şi şese de moduri. aa - 

NB. 'rebue însă a observa, câ dintre doiie sute cinci-geci şi ese 

“de combinatiuni posibile a silogismilor, numai noiie-stipră-geci suntă 

acele moduri, care, resultând din combinatiunile universale 2 par- | 

ticularie, positive şi negative a propositiunilor, potă s6 de o coneli- 

siune reală ; iar restul: modurilor pânâ La doiie sute cinci-deci şi şese 

suntăi numai nisee simple combinatiuni mintale, care nu ducii tot- 

de-una Ia conclusiuni reale. Vinâud “tot-dezuna contăi de cea. ce € | 

reală şi având în videre a espune “modificatiunelesilogismilor co 

ducii la nisce conclusiină rgale, noi arâtâmii aici intru'nii modii ge- 

neralăi diferitele combinatitină reale a propositiunilor ce a loci în 

tus-patru figurile silogismilor. Figurile silogismilor nu presintă ună 

numeri 'egală de modurile , 'ce ai locii în fie-care figură „ŞI pentru 

acâsta trebue să cunâscemi, câ figura intia şi adoia suportă câte pa- 

tru modificatiuni, privitârie pre modurile silogismilor ; în Gre- e f- 

gură a rea şesa şi a patra cinci şi tâte aceste modificatiuni dal unii 

nuimerii totalii de moduii, cate se sue pân la noiie-siipră-deci şi fie- 

care din aceste moduri a silogismilor presintă o conclusiune reală, 

 



- 

16 

„+ Modurile silogismilor se imparti pre figuri cum urmâsâ, şi spre - 

a presenta espunerea acestor moduri, facemii usii de nisce vorbe i- 

maginarie, pre care 16 imventatii filosofia scolastică cu scopii, de a 

facila şi a present, espunerea, acestor diverse şi complicate moduri ; 

aceste vorbe sunt: -- -: NI 
| "pentru A gura Ț, 

"bArbArĂ, ePlărEat, clArII, fEx10. * 

Ei 

Da pentru fi gura II, 

„eat, edit, Est n 0, bArOe0. 
1 i: : 

A “pentr u figura III 

AAA, (EI Apton, dBAms, dA, bOcArd0, I7+B0n. 

pentru figura IV. N 

“bdrAllpidn, cAlEnt2ă, ar At, TESpAmO, (e BE%50m. 

-" AI, dupre cur observâmii, suntii in adevârii nisce vorbe «imagi- 
narii, unde se represinta natura, propositiunilor de : universală, par- 
„biculariă, afirmativă şi negativă prin literele : A, EI, O. 

at, 
s , HI Ei 

REGULELE SILOGISXILOR - 
4 

să. Na tte vationamentele' deductive, care ar întruni unul din 
modurile ati figurile silogismului, ducă Ja ună resultatii buni şi nu 
presintă, totede-una o conclusiune realâ. Ce mai mare parte. dintre 
silogismii, carii. presintă cele trei propositiuni necesarii pentru. for- 
marea, unui șilogismii, daii nisce conelusiuni: ilusorii, şi de acea tre- 
bue s6 cunâscemii conditiunile, ce aii a întruni rationamentele reale 
deductive, pentru ca prin acâsta s6 putemii disţingui rationamentele 
deductive false de cele reale, A cesta este scopul regulelor silogismu- 

- luă, care suntii imventate, de Aristotel cu 0 precisiune essmplariă ş şi 
desvoltate de filosofia, scolastică, în evul mediu. Ele resumâs6 condi- 
tiunile esentiale a fie-cârui silogismii şi esprimâ, cele opt conditiuni 
a unui. silogism xeali pre care scolasticii I&i versificată cum ur- 

„ mâsâ : ş 

Terminus “esto triple, me- L - Silogisnul tu ebuei să cupr prindă 
dius,. majorate, minorgue. - 5] „taci termini, pre cel mediu, pre 

i Celmare și pre, cel micii, . 
, 

p.



„dius geueraliter esto. 

generare negater. 

119: 

; Latius hunc- quam praemis- |: Nică unt. termini nu pote. s6: 

tă „aibă mai mareesterisiune in con--, sae'conclusio -non rult. 

mer clusiune; decât în premise. :: 

. Nunguam contineat medium 
conclusio fas esto. -.. 

- Aut Semel, aut iterum me-.: 

- introduce in conclusiune... . + 

Penminul de midloci , îneai. 

| odată, trebud luaţii în sensii ge-; 

ta metale i e Ri 

- Utraque si: prdermissa negat, “Dacă ambele. premise sunt 

nihil inde sequetur. DIE cea negatie nu:e posibilă conelu- 

pitt pie) Sume i e ti po 

Amine affitniantes nequernt : Doiie premise afirmativ nu: 

roti produce 0 conelusiune ne-, 

DIR a e gativâ. aci Ai 

„Peiorem eguitar semper € con- ;. |: : Conclusiunea e tot de-una c0- 

clusio partem; „ii | relativă premisei celei mai flace. 

2. NIL sequitur. mini ex par |. 3.Nu putemă trage nică o con- 

ticularibus unquan. ati clusiune din doite premise par-   e m - tieularie, - -- 

“fica esplicatunea acestor verse barbare, care spin pre cole opt 

regule a fie-cârui silogismi reali : Se E 

3) Tot: silogisnal trebue se contină trei i termini ; ter mina mare, 

pre cel mică şi de midlocii ;-nu trebue ins, s6regulâmi acestă ter-, 

mină dupre numerul, ci dupre sensul lor. Unul şi acelaş terminii pâte 

fi luati; când ca majoră, când ca minora, comtorm terminului mare, - 

de unde: depinde sensul tuturor propositiunilor. Pre lOngâ aceste 

suntii silogism, în carii intrâ-şi mai multe » de cât trei idei, şi .cu 

tâte aceste, acesti silogism nu încetâsă « de asâ: supune” acestei re- 

guler ii 
i li 

-b) Termiinii în ș conolusiane mau poti să sf tată. intrată. sensă 

maă generală, decăt în premise. Şi din acea, câ planetele suntii stele 

şi că unele planete se imrâr ţi în giurul s6relui, nu putemii s6 con- 

chidemii, câ tote stelele se imvârtă în giurul s6relui. Asta ar însemna 

„A pâcâtui contra, naturei raţionamentului deductivi şi in asemine casă 

noi 2 conchide dela cea ce este particulariu la unii ce generalii. -. 

c) Conclusiunea: ma pote să. contină pre terminul de miglooăt a a 

silogismuluă;: Perminul de midlocii servesce de a esprima. raportu- 

zile dintre cei doi: termină estremi, pre carii el îi compară $ şi îl u- 

: "Derminul mediu nu se pote 

7



200 | - | 

nesce; şi de acea: ar fi unii.ce straniu pentru conelusiune şi chiar 
pleonasticii, dacâ ea ar contin€ espresiunea acestor raporturi, .. 
4) Zerminul de migdlociă în premise trebue st fie luati cel putin 
odată: in sensii generalii. Când terminul de midlocii. este luati, in 
ambele premise in sens particulariu, atunci el incetâsă de a fi ter- 
„mini de midloci şi nu pâte mai mult, ca sâ esprime raporturile com- 
parative intre terminiă estremi a natorei şi a minorei si nică sâ de 
posibilitatea la o conclusiune, ce ar esprima aceste raportuă. Fie-ni, 
pentru esemplu, câ, unele corpură sunti dotate de proprietatea elec- 
tricâ, câ unele corpuri suntii- combustibile, de aici nu putemii con= 
chide, câ corpurile combustibile suntii dotate de proprietatea clec- 

tică, nică câ corpurile, dotate de proprietatea electrică, suntii com- - 
Dustibile. . n ” . De 

€) Din doiie premise negative nu putemii sâ tragemă nici o con- 
clusiune. Aceste doiie piopositiuni, fiind negative, separă subiectul 
de terminul de midloci, precum şi atributul; şi din acea, câ doite lu- 
crură suntii separate de unii al treile, nu urmâsâ, câ ele esisti, ai câ, 
nu esistii.. Din acea că Spaniolii nu sunt “Parei şi Turcii nu suntit 
crescini, noi nu putem conchide, câ Spaniolii suntii Turci, dar nici 
câ-'Turcii sunt Spanioli. Da Aaa 

f) O conclusiune negativă nu se pote trage din doie premise q- firmative. Din acea, câ conclusiunea. este espresiunea raporturilor 
dintre ambele premise » Doi nu putemii a mite ,. câ, conclusiunea nu 
arată aceste raporturi, ., .. , a a 
:*:8) Conclusiunea sumână, tot-de-una pârtcă celei mai flace a pre- 

„miselor.. Adică , dacă una din premise este negativâ, atunci şi con- 
clusiunâa este de asemine natură ; şi ca este particulariă,-dacâ. una. 
din premise este particulari ; pâte insâ,. conclusiunea sâ fie tot-0- “dată şi parțiculariă şi negativă, dacâ una dia premise este particu- 
latiâ, iar. cealaltă, negativă ; prutra esemplu : Avarii nu sciu asâ.bu- cura de avutiă, unii 6meni sunt avură, deci unit Gmeni nu sciu:asă bucura de avutiţ, i 
+: Argumentul acestel Tegule constă i 

„este negativâ, terniinul de. midlocii e 
conclusiunei şi cu modul acesta cone 
uni;-şi acâsta ne face; e 
“i Pre de altă parte , d 
sianea, nu pâte fi gener 

p acea, câ. dacâ o propositiune 
ste desunitii de una din pârtile 
lusiunea este incapabilă de ale 

a s6 conchidemiă intru'nii modă negativil: 
acă o propositiune. este particulariă, conclu- 
alâ; pentru câ, dacâ::propositiunea , luată ca
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„conclusiune; este generală şi afirmativă, atunci subiectul cisia fâce, 
ca s6 fie universalii şi subiectul minorei; cea ce ni demobstră câ 

subiectul conclusiunci, fiind luată în sensii universalii, cere, ca atri- 

putul sc fie particulariu in propositiunile afirmatire, Şi terminul de 
midlocii, fiind legatii cu acest subiectii, va fi particulariu în minoră 

şi tot-o-dati generalii in mator ; fiind că, alțrâminte va fi luati de 

doie-ori ca particulariu ; şi cu modul acesta, noi videmii chiar, că 
nu putemă ave doiie premise particularii intru'mii argumentii afit- 

-mativă, a câruea conelusiune să fie generalii. 
„Acâsta se face şi mat chitară in conclusiunile universale negative ; 

pentru câ în asemine casii noi trebue sc avemii trei. termini : univer- 

sall în doie premise., ae pa 

ii); Din premise particularii nu putemii de a aseinine avă ici o coni- 

clusiuno, Premisele trebue se fie ait amândoiie afirrmative” „a: una 

afirmativă şi alta negativă. :... N E Ra 

+ Dacă ambele premise sunti afirmativ e, atunci stribatul unei. sro 

positiună afirmative este tot-o-datâ luatii şi ca particulariu , “iar su- 

biectul unei propositiuni particulari trebue să fi6 luată :din necesă, - 

„în sensti particulariu ; cea, co ne face, ca pre terminul de miţlocă 

s61 Inâmii de dotte-oul intru'mii sensii panticulariu şi's6 comitemă 0 

er6re contra vegulei 4. Dacâ inst una din premise va fi negativă; 

conclusiunea, i în virtutea regulei 7, trebue din necesâ,sâ fie negativi 

şi tot-o-datâ universală ; cea ce sc opune supositiunei; :Fiind-câ, “când 

conclusiunea este negativă, atributul că, ca atributul fie- câria propo- 

siliuni negative, trebue să fie luati in maioră, dupre prescrierea re- 

gulciă a 2, in sensii universală ; şi prin acâstă noi avemi unii termini 

universalii în premise. Dup$ aceste, terminul de miglocii trebue 's6 . 

fie, în virtutea regulei 4, luati cel putin odată în sensă universală. 

Aceste, deci, ni demoustră, câ este preste putință, de a âv6 doăe pro- . 

positiuni cu trei termini, din carii doă s6 fie luată in ses unirer- 

salii, for6 ca sG avem „ati dotie atribute negatiță, cea câ.se „opune 

egale 5 5, ai unii subiectii universală, cea ce coâtragice supositiunea, 

3. Afară de aceste regule, care privescii pre tâte mo 

siogisnilo , filosofia “scolastică av6 unii numeră şi'mai mâre,: ata 

Priv€ pre fie-care 'modi şi figur a 'silogismilor.: Ci atât numeru a 

imensti a regulelor filoz ofiei scolastice, privitoriă pre. silogismii,- câ 

şi cele espuse aici , poță'se fie reduse la urmâtâre el. 

nerale, care contină în sine esență tuturor xegulelor fooma ită 

durile şi figurile. 

le dotie regule ge-: 
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logismilor : a) Că mică unii termini sui pote fi luati în conclusi- 
une intrunit sensii mai generală, decât în premise şi b) că termi- 
sul de miglocii trebue să fie luată cel putin odată ca universală. 
Şi ce e mai mult, câ chiar aceste potii sâ fie reduse la ună principiu, 

„ care este comunii amânduror regulelor şi tot-o-dată şi ma generalii : 
câ, premisele trebue se contină conclusiunea. ! * ai 

i 7 USUL ŞI ABUSUL RATIONAMENTULUI SILOGISTICD i ii i 

::$ 4. Importanţa silogismului aă “fostii apreciată, de filosofia scola- 
sticâ, şi de ce modernă in modul cel mai diversi. Filosofia scolastică 
considera arta silogisticâ , ca unii ce esentiali , ca midlocul cel mat 
directă , dacâ nu şi unici , co ne manuduce in aflarea veritâtei ; şi 
aică e causa, pentru care ei ati formulatii atâte regule şi I6ii definită 
cu atâta abondenţă, Filosofia ins6 modernA, privesce la acâstă artă, 
ca la:o imventiune sac şi fOrâ de scopii reală, şi pentru acâstă , ea 
o şi esclude din domeniul sâti. : - ai RR cea 
i... Aceste doiie opiniuni despre arta silogisticâ suntă pre esagerate, 

Silogismul nu este singurul miglocii de a cunâsce veritatea ; şi cu 
t6te aceste el nu este.o produrt curat arficială, care ar fi imventată 
de unii omii de geniu. El represintă, ca şi inductiunea, o operatiune 
regulaţă şi naturală, a spiritului umană ; de care noi inşiue facemii 
usi forte des.: Bosuet; observâ cu dreptii curântă, câ de câte-ori noi 
gâsimi intrw'nti discursii particulele : fiind câ, pentru câ, câci, prin 
urmare şi altele, care se numescii causale, acâsta e unii semnii ş câ 
spiritul giudecâ in sine insuşi şi formâs6 unii rationamentit silogi- 
stică, pre care nu'l esprimâ. .. ti 
-? “Pre lOngâ aceste, in scientele 6sacte, silogismul e basa tuturor de- 
monstratiunilor nâstre ,- din care nu este una , care sâ nu contină 0 
o.mâiorâ şi o niinoră, ce ne condecii la 0 conclusiune. Aşa câ cine- 
„va ar pute sâ considere matematicile » Ca pre uniă:soritii imensti ,. a 

„ câruea pârti-se 1&gâ, intre sine .cu rigurositatea ce mai perfetă, dela 
definitiuini şi asiome, care suntii nisce veritâti de unii seasti comunii şi generalii, pân6 la, cele mai noiie teoreme, ce se adaugi la cele cu- noscute. “Tot ast-felii 5 şi cu scientele morale. Şi cu o vorbâ, me- t6da silogistieă, usată cu cumpâtate, aduce tot-de-uza niaii fol6se şi 
este 0 espresiune şi o analisă formală a rationamentului deductivă, e - 

- Ri Di IE EEE i „. LIRI i e i [d E i 3 : 
7 PR - 
Ul
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 CAPITUL IV. Rat . 

. DEFISITIUNEA, DIVISIUSEA ȘI CLASIFICĂTIUSEA 

Spre a completa analisa operatiunilor spirituale ; de care noi rs 

cemă usti in aflarea şi demonstratiunea veritâtei şi care tot-o- data, 

compunii domeniul propriu a logicei, trebue s6 mal, vorbim despre 

definitiune, divisiune şi clasificatiune. Ă 
, vi 

ea) 

* DEPINITIUXEA * 

ŞI. Procedură spirituală, numită defnitiune se efectuă et cum ur-; 

mist şi pentru esemplu fie ni definitiunea omului. ti ca 

Natura umană contine mal. multe elemente esentiale, precum or- 

ganisatiunea, esistența, “sentimentul şi cugetarea. Pie-care din aceste. 

elemente, luate separat, nu esprimă n ntumal pre omii; esistenţa, pen, 

tru esemplu se pâte atribui la totă acea, ce esistă; organisatiunea s0. 

afl în tâte acele animale, ce ai ună org vanismii ; sentimentul, se gâ-: 

- Sesce şi in animale; Yar cugetarea este o proprietate a a, lui: D- „dell. 

Nică unul din aceste atribute nu definescă propriu. pre omăi. Şi dacă 

noi voimii, a caracterisa cu plinitate, apoi trebue, să câutâmii, ast, 

feliă de formulă, care lar esprima pre omit, şi care sar, aplica nu-: 

„mal la genul umani, Şi acestă formulă , e pre evident, câ țrebue s6, 

continâ în. sine tâto atributele, omului do esistenţă, organisatiune,: 

sentiment şi cugetare şi î atunci noi.aY emil defnitiunea oră: ca, 

fiinţa c organică, sensibilă şi cugetătăriă,. - | ii 

Acâsti insă formulă pote. fi simplificată. Tăte subiceele. “cugeta. 

trio formâsă o seriă de idet, din care fie-care este cuprinsă ii în cele,, 

ce 0 procedă şi o sucediă. “Individul este cuprinsii in speciă, specia. in, 

Senii, genul imferioră in ună altul - superioră $ şi apol i toti individ 

tote speciele, “tâte genurile suntii coprinse în categoria. pn, de 

fiinţă, ati esistenț. Tot ast-feliii şi cu atributele, — Ele treci din-. 

tr'o clasă în alta şi crescii “din ce in ce. De unde, irm6s6, câ ui n 

temă intruni sub unii nume genericii şi esprimâ, prino vorbă bă i 

cea, ce obiectul de definitiune are împrumutată, dela, clasa: ine i 

superidriă, Aşa viața orgânicâşi şi. sentimentul aparţinesee genului  
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intelor animale, din care omul face parte ; şi aceste doiie proprie- 
tâti potii sâ fie substituite prin numele genericii , ce le Tesumâ. A- 
tunci noi dicemă in loci de: omul este o fiinţă organicâ şi sentimen- 
talâ, omul este unii animalii și „adangend te toț-o- dată şi. calitatea de cu- 
getâtorii, dicenii:: "EI este unit aiimalii cugetătoriu Şi noi aici vi- 
demii, câ atributele, „generale 2, Omului sunţii. singurile elemente, ce 
consțitue, definiititinea lui. — Acesta, definitie priyesce „Pre nătura, 
omului; ele potă. să “privesc preciim pre originea, aşa şi pre. scopul. 

“6sistenteă lui, Şi definitiuiiea,; dipre cum videmit; este „ace "procedură â - 
a spiritului umani, carea desvolid”; Şi fisasâ natura ui ddăcctă. 

Pre ISngâ definitiunea espusâ, ce privesce pre obiecte şi care tot- 
o-datâ se numesce reală, esistâ şi o altâ'definitiune, ce privesce nu- 
mai pre numele obiectelor şi acesta, se numesce nominală. Diferenţa 
intie aceste doiie definitiuni cbustă in'acea, “câ "definitiună reală este 
determinată şi chiar” necesitată de matură obiectslot ; ; în'6re- -c6 defi-: | 
nitiunea! nominală îrâ unit câracterii! arbitrariu şi nu pote tot- -0- -dată 
s6 fie şi: "contestată: Fie-c -care pote. atribui Sernificabiuiiea, ce vosstă 
unui: “termini, şi noi, de voimii; “putem sub „numirea de cerci: să in! 
telegemnii uni Wriungiil.- Şi aici este o'erâre' contră: sensului, “atribui: 
it eSpresiuinei şi nică cun contra: definitiunci ţerinului, “ N i 

“ Definitiunile” nominale; fiind athitrarii, nunumat, “câ ni itmplică e- 
sistența xeală a obiectelor, dar” potă s6 nu presupună nici pre ce po: 
sibilâ; aplicânduisă p pre cât la obiectele reale, așa şi la, cele cimerice.. 
Definiţiunea; ins6 reală, : presupune” “cel! putin: posibilitatea Esiătentei 
subicetalut sâii,: caro! nu pote s6 “fie: definită, de nu va 1v60 edistenţăi 
-propriâ, şi ne! contradicâtorid. Tar! când esența obiectâlgr noâ, nu ui 
este cunoscută *'atunci: definitiâncă! s se mârginescă! in'a. nota 'cabovă! 
proprietâti acidentale ; şi defnitiunăă; av 
nul Obiectului desemnati, în fondi' ea ieste nominală, de: şi: în. apa 
xinţă, pare” a fi! seal” Și aşă defnitiunile' sint de dote feliuri : : n0- 
miuale Şi:rcale: * io Ra li Me Di iii “ 

"NB: Multi dinte logicii ÎȘI dadus dă tema, io cungsce, «dacă, definititinea” nominală i intră i în! co “veală; is vice ai: agiunsii la xesultațele: cole măi oposițe: N pânâ la: unii radă definitiuniţe reale stntii ş rinţa:, "când: cineva Du cunâsce. tot 
tului, ce ofinesce.: “Când: „peotru € se 
ciâ dei; anivăalg i necunioţcute: 

&nd in” Scopă : a face termi- 

  

   jersa ŞI pri 4 obștii 
oii inș6- 16tundscemil cd 
i nminale şi cu prefee 

de: “odata: natura ş şi, îimele” ehlec- 
zaplu o nolie Substanţă, ai 9 spe 

i3 nui: nămei noii; care depinde i in totul”
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dela voința imventatorăului, e pre evident, că, definitiunea , ce "se 

dă, privesce atât pro esența, cât şi :pro'niumele acelei substaute. 

7 i . e 
. e mi poa 

(e 
-€ ULELE poezii E 

    

“şa 2, „oile caro a a ouiestu şi aracțetul defnitiune), io să i 

observa i : mirii 

"a Că, dupre Aristotel şi “2001 logică, definitiuaea, (a s6 să "fad, 
      

dupre genă şi diferență ; adică, câ ca constă” iu “acea: "dea “pune pre , 

unii “oblectii într” o tlasfi deteriinată” şi ai arâta caractoristicele „col 

distinguescă, de obieetele acelaş cast. io Da ne ot 

D) Fiind că fie-care genti are o ' compreesiuno” mai” nare ai “nai 

micâ, de acea nu este unii co indiferentă, de-a pune pro “obiectul do 

definiţii intru'mă genii ai altul, „ci trebue ai câuta, genul, cel con- 

tine imediat. Peutru esemplu ; - nu este tot una a dice, câ omul este 

0 ființă şi câ omul: este unii animalii. rationarentalii pentru câ; in 

casul din tii nu so indică; câ el esto:unitii cu unii spirită. Genuli-: 

mediatii, ce continerunti obiectă se ntimesce genul de: aprâpe.! Şi, prin 

urmare , definitiunile trebue sâ caute, apune pre obiectele“ de'defi-: 

iata ai jr iţi 
mită i an genul lor ccl inui apr opriutii.! isi Nea 

" c)'Dofinitiunea trebue st fie propriă şi diiverăală, șa dupre cun 

se esprimă logicii pentru acâstă 1 regulă: toti definibio d soli def 

atitio. Ea , i iti si pt i 

0) 'Drebue pre lângă iceste, "catea s6 fie “veciprocă; adi, "ca dii- 

batul propositimici, ce' definesee, st se pot lua de subiectii pivier” 

versa, Acâstă proprietate a definitiunel o distinguesce de Dope N 

tea nuei simple“ piopositiuni, care nu pote suportă asemie e melaoe 

| fose, : pa i dia d e roti îti aa 

0): Defiiiunea tr cbute să fie şi chiar â; 
unea obscură sa asamânt- unui” “portretii et 1 

nutiui prin instriptiunea; cel esplică,” ! tieubst Pi 

“NB-"'Prâbue'i insâ a: observa; că noi nu putem şi nici 

finimii acea , -ce nu “contine insine nimici ammbigi şi obseări. pr 
putemii noi defini notiunile simple? 4 Noi definim idea de o iz 
câ, pers6na, ce o represintâ; esto ună ce compusii; dar ti n. 

no existenţa, a câria simplitate respinge e tot flu, de, ch 

s. “pape iti 

mc 5 iii ii 

Atoll die că. definiti=. 

pictată ; care-e inteles 

pia pai ut m Mia În 

5   
anii 

SAT 9 d -ii9 
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Ei ji Îi :* DIVISIUNEA ; tatii RE 

$ 3. Divisiunea, ca procedură, de şi diferesce de analist, no ducii 
ins amândoiie la acel6şi resultate, Când unii obiecţii este complesă 
şi vastă, noi îl descompunemiă şi'l divisâmă in pârtile sale constitu- 
tive şi prin acâsta facilâmă inteligința, spre porcepere, Yar menioria, 
spre retinerea lui. Dacă, in divisiune elementele, constitutive a, unui 
toti, suntăi isolate unul do altul realmente, precum apartaimentele | 
unei case, atunci astă operatiune ie numele de partitiune. De unde. 
videmii , cd divisiunea, precum şi partitiunea este unii actit spiri 
tualiă, prin care noi despârtimii între sine elementele, ce conipunii 
premă tobă pu a, a. î De DI ie iati ii 

ti e REGULILE DIVISION Ii i hi i a IL RP o aa a e aaa 
11$ 4. Pentru: ca actul divisiunel să agiungă la resultatul doriţi. 
tebue s6 observâmii urmâtârele conditiuni + : mp ti te tea 
ia) Divisiunea trebue. să fie completă, şi s6 imbrâtişese tâte;pârtile, 
Mitoc 
_b) Precum este necesariu, ca: noi în divisiune se separâmii. totii 
acea, ce diferă şi este distintii; tot ats-felii noi trebue s6 nu îsolâmi 
terminăă Şi proprietătile, ce întră în una, şi aceaşi. categoriă. a. 

c) 'Trebue, ca dirisiunea să fie imediată ; adicâ s6 privâscâ mai, 
intii pârtile principale, urmând şi. în ac6sta legilor spiritului umani, 
care in analisâ înt6rce. atentiunea asupra, lucrurilor; mai importante, 

' DE a: ogor . ” : DR IE a 1. în. 

| şi putin câte putin trece la amânunte. -,.....,: ae 
--Şi d) Osaltă regulă, care nu e-tot-de-una observată, dar care este, de ce mai mare importanţă, constă în acea, ca divisiunea să fie mâr-, ginită inte limitele naturale, ale. obiectului. :Indatâ, ce „cine-va, nu se tine de acâştă regulă, precum fâcâă scolasticii, şi lase, „ca divisi-, unea s6 se intindâ asupra unor, pârli a obiectului, ce nu suntii esen-,  tiale;.atunci acestă, procedură, în loci de a facila pre spirit, devin6 mal faţigâtoriă şi chiar opul esistontei sale. -.,,.. po. pe 

.. . - 
îi     a . i ta oi iti e e af sa 

A : i ie aaa i tote , Pet crea ae sit pa ri mn     

  

Ii e tei, CLĂSIFICATIONEA pf pe e. 
fani ! ” FIRII ga > 

, e e uit cata iai Pta tu Ş 5. Intre diversele specie de divisiuni ,! ce mai importantă, este - procedura, ce urmâs$, 

sti



197 

"Deşi soientele în originea lor; precum şi priicipiele, nu dă'nică:o 
necesitate de o proceduri, ce "i ar clasa datele dupre categorii; diver- 
sele ins imventiuni: şi imultirea faptelor scientifice ati dati impulsii 
spiritului umani, de ale coordona şi ale tasa dupre categorii. Nok la 
inceput imbrâtișâmii ună totă, sub o numire comună, şi, percepând 

- raporturile dintre pârtile acelui totă, videmii , câ individele semine 
poti s6 fie unite la unii loci, spre a forma 0 speciâ ; mai multe spe- 
cie, spre a forma unii genii; mai multe genuri, spre a compune anii 
o familiă şi unii ordină, şi mai multe familie, spre compunerea unei 
clasă. Acâstă distributiune a, individelor in specie şi genii, în fami- 
lie şi clase se numesce clasificatiune. Clasifi catiuiea. prin urmare 

este o operatiune « spir ituluă umani princ car e a dioisasă obiec- 
tele dupre categorii. pi ie ni 

“* Când clasifieatiunea se face dupre nisce “urasti de distintiune ua: 
tnrale a obiectelor şi când ea este espresiunea raporturilor esentiale 
şi imvariabile a lucrurilor, atunci clasificatiunea se numesce natuțală 

şi domină, cu preferinţă in scientele naturale; când insâ: clasificati- 

unea, este arbitrariâ şi nu tinde, decât la unii scopii speciali şi vo- 
luntariu a spiritului nostru, atunci ea pârtâ numele de casificatiune 

artificială, şi servesce numai, spre.a facila memoria şi inteleginţa in 
perceperea obiectelor. De unde videmii, câ clasificatiunea este de doiie, 

feliări : : artificială şi naturală. m 
 "Clasificatiunea , fiind bine făcută, aduce spiritului 'umânii: maă 

multe avantage. Noi putemii prin iniglocul. acestei operatiuni adi- 

stinge forte uşor, din numerul imfinitii a 'obiectelor,; pre acela , ce 

 voimii,' Pre 16ngâ aceste, inăată, ce noi cun6scemii locul, desemnată 

unui obiectii, prin acâsta cunbscemii tot-o-dată şi “caracterele gene: 

rale de specie, ce'] privescii. Și imfine'strâmutarea. unii obleetă ai 

a unei veritâti dintro clasă, intr 'alta este supusă “unor vegule;; care. - 

agiută intelegința şi memoria şi facă din scienţă o proprietate a a spi- 

ritelor Și mal putin sagate. ei 

Dă 
| ENI A Să 

+ 

  

   ' BEGULELE CaASIFICATIOSEI i ” 

Iu i) i . îi pi. 
ED . 

: 36: 0 ună, caasifcatiună ci cere esecutarea regulele, co urm6s 

3) 'pota elasifieatiunea trebue s6 cupr indă totul ş
i să nu pa 

Pat stiti 

pună nimtoii. * 
şi cu ret cele iata, trebue să 

“ b) Olasificatiunile ndstre,
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se facâ;dupre subordinatiunea caralevelor: S& cautâmi,: adicâ ca 
trâsurile carateristice, co vorii servi de basâ a diferitelor n6stre clase; 

-sâ fie nisce trasuri esentiale;şi. naturale: > ce “ar contine în sine nisco 
elemente distintive, -:, : .: tii 
Pi sa ai 

Ea) 

“dim 
„- 

a. ; 

  

O eri : pe me te 
acu nuca ni + ERORILE ȘI SOPISMELE DR 

„Noi am disă incă Ia începută, ca spiritul în aflarea veritâtei face 
usii de dpie feljuri de esperiente ; cl observă: pre de o parte modul, 
cum se află veritatea, tar pre de alta, cum câdemii in erori. Studi- 
(nd pânâ acum operatiunile, ce rață” capabile de a: conduce, pre spi- 
xitii la aflarea veritâtey, noi trebue acum s6 trecemii la operatiunile, 
prin care el cade in. erori, precum şi la midi6cele, ce'l:potii preferi ?. 
de dânsele, | E N 

. , . 1 . a pa ter e... . Al LI li i [n ... sc] Pa - 

ÎI RE E E pi pia ii îi ar : ae Ru 
r ie iute ni” NATURA ERORILOR, i 7 

  

a, 
„Ş1..Eă comit o erâre; pentru &semplu, când pronunţ giudeţul : 
« câ s6rele se imvârte în giurul pâmentului >; fiind câ prin acâsta 
ei afirm 0 mişeare, ce nu esist în naturâ,: La formarea, erorilor n6- 
stre suntii de, observatii doiie elemente ; intii conceptiunea obiectu= 
lui, ce nu esistă şi al doile 'afirmatiunea, câ acea, ce nu este, esistă 
„xealmente, De unde videmii,. câ propriu. vorbind, „nu suntit-ideilo : ce 
gontinii şi represintă erorile n6stre; fiind că noi putemii ar6, cât ni 

„Plc. idea despre unii munte de pilavii ati altâ idea de o asemine natură ; şi,cu tote aceste noi mu putemiă dice ,: că suntemă eronată. 
Acea, ce constitue erorile n6stre, constă in afirmatiunea, ce noi dâmii. unor asemine idei şi în acea, câ noi le punemii, ca, esistânde in: na- turâ. Şi aşa, erorile nâstre Suntii nisce giudele, prin care noi afir- mâmă acea, ce nu este j adicâ.nisce giudete false, 

Nu trebue a comfunda errea cui 
nu.gunțsce și prin urm 
în.er6re, a fi amâgitii, 
mult igno.6s6, decât s 
7656 şi se amâgesee,: 

gnoranţa. A ignora insamnâ a 
are;a;nu face. nică uni giudeţă ; în 6re-ce a fi 
însamnâ, a- cun6sce, râii... De acea; vulgul „mal 
e amâgesce ; filosoful ins de-o-datâ, şi igno- 

EI; pre dezo-parte,, cunâsce-puţin., Tar. pre de
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alta, imventă esplicatiun! și sisteme, caro aii de scopii a cundsce rea- 

litatea şi care în adoveratul sensii nu suntii, decât nisce cimere. 

CLASIPICATIUNEA ERORILOR 

$ 2, Becon, în curtea întia a noului sfiit organii. ni dâo clasifica- 

tiune celebră a erorilor n6stre. EI le numesce idola ; acesti idoli sai 

erorile geniului umană, dupre dânsul, se impartă : a) în idola tri- 

bus, adică erort, comune geniului umavi întregii. b) idola specus + 

erori de cavernă, particulari? fie-câruea individii , care provină dela 

temperamentul tie-cârut omii, dela educatiuno și dela deprinderi, şi 

aceste eroi Test din Iduntru, adică din carerna, unde spiritul este În- 

-chisă, c) idola theatri, erorile de teatru, adică a filosofilor; fiind câ, 

dupre ecou, sistemele filosofice sunt, ca nisce piese de teatru, pre 

care filosofi le gi6că pre scena lumi. şi d) îdola fori, numite âst- 

felit , fiind câ erorile limbet îşi ati locul in foră. și aici cineva face 

mai mare usii de vorbe. i 

Acâstă elasificatiuno a erorilor, deşi celebră pont la finele seculu- - 

lul trecuti, ea astiQI nu ocupă pre multi filosofi. Intre erorile cele - 

| mai importante ate spiritului se socotă sofismele şi paralogismii. 

SOFISAEIE IS SPECIAL, ȘI PARALOGISMIĂ - * 

- $ 8. Tntre erorile, considerate din acest punti de videre, sofismele 

nu suntii mai grave nici niat dese, decât erorile, ce se nască din eser- 

citiul rationamentulul. In genere sofisne se mumiescii acele erori a 

spiritului, prin care noi cu întentiune voimit 4 | 

iar paralogismă, când însuși spiritul csle amâgită. Intre sofisme 

prin urmare și paralogismi esistă ace diferență, câ paralogismul pe- 

câtuesee contra regulelor logice, ar sofisma este condemnată 

morală. -- ut Ma 

- Ce mai mare parte din logici distinguescii doiie specie de sofisnle; 

adică sofisme gramaticale şi sofisme logice. i 

- Dacă, pentru esemplu, ci aş rationamenta, 

intindere, dar intinderea este o calitate corporăă, + une 

Spirite ai o calitate corporală. Acest silogismii ali eșităi ast-feliii din 

causâ, câ vorba intindere sali luată în matoră cu sensă figurată, jar 

în minoră cu ce) propriii. — Viciul unei asemine sobsme gramati- 

i 

că unele spirite aă 0 

amâgi pe un altul; - 

gi de     
1â; prin urmare unele 

a
 
e
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cale constă în acea, câ terminul de midlocii a silogismului nu'are a- 
celag sensii in-maăoră şi în minoră, şi câ prin urmare silogismul. in 

locii de a contin trei idei, el contine patru, esprimate prin trei vorbe, 
De unde videmii, câ sofismele gramaticale, constaii in a abusa de 

ambiguitatea vorbelor, trecând dela sensul figurati, la cel pr opriti, 
dela genă lă Speciă şi reciprocamente: i iti o 

__..Bofismele logice nu privesc atâta pre rorbe, cât ele ai a , face cu 

sensul popositiunilor şi-suntă de şese felii: i ie ti 
„-.2) Când e vorba de unii obieetii, noi vorbimii de altul; si; “pentru 

ca s6 combatemii pre adversarăul nostru, noi facemii apei la senti- 
mentele. luă şi'i probâmi acea, ce şi el nu contestă. Acest modii: de 
rationamentare se numesce sofismă, provocată de "gnoranta subiec- 

tului. ai. ignoratio clenchi şi tratest despre altă ceva, decât obiec- 
tul în cestiune.. .. . -.. n - a 

b) O sofismă, de feliul a doile. ni presintă istoria Alosofie i în si- 

“stema lui Descart, EI, plecând dela perfectiunea intelegintei divine, 
care nu implică veracitatea, intelegintei , ce-o atestă, privesce ast- 
felii şi la intelegința umană şi apoi. dice : cogito, ergo sum. Acâstă, 
sofismă se-numesce petitiune de principiu, care constă în a suposa - 
de verii acea, ce este în cestiune, şi a admite de argumentă: 0 pro- : 
-positiune nedemonstrată. ” 

€) A giudeca, ca Ruso, câ depravatiunea are de caus cultura ge- 
„nului umanii, ati, ca astrologii, câ singură, constelatiunea, este acea, 

- ce dispune de faptele Gmenilor, acâsta insamnâ a comite o sofismă, 
- unde se ie de causâ ună obiectiă, ce îu contine nisce asemine efecte 

| şi ma este tol-o-dată şi causâ, ... . .. .. i. 
4) Când noi voimii, cu unii din istorici, a  esplică ovinementele i i- 

storiei, tinând contii numai de: causele lor: fisice şi ne observând şi 
pre cele morale, atunci noi comitemii'o sofismâ, care provine. dela 
o'inductiune defectudsă, ai dela o enumeratiune imperfelă.. . .., 
6) Când n0Ă a apreciamii obiectele dupre calitâtile îor acidentale şi 

apreciâmii fertilitatea unei teri dupre productele ei Ă dintru'ni anii se- 
cetosii, atunci noi comitemii o sofi ismă , ce constă în a aprecia 0b- . 
iectele nu dupre proprietătile lor esentiale... 
«:-£) Când epicurenii. rationamentai, câ, deii trebue s6. aibă. 0. formă 
umană, fiind că în: dânşii este concentratii tot acea, ce este mai fru- 
mosii, şi forma, ce mai frumdsă este ace umanâ, atunci că comită « 0. 
a get ge ta 

HEIDI : e „i Sei i . aaa za Li 

il



  

"181 

sofismă , care constă , în u gideca despre acea ce este absolutii 
prin toni ce rclulivii, a 

CAUStLE ERONILOR 

$ 4. E unii luciu pre cât de importanti tot pre atâta şi de grei, 
de a ascerne aicl cuusele erorilor nâstre. Destinul facultâtilor nâstre 

este, de a no dirigre și conduce în aflarea veritâtei şi cu tâte aceste, 

nol in viața pratică, în scienţă şi arte suntemiă duși în erori, | 
“Când noi studiemii erorile cu pacienţă şi departe de ori-ee spiritii- 

de sistemâ, erorile nu parti a av6 una şi aceaş origină, precum credă - 

multi filosofi şi le atribuescii vointei, pasiunilor, ai memoriei, Ero-. 
rile, dupre pârerea nostră, îşi ati causa înmai multe principii, care 

une-ori intrunite, Tar alte-oră separate, contribuescii, de a ne amâgi, 
Noi aică citâmti intre alte cause : asociatiunea ideilor, precipilati- 

-tnea giudetelor şi pasiunile. 
2) Asociatiunea ideilor rupe şi uneşee intre dânsele notiuni, 

tare nu ad, decât nisce raporturi sceundarii. Ea aduce spiritului mii 

de giudete, mir de suvenire, pre care le amestecă, cu percoptiunea 
unui obiectii şi prin acesta îl alterâsc, Unii obiectii, care se află na- 

entea nâstrâ, ne face prin asociatiunea ideilor, a aduce pre unii al- 
A „tul, care este departe de noi, dar cu care noi soimi s6l unimă în 

realitate, precum el este uniti în memoria n6strâ. Prin asociatiune, 

Peutru esemplu , o idef de frică, uninduse cu ce de intunerecă, ati 

Wodusii idea eronată de strigoiti şi stafie, care, dupre pârerea popo-- 
lui, atacâ la intunerecti pre 6meni. Și prin urmare, usociutiunea 

ideilo procură, aşa diccud, materialul erorilor nostre... o 

b) Fiind câ noy giudecâniă obiectele fârte uşor; nu le obserrâă 
din tote puntele de videre şi imfine precipitâmi giudetele n6stre +. 
200 noi dâmi loci la 0 serii intregâ de erori, care aii de causă a- 

dererată precipitatiunca giudetelor nâstre, 

€) Acestă precipitatiune a ideilor îşi are originea Să 4. ia 
NOstre, Curiositatea , care este una din pasiunile cele mal e î | ? 

Măi nobile a omului, face de multe-ori pre omil 56 inbrepru a pu 
CTură preste putință și s6 tragă conclusiuni pre care sperie n 

e autorisă şi reflesiunea Je desaprobâ. — Pre ngă aceste e cum 

şi alte pasiuni, care îl facă s€ vadă obiectele aşa + ” A 

de î dicta, De câte oră ambrea propriă nsă fâcutii, s6 câdem 

originea sa în pasiunile, NE                
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rorile cele mai evidente şi să pâcâtuimii contra a multor capacitâti. | 
spirituale! , . .. m 

MIDLOACELE DE A EVITA ERORILE 7 

.Ş 5. Fiind câ ast-feliii suntii causele şi natura erorilor nâstre, noi 

datorimii s6 le evitâmii, sc fimii cu reservâ în raportă: câtrâ asocia- 
tiunea ideilor, a giudetelor şi a pasiunilor nostre. | 

2) Dupre aceste, noi trebue sâ prelungimii esaminarea obiectelor ,- 

s6 le studiemii din tote puntele de videre, sâ evitâmi precipitatiunea 

“gi uşurinţa pronunciârci giudetelor n6stre, care suntii causele induc- 

tiunilor defectudse şi s6 nu ne pronunciâmii mai naente, de ce vomii: 
av6 bine studiate obiectele. .. i 
-b) Si imfine, noi trebue sâ giudecâmii şi s să pronuncimii opiniu- 

pile nostre despre obiecte numai atunci, când suntemil îl cu sânge reco 
şi liberi de tot-feliul de pasiuni. Ş 
„€) Când e vorba despre sofisme in speciali, atunci atât noi, cât şi 
adversariul nostru, trebue sâ verificâmii principiile, de unde plecâmii, 
bine fisând sensul şi insâmnâtatea vorbelor şi sc fimii , cireumspeotă 

” şi asupra conelusiunilor. 
„Aceste precautiuni ne vorii feri de multe erori, darnu ne vorii scâpa, 

cu totul de a fi eronati. Er6rea este unii defectii a omului, care nu 
se corige, decât cu tempul şi atunci, spre a da locii altor erori. Aşa,. 
câ, noi nu agiungemii la veritate mai naente, de ce.nu vomi fi su- 
PoŞĂ € erorei, 

aa e OAPIDUL VI 

AVoRităFea TESTIMOSULOL 

Testimoniile prin, ideile, ce ni procupăi şi prin gtudetelo , ce ni 
o imulțescii cunoscentele u6stre , ati unii rol forte, iusemnatii, nu. nu- 

mal in scienţ, ci chiar şi in pratica, dilnicâ, a vietei. Ele eseircită, a 
“supra n6stră 0 imfluență aşa de mare, incât esamenul aplicatiuneă şi, 
a legilor, lor intră, naturalmente i in cadrul studiului logicii. 
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” „roza TESTIONIILO, CA SURSE A. IDEILOR NOASTRE”, 
- 

    

_$ l. “Nu este necesari de a refieta mult, pentru c ca să ne  comv u-, Su 

gemii, câ noi n! am câscigată cunoscentele, ce posedâmii, prin propria 

esperiență , şi câ multe şi forte multe cunoscente datorimii contae- 
tului cu seminii nostri. Cele intii cunoscente, ce noi câpâtâmii des- 

pre limbă şi scris6re, lo: datorimii pârentilor, şi institutorilor nOs- 

tri; ; apoi vină cunoscentele de religiune, istoriă, literatură, „de sei- 

ență şi arte, pre care le avemii capatate din contactul nostru. cualtii. - . 

şi o mare parte din viața nâstră o „petrecemiă incuugiurati de dife-. 

rite persâne, care tâte îşi. osercită asupra nâstrâ autoritatea lor te=. 

stimonială,. Apoi vine periodul etâtei ,. când noi studiemii . singură, 

ne aplicâmit cu diligenţă la imultirea cunoscentelor nbstre; da şi. 

aici noi nu putemii dispreţui esperienţa altora şi chiar. consiliile lor, 

De unde videmii, câ noi tâtd viaţa sunteti supuși aubor itâtilor te 

stimoniale şi noi “facemii usii de testimonie până lu anti grad Gre-, 

care chiar Şi în maturitate. | 

Origina credintei i in testimonie s' ai  esplicatii diferită; dar opini-" 

unele, mai importante asupra acestei cestiună suntii doiie. Unii es-. 

plică acesta, prin. dorința, de a cunâsce veritatea, şi inelinatiunea na- 

turală, de ane. inerede aprepelui; altii ali basatii increderea în testi- 

monii pre unii instintăi a înimel omului. Dar nimine n'aii dist, că 

acâsta, provine dela, combinatiunea curiositâtei cu înstintul de imi- 

tatiune, ce sace in om. Oră-care ar, fi origina acestei încrederi, pre. 

noi ne interesas6 ză mult regulele , dupre care a, trebue” s6 fie a- 

plicată i in viaţă. aa 
    

- SPi/CIELE TESTIIONIILOR De 

-$ 2. 'Testimoniile ;* ce noi primim dela altii în diferite materii. 

suntii fapte ai doctr ine. Şi de acea şi speciele “estimoniilor suntiă * 

numai dotie : testimoniă în materii de doctrine şi sestimoniă în ma- 

terii de fapte. - Ii 

ii  mEcuLeLă mistiuoNIto IN satenii DE DOCIRINE 

rii atras pitt „iza st 

  

ş: 3, fa: a doctrină, trehue a didtingui m mai: “intiiti de tote ,. dacă doc-i 

trina, ce se relatâs6 prin testimonik este curat speculativă ; precum
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„« s6rele se imvârte in giurul pamântului, aii pâmântul se imvârte în . 
giurul s6relui » ; sai câ doctrina are o'val6re praticâ,; şi esercită o 
"îmfluenţă 6re-cara asupra moralitâtei şi a fericirei nostre, precum e 
«dogma despre: esistențalui D- -deii, despre imortalitatea spiritului» ete. 

Când se trat6s despre doctrine; curat; speeulative, trebue s6 over” 
vâmi ; - 
a) Ca. noi trebue să imi, cu tentiune şi s6 nu: ne “incredezat 
ultimă testatorilor şi gravitâter testimoniilor De câto-oră S'aii ve=. 
dută, "ea o pârere eronăţă, s6 fie profesâtă in "acelaş timpă de: vulgi 
şi de imvâtată! Aică trebue mai bine se ne inoredemii pro- 
prici nostre obser vatiuni, , admitând alte pr oprietăti ale doctrină. 
testate, nu însă şi cer titudinea că. : 
»b) Nu puterii. s6 ns incredemii in materiele” speculative nică in 

suş anticitâtei testimoniilor, Bâtrineța are mai multă valâre'i in res-" 
pectul moralei; ; fiind câ se presupune a ave unii trecuti respetabilii, 
şi o viaţa, formată în urmarea: unei lungi reflesiuni. "Anticitatea însă” 
testimoniilor în “scienţ : se pote socoti, dupre. cum aii numito Becon- 
juvenius mandi şi noi, carii am veniti mai pre urmă “eunâscemi 
mai multe ini 'scienţa şi dispunemii de inai multe imventiuni; Aşa câ, 

„în acâstă privire, partea, ppsitivă a regulei, privitârie. pre anticitatea 
- tes timoniilor, constă : în ane încr ede maă mult i în testimoniile n0=: 

„ dernă, care sună fn uptul zici obser vaţiuută şi esperienţă mai în 
delungate. i : 
“Gin materiile de viața, pratica, in doctrinăle idorale; şi lite 

ambele regule, neaplieabile;; in doctrinele: Speculative, î îşi ai aică tota” 
estensitatea' lor: Cuna putemii' noi să "deconsiderăm i în asemine na 
teriă anticitatea şi generalitatea cr edintelor. omenires 2 Ele 'se a: „dresasâ mai zoult la inimă, decât, la „Spirit; ele reguls actiunele 
n6stre, facii fericirea, şi moralitatea nâstiră şi de acea.noi nu putemii “sâ nu respectâmii in asemiue materii preeuna multimea ;testimonii- lor, asa şi anticitatea lor. 

LEI a ni 

n Ra A a ge Da RENE E 

 azouLLe TESTINONUILOR IN MATERII DE FAPTE, 

  

Ş 4. “Destimonite ali 0, “o:izaportanță şi mai mare în. raportii câtrâ fapte. Şi regulele, privitOrie pre fapte , suntii de doiie feliuri; uuele privescii re. testimoniile fanialor, | iar altele: pre. testatorii lot. i Ra "Faptele trebue S6 fie o rit ae a tii Atu cap aia 
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') Posibile ; adică se nu implice contradictiuni, şi :v: -.- 

b) Peritabile ; adică se nu se abată dela regnlele şi cursul ordi- 
marii a lucrurilor. Cu tâte aceste, no! nu putemi s& deconsiderâmii 

unii faptii , dacă nu intrunesce una din conditiunele espuse; pentru 

“că, de multe-oră adevârul pste, dupre unii. versii a lui Bualo, s6 nu 

fie veritabilă, şi posibilitatea luă nu pote sc fie de noi apreciată” cu 

esactitate, Câte fapte, la inceput declarate de imposibile, precum câ- 

derea aerolitului, ai deveniti mal pre urmâ veritabile! ... “+. 

_ Regulele, priritorie pre testatori suntii : a 

a) Ca testatorii sc fie capabili pentru faptele, ce le testesâ, Cu 

alte vorbe , se cere dela testatori a dispune de cunoscentele .necesa-. 

rie, spre a nu fi singuri amâgiti. Ia ae 

b) Ză trebue se mai fie veridici ; adică, că singuri s6 crâdă fap- 

„tele espuse, şi a 

c) Ei trebue în espunerea lor să fie şi clăară ; aşa câ terminii , 

prin carii trâdati uni faptă, să nu fie obscuri. i 

NB. Unit dintre filozofi nu s'aii mârginitii în a recuudsce avanta- 

„gele reale şi precise, co nol avemi din testimoniile, provenite dela 

contactul nostru cu aprâpele; că ai voitii, de ali, preserie tota certi- 

tudinea şi ati negat'o celoralalte midl6ce prin care nok, câpâtâmb 

cunoscentele nsstre: Dar cum-potă să ni testesâ noâ, altii despre sen- 

timentele şi cugetările nostre, precum şi despre, alte obiecte, ce de- 

prindii numa! dela esperienţa propri 
cunâscemii, câ dacâ testimoniile poti sc Jârgescă cercul cnpastarie 

lor n6stre, cete-latte facultâti procură materialul fundamentală a 

- 1 cuvântii a. câ puterile indi- 
lor, Aşa câ noi putemii cu drepti cuvensu afirma, câ puterile 1 

| . , po va boat ' irive.. 0 

viduale incepi educatiunea intelegintei, iar testimoniele o dirige; 

afirma, şi o desvoltă. | 
sl ” 

CRITIGA ISTORIEI 
! | 

de care ne disparte intindere? îi 

i â :moniile: aă o importanţ 

durata or. de multe-ori forte largă „. testimoniile: o de 

panticulariă ; fiind câ, forâ de agiutoriul lor, RO am MIR : e 

f 
sau | 

| | 

Plin ignoranță in raportit câtr& acea, ce 324 petrecuti colo Și 

LI] 
. 

! 

trună momentii trecută. | 

„Trei miglâce, care represintă, forme 

Sarie, pentru ca, să cunâscemii trecutul. : - 

Ş 5. In privința evinementelor, 

le țestizooniilor , sunţii nece- 

| 
PI Ie 

ED i 

49 Din contra, noi trebue se re- 
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a) Zraditiunea ai espunerea, orală a faptelor , care se. transmiti 
din gurâ. în gurâ. Ea ingenere este obscurâ, şi plin 'de fabule, care 
faci veritatea pre de inteles, m... ci ti 
2" a) Monumentele, precum inedaliele , col6nele ,: inseriptiunile ete. 
Aceste presintă o garantiă de certitudine mai serisâ.; dar indicati- 
unile lor suntii incomplete; .: : sii a a 

„2 €) Istoria, a espunerea serist, câre este midlocul cel mai abon- 
" dentăi şi mai directii a faptelor, Acestia mai ales datorimii cunoscen- 

telor n6stre despre trecutii şi, fârâ de dânsa, noi arm fi privată de cu- 
„ moscentele, ce posedâmii în raportii câtră trecutii. i 

„. Apreciatiunea acestor surse istorica este obiectul unei scieuţă spe- 
ciale, care se numesce arta criticei istorice, şi ea are nisce regule mai 
speciale, care, esceptând regulele generale ,: nu'potii s6 facâ, obiectul 
studiului nostru. Di i 

-) a e: A . ENE IRE Bă 

2 

REGULELE CRITICELISTORIEI ii ii 
m PN 

""$ 6. Critica istoriei, care în dilele n6stre ai luatii 0 destoltare 
forte intins, in principiu nu este altii-ceva, decât aplicatiunea intele- 
piată a regulelor, privitOrie pre testimonii. 'Traditiunele orale, mo- 

-_ mumentele' şi espunerile in'scristi nu se supunii la alte'regule; decât 
„la cele atingâtâne de testimoniile faptelor şi a testatorilor. ':'- -:: 

a) O singurâ regulă esistă in critica istoriei, relativ de fapte ; -ea 
constă în a desprețui toti acea, ce înu este comform cu legile şi 
desvoltarea naturcă. Acâstâ, regulă; fiind bună în principiu, nu pote 

“fin totul aplicabilă în istoriâ.. Suntii fapte istorice, nu supranatu- 
vale şi nu providentiale ," unde legile naturei se imfract6s6 ; ci curat 
naturale, pre a cârora, legi noi incâ, nu lg cunâscemii şi prin urmare 

„nică li putemi aprecia validitatea. Aici suntii , dupre cum observă, 
nai multă filosofi, de distinguitii:mii de nuante, care precisasâ ab- - 
surdul şi miraculosul, estra-ordinariul şi verita bilul. | 

„3 Regulele, privitOrie, pre testatori, suntii in numeri de doiie, şi se 
rap6rtă Ia:autenticitatea şi increderea, ce merită testatoriul :  -.- - | ticitatea testiioniilor ; în raport câtră testatorii lor, se - „apreciasâ dupre rienumerate circumstante , care :varias -cu timpul ; 

„Jocul, pers6nele şi monumentele. Așa, ca, întri?ntă Opă, precum pâr= tile, aşa şi'totul, sâ-coreăpundă cu datenele “timpului şi locului, 
| pentrn care s'aii scris ; ca, ună asemine opă-s6 fie citatii de altă au-
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- toxt contemprirani şi recunoscuti prin ăutenticitatea lor; şi imfine s6 

nu presinte contradictiuni inţre amânuntele lui:: Unit asemine opăi 

'se pote recmiosce de autentică a autoriuluă şi cl presintă tăte:con- 

“ditiunile autenticitătei, ST it IT 

b) Indată ce noi videmii, câ unit autoria întrunesce conditinnele, 

de a pute cunâsce faptele relatate, câ el ai putntiă sâ le pere6pă sin- 

gurii, şi imfine, câ cl este și veridieii, attincă dicemit ; câ festimoniile 

unari asemine testatoriu merită tâtâ încrederea mostră. 

Espunerea unui istoricii nu merită increderea, dacâ, el nu este con- 

tempuranii faptelor espuse, dacă El nu arată cel putin midlocele si- 

gure, prin care IG cunoscutii , şi dacă îmfine în espunerea sa el nu 

“este, decât cecul traditiunilor vagă şi miracnlăse a poporului, precum 

e poesia. Şi pentr aeâsta iu analele seculilor primitivi a istorie Ro- 

meă şi altor imperii noi trebue sâ fimă tot-de-una cn rezervă. Dac, 

din contra, istoricul este nunumaă contempurană, ci aă şi vâdută şi 

ati luati parte Ja: ealisarea faptelor. istorice ,:ce e! espune , atunci 

pers6na sa este autentică pentru asemine fapte şi espunerea -lui me- 

mită tobă respectul i ie i a a ” 

; La aceste trebue a mai adauge şi conditiunea ; ca antortul s6 fie 

ingeniosă , pentru ca prin-acâsta s6 pot giudeca, şi esplica faptele , 

38 grâsascâ în efecte cansele or ; aşa precum al făcută in istoria res- 

- belului peloponisiacii 'Pucidid, in Comentarii Cesar; atuncă ună ase- 

“mine istorică merită-tâtă increderea. _: IN Oe 

 Tnsâdar uni istorică ar lua -parte “În râalisărea unor! fapte isto- 

vice şi ar ptesenta sagacitatea c&- mat distintâ, el, pentru ta s& me- 

“zite încrederea: nâatrâ., trebue s6 fie şi peșidicii. Este necesariu, CA 

-autouul unor fapts's6 na le espunâ sub imfiuența: pregludiciilor a 

” interesului şi a: pasiunilor ; prescriendu'șă rolurile mal importante 

-“sieşi şi negânduile. adversarilor săi. EL din contra trebue se fie şi 

drepti ;:pentru câ numial şi în urmarea unei asemine calitâti el pote 

“96 merite tâtâ increderea şi sâ aibă xespectul: erută. a 

E 

A) 

SECTIUNEA ADREA + i 

DESPRE METODA DIFERITELOR 
SCIENTE 

la nisce legi, care determină pro- 

eleginţ: Â este supusă 
/ 

Intelegi tina îi. Lai Fiind câ oblectele, ce atu-. 

18 " 
* cedura , ce ea tine în cântarea veritâtel, ' 

AN
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iasă, intelegința. suntii: do.diferite natură şi, pre Jong aceste, ele. se 
împartă şi în mai multe'ordine, de acea, fie- “care scienţă îşi are pro- 
cedurile, sale particularie de imvestigatiune, independente, de. regu- 
Iele, care in t6te ramurile suntii condiliunea de a:cunâsce şi chiar de 
ateugeta. FOr6 de a ave pretențiunea, câ voimii aicț'a presenta 0 €la- 

sifieatinne a cunoscentelor umane, noi dislinguimii aici trei grupe de 
„sciente şi „ui, propunemii a observa aici metâda, proprif a fie- -câria. 

e 

e i 

a ini ie caen, | 
“. 

„SIE mELE Pas ice ŞI SATULALE 

a - 7 AIETOADA SCIENTELOR FIRICE: ȘI NATURALE! it - “ 
Re ia pa pa wi | !, 

ŞI. Tilosofia a ai i exeduti multă, timpăi e cf se pote deseopălii ce con- 
-stitutiunea uniyersului prin uni feliii de devinatiune, aii ipotese.- Şi 

+. de acea :elementul constitutiv a obiectelor, ai fostii presupusi de 
"Tales în apâ, de Anasimen în aerii şi de Braclid în foci. — Bmpe- 

„ doclu' însâ aj suposatii de' elemente a naturci, apa, pâmântul , aerul 
„şi focul,-pre care I6ii supusi la doite puteni; din care,.una av€ pro- 
“prietatea ; de: a uni diferitele. elemente, ale naturei tar alta de ale 

de ale separa;:—— Descart insuş la inceputii-in aceste sciente s'aii ti- 
nutii de met6da ipotetic şi ai esplicatii obiectele, ce umplu spatiul, 

-piin efectele.unei mişcâri originale.de rotatiune, imprimate: de mâna 

- divină asupra materiei, care din pârtile sale subtiri şi grose form6s8 
“acăstă lume; Când ins6-Descart ait vâgutii „câ o asemine ipotesf, nu 
„este satisfâcâtorii,,; dea esplica, varietatea imfinită a obiectelor şa... 
::nalureă , el ai recomendatii pentru. scientele fisice şi naturale espe- 
„riența, şi chiar adi: declaratii, câ el singurai inceputii studiul maturei 
= prin observatiune.:Şi-noi gicemit impreunâ, cu DBecon, că interpreta- 
toriul şi domnul: naturei,; omul, nu p6te sc o cunâscâ, :decât.numaă 

1 observând'o; şi prin irmare; câ metâda de observatiune ai metăda 
esperimentală este singura metâdă satisfâcâldrid pentru scientele, 
ce ai de obiectii a studiului lor fendmeicle naturei, Pa 

du MII Ia ȘI z, 
| PSeEsiIENTATIUSEA' ŞI OLSERVATIUSEA i 

.ş 2. Natura, dupre o eonaaratiune inggeniosa este ca ună  Proteă;



  

1991 

pre dânsa trebue cinc-va să o turmente,  ca-s'Y'surprindâ; secretelă.: 

Esporimentatiunea turmentă natura. Dacă ca se ascunde de noi; &s-- 
perimentatiunca o obligă de a vorhi ; dacă ca vorbesce, esperimenta: 
tiunea o face'sâ'şi schimbe limbagiul.  Esperimentatiunea prelungesce 
fenomenele , care ne'ncetatii disparii ; ca, le prov6eâ pre cele, ce „ait 

despârută, şi le reproduce” pro cele acum depârtate şi: “despâirute; ea 

imfine cresce intensitatea lor aşa; “cuin microscopul mâeșco obieo- 

tele, spre a frapa privirile nâstre, * RARI 
Ci tâte obiectele , ce compunii natia, ni suntii, “supuse puterilor 

nâstre, Cum putemii nol sc esercitâunii puterea mostră asupra a stelelor, 
ce îumplu Volta cerâscâ 5! Singurul „privilegii a 'scicuteă id asemine | 

vaterii este observatiunea şi ca îşi are rolul! acolo, unde esperinen-. 

latiunea nu pâte săi esercite imtluența. De tunde videnii, câ d 0b- 
scrot; insainnd „a pr ivi cu uteiitiune obiectele, ” ce se ăviclâsă cle . 

sini gure sipdă, fort ca noi "se pulemii esercita vre o, puteri, asupra 

„lor în tar iurca. aspectelor; sa esperimenta însă insamnâ a 7ejro- 

duce şi a modifica intru mit modă artif cialii fenomenele de studiu; 

ist “felii, ca studiul lor se devin iai 1i$or “şi maă fecund. | 

Aici trebue s€ observâmii, câ 'suntii sciente, unde spiritul nu pote, 

decât se observe şi suntii altele, unde el şi observă şi esperimenitest, 

    

  

  

În astronomiă, pentru csemplu; spiritul . nostrii numai observa ; în fi- | 

Sică just, el observă şi esperimenttst de-o-dată. 
aa 

i Mo . 

 REGULELE oua. 

[ n 
$ 3. Universul presintă-acelaş spectaculii unui copilii, lui: Nâuton. 

şi lui Galileii. Dar copilul nu pte aşi forma'o ideă. chiarâ, şi pre 

tisă despre acest Lotă ; în dre ce Galileii şi Neutone 'desconpună pr6 

acest totii in:pântile sale și descoperii legile; sub influenţa pi ke i și 
află fenomenile, precum şi raporturile dintre: o cam ma efectele ci, —. O ast-feliti de observatiune:n'ait fostii esceuiată b a 

cesti Gmeni, decât sub imfluența uimâtrelor- xegule':: - | 

a) Câ in observatiune se cere o aplicatiune pa 

lui asupra obiectelor, ce ohservâ, şi 0 atentiune fo tite 
» Tu deconsideră: nici o circumstanţă, demnă de observatii. tilor ol 

-b) Ea mai cere aniiz esameniă sucesivă Și ie : pr | iectulai, precum şi.0 analisă fidelă a -fie-câria a dup ce:spi: 

c) Iutine şi o siutesă a pântilor. obiectului; adi 

ciot. a spirit 

rte şi soribsây! ce . 
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ritul ati studiată isolat diferitele pârti a obiectelor, el este datorlu, 
să le. compare intre sine, s6 le al ture Şi să 8 lo reunâscă, za 
Eta Pi, a d e i, pi aa see 

muţi pap mir: REGULELE ESPERIMESTATIUNLE, au 

„$, 4, Bsperiihentatiunca | pre Tngă regule, presti ise obserșatiuner, 
cere şi esec utarea urmâtârele trei regule : Că „. 

2) Tiebue a varia esperimentatiunea ; brebuo să renoiriit ospari- 
entele sub diferite conditiuni, ca prin acesta 56 puteinăi studia ohlec- 
tele, sub tâte fasele lor, _ 

„2) Trebue a “int csue; imentatiunea adică, a face! csperiăja i în 
diferitele proportiuni ; „Cea ce no duce la uisce resultate, e clare şi si-, 
gure despre obiectul esperimentatii. | 

.€) Tr cbue a str reforma espericnja ; Fi adică due ce ani decor 
prin analisă, „că „apa este compusii din osigenii ş şi idrogeni, trebue a 
o reproduce şi a „0 rocompune artificialmente din acel6şi. elemente. 

„ Aceste regule nu suntit alt-ceva, decât conditiunile , impuse de 
Becon fie-câria, esperimentatiuni şi care constati in : variatio pro-. 
duclio,. ir anslatio, î imversio, şi compulsio. ezperimenti. | 
it tion 

ai roti în CAPITUL 1. im 
i 

  

SCIENTELEESAOrp 

METOADA SCIENTELOR ESACTE 

“:8:1.. Usul ati consântitii numirea de sciente esacte scientelor. ma- 
tematice; Ne oprindune naj mit asupra numire acestur seiente, noi 
trecemii | metâda lor, i: iii, e. e ei at  Alet6du aplicabilă in 'scientele, esăcte este metădui: deductică, 
carea constă în a pleca dela -0 veritale generală ; sjire a agiunge 

“da altele articularie, Aşa, in geomelriă , teoremele formâsă ună - 
lanţii, unde veritâtile fundamentale ş servâ, de a a descoperi pro. altele, 

„Care se contină de aceste, '::... . -. DER 
": Deduetiunea trebue să. pleca dela + venită AU s sigure; care suntit a asi0- mele , detinitiunile şi trebue sâ: aglungă la nisce conclusiuni demon- strate, . De acea noi aici trebue s6 studiâmii trel lucruri: A) natura asiomelor şi regulele lor.:B.) Natura, definitiunilor şi regulele lor şi iC. ) Natura demonstratiunilor gi regulels lor, Ma e ISI “ui 

Î -



    

    

a a ei pci eta apte 

$ 2. A) Ca esistă verităt universale Să necesarie ; mol am segulii, 
şi nu le putemii contesta, esistența intru'nit modă seriosit.- Când not: 

dicemti, pentru esemplu, câ unii obiectit esistă, câ A este egalit ui A, 

in acelaş momentii, noi nu putemii dice, câ acel.ohiectii nu esistă, 

şi câ A nu este egalii cu A. E de agiunsii numai, sâ pronanoiâani a- . 

ceste propoșitiuni şi ele yorii.fi admise de fie-cine. a 
“In fundamentul fic-câria, sciență sace'una, din aceste serial, care 

in matematică se numescii asiome şi se facii evidente fie-câria, efle= 

siuni. In, matematici ins6; aceste: asiome ad. mai multă evidență, şi. 

  

- pentru “acesta, şi mai mare importanţă. ; Ele:aici sunt fundamentul 

şi causa esistentei fie-câria demonstratiuni; şi indată,; ce, ele nu suntit 

satisfâcâtârie pentru desvoltarea teoremelor, nu poti șâ'şi aibă locul 

nici iusuşi demonstratiunile. diferitelor. eritâti. . Ce gradii de: certi- 

tudine miar presenta, veritâtile geomețrice, dacă, asiomele geometriei, 

»'ar'fi evidente; tuturora ? Fie care din. noi percepe forte uşor, şi lesne, - 

câ « totul e mai ina, decât partea » că, « doe. marimi, „egale aia. 

atrea, suntăi egale ş şi intre: SIRE i li i te 

Aceste şi alte esemple ni demonstră câ. asioma 1 este, 9. veritate e-, 

videntă prin sine insuşi ; că nică esperieiţa, nici rationamentul nu 

o pâte probas. câ, imfine £ ea e. veritate primitivă, universală gi ne- 

cesariă, sa pei ai at pa ti Pa ti ai 

In: privirea asiomelot trebue s6 3 observâmil doiie regule :, +... 

::2) 'Prebue sâ, fimii cu atentinne, cast nu comfundâină asiomele, 

propriu glise, cu masimele, cârora numai usul şi deprinderea li pes 

criu o evidenţă; in 6re-ce ele în. sine nu suntăi;; decât certe. şi ,. 

b)!:De a nu pretinde: se. demonstrâmiăi. asiomele. Se. cit6s6 numele | 

unor filosofi, carii, sub pretestul, de anu admite nimicii neilemonstrată, 

aii voitii să probes evidenţa esistentei corpurilor. Sai. vegulii şi ma- 

tematică de aciă, carii ati voitit s6 demonstre, câ doite şi cu doile faci - 

  

patru, Dia tam 

” 
ON 

il d NATURA. DEFLXYFIUNILOR: ȘI REȘULELE, LOR: iii ii a 

r - .- pe ser ta di 
pg Ce N 4, 1 

i 3. 'B) Pre longt. cele, vorbite, despre. definitiură în genere, aici 

trebue a a mal adauge, câ spiritul in, puterea: asiomelor şi a definiti. 

  

ta “ii
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unilor creas& matematecole şi in genere tâte scientele, ce ati de mo- 
tâdă a lor deductiunea, pretum glurisprudenţa, teclogia- positivă ete. 
Asiomele singure de sine suntii nisce veritâtă seci; ci când ele se | 
combină cu definitiunile , conduci la nisce resultate, pre care spiri- 
tul nule pâte rofusa. « . i: NI RI E 

PE IL ICI i, , 
ot Lei Pal [a 

i ! E a 

"411 NATURA DEMOSSTRATIUSILOR ȘI REGULELE Lope 
pa , 

$ 4. C), Natura demonstrutiunilor: constă in însuşi deducliune, 
cu'coniditiune numai, ca principiile, re care cu'se Vasas€, să” fie 
certe ;' câtă in asemine 'casă şi insuşi “conclusiunile, la care. ne 
duee'demonstraliunea, vorit fi certe.“ In demonstritiune! principiile 
certe suntii asiomele'şi delinitiunile, 
” Pentiu'ca o demonstratiune' să fie valabilă, not trebue s6 obser- 
vâmiă urmâtârele regnle : i 

2) Ca definitiunile, de unde plâcă demonstratiunea”, 'sâ nic. fie 
contestate. Când demonstratiunea 'contine iu sine propositiuni, ce aii 
o certitudine relativă, ati vorbe; a cârora sensti esto ambigii, trebue, 
ca mai intii s6 definimii aceste vorbe şi să esplicâmii propositiunile; 
ast-feliui, câ Ja inceperea demonstratiunei s6 nu csiste nică unii felii 
de incertitudine şi obscuritate, : te = 

- b) Ca asiomele se fie chăare şi evidente in sine însuşi. şi - 
c) Acâstă, regulă este formulată de Pascal,lşi are o importanță pra- 

ticâ, Fa constă în a nu demonstra nică ună lucru, ce este cvidentii: 
singură de sine şi care nu pote să fie înlocuită, prin ună altul mai 
cliarăi, ce "lar proba. Contra acestei regule: pâcâtueseii mat multă 
şi în speciali geometrii, carii întreprindă a demonstra; că printru'nit. 
punti dată nu putemii“ trage, decât o singurâ liniâ:- paralelă: ună 
drepte date." Acâstă -propositiune decurge din: insuşi "natură -linici 
drepte. Şi aică spiritul mat'uşor întelege singur de sine , decât .din 
demonstratiunile presentate. d 
e te te , pr PI ur 

az pat 

DEMONSTRATIUNEA PRIN OBSURDU | ii 

. dp. 9 “ 
” . <a , 2 

39. Imi propun, pentru esemplu,'a demonstra;:câ, o liniă, drâplă 
nu pâte s6 tae o civeomferenţă a, unui cerceii mai multii, decât in doite 
punte , şi eii ptesupunii unti-ce absurdă şi dic, câ'ea o'tac în'treăe . Distanţa acestei linii dela, centrul cercului este. o rasă ;! t6to rasele, 

e



143 

fiind egale, facti, ca şi distantele dela centru spre citeumferenţă s0 | 

fie egale; ; de unde resuttă câ din acelaş punti, care aici este centrul 

circomferentei, noi putemii să râdicâmi trei linii drepte şi egale pre 

aceaş dreptâ. Consecinţă eronată, care ne face de a rectifica propo-. 

sitiunea, de unde am plecati. Şi prin urmare demonstratiunea prin 

absurdă ci demonsii atiunile dupre' cum lo mai mumesci îndi- 

pecte suntii acele proceduri « spiviluluii, prin care oi suposânii . 

o vertlute şi demonstrând, ajunge mi la resultalad, câ “ca nu este, 

dupre cum Sai presupusi.” . 

NB, 'Prebue a observa, câ demonstratiunile indirecte, prin absurdii, 

ai prin imposibilă, santii o aplicatiune remareabilă a procedurei, nu- 

mite analisâ, pre care noi am espus '0 şi caro constă, în a afla o pro- 

positiune verâ aii falst, plecând dela datele cestiunei. Ci trebue a 

recunbsce, eu logicii Portei Regale, şi acea; câ « demonstratiunile i În 

directe potii numai a comtinge pre spiritii dar nu şi al lumina ; 

cea ce şi este scopul scientei. Fiind câ spiritul nostru nn este satis- 

fâculii prin acea, de a cunbsce, câ unii lucru nu esistă, ci el caulâ de 

a sci pentru ce acel Ineru esistă şi antume aşa, cum el osistă >. De acea 

Jicomii, câ spiritul atunci nu mai trebue a să servi de aceste. demon- 

statiuni, când el nu pote face usit de cele “directe, şi ar fi o. „perdere 

de timpii, când noi am voi s6 ptobâmii prin absurdă acea, ce noi pu- 

temă proba prin positivă. 
< 

DEMONSTRATIUS PA A PRIORI ȘI A POSTERIORI : îi o _ 

şoc; Când filosofia voesce 4 demonstra, esistența lui p- dei prin 

jtea universală, imprimată în spiritele, Gmenilor „atunci acâstă de- 

mohstatiune. se numesee a priori  Îar când ea voesce a demonstra 

aedstă ideâ prin minunele ereatiuncă , at prin | idea de armoniâ., ce. 

domină în universi, atunci acest felii de demoiistratiune se numesce 

a posteriori. De nici conehidemit n, demonstr -atiunile a pr ori 

suntă basate pre notiunile pure a intelogintei, în Gre-ce cele a po 

steriori sunlit deduse din esperiență. 

i 

Ș 

ICN 

„ 'Trebue qQ nota, că demonstr
atiile, in cate datele pai

e 

] 
ace aş A] p 

, 

L , 
ai Mare, pr esupunii

 in 

Ă p rii a ase unii rolii m 

| ți ati i n i 

inav 
conceptiuni rationale, care ati de scopil lumina A rin 

că, Ast-feliii , câ esperiența propriu gisă „ nu pro ct 
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sine iusuşi şi câ tota valârea ci demonstrativ este împrumutată dela 
otiunele primitive, care ! nn suni de domeniul esperientel, 

. D aa 

APITUL, 1 tt 

scrExTaLE MORALE 

METOADA SCIENTELONR MORALE 
' 

ŞI. Primul obicelă a , scientelor morale: este spiritul omului , şi 
rin el noi cunâscemii, câ scientele morale se distingueşcăi de! cele 
naturale, care ati de obiectii corpurile, Studiul epirătuluă urhanit are de: 
coronâ cinoscența, de D-deii, a destinului omului atât în presenitii , 
cât şi în Yenitoriu; studiul legilor, arta gur ernârei, a fericirei umane 
“în “tempii. De aică scientele morale se impartii în psichiologiă, teodi- 
ecă, anorală , giurisprudeuţă, politică ; sciența educatinnei şi a îsto- 
Tie. Ori care. ar fi cuprinderea unei sciență, €a nu are, decâta cu- 
n6sce. faptele şi a resolva cestiunele ; şi scientele morale nu diferă in 
astă privire de alte ramuri a cunoscentlor umane. Şi nok am vâdutii, 
câ midlocul “de a, cunâsce faptele este observatiunea, i fur de a resolva 
o cestiune, de a trage unii necunoscutii din Sinu) mai multor cunos- 
„cute , acesta e rolul rationamentului. Prinurmare, metâda scientelor 
morale constă în alienţa observatiunci cu ralionamentar ea. 
Voesce filosofal 8 cun6scâ fenomenele spiritului, operatiunele şi 

facultâtile lui, insuşi natura îl aratâ calea ce mai nemerită şi e] face 
usii de: observaţiane. Voesce el asâ sui şi mai sus, a “sonda dupre pu- 
tinţă misteriile esistentei. divine, a fericireă ; şi a destinului nostru, e! 
trebue. sâse incrâdă şi iu rationamentii, Şi pentra acâstă ini materiile 
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15 D. B.Driutuis.. ...1 î, 80 D. A. Michaeseu. : 
16 >» EI. Constantinescu. 1 dl» tr, Tosefescu, , .. 
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20 > U.Popovici.... 1 do o P.Nicolau, ..., 
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TI “ Eminentiile lor. 62 
4. €lermi ATI II.  Rererentiile lor, 27 

„ I.D. Profesori. 133 
B. Personalul | Il,.» Institutoii. 94 de IustructiunelilI. » Studenti. 8 

AV. > Elevi . 210 
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II. > Diaristă Pa 2 

C.. Protestiiunte III. > Agricultori . 5 
libere 1 1V. > Comereianti, 5 

| _Y. > Maestri de musică. 9 
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D. tatii [E „2 Procuror *, |, | 4, 
. I > Amploctă de diverse categorii, 43 
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*B. Numele D-lor abonaţi, nevenite incă del D-nii corespun- 

dentă, se vorii publica în lista, ce va are locii şi dup cele doite, pri 

a Principiilor de filosofic, Morala și 'Leodicea. 
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tra buna vointi 7ee, 
. . "fr . acestă publicatie. vin 

se premumere și La dirmâ- 

Fisprimând publicului românii multeaniri ju 
ai avulit de a ineurazea prin conenvsul stii 
din noi i cere aciuioriul și a imvita se 
târele apere. preparate pentru pesă : 

|. Morala și 'Feodice; 
SO a AO ami, UI, Istoria lilesoliei, dupre Alb. Suerler(1) (par lea Î nui: 
alică istoria filaz, antice) 4 lu, 

2 (partea II si IV a priucipiilor da filn- 

Prelul Psiehologiei Şi e Logieeă pentru persoanele uenhonate 
este de 3 lei unoi 

me aa 

  

ae ii i 
” : aa CNI TI 

„ () Partea a duiia 3 stiti here, dist însă astăsi ' Uermania, va apâse îndată dupe învia rea părte mită publicului chars i Și terminarea brineipiile lu Probe] 

rin meritul <A în Ii 
i întia. "Tes pre atunci vre 
oampleru de prd nziă 

iezi de auturitate, 

tri cujsă e 
; Pestulotiu şi a altor pad 

  

dure


