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PRECUVENTARE 

Psichologia în acestă din urmă jumttate a se- 
colului nostru, desfăcându-se de metafisică pentru 
a se uni cu sciinţa, nu pâte să mai fie însufleţită 
de ideile vechi; părăsind calea, trecutului ea tre- 
bue să se înfăţişeze sub o formă nouă determi- 
nată de materialul adunat de sciinţele de observare 
şi experiență; bazată numa! pe fapte positive, a- 
cestă sciinţă, trebue să se alimenteze cu chestiuni 
noy cari i schimbă cu desăvirşire aspectul. Noele 
“metode de investigațiuni psichologice "1 a schim- 
bat într'adevăr. cu totul problema sa. Psichologia 
nu s6 mal ocupă cu sufletul şi cu facultăţile sale 
fâră să se bazeze pe studiul special al faptelor 
sufletesci, începând de la, cele mai simple ce se 
pot observa la animalele inferidre şi în virsta, 
primitivă a omului până la cele mai complexe 
ce se observă în vi6ța omului civilisat, | 

Cu tote acestea noua psichologie n'a primit 
până acum o formă definitivă! Mai tote cărţile“ 
didactice de psichologie păstrâză, ceva din trecut 
33,913. C. Leonardescu, Principii de Psichologie. 1
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prin chestiunile cu cari se ocupă. S8 scie că sin- 

gura, psichologie experimentală care să cultivă şi 

care este destinată pentru învăţământul secun- 

dar mai în tâte ţările, este cea, descriptivă, care 

servindu-se mai mult de experiența internă de cât 
de cea externă pare mai proprie pentru acei ce 

voiesc a se iniţia în cercetările psichologice. 
Această întârdiere de a se reduce la un tot sis- 

tematic întregul domenii al psichologiei noui, nu 

provine numai de_la programele oficiale, cari re- 

cunosc pentru începători trebuinţa, de ai deprinde 
ca să se concentreze în ei înșişi pentru a'şi da 

seama de lumea nemărginită de fenomene psi- 

chice, dar. încă și de la greutatea de a condensa 

şi explica o materie. aşa de vastă adunată de 

sciinţele de observare şi experiență şi răspândită 
ici, colea, în atâtea opere speciale. 

Cu tâtă greutatea, ce simţ de a mă supune la 

o muncă aşa de obositâre mă încerc a, scrie o 

nouă carte de psichologie! pentru a, studia vicţa 
sufletescă din alt punct de vedere de cât acel'a 

conceput de psichologia descriptivă. 

Scopul acestui studii este de a da o formă 

resultatelor noelor observări şi experienţe psicho- 
logice pentru a face cunoscut adevăratele prin- 

cipii. de cari se conduce noua şcâlă a psichologiti 

1. Cu totul deosebită de aceea ce am publicat în 1579 sub 

titlul  „Psichologia experimentală.1— Studii asupra omuluă, 

considerat ca ființă conscienti, intelectuală şi morală“, carte 

redactată în conformitate cu programa liceelor şi a cele! 

de Bacalaureat din 1876, acum desfiinţată.
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contemporane, inaugurată de Herbart şi desvol- 
tată în dilele n6stre de Drobisch (Aloritz- PVileheln), 
Yeber, Fechner, Delboeuf etc. 

- Condus asemenea de ideea evoluţiei în- psicho- 
logie m'am ajutat în chestiile cele mai grele Şi 
de operile Gmenilor celor mai eminenţi” şi mai 
competenți în fie-care materie: TPundi, Volkmann,. 
H. Spencer, Al. Bain, Gugyau,- Ribot, Iaudsley, 

" Paulhan, “G. Sergi, IP. Preyer, Seleheno), Ri- 
chet etc. E 

"- Dar mergând pe calea indicată, de Herbart şi de 
Darwin şi ajutându- mă de cercetările atâtor psi- 
chologi însemnați am avut grijă de ami păstra 
independența, evitând conclusiile pripite cari nu 
sunt bazate pe fapte. Acel ce este în curent cu 
chestiunile psichologice va observa indată vede- 
rile mele proprii în ceea-ce priveşte formarea fe- 
nomenelor psichice şi înlănţuirea lor treptată în 
vederea unităţei şi a echilibrului. static şi dina- 
mic al vieţii suileteșci. 

“ Punctele principale asupra, cărora am  îndrăsnit 
a mă depărta de vederile celor mai eminenţi psi- 
ehologi sunt urm&torele : 

1. Nam studiat fenomenele psichice numai în 
raport cu funcțiunile creerului saii numai în ra-: 
port cu acelea ale măduvii spinării. 

Incepând psichologia. cu elementele - cele mai 
primitive ale vieţii sufletegei n'am înțeles - prin 
acesta că studiul psichologiei se reduce la studiul 
fisiologie al măduvii spinării făcut de Piiger, 
Leaves, Maudsley etc. :
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Ocupându-mă după aceia cu fenomenile psi- 

chice în raport cn centrele creerului, am v&dut 

că ele nu sunt nică o funcțiune exclusivă a ace- 
stui organ. Creerui ca condensator al tuturor ener- 

gielor elementelor anatomice nu pâte să represinte 

întrega viaţă sufletescă. Totul fiind unit în na- : 

tură, este evident că funcțiunile creerului sunt 

în strinsă legătură cu funcțiunile tuturor celor 

alte părți ale sistemului nervos. Fie-cure parte a 

sistemului nervos având rolul săi special în for- 

marea evolutivă a vieței, sufletul nu pote fi con- 
ditionat de o anumită parte a corpului, dar. de 

unitatea tuturor părților sale, de echilibrul 'tutu- 

ror celulelor din care se compune. 

2. In ceea ce priveşte procedările nervâse co- 

respundătâre cu procedările psichice, am observat 

că ele nu se datoresc numai mişcării din afară 

dar şi mișcării interiore determinate de caracterul 

specific moştenit. Mi-a fost imposibil de a consi- 

dera omul, aşa cum a eşit din mânile naturei, ca 
pe o statue -asemănătâre cu aceea a lui Condil- 

lac, care înviază sub influenţa baghetei magice a 

naturel. Acesta este după mine o ipotesă care 

trebue părăsită. Fenomenele psichice, condiţionate 
de unitatea organismului, nu pot să nu depindă 

„Şi de puterea psichică latentă r6spânâită în tote 
părţile substanţii nerv6se. 

3. Studiind Jegea lui YVeber des+ oltată de Fe- 

chner am vădut că sensaţiile nu depind numai de 

cantitatea excitaţiilor externe dar şi de calitatea 
lor apreciată de mintea n6stră, precum şi de sta-
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rea de obosâlă şi de energie a individului, cores- 
punqătâre cu forţa psichică de care dispune într'un 
moment dat, 

+. Nam susţinut, după cum se face mai de 
toţi psichologii, că, sensația, implică în _sine per- 

-cepţia; am observat din contră, că percepţia, pre- 
supune o combinare sistematică sati o unitate de 
sensaţii provocate de acelaş object. Gindesc că 
este o _greşală de u_se confunda „excitația” cu 

„Sensaţia” si acâstă din urmă_cu „percepția! 
5. Studiind asociaţiile sensaţiilor m'am silit a 

afla şi procedările acestor asociaţii, cari, după mine, 
nu pot fi altele de cât acelea ce corespund cu 
procedările psichice necesarii pentru producerea 
fenomenelor din ce în ce mai complexe. 

6. Am observat de asemenea că combinarea 
și reproducerea sensaţiilor, a percepţiilor şi re- 
presentărilor nu depinde numai de intensitatea 
excitaţiilor, dar ma! cu s6mă de puterea sufle- 
tâscă, de reacțiune, de puterea ideilor nâstre, în 
fine de deprinderile şi de caracterul nostru spe: 
cific, moştenit şi modificat prin educaţie. 

7. In privința faptului celui mai important din 
psichologie : acela al localisără facultăţilor şi în 
special al consciinții şi puterii de apercepțiune, 
am constatat numai corespondența între mişcă- 
rile nervâse şi fenomenele psichice, condiţionate 
de zmilatea întregului sistem nervos, dar n'am 
putut afla proba că consciința sai vre-una din 
facultăţi ar depinde de mişcarea, exclusivă a unei 
anumite părţi a organismului. 

 



-6 PRECUVENTARE 

8.- Studiul ce am făcut asupra consciinții psi- 

chologice de și nu este destul de desvoltat tinde 

a stabili că puterea sufletâscă nu este numai un 

ce întâmplător, care să adauge pe lângă mișcarea 
organică, dar ceva care se concentră în organis- 

mul fisic pentru a menţine unitatea de compu: 

ere a, vieţii de relaţiune. 

9. In fine personalitatea şi libertatea nâstră de 

şi este condiţionată de unitatea organismului, în 

sistemul nostru “şi găsesc un loc destul de legi- 

tim, de Gre-ce am observat că determinismul 

psichologiei noi se conciliză mai bine cu aceste 

principii de cât indeterminismul psichologilor vechi. 

Cunosc cu t6te acestea imperfecţiunile acestei 

cărţă : este prea scurtă pentru a pătrunde în lu- 

mea complicată a consciinții şi a pune în evidenţă, 

causele numer6se şi schimbătâre a tuturor feno- 

- menelor; dar, ca schiţă a psichologiei noi, acâstă, 

lucrare pâte servi de început pentru studii ulte- 
ri6re speciale. | , 

Ceea ce m'a ocupat mai mult în acestă scriere 
a fost de a da cel puţin o idee despre formarea 

vieţii sufletesci făcându-ne să ne dim s6ma de 

combinarea, elementelor sale statice şi de puterea 
sufletească care determină înţr'un' mod definitiv 

unitatea de compunerea a fenomenilor psichice. 

0. LEONARDESCU. 

Iași, 1S91, Iulie 1.



PRINCIPII DE PSICHOLOGIE 
  

INTRODUCERE 

I. Problema psiehologiei 

Psichologia de cât-va timp 'şi a schimbat cu 

desăvârşire caracterul săi. Objectul săi esenţial 

nu este natura sufletului şi a facultăţilor sale 

studiate prin ajutorul observaţiunii interne, dar 
faptele cari ne fac să concepem sufletul şi facul- 

tăţile omului. | 
Acestă ştiinţă filosofică întradevăr a devenit 

- în vecul nostru o ştiinţă de fapte. După cum sci- 

ințele fisico-naturale nu să ocupă cu studiul ma- 

„teriei şi al proprietăţilor sale fâră să țiiă semă de. 

lumea, faptelor, de asemenea psichologia nu ţre- 

bue să se ocupe cu sufletul şi cu facultăţile sale 

fără să se badeze pe studiul special al faptelor 
sufleteşti. - 

Aceste fapte sunt acelea cari apar pretutindi- 

nea unde există vi6ță : în vastul tot al organis- 

melor vieţuitore, .şi, cari se represintă sub forma 
cea mai complexă înaintea, cercului luminos al
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consciinţii n6stre.— Aci, în ântea consciinţii, ori- 
cine pote să-'şI facă ideiă despre ele; nimeni nu 
pote să se îndoiască că sufere, de 6re-ce simte că 
sufere, că doreşte, când simte că doreşte, că este 
ocupat, de o dee, că-"Şi aduce aminte de o per- 
S6nă, că a luat o vesoluţiune, de 6re-ce cu toţii 

„ avem cunoscinţă de aceste fapte. Cum aş putea 
dice că nu cuget, nu voesc, nu simi, când scizi că, 
cugel, voesc şi simt? Fie-care pote să se observe 
pe sine: însuşi şi să vadă ființa, sa, inteligentă 
cum adună ideile, cum le compară, le distinge, le 
asoci6dă şi: le clas6dă, cum luptă cu plăcerile, 
sentimentele şi cugetările sale, cum în fine deli-. 
ber6dă pentru a. lua, o resoluţiune. 

Explicarea tutor acestor manifestări ale vieţii 
sufleteşti cari apar sub forma cea mat rudimen- 
tară în centrele nervâse inconsciente atat ale or- 
ganismului nostru cât şi a tutor fiinţelor insu- 
tleţite de ori-ce fel şi de ori-ce vîrstă, iată în- 
tregul object al psichologiei. 

Acest object ast-fel ințeles este o concepție cu 
totul nouă ce s'a presentat minţii sub acestă 
formă în urma cercetărilor nouă a sciințelor bio- 
logice Şi fisice. Din combinarea faptelor externe 
(fisico-chimice). cu “faptele interne (fisiologice) s'a, 
v&dut apărând o „nouă serie de fenomene din ce 
în ce mai complexe cu cari nu se ocupă întrun 
mod special de cât, psichologia. Sciinţele fisico- 
chimice într'adevăr se ocupi cu explicarea rapor- 
tarilor fenomenilor externe, —sciinţele biologice cu 
raporturile dintre faptele interne, — psichologia la
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rândul săi trebue: să explice legătura dintre a- 
ceste dou8 conexiani, representată prin. faptele 
sufleteşti. | 

Problema dar a psichologiei să reduce la ex- 
plicarea faptelor sufleteşti, după cum problema, 
sciințelor fisice şi biologice constă din explicarea 
raporturilor dintre faptele lumii materiale (ex- 
terne) şi acelea ale vieţii organice. 

Astfel psichologia, a renunţat la vechia sa, pro- 
blemă : natura sufletului și a făcultăţilor sale. Sub- 
stanța sufletului ne fiind un object de experienţă, 
dar un ce ascuns, necunoscut, constitue objectul 
metafisicii ca Şi substanța materiei cu care nu 
se mai ocupă înti'un mod special nici sciințele 
fisico-naturali. | A 

Psichologia ca sciinţă, filosofică nasce din con- 
binarea saii sistematisarea materialului adunat de 
sciinţele fisico-chimice şi naturală în momentul 
când ele 'ŞI aii terminat cercetările lor; ca o ra- 
mură crescută din rădăcina trunchiului arborelui 
sciinţific,. acestă, sciință, nouă, apare la, orizontul 
sciinţii positive pe înălţimea grămezilor de fapte 
adunate pentru a representa, Şi explica lucruri 
nouă : fuptele vieţii sufleteşti. 

Acestă concepţie a psichologiei noui diferă nea- 
părat de aceia a, şcolei vechi; şc6la, veche admite 
existenţa, unei substanţe sufleteşti, separată de 
Corp; şc6la nouă nu admite în acâstă privinţă, 
de cât ceea ce este sigur: faptele vieţă sufleteşci, 
recunoscute de tâte şedlele; prima se bazăză pen- 
tru explicarea, sufletului şi a raporturilor sale cu
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corpul pe ipotese metafisice; a doua, desfăcân- 

du-se cu desăvârşire de metafisică, explică faptele 

psichice în raporturile lor cu cele fisice şi în ra- 

porturile lor speciale : de coexistenţă şi succesiune. 

Dar ori-cât de îndrăsnâţă ar fi concepţiunea 

şe6lei noi nu pote să-şi propuii cu tâte acestea 

de a nimici credința în existența sufletului. Ceea 

ce “şi propune este de a explica că daca există 

un suflet, el nu este așa după cum *] concepem 
noi într'un mod fantastic, dar aşa, după cum re- 

sultă. din ciocnirea n6stră cu lumea. Un asemenea, 

suflet nu pâte fi causa nâstră, ori a lumii dp 
resultatul combinărilor, al raporturilor faptelor 

interne (fisiologice) cu faptele externe (fisico-chi- 

mice). Natura, formând corpul, din. contactul lui 

cu lumea se formâză sufletul: oglinda sai expre- 
siunea acestui raport. 

Pentru ce am spune că sufletul este causa fe- 

nomenilor. psichice şi n'am susţine că acâstă pre- 

tinsă substanţă represintă în mintea n6stră atni- 

tatea 'de compunere a diferitelor elemente, a dife- 

ritelor fenomene care corespund cu mişcările cor- 
pului şi cu mişcările din afară. Pentru ce n'am 

susţine în fine că din punct de vedere objectiv 

acâstă, unitate este condiţionată de unitatea or- 

ganismului şi în special a sistemului nervos, ex- 
presiunea aparatului psichic ? 

Aceste cuvinte sunt. îndestulătâre pentru a. 

înțelege că. psichologia “și a schimbat problema 

sa mai mult pentru a-“şi schimba direcțiunea, cer: 

cetărilor sale. In loc de a pleca de la suflet pen-
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tru a studia fenomenile psichice, procede pe cale - 
inversă pentru ca astfel cu concursul sciinţelor 
sale auxiliare să "Și mărâscă orizontul săi. — 

1. Ce se înțelege prin psichologie? 

Prin psichologie se înțelege întrun mod gene- 
ral „Sciința principiului inteligent, a Eul“ 1, acea 
parte a filosofică care se ocupă cu natura sufletului 
și a facultăţilor sale studiate prin singurul mijloc 
al consciinții“.? Dar după întinderea ce a priimit 
domeniul acestei sciinţe, aceste definiţiuni sunt 
încomplecte.? Să vorbeşte în dilele nâstre de o 
Dsichologie generală statică şi dinamică, care după 
diferitele direcţiuni speciale a primit şi alte epi- 
tete corespundătâre cu scopul ce ea, urmăreşte 
de a se uni cu. mişcarea sciinţii contemporane. 
Cărţile în cari acâstă sciinţă filosofică este scrisă 
portă de multe ori titlurile de: Dsichologie fisică, 
de psichologie etnică, fisiologică, “patologică ete. Nu 

„uit a spune încă că avem şi representanţi de ai 
psichologiei zoologice, criminale, pedagogice, etolo- 
gice ete, 

Este dar necesar ca, acestă, sciinţă să îmbrăţi- 
şede intregul săi object, şi definiţia sa prin ur- 
mare să priimâscă o modificare radicală, 

1. Jouftroy. Mel. phil. p. 191. 
2. Dictionn. des sciences phil., art.: Psychologie. 
3. După cum am arbtat deja în prima mea scriere de 

psichologie: Psichologia experimentală. Stuaii asupra 
omului considerat ca ființă, conscientă, inteligentă şi mo- 
rală. Iaşi 1879.
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"Psichologia, (uşa cum trebue să se intelâeă as: 

tădi,) este sciiuta_ faptelon: —psichice_sati_a__stărilor 
vieţii de relațiune_şi a_raporturilor__dintre_aceste 
stări. Ea să ocupă cu observarea, descrierea, cl cla- 
sificarea şi explicarea apariţiunii, succesiunii şi 
coexistenţii tutor acestor stări pe cari le putem 
observa nu numai prin ajutorul consciinţii dar 
Şi prin observarea, externă, 

„Scopul esenţial al acestei ştiinţe filosofice este 
de a ne face să vedem cum din lupta vieţii ani- 
malice nasce visţa sufletescă conscientă şi de a 
ne explica legile de desvoltare ale consciinţii, punc- 
tul de plecare al sciinţii omenești şi esența ca-" 
racterului moral, 

  

- 2, Deosebirea dintre objectul psichologiei 
şi al fisiologiei, 

Dacă nu este grei de a ne forma o idee de- 
spre objectul psichologiei, este greii de a'1 eo- 
sebi de alte objecte cu cari tinde a se confunda. 
Fenomenele psichice întradevăr (objectul psicho- 
logiei), nu sunt nişte fapte simple pe cari să le 
putem deosebi de-odată; representând forma cea 
mai înaltă a activităţei, termenii din urmă ai 
evoluţiei vieții, ele sunt mai mult sai mal puţin 
amestecate cu fenomenile fisiologice ce constitui 
objectul special: al fisiologiei. Activitatea auto- 
matică primitivă fiind baza ori-cărei evoluţii 
psichice, ori-ce fenomen psichic la, origina sa se 
reduce la faptul irifabilităţii sai al excitaţiuniă
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nervose, Dacă puiii, de exemplu, mâna în foc Şi 
o retrag, faptul retragerii mânii este un fapt 
fisiologic şi în aceaşi timp psichic; este fisiologic 
căci nu este hotărit de voinţă, dar.de instinctul 
de care se conduce orl-ce animal; este psichie 
căci consciința şi prin urmare voința pot interveni 
şi ele pentru a evita durerea. Me 

Fisiologia întradevăr pare a fi stabilit înde- 
stul înrudirea fenomenelor psichice cu operaţiile 
nervose somatice. Ea a constatat: a) că actele 
psichice presupun integritatea anatomico-fisiolo- 
gică; b). că activitatea psichică, se îndeplinesce în 
timp ca ori-ce fenomen terestru şi să transmite 
din generaţie în generaţie în virtutea . legii : de 
moştenire. _... o 

Ceea ce este sigur însă. asupra acestui punct 
este că faptele psichise sunt, legate de cele fisio- 
logice, că ori-ce mişcare organică corespunde cu 
un fapt sufletesc sai: este urmată de un fapt 
sufletesc, dar din acesta nu putem conchide că 
obiectul fisiologiei este identic cu al psichologiei. 
Fisiologia, se ocupă cu activitatea automatică, pri- 
mitivă, aprâpe invariabil şi inconscientă : cu func- 
ţiunile organice de nutrițiune ale acestei activi- 
tăţi, pe când psichologia se ocupă numai -cu viața, 
de relațiune: care în decursul vâcurilor a devenit 
conscientă prin coordonarea din ce în ce mut per- 
fectă a, elementelor primitive vitală, dictată, de 
lupta pentru existență a speciei. 

Este generalmente admis că faptele cu cari se 
ocupă psichologia sunt consciente pe când acelea



14 __ INTRODUCERE 

cu cari se ocupă fisiologia sunt automatice şi 
înconsciente, că faptele consciente sunt acelea ale 
vieţii de relaţiunei condiţionate de centrele ner- 

vose ale creerului cu totul deosebite de centrele 
speciale ale vieţii vegetative : ficatul, splina, inima, 
stomacul etc. . 

Stabilindu-se acestă deosebire caracteristică în- 

"tre aceste două, categorii de fenomene tâtă greu- 

atea constă în alegerea lor, pe câtă vreme să 

scie că, conscientul derivă din inconscient şi pote 

chiar a se -întârce la starea sa 'de mai nainte.— 
Vieţa de relaţiune intr'adevăr fiind în strinsă le- 
gătură cu vi6ţa de nutriţiune, fonomenele fisio- + 
logice, în virtutea legii. evoluţiunii pot deveni 

consciente şi cele consciente în virtutea legii âi- 

soluţiunii pot deveni inconsciente. Simţim de 
multe ori dificultatea digestiunii, a respiraţiunii 

şi mişcării inimii şi de multe ori nu 'ne. dăm 

semă de ceea ce facem şi de ceea, ce simţim. 

Există fără nici o îndoială elemente consciente 

şi inconsciente atât în fenomenile vieţii de relaţi- 

une cât şi în acelea ale vieţii de nutriţiune, dar, 

dintre aceste elemente psichologia alege numai pe 
acelea cară sunt saii pot dereni consciente; partea 
automatică a vieţii este lăsată pe sema fisiolo- 

giei şi nu face objectul preocupărilor psichotogi- 

lor de cât numai pentru a constata până la ce 

punct ea servesce de bază vieţii sufietescă, până 

la ce punct fenomenele psichice sunt unite cu 
cele fisiologice.
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3. Caracteristica fenomenelor psichice, 

Viâţa sufletâscă represintă relaţia organismu- 
lui animal cu mediul în care. luptă. Ea nu se ca- 
racteris6ză (ca visa organică) prin constituirea 
materiei şi a formei vieţuitâre, prin asociarea 
celulelor din care se compune organismul, în fine 
prin funcţionarea. maşinei animalice, dar prin re. 
laţia întregului sistem celular cu lumea exterioră 
şi prin asociarea, tutor elementelor sale speciale în 
vederea unui scop. 

Acâstă viţă începe a se desvolta în urma for- 
mărei acelei părţi .a sistemului nervos: numit 
marele-simpatic, în momentul când pe acestă 
bază a, vieţii animalice să pun în mişcare şi cele 
alte părţi ale sistemului nervos (partea sensitiră 
periferică, partea motoriă şi partea, encefalicii), for- 
mate pentru regularea activităţii interidre faţă 
cu împrejurările mediului în care trăesce indivi: 
dul 1. Ea exprimă relația fie-cărei părță a siste- 
raului nervos cu lumea, din afară și a raporturi- 
ior dintre aceste raporturi, ori a raporturilor re- 
ciproce a tuturor părţilor sistemului nervos. - 

Vicţa sufletescă dar este vicța de velaţiune, care 
să exprimă prin fel de fel de semne exteridre şi 
sunete dictate de sensaţiile provocate de . lu- 
mea din afară. Acestă vi6ţă manifestată prin 
cuvântare şi acţiuni se deosebesce de „viţa or- 
ganică.. Fenomehele vieţii organice precum: di- 

1. Vedi mai departe studiul fancţiunilor sistemului | 
nervos în raport cu fenomenile psichice.
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gestiunea, circulaţiunea, respiraţiunea, secrețiunea 
bilulaă etc. cu tâte subdivisiunile lor sunt si- 
multanee adeci se produc în același timp; fe- 
nomenele psichice sunt succesive adică tind din 
ce în ce a se:orindui în seri! și intrun anume 
timp determinat. de natura individului şi a me- 
diulvă în care trăesce. Cercetările psichometrice 
aii probat că fenomenele psichice, cu cât sunt mai 

complexe, cu atât ait nevoe de un timp mat lung 
pentru a se produce. 

Deosebirea acestor dou& serii de fenomene de- 
pinde : a) de la diferenţele fisiologice ce exist în- 
tre centrele nervâse ale vieţii organice şi acelea, 
ale vieţii sufletesci; W) de la armonissrea centre- 

lor nerv6se superidre, cu cele inferidre în vede- 

rea unui scop. 

Fenomenele psichice întradevăr sunt legate 

mai „mult de centrele nervâse encefalice şi pot 
într'un moment dat să fiiă împedecate sai oprite 

de a se produce suii a se modifica, sub influenţa 

altor centre mişcate de lumea din afară, pe când 
fenomenele fisiologice depind numai de centrele 

nervose ale vieţii de nutriţiune şi se produc în 

tol-d'a-una fără participarea n6stri, fără motivul 
dat, de mintea, n6stră. 

In scurt fenomenele psichice sunt saii pot de- 
veni consciente şi pot; fi impedicate sai oprite de 

a se forma şi produce. 

Ele se deosibesc de cele fisiologice prin.urm& 

"t6rele note caracteristice :
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„4) sunt succesive şi ai nevoe de timp, de o 
durată apreciabilă pentru a se forma Şi produce. 

0) sunt formate din elemente cari se combin, 
să sistematiseză în vederea unui scop 1. 

c) în fine nu se pot localisa într'o anumită 
parte. a organismului ca fenomenele fisiologice; 
expresiunea, relațiunei întregului organism cu lu- 
mea: din afară, ele depind de stările întregului 

„sistem nervos, de echilibrul statie ŞI dinamic al 
mişcărei centrelor nervose superidre în raport 
cu cele-alte mișcări ale centrelor inferidre de relaţiune. 

| 

II. Met6da psichologică, 
4 Experiența psichologică ajutată de cele 

alte procedări metodice. 

| Adevărata met6dă a psichologiei scientifice este 
cea experimentale înductivă, bazată pe obsertaţi- 

SN 
D 
= 

SN 

nea externă sai objectiră şi ajutată sai lumi: 
nată de observarea internă sati subjectivă, 

„ Psichologia ca sciință de fapte trebue: să op- 
serve faptele psichice, să le explice prin . experi- 
ență stabilind prin ajutorul inducţiunei legile in-, 
terpretative ale raporturilor lor de succesiune. — 
Baza experienţei dar în psichologie este obser-. 
varea nemărginită a tuturor fenomenelor vieţei:. 

1. A vedea mai departe explicarea acestul caracter al 
fenomenelor psichice 1a capitolul :' n Elementele vielei pri- 
mitive sufletesci. - 1 i m : 

   
   

33,913. C. Teonardeseua, Prin g[ (63 ARI tă 

foci ,
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de la animalele cele mai inferidre şi până la om, 

de la cele d'intei licuriri ale inteligenţi manife- 

state, prin mişcările animalelor, ale sălbaticilor şi 

ale copiilor până la manifestările intelectuale ce 

să pot observa în viţa Gmenilor civilisaţă. 

„Acestă direcţie a observării fiind stabilită, este 
evident că, psichologia nu pâte să să servescă în 

cercetările sale numai de observarea internă ce 
să face prin ajutorul consciinţii individuale. Ob- 

servarea, acestă subjectivă, ori-cât de puternică 

“ar fi pentru a ne arăta, ceea ce se petrece în 

noi înşine în momentul când facultăţile n6stre 

aii ajuns la complecta lor desvoltare, devine cu 

totul insuficientă când este vorba de a cun6sce 

ceea ce se petrece în cel alţi Gmeni şi de a ne 

da semă de facultăţile nâstre î în starea lor rudimen- 
tară precum şi în diferitele împrejurări ale vieţei 

sufleteşci. Se ştie că întrebând consciința nu pu- 

tem căpăta nică un r&spuns asupra stărilor unei 
însemnate părți a, activităţei mentali. Sunt stări 
de ale vieţei în cari consciința, individuală nw şi 
pote da s6mă de vi6ţa sa precum: copilăria, so- 
mnambulismul, distracţiunea, alienaţiunea, men- 
tală etc. Pe de altă parte nu putem să fim 
convinşi de realitatea, fenomenelor cari se petrec 
în noi în starea normală şi adultă fără a con- 
trola şi verifica, prin cele alte simţuri ceea ce 
apare în interiorul nostru. * | 

Aceste imprejurări sunt indestulătâre pentru a 
ne face să înţelegem că observarea psichologică, 
nu este numai înternd dar şi externă. Putem să 

e e -s 

Ma
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observăm fenomenele psichice şi in afară de noi 
inşine prin manifestările lor exteridre, După: 
cum matematicele nu pot calcula fără, a se servi: 
de semnele algebrice prin ajutorul cărora regăsesc 
la trebuință- tte operaţiile calculelor, de asenie- 
nea omul nu pâte să cugete fără a lăsa Gre-cari 
urme extericre de mişcările cugetării sale, cari 
servesc de a controla, datele: observărei interne, 

Dar cum am pulea observa - şi experimenta fe 
nomenele. psichice in afară de noi? : 

Modurile de a, observa in afară ceea ce se pe- 
trece in interiorul nostru sunt foarte numer6se. 
După psichologia nouă putem să observăm actel6 
vieței sufleteşci, în operile n6stre intelectuale, în 
acţiunile nostre exterire, în mişcările fisiono- 
miei etc. Surisul, contracţiunea muşchilor feței, 
privirea, tremurul corpului, increţirea sprincenelor, 
tonul vorbirei. ete. sunt atâtea semne cari ne re- 
velă : atenţiunea, bucuria, durerea, simpatia, frica, 
mânia etc. De sigur, expresiunea naturală a pa- 
siunilor ca-şi varietatea limbilor şi a evenimen:. 
telor istorice ne fac să dobîndim ideiă despre | 
activitatea n6stră sufletâscă ; aceste fapte at fa. 
cut pe psichologi să, câră ajutorul de la filologi, 
etnografi şi istorici pentru a înțelege mai bine 
natura, şi caracterul psichologie al omului. ! 

In al doilea loc se pâte observa succesiunea 
actelor şi a modificaţiilor sufletului şi în mişca- 
rea organelor, aceste condiță indispensabile pen- 

tru apariţiunea tutor fenomenelor vieţii psichice, 

1. 0. Leonardeseu, Psichologie experimentală 1$79. 

-
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De vreme ce oril-ce act sufletesc corespunde cu o. 
mişcare organică, sai cu o modificare a țesătu- 
rilor nervâse, bazaţi pe principiul evoluţiei şi al 
disoluţiei organice putem să ne explicăm împre- 
jurările cari aduc o modificare în substanţa, su- 
fletescă. Dacă, de exemplu, nu putem s% ne ex- 
plicăm apariţia unui fenomen în starea normală, 
putem să căutâm explicaţia în ştările anormale, 
în stările de b6lă, de 6re ce-este constatat că 
legile b6lei sunt identice cu acelea ale sănătății, 

- In fine, pentru a nu aştepta de la. întâmplare 
variaţia, fenomenelor psichice şi condiţiile în cari 

„ele se presentă, psichologia, în nerăbdatâa sa de 
a pătrunde mai curând în domeniul consciinţei, 
se încercă de a face adevărate experiențe modi- 
ficând întrun mod artificial starea, consciinţii la, 
persânete supuse experienţii. S'a încercat într'a- 
devăr de a. se provoca modificaţii psichologice 
prin ajutorul magnetismului, a somnambulismu- 
lui, a somnului inoptic, precum şi prin alte mi- 
jl&ce, cari ne fac se vedem până la ce: punct 
mişcarea din afară să reflectă în noi. Prin ase: 
menea mijl6ce artificiale Fechner, de exemplu, a 
aflat faimâsa lege după care sensația se măreşce 
în conformitate cu logaritmul excitaţiei ! ţi SVunăt 
a măsurat dițrata actelor psichice şi a arătat, va- 
Tiaţia equaţiei personale ?, 

1. Vezi mai departe : Raportul cantitativ dintre sensaţii 
Şi excitaţii. , : 
„2. Vedi mal departe : Timpul necesar pentru formarea 
percepţiunilor.
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2. Planul general al studiului psichologiei. 

Clasificarea fenomenelor psichice. 

Nu este destul de a arăta întrun mod general 
met6da de care trebue să ne servim pentru a 
observa . şi explica fenomenele psichice, trebue 
afară de acesta si precisăm şi planul cercetă- 
rilor psichologice. Faţă cu o lume nemărginită de 
“fenomene sufleteşci, dacă nu voim a ne rătăci, 

- dibuind şi cercetând fără nici un. resultat, serios, 
trebue neapărat să ştim de unde să plecăm şi 
în cotro să mergem. Dacă intr'adevăr Vi6ţa su- - 
fletâscă s'ar nasce de-odată sub forma sa:com- 
plectă, şi definitivă, studiul psichologiei ar putea 
începe de ori unde, dar, pe câtă vreme acestă 
vi6ţă se formeză ca ori-ce lucru cu încetul întrunț 
mod_evolutiv, în_virintea_selecţiunet naturale. și 
a, ereditățe). şi din. ciocnirea animalului. cu-lumea 
exteri6ră, punctul de plecare al cercetărilor de- 
vine un lucru important, - 

Planul cercetărilor psichologice, fără nică-o: în- 
| doială, trebue să, cor&spundă cu desvoltarea, vieţii. 
"Să se studieze mai întâi faptele cele mai sim. 
ple, după aceea faptele imediat superi6re cari 
să combin cu cele dintâi şi așa “maj departe. 
Acest plan trebue şă se hotărască cu alte cuvinte 
de clasificarea fenomenelor din punctul de vedere 
al desvoltării lor, al complexităţii lor. |. ă 

O dificultate însă, să presintă! Cum putem cla- 
sifica la începutul psichologiei nisce fapte pe cară
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nu le cun6scem, pe cari nu le-am analisat încă? 

Cum putem începe cu ceea ce trebue să, sfirșim? 

Pentru a clasifica întradevăr fenomenele sufleteşci 
din punctul de vedere al complexităţii lor, deo- 

sibind pe cele simple de cele mai puţin complexe, 

ar trebui maj întâiii să le analisăim determinând 

adevăratele elemente din cari să, compun şi în 
urmă prin ajutorul sintesei să le orînâuim în 

grupe după deosibirile composiţiei lor. Un aseme- 

nea studiu presupuind întrega statică a sufletu- 
„lui, cum ar fi posibil să începem cu sintesa în- 

naintea analisei, să începem de la. ceea ce este 
compus, la simplu? 

Gîndesc că clasificând la, inceputul psichologiei 

fenomenele pe cari .avem a le analisa nu ne de- 

părtăm de. loc de regulile adevăratului metod 
scientific. Ori-ce sciință este nevoită de a'şi da 

s6ma la începutul cercetărilor sale de diferitele 
fenomene cu cari are a se ocupa servindu:se de 
o sintesă inițială, care nu să asâmănă, de loc cu 
sintesa finală perfectă. ste vorba aici de o sintesă 
obscură, confusă, de o ideii vagă ce trebue să 
avem de objectul sciinţei n6stre, fără care nici 

„un studii nu este posibil. Daca hystologistul în- 
nainte de a observa cu microscopul elementele 

țesăturilor organice pentru a dobindi ideii de 
misterisa composiţie a vieţii celulare să conduce 
de ideile sale relative la funcțiunile generale ale 

sistemului nervos, înainte de a analisa celulele, — 

nu înțeleg pentru ce psichologul bazat pe lu- 
crările anteridre ale precursorilor sti mar sinte-
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“tisa fenomenele psichice pentru a da o direcţiune 

cercetărilor sale, regulând planul analiselor viitâre 
şi al sinteselor definitive, complecte. 

-De sigur psichologia ca tâte sciințele de ob- 
servare are dreptul de a'şi formula din'ainte pla- 
nul cercetărilor sale viitre dându-ne o ideiă ge- 

nerală de diversele categorii de fenomene psichice. 

Dacă este ast-fel, cari sunt clasele de fenomene 

psichice ? 

Tin6nd s6mă de legătura ce există între feno- 

menile psichice şi funcțiunile sistemului nervos, 

precum de asemenea, şi de evoluţiile funcţiunilor 
activităţii nervose putem dice că există, “atatea, 

categorii de fenomene, câte sunt şi formele vieţii 
sufletesci legate de funcțiunile sistemului nervos. - 

Intrun mod general deosibim două categorii 
de fenomene: - 

d) fenomene cari manifestă viţa, sufletescă in- 

conscientă; 

b). fenomene, cari manifestă vi6ţa suiletescă 

conscientă. 

Intâia categorie coprinde .fenomenele cele mai 
simple cari manifestă, vița psichică elementară 
precum : îritaţiile sa excilțaiile nervose şi mişcă: 
rile reflexe : simple şi psichice, legate mai mult de 

funcțiunile centrelor inferidre ale sistemului ner- 

vos de cât de cele superidre,—fenomene pe cari 

le putem observa, nu numai în viâţa omului, dar 

la ţ6te animalele, de la stâua marină, care r&s- 

punde într'un mod imediat la tâţe excităţiile pe-
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riferice prin mişcări cor&spundătâre, până la stă- 
rile cele mai complexe ale consciinţii omenesci. 

A doua categorie coprinde fenomenele cele mat 
complexe, -cele mai numerâse şi variabile ale vieţii 
sufletesci din a căror combinări multiple nasc di- 
feritele aptitudini şi tendinţe numite facultăţi. 

Aceste din urmă feluri de fenomene, ori-cât 
de numerse ar fi, să pot orîndui de asemenea, 
în atâtea grupe câte sunt şi momentele “vieţii 

_n6stre şufletesci. Distingem trei momente esen- 
ţiale: unul în care individul este ocupat de îm: 

- Presiunile primitive din afară, altul de ideile sale . 
faţă cu acele impresiuni şidn fine un altul când 
este ocupat de ceea ce trebue să facă, să lucrede, 
faţă cu solicitaţiile exteridre Şi impulsiunile sale 
interne. „ 

De aci urmedă ca, fenomenele complexe ale vi- 
eţii sunt : sensibile, intelechuale Şi volontare, 

Prima clasă coprinde tâte fenomenele aşa numite 
afective precum sunt: emoţiile cu formele sale: plă- 
cerea şi durerea, simpatia cu formele sale: seu. 
timentele și pasiunile. „A av6 fme sait sete, a 
simţi plăcere mâncând 'o persică, câptă, desgust 
Simţind mirosul untului rânced; a îubi- părinţii 
şi a se bucura vedendu-i veseli şi sănătoşi, a subi 
de a fi la putere şi a porunci; a dori ca, țara, sa 
să devie mare şi tare; a se lăsa dominat de Sgâr. . 
cenie, a simţi plăcere vădend un tabloii frumos, 
a audi 0 masică. frumosă, a resolva o problemă 
dificilă va să dică a fi afectat întrun chip 6re- 
care“,
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A doua clasă de fenomene” coprinde pe acelea 
numite : .percepțiuni, representări, idei, suveniruri, 
judecăţi, raționamente etc. pA vedea o coldre, a 
simţi mirosul, a' ne aduce aminte de forma unei 
TOse, a examina proprietăţile comune a unul Gre- 
“care număr de rose, a căuta causa mirosului lor, 
a judeca că un buchet de rose înveseleşce o odaie, 
d aţiona asupră, procedărilor de întrebuințat 
pentru a avea bune rose, sunt fenomene cari 
presupun puterea de a cunâsce, sunt fapte înte- 
lectuală,“ 

A treia clasă de fenomene sunt acelea numite : 
înclinațiună, volițianii, deliberări, determinaţiună, 

"“execulări etc. „A Yetrage degelul din foc, a merge, 
a scrie, a lovi clapele unui piano fără a gindi 
la mişcările ce trebue să facem, a ne hotări, după, 
0 lungă deliberare pentru o profesiune şi a, face 
tot ce trebue pentru.a ne ține de ea, eată ata- 
tea fapte de voinţă.“ 

III. Împărţirea psiehologiei. 

Psichologiă generală şi specială. 

Observând diferitele puncte de vedere din cari 
sa studiat vi6ţa sufletâscă, psichologia să în- 
parte în generale Şi speciale. 

1. Psichologia generală ne dă, sintesa tuturor 
cercetărilor speciale psichologice. Ea ne face CUNOS- 

- cut legile generale ale vieţii sufleteşci, fără a se 
“preocupa de faptele particulare, de analogiele com- 
paraţiunile şi aplicările technice.
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„Acestă parte a psichologiei să împarte în psi- 

chologie descriptivă, statică şi dinamică. : 
„Psichologia descriptivă, ne dă, s6mă (descriind) 

de tote fenomenile de cari putem avea conşciință 
(sensaţii, cugetări, emoţii voliţiuni) făcându-ne ast- 
fel să dobindim o idee generală de lumea nemăr- 

ginită a faptelor sufleteşci 1. 
Statica analis6qă, vi6ţa sufletescă, în general cău- 

tânăd elementele din cari s& compune, Ea explică 
formarea tuturor fenomenelor psichice de la cele 

mai simple, până la cele mai complexe precum 

şi asociarea lor din care resultă echilibrul între- 

g6i activități psichice. 
Scopul esenţial al staticii este de a , căuta: con: 

diţiile echilibrului stărilor consciente în raport cu 

cele inconsciente şi de a determina, coordonarea 

erarchică a grupurilor de fenomene în vederea, uni- 

tăţii de compunere a vieţi. 
Dinamica sufletului, explică, la rândul săi, ac- 

ţiunea, animalului asupra lumii exteridre sau pu- 

terea, de a se mişca, de a lupta cu împrejurările 

vieţii. Ea ne face cunoscut valdrea cantitativă a 

fenomenelor psichice din punctul de vedere al du- 

ratei sai persistenţii lor. 
Acâstă parte a psichologiei studi6ză stările con- 

sciente în stare de antagonism, de reacțiune, de- 

1. O asemenea psichologie descriptivă am publicat 

deja sub titlul; „Psichologia experimentală“ „studii asupra 
omului considerat ca ființă conscientă, inteligentă şi volon- 

tară“. Iaşi 1819.
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terminând legea care explică echilibrul dinamic 
„al vieţii sufleteşci. 

2. Psichologia specială să împarte la rândul săi 
- în atâtea, părţi, câte sunt şi punctele de vedere 

din cari să pâte Studia într'un mod special visța, 
sufletâscă. : 

S8 deosibeşce o psichologie celulară, . animală, 
infantilă - (pşichologia copilului), etnică, patolo- 
gică etc. | 

Psichologia celurală axplică cum din celula ini- 
ţială, ovulară să formedă pe calea evolutivă mi- 
riadele de celule din cari să desvoltedă organele 
vieţii vegetative şi acelea, ale vieţii de relaţiune. 

Psichologia animală, studicdă vi6ţa sufletescă 
plecând de la fenomenele psichice cele mai simple 
ce se observă la, animalele cele mai inferidre pen- 
tru a vedea cum ele să combină, să complică la. 
animalele din ce în ce ma superidre facându-ne 
ast-fel să asistăm la, formarea fiinţii intelectuale 
şi morale. 

Psichologia copilului, studiedă desvoltarea psi- 
chică, a copilului de la nascerea sa, făcându-ne 
să ne dăm sâma de formele cele mai simple ale 
vieţii sufleteşci din cari derivă, tâte facultățile 
omului format; ea ne explică cum simţurile să 
pun în exerciţii şi cum să desvoltâdă năsuințele 
şi să form6dă caracterul. Ă 

Psichologia etnică ne face să cun6ştem mersul. 
de desvoltare al pop6relor civilisate contemporane 
din studiul obiceiurilor popârelor vechi, prehis- 
torice şi statice. Ea ne dă o ideie specială de vi6ţa,
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popbrelor făcându-ne cunoscut: ideile, credințele, 
sentimentele trecutului ce conţin în ele viitorul. 
Scopul acestei părţi a psichologiei este de a ne 
cunosce pe noi observând pe alţii. 

Psichologia patologică ne explică vi6ţa pe calea 
disoluţiei, a degenerescenţii, a nimicirii sale, ar&- 
“tându-ne ast-fel treptele prin cari a trecut spre 
a se desvolta. Ea ne face cunoscut experienţele 
facute de natură şi ne învaţă a le repeta şi noi 
asupra animalelor pentru a ne da sâma de feno-. 
menele psichice, corespundătâre cu modificările 
operate în substanţa, nervâsă.
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PARTEA, 

Vieţa sufletâscă elementară 

Llementele primitive a vieţii sufleteşci 

Visţa sufletescă este produsul unei asociaţii 
continue de elemente, cari tind a se coordona întrun 
mod sistematic. In ori-ce act sufletesc vom găsi 
în tot-d'a-una elemente cari să combină; în per- 
cepţiunea, audului aceste elemente sunt sensaţiile 

- audului, în percepţiunea, tactului aceste elemente 
Sunt sensaţiile tactile, în voliţiunile n6stre în fine 
elementele sunt ideile, tendinţele etc. !, 

Ast-fel ori-ce fenomen. psichic este format din 
elemente cari se. combin în vederea unui scop, 
şi depinde de activitatea, de a sistematisa şi com- 
bina elementele diverse ale vieții. | 

Ceea-ce caracteris6dă un fenomen psichic este 

1. Paulhan, Activit6 mentale, 1889, Paris.
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finalitatea; pentru ca un fapt psichic să aibă o 
valore. psichică trebue să fie compus din elemente 
cari pot a se coordona în vederea altor fenomene 
din ce în ce mai complexed. Aceste elemente se 
pot observa, de îndată ce un fenomen tinde a deş-. 
tepta, altul cu care trebue să se asociede în ve- 
derea unui scop unic Dacă de exemplu, elementul 
este sensaţia, ea va tinde a deştepta ideile sai 
neşte acte particulare apropriate naturii indivi- 
duale. Legea asocierii sistematice sai a echilibru- 
lui static ce s& observă în- univers nu pote să 
nu fie aplicabilă şi la viâţa sufletâscă. 

Acâstă coordinare sistomatică, - a elementelor 
psichice cor&spunde neapărat cu coordinarea miş- 
cărilor nervâse, cu sistematisarea, sistemelor par- 
ţiale ale organismului animal, precum şi cu me- 
diul exterior în care trăeșce animalul. Vedereu 
unui fel de bucate, de exemplu, unită cu tendinţa 
organică a stomacului şi a sângelui determină 
o serie de fenomene care să răsum în actul de 
a mânca. 

„Este ştiut că ori-ce mişeare exteriră care pro- 
v6că o mişcare internă cor&spund&tre determină 
în animal o activitate sistematică. „Când copilul 
aude sunetele unui clopoțel, nervul acustic excitat 
determină în el diverse acțiuni reflexe: să observă 
mâi întâiii că întârce capul spre partea de unde 
vine huetul mişcând muşchii cari cîrmuesc globul 
ochiului. Int6ia mişcare este actul atenţiunii urechii, 

1. Vegi mai sus, Introducerea i, $ 3.
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a doua” mişcare conduce la, o sensaţie optică...“ în 
fine asociaţia optico-acustică a sensaţiilor repetată 

să resumă în actul congciinții. Copilul ajunge a re- 
cun6şce clopoţelul după aspectul şi sunetul săi; 
1 dă o numire corespundătâre cu impresiunile 

făcute de el; ?1 numeşte: „Zing-Zing“, dacă abia 

mişcările reflexe ale audului ai început a influ- 

enţa mişcările limbii; "1 cere pe adevăratul său 

nume dacă pote să articulede bine cuvântul în- 

trebuinţat de către persânele de cari este încun- 

giurat, pentru determinarea “lui. 
Dar dintre elementele: multiple a fenomenelor 

psichice cari sunt cele mai primitive? 

- Dacă plecăm de la, ceea ce este complex la ceea; 

ce este mai puţin complex şi de la ceea ce este 

„mai puţin complex la simplu vom ajunge neapt- 
rat, străbătând lanţul de succesiune al elemente- 

lor psichice, a afla elementele cele mai primitive. 
- Aceste elemente sunt: a) excitaţia venită din 

afară, („lovirea“ saii „ciocnirea, nervâsă“); b) miş- 
carea reflexă şi c) sensaţia, cor&spundătâre, care 

combin6ndu-se în diferite moduri după tendinţele“ 

activităţii mentale moştenite, să naşce lumea, ne- 
mărginită u fenomenelor psichice, 

Principiul fundamental care însuflețegce psicho- 

logia sciinţifică este că ori-ce fenomen psichic în- 
cepe cu o excitație sensitivă şi să continuă prin 

o mișcare musculară succedată de o sensaţie. Acest 

principii răsumă, în sine acestă lege însemnată, 

că excitaţia nervâsă este unicul tip al ori-cărui 

fenomen. După acestă lege ori-ce fenomen psichic
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nu este un început, dar un scop, nu este o; causă 
dar un resultat, o urmare a combinărilor sensa- 
ţiilor. A . 

: Baza prin urmare a vieţi sufleteşci sunt exci- 
taţiile nervâse produse de lucrurile de cari este 
încungiurat; individul. Din aceste excitaţii derivă 
atat activitatea. sensorio-motrice, cat; şi activita- 
tea ideo-motrice, manifestată, prin fenomene din ce 
în ce mai complexe cari să produc prin coordi- 
nări erarchice succesive. 

Trebue observat cu tâte acestea că dacă exci- 
taţia s8 găseşce în capul lanţului de desvoltare 
al fenomenilot vieţii de relaţiune, din acâsta 'nu 
trebue să conchidem că ea, este Singurul fapt ex- 
plicativ al întregei vieți sufleteşci. După cum o 
să vedem mai departe, excitaţia singură nu pâte 
explica varietatea, şi complicitatea fenomenilor 

„Psichice şi cu atâta mai puţin persistența şi uni- 
tatea de compunere a .elementelor lor. Ori-ce sar 
dice fenomenile psichice depind mai cu s6mă de 
evoluţia puterii sufleteşci, de caracterul individua- 
lităţii psichice, moştenit din trecut şi modificat 
de împrejurările luptei, de mediul în care trăeşce 
iudividul, în fine de educaţie. Un fenomen psichie 
fiind un termen al evoluţiei progresive, să modi- 
fică şi să combină nu numai de împrejurările mo: 
mentului, dar şi de puterea inherentă organis- 
mului. .



  
VIEŢA SUFLETÂSCĂ ELEMENTARĂ 33 

ot 
cata 

  

| lritabilitatea. 

1. Măsura, simţirii şi a mişcării in „general i— 20 
Legea iritabilităţii. ! 

Iritabilitatea represintă în afară simţirea, mişe 
carea şi. spontaneitatea inconscientă a vieți. Ea, 

este în strinsă, legătură .cu primele manifestări 

psichice. Nu putem să ne închipuim 0. ființă 

iritabilă fără mişcare şi simţire, pe de altă, parte, 

nu putem înţelege simţirea .şi mișcarea: fără, iri- 

tabilitate. — Vi6ţa este o succesiune de “mişcări 
. provocate de o succesiune de excitări, o urmare 
necesară a unei excitaţii anteridre. 'Este un lucru 
constatat că stimulenţii exteriori produc mişcări 

- interidre, corespundătâre cu stările sistemului 

„nervos şi cu mediul în care trăesce animalul. 
Zritabilitatea este măsura simţiriă şi a mişcării 

„în general. Cantitatea şi calitatea sa, măresce, 
modifică şi nimicesce puterea nervâsă şi psichică 

determinând diferitele tendințe de simţire şi vo- 

inţă. Cantitatea, este determinati, de iritaţiile ex- 

"terne, calitatea, de excitaţiile interne. sai. subjec- 

tive a, elementelor sensibile, ori, :a forţii dobân- 

-dită prin moştenire la venirea , individului în 
lume. E 

" Principiul fundamental în. acestă materie este 

„că ori ce stare a sufletului, conscientă saii incon- 

scientă, să. exprimă printr'o mişcare sai prin un 

33,913. C. Leonardescu, Principii de Psichologie. 3
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act, care depinde de aparatul psichic sai de re- 
laţiile anatomice ale organismului faţă cu lumea, 
externă. 

Legea generală a iritabilităţii pote si să ex- 
prime astfel: ... | E 

Ori-ce mișcare „exteridră, care modifică starea 
actuală a mişcărilor moleculare , interidre anato- 

“mice este un stimulent al aparatului psichic. 
Durata acestei mişcări interne moâificată este 

. condiţionată de intensitatea, forțelor externe; cu 
„cât iritaţia este mai .tare, cu atât mişcarea este 
„mai puternică şi mai îndelungată. 
„i Acestă lege explică echilibrul static şi dinamic 
al activităţii. sufietesci. — Dacă iritaţiile exteridre 

"Sunt. egale în intensitate cu iritaţiile interne, 
„fiinţa, sensibilă este în stare de echilibru dinamic 
şi nu să nasc în'ea de.cât sensaţiile dictate de 
iritaţiile interne. Dacă iritaţiile exteridre înving 
puterea de resistență a individului, echilibrul di- 
vamic fiind ștricat să produc în individ diverse 

- impresiuni până ce se stabilesce echilibru static, 
adică până ce puterea internă este nevoită a se 

“supune forţelor exteridre. | 
.. Ork-ce fiinţă vieţuitâre intr'adevăr, mișcată, de 
„0 forţă exteri6ră,: simte impresiuni noi pe cat 
- timp ea pâte 'resiste; când resistenţa este cu 
“totul nimicită, adică câna ființa s8 supune soli- 
citaţiunilor exteridre se pune în stare de echilibru 

"static, 'până ce iritaţiile exteridre să . slăbese 
pentru a se stabili. din noi echilibrul dinamic 
„ normal al organismului pus în mişcare. *
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II. Mişearea sistemului nervos în raport cu 
fenomenele psichice. 

Î. Rolul fie-cărei părți a. sistemului nervos 
„în mişcarea vieţii. 

Iritabilitatea, fiind o proprietate a sistemului 
nervos de a răspunde excitaţiilor exteri6re prin 
o mișcare sait prin contracţiunea muşchilor, este 
necesar de a cunâsce până la ce punct fie-care 
parte a sistemului nervos contribue la proau- 
cerea ei, 

S& scie, din fisiologie, că sistemul nervos co- 
prinde două mari părți : sistemul nervos ganglio- 

„nar saă simpatic şi sistemul cerebro-spinal. 
Sistemul simpatic este destinat a, pune în mi- 

şcare organele principale ale vieţii vegetative : 
ânima, ficatul, plămânii etc. 

Sistemul cerebro-spinal este destinat a priimi 
„impresiuni din afară, şi a pune în mişcare . mu- 
şchii în conformitate cu aceste impresiuni sim- 

„ţite de centrele nervâse encefalice_ ale ființei in 
sufleţite. E NE a 

„+ Acestă din: urmă parte a sistemului nervos, 
„deosebită de partea cea, d'ântâi, este cea mai 
complicată și este compusă: 1) din encefal şi 2) 
din măduva spidării. a 

1. Encefalul să divide în trei organe : a) mt: 
duva prelungită; b) creurul cel înic.şi €) creurul 
cel mare, a Da 

__ 3) Măduva prehungită este destinată a uni creurul 
cel mare cu măduvă spinăril 'şi cuprinde” urmă-
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târele organe: «) bulbul ruchidian ; A) protube- 

ranta, anulară, şi y) tuberculele quadrigemine. 

  

Fig. 1. — Figura schematică a encefalului. 

a) Văduva prelungită ; — b) Creuraul cel unici — c) Creurul 

"cel mare cu emisferele sale; — a) Bulbul rachidian i — B) Pro- 

- înberanța: anulară ; — y) Tuberculele guadrigemine, 

b) Creurul cel mic este partea encefalului situată, 

"de asupra măduvii spinării” în partea, posteridră 

şi inferidră a, creurului celui mare; el este îm- 

părţit în două emisfere ca şi creurul cel mare 

şi este legat cu acest din urmă prin două cor- 

d6ne numite pedunculile cerebelului. 

" 0) Oreurul cel mare să compune din două emis- 

fere împărţite în trei părţi numite loburi : fron- 

tal, parietal, occipital, temporal. Aceste loburi la 

rîndul. lor sunt impărţite în circonvoluţii dispuse 

după cum se vede în figura 2-a. 
Notez că în partea internă a emisferelor se 

pot deosebi şi alte circonvoluţii speciale, precum 

şi bulbul olfactiv şi visual, cari comunică cu 1l0- 
bul frontal.
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| Toate aceste părţi ale creurului unite între ele 
| | printr'un fel de materie clei6să se ţin de măduva, 
|| | | 

Ze: 

  
home Pa   

  
Fig. 2, (Ecker). — Figura arată partea externă a creurulu! 

celuf mare. a 
E şi E' Emisferele cerebrală; — LE. Lodul frontal; —.LP 

Zobul parietal; — LO Zobul occipital; —LT Lodul temporal ;— 
CI, C2,C3 Circonvoluţiile Țrontat; — TI, T2T3 Circonvoluţiile 
temporal; — 01,02,05 Circonveluţiile occipital, 

prelungită prin nesce 'cord6ne numite peduncule 
(cerebraly). Danae
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“Materia din care este compus creierul este albă, 
şi cenuşie; cea d'ântal este în cantitate mai mare - 
şi se compune din fibre nervâse cari se prelun- 
gesc până la periferie; cea de a doua formâză, 
ScOrţa saii aceia ce se numesce : păturile corti- 
cali (ale creurului). 

2. Măduva spinării este un organ, închis în 
col6na vertebrală, de formă cilindrică, străbătut 
de fire nervâse fârte fine ce es în afară spre a 
se uni împreună şi a forma nervii numiţi Yachi- 
dieni, destinaţi a pune animalul în raport cu 
lumea, exteri6ră şi a respunde la iritaţiile pro- 
vocate. 

  

Fig. 3. — Măduva spinări! cu rădăcinile sale nervâse, 

Aceşti nervi, ce es din măduva spinării în pe- 
rechi !, provenind din două rădăcini (anteridră, şi 

posteriâră) sunt de două feluri : sensibili şi 
motori ?, : 

1, Sunt 32 părechi. 

- 2. Experienţa ce s'a făcut de Charles Bell şi Magendi 

spre a proba că sunt două categorii de nervi a fost ur- 

mătorea : s'a tăiat nervii sensibil! şi s'a vădut că ani- 
malul numai simte nimic, dar mişcă; s'a tăiat numai 
nervii de mişcare şi s'a v&dut că mişcarea este desfiin- 

ţată dar sensibilitatea persistă,
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Cei d'ântăi ca nesce cordâne nervâse comunică ; 
mişcarea din afară prin gangliânele cu cari sunt 
împletiță, ear cei din urmă răspund, prin o con-, 
tracţiune musculară, 

  

Fie. 4. — Tăiătura transversală a măduvil spinării * 
arătând substanţa. cenuşie şi albă şi două rădăcinY nervâse (A,B),: 

cu ganglionul rădăcini! posteridre. 

Nervii sensibili transmit modificaţiile mediului 
în care să află animalul, impresiunile: pielei şi 
ale organelor simţurilor mai întâi centrelor. ner- 
vose medulari şi în urmă celor encefalice pentru 
a le transforma în reflexe. şi după, aceea, în Sen 
sații, representări etc. | | 

Nervii de mişcare la; rindul lor priimină acele 
impresiuni ' de. la, centrele numite “mai sus, pun 
în mişcare fibrele musculare şi exprim ast-fel în! 
afară prin mişcări, diferitele „stări ale animalului 
în lupta. sa cu împrejurările viețel. 
Eată în scurt rolul fie: cărei părți a sistemului: 
nervos în mişcarea, vieţii. — Dintre” aceste * păr ț 
rolul cel mai important 71 are neapărat creierul 
şi anume centrele sale nervâse cu „celulele, sale 
ganglionare, unite” prin numer6se fibre. a 

Aceste centre priimind din afaiă- 'tâte informar! 
ţiile prin ajutorul! cord6nelor nerv6se, asemănă- 
t6re cu firile. telegrafice, decid, de. atitudinea, ce 

. ii
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trebiie să, ieg animalul, faţă cu împrejurările, dând 
ordin muşchilor , prin 'cord6nele nervilor motori 
de” mişcarea, ce trebue să să facă- Asemenea, cen- 
tre par a constitui gubernul central al vieței; 
îndată ce primesc scirea de ceea ce s'a întâm: 
plat în afară, de excitaţia, care a turhurat echi- 
librul static al funcţionării unei părți a corpului 
decid, ca, un mare consilii, ce este de făcut şi re- 

sultatul acestei hotăriri, acestei voință centrale 
este comunicat muschilor cari contractă fibrele 

„lor pentru a executa ordinul dat. 

2, Centrele nervâse în raport cu fenome- 
nele psihice, 

“Putem împărţi centrele nerv6se. în tre cate- 
goril : '1. Centrele mervdse primare saii ganglinele 
marelui simpatic, destinat a pune în mişcare or- 
ganele vieţei vegetative; 2. Centrele mervose se-. 
cundare : măduva spinării, bulbul rachidian, pro- 
tuberanţa ânulară şi creurul cel mic, destinate a 
pune în mişcare organele vieţii de relaţiune; 3. 
Centrele nervdse' superidre : emisferele cerebrali, 
cari elaborână. tâte mișcările priimite de cele alte 
centre, (secunda; e) "le dă direcţia, voită, 
1, Centrele primare sunt baza fenomenelor afec- 

tive precum : sensaţiile de plicere şi de durere, 

de întristare Și veselie. Pentru a ne asigura des- 
pre “acesta, n'avem de cât a irita în mat multe 
locuri acâstă paite a sistemului nervos, saii de a 
observa stările de bolă în cari marele simpatie
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este afectat; Constipaţia, presența vermilor în. 

intestine pot modifica cu desăvirșire caracterul - 

nostru: şi ocasiona: chiar nebunia dacă, creierul. 
pacientului este impresionabil.. Claud Bernard a. 

explicat în destul de bine influența ce ait' uceste 

centre ale vieței vegetative asupra stărilor afec- - 

tive. 88 scie că roş6ţa Ș şi paldrea, feței depină de : 
tarburarea produsă în funcțiunile nervilor, legaţi 
de centrele marelui simpatic. : 

Fără îndoială, “marele simpatic este' condiţiunea, 

principalelor fentimene afective, Stările regiunei” 

epigastrice a marelui simpatic corespund în tot: 

d'a-una cu stările sufleteșcă : de bucurie şi întri- 

stare; excitaţia, epigastrică sai precordială ne face 
să ne d6ră capul şi să fim indispuşt. 

2. Centrele secundare, sunt centrele speciale ale 

vieţei: de relaţiune (numite sensorio-motrice).. Fie: 

care din aceste centre "și aii rolul lor special. , 

a), Iăduva spinării, este' centrul! motricitaţii, al 

puterii, care face să să concentreze fibrele muscu- 

lare ale vieţei animale fără intervenţiunea creie- 
rului şi numai în urma excitaţiilor transmise de 
nervii sensitivi. Acestă, putere de mişcare, care 

se trânsmite nervilor motori înainte: de a se 

transmite creierului, este constatată prin mişcă- 
rile c6 esecută . animalele decapitate oră” de câte- 

ori li să.excită nervii sensitivi. Aceste mișcără 

sunt nesce simple contracţiuni convulsive, fără 

scop. Să. obser vă însă că cu cât scoborim scara 

animală, cu atât mișcările determinate de centrele 

medulari. par a: fi mai inteligente,. mai coorâi-
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nate în vederea unui scop. Ast: fel animalul aduce 

laba sa -pe partea corpului pe care o irităm Şi 
mişcarea, acestui membru continuă a urmări irita- 

ţia pretutindeni unde se găsesce.! . | 
„b) Bulbul rachidian are funcțiuni mai inteli- 

gente -de cât acelea ale măduvei spinării. EL 
este în adevăr, centrul care coordoneză Mişcă-. 
rile provocate de excitaţiile exteridre, ajunse. 

până la, el fără să fi putut pătrunde în emisfe- 

rele cerebral. Tipătul, strănutatul, tusea, căsca- 

tul etc. sunt acţiuni ce să datoresc cu siguranţă, 

acestui centru.. 
-€) Protuberanţa anulară este un centru „con- 

ductor de care depinde întrega activitate orga: 

nică; experiența, a probat că ori-ce lesiune făcută 

aşupra, acestul organ produce mişcări convulsive, 

d) Tuberculele quadrigemine, de asemenea, con- 
stituii organul mişcărilor ochilor” şi prin urmare 

al percepţiunilor vederii : “(Schifț). Este constatat 
că cu. cât acest centru ste mat desvolta , 

cu atat vederea animalului este mal puternică. 
Eliminână într adevăr acest centru din organism 

animalul numai este în stare a mai vedea. 

d) Creierul cel mic este centrul destinat a coor- 

dona. „atât acţiunele musculare determinate „de 

centrele. iuferidre lui, cât şi acelea, comandate! de 
centrele superidre . ale voinței n6stre. Pentru. a 
ne face o idee de 'rolul ce jâcă acest centru în 

visța nâstră n'avem de cât a-l elimina din orgă- 

nism şi vom. . vedea, de îndată că animalul, lipsit 

„1. Despine.: Psichologie naturelle. T, II. .
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de acest organ, deşi 'şi conservă încă sensibili-. 
tatea şi deprinderea instinctelor sale numai este : 
în stare a face ceea ce voiesce; perdând cu de- 

săvârşire puterea de a se cirmui, din causa rum- 

perei echilibrului funcţiunilor nerv se, animalul, 
este ameţit mai mult de cât când ar avea Pro- 

tuberanţa anulară, lovită. 

3. Centrele superidre sunt acelea localisate în cre- 

jerul cel mare; ele sunt destinate a armonisa şi | 
regula tâte mişcările nervâse transmise lui de 

către cele alte centre, prin pedunculele sale şi ale 

cerebelului. Aceste centre formate din celule gan- 

glionare, unite prin numerâse fibre, servesc nu 
numai a păstra impresiile externe, dar încă a 

hotări atitudinea animalului față cu împrejură- 
rile vieței. 

Principalele centre superidre sunt emisferele ce- 

rebrali, cari se consideră, ca organe esenţiale ale 

inteligenţei şi voinţei, şi să numesc îdeo-mo- 
trice spre deosebire de centrele sensorio-motrice. 

Ele coprind o mulţime” de alte. centre “speciale : : 
de mişcare şi simţire, după cum se văd repre: 
sentate în figura de mai jos (5). 

« Desvoltarea, şi formarea tuturor acestor centre 

a emisferelor cerebral în uma: experienţelor fă- 
cute de anatomiști, histologi, fisiologi. şi medici 

corăspunde cu aceea a inteligenţei şi voinţiI. indi- 

viduale. Să pare că visța conscientă “depinde de 
alcătuirea, celulară a emisferelor. cerebral. !. Ce 

1. D. Ferrier, Les localisations des maladies cârebiales, 
1878, Paris. trad. de Vaglais.



44 PSICHOLOGIA GENERALĂ 

fel -sunt formate -păturile “ cenuşii, corticale ale 

  

| Figura 5. — (După Ferrier), Representă creierul omulut cu 
” emisferele şi tâte centrele speciale, 

1. Centrul de mișcare al piciorului ; — 2,34. Centrele pentru 
mișcările complexe ale brațelor şi picidrelor + — 5. Centrul pentru 
întinderea inainte a brațului) și a mânel ; — 6. Indoirea mânel 
și a brafulut dinainte; — 7,8. Centrele rădicărel și scădere! un- 
Shiului guriă î — 9,10, Mișcările buzelor şi ale limbei; — 11. 
Aicșorarea “unghiuluY urit; — 12. Mișcările laterale ale capu- 
za și ale ochilor împreună cu mișcarea Pleupelor și dilatația 
Pupilel îi —. 1313134134134. Centrele vedere — 14,14%,14%, 
14". Centrele auzului și ale aderatului. , ! 

creierului, ce fel sunt sensibile şi energice ast-fel
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“este. şi mintea, n6stră, Regnul animal! întreg, :le- 
siunile fisice și organice ale. .creierului sunt. pro- 

bele în favorea influenţei organismului asupia 

activitățer mentale. ! a 
Este constatat 'că animalul fără, emisterele ice- 

rebrali. deşi pote continua de a trăi, trăesce caşi 
“când n'ar trăi, fără personalitate, lipsit de unita- 

“tea aşa: de necesară pentru coordonarea armonică 
„a tuturor - mişcărilor animalului în lupta vieţii. 

“Este constatat de asemenea, că creierul: cel mare 

- dacă este atrofiat, rănit saii amorţit, lipsesce pe 
„om de: censciinţa :personalităţii sale 2. Nebunia, 

idiotia, somnambulismul sunt manifestările de- 

generescenții substanţii cenuşie a. păturilor. Cor- 
ticali, 

Creierul, fără îndoială, este centrul: regulator. al 

celor. alte părţi a sistemulul nervos; — măduva 

separată de encefal face ca omul să nu execute 
“de cât :nesce: mişcări convulsive, fără : nici un 

„scop. Dacă. brâsca decapitată, să. mişcă. întrun 

mod inteligent fiind excitată, dacă găinile:aii pu- 

tut: să trăiâscă mai multe luni fără creier, ani- 
malele superi6re, şi mai cu s6âmă omul, nu: vor 

mai putea trăi după scoterea creierului. din causa 
influenţei considerabile ce are asupra celor alte 

„centre inferidre, necesarie pentru întreţinerea vie- 

ţei. Este cunoscut că, cu. cât ne suim pe scara 

1, Cruveilhier. Trait€ d'anatomie pathologique ă-me livrai- 
son. art. Idiolie. Paris. . , 

2, Charcot. Legons sur les localisations. dans les maladie 

du cerveau, Paris 1876.
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- animalelor, cu atât creierul: este mat voluminos 
şi câştigă o'influenţă mai mare asupra centrelor 

“inferi6re, .... . 
„Influenţa, cerebrală asupra, centrelor nervâse - 

- inferidre este așa de mare, la ore-cari pers6ne, în 
cât fie-care . cugetare inspirată de sentimente să 
reflectă în fisionomia, lor fără. să şcie. Mişcările 
numite instinctive ce executăm fără voinţa n6- 
stră saă:.pentru a menţine echilibrul corpului, 

„sai pentru a-l restabili când suntem în momen. 
- tul de a-l perde, saii pentru a evita un pericol, 
atestează influenţa, creierului asupra cerebelului 

- şi a măduvei. - 
Acestă activitate cerebrală se măresce cu câ 

se măresce temperatura capului. Experiențele 
„ făcute de. Broca, Amidon şi mai cu s6mă de că- 
„tre M. Schiff 1, Mosso ? şi Cl. Bernard? ai pro- 

„bat că'există un raport constant între -intensi- 
tatea proprietăţilor nervâse Şi aceea a circulaţiu- 

“nel. Este sciut că cu cât se nutresce creierul 
“mai mult şi să elimineză din Substanța, nervâsă 

„ materiile. netrebuitâre, cu atât creierul este mat 
“activ, a „- 

„D-1 dr.. Mosso: preocupat de teoria balanţii din- 
tre circulaţia, periferică şi cea cerebrală prin aju- 

- torul unui aparat (fig. 6) a constatat, că sub in- 
fluenţa operaţiilor psichice sângele se transportă 

„1. Archives” de phusiologie. V. Masson. - 
2. Bull. Soc. Biolog, 1886. . 
3. Legons de phusiologie et la pathologie du systime ner- 

veuz, T. II, p. 1], E a



  
“flacon gol prin un - 
„tub mic a putut ob- 

“sai 'mărirea volu- 

mului mânii după 

"observat că! volu- 
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într'o 'cantitate mai mare” la creier. Proba ce a 
 dobinâit despre: acâsta a fost că cu cât creierul 
lucrâză, cu âtât volumul celor alte membre să 

micşoreză. pi 

Eată experienţa ce ă, făcut cu: alăturatul apa- 

at: a pus mâna (cu ante- braţul) în acest. aparat 

"de sticlă, care fiind 
“umplut cu apă şi 

comunicând cu un 

'serva micşorarea ” 

suirea sai cobori- 

rea licuidului în tub 

(eprouvelle). Ţinena 
mâna în acest apa. . 

rat pe când se ocupa 

sai: gîndea, la. che- 

stiuni sciinţifice a 

  

mul braţului să mic-t 

şorează în proporţie 

cu coborirea apilî în 
epruvetii 

“Nu sciii până la, ce punct acâstă , experienţă ar 
dovedi schimbarea, balan tă circulaţiunii.. Ceea; ce 

Fig. 6. — Experienţa D-rulut Mosso, 

“sciil: însă într un' mod sigur 'este că emisferele 
- cerebrali nu 'pot-avea un rol preponderent “în 
“mişcarea : vieţii: de cât numai când funcţion6ză
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vos al omulu!f (după Haeckel). 

din creier și din măduva ză cum fibrele nervăse es ". figura ara



IRITABILITATEA 51 

spinări spre a se răspândi în 16te Părțile corpului. — a) creierul 
cl mare; — b) creierul cel mic; — c) măduva spinărit; — d) per- 
dii faciali; — e) nervit periferia ; — f ) nerv rachidien). 

mai pe studiul fisiologiei măduvei spinării făcut 
de Pilăger, Lewes, Maudsley etc, este tot atât de 
nenorocită credinţa, că fenomenele: psichice sunt 
o funcţiune exclusivă a creierului. Acest organ, 
deşi este condensatorul general al.tuturor. ener- 
gielor elementelor anatomice, nu pote să repre- 
sinte. întrega vi6ţă sufletâscă. Totul: fiind unit în 
natără, este evident că funcțiunile creierului sunt 
în strinsă legătură cu funcțiunile centrelor. ner- 
v6se ale simţurilor, ale măduvei “spinăriă şi :ale 
marelui “simpatic. Fie-care parte. a. sistemului 
nervos are rolul său special în formarea. evolu- 
tivă a vieţi! sufleteşci şi sufletul omului nu pâte 
fi condiţionat, de cutare, sai. cutare parte a cor: 
pului, dar de unitatea tuturor părţilor sale, în fine 
de echilibrul tutor celulelor. din cart. se compune. 
A începe studiul fenomenilor psichice -numaj în : 
raport cu funcțiunile creurului, ar fi a compromite 
psichologia. PRE RIISa CDa a 

" Fenomenile psichice nu sunt nici localisate, nică 
condiţionate numai de emisferile cerebrall. Acestea, 
sunt ipotese cari trebuesc părăsite. După cum o 
să vedem mal bine înaintând studiul nostru, feno- 
menele psichice depind de puterea latentă, suflete- 
scă, răspîndită în tote părţile substanței nervâse 
şi corăspund cu disposiţiile individuale specifice. 
mostenite, precum şi cu modificările ce să ope- 
r6ză în decursul timpului. Dai
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- Experienţa a, probat că ori de câte-ori echili- 
brul dintre creier şi cele alte părţi ale sistemu- 
lui nervos este stricat, individul perde consciința 
actelor sale şi devine ca un automat. In starea 
de somnambulism patologic întradevăr, putem . 
observa că omul execută funcțiunile cele mai 
delicate ale viețel de relaţiune fără să scie: serie 
scrisori, cântă, mănâncă, bea, fumeză, să îmbracă, 
să. desbracă la orele obicinuite, dar nau şcie ni- 
mic! + Şi acâstă ignoranță provine numai din 
causă, că creierul funcţioneză întrun mod inde- . 
pendent de cele alte părți ale sistemului nervos. 
In acestă stare de desechilibrare şi pe cât timp să 
menţine, bolnavul nu simte nimic: putem să-l 
înţepăm cu ace, să-i înfigem o sabie în carne, nu 
manifestă simţirea sa de cât prin contracţiuni 
musculare inconsciente. 

III. Formele iritabilităţii, * 

Iritabilitatea ascunde în sine formele primitive 
ale vieţii sufleteşci, din a căror combinare nasc 
cele alte manifestări din ce în ce mai complexe. 

Aceste forme sunt : a) reflexele cu instinctele 
şi b) sensațiile. - 

Reflexele ?, sunt nişte contracţiuni musculare 

1. Dr. Mesnet. De Vautomatisme de la memoire et du sou- 
tenir daus le somnambulisme pathologique. (union medicale, 
1874, No. 87 et suitants). 

2. Observate pentru intăiaşi-dată de Descartes în studiul 
stii de !Homme, numite astfel (pentru întâiaşi-dată) de Hart- 
ley, în 1948, descrise întrun mod mai precis de Prochasca 
în 1754, în fine holărite în 1840 de citre JMarschall Hall şi 
constatate pe calea experimentală de către Dugăs. -
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cari. plâcă sai de la nervii periferici pentru a se 
opri în centrele nervâse ale măduvii spinării sai 
de la emisferele cerebrală şi anume de la. pătura 
corticală, (regiunea parieto-frontală) pentru a trece 
prin măduva prelungită, şi a se opri în centrele 
m&duvii spinării. e 

Instinctele să manifestă. de asemenea prin mi- 
şcări involontare determinate de întregul sistem 
nervos, sai de natura organismului şi de mişeă- 
rile exteridre inmagazinate în el. 

Sensaţiile în fine represintă unitatea sai sin- 
tesa, reflexelor, condiţia indispensabilă a tuturor 
reacţiunilor consciente. 

Tâte aceste forme ale iritabilităţii - depind de 
raportul dintre sistemul nervilor de simţire şi de 
mişcare. Nervii de simţire periferică conţin în ei 
motivele exteridre ale iritabilităţei, nervii ence- 
falici, motivele interne, determinate atat de mo- 
dificările substanţii nervâse cenușii a creierului 
cât şi de acelea a întregului organism. 

CAP. IL. 

Despre reflexe 

I. Caracteristica reflexelor în general. 

Reflexele sunt fenomenile cele mai simple, cele 
maj primitive din cari derivă prin evoluţie şi 
diferentiare fenomenele psichice cele mai complexe.
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„ Aceste fenomene. deşi simple, în realitate sunt 
complexe. Ele presupun: a) un stimulent extern; 
0):0 iritaţie a. nervilor sensitivi perifrici, din care 
derivă diferitele sensaţii; c) o mişcare a centre- 
lor nerv6se medulari şi câte-odată a celor ence- 
falice; în fine d) o mişcare a nervilor motori, — 
expresiunea asocierii acestor elemente diverse. 

; Reflexele să produc fără voia n6stră, de 6re-ce 
asociarea: diferitelor elemente din cari se compun 
nu depinde de noi, dar de cantitatea Şi calitatea 
energiei stimulenţilor exteriori, cart în contact cu 
nervii periferici mişcă centrele nervâse ale mă- 
duvei spinării, destinaţe a. mişca la rindul lor 
nervii motori. De îndată ce nervul periferic este 
iritat actele, reflexe să produc fără voia  nâstră 
prin mişcarea,. automatică, a măduvei spinării care 
pune în. mişcare . nervii motori, de îndată, sait 
după, reacţiunea centrelor .encefalice. 
„Este .constatat că ceea ce să petrece în afară 
să uneșce,. cu. stările: nervâse ale . organismului 
pentru a determina diferitele mişcări făcute în 
scopul conservării şi desvoltării animalului. Sgo- 
motul din afară, saii undele sonore ale aerului . 
mişcă, fibrele deja în mişcare ale urechii, căldura 
din afară se unesce prin undele nervâse cu căl- 
dura, proprie a animalului, în fine undele lumi- 
n6se transmise retinii daii aci peste o miş- 
care fisică și permanenţă causată de circulaţia 
sângelui 1. . 

„1. Delineuf, Elments de Psycho-physique generale et spe- 
ciale D. 84. Paris 1883, . -
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Varietatea acestor fenomene depinde neapărat 
de aparatul psichic în care totul să reflectă şi să 
combină pentru a, produce cu timpul şi alte fe- 
nomene mai complexe. — Reflexele intr'adevăr 
coincid cu curentele saii cu ondulaţiile nervâse 
transmise de lumea din afară. Există. curente 
nervâse cari. plecă de la periferie la centru şi 
curente, cari plecă de la centru la periferie. — 
Acelea cari plecă de la periferie să opresc în 
centrele măduvei spinării saii continuii calea lor 
până la creier; acelea care plâcă de la creier să 
opresc în măduva spinării şi să manifestă în 
afară prin mişcări asemănătâre cu cele voluntarii. 
” Pentru a ne face o idee de chipul cum func- 
ționsză aparatul psichic să luăm un exemplu. Să 
ne închipuim o casă mare cu două rînduri având 
la intrare un clopot, al cărui sunet nu străbate 
destul de bine până la, apartamentul de sus ocupat, 
de stăpîn. Dacă acum cine-va vine şi trage de afară, 
clopotul instalat jos (la intrare), servitorul audind 
sunetul răspunde la, acestă acțiune, trăgând zâ- 
vorul din ântru 'şi deschide astfel uşa fără ca: 
stăpinul casei să goie. Acestă, serie de acţiuni 
represintă, aceea ce numim mișcări reflexe. Sfora: 
din afară a clopotului este un nerv sensibil, ser- 
vitorul un centru nervos al măduvei spinării, 
zăvorul, care s8 deschide „un .nerv motor şi în: 
sfârşit, stăpînul casii, care dârme, sai care este 
ocupat în casa sa cu diferite afaceri fără a da, 
atenţiune clopotului, care sună de nenumărate
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ori pentru: serviciul interior al casii, este repre- 
„sentat prin:-centrele nervâse ale creierului 1. 

Acest exemplu ne face să vedem că mișcările 
"din afară să reflectă în sistemul nervos în modul 
următor : sgomotul din afară mişcând partea pe: 
riferică a sistemului nervos să transmite centre- 
lor nerv6se a măduvii spinării, cari, la rîndul lor, 
une-ori isbutesc a-l trimite centrelor nervâse en- 
cefalice, destinate a da tonul mişcării comunicate, 
alte-ori le transmit de a dreptul nervilor de lo- 
comoţiune ce pun în mişcare muşchii. Dacă ex- 
citaţia nervâsă se transmite de nervii periferici 
numai centrelor nerv6se medulari, mişcarea să 
exprimă de organele de locomoţiune în confor- 
mitate cu cantitatea energiei excitaţiunii. exte- 
ri6re; dacă, acâstă excitație ajunge până . la, cen- 
trele nervâse encefalice, ea să modifică depe apre- 
ciarea ce aceste centre pot face de calităţile ex- 
citării. A 

Felul prin urmare al reflexelor depinde de re- 
sultatul luptei pornite intre cele două curente 
ascendente şi descendente. Reflexele nu exprim 
de. cât acest antagonism dintre excitaţiile trans- 
mise de centrele măduvei spinării şi acele trans- 
mise de centrele encefalului, — antagonism, care 
să hotărăsce mai cu s6mă de felul de organisare 
şi de individualitate psichică. 

“1. Acest exemplu Pam împrumutat din studiul D-lui Doc- 
tor Alosso asupra fricei şi Pam formulat cu Gre-cari mo-: 
dificări.
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II. Divisiunea reflexelor?   i 

Distingem patru feluri de reflex 
simple; 2. Reflexe complexe sui cerebră 37 Re- 
flexe psichice; 4. Reflexe spontanee de individuali. 
tate psichică. | . 

1. Reflexele simple sunt acelea cari sunt deter- 
minate de o excitație nervâsâ, transmisă. centre- 
lor nervâse ale măduvei spinării Şi cari depind 
numal de cantitatea energiei excitaţiunii nervilor 
periferici. Ast-fel ori şi ce mişcare care se face 
în raport cu intensitatea, excitaţiunii este o miş- 
care reflexâ simplă. 

2. Reflexele complexe sati cerebrali sunt, acelea 
cari sunt determinate de excitaţiile transmise 
centrelor nervâse encefalice şi cară depind atât 

“de cantitatea cât şi de felul saii calitatea stimu- 
lenţilor exteriori. Aceste din urmă reflexe presu- 
pun neapărat o elaboraţie intelecţuală mai. mult 
saii maj puţin rudimentară deşteptată prin miş- 
carea unor centre nervâse mai perfecte,  Ast-fel 
ori-ce mișcare modificată de centrele nervâse ale 
creierului prin apreciarea vagă ce ele fac de 'cali- 
tatea stimulenţilor exteriori este un act cu ca- 
racter psichic din care are se derive cele alte fe- 
nomene mai complexe ale vieţii sufletesci- — Când 

batem un - copil şi începe a plânge, acest plâns 

este reflex, dar un ast-fel de fenomen devine un 

reflex psichic când în loc de a-l bate 7] amenin- 
țăm numai fără a-'l atinge. Un asemenea plâns 
causat prin ameninţare este de sigur tot un re-
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flex, dar presupunând cunoşcinţa de bătae, devine 
un reflex psichic. Tot asemenea putem caracte- 
risa şi plănsul copilului care plânge pentru că 
vede pe altul plângând; dacă n'ar fi de loc inte- 

" ligent mar plânge. 
Ast-fel, în reflexele simple excitaţiile nu pro: 

v6că nici-o cunoscinţă de calitatea stimulenţilor, 
pe când în reflexele psichice excitaţiile primitive 
ajung a destepta centrele nervâse encefalice pro- 
vocând diferite cunoscinţe relative la stimulenţiă 
exteriori, — cunoscinţe cari. se desvâltă prin aso- 
ciarea sensaţiilor păstrate din experiențele ante- 
Ti6re. Acela, care fuge v&dând un şearpe, nu 
fuge din causa excitațiunii luminii ochiului, dar 
din causa unei elaborări intelectuale ocasionate 
care a provocat frica. Altă mişcare face cineva 
când este muşcat fără veste şi alta când să a: 
şteptă să fiie muşcat 1, a E 

3. Reflexele psichice sunt acelea cari: nu sunţ 
determinate numai de mișcarea unor anumite 
centre nervâse, dar de felul organismului întreg 
de legătura saii coordinarea tuturor părților sis- 
temului nervos. Cânele de stînă, care vede pentru 
prima Gră lupul şi fuge de el, nu fuge de cât 
din causa unei emoţiuni moştenită dictată de 

1, Deosebirea dintre mişcările centrelor mădurii spinării 
şi accea a centrelor emisferelor celebrală, a fost făcută. pen- 
tru prima 6ră întrun mod clar de către D-l Cl. Richet în 
Psychologie genirale şi în studiele sale asupra reflexelor pu- 
blicate în Revue philosophique, dar n'a deosebit aceste două 
feluri de reflexe de acelea cari să datorese organisării şi în- 
dicidualisării psichice, - !
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natura, organismului săi. Acest animal ca ori- 
care altul, trebuie să facă mişcările necesarii pen: 
tru conservarea - sa în conformitate cu organis. 
mul săi eşit din lupta vieţii, potrivit cu deprin- - 
derile repetate în . decursul veacurilor şi ocasio- 
nate de Gre-cari excitări periferice. . 

Dacă, intr'adevăr o specie de animal în urma 
unei excitări nervâse s'a deprins a face Gre-cari 
mişcări în scopul conservării şi desvoltării sale, 
el- va continua a repeta acele-ași mişcări până 
când prin selecţiunea naturală o modificare 6re- 
care se va face în ţes&turile nervâse ale organi- 
sării sale. a - i 

4. Reflexele spontanee de individualitate: Dsichică, 
sunt acele mişcări cari provin de la caracterul 
nostru .format prin educaţie. .Ast-fel sunt, de 

- exemplu, tâte acele mişcări ce le facem prin obi- - 
ceiiă, şi cari odini6ră le: făceam cu scirea n6stră, 
cu multă atenţiune din partea, n6stră, sai cari, în 
urmă, prin repetări, prin: exerciţii, le facem fâră 
participarea, n6stră, fără nici o. silință, din partea 
n6stră, 

1 Reflexele simple. 

1. Faptele ce le caracteris€ză.—2. Mersul și origina lor.— . 
3. Intensitatea lor. 

1. Reflexele simple sunt nesce mişcări învolon- 
tare produse de excitaţiile nervilor sensititi 'perife- 
rici. — Aceste fenomene se pot. observa nu nu-' 
maj la animalele cară pot trăi cât-va timp şi in



60 PSICHOLOGIA GENERALĂ 

urma, tăerii capului, dar și la om în stare de co- 
pilărie, de somn, de beţie precum şi în stare 
adulti normală şi în diferitele împrejurări neaş- 
teptate ale vieţii. Ţip&tul copilului, mişcarea pi- 
ciorului în somn în urma gidilirii, strănutatul 
produs prin gâdilirea, narinelor, clipirea ochiuluy 
produsă. prin excitaţia nervului care contractedi 
pleopele etc. sânt atâtea, acte reflexe de cari ori- 
cine pâte să-şi de& s6ma. " 
„Aceste mişcări să caracteriseză. prin următ6- 
rele fapte: a) sunt involontarii; 8) sunt produse 
într'un mod simultanei, imediat după excitarea 
periferică a nervilor sensitivi fără intervenţia cre- 
ierului şi a consciinţii. | 
„Reflexele simple dar, cor&spund cu mişcările 

centrelor de simţire şi a mă&duvii spinarii, făcute 
fără controlul emisferelor - cerebrali. Ele resultă 
din excitaţiile nervâse, cari nu s'aii transmis până 
la celulele aşa numite consciente ale creierului, 
dar; cari-aii r&mas în centrele nervâse inferidre 
provocând 0 reacțiune motrice imediată, 

2. Pentru a ne da mai bine s6ma de aceste 
fenomene n'avem de cât a repet experienţa lui - 
Piliiger cu brâsca. Dacă tăiana capul unei brâşce, 
vărsăm acid acetic peste una din labele sale, de 
îndată cea altă labă să pune în mişcare şi începe 
a freca partea, iritată; dacă acum, amputăm picio- 
rul rănit şi vă&rsăm acid acetic şi peste piciorul 
neiritat, de îndată vedem că piciorul amputat, la 
rândul s&u, să silesce a da ajutor reciproc celui 
alt. După câte-va minute de agitare, caşi când
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acestă, ființă fără creier caută un noii mijloc pen- 
tru a ajunge la scopul săi, excitația motrice ur- 

msză o altă direcţiune determinând apropierea, 

celui alt până ce piciorul r&uşesce a freca regiu- 
nea iritată 1. 

Următârea, figură schematică va lămuri şi mai 
bine automatismul acestei mişcări nerv6se. 

Fie un nerv excitat din afară! Iritaţia, perife- 
rică s& va transmite la centrul nervos C, cel mai 

Centrul nervos saii 

“celular: 

e 
S * 
Ss 
3 > 

aci 3 
Ş 
S 

  

MU 

Pielea AZurhiy 

Fig. 3. — Mersul excităril şi origina mişcării reflexe, 

apropiat, care, la, rândul săi "1 va transmite ner- 

vului motor şi va. pune imediat în miscare mu- 
schiul respectiv (M). 

Ast-fei ori-ce. act reflex fisic presupune func- 

ționarea a patru organe: 

a) Nervul de simţire periferic care transmite 

jritaţia exteridră la centrele nervâse ale măduvii 

spinării. 

1. Vezi asemenea desvoltările acestei, experienţe în 

Charlton Bastian. Le cerveau et la pensie, t. I, p. 197.
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d) Un centru nervos care transmite iritația la 
nervul motor; 

c) Un nerv motor care transmite iritaţia, la, 
muşchi; 

d) Un muşchii: care să contractă. 
3. Intensitatea acestor reflexe depinde de can- 

titatea excitaţiilor sui .de forţa stimulenţilor ex- 
teriori, în stare de a învinge forţa, de resistenţă 
a centrelor măduvii spinării, sai în stare de a 
strica echilibrul static a unei celule saă a unui 
muşchii. | 

Există o lege recunoscută de toţi că mişcarea 
reflexă, este cu atât mai energică cu cât forța 
stimulentului exterior este mat mare pentru a 
învinge forţa, de resistență interidră a celulelor 

„sait a, centrelor nervâse. — Acestă forţă a, stimu- 
lenţilor exteriori este mai energică cu cât întâm- 
pină mai puțină resistenţă interidră. D-l Setche- 
noff şi alţi fisiologi aii observat că intensitatea 
reflexelor fisice să măresce dacă eliminăm din or- 
ganism emisferile cerebral, — de -asemenea s'a ob- 
servat că centrele emisterelor excitate peste m&- 
sură prin electricitate saii magnetism . neutrali- 
s6ză cu desăvirşire puterea, de Tesistență (de în- 
hibiție) a centrelor medulari, Dacă, de exemplu, o 
intensitate de excitație; egală cu 2, nu produce 
nici un efect asupra unui animal, acestă inten- 
sitate va produce mișcări de o egală putere dacă 
am elimina din organism creierul,
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2, Reflexele complexe, cerebrali. 

1. Caracteristica acestor reflexe. — 2. Mersul și împărţirea lor. 

1. Reflexele complexe, caşi cele simple, sunt 

involuntari şi să produc în urma unei iritaţii pe- 
riferice, dar să deosibesc de reflexele simple fiind-că 

iritaţia exteridră, nu jocă un rol însemnat în 

producerea lor. — Iritaţia, exteri6ră, într'adevăr, 

din punctul de vedere-al cantităţii sale, nu în- 

sâmnă nimic când este vorba de astfel de reflexe; 

fără o: inteligență care-să o aprecieze, care s'0 

modifice sai să o-oprâscă de a se manifesta prin 

“acte nu va deveni „nick odată un act, reflex ce- 
rebral. ! 

Reflexele complexe depină fără. îndoială mat 
mult, de mecanismul circonvoluţiilor creierului de 

cât de curentele nervâse ajunse la ele;  activita- 

„tea, excitată în -circonvoluţiile posteridre unde să 
păstreza sensaţiile perceptive, să propagă în cir- 

convoluţiile anteridre, cari la r6ndul: lor: păstreză 

sensaţiile musculare, şi aci, printr'o'. procedare: 
misteri6să numită îdeo-motrice se determină _re- 
flexele psichice, 

- Ast-fel ori-ce reflex simplu € devine complex când 

presupune o elaboraţie mentală conscientă sati 

nu, când centrele nervâse encefalice - încep a se 

desvolta pentru a favorisa acea. infinitate :de. fe- 

nomene. din cari se compune vieţa s suiletescă 

conscientă, IE de 
2. Punctul de plecare al acestor reflexe sunt 

mişcările centrelor encefalice cari să propagă prin
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ondulaţii descendente celor alte părți a sistemu: 
lui nervos până la extremităţile lor. — Mecanis: 
mul acestei propagări, a planului deja executat 
de creier consistă şi'n reproducerea, de cele alte 

„membre, a mişcărilor encefalice. Acsstă reprodu- 
cere depinde neapărat. de energia centrelor supe- 
riore cari legate cu: cele alte centre inferidre pun 
tot organismul în mişcare. Este. destul ca o mi- 
şcare internă să să fi propagat odată străbătând 
cele alte centre inferidre şi s8 va repeta în tot- 
d'a-una, pentru a forma, ceea ce numim instinct, 
şi obiceiii individual dobinâit; şi moştenit. 

Aceste reflexe par a fi până la un 6re-care punct 
localisate în 6re-cari părţi a creierului. Broca, 
Ferrier, şi alţii at determinat părţile scorţii cere- 
brali cară determină mişcările pici6relor, a braţe- 
lor, a mânilor, în fine a fie-cărui deget 1. 

Există într'adevăr atâtea feluri de reflexe ce- 
Tebrali câte sunt şi centrele de locomoţiune cari 
determină curentele descendente : sensorio-motrice 
şi îdeo-motrice. 

Putem deosebi trei feluri de reflexe cerebrală: 
1. reflexe senserio-motrice de adaptaţiune din cari 
derivă tâte sensaţiile perceptive; 2 reflexe senso- 
Tio-molrice de emoţiune şi anume : reflexe de iu- 
bire, durere, şi mânie, din cari derivă tâte sen- 
timentele şi pasiunile nâstre; 3 reflexele îdeo-mo- 
rice sai de ideaţie inconscientă, din. cari derivă 
ideile, imaginile etc. 

1. Vezi mai sus p. 43. Centrele superidre şi fig. 5-a.
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1. Refle:vele sensorio-motrice de adaptaţiune sunt 
mișcările speciale involontari, imprimate organe- 
lor simţurilor de câtre centrele nerv6se (speciale) 
ale creierului. Ele sunt Tepresentate. de tâte miş- 
cările corpului de cari este însoțită atenţiunea, 
intelectuală, spontaneiă, 1, Când, de es,, copilul aude 
un sunet nervul acustic excitat determină diverse 
acţiuni reflexe : întârce capul despre partea din 
cotro vine sunetul şi mişcă. muşchiul ochiului 
pentru a aprecia. sunetul în privinţa distanței şi 
a direcţiunei mişcării sale. , ra 

Următ6rea schemă explică mersul. acestul fel 
de reflex. - a. 

Excitaţia sen- 
sitivă P să pro- 

pagă lu centrul 
nervos E care o 

transmitecentru- 
lui -nervos ence- 

„ falic C'spre elabo- 
rare. Acest cen- 

“tru C, mosificând 
cantitatea irita- 
ţiei, după calita: 

Fig. 9. — Mersul excitărit reflexului sen- tea, sa, Şi în con- 
sorio-motrice de adoptare. formitate cu pu: 

terea sa, de inhibiţie, determinată de diferite alte 
impresiuni relative păstrate, 'o transmite centru- 
lui motor D care pune mușchiul A în mişcare, 

  
1. Vezi mai departe : Despre atenţia spontaneiă. 
33,913. C. Zeonardescu, Priucipii de Psihologie. d
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2. Reflexele sensorio-motrice de emoție sânt mult 

mai complexe de cât cele de adaptare; ele să ma- 

nifestă, prin mişcări numerâse cari nu sânt ex- 

presiunea contractării unui singur muşchii, dar 

a mai multora. Aceste reflexe sunt condiţionate 

de stările nâstre afective cor&spundătore cu îm- 

prejurările în cari să găsesce individul în lupta 

sa pentru existenţă. Cu cât mişcarea din afară 
ne emoţionâză mai mult, -cu atât reflexele sunt 

mal complicate exprimind contracţiunea mai 

multor muşchi. Mişcările, de ex., ce facem când 

suntem coprinşi de frică, când ne tremură cor- 

pul întreg şi ni se stringe înima, nu pot să nu 

puie în mişcare mai multe centre nervose moto: 
rii. Faţă cu un pericol ce ne ameninţă pe noi 

sait pe alţii, să pare, că un curent electric stră- 

bate corpul nostru întreg. 
„O femeiă nervâsă deşi prevenită că are să să 

descarce un revolver, cu tâte silințele ce 'și dă 

ea ca să nu să sperie, tremură fără voia, sa; ne- 

fiind în stare de a stăpini excitarea excesivă a 

centrelor nervâse, echilibrul static al activităţii 

fiind stricat, mușchii săi s& contractă alternativ 

de o parte şi de alta. 
„ Acele- -aşi mişcări pote face şi o persână mai 

puţin impresionabilă, care în multe împrejurări 

este în stare a'şi stăpini nervii. Ork-cât de tari 

am fi într'adevăr, nam putea evita mişcările re- 
flexe văd6nd pe cine-va cădând de la o înălțime 

considerabilă ; faţă cu'un accident neaşteptat vom
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avea, fără voia, n6stră, o bătaie de inimă gindind 
la pericolul în care să găseșce .pacientul. 

Următ6rea, figură ne „arată automatismul _re- 
flexelor complicate sensorio-motrice 1. E 

Să ne închipuim că nervul sensitiv AB este 
mişcat de ceea, ce s'a întîmplat în afară! Acestă 
mişcare să transmite centrului B, care la rîndul 
săi o transmite centrului superior 0 şi acest'a, 

Cc 

  

Fig. 10. — Antomatismul mişcărilor. sensorio-motrice. 

producând o emoţiune, o vibraţie specială may ener- 
gică de cât cea transmisă de nervul AB, pune 
în mişcare de odată centrele: D, E, E, G,K şi 
prin urmare şi muşchii: IL, M, N, 0, P. 

Aceste mișcări a centrelor de locomoţiune pro- 
vin de la descărcarea energiei disponibile pro. 

1. Numite de D-l Cl. Richet : reflexe psichice de emoţiune. 

N
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dusă, din causa, excitaţiilor periferice. S8 scie că 
excitaţiile sensitive măresc în 6re-cari împreju- 
rări. puterea nervâsă care să cheltuesce în afară, 
prin mişcări reflexe. 

3. . Reflexele . ideo-motrice! sunt neşce mişcări 
involontare determinate de ideile. nostre moşte- 
nite sai capitalisate în decursul vieţii. — Ele se 
fac -într'un mod automatic caşi acţiunile som- 
nambulismului sub influenţa unei idei saii a unei 
serii de idei de cari n'are nici o consciinţă şi 
cor&spund cu curentele nervâse descendente cat 
plâcă într'un mod spontaneii de la creier fără a 
fi provocate de lumea din afară. 

Punctul de plecare dar al acestor mişcări re- 
flexe nu este lumea din afară, dar ideaţia incon- 

„scientă care formeză capitalul intelectual icono- 
misit din trecut. — Este un lucru cunoscut astăzi 
că nu numai mişcările exteridre pot provoca mi- 
şcările musculare, dar. şi impulsiunile interne ale 
centrelor nerv6se superi6re, determinate de acea 
forță: de energie moştenită şi reinnoită în cir- 
comvoluţiele creierului prin combinarea diferite- 
lor sensaţii. 

Există, în diferite pături corticale o mulţime 
de celule nervâse legate între ele prin fibre de 
tot - felul şi apte a transmite” în mit de chipuri 
vibraţiile interne; prin acestă asociaţie antece: 
dentă, o idee evâcă, alta şi fără șcirea nostră să 

1. Di a. Richet, le confundă cu reflexele numite de D-sa 

jeflexe psichice de adaptate, sai după cum le numim noi, 
cu reflezele sensorio-motrice. . -
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produc în afară acţiuni ideo-motrice sa acțiuni 
cor&spundătâre cu mişcările creierului. O per- 
s6nă civilisată, moștenind 6re-cari disposiţii men- 
tali, Gre-cari structuri cerebral, gatu a se pune 
în mişcare, dominată de o idee care s-a înrădă.- 

cinat şi mai bine în mintea sa prin educaţie din 

cea mai fragedă copilărie, nu va putea nici-odată 
s6 o oprescă de a se realisa; credend în realisa- 
rea, fatală, ideia, va lucra fără voia, sa asuprăi 

ca magnetisatorul care stăpînesce pe ipnoptisat, 

şi să va traduce în afară prin mişcări cerelative. 

Ideia că suntem bolnavi de pept producână o 
tensiune nervâsă către organele respiratorii 'de. 

vine cu timpul o realitate; descrierea, unei morţi 

oribile causate de mușcătura unui câne turbat 
p6te causa idrofobia, ideia de o persică frumâsă 

face să ne lase gura apă; ideia ce avem de pi- 

şcătura insectelor ne face să simţim îndată mân- 
cărime peste tot corpul; îdeia că nesce hapuri 

vor produce un anume. efect să va realisa chiar 

dacă ni s'ar da (fără scirea nostră) în locul lor, 

altele de miez de pâne; în fine, ideia că un defect 

al corpului are să fie vindecat în urma unei ope- 

rații va favorisa de multe-oră vindecarea, bolna: 
vului, chiar daca, operaţia s'ar simula numai! -Un 

medic, de exemplu, spunând unui bolnav, care 

are limba paralisată, că a inventat un instrument 

de oparaţie pentru a'l face să vorbescă, pâte reuşi 

de multe-ori, introducendu-i în gură un termome- 

1. Vezi mai departe: Partea II. Reproducerea representă- 
rilor. Ideațiunea. . !
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tru sai alt-ceva, să facă a se pune în mişcare 
limba spre a articula, cuvinte; bolnavul, nevă- 
qend ce i se introduce în gură, închipuindu-şi că, 
este instrumentul în care nădăjduiesce, să va sili 
plin de bucurie a arăta că pste să mișce limba 
cu înlesnire |, : a 

Dar, pentru a ne convinge maj bine de chipul 
cum lucrză, ideia asupra organelor mot6re, nimi- 
cina, cu totul voinţa n6stră, pentru 'a ne da în- 
fine s6ma de cerebraţia înconscientă ? n'avem de 
cât a, considera pe om în stările sale anormale: 
de nevropatie, de extas, de catalepsie, de somnam- 
Dulism şi ipnoptism. 

„În starea de nevropatie, individul, fiind mai sen- 
sibil faţă cu ideile, pote, de îndată ce ideia, - îi 
vine în minte sai este provocat de mişcări co- 
r&spundătore, ce se fac inaintea lui, să o tra- 
ducă în acte. Acest fenomen numit de D-l Ch. 
Fer6 înducţie psicho-molrice este ilustrat de D-l 
Ch, Richet prin un exemplu. Dacă inaintea unui 
nevropat; facem cu mâna neşce mișcări, care-l 
înteres6ză, după câte-va minute va declara că 
simte acele. -aşi mişcări repetându-se în mâna sa, 
şi întradevăr mâna sa imobilă începe fără voie 
a executa aceleaşi mişcări. 

Urmit6rea figură arată cum contracţiunile ner- 

"1. In practica medicală sa întrebuințat acest mijloc de 
vindecare şi une-ori a fost fârte fericit. 

2, Despre care me vorbesce D-l Ribot în scrierea sa: He 
râditi psichologique.
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vâse gle mâne să înmulţesc cu cât ideia, de miş- 

care dovine mai consistentă. 

  

    

  

  

Fig. 11. — Contragţiile nervâse ale mânit mergend de la - 

Stânga la drâpta. 

In stare de extas mistic, individul pătruns de 
ideia că personalitatea sa să absârbe în fiinţa 

divină închide ochii fără să voiescă a-i închide, — 

şi dacă "i ţine deşchişi nu vede mai nimic! Este 
incapabil de a ceti chiar dacă ar dori; zăreșce 

literile, dar nu pote nici să le deosibâscă, nici să 

le un6scă. Când i se vorbeşce aude sunetul vo- 
dar nu deosibesce cuvintele. !, Acestă stare 

este determinată de exaltarea 6re-căror sentimente 

speculative, cari. produc o excitare excesivă a 

creierului ce aduce cu sine şi paralisia. 

Starea” somnambuliştilor provâcă de asemenea 
un automatism spontaneii datorit numai stărilor 

cerebrale. In acestă stare individul să scâlă şi 

îndemnat de ideile de cari este preocupat când 

1. Vie de Sainte Therise ccrite par clle-mâme trad. de N. 

P. Bouiz, 10-îme Edition.
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-este deştept, execută fără să şcie diferite miş- 
cări. Dacă este militar, presentându'i un baston, 
"1 i6 drept o puşcă şi face cu el tot felul de 
exerciţii : încarcă arma sa, 0 i6 la ochii şi trage; 
dacă este poet, aprinde luminarea, să aşedă, la, 
masă, şi compune ode; dacă, în fine este orator 
compune diferite discursuri corectână şi schim 
bând frasele sale. 

Ipnopptismul 1 în fine, face de asemenea din om 
un automat pe care operatorul prin sugestiune 
'] face să să „mişce după ideile şi voinţa sa. — 
Ipnotisatul supuindu-se ideilor impuse de altul, 
fără nici o consciință face tot felul de mişcări: - 
merge, să aşedă întrun loc, să suie pe o scară, 
lucr6ză, ceva, la care este deprins, în fine să mi- 
Şcă după atitudinea membrelor sale. Disposiţia, 
impusă membrelor corpului mişcând centrele ner- 
vâse - provâcă o idee, care la rândul săi să tra- 
duce în afară prin acte reflexe. | 

3. Reflexele psichice. 

1. Instinctele, —2. Desvoltarea lor, 

1. Reflexele psichice sunt neşce predisposiţii 
înăscute, moştenite în urma unei serif îndelun- 
gate de experienţe repetate din generaţie în ge- 
neraţie. 

| 

1. Somnambulismul provocat.
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Aceste reflexe sunt nesce instincte, cari nu 
să deosibesc de cele alte reflexe (simple şi ce- 
vebrali) de cât prin complexitatea lor. — Pe 
când în reflexele simple o singură impresiune 
provâcă o singură contracțiune musculară, pe 
când în formele imediat mai desvoltate (reflexele 
sensorio-motrice), o simplă, excitare neașteptată 
este însoţită de o combinare de contracţiuni, în 
aceste reflexe pe cari le am numit instincte o 
combinare de impresiuni, păstrate din trecut și 
deşteptate de o impresiune actuală, provâcă o 
combinare de contracţiuni în vederea unul scop 
de care individul n'are consciință. 

Acâstă deosebire dintre instincte şi cele alte 
reflexe provine neapărat de la, puterea, inherentă 
a organismului care determină diferitele aptitu- 
dini, numite de om facultăți sufleteşcă. Prin con- 
tracţiunea şi iritaţia nervilor, prin ascendența, şi 
descendența, curentelor nervâse repetate în de- 
cursul timpului împuternicindu-se animalul să nase 
în el diferite porniri, diferite năzuințe, cari dai 
tonul întregei activităță sufletesci. 

Fie-care instinct este expresiunea unei lipse 
de forţă, unei trebuințe; animalul să mişcă în- 
tr'un mod instinctiv ori de câte ori este împins 
de o nevoe. Instinctul este baza activităţii spon- 
taneiă a animalului şi represintă, iniţiativa incon- 
scientă a ființelor pentru menţinerea, echilibrului 
Static al elementelor sufleteşci turburate necon- 
tenit din causa mediului în care se găsesce. În 
ori ce împrejurare a vieţii animalul este impins
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a, face fără şcirea, sa Gre-cari acte în vederea, 
conservării şi desvoltării sale. 

 Fie-care animal este. făcut ca să să mişce în- 
tr'un chip special de îndată ce este lovit sati ex- 
citat de mișcarea din afară. Dacă punem mai 
multe specii de animale în fața aceluia-şi pericol 
vom vedea într'adevăr că fie-care să va apăra 
întrun mod diferit în conformitate cu struc- 
tura muşchilor lor Şi cu disposiţia sistemului lor 
nervos. 

2. Desvoltarea instinctului să face. neapărat pe 

calea evolutivă prin selecţinnea naturală, adică 
prin adaptaţiunea,. organismelor la mediul în care 
trăesc. El s& dobândesce prin adaptaţiune, să for- 
tifică prin exerciţii repetate şi să transmite prin 
moştenire generaţiilor viit6re. 

Ori-ce fiinţă conformându- -se cu mediul în care 
trăesce trebue să modifice ţesăturile celulare ale 
organisațiunei sale. şi s5. dobindescă nouă in- 
stincte. S& scie că instinctele cele mai desvoltate 
vari6ză pe nesimţite în conformitate cu condi- 
țiile favorabile sai nefavorabile ale echilibrului 
static al vieţii animalice. Lupta pentru existență 
sileşce pe om ca-şi pe ori-ce animal a-și modi- 
fica tendințele sale. Dacă în Europa Cucu este 
nevoit a-şi depune ousle sale în cuibul altor 
pastări, în America a părăsit. de mult acest o- 
biceiii. | 

In al doilea, loc tote deprinderile şi apucăturile, 
dobindite în decursul vieţii pe calea evolutivă, 
prin selecţiunea naturală, să transmit prin mo-
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ştenire şi să repetă necontenit pe. cât timp con-. 

" diţiile vieţii urmaşilor nu să schimbă şi nu să 
operâdă nici-o schimbare în păr ţile anatomice ale 
speciei. 

O : experienţă însemnată s'a. făcut de Galien 

pentru a vedea cari sunt instinctele: dobindite în 
visță şi cari sunt, instinctele moştenite. Galien 

scoţend din pântecile mamei o căpridră, "i puse 

mal multe feluri de mâncări : miere, grâii, carne, 

lapte etc. și după ce ea le-a mirosit pe tâte s'a 
hotărit a bea; laptele. 

- Dar, fără a gândi chiar la astă , experienţă, :să 
scie, că ori-ce animal îndată ce să. nasce' face mi- 

şcările moştenite de la părinţi în scopul conser- 

vării lor. S'a vădut pasări cari îndată ce es din 

ouă prind mușcile cu o dibăcie rară ce un alt 
animal mar putâ-o: dobindi-de cât în uima unei. 

îndelungate experienţe. — S'a. observat în cele din 

urmă câni de vânătâre umblând după potîrnichi 
chiar în primele dile de la nascerea lor. 

..8. Reflexele de. individualitate psichică. . 

OBICEIURILE 

Obiceiurile consist în transformarea migoărilor 

volontare consciente în mişcări veflexe. „i 

Când pentru prima 6ră facem mişcări cari de- 
pind de funcţionarea complicată a nervilor.şi a 

mușchilor, creierul nostru este forte. ocupat; ni- 

mic nu să pâte face fără concursul circonvolu- 

țiilor sale, fără direcţia competentă şi luminată
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a centrelor sale superi6re,—dar repetându-se ne- 
contenit acelaşi lucru cu timpul lasă activitatea 
pe sama centrelor inferire a măduvii spinării 
şi ast-fel ceea-ce s'a, făcut odată la lumina con: 
Şciinţii să îndeplineşce la întuneric mai bine şi 
cu mai mare iuțelă. Copiii, de ex. când învaţă, 
să umble merg forte încet; şi cu multă băgare 
de s6mă, având sciinţă de fie-care mişcare de tâmă 
să nu cadă, dar, cu: timpul deprindându-se merg 
repede fără nici o grijă. Acelaşi lucru se observă 
pentru t6te acţiunile şi la, ori-ce vîrstă a omului, 
Alt-fel de mişcări facem câna începem a învăţa 
un lucru şi alt-fel după ce am învăţat şi ne-am 
deprins cu executarea. 

- Când facem într'adevăr un lucru pentru prima 
Gră, tote mişcările pentru îndeplinirea actului le 
facem forte încet avena consciință de fie-care 
din ele,—cu timpul însă, mişcările corpului nos- 
tru să .coordon6ză întrun mod mecanice cu mare 
iuţelă fără nici-o atențiune din partea nstră. 
Ast-fel prin obicei artistul ajunge u executa cu 
o iuţelă de necredut lucrările cele mai compli- 
cate pe cari le a invăţat cu multă anevoință, fără, 
să albă consciinţă, de fie-care mişcare. — Un mu- 
zicant pâte să cânte cu măsură într*o orchestră, 

-_gîndind la alt-ceva sai vorbind cu vecinul săi. 
Ceva mai mult! D-] Ribot ne spune, după Trous- 
seau, că un tînăr muzicant era în stare să cânte 
cu măsură în orchestră în timpul atacurilor sale 
epileptice de Şi n'avea consciinţă de ceea ce făcea,
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deşi nu vedea, nici nu audia pe acel „cu cari 
cânta 1... 

Prin repetirea continuă dar, prin: deprinderile 
ce contractăm, ceea ce facem cu mare băgare de 
s6mă, să îndeplinesce cu timpul fără consciință, 
întocmai după cum să efectueză mişcările instinc- 
tive. Aceste mişcări reflexe resultatul exerciţiilor 

consciente să asâmâni de sigur, cu mişcările in- 

stinctive; singura deosebire ce există într'aceste 

două feluri de mișcări este numai că aceste re- 

flexe numite obiceiuri s8 Qobndesc înti”un -mod 
artificial prin influența, educaţiei ear instinctele 
prin selecţiunea, naturală, 

CAP. III. 

Despre sensaţie. 

I. Mişearea şi sensaţia. 

1. Refiexele și sensaţia. — 2. Caracterisrica sensaţiei,— 

3. Excitaţia, forţa de resistenţă internă şi sensaţia. —4 Legea 

- generală a sensaţiei. 

1. Excitaţiile simţurilor producând reflexele psi- 
chice produc -şi sensaţiile. Intr'adevăr, în urma 

“unei excitaţii periferice putem observa şi o mă- 

rime de sensibilitate nu numai a simţurilor: mu- 

1. L/Hertdite. Paris 1873 şi Maladie de la mâmoire, Pa 

ris 1881.
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şoulare dar şi a celor alte simţuri. — D-1 Urbant- 
schitch 1 a ar&tat, acest efect al excitaţiilor peri- 
ferice şi bazaţi pe acâsta, putem dice că nu nu: 
mai excitaţiile unui simț măresc sensaţiile altor 
simţuri dar încă pot deştepta, sensaţii amorţite 
sau cu totul stinşe. Este sciut că o excitație 
energică. producând o mişcare în Substanţa ner- 
vosă și. stricând . echilibrul activităţii produce şi 
0 sensaţie ce aduce cu sine sait deşteptă alte sen- 
saţii din trecut. Este sciut de asemenea, că ab- 
senţa excitaţiilor micşorând puterea, musculară, 
micşoreză şi sensibilitatea. Animalele dorm dacă, 
le punem întrun loc întunecos şi liniştit departe 
de ori-ce mişcare sgomot6să; 6re-cari individe 
adorm de asemenea în linişte, departe de orl-ce 
sgomot. Striimpell ne spune că o copilă de 10 
ani, ne putând comunica cu lumea e cât prin 
ochiul drept şi urechia stîngă, din causă că era 
bolnavă de o anestesie a pielei, a simțului mu- 
scular şi a mucâselor odoratului şi a gustului, 
adormea de. îndată ce i se astupa cele două or- 
gane ce mai funcţionai ?. | 
„Astfel, sensaţiile sunt fenomene ce coincid, cu 
mişcările reflexe, sunt nesce modalităţi a iritabi- 
bilitaţii şi a mişcării animalice %. Ele fiind resul- 

2, Vezi: Socite împârio-royale des mnedecins de Vienne, 23 
Oct. 1857. Semaine medicale, 2 Nov. 1887 p. 451, . 

2. . Duval, art. Someil, du Diction. de med, ct. de chir. 
pratigues. 

- 8. Vezi mai sus: Partea Î, Cap. I, $. 3, Formele .îri- 
tabilităţiă, a
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tatul unei modificări nervâse cor&spund cu o mi: 
şcare reflexă,. Ce fel este mişcarea provocată de 
lumea, din afară ast-fel este şi sensaţia. Fiinţa 
mişcată de lumea din afară nu pote să nu simţă 
ceva corăspunzător cu mişcarea, sa. Este un lucru 
cunoscut, astăzi că, lucrurile şi fiinţele caşi for- 

țele naturii : căldura, agenţii chimici, electricita- 
tea, lumina, apăsarea etc., lucredă asupra, sim- 

ţurilor n6stre şi provocă felurite sensaţii. 
Simţirile nostre în urma unei excitaţii meca- 

„nice şi chimice modificând. ţesăturile . celulare, 
modifică. şi mişcările centrelor sensoriale şi pro- 
duc sensaţii de tot felul. Sensaţiile tactului şi ale 
dudului sunt fenomene mecanice produse prin 
contracția, sai vibrația ţesăturilor musculare, sen: 

saţiile gustului, ale mirosului şi vădului sunt fe- 

nomene chimice, produse prin modificarea chimică 

a celulelor nervâset. Chinina şi absentul intro- 
duse în organismul nostru producând o excitație 

nerv6să nu pot să nu producă, şi Grecari modi- 

ficări chimice în celulele nervâse, — asemănătâre 

cu acelea ce să fac pe placa sensibilă a. foto- 

grafului. 
2. Ori-ce sensaţie este o modificare a , substanţă 

nervose, 0 schimbare a.alcăhiră statice a țesttu- 
rilor nervose, provocată „de forțele exteridre ale na- 
turei si produsă în urma excitaţiilor şi mişcă ilor 
organice. 
„O sensaţie este resultatul rumperii echilibrului 

1. A vedea mai departe studiul al acestor sensaţii.
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static al animalului întrun moment dat prove: 
nind din o. excitație mai mult sai mat puţin 
energică. "Durata, sensaţiei este într'adevăr condi. 
Zionatci. de rumperea şi stabilirea echilibrului acti- 
vildiții psichice. Pe cat timp echilibrul este rupt 
sensațiu persistă, —de îndată, ce să restabilesce, în 
urma unei reacţiuni interne sai din causa Mic- 
Şorărei mişcărei externe, sensaţia dispare. Expe- 
riența a probat că animalul simte, este mişcat, 
pe cât timp luptă cu solicitaţiile exteri6re, pe 
cât timp, să adaptâză la mediul în care să află, . de îndată însă, ce să deprinde cu împrejurările în 
cari s& găsesce, echilibrul stabilindu-se numai 
simte nimic. Simţim frig îndată ce trecem de la 
o temperatură, mai scădută, numai simţim. nimic 
de îndată ce ne deprindem. 

3. Două lucruri produc sensația : excitaţia şi 
forţa de resistenţă înternă; sensaţia este expresi- 
unea luptei încinsă între aceste două elemente 
vitali; dacă, excitaţia nu este destul de energică 
pentră a mişca, centrele nervâse . sai este prea 
mare, sensaţia nu să pâte produce, 

Asţ-fel, ori-ce excitație nu pâte provoca o sen- 
sație. Sunt excitaţii cari depind de natura nâstră 
organică, altele cari depina de forţele exteridre 
Şi de mişcarea muşchilor, altele înfine, cari de- 
rivă de la mișcarea centrelor psichice. Ei bine, 
dintre t6te aceste excitaţii, aceea pâte provoca 

- 0 sensaţie într'un moment dat care este trium- 
fătore în luptă, având o intensitate trebuitore 
pentru producerea, sensaţiei.
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4. Există un mazimun şi un minimum de ex- 
citație; sensaţia nu pote începe nică când excilaţia 
este prea mică, nică când este prea mare. —Sensa- 
ţia creşce saii descreșce între aceste două ex- 
tremel,. . : Da aa 

Excitaţia ..minimă cor&spunde cu :0 sensaţie 
slabă, excitaţia maximă cu sensaţia cea, mai. ră- 
dicată,. excitaţia mijlocie, între aceste două mar- 
gini extreme, cor&spunde cu variaţia deferenţială 
a sensaţiilor, în fine, peste aceste: margini în cari 
să coprinde aceea ce Fechner şi :Wundt ati: nu- 
mit pragul excitaţiuneă (Reizschacelle) numai putem 
afla nici o sensaţie apreciabilă din punctul de 
vedere cantitativ. io 
„Acestă, lege a.mărirei şi micşorării progresive 

a „sensaţiilor să pote verifica de ori cine :prin 
fapte date de experienţa dilnică.. Să scie. că su- 
netul unui clopot şt micşorează încetul cu . înce- 
tul, „cu: cât ne depărtăm de el, până ce: numai 
audim nimic şi să măresce cu cât ne apropiem 
de el. S& scie de asemenea că lumina. unei 'lu- 
mânări creşce cu:cât să face întuneric, descreşce 
cu cât să luminsqă, de diuă,. până ce dispare.cu 
desăvirşire când s6rele se înalță la orizont. : -.: 

Pa 

„1. Vezi desvoltarea acestei tese mai departe la „Raportul 
cantitativ dintre sensație şi excitație“. a - + 
33,913. C, Leonardeseu, Principii de Psichologie. 6
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HI. Felurile de sensaţii. 

1, Sensaţiile generale organice. —2. Sensaţiile speciale 

. perceptive. 

Momentele simţirii depind atât de mişcarea, ce- 

lor cinci simţuri exteri6re, tot-d6-una în conflict 

cu agenţii fisici : sunetul, lumina etc. cât şi de 

mişcarea simţurilor generale organice, cari comu- 
nică individului : modificările  fisiologice ce să în- 

deplinesc în organele sale. Simţurile exteridre prin 

ajutorul : nervilor periferici comunică centrelor 
nervâse ceea ce să petrece în afară şi ne fac 

ast-fel să simţim, sai să ne dim sema de cali- 

tatea tuturor lucrurilor ce provâcă în noi mi: 

şcări cor&spundătore, ear simţurile generale orga- 

nice: simțul digestiv, simţul respirator, secreta- 

tor etc., comunicând! ceea ce să petrece în orga- 

nism, dai naşcere la tot felul de sensaţii din 
cari derivă, diferitele stări afective ale vieţii su- 
fletesci.. 

"Astfel, sensaţiile se deosibesc unele de altele 
după. cum să deosebesc şi organele create pentru 

ele, din causa, deosibirilor de structură stabilite 
de histolozie. 

Deosebim două feluri de sensaţii: 1. Sensaţiile 
generale organice, cari corăspund cu mişcarea, ner- 
vilor şi a mușchilor; 2. Sensaţii speciale percep- 

tive, cari cor&spund cu mișcarea organelor spe- 

ciale, create pentru a ne pune în raport cu miş- 

carea, din afară, | 
1. Sensaţiile generale organice precum sunt :
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sensaţiile de fâme şi de sete, de căldură şi de 
frig, de respiraţie şi circulaţie etc., sunt; acelea, 
cari nasc .în organism potrivit cu starea orga: 
nelor interne şi după mediul -în care să găsesce 
animalul. Aa E 

Aceste sensaţii sunt afective şi să exprimă 
prin plăceri şi dureri cari -vari6ză după trebuin- 
țele fie-cărei părță a corpului, în fie-care moment 
al vieţii, — trebuințe cari hotărăse în, acel'aşi 
timp şi diferitele porniri ale individului în lupta 
vieţii... Da ac 

Elementele acestor. feluri de .sensaţii, trebuese 
neapărat căutate în fie-care funcţiune vitală. Ac- 
tul respirației este însoţit de o sensaţie plăcută 
dacă aerul este curat, de o sensaţie neplăcută, 
dacă este viţiat; pe de altă parte, starea de hrană 
determină alte sensaţii ce resultă din disposiţia 
organismului întreg, care în fie-nare moment mo- 
dificându-se are nevoe de a-şi repara părţile per- 
dute; în fine, funcţiile circulaţiei sângelui nu pot 
avea puţină influenţă psichologică, în fie-care mo- 
ment al vieţii individuale. Cantitatea sângelui 
transportat la ânimă, saiă la, creier mișcând ființa 
nostră provâcă fel de fel de sensaţii cari. hotă- 
răsc o stare plăcută saii durer6să.. 

Dar t6te aceste fenomene afective, corăspun- 
dătore cu diferite acţiuni fisico-chimice,. ce-.să pe- 
trec "n organism, nu pot neapărat, să fiiă consi- 
“derate ca elemente ale vieţii sufletesci de cât în 

-. 1. Vezi mai sus Cap. I, 2, Centrele nerrose primare pag. 40. 
Vedi asemenea : Reflexele psichice, pag. î?.
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momentul când excitaţia, care le a provocat, a- 

junge până la substanța corţicale, până, la cen: 
trele superidre cerebrali: şi ori de câte-ori în sta- 
rea n6stră de somn şi de bâlă iâii locul forme- 
lor superidre a vieţii mentali. Sciinţa a determi- 

nat, cu precisiune sensaţiile organice 'ce înlocuesc 

ideile n6stre sai cari schimbă personalitatea n6- 

stră din causa modificărilor operate în țăsăturile 

organice. * Sensaţiile organice întradevăr,. deter- 

mină în somn visurile plăcute şi neplăcute şi câte- 

odată, când sunt de o intensitate mare, pot să 
schimbe cu desăvirşire starea n6stră sufletâscă. 
De sigur, starea simțului vital, manifestată prin 
diferite sensaţii organice, determină starea de 
somnambulism şi de catalepsie precum şi tote 
modificările vieţii sufletesci 1. 
- Aceste sensaţii.- “generale sunt de două tură: 
seusaţir nusculare şi sensaţii. de nervi. 

a) sensaţiile musculare sunt acelea cari depina 
de mişcarea muşchilor saii de impulsiile date de 
câtre centrele nervilor motori. — Ele exprim 
energia, nervâsă ce să cheltueșce pentru contrac- 
țiunea muschilor în n lupta animalului” cu 1 forțele 

exteridre. .. 
Aceste sensaşii sunt origina contimentului ce 

avem de puterea n6stră, personală, de energia cu 
care vom. putea începe şi continua o lucrare. 

« Putem deosebi trei feluri de sensaţii mu- . 
sculare : : 

1. Vedi mai departe chestia personalităţii omenesci, Pa- 
rica II, .
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a) Sensaţii, cari depind de condiţiile organice 
ale muşchilor şi cari să manifestă prin dureri, 
ori de câte-ori muşchii sunt obosiţi, loviţă, riniţ, 
sai apucaţi de mişcări spasmotice; .; 

B) Sensaţii cari depind de, acţiunea . sau de 
exerciţiul mușchilor şi cari să manifestă, prin plă- 
cerile ce simţim în urma contracţiunilor muscu- 
lare, —în urma exerciţiilor sait a jocurilor corpo- 

rale ce măresc saii micşoreză puterea, vitala. : 
Aceste feluri de sensaţii au. făcut pe înveţaţi 

să recun6scă existenţa, unui simţ, deosebit; de cele 
cinci simţuri: an simţ muşcular saii de mişcare, 

ce ne dă, ideia de posiţia şi de mişcarea, membre- 

lor: n6stre, de noţiunea greutăţii şi a distanţii. 

_. Origina acestui simţ muscular sunt centrele 

nervose situate în părţile anteri6re ale creierului 
legate cu măduva spinării şi cu nervii motori 

prin nesce fibre ce străbat substanţa, nervâsă, şi 
creierul cel mic. — Prin contracţiunea muschilor 

de câtre nervii motori să produe mişcări în fibrele 

sensitive, cari transimise. centrelor. psicho-motâre 
să nasc sensaţiile musculare de tot felul. 

b) Sensaţiile organice ale nervilor, exprim; forţa 

nervâsă cheltuită în mişcarea, nervilor.. Origina 

acestor sensaţii este silinţa ce ne dim pentru a 

învinge piedicile -ce. ni se opun şi a continua 
lupta n6stră în contra, resistenţel,, în fine. pentru 

a grăbi. triumful. nostru în lupta, întreprinsă. 

Acestă silinţă la rândul săi, 'este conâiţionață, de 

ţesăturile nervilor şi de starea lor faţă cu împre- 

jurările vieţii.



86 PSICHOLOGIA GENERALĂ 

Deosebim două felurf de sensații nervâse : 
sensaţii de presiune Şi sensaţii de temperatură. 

Sensaţiile de presiune ţin de sensibilitatea mu- 
Şculară şi tactilă; ele depind de mişcarea nervi- 
lor cari se găsese sub piele în muşchi saii în 
fibrele r&spîndite în muşchi; 

Sensaţiile de temperatură sunt acelea, cari pro- 
vin din” schimbările stărilor nervilor, produse de 
mişcările moleculare ale organismelor. 

Aceste sensaţii să combin cu sensaţiile de 
presiune de îndată ce temperatura organismului 
animal să schimbă în conformitate cu oscilaţiile 
temperaturei exteridre. 

Deosebim cu tâte acestea numat două calităţi 
de aceste sensaţii: sensațiăi de căldură şi sensațiă 
de frig.— Un corp de o temperatură mai mică de 
cât aceea: a, corpului - “nostru ne dă. -sensaţia de 
frig, un altul deo temperatură mai înaltă ne dă 
sensaţia de căldură. 

Weber a studiat aceste sensaţii împreună cu 
acele de presiune şi tact şi a făcut asupra lor 
ingeni6se experiențe stabilind maximul şi mini- 
mul intensității lor. . 

2. Sensaţiile speciale perceplive, sunt acelea ale 
organelor speciale ale simţurilor. 
: Există atâtea sensaţii : speciale, câte sunt şi 
organele cu cari ne punem în contact cu lu- 
mea : tactile, gustative, olfactice, auditive şi visuale. 
- 0), Sensaţiile tactile, cași sensaţiile generale or- 
ganice, nu șunt localisate într'o parte a corpului, 
organul lor special este pielea, compusă din pa-
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pile nervâse tot-d'a-una în comunicaţie cu o mare 

cantitate de nervi, ramificaţi în t6te. părţile cor- 

pului, cari să l6gă împreună cu centrele nervose 
ale măduvii spinării şi ale creierului. . . + 

„Ele s8 produc prin contactul suprafeţii corpu: 

lui sai! a pielei cu lucrurile, şi exprim schimbă: 

rile ce să fac în papilele nervâse provocate de 
soliditatea, densitatea, cohesiunea şi caloricul cor- 

purilor. Experienţa a probat că ori de câte-ori 

un object este pus în contact cu pielea să pro: 

duce o mişcare în papilele nervâse, care transmi- 

ţându- se nervilor sensitivi s& nasc acţiuni n nervâse 
speciale de tot felul: 

Anatomia a hotărât cu exactitate drumul ce 
face mişcarea nervului iritat de la piele până la 

creier. S'a constatat, că fibrele nervâse ule pielei 

să prelungesc şi să remifică în tot corpul până 

ce să unesc cu centrele nerv6se, întocmai după 

cum firele telegrafice să ramifică în tâte părţile 

(rii pentru a se uni în-cele.din urmă cu sta- 
ţiunile centrale. — Ast-fel, dacă o parte a pielii 

este excitată, fibrele nervâse comunică acâstă 
excitație de-a dreptul centrelor nervâse, liră a 0 

mal comunica fibrelor vecine, întocmai după cum . 

firul. telegrafic să isolâză de firele: lăturalnice pen: 

tru a se comunica noutatea, fară nici o deviate, 

staţiunii hotărâte. 

- Dar neapărat, pentru ca curentul. nervos să 

devie o sensaţie, să isbutescă a face trajeul săi 
pe deplin, adică până la centrele nervâse supe: 

ridre,: urmeză ca excitaţia să fiiă” destul de ener-
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gică şi partea excitată a corpului să fii: destul 
de sensibilă. .. 

Intensitatea sensaţiilor tactile: depinde,. fără în- 
doială, de partea, corpului excitat. — Sensaţiile sunt 
mai intense în părţile pielei cari ai mai mulţă 
nervi, mai. multe papile. Extremităţile degetelor, 
de exemplu, sunt. mult mai sensibile de cât cele 
alte părți 'ale mânei şi mâna, întregi este - mult; 
mai sensibilă de cât braţul, coapsele, spatele etc. 
sii Sensaţiile tactile, dacă sunt 

destul de energice, pot mi- 
şca, şi nervii motori, dând 
nascere' une-ori la reflexe, 
alte-ori la sensaţii nervâse 
şi musculare în conformi- - 
tate cu gradul lor--de inten- 
sitate, | 

Simţul tactului este le- 
gat de asemenea, cu cele 
alte simţuri, dar vine mai 
mult în ajutorul vederei. 

| Putem să ne asigurăm de- 
spre acesta, din trebuinţa ce aii cei orbi de a 
perfecționa tactul şi din fineţea tactilă a limbii 
deprinsă a ne informa de tot ce există în cavi- 
tatea intunecâsă bucală. - 

b). Sensaţiile gustative exprim modificările ope-. 
rate in nervul gloso-faringien din causa proce- 
dării chimice a compuneri! şi descompunerii cor- 
purilor. o 

„ Organul principal al acestor sensaţii este, fără 

  

Ă Fig. 12. — Papile tactile. 

(Răiliker).
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doială, limba; şi în special partea posteri6ră a ba- 
sei sale (virful limbei), unde găsim 'o serie de 
papile cari comunică cu nervul gloso-faringien şi 
cu nervul linqgual (tactil) -ce dă limbei sensibilita- 
tea sa tactilă. 

„Sensaţiile gustului, fiind strâns lezate « cu sen- 

saţiile tactile ale limbei, sunt fârte numerâse, dar 
cele mai esenţiale şi incontestabile sunt acelea 
de dulce şi de amar, provocate de corpurile licide 
saii de. acelea cari pot a se disolva, în apă sai 
în. n gură prin ajutorul salivei. 

Aceste sensaţii ţin mai 
mult de viâţa vegetativă 
sai cel mulţ de cea afec- 

tivă de cât de cea intelec- 
tuaiă. Ele exprim starea 

„funcţiunilor digestive şi sunt 
mai mult origina plăcerilor 
şi durerilor fisice de cât a 

cunoscințelor şi ideilor. Cu 
„Fig.. 13. — Organul gustului t6te .acestea,- de. multe-ori 

(după Engelmann). . aduc servicii şi inteligenţii. 
Negustorul de vinuri, de ex., recunsce. după gust 
vârsta. vinurilor, caşi chimistul care deosebesce 
substanțele. 

0). Sensaţiile olfactice exprim modificările ope- 

rate în nervul .olfactic, din causa procedării chi- 
mice a compunerei şi descompunerei corpurilor 
gazose, sai a lucrurilor ce „exhalză fluiduri 
de gaz. 

Organul a acestor sensaţii este: nasul ale căruf 

  
.
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nări: sunt străbătute de celulele epeteliale cilindrice 
(fig. 14) cari comunică cu nervul „olfactic, legat 
la rândul stii de emisferele cerebrali prin lobul 
numit olfactic, forte desvoltat la animalele in- 
feridre. 

Aceste sensaţii s8 produc 

prin contactul membranei 
mucose acoperită de 'epitelii 
cu corpurile gaz6se: atrase 
“împreună .cu aerul în cavi- 
„tatea, nasului. . Substanțele 
mirositâre, punând în mi- . 
şcare epiteliele, excită ner- 

vul olfactic, care, la, rândul 
săi, transmite acestă exci- 
tare centrelor cerebrali din 
care resultă sensaţia spe- 

„cială olfactică. 
Fig. 1 = Celulile epe: :. d).: Sensaţiile visuale sunt, 

teliale cilindrice (după I. Modificările nervâse produse 
Bernstein). de mişcarea vibratorie “a 

„corpurilor, cor&spunzăt6recu 
proprietăţile lor luminose : de formă, culdre şi 
distanţă. 

Organul acestor sensaţii este , ochiul compus 
din o mulţime de părţi, aşa de bine descrise de 
şeiință, cari tote se armonis6ză, împreună, pentru 
a transmite ondulaţiile eterice centrelor nervâse 
ale creierului. Dar, dintre tâte aceste părți ale 

„acestui aparat optic, cea ma! principală este re-. 
tina, formată din răslățirea, capătului periferic al 
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nervului -oplic care primesce excitaţiile exteridre 

ale ondulaţiilor eterice spre a Ie transmite cre- 
ierului. - . 

  

$ NR f 
a PP 

Dorea 

Fig. 15, — Organul vederet. | 

a) erau optic. — B) Corpul steclos, — C) Lentila cristalină. —. 

b) Retina. — D) Corpul apos. — c) Choroida. : 

Helmholtz a explicat în destul de bine mişca: 
rea organului vederei, însoţită în tot-d'a-una de 

elementul psichic numit coldre saii lumină, :Ra- 

zele lumin6se -isbind ochiul străbat sclerotica,; 
lentila cristalină, corpul - apos şi sticlos 'până,: ce 

în fine ajung la retină pentru a forma, imagina 

cor&spunzătâre cu excitaţiile, S8 şeie că fie- care 

col6re depinde de felul excitaţiunil, caracterisate 

de numărul ondulaţiilor eterice şi de lungimea 

lor, precum: şi de constituţia diferitelor părţi a
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organului vederej.. Objectele, de exemplu, cari re- 
flecteză întrega lumină solară ne .fac să le ve- 
dem că sunt albe; acelea, cari absorb cu totul 
razele solare apar negre etc. a 

Trebue să adaug încă, că aceste sensaţii depind 
şi de educaţia simțului vederii. Copilul nu vede 
lucrurile ca omul format. „Ochiul învaţă a vedea 
după cum limba învaţă să vorbâscă şi picidrele 

- Să, mârgă.“ | 
6). Sensaţiile auditive. Organul acestor sensaţii 
este urechia, a cărei parte internă se termină 
prin nervul auditiv care să scaldă într'un lichid, 
pe care ?l pun în mișcare excitaţiile din afară 
transmise de conca urechii şi de urechia mijlocie. 
Aceste sensaţii nu încep de cât în momentul când 
nervul auditiv este excitat de mişcările lichidului 
(a labirintului) pus în mișcare de ondulaţiile 
aerului ajunse la el, Corpurile în vibraţie, -co- 
municând vibraţiile lor aerului, „Şi aerul fiind 
în comunicaţie cu urechia, le transmite, mişcă 
lichidul cavităţii urechii unde să află şi nervul 
audului. e . a 

Conducerea vibraţiunilor. prin ajutorul aerului 
la. nervul audului este dar fenomenul misterios 
cor&spunţător cu sensaţiile auditive; Lichidul pus 
în mişcare de ondulaţiile aerului venite pe urechia 
externă şi mediă face să vibreze şi extremită- 
țile nervului ce plutesce în el! Acest nerv exci- 
tai transmite. mişcarea la centru, care o trans- 
formă în sunet. 

După experienţele făcute de Helmholtz percep-
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ţiunea cea mai slăbită a sunetului este produsă 

de 16 vibraţiuni pe secundă, iar percepțiunea, 
cea mai intensă este „produsă de 38, 000 de vi- 

braţiuni. : 
Sunetul prin urmare, depinde de aparatul com- 

plicat auditiv, cunoscut destul de bine din fisio- 

_logie, în care se concentră ondulaţiile aerului. 

„In acest aparat nervos vibraţiile se combină 

spre a forma un ton. „Putem compara acest fe: 
nomen cu contracţiunea permanentă a.unui mu: 

schiu pe.care o putem produce prin ajutorul 

excitaţiilor cană să, succed.cu repejune.“ — Simţul 

nostru auditiv, care este legat de centrele nervşe 
superidre, combină, aceste excitaţii cari să succed 

cu r&peziciune, întocmai ca muşchiul, şi: din ac€- 
stă combinare resultă percepțiunea sunetului. ' 

  

Fig. 16.— Ondulaţiile . aerului produse de, vibraţiile clopotului 

. îndreptându- se spre conca urechii, | ” 

'0 percepțiune auditivă cor&spunde de sigur cu 

o combinare de mişcări a fibrelor simțului au- 
ditiv care repetându-se în peri6de regulate şi cu 

Gre-care.rapiditate, ne Gă tonul saii ritmul fie-cărel 

combinări de mişcări. 
Tonul prin urmare, cor&spunde cu excitărea unor
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fibre deosebite a nervului. acustic. Fibrele ner- 
v6se ale simțului acustic transmițând “centrelor 
nervose superidre mişcările lor să produce în noi 
sensaţia tonurilor diverse : expresiunea energiei 
specifice a nervului acustic, 
- Deosebirea, însă a tonurilor, a armoniei timbre- 
lor, în fine a-hustelor de tot felul, depinde de 
educaţia simțului auditiv, de disposiţiile sale . 
moștenite şi de starea sa de energie înti”un mo- 
ment; dat. SE goie că pers6nele, cari aii o educa. 
ție muzicală, deosibesc maj ușor sunetele şi di- 
sonanțele. de cât acelea ce nu ati noţiuni de mu- 
zică. Ne ' trebue asememea. Gre-care. experienţă 
pentru a deosebi huetul belciugelor de fier, pro- 
dus de mersul animalului, precum şi percepţiu- 
nile huetului din punctul de vedere ul distanţii 
şi direcţiunii. 

III. Elemeritele sensaţiilor, 

Cantitatea, calitatea şi tonalitatea sensaţiilor. 

Dacă ne-am servi numa! de observaţia internă, 
sensaţiile âpar înaintea consciinţii n6stre ca. ne- 
şce fapte cu totul simple, dar, după experienţele 
ce s'aii făcut de psichologi. şi mai. cu s6mă de 
Helmholtz şi Wundt, ele sunt o combinare de 
elemente imperceptibile, de mişcări celulare: ner- 
Y6se, de impresiuni de tot felul ce exprim sta- 
rea nostră sensibilă întrun. moment daţ, O sen- 
sație, exprimând atat starea, sensibilităţii n6stre
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faţă cu mișcarea,.internă, cât şi starea sensibi- 

lităţii faţă cu mişcarea externă, elementele sale 

trebuese căutate nu numai în mișcările interne, 

cari să fac în fie-care moment, în conformitate 

cu energia psichică ce să cheltuesce în lupta vie- 
ţii, dar şi în mişcările din afară. Când dic, de 
exemplu, „mi-e frig“, în acest fapt pot nota nu 

numai excitaţiile interne, cari provin de la deose- 

birea ce fac între temperatura corpului mei şi 

temperatura, exteridră, dar şi excitațiile nervose 
de tot felul, .casi :vin din afară, cor&spundătore 

cu mişcările sistemului nervos, precum şi efec: 

tele plăcute sai nepkicule ce excituţiile externe în 

luptă: cu cele interue produc asupra mea. 

“Două feluri de elemente puteri deosebi în sen- 

saţii : elemente fisiologice şi psichologice. 
Xlementele fisiologice sunt : excitaţiile sau des. 

cărcările nervâse cari să termină prin mişcări 

de tot felul. 
- Elementele psichologice ne sunt date de puterea 

de resistență, şi de reacțiune a individului faţă 
cu calitățile excitaţiilor exteridre. - Aceste ele- 
mente' sunt : a) energia cu care începe şi să 

desvolteză sensaţia “(cantitatea - sensaţiei); b):.0 
modificare 6re-care intetnă, capabilă de a repre- 
senia sensaţia adecă de a o raporta, la 6 causă, 

la .un object, (calitatea sensaţiei);. c) influența 

favorabilă sai nefavorabilă ce pâte avea asupra 

individului acestă modificare a stărei sufletesci 

intrun răoment dat, hotărită de mărirea sai 

micşorarea puterii sufletesci (fonalitatea sensaţiei).
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: Primul element al sensaţiei este manifestat 
prin reflezele de tot felul, manifestate prin miş- 
cările individului; al doilea element, ce derivă din 
acest'a, il gâsim. în imaginile, representările şi 
ideile de tot felul, înregistrate în mintea n6stră ; 
în fine, al treilea element depinde de puterea de 
care dispune individul în momentul excitării ex- 
teridre, care să exprimă prin fenonienile afective 
de tot 'felul precum : plăcerea, durerea ete.  -.! 
Sensaţia 'prin urmare, fiind un fenomen com- 

plex, un produs al mai multor factori, trebue să fiă 
studiată din trei puncte de vedere: a) din punc- 
tul de vedere al Cantități sale, adică, al energiei 
psichice, faţă, cu excitaţiile exteridre; b) din punc: - 
tul de vedere al calităţi sale, adică al modifică. 
rii ce ea. primesce din causa disposiţiilor inâivi- 
duale şi al ideilor dobîndite în vi6ţă, şi moştenite 
din trecut; c) în fine, din punctul de vedere al 
tonalități! adică al stării de echilibru. în care r&- 
mâne individul faţă cu puterea cheltuită sait 
marită în lupta sa cu excitaţiile venite din afară, 
În scurt, sensaţia, este energică saii slabă (can- 
titatea), are caracterul săi specific : (calitatea), în 
fine 'are ceva care depinde de natura subjectului 
simţitor şi pe care '].numim sentiment (ton). 

Cantitatea sensaţiilor determină voliţiunile n6- 
stre, calitatea, : starea activităţii n6stre mentali, în 
fine tonalitatea, stare sensibilităţii generale.
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î Raportul cantitativ dintre sensaţii 
şi excitaţii. 

1. Legea lui Weber. —2. Legea oboselii sai a 'slăbă- 

ciunei. „ — Resultate şi conclusii. 

1.  Ori-ce. sensaţie, începânâ prin 0 excitare 
exterioră, s8 măreşce cu cât excitaţia să măre- 
şce, să micşor6dă cu cât excitaţia,. să micgoredă. 
S8 pare că sensaţia şi. excitaţia sânt, ca neşte 
mărimi ce depind una de alta, ca nişte cantităţă 
saii numere ce cresc şi descresc într'un mod pro- 
porţional, ast-fel că, dacă cantitiiţile cari exprim 
excitațiile să mirese; cantităţile ce exprim sen- 
saţiile se măresc de asemenea. Dacă de exemplu, 
excitaţiile sânt representate prin 1, 2, 3, 4, sen- 
saţiile  corăspundătâre vor fi de asemenea, repre- 
sentate prin acele-aşi numere. 

Dar, în realitate, acest raport între excitaţi! Şi 
sensaţii: este cu totul altul. Experiențele fâcute 

„deja, în acestă, privinţă: au . probat că intensita. 
tea sensaţiei nu cresce întrun mod proporţional 
cu intensitatea excitaţiei, care-o provâcă, dar mult 
mai încet; de cât ea. 

Pentru ca o excitație să. producă o sensaţie 
trebue într'adevăr,. nu numai să fie în stare a se 
propaga de la periferie până la centrele nervâse, 
dar încă, ajunsă acolo, -să fiă destul de puternică 
pentru a se păstra, pentru a lupta înfine şi a 
învinge puterea, de resistență a individului. Dacă 
de ex., două lumînări lumin6dă de două ori mai 
mult de cât una, trei lumînără nu ne. vor face să 

33,913. C. Leonardescu, Principii de Psichologie, ?



9% PSICHOLOGIA GENERALĂ 

vedem de trei ori mai mult; pentru a mări sen- 
saţiile luminse trebue să mărim şi mat mult 
lumina. _ | | 

De aci nasce chestiunea : cu cât trebue să mă- 
vim excitațiile pentru a mări cantitatea sensaţiilor, 
saii cu cât cantitatea sensaţiilor este mai mică de 
cât aexcitaţiilor ?— Este vorba de a măsura sensaţiile 
în raport cu excitaţiile după diferenţele perceptibile. 
—Dacă, de exemplu, avem două greutăți A şi B de 
comparat, vom observa că ele deşi nu sânt de a- 
ceiași greutate, cu tâte acestea nu ne produc 
sensaţii de greutăţi deosebite; pentru a ajunge 
să stabilim 6re-care deosebire perceptibilă trebue 
să adăugăm la una din aceste greutăţi canti- 
tăți mai mici până ce vom simţi o deosebire 
apreciabilă. - 

Metoadele de experienţe întrebuințate până 
astidi 1 asupra acestui punct aii condus la urmă. 
torul resultat. Pentru ca sensaţia să înc6pă a, 
cresce excitaţia trebue să se mărâscă cu: 

13 pentru sensaţiile de presiune, 
113 pentru seusaţiile de temperatură, 
“h7 pentru sensaţiile musculare, 
[» pentru sensaţiile actului, 
l3 pentru sensaţiile audului, 
1hoo pentru sensaţiile de lumină, 
1]0 pentru distanţele orizontale Derpenticulave la, 

aza visuală. 

1. Fechner, Elemente der Psychophuysil:, T, 1.—Wundt, Men- 
schen und Thierseele 7, L..; E a:
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„Bazat, pe: aceste gifre, Fechner, a generalisat 
raportul dintre cantitatea, „excitaţiilor şi aceea, a 
sensaţiilor în modul următor : sensaţia creşce în 
progresie. aritmetică pe când excitaţia creşce în 
progresie geometrică, saii în termeni mai preciși 
sensaţia este proporțională cu logaritmul excitaţiei. 

Astfel, dacă vom însemna, excitaţia prin E şi 
sensaţia prin S vom avea acestă, formulă, în 'ca- 
Tactere algebrice : - 

„S=K log. BL 
Cu alte, cuvinte dacă, sensaţia, creşce ca 1,2, 3,4 
excitația trebue să crâscă ca 1,2, 4,8. 

Pentru sensibilisarea acestei legi se construeşce 
de obşte următârea figură geometrică, care re- 
presintă curba de excitaţii a proiectate pe axa; , 
unde este notat intensitatea cor&spundătâre a 
sensaţiilor de presiune, 

Aici întradevăr cantitatea excitaţiilor în raport; 
cu sensaţiile să măsâră după, lungimea, liniilor 

  

  - Z -z Ti v ; 3 Z 3 Ă. 

Fig. 17, — Curba excitaţiilor projectate pe axă. 
1. K în acâstă, formulă însemnâză că ezcitaţia este pro- 

porțională, ear nu egală, ! :
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verticale (ordonate), rădicate la distanţă egală pe 

axa 4, linii, cari să măresc cu 1, minimul per: 

ceptibil al sensaţiilor de presiune, , 

2. Acestă, lege, pe care Fechner a numit'o le- 

gea lui Weber, nu pâte fi verificată pe deplin 

de experienţă de cât numai când să va, ţins samă 
de.tâte elementele sensaţiei, ce nu sunt numai 
objective, dar şi subjective t, impuse de starea 
individului în momentul excitaţiei. . 

Este o erdre de a crede că numai mişcarea 
exteridră, corespundătore cu excitația, produce 
sensaţia; excitația pote fi destul de mare daca 
nu strică echilibrul static al individului, nici-o 
sensaţie nu să pote produce! Să ştie de ori-cine 

că de multe-ori obosiţi cu totul în meditații, nu 

dăm nici-o atenţiune mişcărilor din afară : nu 
audim nici orologiul care sună în. odaia în care 

ne aflăm, nici regimentul care trece pe sub îore- 
strele nostre cu toba, înainte. 

Acest raport matematic formulat de Fechner 
este neapărat condiţionat; de constituţia organică 
a individului, de starea sa intr'un moment dat 
şi de mediul în care să găseşce. Dacă, de exem- 
plu, individul într'un moment dat este obosit 
pentru a mai priimi excitaţii, sensaţiile în loc de 
a se mări în raport cu excitaţiile să micşoredă 
şi chiar dispar în raport cu obosâla, Excitaţia 

întradevăr alterând organul întrun moment -dat 

trebue să cadă asupra altui. organ mai. puţin 

1. Vezi mai sus: Elementele sensaţiei p. 80.
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slab şi numai pote. să reacţionede. Ast-fel, când 

lumina, este prea viiă, ochiul simte o impresie 

neplăcută, ear nu lumin6să; de asemenea, sensa- 
țiile de căldură tind a se transforma în dureri 
caşi sensaţiile olfactice şi auditive.' 

Legea lui Weber dar, nu pâte explica .singură 
raportul dintre sensaţii şi excitaţii, ea trebue aju- 
tată, şi de legea oboselei, sa a slăbiciunei, care 

să deosibeşce forte. mult de cea dântei. Mărirea 
excitaţiei într'adevăr, nu stă în acelaş raport cu 

mărirea activităţii psichice ca excitaţia faţă, cu 

sensația, Oboscla creşce mai îuie de cât excitaţia 
şi acesta maă iute de cât sensaţia.. Omul care să 
suie în munte se simte mai obosit pentru a urca, 

cel din urmă deal, de cum s a simţit când a ur- 

cat-pe cel d'ântâi. 

„ Sensaţia prin urmare după, obosâlă s8 stivegee 
cu cât excitaţia continuă a -lucră ; — să slăbesce 

de asemenea, când ne: deprindem cu 0 excitație; 

dacă, de exemplu, intrăm într'o baie rece sai 

calăă, sensaţia de rece şi de cald este mai ener: 
gică la început de cât: mai târdiii; dacă trecem 

dintr'o cameră rece în alta caldă simţim: o sen- 

sație de diferenţiare până în momentul când ma- 
teria nervâsă să adapţegă cu mediul. Diferenţa 

prin urmare de echilibru între puterea internă 

organică și puterea excitatore exteridră este ade- 

v&rata, causă a sensaţiilor. O sensaţie persistă, 

„este energică cu cât starea de echilibru momen: 

tan nu să schimbă; s& măresce, cu cât starea
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echilibrului natural să măreşce, să nimiceşce cu 
cât acestă stare de echilibru să schimbă, 
- Sensaţia prin urmare nu creșce numai în pro- 
porţie cu excitaţia, exteridră, dar şi în proporţie 
cu excitaţia internă, dar, pe cât în sferşit exci- 
taţia externă șă măreşce în progresie geometrică 
ascendentă. | 
„Aceste observări ai făcut de sigur pe Del- 

boeuf! să corectede formula lui Fechner în mo- 
dul următor : . ” 

5=Klog, sti formulă în care să vede repre- 

sentată, atâţ excitaţia exteridră (0), cat şi exci- 
taţia internă (c), 

„ Resultate şi conclusii, — Sensaţia nu să mă 
soră numai după intensitatea, excitaţiunei  exte- 
ridre, căcă acest fapt; psichic nu depinde numai de 
știmulenţii exteriori, dar asemenea şi de forţa, 
sufletscă, concentrată în organism. | 

„ Excitaţia exteri6ră, pâte fi destul de mare dacă 
individul n'are o putere disponibilă cu care să 
lupte cu curentele nervâse ascendente, nici-o 
modificare nu să pâte face în fiinţa, nâstră şi 
prin urmare nică o sensaţie corăspundătâre cu 
acesta nu se pâte produce. Excitaţia exteri6ră 
nu pâte nict-odată impresiona organele în repaos, 
dar organele în cari există o causă de excitare 
proprie, irebuitâre pentru întreţinerea, sensibi- 
lităţii. 

"1. Elements de Psychophusique gântrale et speciale, Pa- 
7is, 1883. 

:
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- Sensaţiile sunt expresiunea, raporturilor dintre 
mişcările exteri6re şi interne; pentru ca ele să 
apară trebue ca excitaţiile exteridre să se unâscă 
cu excitaţiile interne. Sensaţiile de temperatură, 
de exemplu, nu să produc de cât numai Gacă 
temperatura exteri6ră se uneșce cu căldura. in- 
ternă. Sensaţiile visuale de asemenea nu se pro- 
duc de cât numai când mişcarea produsă de lu- 
mină în retină găseşce aci o mişcare permanentă 
care provine nu numai de la mişcarea, sângelui 
sai a, licuidului ochiului, dar de la mișcarea în- 
tregului aparat psichic. 

„2. Raportul calitativ dintră excitaţii şi 
“sensaţii. 

1. Formularea problemei. — 2. Expresiunea acestui .. 
raport: formula sa matematică. — 3. Sensaţiile şi realitatea, 

Resultate şi conclusii. 

“a, Dacă sensaţiile ar fi resultatul curat al ex- 
citatilor exteri6re, ele ar trebui să exprime în- 
îrun mod exact proprietăţile şi calităţile lucru: 
rilor cari modifică ființa,  n6stră punând'o în mi. 
şcare. Ce fel este causa, astfel trebue să fiă 
efectul. Fie-care sensaţie corăspundând cu o migea 
nerv6să, care la rndul săi cor&ăspunde cu o mi: 
şcare venită din afară, cu o calitate saii cu o 
proprietate a lucrurilor de care ne isbim, trebue 
să fie simbolul realităţii, imaginea credinci6să a, 
lucrului care se gravedă în interiorul nostru: după, 
cum să zugrăvese lucrurile pe placa fotografului,
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- Dar dacă, aprofondăm bine acestă, chestiune, ca- 
litatea sensaţiei nu depinde numai de felul exci- 
taţiei saii de objectul din afară, dar şi de consti- 
tuția n6stră, psichică, de starea nâstră întrun 
moment dat şi în fine de energia specifică a fie- 
cărui simţ. Calitatea sensaţiei prin urmare este 
o funcţiune proprie a, fie-cărui nerv sensibil. 
- Sensaţia într'adevăr, este resultatul a doui fac- 
tori : a subjectului aperceptor şi a, objectului, Ea 
nu pâte representa, lucrul în sine. (ding în sich), 
aşa cum este el, dar aşa cum este în raport cu 
aparatul aperceptor, adică cu natura şi disposi- 
iile dobindite şi moştenite a simţurilor n6stre. 
„Când ceva lucr6da asupra nâstră, acâstă acţiune 
nu atirnă numai de objectul care lucr6qă, dar 
âncă şi de acela asupra cărui-a acţiunea să 
exercită, .. a 
- Sensaţiile de lumină, -de sunet, de căldură ste. 
nu pot exprima numat excitaţia exteridră, dar şi 
reacţia nervului special, şi mai cu s6mă a, cen- 
trelor nervâse asupra, excitaţiilor.: Cordânele ner- 
vOse, asemănătâre cu firele telegrafice produc 
efecte in: conformitate cu centrele cu cari comu- 
nică (sună un clopot, mişcă un aparat). De aci 
dificultatea de a spune în ce raport de asemă- 
nare sait de deosebire stă sensaţia, cu excitaţia, 

2. Acest raport nu va putâ nici-odată să se 
formuleze întrun mod exact de cât numai când 
vom ţine samă şi de elementele cari vin de la 
noi şi când ştiinţa va determina mai cu precisi-
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une condiţiile mecanice ale sensaţiei 1, Dacă, într'a- 
devăr am putea deosebi ceea ce vine de la, lumea 

din afară de ceea ce vine de la organele simţu- 
rilor n6stre, deprinse a se mişca şi a se modifica 
de ideile n6stre vom avea, de sigur, formula ra- 
portului calitativ dintre sensaţii şi excitaţii. Nu- 

mind, de exemplu prin s sensaţia, prin £ forţa 

excitătâre exteri6ră; prin o organul simțului, 

vom avea ; . 
s=fo 

Ceea ce.revine a dice că sensaţia este din „parne- 
tul de vedere calitativ în funcţiune cu forța exci- 
iătore şi cu organul simțului excitat. 
Acum dacă f devine f! vom avea: 

s=f'o;: | 

şi dacă de asemenea o devine o', vom avea: 

s=fo'; ceea ce revine a dice că, sensaţia din 

„punctul de vedere calitativ, vari6qă atât în pro- 

porţie cu excitația exteriră cât şi cu organul 
special .al individului. 

Dar ori cum ar fi acest raport: exact, saii nu, 

'1 formulăm în tot deauna prin percepțiunile, re- 

presentările sai cunoştinţele ce ne formăm de 
causele excitaţiilor saii de objectele ce lovesc sim- 

ţurile nostre. Sensaţia din punctul de vedere al 
raportului săi calitativ este perceperz,. represen- 

"1, Vegă discursul luă Emil Du Bois-Reymond, ţinut la 
Congresul maturaliştilor şi medicilor germani în Lipsca, 14 

Aug, 1972, Despre L limitele cun6şterii naturii,
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tare sati: idee. Raportul. săi calitativ! cu excita- 
ţiile este exprimat de aceste forme ale minţii 
determinate atât de lumea din afară cât şi de 
disposiţiile şi experienţele n6stre în lupta, vieţel. 

- Sensaţia prin urmare, numai atunci va simbo- - 
lisa sub o formă mai corectă, raportul dintre noi 
şi lucruri, când va fi desfăcută, pe cât este posi- 
bil de ilusiile şi halucinaţiile n6stre, când va re- 
presenta ceia ce este nu numai pentru: individ, în 
cutare împrejurare, dar pentru tâtă lumea, în tâte 
împrejurările şi în tâte locurile. Daci sensația, 
nu pote exista fără mine, lumea, de sigur, - va 
exista şi va; continua de a exista, şi fără mine, 
şi astfel, hicrul în sine va fi cunoscut; de tâtă lu- 
mea în acel'aşi mod, dacă prin ştiinţă vom reuşi 
a alunga ceea, ce este ilusoriii, deosebind ceea, ce 
este aparent de ceea ce este durabil, destinat a, 
trăi întrun mod permanent. | 
"8. Ţinând semă de legile fisice, fisiologice şi 
psichice vom deosebi ceea, ce existi numa! pen- 
tru noi, de ceea ce există în sine, de ceea ce va 
fi permanent, durabil. Dacă odată omul -n'a pu- 
tut să “șI represinte pămentul în mişcare (ceea ce 
există în sine), acssta provine din causa ignoran- 
ței probelor mişcărei acestei planete. Făcând edu: 
caţia, simţurilor, îndreptându-le numai asupra da- 
telor experimentale, vom ajunge să cun6scem 
nu numai ceea ce există -acum şi pentru noi, 
dar ceea ce va exista în tot-d'a-una în aceleași 
împrejurări. . e Si 
“ Totul se reduce a simbolisa, în mintea n6stră
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calităţile sensaţiilor prin intuiţiuni sensibile, ear 

nu prin intuiţiuni intelectuali, cart ar representa 
lucrurile întrun mod fantastic,. după nesce con- 

cepte închipuite de cart nu ne putem da sema, 
cum s'a format în noi. 

Resultate şi conclusă. — Expresiunea, calitativă a 
raportului dintre excitaţi! şi sensaţii nu pâte 
fi efectul curat al activităţii cerebrali care să mi: 
şcă ca în somn fără influenţa lumii, departe de 

ceea, ce: există, sau efectul creierului turburat, 
bolnav, care ne ar arta lucrurile desfigurate, 
transformate. 

Calitatea sensaţiei trebue căutată mai mult în 

lucruri de cât în noi; numai ast-fel putem vedea 

că un lucru simţit de două ori prin amindoi ochik 
este unul, că ființele sunt cu capul în. sus, ear 
nu după cum să represintă în ochi: r&sturnate, 

Pentru a şti dacă calitatea sensaţiilor, apreci- 
ată de noi cor&spunde cu calitatea, lucrurilor şi cu 
felul mişcării. din afară trebue necontenit să ve: 
rificăm. prin experiență acest, fapt. Când, de ex. 
un lucru ne dă sensaţiu, unei suprafeţe alunec6s6 
trebue să vedem dacă nu cumva avem degetele 
pline de oloiii; când audim un sunet trebue să 
observăm. dacă, acestă sensaţie este numa! inte-, 
TiGră, să observăm din cotro vine şi de la ce 
vine: dacă este vocea unui om, saii a unui in- 
strument; efectul fiind dat trebue să căutăm în 
tot-d'a-una causa objectivă, dacă voim a n da 
bine s6mă, de calitatea reală a sensaţiilor n6stre.



108 PSICHOLOGIA GENER ALĂ 

3. Raportul dintre excitaţii şi tonul 
sensâţiilor, 

1. Formularea problemei, — 2. Legea oboselei: puterea | 
disponibilă și tonul sensaţiei. — 3. Formula matematică a 

acestui raport, — Resultate și conclusii. 

1. S8 ştie că sensaţia nu se manifestă numai 
în afară prin mişcări corăspundătâre cu intensii 
tatea excitaţiilor. objective, dar Şi prin mişcăr- 
interne, cor&spundătâre atât cu calităţile lucruri" 
lor cât şi cu constituţia nâstră psichologică, cu 
puterea nâstră de resistență în momentul unei 
excitaţii neaşteptate. O sensaţie de temperatură, 
de exemplu, pote să. represinte nu numai modi- 
ficările operate în mişcarea nervilor, prin schim: 
barea, echilibrului static al individului, .cor&spun: 
dătore cu reflexele de tot felul, nu numai gradul 
de temperatură externă, dar şi trebuința, sai 
netrebuința individului de mediul în care să gă- 
seşce. Când zic, de exemplu: „ rece“, exprim 
prin acâsta nu numai calitatea objectului, dar şi 
starea mea afectivă. | | 

Sensaţia prin urmare este măsura nu numai a 
cantităţii excitaţiunei externe, dar şi a calității 0b- 
Jectelor, precum şi a stării de echilibru static în 
care să găsesce individul, corăspundătâre cu seu» 
saţiile plăcute și neplăcute, A 
Am observat până acum sensaţia în raportu- 

rile sale cu intensitatea excitaţiunilor Şi în rapor- 
turile sale cu proprietăţile, saii calitățile stimu- 
lenţilor exteriori; am observat'o, cu alte cuvinte
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din punctul de vedere al cantități şi al calităţi, 
s'o observăm puţin şi din punctul de vedere al 
tonalităţii adecă” al mişcării interne cor&spundă- 
t6re cu constituţia n6stră psichologică. 

- Este vorba de a şti în'ce raport stă excitaţia 

exteridră, cu puterea de resistenţă, a individului 

întrun moment dat: cu starea sa de oboselă şi 

de activitate. 
2. După experienţele făcute, acest raport de- 

pindend de puterea. de care dispune individul în 

momentul excitaţiunei, tonul sensaţie este faţă, 
cu excitaţia, ca puterea disponibilă faţă cu mig- 
carea din afară. Ce fel este puterea de resistenţă 

a individului, faţă cu împrejurările vieţii astfel 

este şi tonalitatea sensaţiei; Să ştie că excitaţia, 

nu măreşce tot-d'a-una, sensaţia, din contră, câte- 

odată, o slăbeşte sait o micgoredă !. Dacă excita- 
ţia consumă ttă puterea de resistenţă a indivi- 

dului şi produce oboselă, sensaţia nu să produce, 

dacă nu o consumă cu desăvârşire, sensaţia, apare 
sub diferite forme, cor&spundătre cu cantitatea, 

de forţă consumată. 

8. Formele tonului sensaţiel depind de mărirea 

"şi micşorarea puterii de resistență (sau de înhibi- 
ție) a individului în lupta vieţei, cor&spundătore 

cu trebuințele sale. Câte-odată excitaţia exteridră, 
măreşce puterea n6stră de resistență, altă, dată 

o deprimă, o micşorâqă, altă dată înfine, nu pro- 

duce nici un efect. Totul depinde de. val6rea,-can- 

1 edi mai sus: Cap. III. : Raportul cantitativ dintre 
sensaţiă şi excitaţii, i pp
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titativă a forței interne faţă cu forțele externe, 
cari intră în luptă şi cari vari6ză de la individ, 
la individ, potrivit cu constituţia psichologică a 
fie-cărui-a,.. o 
„Să însemnăm prin f: cantitatea, de forţă indi- 
viduală, prin d: cantitatea, indispensabilă vieței; 
în acâstă ipotesă cantitatea f—d va representa 
cantitatea disponibilă caze trebue a se cheltui cu 
ocasia, excitaţiei exteridre. Să ne închipuim, pe de 
altă, parte, că să cheltueşce întrun moment 'dat 
O forţă Gre-câre pe care o însemnăm prin e. Amin: 
tindu-ne în cele din urmă, ceea, ce am dis, că sen- 
saţia să măreşce în. proporţie cu mărirea, forţei 
sufleteşci şi. să micşoredă cu cât să cheltueşce 
din forţa disponibilă : F-—d, vom avea următârea, 
formulă a tonului sensaţiei : 
- "f—d RI , _T=K log —g: Ceea ce revine a dice că rapor- 

tul puterii disponibile către puterea, care să chel- 
tuegce vari6dă în progresie geometrică pe când 
tonul sensaţiei este în progresie aritmetică, 

Pentru ca să se producă o sensaţie din punc- 
tul de vedere al tonalităţii trebue să să mărâscă 
energia, n6stră potentiali, sai să să micşorede; 
dacă nici nu se măreşce nici nu se micşoreză, 
nici o schimbare nu să face în tonul sensibi- 
Biti, ; 
- Resultate. şi conclusii. — Sensaţia, considerată 
din punctul de vedere al tonalităţii este măsura: 
puterii : sufleteşti, cheltuite din causa, excitaţiei. 
De îndată ce energia potentială, să măreșce sait
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să micşor6dă, din causa unei excitaţiuni externe: 
excesive, moderate saii uşore, o: descărcare ner- 
v6să, corăspungătâre să opereză şi aduce cu sine 
o sensaţie plăcută sau durerosă. Fie-care descăr- 

care nervâsă, dacă este un prisos de forţă pro- 

duce o sensaţie plăcută, dacă este o forță trebui- 
tore organismului caus6qă :o sensaţie durerosă. 

Există în organism două procedări moleculare : 

una care inmagasin6dă puteri prin formarea com- 
binărilor complexe; alta, care cheltueşce din pu- 

teri prin reducerea combinărilor complexe. Aceste 
procedări organice cor&spund neapărat cu proce- 

dările subjective de conservare şi schimbare !, 
Ast-fel sensaţiile .plăcute. saii neplăcute sunt; 

corelative cu energia, potenţială a, subiectului. O 
experienţă pote să ne lămurâscă acâstă tesă.. 

„Să luăm. forţa dinamometrică a mânii lui &, 

care vari6ză de la 40 la 45, după aceea să apro- 

piem de nasul săi un flacon de amoniac, vom 

observa de îndată că puterea dinamometrică a 
individului supus experienței, să va micşora; el 
va declara, că sensația este neplăcută. Din contră, 

dacă la o distanță Gre-care de nasul săi destu: 
păm un flacon cu un profum plăcut, vom vedea 

că presiunea mânii va fi de 55 şi z va declara 

că sensaţia este plăcută. 
Această explicarea sensaţiilor afectivene vaajuta 

a. înțelege condiţiile: şi ) varietatea sentimentelor 

de tot felul?, 

1. Vegi mai departe : Conservarea şi reproducerea sen- 
saţiitor. 

„ Vei mai departe : Despre sentimente.
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- Sensaţiile plăcute Getermină iubirea, cele neplă- 
cute ura. Iubim fiinţele şi lucrurile cari măresc 
puterea n6stră, urîm pe acelea, care ne vatămă: 

" Tonul sensaţiilor prin urmare" condiţionedă tote 
faptele psichice cunoscute sub numele de senti- 
mente, fără cari, atențiunea spontaneiă şi volontară 1 
nu să pâte deştepta în noi pentru a cun6şce 
tâte lucrurile cari măresc puterea n6stră sai cari 

„ne fac plăcere, ne interesedă, | 

IV. ASOCIAREA SENSAŢIILOR 

1. Formele de asociare a sensaţiilor şi procedările 
Mertose şi psichice, 

Sensaţiile nu rămân isolate ; “ele să unesc îm- 
preună. pentru. a forma un tot sistematic, Corăs- 
pundător cu unitatea ţestturilor nervâse în cari 
sânt concentrate. “ 

Nu există sensaţie, care să nu fie însoţită, de 
altele de cari o putem deosebi, Mai antaj să gru: 
pedă sensaţiile de acelaşi fel și în urmă tâte 
împreună să reduc la o unitate într'o sintesă, 
mai înaltă ce represintă unitatea sufletului no: 
stru. Sensaţiile nervilor combinându-se represintă 
vicța ndstră afectivă, acele-a, produse de “mişcarea, 
muschilor: ns dă idea de puterea nâstră vitală, 
de energia nostră volontară ; sensaţiile organelor 
speciale a simţurilor, prin actul perceperă ne 

1. Vegi mai departe: Despre atenţiune, -
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daii idee de puterea ndstră intelectuală; în line, 
tote aceste grupe de sensaţii combinându-se re- 
presentă starea nâstră sulletescă intr'un- moment 
dat, stavea. de echilibru static sait dinamice a tu- 
tuvor tendințelor-a tuturor aptitudinilor nâstre. 

Aceste forme de asociare a elementelor vieţii 
sulletesci nu sunt nici-odată hotărite; o simplă 

sensaţie nouă, pătrundend in centrele. corticale 

ale emisferelor cerebrali, dacă este destul de pu- 
tevnică pentru a strica echilibrul stabilit” intre 
puterea de 'resistență a individului şi forțele ex- 
teridre, modifică combinarea primitivă. Experi- 
enţa probâdă că dacă sensaţiile, sunt favora- 
bile mărind energia noştră, să asimiledă cu cele 

“alte şi să combin dar, dacă sunt nefavorabile, 
ele sunt respinse de indată ce puterea centrală 
a vieţii nostre (puterea de inhibilie) pote să le 
eliminede, să le suspende, sait să le slăbescă. 

Asocierile corespund neapărat cu modificările 
operate in elementele nervâse, cu conexiunile 
speciale stabilite intre aceste elemente, în line, 

cu mișcarea celulelor, a substanţii corticale ce- 
nușie a creierului. 

Acest fenomen. al asocierii, asemănător cu a- 

ceta al unirii celulelor in organism şi cu al gru- 
pării Gmenilo» în familii şi in partidele politice, in 
corpurile sociale, explică diferitele fenomene su- 
letesci şi grupele de stări inconsciente şi con- 
sciente. 

Pvocedările asociațiunilo» de sensaţii corăs- 
pund neapărat cu pr ocedările de asociare a țe= 

3595. CG. Leonavdescu, Principii de Psichologie. 8
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săturilor celulare, a mișcării nervilor, represeu- 
tate prin reflexe de tot felul. Ele depind de sta- 
rea in care se găsesce individul, de puterea sa 
psichică, de care dispune intrun moment datzi 

vari6dă de la individ la individ, potrivit cu ca- 
racterul specific individual moştenit, format prin 
stratilicarea sai amorțela vieţii consciente “din 
“trecut, şi prin educația ce a priimit. 

9. Legea generală a asocierii sensațiilor. 

Legea generală a asocierii sensaţiilor este co- 
ordonarea lor in vederea unui scop ultim, care 

este echilibrul static al functiunilo» psicho-lisice 
a individului. = | 

“Sensaţiile să coordonedă pentru a produce le- 
nomene psichice diu ce in ce mai complexe, cari 
opresc năvălirea altor impresii mai puţin puter- 
nice, ce ar turbura saii strica echilibrul statie al 
vieţii n6stre. | 

Sensaţiile simple, provocate de rellexele de tot 
ielul, produc emoții; emoţiile provocă atenţia a- 
supra unei grupe de sensaţii; acestă grupă de 
sensaţii face să nască in noi pereeplii, cară, com- 
binându-se și reprodueându-se, nasc representări 
de tot felul; în line, reunirea representărilor 
produc imagini și idei. Nu mă oprese de a spune. 
incă că tote aceste elemente psichice complexe 
ale vieţii sulleteşci combinându-se, să nasce, în 
cursul vieţii, un fel de pulere, care respinge 
apariția in centrele corticali ale emisterelor ce- 
vebrali a: ori-cărei. alte sensaţii ce nu star putea 
asimila cu ideia domnităre.



PARTEA II-A 

Vieaţa sunetescă complexă. 

CAD. 
„Procedările de asociație a sensaţiilor. 

1. PERCEPTIUNEA 
Elementele: şi operațiile sale... 

4. Sensaţiile 'perceptive. 

Percepţiunea este actul prin care. cunoscem 
lucrurile de cari suntem afeclați şi asupra că- 
rora [izăm atenția ndstră. A percepe va să dică 
a cundsce că un lucru care ne intereseză are 

nisce calităti: anume determinate. 
Elementele din cai si compune percepţiunea 

sunt sensaţiile de tot felul, sugerate de impre- 
siile externe și cari să organisâdă sait s& com- 
bin intr'un mod sistematic în actul perceperii. 

-Avend înaintea nostră un object, de-exemplu, 
un m&r, aparatul muşcular al ochiului. deştep- 
tâudu-se prin excitaţia retinii devine centrul con- 

tracţiilor, manifestate prin mişcările ochilor, ale 
capului etce.; aceste contracţii fiind însoțite de
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sensalii, în actul perceperii reunim tote aceste 
sensaţii de formă şi colore; după aceea, luând în 
mână acest object, mivosindu' și gustându-l, se 
deşteptă in noi şi alte sensaţii de tact, de miros 
şi gust, cară tote impreună combinându-se cu 
xensaţiile ce insoțesc mişcările organului vederii, 
complectăm din ce in. ce perceptia lucrului 
present. 

Operația principală, care caracterisedă per- 
cepția, este neapărat combinarea din ce în ce 
mai complectă a sensaţiilor. Cu cât observăm 
nai mult un object pentru a dobindi sensaţii, 
cu-atăt percepţiunea va fi mai complectă. A- 
cestă combinare sai, alegere de sens saţii suge- 
rată de. lucruri nu depinde numai de excita--.- 
țiile exteridre 6, dar asemenea şi de experiențele 
nostre din trecut, de ideile nâstre, cari deşteptă 
ateițiunea nâstră. 

Percepţiunea intr'adevăr, nu este condiționată 
numai de mişcările simțurilor nostre speciale, 
dar și de starea observator ului, de puterea sa, 
de reacțiune (inhibilie) 1). Să scie că nu tote 
excitaţiile cari isbese simțurile nostre ajung până 
la creier, şi acelea, cari ajung penă la pragul con- 
seiinții pot fi gonite de puterea nostră centrală 
şi inlocuite. cu imaginile sati cu presentaţiile an- 
terire deja stabilite. Când, de exemplu, o per- 
sonă a inceput 'o conversaţie interesantă, sim- 
urile sale pot [i mişcate de lucrurile din afară, 

. Vedi mai sus seusaţia considerată din punct de ve- 
dese ul vaporlului calitativ cu ercituţia p. 103.
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fără a percepe! În zadar vom pune mână .pe 
umerii s€i,—dacă este cu totul absorbită în. ob- 
jectul convevsaţici sale, acestă . 'alingere nu va 
produce nici un efect asupra ei. Atinger ea u- 
m&rului a excitat întradevăr nervii pielii, Şi : a 
ceştia ai transmis excitaţia lor centrelor medu- 
lar şi de aci, centrelor encetalice producând sen- 
sații, dar organul aperceptor nu se găsea.dispo- 
nibil ; era preocupat de ideile deja formate pen- 
tru a le traduce in afară prin ajutorul: nervilor» 
motori intrun limbagiii. inteligibil şi din causa 
acesta a oprit excitaţia de aşi face! efectul săi 
obicinuit. 

Ast-fel, fenomenul perceptiunii este mult mai 
complex de ciât.apare inaintea observatorului 
neexperimentat. Percepţiunea este resultatul . e- 
chilibrului ce să stabilesce intre curentele ner-. 
vose, provocate de lumea din afară și reacliunea 
produsă de curentele. centrelor nervose superi-. 
ore. Ea cor&spunde prin urmare cu starea in- 
dividului (în momentul perceperii), cu resistenţa, . 
ce centrele nervose „Superidre opun sens ațiilor 
priimite. Dacă suntem preocupați, in «momentul: 
perceperii de alt ceva, putem să trecem pe lângă. 
un lucru, fără al vedea, sai v&dendu-l să cre-. 
dem că "l-am observat în destul, deşi n'am «dat 
nici o atenţie sensaţiilor produse de. el; pe de 
altă parte, observândul, în nerăbdarea nostră de 
al cun6sce, putem să aditogăm de la noi ima- 
gini cari ar inlocui sensaţiile necesarii pentru 
complectarea percepţiei. 

Dacă voim ca.perceperea să fie complectă tre-
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bue să lim atentivi, pentru a observa lucrul şi 

a dobindi tote sensaţiile core&spundătore, cu ca- 

lităţile objectelor, interpretând sensaţiile reunite 
și fixând ast-fel. în mintea nostră o notiune in- 
dividuală. Dacă inlocuim multe sensaţii cu ilu- 
siile saii inchipuirile ndstve ajungem de sigur, a 
dobindi nisce cunoscinte falşe de objectele per- 
cepute.. 

2. Ilusiile, halucinaţiile, visurile și 
nebunia. Ă 

a) [lusiile fisice. — b) Ilusiile psiehice. — c) Cusurile în 

cari să produce ilusiile. — d) Ialucinaţile. — 

e) Talucinaţiile la istâviei, lu nebuni și 

la omenii invețaţi. 

Percepţiile nu sunt în tot-d'a-una conforme cu 
natura reală a lucrurilor şi fiinţelor ce cad sub 
simțurile nostre; ele depind de reacţiunea cu- 

rentelor nervâse descendente, de puterea de a- 

pereepliune!) a individului faţă cu lumea din 
alară.— Une-ori mintea nâstră adaugă, la senșaţiile 
produse de lumea din afară, sensatiile sale proprii, 
imaginile şi sentimentele, producând ast-fel nisce' 
percepții desfigurate, translormate pe cari le nu- 
mim ilusii, alte-ori, iea imaginile lucrurilor dr ept 
vealități producând aceea-ce numiin halucinaţii. 

a) Ilusiile să resumă in perceperea unor im- 
presii, ce nu corăspund intr'un mod exact cu 
proprietăţile şi calitățile lucruiilor. Dacă, de 

1 Vedi mai departe. Partea II, cap. Il-lea: Despre 
apeveeplie,
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exemplu, ceea-ce este drept ni se pare indoit, 
ceea-ce este mare ni să pare mic, ceia-ce este 
patrat ni se pare rotund, percepțiile n6stre nu 
sunt de cât nisce iluzii. 

" Ilusiile par a fi cu totul fisice; ele nasc din 
starea -organelor de simţire, ca acelea ce se da-: 
tovesc refractiunii razelor luminse. Simţurile n6s- 
tre sunt făcute ca să perceapă lucrurile în di- 

“feritele moduri, după imprejurări ; ast-fel, dacă 
ne depărtăm de un lucru devine mai mic, dacă 
ne apropiem de el şă măresce, — în fine, dacă 
presăm globul ochiului ni se pare indoit, intoc- 
mai după cum ni se pare un object rotund intre, 

sai sub degetele nostre încrucişate. 
b) Dar alături cu ilusiile ce 

provin din mişcările simţuri- 
lor n6stre nu trebue să uităm 
şi ilusiile psichice, cari provin 

de: la starea de pasiune in 

care ne. găsim în momentul 

perceperii. Un om, de exem- 

plu, fricos, trecând n6ptea prin 
o pădure nu va vedea lucru- 

rile aşa cum sunt ele, dar așa, 

- cum se determină de inchi- 

puire sub imperiul fricii. Av- 
- Fig, 18. borii devin pentru el nisce 

tâlhari ameninţători, mişcarea funzelor lor se 

transformă in glasuri plângătâre „ în. fine anima- 
lul care “i ese inainte se transformă intrun. de- 
mon cu formele sale bizare şi monstruâse. Al- 
fre Binet, povestesce asupra acestui lucru u- 
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mătorea istorie din copilăria unuia. din prietenii 
sti. -«Inb”o di, dice el, pe. când prietenul meii, 
astădi prolesor de facultate, imecea print”o pă- 
due mare, zărind un foc vede de odată în giu- 
rul acelui foc o ceată de ţigani cu figura lor a- - 
rămie, culcați la pământ. Perdendu'şi cu des€- 
virşire capul de frică alârgă asupra lor cu iu- 
teală invertindu'şi bastonul, când de o dată se 
pomenesce in mijlocul unei bălți» . : 

€. Casurile in cari se, produc ilusiile sunt nu- 
merose, dar, intr'un mod general ele se produc: 

a) când excitaţiile nu stint destul de energice 
spre a transmite centrelor superiâre inh”un mod 
exact causele lor ;. 
“B) când siniţurile nostre nu sunt destul de 

deprinse cu. felul unor excitalii neaşiopiate: 
4) când mintea nâstră nu este in stare a in- 

terpreta sensaţiile sai a ţine scmă de distanță, 
de legile refracțiunii luminii ; 
3) in fine, când punem de.la noi ccea-ce nu 

este in lucruri din causa ignorenţii. nostre, a 
unei pasiuni domnitâre sait din causa unei bole. 
Nebunul, de es.; intimind pe cine-va fără să-i 
facă nimic, 11 crede vrăjmaşul săi şi de frică *1 
omoră pentru a se apăra. . | 
-d. Ialucinaţia este percepliunea. unei exci- 

lațiuni, care nu este causată de acțiunea lu- 
mii din afară, dar de acţiunea creierului asu- 
pra nervilor. Halucinatul vea lucru ce nu 
sunt, aude glasuri cari nu r&sună! Aici, nu este 
vorba. de percepțiunile formate de oxcitările ve- 
nite din afară,—medificate din causa stării nostre
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sulletesci, dar, de percepţiunile fomnate, de exci- 
tările interne ale centrelor superidre. 

“Obyectul halucinaţiilor dax, nu sunt lucurile 
din afară, dar imaginile, ideile și - sentimentele 
nostre. Omul, de ex., stăpânit peste : măsură de 

sentimentul religios va avea halucinaţii în ra- 
port cu ideile sale mistice și supranaturale. In- 
irâga sa putere sulletescă” fiind indreptată către 
cer va audi glasul lui D-deii, dacă este iubit de 
EI, va vedea draci, dacă consciința sa "| mustră 
«le 'greşalele ce le-a făcut. 

Ceca-ce produce halucinaţia este oxcitaţia ne- 

măsurată a emisterelor cerebr ale, provocată de 
o DOlă moștenită saii debindită în vieaţă prin e- 
«lucatie, in fine, prin obiceiul de a slâbii nervii 

„introducend în organismul nostru diferite sub- 
stanţe alcoolice sait narcotice. Excilaţia cere- 
brală int'adever, transmitendu-se organelor sim- 
turilor ne face să sensibilisăm, să exteriorisăm lu- 
cvuri ce nu există de cât in mintea nostră. 

Expeviențele făcute de d. Charcot, asupra is- 

tericilov, căduţi in hipnotism sait în somnambu-: 

lism, ne fac să ne dăm mai bine samă de halu- 

cinaţii. Dacă cine-va este ipnotisabil n'avem de 
cât ai spune cu autoritate: ceată an șearpel 

ȘI, va -vedea şearpele mișcându-se la piciorele 
sale! Pe de altă parte, dacă, presentându-i un 
carton de hâvtie albă, "i vom spune: «Privesce ! 
“ste povlretul tăi!» De indată individul nostru 

va vedea pe carton portretul săi şi va descrie 
„lupă imchipuirea sa!
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2) Halucinaţiile să produc în următorele ca- 
suri: 

2) sub influența unei excitaţii patologice a 
creierului la isterici şi la nebuni ; 

8) sub influenţa unei excitări lisiologice a cre- 
ierului la omenii cari meditedă mult, sati cari 
sunt distraşi. 

Halucinaţiile la isteiici, sunt fenomenile cele 
mai importante ale hypnosei cari ai atras aten- 
ţia observatorilor. Să scie că prin ajutorul su- 
sesiunii introducend în spiritul hepnopticului 
o idee -produce acelaș efect asupra sistemului 
nervos ca acel'a ce este determinat de excitaţiile 
periferice 1). Este destul ca să convingem pe un 
isterie ipnoptisabil că o bucată de hârtie este o 
plăcintă, că o persână vorbesce in faţa sa şi de 
indată va mânca bucata de hârtie și va audi 
vorbind. Este grei la inceput să producem prima 
halucinare inoptică asupra unui bolnav dar in urmi 
dobindind incredere şi autoritate asupra indivi- 
dului supus experienţii vom deveni stăpâni pe 
tote mişcările şi ideile sale. 

- Intun mod general halucinaţiile inoptice nasc 
şi dispar, ca acelea ce apar in zis și cari sunt 
contragise de indată ce ne deșteptăm. Trebue 
si observ insă, că să intimplă la persânele bol- 
nave ceea-ce se intimplă și la nebuni, de a vedea 
deştepţi lucruri cară a sunt! — «lntr'o di, dice 
Dinet et Fâr62), spunem unei bolnave, inainte 

  

' Vedi mai sus. Partea I: Despre reflexele ideninn- 
tice. Stareu de ipnoplism p. 78, 

7 Maynetisme animal, Daris, 1887.
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de a adormi, că avem s'o halvcinăm, dar con- 

venim cu ea că deşteptându-se să se silescă a 
alunga halucinaţia judecând'o falsă. După ce am 

adormit'o "i sugerăm ideea că pe masă există o 
monedă de aur de dece franci cu efigia lui Na- 

poleon al III-lea. Deşteptându-se moneda este 

tot in fața sa. Spunem după aceea bolnavei : 
«şcii ce am convenit! "[i-am provocat o halu- 
cinație, dar acestă monedă de aur nu este reală.» 
Atunci ea ne privesce cu mnirare. . .ideia că putem 
să ne iîndoim chiar de o monedă pe care o ve- 
dem, o pipăim, pare că o neliniştesce... şi, îndată 
pare că'şi revine in sine şi ne afirmă cu cea mai 
mare energie că vede moneda, că este o-monedă 
veală şi că ridem de ea afirmând contrariul.» 
_Halucinaţiile invățaților să asemănă cu halu- 

cinatiile istericilor şi a nebunilor. Deosebirea 
vine numai de la modul de excitare a centrelor 
„cerebrali. Aici, excitarea este provenită de la 

exerciţiul prelungit al gândirii asupra fericirii 

patriei, asupra vieții viitâre ete. Ast-fel, toți te- 
osolii şi misticii, cari vorbesc cu divinităţile, cu . 
şi Socrate cu demonul săi, deşi nu sint .ne- 
buni, văd lucruri ce nu pote vedea ori-ce mu- 

ritor. Cine nu scie că martirii creştinismului in 
extasul lor mistic aii v&lut pe trimeșii lui D-deii 
aducându-le corâne pentru virtutea lor. Şi ceea- 

ce aii meritat acești omeni extraordinari, repre- 
sentați in tablourile religi6se,—nepăsători de su- 
ferințele fisice, suferind fâmea, setea, frigul” este 

recunoscut de t6tă lumea că aii fost răsplătit. Cu 
toţii admirăm acestă vicță consacrată triumfului
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unei. singure idei, o organisare interiori aproe 
dumnezeiască 1). Sa „o 

e 

3. Timpul necesar pentru formare 
percepțiunilor. 

Duvata percepțiunilor. 
Percepliunea, fiind un: act atât de complex, are 

nevoe de timp ca să se: formede. Acest! timp 3 este acela care să strecâră până ce excitaţia a- 
junge la centrele nervâse, — este durata dintie 
momentul în care omul este impresionat de un lucru și acela în care manifestă presența sen- satici prin o reacțiune sait o mişcare. 
Mesura acestei durate a fost făcută prin ex- 

perienţele incercate de Helmholtz, Dubois-Ray- 
mond şi mai cu sâmă de acelea ale lui Wundt . și Donders. Acest din. urmă a observat că fim- 
pul. fisiologic ce se cheltuesce între excitație şi 
efectele sale (mişcările), varicdă după felul sen- 
saţiilor. Sensaţiile tactile devin percepții după . 
17. din secundă, cele auditive după 1/, din 'se- 
cundă, în fine sensaţiile visuale după 1/,. Daci, 
de exemplu, prevenim pe o persână că are să 
priimescă un curent electric prin ajutorul unei bobine de inducţiune la piciorul drept şi are să 
misce mâna drâptă, timpul fisiologic va îi de 1 din“ secundă, dar acum, dacă persâna nâstră nu 
scie în ce parte a corpului are să priinescă ex- 
citaţia, în acest din urmă cas, timpul isiologic 

V Lelut. Le demon de Socrate, pu. $. 
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este mai mare, din causă că nu scie de-mai nu- 

inte ce are să se intemple și ishbit -de curentul 
electric nu se supune de-odată influenţii sale. 

Cu acest - metod, variând experiențele, putem 
măsura ori-ce perceplie in diferite “impreju ări 

ale vieții, dar, resultatul la care conduce tote ex- 

perienţele făcute!) este că durata: percepliei 

depinde de gradul de atențiune. Dacă dăm 
atenţiune impresiunilor noi, percepțiunile se 
formeză de grabă ; dacă suntem indiferenți de 

ceea-ce se petrece in giurul nostru, nu ve= 

dem nimic. nu audim nimic! Cu cât atenţi- 
unea este mai mare, cu atât durata perceptiei 
este mai mică. o 

Ast-fel, dacă trebue un timp fisiolâgic” penteu 
producerea percepțiunii ne trebue şi un timp 

psichologie pentru ca sensaţia să fiă apercepulă, 

să pătrundă în cercul luminos al consciinții.—A- 
“cest timp depinde de aparatul aperceptor şi de 

lupta dintre ideile şi sentimentele nâstre cu im- 
presiile noi. Dacă ideile și sentimentele deştep- 
tate prin impresiunile noi sunt puternice, per- 

ceptiunile se fac mai grei: şi inu”un timp mai 
indelunzat, dacă sunt slabe percepţiunile se fac 
intrun timp mai scurt. 

Din cele expuse, vedem că nu putem dete»- 
mina int'un mod absolut durata percepțiunilor, 
căci acestă durată nu depinde numai de la con- 
diţiile” exteridre; ea varicdă depe * condiţiile in- 

+ 

"1 Experimentelle Untersuchungen der einfuchsten psy- - 

chischen Processe în Pțliigers srchiv, 1873. Bd. VII.
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tevne, din cari cea mai însemnată este gradul 
de atențiune, vaxiabil după caracterul specific 
moştenit şi conform cu „educaţia ce priimim în 
vieațiă. 

Atentiunea fiind însoțită de mișcările simtu- 
rilor şi a mușchilor, după cum a observat forte 
bine Fechner, percepțiunea depinde neapărat de 
atitudinea ce se dă organelor simțurilor, Dacă 
sensaţiile se combină cu inlesnire pentru a ne 

“face să ne representăm în mintea nâstră intrun 
mod clar o ideie, atenţiunea se adaptedă indată 
pentru per ceptiune ;—din contră, timpul de re- 
acțiune se miresce, dacă sensaţiile cari se suc- 
ced sint fârte variabile pentru .a se asimila, şi 
iudividul nu pote dobindi nici o representare 
precisă. 

Pentru a ne face o idee de momentul in care 
percepțiunea începe, n'avem de cât a observa a- 
titudinea individului de indată ce se giisesce în 
fata objectului perceptibil. Experiențele dinamo- 
gralice, făcute de D. Dr. Ch. Fere 1) după miscarea 
nervilor şi a muschilor, după indoirea degetelor 
şi a altor părți a corpului în momentul aten- 
țiunii precum şi modificările ce se fac în aceste 
mișcări, cu cât individul se obosesce, pot să ne 
des o idee de gradul de atenţiune, a fie-căruia. 

Mărirea gradată a presiunilor manuale, a mo- 
dificărilov for mei de contr acțiune corăspunde ne- 
apărat cu mărirea şi „micşorar ea atenției. (Vei 
fig. 19. 

1) Iystărie e1 falie (Iull. soc, Biol. 188 |
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Fig. 19. (După D. Dr. Fer€). Forma contrucţiunilor dule 

de dinamoyraful mânii sub influența oboselii. | 

Mevsul coutrueținunilor de la drepla lu stânga. 1. În 

“primul minut; 2. In al doilea minut; 8 In al treilea 

minat. : 

_Resullale şi conclusii. — Perceperea este: un 

act mixt, un fenomen cerebo-sensorial, condiţio- 
nat de acţiunea simțurilor asupra. creierului şi 
de veacțiunea acestui din ună, corespundătore 

cu mişcarea centrelor corticale în cari sensaţiile 

se combină. Ea presupune o putere psichică, 

care să cheltuesce inăuntru combinând sensaţiile 

produse de lumea din afară), în loc de,a se 

manifesta in afară prin miscări. 
Percepţiunea implică in sine nu numai sen- 

timentul intern dar şi sciinţa de raportul săii 

cu causa externă; ea coprinde in sine interio- 

vul şi exteriorul—este sintesa subjectului şi a 

objectului şi presupune o elaboraţiune mentale, 
-o asociave voită până la un punct 6re-oare. de 

noi, o judecată a nostră proprie. - 

1) Binet. Psyehologie du ruisonnement (Paris 18860] u- 

sâmănă acest fenomen eu un reflec cure se retrage ind- 

ele, spre « nu să manifesta în, afară piu mişcări, 

şi "L consideră -cu un fenomen cu tolul fiziologic, 
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In ori-ce- precepere deosebim doue lucruri : 
inateria şi forma. 

Materia percepţiunii este dată de sensatiile nâs- 
tre; forma percepțiunii este hotărită de combi- 
narea acelor sensatiuni,—combinare condiționatiă 
de puterea, care concentră mintea nostră asupra 
unui object, alegând sensaţiile venite din afară și 
deosibindu-le de ilusiile şi halucinaţiile nostre. 

Ceea ce complecteză şi formeză perceptiu nile 
nostre este atențiunea nâstră, care combină exci- 
tațiile externe in raport cu cele interne, deştep- 
tate de interesul, saii sentimentul ce ne inspiră 
objectul perceptibil. Aici, este casul de a observa 
cum sensaţiile considerate din punctul de vedere 
“calitativ: se asocicdă cu sensaţiile din punctul de 
vedere al tonalităței. Dacă un object provâcă in 
Noi senlimentul plăcerii, suntem atentivi depăr- 
tând ori ce altă sensaţie străină, și ast-fel, sen- 
saţia din causa interesului ce ne inspiră devine 
perceplivă, 

II. CONSERVAREA SENSATIILOR şi REPRODU- 
CEREA PERCEPTIILOR. 

Representarea. 
I. Elementele şi operaţiile representă rii.— 

2. Ideia tonpului, a spaţiului şi a causalității. — ltesul- 
. - late şi conclusii. 

Representările exprim urmele modificărilor in- 
terne, cor&spundetii e cu tendinţele centrelor ner- 

„vose de a le reproduce. Fie-care sensaţie intu'a- 
deve&r, fiâ-care iişcare celulară care trece dintr'o
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circonvoluție. cerebrală -in alta, lasă în urma ei o persistență de acţiune, o! disposiție de-a se reproduce. De indatii ce ocasiunea să “presentă, 
de iindată ce o nouă sensaţie saii -o nouă idee 
turbură echilibrul static, prin o asociare nouă de 
sensaţii, se reproduce o sensație anterioră. Egte 
cunoscut că cea mai mică tendință a. spiritului inu”o directiune 6re-care pote să deştepte sen- saţii amorţite sait facultăţi latente; un stimulent 
Ore-care lucrând asupra elementelor - nervâse deşteptă sensaţii cari păreaă cu totul şterse din 
mintea n6stră, ” Sti 

Odată ce am dobândit o percepţie despre : un 
object, nu .pâte să nu se mai reproducă ; ea va (i deşteptată de fie-care din sensaţiile din cari se compune. Cine nu ştie că noțiunea ce am despre un lucru 'pe care. lam. vădut  odinidră pote să fie deşteptată numai Pipăind saii mirosind.: acel lucru, căci curentul nervos excitat de un singur simţ pote să ne des representarea com- plectă a tuturor sensaţiilor anteriore 1). 

Representarea dar, nu este de cât o repro- ducere a percepţiilor sait a asocierilor de 'sen- saţii anteridre. Ea cor&spunde. cu modificările nervose ce s'aii operat in. ț&săturile celulare ale | organismului nostru, față cu mişcările exteridre ce ocasionedă reproducerea lor, - 
- 1. Representarea implică : a) conservarea sen- saţiilor anteridre, condiţionată de persistenţa sai 

  

V Maudesley. Physiologie de VEsprit, trad. de Van- glais. Pavis 1879. 
5353 c. Leonardescu, Principiu de psichologie 9
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de disposiția mişcărilor centrelor nervâse in di- 
vrecţia obicinuită, şi d) reproducerea şi asocia- 
rea lor cu sensaţiile noi şi cu ideile de (imp, de 
spațiii şi de causalitale, formate, pe nesimţite în 
mintea n6stră, din causa duratei necesarii pen- 

tru alcătuirea percepţiunilor, a succesiunilor sen- 
sațiilor şi din causa presenţei objectelor intinse 
cară aii causat acele sensaţii. 

2. Acest mod de a ințelege fenomenul repre- 

sentării ne face să vedem că conceptele elabo- 
rate de mintea nostră (causalitatea, limpul Şi 
spaţiul), cari servesc a ne infăţişea lucrurile ce 

ai cădut sub simțurile nostre intră în conceptul 
representării caşi mișcările exteridre, caşi ob- 
jectele,  cunoscinţelor nostre. Aceste concepte 
inb”'adevăr corăspund cu impresiunea totală a 
succesiunii interne (fimpul), sait a succesiunii 
externe (spațiul şi causalilatea) a representări- 

lor. Pe câtă vreme, sensaţiile se succed, se aso- 
cicdă, in contormitate cu mişcările din afară, re- 
presentându-ne lucrurile ce aii cădut odinidră 
sub simțurile nostre, vom avea siideca de timp 
de spațiii şi causalilate. 

- Resultate şi. conclusii.— Representarea nu este 

condiţionată la inceput de conceptele timpului 
ale spațiului şi cuusalității); numai cu des- 

voltarea minţii nostre, aceste concepte sunt in- 
dispensabile, pentru representările nostre. Intr'a- 

1) După cum u crejut Raul.
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devăr, animalul, copilul chiar 'şi representă lu- 
crunile fivă să aibă aceste idei; copilul n'are un 
trecut pe care săl opuie presentului sai viito- 
“vului; trecutul săi nu este pentru el de cât. i- 
câna domnitâre a unor grupe de sensaţii necla- 
silicate, ne orinduite intr'un mod sistematic. 
Acelaş lucru se intimplă şi cu animalele; ele 
Şi representă. lucrurile fără noțiunea timpului. 
Elefantul, de exemplu, din causa asociaţiilor me- 
canice. 'şi representă lucrurile ca presente. La 
vederea unui om pe care la lovit odinidră să 
asoci6dă int”un mod mecanice sensaţiile din țre- 
cut şi să repede. asupra lui. cași când Par lovi 
actualmente, cași când sar apăra de atacwile 
indreptate în contra sa (1). - 

III. CONSERVAREA PERCEPTIILOR și REPRODU- 
CEREA REPRESENTĂRILOR. 

Ideația - 

4. Localisarea ideilor.—Resultate și conclusii. 

Reproducerea percepţiunilor. anterire nu este 
ultima procedare de asociaţie. a .sensaţiilor; a- 
cestă formă de asociație. pâte să se complice din 
noit prin reproducerea şi asociaţia .representări- 
lor anterine dând nascere la ceca-ce numim 
idei. Mintea omentscă este făcută ca 'de la o 
combinare de representări ce se reproduc să se 
„inalțe la o idee sait la o representare a repre- 
sentirilor ; — representiindu-ne, de exemplu, ) 

i! Gaya. Genise du temps, avec une prăface de Je, 
Fouillet.
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sale concepem o noţiune generală, . 
Acestă procedare prin care idealisăm impre- 

siile repetate este forte complicată. Ea presu- 
“pune o desvoltare mentală, conditionată de for- 
„marea unor pături de fibre şi de celule cere- 
brali mai superidre de cât acelea destinate pen- 
tru percepţiunile concrete. O funcțiune psicho- 
logică complexă presupune neapărat o. structură 
cerebrală . identică, —o regiune mai superidră a 
creierului destinată a elabora saii combina re- 
presentirile şi tâte elementele vieței sufletesci 
pentru a priimi o formă. Acestă regiune, care să 
pune in mişcare prin curentele nervâse provo- 
cate de curentele centrelor. perceptive asociate, 
este după cea mai mare parte de fisiologi și 
psichologi, aceea a loburilor frontali, cari sunt 
unite, prin fibrele: ce alcătuesc substanţa albă a 
circonvoluţiilor, cu cele alte loburi a emisfere- 
lor cerebrali. 

Dar, nu putem atribui "acestei părți a creie- 
rului întrega procedare a ideaţiei, căci acestă 
regiune, separată de cele alte centre ale siste- 
mului. nervos, nu ar putea de loc funcționa. 
Pentru acest cuvint, gindesc că localisarea i- 
deilor în loburile frontali este o atirmare pri- 
pită. Acestă afirmare: ar avea bază când. func- 
țiunea loburilor frontali a» fi separată ori inde- 
pendentă, dar, condiționată de centrale percep- . 
tive, trebue să ințelecem că ideaţia este pregă- 
tită și de asocierile celor alte centre mai înfe- 

fiinţă concretă cu tote proprietăţile și calitățile



  

DESPRE IDEAȚIE 133 

ridre, fără cari nu se pote înțelege 
ganică a sufletului 1). .. pe 

Dar, admițând chiar că ideaţia ar corăspunde 
in totul cu mişcările regiunii 'loburilor frontali, 
ideile propriii dise nu pot fi localisate aci. Ide- 

“atia în general nu pâte.a se reduce numai la 
asocicvea şi reproducerea  vepresentărilor. A- 
ceste procedări ar condiționa numai ideaţia: în- 
conscientă, nici de cum ideaţia conscientă care 
dă adevărata formă representărilor 

Ideile nu pot apărea cu caracterul lor propriit 
inaintea consciinții- fără o nouă procedare ulte- 
riGră psichică 2). Nu este destul ca: representă-. 

rile să se reproducă şi să se asociede transtor- 
mându-se in idei, — trebue; ca aceste idei: să a- 
“pară înaintea conscienţii cu. caracterul lor de 
universalitate. . SI ae 

* Resultate şi conclusii. — Nu putem localisa 
ideația fiind-că nu scim cum funcţioneză  regi- 
unea .cor&spundătore a creierului, formată în 
decursul timpului prin experienţele moştenite 
şi repetate, Sciința nu ne-a putut face să asistăm 
la mişcările loburilor frontali şi nu ne-a arătat 
până la ce punct aceste mişcări corăspund cu 
procedările complicate ale generalisărilor nâstre. 

Acâstă procedare a ideației este cu totul mis= 

unitatea or- 

  

1) Acest mod de au ințeleye ideația se deosibesce alăl! 
de vederile acelora cari exageveă rolul centrilor me- 
dulari, cât şi de vederile acelora ce eragerălă - rolul lu- 
burilor frontală. 

>). videa mai departe : Cugetarea. Ideaţia conseientă.
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teri6să ; nu posedăm incă instrumentul care ne 
ar ajuta să vedem mişcările complicate ale cen- 

telor de ideaţie; loburile frontali desfăcute de 
cele alte centre encefalice şi spinali sunt mute, 
nu ne spun nimic! 

Ceea-ce scim intrun mod positiv este că ideca 
vesultă din combinările făcute a tutor elemen- 
telor vieţii sufletesci şi în special din combină- 
rile: representărilo» provocate de percepţiunile 
lucrurilor, cari, la rândul lor; ait fost provocate 
de sensaţii şi de excitaţiile venite din afară. 

Ideile nu cor&spund de loc numai cu mișcă- 
rile loburilor frontali, dar cu armonia şi cu u- 
nitatea tutor centrelor vieţii suflelesci!). Ele 
nu vin de sus, dar de jos: de la lumea din afară: 
in care trăim, de la experien ţele ce: facem în 
vieață. Pe de altă parte, ideile nu sunt inăscute 
in înțelesul idealismului platonician, dar în înţe- 
lesul că omul este făcut, in virtutea legei evolu- 

„iei şi a moştenirii, să coneâpă idei, în urma ex-: 
perienţolor ce dobindesce în vicţă. 

1) Vodi mai sus: Partea I Cap. I, II, III; Legătura 
de unitate a tutor părţilor sistemului nervos pay. 48.
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2. Asociarea ideilor. 

Leea generală « asocierii ideilor. Coudiţiile 
de asociwre. 

Asociavea ideilor este o procedare psicholo- 

gică asemănitâre cu aceea a reproducerii per- 
cepțiunilor şi representărilor. După cum sensa- 
țiile, perceptiile şi representările se asoci6dă și 
se reproduc în ordinea esperienţelor nostre tre- 
cute, de asemenea, ideile se asocicdă şi se re- 
produc int”'un mod succesiv și indefinit, în con- 

formitate cu tendințele nostre dobindite Sail 

moştenite. . 

Este un fapt cunoscut de toţi că o idee deş- 

teptă alta, intocmai după cum o sensaţie este 
urmată de alta, că vederea unui object adese 

ori amintesce spiritului nostru situaţiuni, sen- 
timente, caii odinidră ne-a afectat. Dacă trecem 
pe un drum pe unde altă dată am călătorit cu 
un amic, objectele ce întilnim în giurul nostru 
ne fac să ne aducem aminte de cele mai mici 
lucruri ce făcea objectul conversaţiei ce am a- 
vut cu el. Casele, satele, riurile sunt însemnate 

cu suvenirul cugetărilor, impresiunilor ce ne 
preocupa când le-am văzut.— Se pare că ori-ce 
lucru present care are raport cu un lucru tre- 
cut ne aduce aminte de al treilea lucru şi acest 
din urmă de un altul şi aşa mai departe. Există
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intre idei acelaş raport ce există intre cuvinte. şi intre frasele unui discurs, — acelaş raport, ce se observă intre lucruri: o atracţiune, o cohe- siune analogă cu aceea ce se observă intre mo- leculile unui tot material, 
Acest fenomen al asocialiunii ideilor este forte complex căci resumă in sine tote procedările de asociaţii psichice de la primul moment al vietii, ŞI, corăspunde cu asociaţiile ce se fac intre stă- rile. fisiologice. EI represintă legea universală psichologică, . care . imbrăţişedă intregul meca- „nism al vieții sufletesci, care explică în fine, coordinarea: intrun mod erarchic a stărilor con- sciente şi inconsciente: - 
Ideile se inlănțuese împreună după cum se u- nesc reilexele, dispcsiţiile născute individuale, sensaţiile, representările, etc. De vreme ce tâte elementele psichice' se combin: impreună şi se armoniscdă in. vederea echilibrului statie al vi- oții sufletesci, ideile :la rindul lor trebuese a se combina în acelaş scop, în conformitate cu dis- posiţiile moştenite, cu mediul în care trăim şi cu educaţia ce primim în vieaţi. . . pr „acesti: lege a asociațiunii ideilor, după Her- „Dart, representă. lupta ideilor pentru: consciință, Ideile în decursul vieţii devenind nesce forţe, o luptă. se incinge -intre ele pentru a lua un loc inaintea cercului luminos al consciinţii depe in- tensitatea lor, Acelea, cmi sunt slabe; cădend în luptă,“ sunt depărtate de cercul luminos al con- sciinții și se intunecă;: acelea, cari sunt persis-
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tente cad in domeniul consciinţii și se asociedii 
după puterea lor de resistență. 

Dar, acestă teorie a lui Herbart trebue com- 

plectată. Triumful ideilor în lupta lor nu de- 
pinde numai de calitatea lor 'representativă, de 

conţinutul lor, dar şi de calitatea lor afectivă, 
de cari sunt insoţite, și de raportul lor cu voinţa. 

Lupta ideilor și prin urmare asociaţia lor este 
neapărat preparată, de procedările psichice cu 
cari ne-am octipat până acum şi este condiţi- 

onată: 

10 de constituția anatomică a centrelor ner- 

v6se, adecă de gruparea celulelor în ganglionele 
cerebral; - 

: 90 de experienţele individuali, adecă de seria, 
sait ordinea experiențelor fe-căruia'; 

30 de educaţia şi de mediul în „care_tr iesce 

individul; -. e o 
4 de resultatul antagonismulut dintre idei 

care; se hotărăsce de intensitatea, durata, precum 

şi de legile speciale ale: asociaţiei cari sunt: 
a] aceea a raportului 'dintre causă şi efect; 
D) a raporturilor de similitudine sait de con- 

twast; . - 

c): în fine, aceea a contiguitiiţii în „timp și în 
spaţiii. 

3. Felul de asociațiune a , ideilor, 

Asociații de contiguilate. — D. Asociații similare. — 

c. „Asociații de causalitale 

- Există asociații de contiguitate in timp şi în 
spatii, asociaţiuni “similare “și de causalitate.
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d). Asociaţiile de contiguitate sunt acelea cari ai mai existat mai înainte din causa alcătuirii celulelor cerebrali, a modificărilor aduse dispo- sițiilor fisiologice în urma experiențelor făcule. in vieaţă şi cari se reproduc din noii, 
Ideile se asocieză prin contiguitate, ori de câte ori sai găsit de un număr de ori unele în pre- - senla altora, sati, s'aii mai succedat unele după altele. Dacă ideile A, B, C, D au fost într'un 

moment dat unite între ele formând un tot 'T, 
ele pot să se asociede din noii, ori de câte-ori una din aceste idei va apărea conșciinţii. 

Acest fel de asociaţii depind neapărat și de legea obiceiului, de deprinderea minţii n6stre de a reproduce acelaş lucru. De sigur, asociaţiile să 
fac mai uşor prin repetire; citind de mai multe 
ori o poesie ne deprindem a o reproduce; este destul să ne aducem aminte de primul vers şi cele alte urmedă fără multă ostenelă. Acelaş lu- cru să observă şi în asocierile de idei. Când, mai 
multe idei sai succedat into ordine drelcare in mintea nâstră, ele să vor sueceda in acelaş chip ori de câte-ori prima ideie din lanţul idei- lor va apare în mintea nâstră, 

b). Asociaţiile similare sunt acelea cari să fac în virtutea afinităţii lor, în virtutea convenţiinei lor. Astfel, tote ideile, cari fac parte din conce- ptul unei noţiuni generale, sai cari pot servi ca elementele unei judecăţi analitice, să atrag unele pe altele. Ideea de curcubeii trage după sine ideile colorilor din cari se compune; i-
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deea de corp, ne face să gindim la ideea intin -- 

derii şi aşa mai departe. 
c). Asociaţiile de causalitate sunt acelea de-: 

terminate de raporturile dintre causă şi elect,. 

dintre mijloc şi scop, dintre principii şi conse- 

cuențe. Ideea de causă trage cu sine ideea de: 

efect, ideea scopului aceea a. mijlocului, în fine 

un principii! ne face să gindim la consecuente. 

Resultate şi conelusii.— ldeile nu se asociâdă. - 

din întimplare, dar în conformitate cu condițiile 

de formare și de desvoltare a individului şi în. 

vivtutea fie-căreia din legile de asociare. 

- Asociaţiile ideilor depind de intensitatea lor, 

de calitatea lor afectivă, de raportul lor cu vo- 

ința, în fine de raportul lor de succesiune; de 

coexistență şi de causi și elect. 
-Dar, dintre tote asocierile, acelea de contigui-: 

tate sunt mai eficace, şi am putea dice, că im-: 

plică tâte asocierile posibile. Dacă se admite in. 

principii că două sai mai multe idei cari Sail. 

allat în contiguitate se sugeredă unele pe altele,. 

— dacă ideile cari se atrag prin afinitatea lor,. 

sai prin velaţia lor causală, a trebuit să se gă-: 

sâscă în contiguitate în mintea nostră, atunci, 

totul se pote explica prin reproducerea obici-: 

nuită a asocierilor din trecut. 

-V. PANTASIA ȘI IMAGINAȚIA 

4. Caracterul imaginaţiei 

- Imaginaţia este activitatea fantastică a minţii 

nostre prin care percepțiile, representările și.
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ideile să asoci€lă în ordinea sentimentelor, do- vințelor şi plăcerilor nostre, ear nu in aceeâ a “experiențelor şi a asocierilor anteridre. — Ea modifică stările nostre intelectuale (percep- țiile, representările și ideile) după tendinţele determinate de sentimentele nostre şi de prisosul puterii n6stre sufleteşci arătându-ne până la ce punct elementele. afective pot influenţa inteli-- "gența. : tii a Expresiunea cea mai înaltă: a activităţii men- „tale, imaginaţia, ne impinge a da o formă sen- sibilă prin ajutorul artej tutor formelor intelec- tuale inchipuite de noi, creând lucruri cari să asea- mănă cu acelea ce am: perceput dar de cari să. deosibesc cu desăvirşire. Simbolul geniului, ima- ginaţia, face pe artişti, pe poeţi şi pe învățați să producă lucrări originale la cari nimeni n'a pu- tut gindi. - a 
„In oră-ce: operă: a imaginațiunii într'adevăr, găsim ceva noii care nu: există in percepțiune: nesce combinări noi, cari une-ori să armonizedi întrun mod exact cu vaporturile reale şi esen- țiale ale lucrurilor. Când, de. exemplu, combi- nând întrun tip, Gre-cari caractere specifice a animalelor, ne inchipuim un animal. pe care nu lam vădut, creen, cași natura, prin puterea ima-. ginației şi cu ajutorul unor elemente veclii, o nou& formă de fiinţe. a 
Ceea ce caracteriseă, întrun mod precis, ima= ginaţia este Creavea unor forme intelectuale și sensibile noi ce nu cor&spund cu experiențele n6s-
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tre anteridre şi cu formele lucruiilor preceptibile. 
Baza imaginaţiei -dar este puterea. creatâre 

(fantasia,) corespundătâre cu desvoltarea organi- 
 sațiunei psichice şi cu prisosul de forță de care 
dispune individul. 
Formele imaginaţiei sunt cu atât mai superiâre cu 

cât individul ajunge a reproduce în afară înti'un 
mod viii percepțiile şi ideile sale in ordinea con- 
cepută de el, ear nu in ordinea experiențelor sale. 

2. Formele imaginaţiei. — Resultate 
și conclusii. 

Imaginaţia 'este de atâtea felu câte sunt şi 
tipurile sai caracterele individuale. 

Ea este:.. 
“a) Represenlalivă când reproducem impresiile 

„de mai nainte prin imagini sensibile, create de noi. 
— Acest fel de imaginaţie representă lucrurile ab- 
sente, inprospătându-le i in mintea nostră cu neşce 
fovme materiale inchipuite de noi şi ne face să 
vedem lucruri cari nu sunt pr esente, să audim 
sunete cai nu vibreză la urechile nâztre. 

Acestă reproducere a percepţiunilor trecute să 
deosebesce de halucinaţiile n6stre e) prin faptul 
că ea nu este hotărită numai de mișcarea anor- 
mală a centrelor nervâse, de sugestiunile provo-. 
cate de frică Şi din causa ignorenţii nostre, dar de 
puterea fantasiei nostre, şi de dorul lucrurilor 

1) Vedi mai sus: Percepţiunea. Ilusiile şi halucinaţiile 
ndstre p. 118. .
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«absente. De acesti imaginaţie ne servim, când, 
-descriem oraşe şi ţări pe cani le-am vădut odi- 
nidră, când povestim aceea ce ni sa intimplat 
-când în fine, representăm pe pânza nâstră cu co= 
ori vii lucrurile şi ființele pe cari le-am vădut 
-odini6ră. 3 

b) Constructivă praelică, (este imaginaţia) când 
:creem diferite mijlâce pe cari le combinăm în 
-vederea unui scop. De acest fel de imaginaţie, s'a 
servit omul în tot-d'a-una în lupta vieţii sale 
pentru a pune puterile naturii în serviciul său 
şi a-şi da samă de ele; progresul material ce s'a 
„realisat în lume representă urmele evolutiilor a- 

» cestui fel de imaginaţie. Fisicul şi chimistul, cari 
sinventedă instrumente prin ajutorul căror'a fe- 
“nomenile naturii apar în laboratorul lor, archi- 
„tectul care conicepe planul unei case şi care 'l aplică - 
pe teren, combinând tot materialul adunat peu- 

„tru construcţiune, fac us de acestă imaginaţie. 
c) Poelică, când creem eroi, persone pe cari 

“le caracterisăm prin cuvintele ce le punem în 
„gura lor, corăspundătâre cu asocierile ideilor 
“nostre, în scop de a deştepta sentimentele sati 
„pasiunile de cari suntem stăpâniţi. | 

d) Artistică, când, sub impresiunea unui sen- . 
timent,. căutăm a-l representa prin forme sensi- 
bile, combinând sunetele, colorile, in fine dând. 
o formă petrii sai bronzului. De acest fel de i- 
maginaţie să servesce muzicantul, sculptorul, pic- 
torul pentru a deştepta in noi bucuria sai in- 

:tristarea, iubirea, uva, etc. 
e) Scienţifică, când combinăm resultatele ob-
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servărilor şi experienţelor nâstre pentru a co= 
munica altora idei noi, corespundătore cu fapte 
noi. De ast-fel de imaginaţie sai servit toți 
inv&țații concepând ipotese noi, cară aii contri- 
buit la progresul sciinţii, ori de câte-ori ele aii 

putut a se verifica. S& pare, că omul de sciinţă, 
care iubesce a cunâsce secretele naturii, creâdă 
adevărul! Expresiunea celei mai înalte manifes- 
tări a evoluției organice, invăţatul, prin puterea 
fantasiei sale lucrâdă de multe-ori cași natura 
fără scirea sa creând lucruri no.) 

Nesultate şi conclusii. — Imaginaţia este feno- 
menul cel mai complex al asocierii sensaţiilor 
perceptive, in raport cu sensatiile afective. Ea pre- 
supune un prisos de forță, depe care să măscră 
puterea fantasiei nostre. 
Imaginaţia, de ori-ce iel ar fi, este condiţionată 

de caracterul specific individual, de stările orga- 
nului nostru aperceptor, care varicdă în ori-ce 

moment al vieţii, potrivit cu starea sa de vigâre 
„Şi de sănătate. 

In imaginaţie, elementul afectiv al sensaţiilor 
fiind predomnitor, un' prisos de forță psichică 
este indispensabil; cu cât acest prisos va fi mai 
mare, cu atât imaginaţia va luora cu mai multă 
putere, creând lucruri cari nu există în natură. 

  

:) Maudestey. op. cit.
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 CAPII 

Apercepțiunea 

ORGANUL APERCEPTOR. . 
Conşciinţa 

Î. Caracterul. conșciinţii. 
1. Puteveu de oprire finhibiţiel, — 2. Tonul echilibrului 

slatic al vieţii. — 3, Seiinţa interioră. — 
| - Resultate şi conelusii. , 

Apercepţiunea este fenomenul cel mai insem-: 
nat al vieţii psichice, — este operația prin care 
individul, in conformitate cu caracterul săi spe- 
cilic moştenit, incepe a-şi da samă de tote ele- 
mentele vieţii sale, adunate și păstrate din twe- 
cut, pentru ca, față cu luimea din afară, cu ex- 
perienţele sale personale, să prindă şi că asimi- 
lee elemente noi desvoltând ast-fel din ce : in 
ce ființa sa. - 

Această operaţie, care transformă ceea ce era 
necunoscut (inconscient), este însoțită în tot-d'a- 
una de un sentiment de tendință, care are o 
bază fisiologică sk presupune un organ apercep- 
tor, pe care psichologii '1 numese conşciință. — 
Gragiă conșciinţii întradevăr. elementele vechi 
psichice să combin cu cele noi, să organiseadiă 
din ce în ce mai mult pentru a ne reprezenta 

"acestă lume nemărginită de fenomene subjec- 
tive, cari apar şi dispar în conformitate cu ten- 

”



2 

DESPRE APERCEPŢIE 1% 

dinţele mişcărilor centrelor. nervâse  encefalice 
sai. cu disposiţiile lor obicinuite. : 

In interiorul nostru, cași pretutindinea îm- 
prejurul .nostru, să observă o mişcare, adecă o 
schimbare continuă şi o succesiune de stări. — 
Jocul celulelor cerebral, condiţionate de jocul 
celulelor celor alte centre nervâse inferidre, co- 
vespunde cu jocul. emoţiunilor, presentaţiilor, Te- 
presentărilor şi ideilor. . 

1: Acestă mişcare a stărilor interne are .0 di- 
recțiune, o iuţeală şi o extensiune. Ea este câte- 
o-dată lentă, alte-ori răpede, şi să propagă in di- 
ferite sfere mai mult sai mai puţin întinse ale 
cugelării, emoţiunii şi voliţiunii, potrivit cu sta- 
vea nostră de sănătate, de. bolă, de repaos, sai 
de ostenelă. Dacă puterea nostri de resistenţă, 
“invinge excitaţiile exteridre, activitatea conșciinţii 
să măresce: răpede şi “ie o direcţiune, dacă 
este invinsă de împrejurările momentului să 0- 
presce. 

Conșciința exprimă în tot-d'a-una starea de 
impedecare, de echilibru saii de întârdiere a im- 
pulsiunilor n6stre. | 

2. Exercitând o reacțiune în contra excita- 
țiilor exteridre, consciința, ne dă tonul echili- 
brului static al vieţii sulletesci, al Eului nostru 
şi ne informedă de tot ce să petrece în noi, de 
tote mişcările sensoriali, de tâte curentele ner- 
vose, cari pot impedeca şi prin urmare strica 
gruparea sensaţiilor, a representărilor şi ideilor 
deja formate, 

53.913 C. Leonardescu, Principii de Psichologie.: 10
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3. Faptul esenţial ce caracterisedă consciința 
este şciința ce :avem de interiorul nostru, de 
Eul nostru faţă cu ' impresiunile în cari ne a- 
flăm,—este lumina, care: apare în automatul vie- 
țuitor, care insoţesce tâte elementele vieții, sai 

„care să adaugă ciite-o-dată pe lingă procedările 
nervâse ca colGrea violetă ce priimesce: chloru- 
rul de argint când "1 expunem la lumini. 

Resultate şi conclusii. — Conşciinţa caracteri- 
sată ast-fel nu este numai un fenomen întim= 
plător, care să adauge în cursul evoluţiei la 
mişcările centrelor nervâse pentru a representa 
fasa f nale, ultimul termen al unei serii de ele- 
mente ce:'să asoci&qă. Acest fencmen, chiar daca 
nu ar schimba în nimic natura elementelor psi- 
chice, representă partea subjeciivă a activităţii 
n6stre mentali, care [rin reacţiunea sa dă un . 
aspect cu totul noii vieţii de relaţiune. 

II. Elementele şi operaţiile consciinții. 

1. Sensaţiile şi slările mentali. — 2. Opevaţiile 
cousciiuții. ” 

1. Elementele primitive ale conşeiintii, sânt 
sensaţiile de tot felul din a căror combinare re- 
sultă stările mentali. 

Stările mentali cu tote acestea, nu sunt iden- 
tice cu conşciința, căci aceste stări nu sunt în 
tot-d'a-una insoţite de conşciință. Stările mentali



  

  
| 

CONȘCIINȚA 147 

pot să se combine intrun mod automatic fără 
şcirea şi participarea ndstră, asemănându-se cu 
combinările şi. mişcările animalelor inferidre, cu 
emigraţiile, de ex., a pasărilor în scop de a găsi 
regiuni mai căldurâse. - 

„+ Elementele vieţii psichice într'adevăr, asociân- 
du-se n'aii tâte aceiaşi sârtă ; acele-a, cari nu sânt 
persistente nu pot intra în combinarea fenome- 
nelor ce să formnedă din noi. — 0 durere care 
n'ar dura de cât un minut, o sensaţie care n'ar 
existe de cât în «tare latentă statică-nu pot fi 
de cât neşce vibraţiuni newvâse; în fine, o inlân- 
țuire sâii o asociare de idei este o procedare or-, 
ganică care nu: este identică cu o stare de con-, 
şciinţă. Impresiile, de exemplu, causate de ob- 
jecte ce nu ne-ar deştepta nici-un interes şi i- 
deile neputernice ce nu produc .schimbări mo- 
leculare cari să se propage până la ganghiânele 
sensoriali, nu pot fi considerate de cât ca neşce 
reflexe, fără nici-un efect psichic. 
9. Sensaţiile şi mişcările nu sunt conşciente 
de cât numai când intervine atenția ndstră vo- 
lontară pentru a împedeca asociarea automatică 
şi când, graţie apercepțiunii n6stre păstrăm su- venivul asocierii trecute şi "1 comparăm cu aso- 
cierile presente pentru a ne da sâma de uni- tatea şi de ideiititatea persânei nâstre D, :, 

Ast-fel, atenţiunea, păstrarea, reprodiucerea,: 

  

1) Vezi mai departe: Unitatea și identitatea  persona- dităţi, 
: N
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vecundscerea sai, localisarea stărilor mentali 1). 

sunt operaţii, cari trebuesc adăogate pe lânză. 

elementele primitive ale vieţii sulletesci (sensa- 
ţia şi mişcarea) spre a lorma conşciinţa. 

Consciința nu apare de cât numai când sun- 
tem atenţi, când în jurul unei idei domnitâre 
grupăm alte idei relative, când intrun moment 
dat 'ne dăm sema de combinarea ideilor făcute 
cu şcirea n6stră și când în fine, siintem în stare 
a combina sensaţiile presente cu cele trecute pen- 

tru a forma un fot, care este Eul nostru. 

- Intr'adevăr, consciinţa nu se deştsptă in noi 
de cât numai când ne deosibim pe noi în şine 
de cele alte lucruri, când dicem: cei,» racssta 
nu "i ei. ldeia de ceii» este anteridră ori-cărei 

“alte observări asupra n6stră. Inainte de a căuta, 

în îndoituvile materiei, în tesăturile celulari ale 
organismului, în sistemul nervos, conditia exis- 
tenții fenomenelor psichice trebue să şcim mai intei 
că stintem. Cum aş pute căuta cugetarea in mişcă- 
rile creierului mei, cunoştinţele in organele spe- 

ciale ale simțurilor speciale, dacă nu şciii că cuget, 
că percep ? Observarea trebue să aibi un scop. 
Inainte de a observa trebue să şciii ce să observ. 

- Resultate şi conclusii. — Conşciința nu este 
numai resultatul combinărilor, sensaţiilor sait a 

diferitelor elemente ale vieții, — dar mai cu semi, 

resultatul procedărilo» apercepţiunii:. a aten- 

- 1) Vezi mai departe Partea II-a Cap, III; Procedă- 
rile apercepțiunii, E
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țiunii, a păstrării, reproducerii şi recunoscerii 
sai localisării stărilor. mentali. — . , 

In actul conşciinţii int'adeve&r ne dăm semă nu 
numai de sensaţiile nâstre, dar şi de silinţa de a le 
interpreta şi a lucra pentru a le păstra sait goni, 
în fine, pentru a av€ suvenirul lor şi al perso-. 
nalităţii nostre prin compararea stărilor presente 

„cu cele anteridre. 

Ceea. ce constitue . conşciinţa nu este numai 
sensaţia presentă, dar şi silința. n6stră presentă 
unită cu suvenirul sensaţiilor anteridre şi a si- 
linţelor. din trecut. 

III. Naşcerea conșşciinţii. 

Cel dânti fapt psichic. | | 

1 Ideia- primiliră a Eului. — 2. Ideia de suflet şi de 
corp. — Resultate şi conclusii. 

Dacă studiem pe om de la venirea sa în lume, 
cu disposiţiile sale moştenite, observăm că după 
cât-va timp se desveltă în el un fel de senti- 
ment vag de fiinţa sa. Acest sentiment, ori i-cât 
de confus ar fi este primul fapt care apare în 
ântea cercului luminos al conşciinţii şi care ser- 
vesce de bază asocierilor ulteriâre consciente. S8. 
şcie că nimic nu mişcă centrele superidre ner- 
v6se ale copilului, nimic nu să adaugă la dispo-, 
sițiile sale moştenite fără ca ideia de el insuşi 
să nu strălucescă în interiorul s6it. Copilul pâte 
să simtă, să sufere, fără să cunâscă causa sen- 
saţiilor sale, fără să se deosibâscă pe el de alte
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lucruri. — Mult timp trebue să trecă până ce un 
copil să 'şi formeze o idee clară de sine, până să 
ajungă 'a se servi de ântâia persână vorbind de 
el însuşi. : 
„ Acestă idee fiind expresiunea unității vieții 
sulletesci este un fapt fârte complex ; ea presu- 
pune o modificare rudimentară a sistemului ner- 
vos, adausă pe lângă modificările anterigre mMoş- 
tenite. Sensaţiile externe. adănzându-se la cele 
organice, asociate deja in conformitate cu con- 
stituţia individuală, modifică centrele nevvâse şi 
ast-fel, să nasce în noi prin ajutorul procedărilor 
misteridse. ale apercepţiunii sentimentul de ceea 
ce simțim, de ceea ce sintem, în ori-ce mo- 
ment, faţă cu împrejurările vieții. 

1. Acestă idee primitivă de Eul nostru să de- 
osibesce de aceia a învățatului saii a filosofului ; 
ea nu representă de cât starea vieţii sufletesc, 
abia eșită din peridda embrionară şi primitivă : 
o unitate de a cărei complexitate n'avem lu în- 
ceput nici-o conștiință, despre care nu putem 
afirma ceva. . 

Afirmându-ne pentru prima Gră, prin acâzta 
nu spunem ce fel suntem: corp sai suflet. Co-' 
pilul când dice: «eu», nu înţelege prin acâsta 
numai corpul săi, în înțelesul materialiştilor, 
sau numai sufletul săi, in înțelesul spiritualiş- 
tilor, dar ființa sa întrâgă: în unitatea sa în- 
divisă. - | 
"9. Deosebirea sulletului de corp nu este pri- 
Tnitivă dar consecutivă. Copilul nu vede inti'Ensul
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o natură indoită ; să simte numai că este unul şi să 
opune ast-fel la tot ce nu este el. Nu deosibesce în 
el un suflet şi un corp; elspune: co muscă este 
pe mine (pe corp), cânele m'a muşcat, suferi, 
“mi place, 'mi aduc a minte fâră a gindi că un. 
lucru pâte să se raporteze la“ corp sai la.su- 
flet. 

Dar, acestă noţiune considerată din punct de 
vedere subyectiv, nu pâte să fie inţelâsă ast-fel 
din punct de vedere objectiu. S& pare, că lim- 
bagiul vulgar este tot atât de corect caşi al 
Omenilor formaţi prin cultură. Dicem: crescă, 
slăbescii, albescii,.tot atât de legitim dupe cum 
dicem: cugetii, simţi, 'mi aduci a minte ete. 
Exemplele sunt fârte numerâse pentru a ne con- 
vinge că dacă ne desfacem de ideile metafisice, 
prin ei, nimeni nu pâte: înțelege numai corpul 
saii numai sufletul. Dacă dic: «Ei sunt care am 
desemnat acestă lore, vorba reii» vepresentă 
nu numai inteligenţa a cărei acțiune a fost ne- 
cesară pentru ca fl6rea să fiă desemnată, dar incă 
şi mâna mea, ate 

„- Resultate. şi conclusii. — Eul, considerat din 
tâte punctele de vedere, în unitatea sa totală 
nu este numai spirit sai numai materie, dupe 
înțelesul idealiştilor sai al: materialiştilor, dar. 
expresiunea raportului organismului nostru cu 
lumea exteridră, — raport, ce conșciința . nostră 
1 percepe deosebindu-ne de -tâte lucrurile de 
cari siintem înconjurați. | 

Actele care-l fac să se nască sunt pe de o
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parte, procedările psichice ale sensaţiei şi perce- 
perii, corespundătore cu faptele fisiologice ale 'i- 

ritabilităţii: mişcarea moleculară în nervi și me- 
canismul reflexelor, — pe de alta, procedările 
complicate ale aperceperii cari. încep din ce în 
ce a se desvoltat), Să - 

IV. Stările consciinţii. 

1.. Activitatea organică şi stările consciinţii. — 2. Succe- 
siunea stărilor consciinţii. — Cele trei momente 

ale vieţii sufletesci. 

1. Conşeiinţa exprimând velația organismului 
cu mediul în care să găsesce, relaţia excitaţiilor 
exteri6re cu: mişcările interne sai cu: curentele 
nervose descendente, stările sale sunt legate. de 
stările întregului sistem nervos. Este un fapt 
constatat astădi că 'principiul tuturor modifica- 
țiilor interne: să găsesce în corp. Dacă corpul 
este bolnav, simţim că cugetarea şi voinţa slă- 

beşce şi numai putem să raționăm și să legăm 
ideile, 
Dar trebue să observăm că conșciința psicho- 

logică nu exprimă evoluţia organismului întreg, 
căci activitatea organică are. o extensiune mai 

mare de cât cea psichologică. Acâstă din urmă; 
nu pâte să coprindă intrun moment dat: intrega 
mişcare a sistemului nervos. Acţiunile nervâse 
ai trebuință de mai puţin timp ca să se pro- 

  

17 A consulta, Wundt. Griindziige der physiol. Psicho- 
logie p. 709—741. 

,
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«ducă de cât cele conşciente, şi pe de altă parte, 
“nu tote sunt destul de energice pentru a ajunge 
“până la păturile corticale ale creierului şi a mişca 
ast-fel centrele nervâse superidre. 

Adaug încă, că stările conşciinții nu exprim 
mişcarea organismului din punct de vedere ob- 
jectiv, dar din punct de vedere al raporturilor 
sale cu lumea din alară. - , 

Dar ceea ce este "mai important: de observat 
este că o stare a conșciinţii nu pote exprima in- 
tr'un moment'dat nici întrega activitate mentală. 
Cercul conşciinţii fiind fârte ingust nu pâte co- 
prinde de-o-dată tâte formele psichice posibile, 
dar numai  nişce forme repetate, corespundătâre 
cu asociaţiile sensaţiilor, dictate de spontaneita- 
tea individului, deprins a grupa 'sensaţiile deve- 

nite percepții, idei, imagini ete. 
“Sensaţiile întradevăr, să asocicdă întrun mo- 

ment dat saii din punct de vedere cantitativ, 
sau din punct de vedere calitativ şi al tonalități, 
„Asociaţiile din: punct de vedere al tonalităţii dati 
„nascere la stările afective, cele din punct: de ve- 
-dere calitativ la stările intelectuale, în fine, acele 
“din punct de vedere cantitativ, la stări volontare. 

- 2. Aceste stări de conşeiinţă apar pe rând pe 
şcena spectacolului. interiorului nostru; nu pu- 
tem ave de o-dată mai multestări de conşciință ; 
fie-care stare cededă la timp prioritatea apari- 
țiunei sale; fie-care dispare din ântea aparatu- 
lui reilector pentru a' face loc unei alteia de 
o intensitate mai mare. -
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Dar ori cât de numerâse ar fi formele sai stă- 
rile psichice ele să reduc la trei” principali, co- 
respundătâre cu gradul de intensitate al pute- 
rei sufletesci şi cu acela al elementelor primi- 
tive psichice: reflexele, sensaţiile şi formele . lov 
diverse, cari, în lupta vieţii şi potrivit cu expe- 
rientele personale şi cu caracterul specific moș- 
tenit işi schimbă puterea lor» de resistență. Une 
ori suntem dominați de puterea emoțiilor, alte 
ori, de a ideilor, alte ori în fine, de greutatea do- 
rințelor şi decisiunilor nostre. 

Pentru a ne convinge de acest fapt al succe- ” 
siunei fenomenelor psichice n'avem de cât a ne 
observa în fie-care din aceste trei momente ale 
vieții psichice. 

Să ne observăm mai ântâiii în momentul în 
care suntem dominați de puterea emoţiilor ori 
a sentimentelor şi pasiunilor nâstre. In acestă 

„stare, voim să alungăm o suferință, o durere, şi 
cu tote acestea suntem trişti! Luptăm în contra 
sentimentelor şi pasiunilor nâstre şi nu putem 
în tot-d'auna.. reuşi! S5 "pare, că omul nu pote 
tempera indestul sentimsntul şi entusiasmul săi 
şi de multe ori chiar are nevoea se supune lui. 
Acela -care ar consulta raţiunea, dacă tre- 
bue să iubescă pe tata săi, pe copiii săi, patria 
sa, ar face o incercare zadarnică. Rațiunea pste 
să 'mi recomande a uri o persnă, dar dacă 'mi 
este simpatică o iubesc mai mult în: urma con- 
siliului săi. 'Tote calitățile ce nu le cunoşteam 
bine vorbesc cu mai multă putere sufletului
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nostru: ne silim a o uri şi ne este mai simpa - 
tică! Sentimentele năvălind in activitatea nâstră 
în momentul somnulenţii voinții şi a înteligen- 
ţii nostre, ne-ati captivat, fără şcirea  ndstră. 

Graţiă insă legii de compensaţiune, de multe- 
ori inteligența surprinde în patul săi sensibili 
tatea. De câte-ori absorbiți de.o cugetare, nu 
audim nimic, nu vedem nimic, — umblăm prin 
lume fâră a primi veri-o sensaţie! Descartes, fi- 
xând atenţiunea sa numai asupra lumii ideilor, 
pare a îi inchis simţurile, caşi Pascal când că-: 
uta proprietăţile geometrice. Ast-fel este omul 
natura sa sensibilă la rindul săii cedează prio- 
rilatea activităţii. intelectuale! - Pictorul ina- 
inte de a se servi de simturi pentru a zuarăvi 
pânza sa, trebue să caute imagina tabloului: săi 
in indoiturile. cugetării. : a 
„SE nu uit de a spune că activitatea intelec- 

_tuală: câte-o-dată este aşa de energică în cât ină- 
dușe şi activitatea 1idstră volontară. De câte-ori 
nu ne uităm în mijlocul cu setărilor. nsstre şi 
de câte-ori fără să voim a cugeta, cugetăm .ne- 
încetat! De sigur, tâte cunoştinţele nâstre nu 
sunt volontare. De multe-ori putem cugeta fără 
a voi. Nu putem să impedecăm. aparițiunea in 
interiorul nostru a o mulțime, de. idei, de cu- 
noşcințe şi suveniruri. Nu in tot-d'a-una mer= 
gem. depe suvenir, suvenirul asemenea vine şi 
ne domineză. Lucrurile cele mai inspăimântă- 
târe pot să fie subjectiul. unui plăcut suvenir 
Haec olim meminisse juvabit. - E
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“In fine, voința la rândul săi nu jâcă mai pu- 
țin rol în constituţia nâstră psichologică. Ea 
constitue caracterul cel mai însemnat al ome- 
nirii.. Une-ori omul, prin tăria voinţii sale ince- 
teză de a fi sclavul pasiunilor şi prejudițielor 
sale, devine stăpân: pe sine însuşi şi 'și reformă 
caracterul; alte-ori, grațiă acestei: facultăţi, deş- 
te ptăm activitatea nâstră sensibilă şi intelectuală 
N'avem de cât a ne examiria în momentul în 
care să produce o sensaţie și vom vedea. că per- 
cepţiunea nu este posibilă fără Gre-care atenţi- 
une din partea nostră, adică fără voinţă. Dacă 
voim a citi o carte, sensaţiile ce provocă in noi 
literile nu sunt îndestulătăre pentru a citi; tre- 
bue incă să fim atentivi! Şi, când este vorba de 
a ințelege coprinsul: acelei cărţi, lumina nu a- 
pare de cât in urma unei stăruințe şi perseverenţă 
ce punem în acest scop. Cine n'a distins, prin 
propria sa experienţă, silinţele adese-ori lungi 
şi ostenitâre, caii conduc mintea pe calea ade- 
vărului : cine n'a simţit acel moment luminos 
când suntem în presența intuiţiunii unui a- 
devăr? 

Resultate şi conclusii. — Stăvile conșciinţii 
exprim gruparea de fenomene psichice, cari în- 
tun moment dat pot deveni conșciente. Ele 
depind. de asocierile elementelor psichice, corăs- 
pundătâre cu asocierile mişcărilor fisiologice, şi 
să hotărăsc de puterea nâstră psichică care le 
asocieă după intensitatea lor. 

Formele acestor stări sunt neapărat condiţio-
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nate de imprejurările vieții şi de caracterul spe-: 
cilic individual moştenit. Ele sunt tot atât de: 
numerdse, câte sunt şi felurile de asociaţii psi- 
chice in stare de a deveni conşciente. |. | 
„Dar aceste forme ori cât de numerâse ar: 

fi să reduc la trei forme sait stări-ireduc-- 
tibile : a 

a) Starea intelectuală, reprezentată prin cu-- 
getave şi procedările sale ajutate de aperceptiu-. 

ne: raționamentul, judecata, conceptul sai, no-. 

[iunea ete, cari să traduc. in vorbirea nâstră;: 
„D) Starea afectivă, sai de. sensibilitate spe- 

cială, representată prin emoţiile, . sentimentele ş Şi. 

pasiunile nostre ; 
c) In fine, starea voinţii năstre, vepresentată: 

prin dorințele, tendinţele, decisiile şi actele: 
nostre. 

V. Condiţiile fisiologice ale conșciinții. 

-d. Creierul. — 2. Localisareu conşciinţii. — Resultate: 

şi conclusii. | | 

1. Depe experiențele făcute organul conşciin-. 
ţii este creierul. S'a observat că ori-ce operație: 
a conşciinții implică în sine o excitație a creie- 
rului. Pentru 'ca o sensaţie să apară în ântea. 
cercului luminos 'a: conșciinții trebue să fiiă 
destul de energică spre a mişca centrele ner- 
v6se superidre şi a turbura prin urmare chili-- 
brul statie deja stabilit, — trebue cu alte cu-: 
vite, să fiiă in stare a strica asociarea sensaţii—
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lor devenite percepții și idei formate în mintea n6stră prin moştenire, obicei, educaţie şi ex- " perienţă.! | 
Nu există o singură stare de conşciință care să nu fiă însoţită de o mişcare cerebrală. «ln 

circumstanțele ordinare, dice Al. Bain!), n'avem 
-conşciință de acţiunea creierului, dar în casul 
unei mari agitaţiuni de spirit sai după o muncă extraordinară de cugetare, Gre-care indisposiţie, 
Ore-care opresiune interidră ne spune unde este” locul răului, după cum durerea, ce simțim in membrele ndstre, arată muşchii cari ai fost 0ho- siți din causa mersului sai a unei munci con tinue. Observarea merge mai departe: consta- tm că o serie de emoţii vii sati un exerciții excesiv al facultăților: intelectuale produc o at- terare o slăbiciune morbidă în substanța cere- brală. Pe de altă parte, o rană, o bâlă alteredă 

facultăţile spiritului. O lovitură făcută asupra 
-capului ne face să perdem pentru un timp con- :şciința şi o rană gravă este de ajuns ca să per- 
dem memoria. O mare incordare a minţii ade- 
se-ori produce perturbații cerebrali ca acelea a 
inmoierii creurului /+amollissement du cerveauj. 
Nebunia adese-ori este insoţită de o afecţiune 
asemănătore, dupe cum să vede în vieață prin 
simptomele sale extericre şi dupe mârte in urma 
disecţiei.» | 
-- Baza fişiologică dar a conşciinţii. este mișca- 
rea creierului. Depe experiențele făcute: tâte: 

  

1) The senses and the Intelect,
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mişcările din afară să transmit prin ondulaţii 
nervâse creierului şi s& continui sub o formă, 
saii alta ca mişcări de tendință sai. ca mişcări 
de „branslaţiune, 
9. Totă greutatea insă, constă în determinarea 

cu precisiune a acestor centre ale creierului. E- 
xistă intwadevăr, centre volontari şi centre 'sen- 
soriali. Primele, sunt aşedate în partea anteridră 
a creierului, secundele, i în regiunile posteridre ale 
păturilor” certicale!).: Ei bine, în cari: din aceste 
centre este localisată concşiința ? 

S8 admite intrun mod general că conşciinţa 
este localisată în centrele părții corticali a cre- 
ierului, cu tâte acestea, este greii de a înțelege 
cum aceste centre pot funcţiona singure in actul 
apercepțiunii fără centrele volontari, SE şcie că 
apercepţiunea şi impulsiunea motrice sunt formele 
excitaţiunii volontare, care, une-ori este indrep- 
tată către centrele sensoriali, altă-dată câtre 
centrele motorii; apercepțiunea şi voinţa sint 
prin urmare două forme ale acelei-aşi impulsi- 
uni, — lucru care-face ca centrele cerebrali să 
fiiă în stinsă legături unele cu altele şi chiar 

să coincidă în Gre-cari împrejurări. Pe “de altă 
parte, trebue să nu perdem din vedere că cen- 
trele sensiorali sunt in tot-d'a-una în legătură 

  

1) Ferriev. Recherches experimentales sur la phys- 
siologie et la . patologie cerebrale „et les fonctions du 
«cerveau. -- a. .
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cu desvoltarea centrelor părţii anteridre a cre-- 
ierului şi a tutor celor alte centre inferisre 9. 

Dar, abstracțiune. facend de aceste fapte, este- 
destul să ne amintim că centrele sensiorali. de 
păstrare şi reproducere a percepţiilor . şi a re- 
presentărilor nu sint in tot-d'a-una conşeiente ;: 
fenomenul . cerebraţiunii inconsciente Probâză. 
că sunt procedări centrale inconsciente. 

» Ast-fel, cu 'tâte experiențele făcute până acum: 
nu putem localiza conșciința, dupe cum nu pu- 
tem localisa ideile). Ori-ce sar dice, nu să: 
pote afirma, cu siguranță, că păturile corticale 
ale. creierului constituii organul conşciinții ; este: 
imposibil de a se admite că numai acestă re- 
giune a creierului.are o imiluenţă asupra feno-- 
menelor psichice ; sintesa sensaţiilor care să re-- 
sumă in conșciinţi nu să pete inţelege fără u- 
nitatea sistemului nervos. Int adevăr, procedă-. 
rile psichice ale. sensaţiilor şi percepțiunilor: 
presupun faptele [isiologice ale iritabilităţii ; pe: 
de altă parte, ori-ce mişcare cerebrală nu este 
numai mişcarea transmisă din afară, care pote: 
să se pârdă, dacă este respinsă de mişcarea 
spontanee internă; acestă mişcare presupune o- 
intensitate de forţă înternă, determinată de ca-. 
vacterul specific al -individului şi formată prin 

  

1) Vedi mai sus, Partea I, cap. I, IL. Centrele ner-- 

vose în raport cu fenomenele psichice, 

3) Vedi mai sus Partea II, Cap. I, 11,2: Conservarea. 
percepliilor şi reproducerea representărilor. Ideaţia. 
Localisarea ideilor. pag. 131,
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păstrarea elementelor din trecut, parte încouş- 
cicnle, punte conşeiente ; —— vița sulletescă in 
decursul vecurilor devenind conşcientă nu. se 
-formeză numai din elemente inconşciente ; ea 
“trece nu numai de la inconşcient la conşcient, 
dar şi reciprocamente. Să şcie că tâte actele 
vieţii nostre au inceput prin a fi conşeiente, dacă 
nu in uoi, cel puțin in strămoşii noştrii 1). 

Resultate şi conclusii. — Conşciinţa nu de- 
pinde numai de o parte a creierului (regiunea cor- 
ticale). Dacă ne dăm bine semă de raportul din- 
tre fenomenile psichice şi funcțiunile sistemului 
nervos?) observăm că condiţia esenţială a exer- 
cițiului conşciinții este creierul intreg cu tote 
circonvoluțiile sale unit cu cele alte .părţi a sis- 
temului nervos. 

Neapărat, numai rapor tul armonic .al tuturor 
părților sistemului nervos, care implică in sine 
o pulere de vicță, constitue esenţa aparatului 
psichic. De intensitatea puterii de viță inhe- 
“rentă caracterului individual moştenit din. tre- 
cutatirnă. durata. și Hormele fenomenilor „Dsi- 
chice. 

Fenomenile psichice n nu sânt. de cât vesulta- 
tul antagonismului dintre sensaţiile n0i şi cele 
vechi transformate in imagini, representări, i- 
dei ete. Intensitatea “sai pevsistența . acestor din 
urmă determină modificările mentală ș. puterea de 

a, „Deloocuţ. Fliments de psyehoplupgue generale. Paris “1833 i, „- -. 

Ră Veţi ai sis Partea /, capi, ÎI. 

  

» 35.015 C. Leonurileseu, Principii de Psichologie. 41
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inhibiție a individului, lupta dintre curentele 
nervâse ascendente și descendente decide in- 
“adevăr apercepțiunile sati stiwile mentali. 

Conșciinţa implică o mişcare armonică a or- 
ganismului intreg, o echilibrare a forţii interne 
cu forțele externe.— O representare saii o idee, 
numai atunci nu se intunecă, nu dispare sai 
nu este alungată din colo de pragul conşciinții, 
când nu cade în lupta provocată de curentele 

"“nervose. S& şeie, de la Herhart, că manilestările 
vieţii devin în tot-de-una inconşciente, când cad 
în lupta incinsă intre ele, când nu sunt destul 
de complexe, de persistente, pentru a fi victo- 
vise. O idee nu pote străluci in indoiturile conş- 
ciinţii nostre de cât numai când energia curen- 
tului de ideatie nu se cheltuesce in afară, nu se 

descarcă asupra centrelor motori, dar. asupra cen- 

trelor sensoriali. Câte idei intunecate, câte suve- 

nivruri ce păreait cu totul şterse de atâta timp 

nu apar int”un moment dat in mintea nostră! 

Totul depinde de. echilibrul static şi dinamic 
al vieţii sufletesci, de antecedentele fisiologice şi 
de procedările psichice. Experientele făcute de 
cât-va timp ai probat că actiunea nervosă a 
cărei durată este inferidră celei psichice nu pote 
să deștepte conşciința. Fenorhenul care se for- 
mâză de arabă, dispare tot de grabă, la. cea mai 
mică .clătinare a fibrelor nervâse a emisferelor 
cerebrali. | | 

Conșciința este expresiunea intensității impul- 
siunilor interne. Cu cât, forța psichică impulsivă,
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este mai mare, cu atât fenomenile psichice sunt 
mai persistente. Iubirea, de es.,. inconşcientă 
dispare de indată faţă cu mobilele antagoniste, 
se măresce saii se intăresce de 'indată ce avem 
-cunoşcință de objectul afecțiunii nestre. Să şcie 
că o ispită pâte [i părăsită cu inlesnive dacă nu 
este hotărilă de cugetul nostru, pâte deveni re- 
sistentă dacă a priimit o formă în mintea nâstră. 

| CAP, III 
Procedările apercepţiunii 

I. Atențiunea. | 

"Caracterul şi formele atențiunii, dtenţia spontanee, 
Atenţia volontară. 

Atenţia este acea procedare a aperceptiunii 
prin care impedecăm saii respingem reflexele şi 
ssensaţiile, ce nu convin naturii nâstre. întun 
moment 6re-care, pentr u a ne concentra asupra 
unei idei, saii pentru a urma o serie-de impre- 
siuni şi de experiențe relativeja acel-aşi object, 

F aptul ce caracteriseză atențiunea este oprirea 
momentană a succesiunii “continue «a stărilor 
mentali in vederea unei asociaţiuni noi, deter- 
minate de o singură idee (monoideism), care ne 
interescză acum saii in viilor. i 

Fiind atentivi inlocuim diferitele stări ale con- 
şciinţii prin o unitate de conşciință relativă la 
un object. Acest lucru explică pentru ce în 
actul atenţiunii observăm că tote organele sim-
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țurilor s& opresc pentru -a se adapta “sati -in-- 
drepta asupra acelui-aşi punet.. Atenţiunea este: 
neapărat o stare excepțională, o slare de tuy--. 
burare momentană, ce să observă ori de câte-— 
ori sântem emotionaţi de tot ce ni să intimplă. 
in vi6ță pe neaşteptate in tavrea sai defavorea 
n6stră, ori de căte-ori dăm peste lucruri necu-- 
noscute și ne silim a le cunâsce într ehuințând. 
tot felul “de mijlâce. 
 Acâstă stare nu să pote prelungi mult timp. 
căci făcându-ne să cheltuim. din puterea nâstră 
sulletâscă ne obosim. După o incordare prelun-- 
agită a minţii, simțim inti'adever că ne este im- 
posibil de a mai observa saii ințălege ceea ce 
citim, şi in casul acesta din urnă lăsăm din: 

- mână cartea sai! jurnalul ce-l avem sub ochi, 
Atenţiunea pote să se indeplinescă sait cu 

şeirea şi voința ndstră, sait fivă şeiren și 00-. 
iuț mostră. In casul Wântâiii, ne dăm samă de: 
silința . nâstră “şi cheltuim mai imnultă energie: 
sulletâscă; in casul de al doilea, fără şcirea 'n6âs= 
ră culegem resultate mai mai “şi cu mai puţină 
ostendlă. 

De aci, resultă că atenţiunea este două feluri: 
- Atențiunea sponlanec, sai involontară care 
produce un maximum de efecte cu un minimunt 
de energie şi atențiunea voluntară sai intențio- 

„nată care produce” un minimum de electe e cu un 
maximum de silinţă din par tea nostră” n. 

1] Bilet. Maladie de la voloulă Paris 1885, și i Pryiho- 
logie de Cattention, Paris 1889.
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1. Atențiunea spontanee este naturală, pri- 
"mitivă şi să indeplinesce fără nici un artificii, 
fără vre un : mijloc intrebuințat de educatori. 
Ac6stă atenţie putem so observăm la copii şi.in 
„general la individele cari n'aii primit nici o în- 
vățătură,, dar cari. desvoltându-se în lupta vieții. 
învață a (i atentivi. Copilul care privesce jocul 
“paserilor, intrerupe cursul ocupaţiilor sale pen- 
tru a da atentiune nouălo» disposiții provocate 
-de lucrurile cari | intereseză, 

Ceea ce deşteptă atenliunea spontance sunt. 
stările nâstre afective, impresiunile “sati emoţi- 
unile produse de lucrurile şi fiinţele cari ne inte- 
Teseză în momentul pevcepliunii, cari pav a sa= 
tisface pornirile nostre naturali; este destul ca 

“un object sai 'un eveniment present, să ne in- 
tereseze, să fie favorabil desvoltării nostre, să . 
ne facă in line, plăcere şi, atențiunea “mostră. să 
-deşteptă prin o; rivea momentană a cursului ten- 
-dințelor nsstre obișnuite. . e 

Ast-fel, atenţiunea depindând de stările n6s- 
“tre afective, ori-ce' lucru nu o pote: deştepta.. 

Objeclul atentiunii nostre trebue neapărat să. 
provâce o excitare puternică, caresă oprescă cu- 
'rentul de idâăție deja. stăbilit mărind. in“ acelaşi: 
timp activitatea mentale pentru a putea resista 
tutor perceptțiilor şi tendințelor străine de ob- 
jectul atenţiunii. | 

9. Atenţitinea.. volontară; este_0 desvoltare a 
atențiunii spontanee, — o stare artilicială ce se 
lormeză prin educaţie, prin deprinderi artifi-
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ciale. Aşa când suntem dispuşi a petrece, a eşi 
din casă pentru a ne preumbia, -şi in acel moment. 

un amic al nostru ne viziteză facem act de a-- 
tențiune volontară conversind cu el. 

Ceea ce pote 'mări şi menţine acest soiit de- 
atenţiune este interesul - ce ne inspiră lucrurile: 

nu numai pentru present - dar şi pentru viitor. 

Este imposibil, de es., a atrage atențiunea cuiva,. 

a-'Isustrage de la ocupațiile şi deprinderile sale: 
obicinuite, dacă nu scim.-a ?l face să se intere- 

seze de lucrurile pe carii le arătăm sai despre: 
cari "i-vorbim. 

Dar ori-ce am face noi, ori cari ar [i met6-: 
dele didactice de cari ne-am -servi, nu vom pu-- 
te in tot-de-una reuşi a face ca cine-va să lie: 
atentiv cu scirea şi vointa sa. Ne este imposibil. 
a face interesante lucrurile, cari nu ne atrag in-- 
tr'un mod natural, in ori-ce fasă a vieţii. Copilul 
nu este. capabil deo atenţiune forțată imprimată 
de lucrurile alese de alţii; el nu fixeză vederea. 
sa de cât asupra lucrurilor strălucitore, asupra. 

ligurii mamei -sale şi a persânelor de cari ne-: 
contenit este incongiurat, in fine, asupra a tot. 
ce "|: mişcă, ce 'l emoţionăză intrun mod na=: 
tal ; ; incapabil de a fixa mintea. sa .asupra li-- 
teriilor: :pentru a invăţa să citâscă, privesce nu-- 
mâi figurile coprinse in carte 1). Omul primitiv 
de asemenea, caşi copilul, nu este capabil -de aten- 
iunea volontari ă. «Vi6ţa selbaticului, dice, Spen- 
, fo". . a mi 

1. Riot, op cit. Paris 1 13..
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cer, este consacrată cu totul la prinderea dobito- 
celor, a paserilor, a pescilor care "i procură o exci- 

tave plăcută. Din contră, puterea de a aplica intr'un 
mol continui atenţiunea sa este lorte slabă.» 

Atenţiunea volontară fiind opera educaţiunii şi a 
civilisațiunii nu este numai un fenomen psichologie, 
dar şi sociologic. Intr'adevăr, acest fenomen nu se 
produce cu inlesnire de căt la societăţile inaintate 
in cultură. Atenţiunea volontară este o imitație a 
atențiunii naturale, o disciplină, un obiceiii moş- 
tenit de la părinţii noştrii şi repetat prin silin- 
țele ce 'şi dait profesori noştrii. Dacă intr'adevăr 
sălbaticul n'a moştenit de cât idei relative la 
venătore, la pescuit etc., ideile scienţilice, resul- 
tatul inducţiilor şi al demonstărilor nu pot să 

'] intereseze căci sunt: forte slabe; ideea, objec- 

tul atenţiunii, trebue să fie intensă, energică pen- 
tu a se asimila cu ideile stratiticate din trecut, 

pentru a le modilica; stricând ast-fel' asociarea 
elementelor psichice vechi. i 

2. Condiţiile fisiologice ale atențiunii. 

Cum se pste. explica atenţiunea pe calea fi- 

siologică? Cum se pâte produce acestă reacțiune, 
acestă oprire a stărilor anteridre, laţă cu objectele 
ce se oler inb”'un mod naturăl simţurilor nostre ? 

Setchenolft lisiologistul rus!) şi Ferrier 2) atri- 

  

-4) In Cartea sa: ; Etudes psyehologiues trad. du Iusse 

Paris 1884. 

.9) Ins Fonelion du cerveau. 

,
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buesc acâstă putere a atenţiunii unor centre ner- 
v6se speciale, localisate in Joburile Ivontali, cari, 
excitate nu cheltuesc energia. lor în. afară prin 
acţiuni motrice, dar în întru prin actiuni inhi- 
bitorii. Ori-ce excitație producând două tendinte, 
două curente nervâse: unul de mișcare externă, 
altul de împedecare, atenţia se produce în tot- 
„de-una când curentul de impedecare: este mai 
tare de cât cel de activitate. ăi 

Nu să pote insă intrun mod serios admite că 
loburile frontali ar constitui condiţia esenţială a 
atenţiunii. Dacă aprofondăm mai bine chestiu- 
nea, mecânismul atenţiunii depinde întrun mod 
special mai mult de felul aparatului aperceptor, 
variabil de la individ la individ, de starea întregu- 
lui sistem nervos, de trebuin(a in fine, ce simţim 
int”un moment Gre-care, de cât de felul objec- 

"tului atenţiunii şi de excitarea loburiloi» fion- 
„tal. Nu exsită centruri de oprire numai în lo- 
burile frontali, dar și in măduva spinării, în bul- 
bul vachidian ete. şi prin urmare, de la lupta 
dintre tte centrele nervâse depinde fenomenul 
atenţiunii._ Dacă centrele de. oprire ale loburilor | 
frontali nu siint destul de puternice pentru a 
triumfa asupra celor alte, cu alte! cuvinte, dacă 
aparatul aperceptor nu coprinde idei puternice 
cari să modereze mişcarea celor alte centre, a- 
tenţia nu este posibilă. 

„ Atenţiunea depindend de, stările afective, a- 
decă de trebuintele organismului: de. tendin- 
țele saii apucăturile sale moştenite, trebuințele
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cele mai strigătore tiebue să hotărască oprirea 
mișcărilor în vederea unui lucru. Numai când 
tr ebuințele cerebrali- devin int”'un moment dat 
iinperiose, atențiunea apare sub acesti lormă. 

Concentrarea. minţii nostre in giurul unei idei 
nu se pote face de cât numai când acea. idee 
va li destul de puternică pentru a veacționa a- 
supra tutor centrelor nervâse producând mişcări 
de tot felul pe care le putem observa în atitu- 
dinile feţii şi ale corpului intreg. «O ideie pu- 
ternică, dice Maudsley, nasce in elementele ner- 
vose o schimbare. moleculară. care să propagă 
de-alungul - nervilor -sensilivi până la periferie, 
saii cel puţin până la ganglioanele sensoriali in 
care sensibilitatea să găsesce mărită. Resultă, din 
acestă propagare a acțiunii „moleculare - la gan- 
glioane, că muşchii, in raport cu simțul - cores= 
pundător, prin acţiuni reflexe particip şi mă- 
resc sentimentul atentiunii 2). - 

D-l. Dr. Fere pentru a ne face să ințelegem- 
până la ce punct atenţiunea -să rellectă in mis- 
carea nervilor şi a muşehilor, până la ce punct 
centrele nervose ale creierlui sint legate cu cele- 
l-alte centre in actul atentiunii, se incercă a m6-. 
sura gradul 'de atenţiune si de e energie cu care 

„ea incepe după contracţiile sait presiunile ma- 
nua!e. 

1) Physiologie de PEspris, Paris 1879, trad. de tan- 
glais par AL. Ilevzen pi. 997.
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Alăturata 
figură arată în 
contracţiile )))))) | | ] 

manualeceun : 
individ pote aa — 

face când in- ace când in Fie. 90 - 
cepe să fie a- 8 2 
tentiv saii când i se ordonă să lie 1). 

Intensitatea ideii şi influenţa sa asupra rnişcă- 
rilor nervilor şi a mușchilor vari6ză neapărat 
după disposiţiile individului int”un moment dat. 
O idee pote [i destulule tare, pote s&ne inspire 
interes şi cu tote acestea nu putem [i atentivi; dacă 
nu suntem in stare a ne concentra asupra ei din 
causa oboselii in zadar vom voi să studiem o ches- 
tie silindu-ne a citi, a medita; nimic nu vom inte- 

lege, la nici un resultat nu voin ajunge căscând 

și dormitând. Fiind obosiţi, numai atunci vom 
reuşi a indrepta atenţia nâstră cu prolit când 
acțiunea excito-motvice ar priimi o impulsiune: 
mai mare de cât in starea normală. Acei :cari 

au multă imaginație reușesc adesc-ori a pre- 
lungi atenţiunea lor prin crearea diferitelor 
imagini, cari provocând excitaţii interne ţin 
incă deşteptă mintea, in loc de a se odihni. 

hesultate şi conclusii. — Atentiunea este. un 
fenomen complex al apercepțiunii, care mani- 
festă tendinţele volontave şi intelectuale ale ac- 
tivităţii psichice determinate de stările nsstre 
afective. | 

„Atenţiunea este semnul stricării echilibrului 

1) Verdi usemenea și fig. 19. pag, 196, 
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slatic al vietii din causa excitaţiilor noi care o0- 
casioneză idei ce ne hotărăsc a înțelege şi a exe- 
cuta acte corespundătore. 

Ceea ce deştâptă atenţiunea nâstră sunt tre- 
buințele intelectuale și. organice corespundătore- 
cu plăcerile şi interesul nostru. Atenţiunea este 
cu atât mai mare şi mai energică, cu cât objee-- 

tele şi ideile ocasionate de ele ne interesedă şi cu 
cât dispunem de mai multă putere sulletâscă. 

M&sura atenţiunii nostre este dată de atitu-: 
dinile şi mişcările organelor simțurilor şi a muş=- 
chilor, determinate de centrele nervose. 

Beza sa (isiologicii este funcţioniu ea intrun mod. 
armonic a creierului în vapori ci cu cele-l-alte părţi 
ale sistemului Nervos, n 

“Ul. Memoria. 

(araeterul, elementele și formele memoriei 

Memoria, considerată de psichologia vechie ca: 
o lacultate, nu este după unii de cât exercițiul 

reproducerii stărilor intelectuale (a sensaţiilor, 
percepțiilor, representărilor sait ideilor)), ear după. 
alții, reproducerea clară u acestor stări, care co-- 
prinde in sine o stare mentală deosebită numită. 

consciință de conformitate [Conscionsnese of a-: 
greement) >, 

1) Vedi mai sus: veproducerea seusaţiilor ; veprodu-. 
cerea percepțiiloi» şi a representărilor p.:128 etc. 

2) Carpenter. Mental Physiology p. 45%.
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„Insă, dacă ne dăm bine sema. de rolul ce jocă 
memoria in organismul phsichie, ea nu este nu- 
mai o simplă reproducere sai numai o Pepro- 
«lucere recunoscută a stărilor intelectuale, dar 
'0 păstrare, reproducere Şi vecunosceve a tutor 
stărilor de conşciinţă...In domeniul. săi intră. 
nu numai senșaţiile, percepțiile, representările, 
«dar şi sentimentele și actele volontare, în fine, 
dute stările sufletește, Distrate, şi cari să reproduc . 
cu sai fără scirea şi voia ndstră. 

- După cum putem să ne amintim cunosein- 
“tele nostre, putem de asemenea să ne amintim 
stările nostre plăcute, sentimentele nâstre bune 
Sait rele, in fine tote decisiunile şi chipurile 
de a indeplini Gre-cari acţiuni. Forma memo- 
riei depinde de starea individului intrun mo- 
ment dat, de deprinderile sale, în fine de tipul, 
ori caracterul sâit specific. „Experienţa a probat 
că aceiaşi pers6nă nu-și aminteşte aceleaşi stări 
psihice in ori-ce moment şi pe de altă parte, a- 
câslă inegalitate a diverselor forme de memorie 
vari6ză de la individ la individ. O persână “şi 
aminteşte mai bine sunetele, alta: colorile, alta. 

„gifrele şi datele ete. 
„ Ast-fel memoria este procedarea aperc&ptiunii - 

prin care păstrăm, reproducem Şi recundscem 
diferitele stări din trecut ale vieții nâstre su- 
fletesci.. 

După acâstă deliniţie, memoria este produsul 
a trei elemente: a) păstiavea stării sufleleșci;
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b) rep» odutcerea lo şi c) vecunoscerea produ- 
cerii lor in trecut. 

Dintre aceste elemente, cel mai principal pare: 
a fi cel din urmă (recunâseerea), căci este in-— 
soţit de conșciinţă şi este prin urmare emina-— 
mente psihologic ; dar, dacă ne dăm bine seamă 
«le rolul fie-căruia din aceşti factori ai evoluției 
memoriei, vom observa fără greutate că cele: 
Mântâiii două elemente (conseruavea şi repro-— 
«ducerea, deşi ai un caracter biologic sunt mai 
principale de or: e-ce sunt stabile şi nimicindu-se,. 
s& nimicesce cu ele intr6ga memorie. | 

Conşciinţa intr? adevăr. este insoțită în tot-- 
«W'a-una' de procedările conservării şi al repro-: 
*ducerii stărilor sulleteşci intocmai "după cum 
umbra insoțesce paşii călător ului: daca Sar eli- mina pentru un moment, saii s'ar intuneca aj er-— 
cepţiunea ei, memoria mar inceta - cu desăvâr-. 
şire; ea ar continua de a conserva şi reproduce- 
“stările sufletesci, pe cind, dacă nu sar conserva. 
şi reproduce aceste stări, nimic n'a mai putea. 
si formeze objectul suvenirilor nostre e. 

Păstrareu și reproducerea stărilor „sufletesci” 
ne representă memoria sub forma! sa pasivă, 
spontance , recunăscerea sub „forma sa acliuă. 
sait volonlară. 

Stările păstrate şi reproduse. sunt. reminiş= 
cențele saii suvenirurile cari ne urmăresc fără 
voia ntstră în vederea asociaţiilor [isice şi psi 
hică ; — stările vecunoscule de noi sunt acele-aşi 
(păstrale şi reproduse), dar însoţite de conșciinţă.
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prin ajutorul atențiunii şi citutate de noi in tre- 

;cutul nostru cu ajutorul asociaţiunii ideilor 1). 

1. Păstrarea și reproducerea stărilor consciinţii 

„Reminiscenţa. — Ecphearea păstrării şi reproducerii 

stărilor conseiiuții. — Condiţiile fisiologice ale 

memoriei. i ii 

Reminiscenţa este suvenirul unui object plă- 

«cut, unei acțiuni sait idei, produs cu ocasia per- 
“ceperii unui object, a unei alte acţiuni asemănă- 

târe, ori cu ocasia sugestiunii unor idei cores- 
-pundătâre. . 

Reminiscențele prin urmare pot fi nesce re- 
“presentări “mentală a objectelor pe cari le-am 
perceput altii dată, sait nesce concepțiuni cu to- 

ul ideale ocasionate de lucrurile de cari sintem 

incungiuraţi, sait în fine diferitele alte disposiţii 
a nostre ce ne amintesc altele din trecut; cu 
un cuvânt, laptele. reminiscenţii sint tote acelea 
„cari sai păstrat in mintea nâstră prin repetire 
şi cari se reproduc cu ocasiunea lucrurilor pre- 

ssente asemăniătore. 
Preparate de diferitele procedări lisiologice şi 

“psichice, reminiscentele, s& produc fără nici o 

:silinţă din partea nâstră şi nu s& pot localisa în 
timp şi in spaţii. Dacă un lucru prin expresiu- 
nea sa vorbesce sulletului nostru credem că 'am 
anai vădut altă dată și nesciind unde şi când 

ne frămintăm necontenit a gindi la timpul ș și locul 

17 Vedi mai sus: Asociaţia ideilor pag. 133.
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in care ellâcea objectul cugetării nostre, Ast-fel, 
avem reminiscență de un lucru ori de câte or 
(icem ; «lam vădut, dar nu sciii când»; «Pam v&- 
dut dar nu sciii unde», Facem act de reminis- 
cență dacă un vers ne vine in minte fără a ne 
da samă de unde?! scim, şi când. Pam citit. 

Acâstă nedomirire a nostră în privința loca= 
„isării reminiscenţelor in timp şi spaţiii ai făcut 
pe multi să atribue reminiscențilo o origină 
divină 1). Dar dacă nu voim a ne face ilusii, im- 
preună cu partisanii teoriei ideilor inăscute, in 
privința originii acestei facultăți, vom. vedea în 
dată că baza reminiscenţelor n6stre este mişca-: 

„rea repetată a activității organice şi psichice, 
este combinarea rellexelor şi in special a re- 
flexelor de emoţiune și de ideaţie, cari se re- 
produc sub forma sensaţiilor, a percepţiilor, re- 
presentărilor etc. Este cunoscut astădi, că ceea 
ce executăm cu scirea ndstră se pote repeta la 
intuneric in absența conşciinții nâstre. Un epi- 
leptic, in momentul crisei sale ne'vose, când ac- 
tivitatea conşcientă este suspendată, pte cu suc- 
ces continua mişcările incepute inainte de crisă: 

„pote recita versuri, cânta o bucată de musică etc. 
„Ceea ce explică reminiscența este piste crea 

1) Platon consideva veminiscența, ca o fucultale de v- 
vigină divină, cave cădenl impraună cu sufletul în corp 
ca întrun mormânt a udormit şi nu se deșteptă de cât 
sub îufluența iubirii divine care ne îndemnă « găsi în 
mijlocul lucrurilor sensibile şi peritore, masina lucru- 
vilor neperitive ce am. eunoscut intr'o ticță anteridră, 

N 

 



176 PSICIIOLOGIA GENERALĂ 

și reproducerea prin sugestiune a tuturor stăi- 
rilor. conşciinții. Cu cât mintea nâstră se de- 
“prinde. a :"Și păstra mișcările „sale din trecut și a 
le reproduce, cu atât memoria se intăresce. 

Aceste păstrări şi reproduceri a stărilor conș- 
. ciinţiă, preparate «le: procedările asociaţiilor re- 
"Hexelor şi sensaţiilor, perceptţiilor, representări- 
lor şi ideitor,- stint:. condiţionate şi de mişcările 
asociate ale sistemului nervos. Memoria neapărat 
corespunde şi ea cu mişcările şi disposiţiile: o- 
bicinuite al organismului: — trebue numai să 
„observăm că ea nu este localisată, după cum 
sa pretins de unii, intro parte a organis- 
muiui. Există atătea organe de memorie câte 
sunt . şi . suvenirile. particulare, . determinate de 
impresiile primitive reinoite saii reproduse. Miş- 
cările nervului optic reinoite corespund cu su- 
venirurile percepţiunilor visuale: mișcările re- 
inoite. ale papilelor nervose ale dezetelor ne dait 
suvenirul solidităţii sait al densității şi aşa mai 
depar te, 

„Memoria sub. forma sa primitivă “fa păstră- 
rii și reproducerii stărilor conscienţii) presupune 
„două lucruri: 

«] o: modificure particulară ina primată, ele- 
meulelor nervise ; 

D] 0 asociare sai o conexiune stubilită a u- 
mată număr dre-care de elemente ueruise, 

Impresiunile noi exteriâre modificând țesătu- 
rile  nervâse, creeză un fel de aptitudine de a 
păstra suvenirile lor pentru un timp Gre-care;
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modificările nervose persistând cât-va „timp să 
păstreză cu ele in. elementele nervâse şi ceva 
care le predispune de a funcţiona €răşi. în a- 
celaş mod; dacă neapărat, moleculile animale. să 
turbură într un sens Gre-care, şi dacă aceiași ac- 
iune se repetă, ele vor căpăta deprinderea de 
a se. mişca intr'un mod natural în aceiaşi direc- 
tiune, oride câte ori nimic nu le vor maistrica 
alcătuirea lor, saii ori de câte ori acele-aşi im- 
prejurări le vor face să ocupe acelaşi loc în 
mişcarea generală a organismului individual. 

Aceste modificări sait schimbări ale elemente- 
lor nervâse cor&pund neapărat, cu „suvenirurile 
lucrurilor ce le-ati causat. Este destul ca o miş- 
care exteridră să să transmiţă de la periferie la 
ganglidnele cerebral și de aci, să. se scobâre Grăşi 
la periferie, străbătend aceiaşi cale de sus in 
gios prin centrele deja cunoscute ale măduvii . 
spinării până la nervii motori şi penă la muschi, 
şi suvenirul să va păstra şi reproduce, ori de 
căte ori aceiaşi -mişcare, provocată de acele-aşi 
imprejurări, se va - repeta. 'Mi aduc. aminte de 

“mişcările şi figurile dănțuitâre, cor&spundătâre 
cu sunetele musicale, fiind-că jucând. mai de 
multe-ori am dobindit 6re-care aptitudine, din, 
causa modificărilor operate . in muschi şi inre- 
gistrate in Gre-cari elemente nervâse. Experienta 
ne probeză că după fie-care acţiune muschiul 
devine mai apt, mai dispus a repeta Şi repro- 
duce acele-aşi mișcări 1). 
1) Iering, Uler das Gedaechtuiss. , 
33.019 Leonardescu, C. Principii de Psichologie. 12
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Acâstă aptitudine de a păstra şi reproduce 
modificările şi disposiţiile nervâse, corespundă- 
tdre cu stările conşciinții, depinde în al doilea 
loc, şi de asocierile sati combinările elementelor 

nervâse, modificate şi determinate de fie-care 
împrejurare particulară: O modificare nervâsă 

intr'adevăr, păstrată prin obiceiii, nu remâne i- 

solală; ea trebue să intre in combinaţie cu di- 
ferite alte modificări inregi:trate în substanța: 
nervâsă ; aceste combinări fiind diferite. ne vor 

conduce la resultate multiple. «Putem compara 
celula modificată cu o literă de alfabet; acestă 

literă deşi remâne aceiaşi concură cu tâte a- 
cestea a forma milione de cuvinte in limbele vii 

şi morte. Prin grupări, combinările cele mai 

numerâse și cele mai complexe pot nasce din- 
tun mic număr de elemente 1). Acele-aşi ele- 
mente combinându-se în diferite moduri, după 

imprejuvări pot da nascere la cfecte diferite. 
Imaginea unui lucru, apărând în mintea mea, 
pote să-mi amintâscă t6te lucrurile coexistente: 
saii contigue, tâte lucrurile cu cari să asâmănă, 

cu cari ei sint in raport natural fără participa- 
rea mea. | 

2. Recunâscerea sai localisarea stărilor conșci- 
inții. 

Condiţiile psichologice ale momorici. 

Memoria nu să afi'mă pe deplin de cât numai 

1) Ribot. Maladies de la memoire.
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când stările de conşciință să reproduc cu şcirea 
nostră. «Numai pe scena conşciinţii suvenirurile 
sunt suveniruri, după cum actorul nu, este rege 

de cât pe scena teatrului.»: Indată ce ideile dis- 
par dinaintea conşciinţii, numai sunt object de 
memorie: ele remân numai in stare latentă din 
causa intensității lor, şi a disposiţiei organice a 
substanţii nervose de a le face să se reproducă, 

Două lucruri caracteriseză memoria din punc- 

tul de vedere psichologic: a) Recundscerea sait 
localisarea în timp; b) Cousciinţa de identita- 
tea mostră personală. - 

Intr'adevăr, ideia timpului la care să raportă 
objectul suvenirului şi sentimentul ce ăvem de: 
identitatea n6stră personală sunt condiţiile psi 
chologice ale: memoriei. 

Conşciinţa: de starea nostră actuală ne dă con- 
vingerea de existența şi de identitatea” nâstră 
personală; stările intermediare dintre starea pre- 
sentă şi aceea a trecutului: pe care-l căutăm 
ne înalţă cu “mintea treptat, treptat, până în mo- 

mentul in care un eveniment s'a intimplat. 

Punctul de plecare dar, al localisăvii memo- 
riei este starea presentă. Mijlocele prin cari a- 
jungem la acest scop, sunt diversele stări suc- 
cesive, precuimn şi imprejurările diverse cari le-a 
provocat şi cari, întrun moment dat, pot pro- 
voca diverse asocieri şi combinări, ce pot sta- 
bili o mişcare cerebrală identică cu aceea in 
care se găsea mintea n6stră altă dată. 

Trebue neapărat, să observăm că localisarea
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în mintea nostră, a unei situațiuni, a unui acci- 
dent, nu să face în tot-d'a-una intr'un mod ime- 
diat; ea cere un timp, care adese-ori este in- 
suficient, cu tâte silințele. nâstre; când imaginea 
objectului suvenirului nostru este cu totul slă- 
bită sait nimicită, din causa altor curente ner- 
Y6se, saii a altor impresii vii ce cu timpul ai in- 
tunecat'o cu desăvirșire. | o 

Pe de altă parte, recunsscerea nu este aceiaşi 
in tot-da-tna; avem suveniruri vii, slabe şi intu- 
necâte; cu cât intervalul dintre starea presentă 
şi starea trecută este mai mare, şi cu cât inten- 
sitatea impresiunilor trecute este mai Mică, cu 
atât objectul amintirii să întunecă și dispare. 
Acestă deosebire de grad a amintirii cor&s- 
punde cu deosibivea ce facem între uitare, re- 
miniscență şi suvenirul vii 1). 

Resultatul acestor observări este că localisarea 
şi recunsscerea stărilor conşciinții depinde în- 
tun mod definitiv de asociarea lor. Ce fel stai 
asociat in timp situaţiile vieții, stările conșci- 
inţii, în fine, ideile nostre, ast-fel ne amintim 
de ele, 

Resullate şi conclusii. — Memoria este pro- 
cedarea apercepțiunii prin care Păstrăm, repro- 
ducem şi recundscem diferitele stări din trecut 
ale vieții sulleteşci, 

Conservarea şi reproducerea stărilor suiletesci 
ne' represintă memoria sub forma sa pasivă,. 

  

1) ibot, op. cit.-
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spontanee, recunâscerea sub forma sa acliai, 
voluntară. 

Conservarea memoriei este condiționată de 
buna stare a intregului sistem nervos şi de pu- 
terea psichică, singură în stare a păstra tote 
modificările operate in elementele nervâse. Cu 
cât acestă forţă este energică, cu atât aptitudi- 
nea de a păstra suvenirurile modificărilor ner- 
vâse este mai mare. 

Reproducerea stărilor conşeiinții este condi- 
ționată, la rândul săi, de persistența centrelor 
nervose de a se mişca în conformitate cu dis- 
posițiile lor obicinuite. 3 

Localisarea şi recunoscerea în fine, sint condi- 
ționate de asociarea stărilor de conșciință,. de suc- 
cesiunea şi de legătura lor, cari ne daă ideia de 
timp, de spaţii şi de identitatea pers6nei n6stre. 

Ast-lel condiţiile memoriei. intrun mod ge- 
neral sunt fisiologice şi Psichologice, - 

Condiţiile fisiologice sunt acelea a păstrării şi 
reproducerii stărilor» consciinţii, cari sunt: | 

a) O modificare particulară imprimată elemen- 
"telor nervâse; - 

b) O asociare sait o conexiune stabilită a unui. 
număr Gre-care de elemente nervose, — asociare 
hotărită de aptitudinile individuale, de educaţie 
şi exerciții, în fine, de interesul ce ne deșteptă 
lucrurile şi de gradul de atenţiune. Aa 

Condiţiile psichologice sunt acele-a ale locali- 
sării şi recunscerii stărilor conşciinţii cari sunt: 
ideia timpului şi aJidentităţei personei “nustre..
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"Fără conceptiunea şi credinţa unei durate 
trecute ne este imposibil de a ne aduce aminte 
de un lucru; trebue să şcim mai inteiii că sa 
strecurat 6re-care timp între momentul în care 

acest lucru a existat şi momentul present. In 
al doilea loc, convicțiunea de existența nstră, de 
identitatea n6stră personală nu este mai puţin 
indispensabilă. Nu pot să'mi amintesc un lucru 
care mi Sa întimplat în trecut, dacă nu şciii 
că eii, care 'mi aduc aminte astădi de acel lucru 
stint aceiaşi pers6nă. 

Dar, aceste două condiţii psichologice te ebuesc 

ințălese cu totul alt-fel de cum sa inteles de 
şc6la veche .psichologică. Nu este vorbi aici de 
ideile a priori a timpului şi a identității, cari nu 

corăspund cu nimic de real. — Timpul aici co- 

respunde cu intervalul dintre starea presentă 

conscientă şi stările trecute, şi identitatea perso- 
nală cu identitatea unităţii de compunere a fe- 

nomenelor psichice, corespundătâre cu unitatea 
intregului sistem nervos. 

CAP. IV. 

Formele de asociare a stărilor de 
conşciință 

I. Cugetarea 

1. Procedările cugetărei. 

a) Raționamentul. 

Pvocedările psichice cu cari ne-am ocupat 
pănă acum nu constituii acestă funcțiune com-
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plexă pe care o numim cugetare. Există intre 
cugetare şi cele-l-alte procedâri primitive acel-aşi 

“raport ce există intre materie şi formă, între 
mijlâce şi scop, intre premise și conelusii. Cu- 
getarea, prin ajutorul - unei procedări psichice 
mai complexe pe care o numim îideație consci- 
entă 1), transformă la lumina conşciinții tâte ele- 
mentele dobindite prin cele-l-alte procedări an- 
teridre combinându-le cu scop de a ne înfățișa . 
ceea ce există int”'un mod real, ceea ce este 
adevărat. 

Resultatul acestei procedări ulterioare sint 
conceptele sait noţiunile cari derivă din raţio- 
namentele nâstre, iar nu acelea cari derivă din 
reproducerea şi combinarea inconşeientă pe care 
se baseză. | 

Procedarea esenţială dar, a cugetări este ra- 
ționamentul înductiv care plscă de la parti- 
cular la general şi care ne conduce la nisce ju- 
decăți şi concepte pe cari le considerăm ca ade- 
verate ; representând ceea ce este esenţial: ra- 
porturile permanente și constante ale lucrurilor, 

„ aceste concepte şi judecăți, nu sunt numai neşce 
combinări de elemente ce ar representa stările 
nostre din trecut, neşce: asociații reproduse, lo- 
calisate şi fantastice, dar nesce asociaţii pe cari 
le considerăm ca universale, ca adevărate. 

Natura “unui asemenea raţionament, cu care 

1) Spre deosebire de ideaţia inconscientă cu care m'am 
ocupat mai sus. Partea II. cup. II, $ III, pag. 31.
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începe cugetarea, este inducţiunea. — Dacă 
intr'adeve&r, admitem că ori-ce deducție presu- 
pune o inducție prealabilă, că baza raționamen= - 
tului deductiv este resultatul experientelor ante- 
ridre, judecățile şi ideile nâstre, considerate ca 
stări de conșciință, derivă din raționamentele 
nostre inductive, cari plecă de la particular la 
general. 
„Acest mod de a ințălege cugetarea diferi de 
acela al şcâlei vechi psichologice. In loc de a 
dice, că raţionamentul este resultatul reprodu- 
cerii și asocierii ideilor și judecăților nâstre, 
susţinem din contra, că judecăţile şi conceptele 

„Sunt un resultat al raționamentului. Este a- 
devtrat că ideile şi judecăţile constituit ma-. 
teria raționamentelor deductive, dar aceste idei 
şi judecăţi fiind dobindite prin inducţiune, de- 
rivă neapărat din raţionamentul inductiv, care 
este procedarea esenţială a ideaţiei conşciente. 

Pentru a ne convinge despre acesta, n'avem 
de. cât a ne da sâmă de activitatea cugetării, 
urmărind seria adevărată a actelor sale. Acestă 
judecată, de exemplu: «corpurile grele cad;, nu . 
este numai resultatul combinăvii ideii de corp 
cu ideea de cădere, dar resultatul combinărilor 
diferitelor experienţe particulare adecă a induc- 
țiilor făcute de noi; a trebuit mai întâi să 
observ că există corpuri uşâre cari nu cad, să 
compar pe cele grele cu cele uşore, să repet în 
cele din urmă, experiențele cu corpurile grele, 
cu alte cuvinte să ajung a formula următorul



CUGETAREA 185 

raţionament: acest corp grei cade; aşa dar 
corpurile grele cad. Si 

Ideea, de asemenea, ca stare de consci- 
ință resultă dintr'un raţionament. Dacă ici, de 
exemplu, ideea animalităţii, de sigur, nu voii 
put nici-odată să am conşciință de ea dacă 
nu voii fi în stare a unifica tâte notele parţiale 
din care se compune, corespundătore cu cali- 
tățile objectului săi şi acestă unificare, acestă 
combinare a datelsr experimentale presupune 
neapărat procedarea esenţială a cugetării pe 
care am numit?o raționament. 

Considerând ast-fel raționamentul, ca o pro- 
cedare a unei nouă forme a evoluției. puterii psi- 
chice, nu înțeleg prin acesta, că el este indepen- 
dent de ideaţia inconscientă, condiţionată la 
rândul săi de modificările fisiologice a țesătu-" 
velor centrelor de ideaţie, precum şi de legile 
psichologice de asociaţie. Odată ce conceptele 
sait noţiunile sait format prin silinţele 'cuge- 
tării nostre de a da o formă experiențelor 
nostre, ele să supun legilor constante de aso- 
ciaţie a stărilor conşciinții şi a ideilor. Acest 
lucru să. confirmă prin varietatea raționamen- 
telor cor&spundătore cu caracterul specific  in- 
dividual. «Acelaşi subiect, deşteptă în diferite 
individe atâte-a serii deosebite de idei, din cari, 
fie-care este resultatul unei serii de sugestiuni, 
determinate de temperament, educaţie și îm- 

-prejurările in mijlocul cărora, fie-care am a trăit. 
La cel dWânteii murmur de un resbel apropiat,
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spiritul financiaului şi al negustorului va gindi 
cu seriositate asupra stării capitalurilor şi a co- 
merţului; omul politic să va preocupa de pu- 
terea şi viitorul natiunilor intrate în luptă ; sol- 
datul va visa măsurile militare, promoţiile şi glo- 
via. Dar in dosul efectelor educaţiei se găsesce 
acele-a ale eredității, care dă tonul special carac- 
terului şi temperamentului individului. Tot ceea 
ce. strămoşii unui om ait simtit, gindit şi făcut 
intluințeză. de sigur, asupra disposițiilor sale de 
a simţi, cugeta şi face 1). 
Mintea nostră întadevăr, ori cât de desvol- 

tată ar fi, să mișcă in virtutea legilor constante 
de asociare. O idee să lâgă cu alta, in virtutea 
fie-căreia din legile de asociare, pentru 2 forma. 
raționamente de tot felul. 

d) Judecata 

Resultatele ultime ale raționamentului in- 
ductiv fiind conceptele saii noțiunile,—judecăţile 
nostre depind de modul cum să asoci6ză aceste 
concepte, faţă cu ideile păstrate din trecut. — Le- 
gea prin urmare permanentă a asocierilor stărilor 
de conșciință şi a ideilor explică şi jadecăţile. 

'Trebue insă notat, că această asociare, care cu 
timpul tece in domeniul ideaţiei inconsciente, 
nu va deveni nici-o-dată o judecată, o procedare 
a cugetării nostre, dacă conceptele stint numai 
juxta-puse BA ; BC, dacă combinarea sait succe- 
siunea lor nu este exprimată sau afivrmată prin 

1] Maudsley, op. cit.
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proposiţii şi legături de proposiţii. Raportul idei- 
lor trebue intradevăr să fie afirmat : 

B==A 
B=C 

Ast-fel, pentru ca judecata să dobindescă fiinţă, 
cugetarea nostră trebue să afirme raportul de 
conformitate ce există intre concepte,—să arate 
până la ce. punct ele să convin.—Nu este destul, 
de exemplu, să-'mi vie in minte ideea de ar- 

gint şi de topire, trebue să spuiit că ideea de 

topire convine ideii de argint, saii că este un a- 
tibutal argintului ; cu alte cuvinte, trebue să dic: 

a gintul să topeşce. 

Acestă expreziune a asociaţiilor psichologice 
este dictată in cele din urmă, de caracterul nos- 

tru format prin educaţie. Este şciut că impre- 
siile nâstre să legă cu ideile nâstre, în confor- 
mitate cu deprinderile contractate in practica 
vieţii şi cu disposiţiile moştenite. Presenţa unui 

object inaintea mai multor individi nu va pro- 
voca aceiaşi judecată ; fie-care "şi va da părerea, 
depe ideile deja formate in mintea sa. Mai 

mulţi individi, găsind in drumul lor un metal, 
vor judeca in diferite moduri: unul va .zice că - 

este greii, altul că să topeşce, altul că este com- 
pus din cupru și staniu, altul că este tare, altul 

că este scump saii eltin şi aşa mai departe. A- 
fivmarea atributelor sau a calităţilor unui lucru 
depinde de experiența dobândită a fie-căruia şi 
de deposiţiile. mentali individuali. 

Dar, ori-care ar fi afirmarea, ea este supusă a-
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celoraşi legi de. asociare: de causă şi elect, de 
contiguitate și similaritate; o impresiune tare 
pote să sugereze o idee latentă cu totul necu- 
'noscută saii uitată ; o impresiune slabă pote să 
fă eliminată sau contradisă de o idee puternică 
cristalisată în mintea nostră ; în fine, o impre- 
siune nouă pote să se armoniseze cu o stare 
psichologică corespundătâre. Acestă putere de 
impresiune depinde neapărat de Ja disposiţiile 
obicinuite ale minţii n6stre ; o excitație exteridră, 
ori-cât de puternică ar fi, pole să fiă nimicită 
din causa unei preocupaţii prelungite sai a unei 
deprinderi intelectuale. Forţa psichică, descărcată 
în interiorul centrelor encelalice, pâte de multe- 
ori să ne sugereze idei, corăspundetâre cu: dis- 
posițiile mentali ale momentului. O melodie, de 
es., în loc să ne distreze, ne face să ne gindim 
mai profund la objectul preocupaţiilor nâstre: 
ea ne va dicta un vers, saii ne va face să con- 
cepem o teorie. | 

2. Resultatele procedărilor cugetării 

Noţiunile saii canceptele 

Noţiunile termină lanţul de desvoltare al ele- 
mentelor vieţii sufleteşci, al faptelor ce pot de- 
veni conşciente, — este forma cea mai inaltă a 
activităţii psichice, termenul cel din urmă al e- 

- voluției progresive, resultatul în fine, al combi- 
nării atâtor elemente inferiore: al reflexelor, 
sensaţiilor, percepţiilor şi representărilor. -
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Objectul noțiunilor nu este un lucru individual 
anume determinat, aceea ce există numai în ra- 
port cu alte lucruri, dar ceea ce există în tot= 
dauna şi pretutindenea. Noţiunea nu represintă 
in mintea nostră imagina viiă sati slăbită a unui 
lucru individual, cave să presentă cu caracterul 
Şi calităţile sale proprii, ori a unui eveniment 
ce s'a întâmplat întrun moment dat; ea repre- 
sentă calităţile şi proprietăţile comune a lucru- 
rilor şi ființelor şi ceea ce este permanent. 

Observând, de exemplu, de mai multe-ori un 
lenomen apărând în “neşce împrejurări anume 
hotărâte, me inalț cu mintea la ideea unei leg 
universale şi permanente; observând mai multe 
individe de acel'aș fel mă înalţ cu mintea la ideea 
speciei din care fac. parte. Deşi nu pot observa 
în viitor și peste tot locul, deşi nu pot observa 
tote ființele dinth”o specie, combinând numai 
presentările actuale și alegând din sle numai 
ceea ce este comun și durabil, rnă inalț cu min- 
lea la ceea ce este universal. 

Noţiunea dar, să formeză dintrun număr Gre- 
care de percepţiuni, cariau intre ele o mare a- 
nalogie prin aceea că elementele lor concârdă 
între ele. Vădend de mai multe-ori mai! multe 
rose 'mi rămâne în minte noţiunea de tipul lor, 
ast-fel că, ori de câte ori mi se presentă o rosă 
de ori-ce coldre, mărime etc., o recunose după 
ideea formată mai dinainte fără a ține de loc 
samă de percepţiunile noi ce caracteriseză specia. 

Resultatul. inducţiilor nestre, noţiunea, să ba-
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z6ză pe repetarea experienţelor, cari să reproduce 
în mintea nstră cu ocasia experiențelor noi. Ea 
depinde prin urmare, atât de reproducerea per- 
cepţiilor şi a representărilor, cât şi de puterea 
de desvoliare a cugetării, a ideaţiei conşciente. 
Cu cât suntem în stare de a cugeta, de a ra- 
ţiona, cu atât: noțiunile nostre să complecteză şi 
să luminăză prin intensitatea ce ele priimesc faţă 
cu ideile vechi. 

'3. Organul de comunicare al cugetării 

Limba 

Limba considerală ca expresiune a cugelărilor nistre. 
Caraclerul și elementele constitutive ale limbii 

"Cugetăvile . caşi sentimentele n6stre nu pot 

v&ămâne mult timp neşce simple fapte de con- 
șciinţă ; ideile caşi sentimentele prin puterea lor 
motrice ne invită a le manifesta în afară făcându- 
le cunoscute şi altor'a. 

Limba intadevăr, prin ajutorul 'unor semne 
precum sunt: expresiunile feţii, gesturile cor- 
pului şi articulațiile vocii ne revelă tot ce este 
ascuns în interiorul nostru, tot ce nu este pre- 

sent in lumea realităţii. Prin aceste semne, citim 
in interiorul celor-talţi 6meni, devenim părtaşi 
la bucuriile, plăcerile, durerile, suferinţele lor 

şi. dobindim cunoscinţe nouă ce nu sunt resulta- 
tul experienţii nostre personale. Limba este ima- 

gina cugetării şi simţirii omenesci. Ea oglindeşce 
tâte concepţiunile, cugetările şi sentimentele
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nostre şi le exprimă prin semne sai prin miş- 
cări corelative a organismului. 

Dar ce este întrun mod precis limba, şi 

cari sunt elementele sale 'constitutive? 

Limba este o alcătuive de semne prin cari 
stabilim un raport între ele, cugelare şi veali- 

tate—Este destul ca un semn să deştepte în noi 
ideea unui object, ca o mişcare organică instinc- 
tivă să exprime o modificare internă şi limba 
este creală. 

Trei elemente constitui limba:: a) organele 
nostre; b) simbulele sai semnele vevelate din 

mişcarea organelor; c) cugetarea, care inter- 

pretă mişcările organelor stabilind o corespon- 
dență intre ele şi realități. 

Fie-care din aceste elemente, sunt așa de strins 
legate unele de altele in cit omisiunea unui-a 
ar strica tot: mecanismul limbei. Intr'adevăr, fie- 
care, din aceşti factori ai limbei, are un rol des- 
tinat., Dacă nu putem dice că o parte a cireon- 
voluţiunii frontale este destinată a ințăleue cu- 
vintele, o parte, a le pronunţa și alta a citi sai 
serie, putem afirma, cu siguranță, că există o 
corespondenţă intre organe şi cugetările nâstre; 
«dacă organele sunt trebuincidse pentru produc- 
țiunea semnelor şi a cuvintelor, dacă nu putem 
ințălege o limbă fără semne, de sigur, că nu o 
putem ințelege nici fără cugetare. Semnele, fără 
cugetare, n'ar representa nimic şi sar pute 
considera ca neşce vibrațiuni ale aerului, sai mai 
bine, Sar asemăna cu articulațiunile făcute de
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ciocul papagalului 1). Studiele făcute asupra afasiei 
at probat că limba este datorită. nu numai pu- 
terii de a articula, dar şi cugetării nostre. Bol- 
navul intwadevăr, pote să p&rdă facultatea de a 
pronunța fără să perdă facultatea de a înțălege 
pe alţii vorbind; în al doilea loc, să pste in- 
timpla ca cineva să perdă inteligența fără să 
perdă puterea de a pronunța; în : fine, diferite 
alte casuri ale afasiei ne fac să ne dăm sama 
de rolul ce jâcă fie-care din factorii pomeniți 
mai sus, 

Dar, neapărat, dintre tote elementele limbii, 
cel mai esențial este cugetarea manifestată prin 
semnele şi articulațiile de cari avem conşciinţă. 
La ce ne-ar servi organele, la ce ne-ar servi 
semnele, daci mişcările celor dintâi n'ar fi in- 
soţite de cugetări și dacă cele de al doilea n'ar 
put [i interpretate de mintea nostri ? O miscare 
organică nu este un semn şi unsemn nu pote fi 
considerat ca atare decât numai când presupune 
un lucru semnilicat. Pentru ca organele să producă 
semnele şi aceste din urmă să ne revele un lucru 
ne trebue o cugetare, o inteligenţă care să in- 
3] «Putem, dice John Locke, să dresăm pe papagali și 

pe multe alte paseri ca să scolă sunete articulate şi dos- 
tul de deosebite ; cu tite acestea, aceste animale nu sint 
de loc capabile de a vorbi. Era dav necesar ca afară de 
sunetele articulate, omul să fie capabil de u se seri de 

- aceste sunete ca semne « concepțiunilor sale interidre şi 
de a le veprima ca pe nesce' manifeslări ule ideilor ce 

-acem în minte.» Essai of [ntendement humaina Cert. 
III, cap. ”
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terprete şi să inţelâză (aceste semne). Semnul 
un intermediar intre doi termeni este: unul tot- 
Vauna acelaş /inteligenţa/, cel-alt multiplu și va- 
riabil (lucrul semnificat). 

&. Limba şi cugetarea 

Limbagiul natural în raport cu cuelare a.— 
Limbagiul artificial in "aport cu cugeta vea.— 

Nesultale şi conclusii 

Acestă chestiune constă în chipul de a şci 
„Cum cugelarea este unită cu vorba. Cum este 
posibil ca cugetarea să să pună in raport cu su- 
netele articulate sati cu ori-ce specie de semne 
ce ne-ar revela ceva? Cum să pete explica a- 
cestă trecere de la un termen la altul, de Gre-ce 
nici-o aseminare nu există intre ei? Cugetarea 
este o mișcare intelectuală pe când simbolul este 
un sunet articulat, o vibrațiune a aerului sati o 
mişcare organică. 

Două legi trebue să avem în vedere în acestă 
materie: - 

1) aceia in virtutea căreia simbâlele limbei 
sG asociâdă cu cugetarea intrun mod natural şi 
instinctiv ; 

2) aceia in care simbolele şi cugetările nâstre să 
pun în raport unele cu altele în conformitate 
cu intelesul ce omul dă fie-cărui cuvint. 

Gea dintâiă lege tinde a explica rapovtul din- 
lre limbagiul natural şi cugelare, cea de a doua 
raportul dintre cugetare și limbagiul avlificial. 
83013. C. Leunarulescu, Principii de Psicholugie. 13
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Ast-fel, pentru a ne da socotelă de raportul 

“dintre limbă şi cugetare, trebue să deosebim două 
feluvi de raporturi: 1) ucePa dintre cugetare și 

limbagiul natural şi 2) acela dintre limbagiul 

artificial şi cugetare. 
1. Limbagiul natural este acela, care nu să 

mai exprimă prin ajutorul vocii avliculate, dar 
prin neşce semne şi sunete vagi precum sunt: 

gesturile, ţipetul etc., — semne produse intrun 

mod mecanic şi instinctiv (de organisaţia n6stră 
naturală) şi cari corăspund naturalmente cu re- 

cari fapte psichologice. 

De acest fel de limbagiii ne servim cu loţii. 
Fie-care a scos in vița sa un țipăt de durere, 

a stovs o lacrimă de sulerintă, fie-care, fâră nici 
o articulaliune a vorbit prin gesturile sale! Dar 
ce zic? Tot de acest limbagiii par a se servi și 

acele fiinte nenorocite, condemnale: de natură a 

nu pute exprime cugetirile şi sentimentele lor 

prin vocea articulată dar prin gesturi și mişca- 
rea nearticulată, a buzelor lor. Navem de cât a 
ne introduce in o șcâlă de surdo-muţi și vom. 
vede, că aceste ființe, numai prin ajutorul sem- 

nelor naturali, ţin conversațiuni lungi şi asupra 
lucrurilor celor mai abstracte. 

Fă bine, cum este cu putinţă ca semnele na- 
tmali să corâspundă cu fenomenile interne ? 
Cum să face ca disposiţiile sufletului nostru să 

să traducă in lisionomia nostră, să se exprime 
prin gesturi şi prin sunetele nearticulate ale ri- 
sului şi plânsului; cu alte cuvinte, cum ajungem



LIMBA ȘI CUGETAREA 195 

a interpreta semnele naturali? O pers6nă in 
depărtare scote un ţipet de durere! Deşi nu 
vedem persâna, cu t6te acestea, sunetul plângă- 
tor este pentru tâtă lumea simbolul sigur al 
durerii. Ei bine, cum să face ca acest țipet să 
fiă considerat de totă lumea ca o manifestare a 
durerii ? 

Acestă chestiune, a aportului dintre semnele 
naturali şi cugetarea nâstră, pare a [i cu totul 
insolubilă, 0 chestiune misteriosă, de care sa o- 
cupat în timpurile n6stre o mulţime de invățați. 
Cu tote acestea, dacă ținem sâmă de studiele ce 
am făcut până acum, relativ la mişcările orga- 
nismului nostru, fată cu lumea din afară şi cu 
ideile nsstre dobindite şi moştenite, chestiunea 
se simplifică. Există acel-aş raport între excita- 
tiuni şi reflexe, caşi inte aceste din urmă, 
semnele naturali Şi cugetare. 

Semnele naturali nu siint de cât nesce reflexe 
psichice, cari vepetate şi invâtate, le interpretăm 
după sistemul ce am avut, ori de câte-ori ne-am 
servit de ele. Raportul care există intre mişcă- 
rile centrelor nervâse encelalice şi mişcările ex- 
teridre, corâspund in totul cu aceba dintre 
semnele naturali şi cugetare. 

Mişcările interne să reflectă în fisionomia şi 
gesturile nostre, după cum mişcările externe, să 
reflectă in mişcările organelor. Acestă corelaţiune 
intre semnele naturali şi stările vieţii sufleteşci, 
ocasionate de lumea din afară fiind stabilită n avem 
de cât a o constata. Omul este făcut ca să se
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mișce in conformitate cu mișcările din atară, 
modificate de starea sa sulletescă şi să inter- 
prete aceste mişcări după simţirea sa cor&pun- 
dătore. După cum fulgerul anunță tunetul, după 
cum flacăra este semnul focului, ţipetul al du- 
rerii, plânsul al suferinței, de asemenea trăsurile 

feții exprim sentimentele nostre, gesturile şi miş- 
cările exprim cugetările şi voința nostră. 

2. Acum să vedem cum limba, exprimată prin 

vorbă, prin sunete articulate stă in raport cu 
-cuselarea ? 

S& admite, incă din timpurile cele mai vechi, 

că raportul dintre limbă şi cugetare nu este na- 
tural, dar artificial. Nevoiţi, a ne exprime cuge- 

tările nostre, am format înt”un mod tacit con- 
vențiunea ca un sunet dre-care să releveze 
“un object real, un sentiment, ori o idee. Odată 

ce acâstă conventiune au fost incheiată numai 
putem să o schimbim. Fie-care pentru a ință- 
lege o limbi este obligat de a studia puţin. câte 
pulin, ințelesul convențional, ce societatea in care 
trăim a dat unei articulatiuni. 

Dar opinia, care incepe a fi admisă astăzi, este 
că limbagiul aşa numit artificial nu este de cât 
o nuanţă a limbagiului natural. După cum du- 
verea, pasiunea şi diferite alte emoţiuni şi forme 
de-ale ideaţiei inconșciente ne imping a scăte 
un ţipât sait a forma un gest pe cure 71 inter- 
“pretim întrun mod instinctiv, de asemenea, aper- 
cepțiunile, cugetările și conceptele, ce resultă din 
experiențele nistre personale imping muschii
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limbii a articula nesce cuvinte pe cari le inter- 
pretăm, la inceput intr'up mod instinctiv şi in 
urmă după intelesul dat de acei cari ne-au cres- 
cut. Copilul vă&dend pentru prima Gră un lucru:) 
face iai intâiu un gest şi mai tărdiit când -ac- 
țiunile rellexe ale or: ganului vederii incep a se 
asocia cu muschii limbii și ai buzelor sete nisce 
sunete cari le modifică cu incetul până ce ajunge 
să pronunțe sunetele obicinuile ce le aude ne- 
contenit. pronunțându-se de persânele de cari 
este inconjurat. Articulavea sunetelor din cari 
s& compune cuvintele presupune neapărat o ope- 
raţia care constă in'asociarea sensaţiilor provo- 
cate de contrucţiile muschiilor vocali cu sensa=" 
ţiile auditive corâspundătore, cu cuvintele pre- 
nunţate de alţii. 

In tot acest mecanism al limbii nu este nimic 
care ne-ar face să dicem că limba este o crea- 
ţiune a omului. Ea să formeză intr'un mod na- 
tural, depe impresiile ce aii făcut lucrurile asu- 
pra nostră şi in conformitate cu modul în care 
trăim precum și depe ideile ce ne-am format 
în decursul timpului cor&spundătre cu mișcări!e 
centrelor encefalice. 
„Dacă limba nu este aceiaşi peste tot locul și 
dacă ea variezi în decursul timpului acesta pro- 
vine de la modificările asociaţiilor fisiologice şi 
psichologice. Limba să schimbă pe nesimtite 
fără intervenirea nostră. Dacă limba, seriitorilov 

  

1) Ivan Setehenoff op. cit,
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noştrii sa modificat cu timpul, nu ne aducem 
aminte ca Românii să se fi invoit pentru acesta. 

Dacă, pe de altă parte, limbi!e varieză de la po- 
por la popor, acâstă variabilitate;este naturală, 
ear nu convenţională. Limbile s'aii născut unele 
din altele înt”'un mod natural pe nesimţite şi 

fără intervențiunea nostrii. Acestă interpretare 

este fârte importantă. Ea evnduce la principiul 

unității limbilor şi ne indemnă la studiul ori- 
ginii lor, deschizendu-ne un câmp vast pentru 
cercetările filologice. 

Resultate și conclusiuni. Două elemente esen- 

iale constituit limba: a) semnele revalate de 
mișcarea organelor și b) 'cugetavea care inter- 
pretă aceste semne. 

Raportul intre aceste elemente constitue pro- 

blema psichologică a limbagiului. Este vorba 

de a gisi legea in virtutea căreia cugetarea este 
unită cu semnele naturale, cu sunetele vagi pre- 
cum sunt: gesturile, ţipetul, trăsurile feţii etc., 
şi aceea in virtutea cărei-a cugetarea este unită 
cu vorbele saii cu articulațiile vocii. 

Prima lege explică raportul dintre ideaţia in- 
conscientă şi semnele natunvale, în același mod 
după cum să explică vaportul dintre rellexe și 

- impulsiunile interne, cor&spundătore cu mişcă- 
vile centrelor encefalice. Semnele naturali intra- 
devăr, caşi rellexele de ideaţiune sunt provo- 
cate de ideile şi asociaţiile lor sugerate de luc- 
vurile de cari suntem mişcaţi inti”un mod plăcut 
sait dureros. Aceste semne repetate și invățate
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le interpretăm după sentimentul ce am avut oră 
de câte-ori ne-am servit de ele. 

A doua lege explică raportul dintre cugetare 
şi cuvinte. Cugetarea, concepend noțiuni in urma 

experienţelor, raționamentelor şi judecăților n6- 
stre personale, reactionâză' asupra ideilor vechi 
şi asupra ori-cărei alte impresiuni noi străine : 
ideile saii noţiunile, având o putere insemnată 

asupra mişcării vieţii, modificând mişcarea cen- 
trelor de locomoţiune, să traduc în afară prin 
cuvinte, in tocmai după cum se produc semnele 
naturale, ori de căte-ori omul nu este în stare 

a pronunța din causa vivstei, aunei emoţiuni 
viui saii în fine a defectului organului vocal. 

II. Sensibilitatea. 

Flementele sensibilităţii. 

Sensibilitatea representă tonul dat mișcării 
sufleteşci de către centrele nervâse consciente 

în urma rellexelor de emoțiuni, de ideaţie en- 
conşcientă, de sensaţii afective, în fine in urma 
combinărilor percepţiunilor şi representărilor de 
tot felul. Ea exprimă ritmul sai acordul vieţii 
sulleteșci faţă cu împrejurările vieţii şi cu ideile 
deja cristalisate in mintea nâstră. 

Omul, in lupta sa cu trebuintele cerute de na- 
tura sa lisică, intelectuală şi morală, trebue in 

ori-ce moment să fie liniştit sait turburat; fericit 
saii nefericit, să :simță plăcere sai, dureve, să 

iubescă sait să urască. Dacă tendințele niste
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imprimate de mişcivile organice, de sensaţiile 
interne şi de ideile nostre stint impedecate, sun- 
tem emoționaţi, simţim duvere, dacă sint satis- 
făcute, în urma luptei nostre sai în urma echi- 
librului ce să stabileşce intre mişcările rellexe 
şi mişcările conşciente, simţim plăcere, iubim 
lucrurile ce aii favorisat armonia internă, do- 
bindim în finc, sentiment chiar pentru ideile ce 
cor&spund cu mişcările centrelor nervose. 

Elementele dar ale sensibilităţii sunt feno- 
menele afective, cari să produc în noi în urma 
vellexelor de emoţiune şi de ideaţiune, precum 
Şi în urma sensaţiilor afective şi a combinărilor 
precepţiilor şi vepresentărilor. Aceste fenomene 
sunt: 1) emoțiunile; 9) sentimentele; 3) pa 
siunile, 

Sintem afectaţi ori de câte-ori în lupta vieței 
nostre sintem mişcaţi, simțim plăcere sai du- 
rere, ne bucurăm sâii ne intristăm, iubim sati 
urim, in fine, oră de câte ori ideile noste. ne 
deşteaptă tot felul de sentimente cari ne pasio- 
n6ză, ne turbură saii ne neliniştesce. 

1. Emoţiunile 
Caracterul emoţiunilor. — Felurile de eimoțiuni, 

Emoţiunea este o mişcare viie a sufletului 
care să deşteptă in noi în urma unei impresiuni 
neaşteptate. Ea este semnul, turburării echi- 
librului static al vieții nostre, a organisării pres- 
tabilite a tendinţelor nostre, — termenul ime-
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diat ecmplect al reflexelor psichice cor&spun- 
dătore.1) 

Faptul care caracteristză acest fenomen este 
oprirea neașteptată a unei-a din tendintele n6s- 
te obicinuite; să scie că sub influenţa unei 
imprejurări, unei şciri, în fine, a unei impresi- 
uni vii neprevădute, asociaţiile obicinuite din- 
tre idei şi sensaţii, cari menţineai echilibrul sta- 
tic al organismului să strică şi o forță nervâsă să 
cheltueşce firă nici un scop. 

Ori-cine dintre noi pâte să-și dee seama de 
o emoliune simțind electele sale. Este destul să 
primim o veste tnistă că o. nenorocire s'a in- 
tâmplat, că incendiul a consumat casa nostră, 
că mortea a răpitpe amicul nostru şi de indată 
vom simţi o mare turburare; să pare. că să rupe 
intregul fir al deprinderilor nostre, al tendințe- 
lor nostre obicinuite; — ne simțim fără putere 
de a mai continua: gindirile n6stre, şi tremu- 
rând, simţim că am perdut o cantitate conside- 
vabilă din puterea nostră psihică. | 

Ac6stă oprire a tendintelor nostre, acestă chel- 
luiciă de forţă nerrâsă, care caracterisezi emo- 
țiunea este exprimată in afară prin fel de fel 
de mişcări şi gestuni, în ântru prin fenomene 
organice de tot felul. «Inima, dice D-rul Letour- 
neau, al cărui aparat nervos este mixt: parte vo- 
luntar, parte organic, este turburată mai ânteiă, 
Une-ori bătăile sale să inmulțesc, alte-ori, să im- 

1) Reilexele de emoţiuni.
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puținâdă şi alte-ori să suspendă producând une- 
ori palorea feţii, alte-ori sincopa. Respirația îm- 
părtăşeşce int”un mod natural sorta circulațiu- 
nii. Secrețiile sunt turburate, digestia să opreşce. 
— Funcţiile. intelectua!e sunt intrun mod na- 
tural aprope suspendate.... Imposibil de a se o- 
cupa cine-va de un lucru strein de impresia 
morală actuală !.... Creerul lovit de o Sguduire 
puternică nervâsă nu este ocupat de cât cu a- 
cesta. Activitatea nervâsă fiind concentrată nu- 
mai asupra unui punct, se intrerupe relatiile 
dintre centrele nervose și cele-alte organe. Muş- 
chii voluntari uitaţi de axul cefalo-rachidian 
sunt slăbiți... Picicrele să indie şi organul sim- 
turilor speciale numai servesc la nimic. Urechia 
numai aude, ochii numai v&dii, ete. Putem atunci 
să lim rânitți grav, să (im mutilați fără să şcim 
nimic... 

Dar acâstă periodă de depresiune este de 
scurtă durată. Miscarea vieţii suspendată sai 
slăbită pentru un moment, reincepe cu violență ; 
o energică reacțiune să produce. O mare expan- 
siune ie locul concentrărei activității nervose. 
Sistemul muscular devine earăşi activ şi câte- 
o-dată chiar priimeşce o putere de necredut. 
Simţurile să deşteaptă, dar atențiunea captivată 
tot de o singură idee nu permite fiinţii emo- 
ționate de a percepe lucruri streine de emoțiune. 
Pentru acelaş cuvânt suntem âncă puţin sai de fel 
sensibili în fata durerii..... In fine, după cât-va 
timp excitaţia organică produsă de evoluție cade
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lăsând în urma ei oboseala, slăbiciunea, care ur- 
medă în tot-d'a-una după o cheltuâlă de forlă 
exagerată.» 

De sigur, emoția nervosă este insoţită de o 
mulțime de fenomene ; odată ce tendințele nostre 
sunt impedicate -din causa cheltuelii in dauna 
organismului a unei forţe nervâse, diverse feno- 
mene fisiologice, cari exprim turburabea nervosă 
treluesc să să producă şi cu ele alte fenomene psi- 

„hice cor&spundătâre. Ingrămădirea sângelui la 
ânimă, rădicarea temperaturei, sincopa, cheltuela 
unei energii nervâse etc., nu pot să nu des loc la 
fenomene afective de tot.-felul. Plăcerea şi du- 
verea, bucuria şi întristarea, iubirea Și ura 
insotesc tot-deuna emoţiunile nâstre. După emoție 
intadevăr ne simţim trişti, sau veseli, ori co- 
prinşi de un sentiment vii, 

Ast-fel, elementele din cari să compune o e- 
moţie sunt: a) o impulsiuneinternă sai externă 
neaşteptată ; b) oprirea tendințelor nustre obici- 
nuite; €) cheltudla unei forțe considerabile în 
detrimentul sistemului general al vieţii; d) mul- 
tiplicitatea fenomenilo» fisiologicc și psichice con- 
comilante cari varicză de la o persună la alta. 

Dacă emoţiile sânt produse prin împedeca- 
rea diferitelor nâstre tendințe cor&spundătore 
cu trebuințele nostre, putem deosebi atâtea fe- 
lură de emoţii câte sunt și tendinţele nostre. 

Deosehim: a) emoţii organice 3 b) emoții cau- 
sate de exercițiul simțurilor nistre speciale ; e)
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emoţii intelectuale ; d) emoţii volontare şi e) emo- 
ţii estelice. 

Dar, fie-care fel de emoție varieză după ca- 
racterul individual al fie-cărui-a; aceiaşi ten- 
dință, deşteptată sub imperiul acelor-aşi impre- 
jurări, nu pote fi insoţită de acele-aşi fenomene: 
să pare că fie-care emoție, in fie-care moment, 
portă sigiliul personalităţii în care s& manifestă. 

- «Nu există două emoţii identice; iubirea lui St. 
Mill nu să potrivesce cu aceea a lui Casanova. 
De asemenea, acelaş om în general nu pote fi! 
iubitor sai ambițios ori mândru la patru-zeci de 
ani cum a fost la 18 ani.» 1): 

„ Emoțiile organice sint acele-a produse de im- 
pedecarea tendințelor nâstre relative la conser- 
varea nustră individuală şi cari, sunt însoţite de 
plăcerile şi durerile nâstre fisice. Dacă, de exem- 
plu, ne este (me sai sete şi dacă in acest cas 
scim că ne este imposibil de a satisface acestă 
tendință suntem emoţionați din ce în ce mai 
mult și perdend din puterile nostre din câusa 
impuţinării sângelui ne simţim cu totul indispuși. 

Emoţiile causate de exerciţiul simțurilor sint 
acele-a provocate de excitaţiuni nervose mai e- 
nergice de cât acele-a cu cari ne-am deprins. 
Dacă, de exemplu, vedem un lucru ce n'am mai 
vedut, dacă auzul nostru este lovit de un huet 
neohicinuit, simţim o emoție din causa impede- 
cării tendinţelor n6stre obicinuite de a vedea şi 3 
auzi acele-ași lucruri, 

  

1) Paulhan, Les phen. affectifs. Puris 1887.
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Emoţiile intelectuale sunt acelea produse de 
oprirea tendinţelor nostre intelectuali, causate 
de intensitatea reflexelor de ideație. O idee sau 
0 concepţie nouă, producând curente superidre 
noi, strică asociaţiile vechi obicinute şi nasce e- 
moţii, cari ne fac plăcere sait durere. Este destul 
ca o idee nouă, la care nimeni n'a gândit să 
apară inaintea cercului luminos a conșciinții mele 
şi de-odată mă simţ cu totul altul din causa 
noilor asociaţii ce să fac în giurul ideii nepre- 
vădute ; sentimente noui ici locul celor vechi din 
causa mişcării neaşteptate. a activităţii centrelor. 
nevvose, cari schimbă cu desăverşire vechile a- 
sociaţii de idei. 

Emoţiile voinții sunt acelea provocate de re- 
Hlexele noi de organisație, in stare de a opri 
tendințele obicinuite și de a ne hotări la ac- 
țiuni noi. Ele nasc din lupta curentelor ner- 
văse ascendente cu ce'e descendente; dacă im- 
prejurări noi opresc tendinţele n6stre deler- 
minate de ideile cu cari ne-am deprins stin- 
tem mişcaţi intrun mod viii. Ne pare văii, dacă 
nam putut să invingem piedicile “cari oprec 
tendințele nostre volontare imprimate de ideile 
nostre de cari ne-am condus in tot-d'auna; ne 
lelicitim dacă am reuşit în interesul binelui no- 
stru a ceda imprejurărilor dând o nouă direcție 
purtării nostre. 
“Emoţiile estetice implică in ele o deşteplare 

de sensaţii și de idei, provocate de o impresiune 
particulară ce simțim când ne alim în faţa
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unei opere artistice, sait in faţa unor fenomene 
cari s6 lcgă intre ele inh”un mod sistematic. 
Ele să caracteriseză de asemenea prin oprirea 
tendintelor n6stre, a preocupărilor saii a dispo- 

siţiilor n6stre in momentul impresiunei: noi și 
prin absorbirea ființii nostre in objectul ce con- 
templăm sait admirăm. î 

Aceste emoţii sunt insoţite caşi cele-alte de 
plăcere şi intristare ; ideile şi senlimentele, cari 
să deşteptă față cu un lucrusaitcu o acţiune ar- 
tistică ne fac să lim veseli „sait trişti. Fie-care 
pote săşi dea stma de efectele emoţiei când, de 
exemplu, aude pentru prima ră o melodic; 
față cu delicidsele accente ale musicii numai 
gândim la nimic, ne uităm cu desăvârșire pen- 
tru un moment; tote disposiţiile şi tendințele 
nostre obicinuite sunt oprite pentru producerea | 
unei tendinte nouă cari ne face veseli sait trişti. 
De căte-ori asistind la represenlarea unei co- 
medii sai drame nu devenim veseli sai melan- 
colici! Une-ori idem, alte-ori plângem de emoții 
şi câte-odată vălend pe alţii plângend plângem 
şi mai mult! 

2. Formele la cari să reduc emoţiile. 

Plăcevea şi duvevea. 

1. Ecplicarea ucestor fenomene. — ? Felurile de plăceri 
şi dureri, 

1. Plăcevea şi duverea representă lonul ce 
priimeşce victa n6stră sulletescă în urma emo- 
ției; după lupta dintre starea anteridră a sulle-
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tului nostru şi nodle tendinţe provocate,—luptă, 
manifestată prin emoţii de tot felul, echilibrul 
trebue să se stabilescă din noii; noi asociaţii 
sistematice stabilindu-se, trebue să simţim plă- 
cere şi durere conform cu combinările noi psi- 
chologice, și cu acţiunile favorabile saii nefavo- 
rabile individualităţii nostre. 

Acestă stare de plăcere şi durere depinde de 
forta psichică consumată in luptă, pentru sta- 
bilirea echilibrului static al vieţii. Dacă am con- 
sumat pentru acâsta un prisos de forță, simţim 

„plăcere în urma emoțiilor nâstre; dacă am con- 
sumat o forță trebuincidsă, care forma capitalul 
energiei nstre vitale, simţim durere. 

Ori-ce emoţiune mărind energia potenţială să 
termină printr”o descărcare nervosi ; când descăr- 
carea este bruscă şi puternică simţim durere, când 
este moderată şi inceată simţim plăcere 1). Acestă 

„core:ațiune intre mărirea tonicităţii musculare 
şi a energiei contracţiunii voluntare şi intre 
«sentimentul plăcerii a fost prevădut de Gratiolet 
care se exprima ast-fel: «Când o plăcere să deş- 
teptă cu ocasia unei sensaţii, organisinul intres 
cântă pe deosibite tonuri un imn de mulțumire 
şi de bucurie» ?). 

Ast-fel, noăle tendințe, deşteptate în urma im- 
presiunilor neaşteptate pot să ne facă fericiţi sait 
nefericiţi. Dacă sintem destul de tari pentru a 

-1j De la physionomie et des mourement d'ezrpression 
1869, Iletzel, p. 80. 

*] Dr. Ferre. Sensativua et mourement. Paris 1887.
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suporta emoţiile nostre, devenim mai fericiţi ; 
din contră, cheltuind din puterile nâstre nu 
simţim nici-o plăcere. Totui depinde de energia 
nervosă concentrată in noi in lupta nostră cu 
impreju ările vieţii, de constituţia ncstră orga- 
nică individuală. 

Acest lucru explică pentru ce plăcerile varidză 
de la individ la individ şi in fie-care moment: 
al vieţii. Un lucru care pote face plăcere unui-a 
pote 's& causeze durere altui-a intr'un moment 
dat. Este adevărat, că adevărul place fie-cărui-a, 
că frumosul ne încântă pe toţi, dar dacă ne dim 
multă ostenslă pentru a inteleze o teorie, sau 
dacă stintem ostenili pentru a contemp!a o o- 
peră de artă uritul ne coprinde. 

Plăcevea şi durerea depinde dar, de natura nostră 
psichică moştenită și de starea în care ne allăm 
in momentul emoției. Aceste fenomene nu trehbuese 

“căutate numai in objectele exteridre de cari stin= 
tem isbiţi, dar in disposiţiile nostre interiore în 
tendințele pentru conservarea ființii nostre. Iu- 
bivea de sine este imprimată in fie-care fiinţă vie- 
țuitâre. Dacă voim să simțim plăcere nu trebue 
să contrariem tendințele favorabile vietii nostre, 
căutând fel de fel de petreceri cari ne consumă 
puterile nostre. 

Plăcerea fiind semnul linistii nostre sufle- 
teşci ori-ce activilate care nu este insoțită de 
p.ăcere este vătămătâre. Lucrând fără plăcere 
cheltuim din puterile trebuitre și devenim 
mai puțin apti in lupta vieţii. Dacă voim a de-
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veni tăi, a ne oţăli in luptă trebue să lucrăm 
lără a perde din puterile nâstre disponibile. 

Acest mod de a ințelege plăcerea și durerea 
aruncă o lumină vie asupra chipului de a face 

„educaţia copilo» noştrii; dacă voim a produce 
0 generație vicurosă, nu trebue să cheltuim peste 
mesură din puterile trehuitiâre copilului, silind= 
du-l fără nici un ajutor a lucra “maj mult de 
cât pote și inețlege:: datoria nistră este de a-i 
arăta calea binelui şi a adevărului căutând mij- 
lăce cât se poate de practice pentru a-l lumina, 
mărindu-i ast-te puterile lui fisice şi intelectuale 
fâră care nu pote fi fericit. 

2. Fiind-că fie-care emoţiune este insoţilă de 
o plăcere saii durere, deosebim atâtea feluri de 
plăceri şi dureri căte sânt şi emoţiile. 
“Plăcerile şi durerile sint: fisice, intelectuale, 

înovale şi estetice. " 
Plăcevile şi durerile fisice sint acele-a cari re- 

sultă din desvoltarea vieţii nsstre organice. A- 
ceste plăceri şi dureri stint forte numerâse. Există 
atitea plăceri şi dureri câte sânt şi pornirile 
nostre instinetive. Ast-fel stint plăcerile relative 
la nutrițiune, la apărarea individuală, plăcerile 
vânatului, nataţiunii, gimnasticii, în fine plăce- 
rile in cari ne simțim activi şi cari desvolteză 
in acel-aşi timp vigorea şi curagiul. 

Tote aceste plăceri, gustate cu moderaţiune, 
desvolteză puterile sufletesci intărind fiinţa n6s- 
tră, dar abusul ce am face de ele ne deuradeză . 
şi ne ruinâză sănătatea stricându-ne echilibrul 
39,918. G. Levnddescu „Principii de Psicholygie. 1%
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întreg al vieţii nostre. Este destul ca omul să. 
deviă sclavul plăcerilor şi de îndată “și perde 
acea vioiciune cu care se mândrea,—de indată 
devine nenorocit! Fruntea sa desonorată, faţa sa. 

inchisă, ochii săi stinşi, gura sa fără suris, mer- 
sul său nesigur sint atâtea sernne indestulătore 
pentru a ne face o idee de.ceea cea devenit a- 
cestă organisaţiune devastată, acest corp, organ 

„misterios tot-dâ-una unit cu: cugetarea nostră! 
_Dar ce die! Creierii loviți, turburaţi de plăceri 

excesive. ne face să perdem finetea, pătrunderea 

şi întrega energie a cugetării. Șeiinţa probeză 
că corupţia ne conduce la nebunie, la idiotism 
in fine, la. distrugerea inteligenții. S6 pare ci 
un voal negru şi greii acopere cugetarea nâstră 
și odată cugetarea distrusă perdem tot ce avem 

- mai preţios: puterea ndstră personali și libertatea! 
Plăcevile intelectuali sint acele-a cari resultă 

din desvoltarea şi activitatea intelectuali. Fie- 
care .manilestare intelectuală cor&spunde cu o 
afecțiune plăcută sait neplăcută. S& pare că tite | 
operaţiile şi funcțiunile inteligenţii, tote ideile 
nostre deşteptă in noi plăceri şi dureri. Există 

plăceri de percepţiuni,. de memorie, de imagi- 
nație, de raționament in fine, plăceri ce produc . 
in noi sentimentele cele mai puternice ș și nobile 
ale naturii nostre. 

Omul. este. intr'adevăr o fiinţă iubitâve de 
sciinţă : doresce a cundsce, este curios de' a sci! 
Să pare că curiositatea este o trebuinţă a minţii 
nostre, .un- sentiment demn de .noi. Ne place a
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„ne simţi creatorul şciinței, care să desvoltă în 
noi. Plăcerea ce a simţit Archimede, când des- 

" coperi' legea care-i portă numele, este unul din 
exemplele cele mai potrivite pentru a intelege 
plăcerea inteligenţii. Bucuria triumfului săi era 
aşa de mare în cât in delirul său alârgă pe u- 
litele Syracusei strigând: «Eupilao a 

Plăcevile movali sunt cele volontari, cari ai 
de scop ideea binelui. ce căutăm a o vealisa în 
noi şi în societatea în care trăim. - Ast-lel. de 
plăceri să pot constata de oricine. Suntem în : 
tot-de-unu satisfăcuţi, simțim plăcere ori de 
câle-ori am comis fapte aprobate de conşciința 
nostră morală. O bucată de pâne. dată unui 
sărac,.un ajutor cât de modest „dat unui amic, 
s& schimbă pentru .noi into - plăcere care ne 
multumesce. Gindind că am prelungit o exis- 
tență omenâscă, că i-am dat puţină viață ne - 
vedem în acel-aşi timp coprinşi de o plăcere reală. şi profundă. Din contră, mustrarea de cuijet este - 
o durere, o stare neplăcută a ființii nostre. Sim: 
țim durere, sintem. trişti şi suferim. pentru că 
am greşit, adecă pentru 'că am ales calea răului 
sai a viţiului. 

Plăcevile estetice sunt acele-a cari stint insoțite : 
de iubire și ură pentru tote lucrurile favorabile 
şi nefavorabile ființii nostre, Şi in special pentru - 
tote lucrurile cari deşteptă in noi ideca fiumo- 
sului. Si o
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3. Simpatia 

„Elementele simpatiei și condiţiile țisiologice 
ale sentimenlelo» 

Simpatia este o disposiţie naturală ce avem 
de a iubi ființele şi lucrurile naturii, in confor- 
mitate cu ideile nostre moştenite și: modificate 
in- lupta vieţii. 

Acest fenomen este torte complex căci repre- 
sentă forma cea mai inaltă a sensihilităţii, ter- 
menul cel din urmă al evoluţiei sale progresive. 
EI este resultatul combinărilor rellexelor, al-e- 
moţiilor de tot felul, cu sensaţiile, plăcerile Şi i- 
deile nostre. Simpatia naşce ori de câte-ori ele- 
inentele afective să unesc cu un element inte- 
lectual, cu o idee, care ne face să apreciem 
calităţile objectelor şi a fiinţelor ce ai causat 
emoţiile şi plăcerile n6stre. Objectele plăcerilor 
nostre devin simpalice ori de câte-ori ne su- 
gercză o idee care ne luce să apreciem calitățile 
lor, ori. de câte-ori tonalitatea activității nostre 
să modifică de stările nostre intelectuali. 

Faţă cu ideile n6stre, aşa cum stint asociate 
în mintea n 'stră prin moştenire şi educatie, iu- 
bim lucrurile şi ființele cari ne causeză” plăcere, 
—s6 naşce in noi 6re-cari disposiţii psichologire, 
numite sentimente. Experienţa ne probiză că 
ori-ce idee pote inti'un moment dat să deştepte 

“în nui un sentiment de iubire, sai de ură in 
conformitate cu disposiţiile nostre emoționale și 
cu caracterul nostru.
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Elementele din cari să formeză simpatia sint 
forte numerâse, căci ori-ce stare psichică con- 
şcientă pote deveni un sentiment; dar, cele mai 
esenţiale sunt: a) emoțiile şi b) ideile. 

Nu trebue insă să uităm că unirea acestor 
două elemente este efectul combinării altor ele- - 
mente inferidre. Deşteptarea întradevăr a ideii, 
determinată de o emoțiune, presupune combina- 

“vea elementelor fundamentale a centrelor ner- 
”vose cu vlementele impresiunilor externe. S& 

scie că centrele emisferelor cerebrali ati o sen- 
'sibilitate proprie pentru idei şi neapărat din a- 
cestă afecțiune particulară nasc sentimentele. 

Acestă sensibilitate de care atirnă simpatia 
cu manifestările sale este hotăvită de totalitatea 
împresiunilor ce' primim în viaţăşi de reacțiunile 
motrice, cari hotărăsc diferitele nostre aptitudini. 
Ideile păstrate in mintea nâstră şi disposiţiile 
psichice create in lupta vieţii produc. un '6re- 
care ton psichic, un caracter special pentru fie- 
care individ. a 

Acest caracter dar, este baza tuturor senti- 
“mentelor ndstre, care depinde la rindul săi! de 
disposiţiile moștenite, de educaţia și experiența 
ce dobândeşce fie-care in viaţă. Nu există in- 
„divid care să nu viiă in lume cu Gre-cari dis- 
posiţii sentimentale; el aduce cu 'sine cultura 
epocii sele, fasa de desvoltare a societăţii, din - 
care face parte. Graţie moştenirii, omul civilisat 
este stăpânit de sentimente cărora experiența 
le dă o formă precisă. Aceste sentimente să MO=
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difică. saii să menţin prin educaţiune. Să scie, 
«că condemnând 6re-cari acțiuni şi lăudând pe al- 
„tele, părinţii formeză caracterul copiilor lor”, facen- 
du-isă deviă automatici în privinţa sentimentelor. 

4, Sentimentele 

Divisiunea sentimentelor 

Î. Sentimentelele estetice. — 2. Sentimentele sublimului.. 
3. Sentimentele intelectuuli. — 4. -Sentimeutele morali. 

- 5. Sentimentele religidse 

„_ Există atâtea sentimente câte stiut şi asocia- 
ţiile emoţiilor cu ideile nostre, câte sunt şi ap- 
titudinile nostre. Putem deosebi următărele ca- 

. tegorii de sentimente : 1) sentimente estetice ; 
2) sentimentele sublimului; 3) “sentimente inte- 
Jectuali; 4). sentimente morali; 5) sentimente 
religi6se. 
1. Sentimentele estelice nasc din causa. me- 
diului fisic în cate trăim, faţă cu spectacolul mă- 
reţ al naturii şi potrivit cu ideile ce avem des- 
pre frumos. Viaţa, existența nostră, fiind legată 
de natură, totul are un resunet in fiinţa n6stră. 
Un timp umed sait sec, liniştit sat fartuno: , în 
fine, cele mai mici lucruri cari lovesc persâna 
nostră ne inveselesc sait ne intristeză. Stintem 
trişti, când nourii intunecoși acopere ceriul, când 
ploea cade, stintem veseli, când ceriul este senin, 
când sorele străluceșce. 

Să pare că tâte sentimentele estetice nase faţă 
cu lucr urile care priesc naturii nostre. Dâr dacă
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apr ofundim chestiunea, bceste sentimente * nase 
şi in afară de interesele nostre, faţă numai cu 
ideea frumosului :desfăcută de' ori- -ce ' element 
material. Un arbore care să desroltă fără nici-o 
piedică, un individ care: 'şi stăpâneşce pasiunile, 
Provcă in noi sentimentul estetic caşi ori-ce 
lucru în care zărim ordine, pr oporţiune Şi ar- 
monie în desvoltarea formelor sale. Omul este 
făcut ca să iubescă tot ce să desvoltă întrun 
mod armonic şi. proporţional; zărind o fiinţă în 
care să manifestă aceste eleinente ale frumosului 
sensibilitatea nostră să mişcă cu un sentiment 
de admistraţiune. Expresiunea de ordine, de 

„proporţiune și armonie; acordul elementului ra- 
țional cu elementul sensibil: al judecății ce ne 
facem de ordinea sensibilă după modelul ordinii 

“raţionale, eată materialul din care să. formeză 
sentimentul estetic. 

Acest sentiment este neapărat origina frurms- 
selon: arte. In virtutea simpatiei intime ce există 
intre interiorul nostru şi exterior, stintem' silită 
de a manifesta şi de a Tealisa in afară ceea ce 
simțim în noi. Relaţiunile intre atecțiunile n6s- 
tre şi organisaținnea nostră , intre aceste alec- 
țiuni şi voce,. intre afecțiunile nsstre visuale şi 
intre forme şi colori, intre tipul formelor şi mo: - 
dul de a le percepe, intre proporțiunile maselor 
materiali şi acele-a ale organisațiunii nostre, eată 
in germen: pictura, sculptura, musica Şi poesia. 

Intw'adevăr sentimentul are artele sale ce re- 
presentă frumosul.
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Pictura, imprumutând de la natură colorile 

cari vorbesc sulletului nostru, 'representând pe 
pânza sa scene paletice, imagini ce-şi păstreză 

un aer liniştit (Ore-care armonie de formă unită 
cu 0 expresiune senină), nu pote să nu deştepte 

in: noi sentimentul frumosului. Raphael şcia des- 
tul de bine să aprindă la focariul frumuseţii 
morale flacăra care Inmineză . ochii divinei Ce- 
cila 1) de un amor etern. 

Sculptura pe de'altă parte, prin ajutorul petrii, 
bronzului şi marmorii este şi ea o artă a fru- 
mosului. Exprimând ideile prin forme este o- 

bligată a da figurilor liniştea cerută de senti- 
mentul frumosului şi de a observa inainte de 
tote condiţiile regularității, armoniei şi propor- 
țiunei. Venus a lui. Canova : =) ascunde sub for- 
mele sale bogate un suflet care palpită și unilă 
peptul s&ii. Nimeni nu pote să 'şi fixeze ochii a- 

„supra acestei nobile feţe fără să nu uite, cel puţin 
un moment, căinaintea sa are o marmoră! 
Musica asemenea are dreptul de a exprima 

prolundele sentimente ale suiletului omenesc. 
De şi nu pote manifesta int”un mod direct des- 
voltarea morală a omului, cu tote acestea expri- 
mând emoţiunea frumosului, emoţiune care in- 
soțesce starea nostră intelectuali, musica, ne dis- 

1) Patrona musicanţilor cari cântai la Roinani lauda 

lor,—- patrână cuse a suferit martivul în an. 220. 

2) Celebru sculptar italian, născut în 1747, mort în 
1822.
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pune a ne desvolla pe acestă cale. Armonia şi 
melodia musicii constituind bazele sale esențiale 
răspindesc în sufletul nostru liniştea de care fiiu- 
mosul este insoţit. Interpretă imediată a sufle- 
tului, musica, exprimă, cu o energie de necrezut, 
-emoliunile, sentimentele şi ideile nostre: ea este 
sulletul insuşi care cântă în loc de vorbi?) 
„Numai vorbim de poesie! Ea nu pâte să pă- 
trundă mai puțin de cât artele in domeniul fru- 
mosului și al graţiosului. Cine nu scie că grația 
represintă lumea frumosului? 'Tote productiu- 
nile geniului grec sunt caracterisate cu acestă 
unire fericită a formei şi a ideii şi poesia vea- 
cului nostru a zugrăvit cu colori numai putin 
mişcătoare fi:umuseţele naturei. , 

2. Sentimentul sublimului. — Dacă sentimen- 
„tul frumosului deşteptă în noi afecțiunile bine- 

  

*)« Comment Pair module par la fibre sonore 
Peut-il crâcr en nous ces sublimes tvansports ? 
Pourquoi le coeur. suit-il un son qui s'evapore ? 
Ah ! c'est quvil est une âme au fond de ces aceovds |: 

C'est que cette âme repundue 
Dans chacun des accents pa” la voi module, 
Par la voiz-de nos coeurs est soudaine "Epondute, 
«lvant que le douz son; soit encore deoulă 
Lt qui semblavle au son qui dans un temple eveille 
Mille cehos assoupis qui Darlent ăla fois, 
Ton me, dont lecho vibe dans chaque oveille 

Va crcâr une âme paveille - 
Pavtoul oi, retentit ta voiz. 
(Lamanvtine, Iarionies, posticques et veligieuses, lib. IV, 

IV. La voiz hinainel, .
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ivoit6re ale ânimii, sentimentul sublimului excită. - 
in- noi tot ce 'este măreț, serios şi nobil. Cel 
-WVântâiii, ne 'sugereză ideile 'vii şi vesele; cel de 
al. doilea, ideile religiose și triste. | 

Aceste sentimente asemănătore să' deosibese 
«unele de altele. (*) Intr'adevăr sentimentul fru- 
mosului se nasce la imaginea forței care se des- 
-vâltă . în persone şi lucruri, grăție: acordului 
“mișcărilor şi:a formelor sai a calităţilor plăcute 
manifestate intr'o natură frumosă şi fericită. Din 
contră sentimentul sublimului se desudltă în 
noi faţă cu ideea unei vieţi libere şi inteligente 
cae luptă in contra obstacolilor ce impedică 
desvoltarea sa. 
„_Ast-lel, ceea ce caracteristză sublimul este 

lupta de care are nevoe forța pentru a se des- 
volta,. alungând. obstacolele 'ce se opun : ordinei 
şi proporțiunej sait armoniei, — luptă, care se 
revelă in -natură şi în cele-alte ființe şi care se 
aseamănă cu lupta ce incercăm noi inşişi pen- 
tru libertate şi independentă. 
„Exemplele sunt numersse pentru a ne con- 

  

(Y Distineţiunea « fost făcută întrun mod clar de 
Nunt şi Duvle și recunosculă astă-di de filosofii. gew=! 
mani şi englesi. Kant este cel d'ântiiii care a descris 
intrun mod exact faplele ce se produce in sufletul ome- 
nesc la vederea 'sublimului. Sublimul adresându-se ima- 
ginațiunei şi inleligenței nâstre provucă o luplă sai o 
oposiţie intre fuculităţi, cari faţă cu frumosul erai tot- 
da-una în armonii. Inteligența concepenl sublimul for- 
[ză simţurile pentru a se inălța in regiuni depărtate 
de proporţuunile sensibile, 
"(Vezi critica judiţiulut și observările lui Kant asupra 
frumosului şi sublimului),
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„Vinge. de acest. principii. Contemplarea unei 
persone care luptă cu cuvagiii in contra obsta- 
„colelor ce' să opun desvoltării sale, aspectul u- 
nui arbore bătut de furtună Şi care pare că. 
luptă pentru existență,- nu pot să nu nască în 
noi sentimentul sublimului. Să pare că in acest 
“vast tot pretutindenea unde există: intindere şi 
„forță există şi ideea sublimului. Pentru acest. 
cuvent Kant deosibeşce un sublim matematic 
şi un sublim dinamic, 

Sublimul matematic este acela “care apare 
„sub forma întinderii in spațiul nemărginit și co=- 
răspunde cu ideea mărimii. -Marea “Şi Oceanul 
nesferşit, spaţiurile cereşti, turnurile şi pirami- 

„dele, ete., deşteaptă în noi ideia sublimului şi 
„cu ea emoția şi- sentimentul cor&spundător. 

Sublimul. dinamic la rendul. s&ii manifestă. 
„puterea ce să zăresce in: lupta: elementelor. E- 
rupțiunea unui vulcan, isbuenirile repetate ale 
tunetului, furtunila şi inundațiunile fluviilor, ete.. 
sunt atâtea elemente saii simbole ale. acestui fel 
de sentiment. : . 

Dar ori-care ar fi forma sublimului, el apare: 
nu numai in natură, prin mişcarea “continuă a 
forţii, care creâdă atâtea forme a intinderii, dar: 
encă şi în activitatea nostră proprie, in operile: 
nostre. literare şi artistice. Istoria ne arată. su- 
blimul representat, in energia şi puterea pops- 
relor, cari luptă in contra obstacolilor ce să opun 
desvoltării lor, representat, in arte şi in litera-. 
tură saii in puterea ce avem de a exprima.
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“energia, violența şi mişcări!'e. vii ale naturii n6- 
ste sensibile. 

Cine nu scie întradevăr cât de mult sculp- 
tura şi musica sunt afectate de sublim, — cât 
de mult exprim emoţiunile cele mai vii” și mai 
sfâşietere ale ânimei n6stre! Cât pentru poesie, 
ea să adresâdă şi mai mult fantasiei pentru a 
„creea sublimul. Prin caracterul sit special, “poe- 
sia, ne transportă in adevăratele regiuni ale unei 
lumi nemărginite. Poesia epică in tot-da-una a 
inscris suplimul in mijlocul miraculosului acțiunii 

'saii a ecenimentelor, poesia dramatică, in repre- 
sentarea vietuitore a personajelor, în fine poesia 
sacră in faptele cele mari. ale unei vieţi curat 
morale (). 

3. Senlimentele intelectuali nasc din combi- 
narea emoţiilor intelectuale cu ideea adevărului. 
Ele.sunt o desvoltare a disposiţiilor naturii n6- 
stre. de a iubi adevăr ul, pretutindenea unde il 
intilnim, — o urmare a emoțiilor şi plăcerilor in- 
telectuale. Sintem coprinşi de asemenea senti- 
mente ori de câte-ori intilnim adev&rul. Ce plă- 
"cere nu simțim când ?] descoperim singuri, ce 
stimă nu avem pentu acei ce ni-l comunică! 
Ideile pe cari le credem adevărate aii o mare 
influenţă asupra sensibilități nostre. Pentru a ne 
convinge despre acâsta, n'avem de cât a ne a- 

1/ Longin, autorul sublimului a cules erenplele sale 
din cămile sânte. Psalhaurile in particular sunt operile 

„e lusice ale sublimului, — opere cu cari nimic nu să pote 
com para.
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aminti o teorie pe care o credem şeientifică şi. 
vom ved6 de indată deşteptându-se in noi stări. 
afective, cari pot să fie mai mult sai mai puțin: 
puter nice. 

4. Sentimentele movale nasc din combinarea. 
emoţiilo voinţii cu ideea binelui social şi ge- 
neral. Ele isvorăse din lupta instinetelon: de con- 
servare a individului cu acelea a instinctelor de: 
conservare a speciei, — luptă, care să hotăresce in: 
conlorinitate cu asocierea ideilor relative la bi=- 
nele nostru individual, al familiei şi al societății. 
din care facem parte. 

Aceste sentimente evoluând din instincte să 
formeză. potrivit cu educaţia şi caracterul nostru 
moştenit de care atârnă asociarea ideilor nâstre, . 
cor&spunzătâre cu aceea a celulelor core ralo, 

Deosehim tei feluri de sentimente morale: 
sentimente altvuiste ; d) sentimente eo-altr aste; 
e) sentimente gene» ale saii curat morale, 

a) Sentimentele alliuiste sai, sociale sunt a-- 
celea cari aii de object binele copiilor, al femeii,. 
al părinților noştrii, al amicilor, in fine, al pa- 
triei nostre şi sânt origina tuturor datorielor: 
sociale şi a legăturilor organismului social. Ele: 
nasc din trebuința ce simte individul în lupta. 
vieţii ale, de societate. 

Omul devenind sociabil nu pote să nu iubescă: 
societatea care are 0 mare inriurire asupra fe-- 
ricirii sale. Isolat de acest medii să intristeză,. 

“să despereză și de multe- -ori ajunge a-şi perde:
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mintea. şi chiar: vieaţa. (:) Dacă naturaliştii re- 
“cunosc un instinct social. in .. cele-alte animale, - 
sentimentul social al omului este necesar şi in- : 
dispensabil (2). Albina, furnica şi castorul nu sint 
:sociabile de cât prin instinct, pe când omul este 
sociabil prin instinct şi rellexiune. -Inzetrat cu '- 
“cuvânt, omul, în fie-care moment simte trebuința 
de a comunica semenilor săi. ceea ce simle, cu- : 
getă şi voesce. Dacă -o imprejurare fericită ii 
inlesneşce lupta traiului săii să grăbesce de a co- 
'munica amicilor săi bucuria sa, dacă dă peste o 
nenorocire simte o uşurare spun:nd la ai săi su- - 
lerințele sale. . . . 

Având necontenit trebuință de un. amic, o0- 
:mul să găsesce şi mai fericit in mijlocul familiei - 
Şi a tărei undes'a născut. Simţim desvoltându-se 

(1) Eată ce fel Sylvio Pelico,ne descrie starea omului i- 
solut de societate : | | | 

«Pallais'ă la fonctre soupirant apres la vue de quelque 
nouvecut visage, et je i'estimois heureuz si la 'sentinelle 
-eu si promenunt ne rasait pus le mur de irop pres, si 
elle sen eloighait assez pour ul me fit possdle de la 
voiv, Lorsqu'elle lecait lu tâle, qvelle avail un. visage 
exprimant Phonctele et que je cvoyais decouurin «ueleues 
traces de compussiou, je me santais saisi d'une dvuce 
-compussion, comme si ce sollat înconnuu eit cte pour moi 
un cmni. Lorsquil selognuit jeltandais son relvur avec 
une tendre înquichule et sil vevenait en me regarilant, 
je m'en rejoussais comme d'un grand acte de chariti. -. 
Sil ne passait de manitre « se faire voire, je demeurais 
movtifie comme un homme qui aime et qut sappreoit 
«pion se soucie 'peu:'de lui.n - o 

(AMes prisous, traducerea fruncesă, p. 9594). , 

(2) Flourens. . Obseruutions de Cuvier sur Pinstinct et 
Ventelligence des animauz. Vezi asemenea : Espece Ilu- 
anaine.
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în noi sentimente vii. in presența ideilor relative: 
la binele familiei și al societăței din care lacem . 
parte.. 

b) Sentimentele &10- altruviste. sunt acele-a, cari 
exprim gradele diverse de .adaptare prin cari : 
individul "și modifică tendințele sale egoiste pen- 
tru a le armonisa cu acelea ale societăței. Ast-fel . 
sunt iubirea de laudă, de onoruri, temerea de 
a fi defăimat, temerea de pedepse, etc. În tâte. 
aceste  senlimente . elementul egoist se . com-. 
bină cu elementul altruist. 

€) Sentimentele generali morale sânt acele-a. 
cari ai.de cohject datoriele şi drepturile nostre 
în tâte imprejurările vieţii. Aceste sentimente 

„“Şi-ait isvorul lor în conşeiința nostră morală, 
care ne spune ce suntem datori să facem şi ce 
nu trebue să facem. Ce fel este consciința n6s- 
tră morală determinată de caracterul nostru. 
moştenit şi modificat de educaţia ce priimim în ' 
vieață, ast-fel sunt şi sentimentele nostre vela- , 
tive la binele. g general, la datorie şi: justiţie. 

Aceste sentimente nu. sint inăscute. în ințe- . 
lesul idealiștilor vechi, căci ele nu 'sânt primi-! - 
live şi universale. Experienţa probâză că cea ce : 
a fost moral la un popor -a fost considerat ca.. 
imoral la altul, ceea ce s& defaimă astă- di să 
recomanda altă dată. Raporturile călătorilor veehi - 
Şi moderni asupra moravmilor slbaticilor- ne . 
Spun că paricidiul a fost un ebiceiii religios al 
mai multor triburi. Sentimentul datoriei” filiale 
impingea pe Slavi și pe Scundinavi a omori pă- :
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rinții lor bolnavi și bătrâni. Se dice chiar că 
Kamşadalii, Fidjienii, Ikşuţii şi Noi-Calidonieni 
n'ai părăsit nici astă-qi acest obiceiii îngrozitor ! 
"De sigur, sentimentele morali, caşi tote cele-alte 
categorii de sentimente 'şi-aii istoria lor; ele 
nu nasc sub forma lor definitivă, dar sub o 
formă cu totul'imperfectă şi rudimentară ce se 
observă la animalele inferisre, cari nu să povă- . 
tuesc de cât de trebuințele şi instinctele lor. 
Darwin ne spune că sentimentele stint instine- 
tele animalice ce s'aii perfecționat din ce în ce 
iu lupta vieţii in contormitate cu perfecțiunea 
organismelor sait cu selecțiunea naturală. 

Dar, ori-care ar fi oriyinea sentimentelor mo- 
rali şi ori-care ar fi forma lor, manifestată” prin 
faptele omului in cursul vieţii, ne este imposi- 
bil de a nu observa inriurirea lor asupra acţiu- 
nilor n6stre. Aceste sentimente întradevăr in- 
tevvin in tote acţiunile nostve, ne indemnă a 
conduce: paşii noştrii pe calea binelui, ințăles de 
noi depe educaţia ce am priimit. Lucratam în 
interesul ideilor şi deprinderilor nostre ?—Simţim 
în noi un sentiment de stimă, gustăm o plăcere 
care vari6ză cu măsura moralităței acţiunilor 
nostre. Lucrat'am râi? —Simţim acestă durere - 
particulară ce o numim mustrare de cuget, ju- 
decăm că acțiunea nâstră este rea, că eram da-- 
tori a nu o faee şi că suntem r&spundători de ea. 
„Acest examen al conşciinței nostre este ade- 
se-ori independent de interesul aprobării sai 
desaprobării moralității acţiunilor nâstre de că-.
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tre alţii. Inti'adev&r aprecierile acţiunilor mele 
de către alţii şi răsbunările nu sg pot compara 
cu mărturiile conşriinții, cu sentimentul plăcut 
sait neplăcut ce âmple sufletul met. Aplausele, 
succesul, in fine, nici-o bucurie nu intrece bu- 
curia conşciinţii, nici-o părere de râu, nici o 
durere nu se potivesc in intensitate cu mus- 
trarea cugetului. 

Tot cu aceiaşi desinteresare a sentimentu'ui 
moral judecăm de multe ori şi acțiunile altor'a. 
De exemplu: o crimă s'a comis in fața nostră, 
de şi personalmente n'am suferit, o. detestăm şi 
judecăm: a) că acţiunea este rea in sine; D) că 
agentul cra tinut să n'o facă; c) că era liber de 
a nu o face; d)că a demeritat făcend'o.' Din 
contră, dacă suntem martorii unei acţiuni bune, 
deşi personalmente nu tragem nici un folos din 
ea, simţim pentru asent o simpatie ce se mă- 
resce după măsura moralității actului indeplinit. 

5) Sentimentul religios nasce din trebuința 
omului de a'şi explica natura cu fenomenile sale 

“Și din neputinţa sa de a O. satisface din causa: 
slăbiciunei şi a ignoranței sale. In tote timpu- 
rile, omul, dobândind conşciință de ignoranţa şi 
slăbiciunea sa faţă cu spectacolul măreţal natu- 
rei, a trebuit să crelă ceva, să dobândească un 
sentiment de frică, de adovațiune şi PECUnNOș= 
cință, pentru acest necunoscut, care explică - 
viața, ordinea și armonia activităţei universului 
de care atirnă fericirea sau nefericirea sa. 

Acest sentiment a depins in tâte timpurile 
59,913. G. Leonardescu, Principii de Psichologie. 15
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de influența. naturii exteridre faţi cu ideile n6s- 
tre, cu asociarea saii combinarea lor, cu imagi- 

nația poetică a fie-cărui popor care hotărăşce 
legătura nostră cu tot ce este supra-natural. 
Ast-fel intuiţia naturii şi concepțiunea destina- 
ției nâstre, iătă' în scurt origina sentimentului 

religios. 

Tatuiţia naturii ne face să adorm puterile 
naturii, să le personificăm, să le divinisăm sub 

diferite forme, cum sa vă&dut acesta la poporele 
vechi ale Asiei şi la Greci şi lomani. Nesigu- 
ranța destinaţiei nostre ne face să credem că 
fericirea nostră atirnă de aceste puteri supra- 
naturali, de aceste divinități, cari prin o elabo-. 
rație continuă a minţii Sait redus la o singură 
formă. Imaginaţia dând o formă ideilor naturei, 
a ajuns cu “timpul a reduce toți deii destinului 
la unul singur. 

5. Despre pasiuni 

Caractevul şi origina pasiunilo» 

Plăcerea şi durerea împreună cu tote senti- 
mentele omeneșci isi numire şi de pasiuni. Sen- 
timentele devin pasiuni indată ce se desvoltă 

peste măsură şi preponderâdă asupra celor alte 
facultăţi. 

Int”adevăr, pasiunile sunt sentimente excesive 
şi exagerate cari turbură spiritul şi distrug echi- . 
librul static al activităței psichice prin prepon- 

derenţa sentimentului asupra inteligentii și vo- 
inţii. Presentânilu-se cu un grad „de vivacitate
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mai mare de cât cele-alte stări ale conşciinții, 
pasiunile sunt impetudse si nenaturali [per Lup- 
batione animae şi tind sub. imperiul excita- 
țiilor exteridre sai interire. a usurpa locul a- 
fecţiunilor legitime. Prin pasiune, omul, să rătiăi- 
ceșce, perdându'şi liniştea sa sufletâscă. şi su- 
bordonând destinaţia sa generală, desvoltarea re- 
gulată şi proporțională a tutor facultăţilor. sale, 
unui scop nelegitim. 

Causa desvoltării pasiunilor sint deprinderile 
nostre de a fi emoţionaţi conducându-ne numai 
de ideile corăspundătore unui sentiment ; per-. 
sistența unei idei in mintea nstră, corăspundă- 
tore cu calitățile unui lucru sait unei ființe şi 
deprinderea de a luera sub imperiul - ci, de a îi 
satisfăcuţi în dauna celor alte porniri şi inclina- 
țiuni, „iată im scurt origina pasiunii. Ea este 
produsul insuşirilor lor și ideilor moştenite unite. 
cu deprinderile contractate în viața după felul 
educaţiei ce am primit. Evedilalea şi educaţia 
sunt neapărat factori in cari să resumă elemen- 
tele pasiunii. 

Dacă voim să temperăm pasiunile nâstre, să 
le modificăm şi cu timpul să le nimicim trebue 
să lucrăm asupra acestor factori: principali, ar- 
monisând sistemul nostru de educaţie cu legile 
positive ale evolutiei vieţii individuale şi cu a- 
cele-a a vietii sociale. | 

Resullate şi conclusiuni. — Sensibilitatea re- 
presentă tonul sait ritmul vieţii sulleteşci faţă 
cu imprejurările vieții și cu. ideile deja formate
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in mintea n6stră. Ea cor&spunde cu concepţiu- 
nea unităţii fenoimenilor» afective : emoţiile, sen- 
timentele şi pasiunile. 

Emolia este o mişcare vie a sufletului, care să 
deşteptă în noi în urma unei împresiuni. ne- 
aşteptate, ce opreşce una din tendinţele nâstre | 
obicinuite, ficându-ne să cheltuim fără nici un 
scop o cantitate din puterea nostră psichică. 

Emoţia este insoţită de o mulțime de leno- 
mene din cari cele mai principale sunt: plăce-: 
rea și durerea, bucuria şi intristarea, iubirea 
şi ura. 

Sen/imentele sunt vesultatul combinărilor re- 
flexelor, al emoţiilor de tot felul cu sensaţiile 
plăcerile și ideile nostre. 

Pasiunile sunt sentimentele desvoltate „peste 
mesură în dauna celor alte tendințe a naturii 
n6stre. | 

Emoţiile cași sentimentele şi pasiunile sânt 
de atâtea feluri câte sint şi punctele de vedere: 
din cari privim sensibilitatea. 

Putem considera sensibilitatea din trei punte 
de vedere: fisic, intelectual şi moral. 

1. Sensibilitatea să ntmeşce fisică ori de câte 
ori sântem afectaţi de lucrurile şi fiinţele de 
cari ne lovim in viaţă şi s6 manifestă prin emo- 
țiile organice, prin plăcerile şi durerile lişice, 
in fine prin sentimentele egoistice cari nasc din 
instinctul conservărei nostre individuale. 

2. Sensibilitatea s& numesce intelectuală ori 
de câte ori sântem afectaţi de ideile nostre, de
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trebuințele nostre cerebrali, şi este manifestată 
prin emoțiile intelectuale şi estetice, prin plă- 
cerile şi durerile intelectuale, în fine, prin sen= 

- timentele intelectuale şi estetice. 
Numele: acestei din urmă fel de sensibilitate 

(intelectuală) variedă potrivit cu varietatea ide- 
ilor de cari sintem emoționaţi. Ea să numesce „când sensibilitate ştienţifică, când estetică, 

Sensibilitatea să numesce şcienţifică când pro- 
“duce idte acele sentimente cari tind a satisface 
curiositalea ndstră [sciențifică), născend in noi 
acele plăceri şi sentimente intelectuale de cari. 
aii fost coprinşi toți aceea cari ai descoperit câte ceva. Ie 

S& numesce estetică ori de câte ori în faţa u- 
nei idei deshrăcate de ori-ce interes material, 
naşce în noi un sentiment care ne transportă 
în regiunile frumosului şi ale graţiosului. 

3. Sensibilitatea să numeşce morală ori de câte 
ori suntem afectaţi de idei binelui individual, 
social, ori general ; ea să manifestă prin plăce- 
rile şi sentimentele morale de tot felul, cari ho- 
tărăsc tedințele in vederea fericirei individuale 
sociale şi generale. Diferitele afecţiuni dome- 
stice, civile şi omeneşti de cari sunterh co- 
prinşi, arată întrun mod precis rolul sensibi- 
lităței morale in constituția nostră psichologică.
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III. Voința | 

1. Baza voinţei. — Caracterul omului 

Voința este o reacțiune a omului asupia natu- 

vei. — Un răspuns al săi, corăspundetor cu miscarea 

centrelor nerudse de tot felul, coordonate în vederea 

unui scop de care avem conştiinţă. 

Acestă energie-psichică, deşi cor&spunde cu tot 

felul de mişcări, condiţionate de centrele ner- 

vose de locomoţiune: medulari, sensorio-mo- 
tvice şi ideo-motrice, nu pote [i manifestată de 
cât prin. mișcările coordonate in vederea unui 
scop de care avem conşeiință. Reflexele prin ur- 
mare și instinctele de tot felul ori-cât de mult 
ar arăta tendința individului către: scopul con- 
servărei sale, nu trebuesc considerate ca elemente 
esențiale a voinţei. 

"Dacă întradevăr ne dăm bine seama de caracte- 
rul voinței ea nu să afirmă de cât in momentul când 
omul este in stare a reacţiona cu șcirea sa in 
contra acestor elemente pimitive a vieţei. Voința 

este un control al energielor inferidre ce produce 
mişcările reflexe şi instinctive. Ea să propagă de 
sus în jos, de la centrele superidre, la. centrele 
inferidre, ear nu de jos in sus, pe calea opusă. 

Să şcie că creierul nu reproduce numai intr'un 
mod mecanic mișcările transmise de centrele in- 
feridre. Aceste mișcări, ajunse la centrele emisfe- 
relor cerebrali, pot fi suspendate, moderate, coor- 
donate in fine de puterea ideilor nsstre care lho-
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tărăşce mişcarea specială a centrelor de inhibi- 
țiune saii de oprire. 

„Acestă oprire mai mult sati mai puţin com- 
plectă făcută in vederea unei idei, unui scop este 
origina voinţei. Ea serveşce până la un punct a 

modilica curentul nervos în vederea scopului con- 
„ceput de mintea nâstră pentru ca în urmă să 'şi 

cheltuescă in afară prin mişcări volontare. 

Sa observat intr'adevăr, că o impresiune trans- 
misă de nervii sensitivi nu pote să se manifeste 
in afară de cât după 30 sati 90: secunde, adică 
după ce mişcarea" transmisă din afară a primit 
o direcţie conformă cu aparatul aperceptor. Dacă, 
de exemplu, aflându-mă în faţa unui şanţ, voesce 
a sări peste acest obstacol al drumului meii dân- 
du-mi sama de puterea mea, trebue să dispuiiu 
în urma ordinului dat de mintea: mea tâte or- 

ganele, să subordoned tote mişcările centrelor 
inferire in vederea acestei acţiuni. - 
Punctul de plecare dar, al voinţei este mişca- 

rea centrelor superidre, cari să transmit priu on- 

dulaţii celor-lalte centre inferisre spre repro- 

ducere. Activitatea interidri cerebrală, descărcân- 

du-se pe rând de sus în jos in diferite centre, 
tinde intrun mod mecanic a se reproduce de or- 

gane în conformitate cu planul conceput. 

Baza voinţii este caracterul individual speci- 
fic transmis prin moștenire; fie-care individ 
voeşce, să mişcă faţă cu imprejurările vieţii în 
conformitate cu disposițiile sale moştenite şi re- 
formate prin educaţie.
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Molivul voinţei nâstre întwadevăr este dat de 
puterea ideilor nostre faţă cu disposiţiile inăs- 

“cute şi cu deprinderile dobândite în cursul vie- 
“ţii, Cunoşeința ce avem noi, de puterea dea 
face sait a nu face un lucru, depinde de greu- 
tatea motivelor, de intensitatea lor. Vointa o- 
mului este ca o balanță care inclină către mo- 
tivul cel mai greii. Cu cât motivul este mai tare 
cu atât sintem indemnali de el. 

__ Acâstă greulate a motivelor atirnă de gradul 
de desvoltare a voinții, de caracterul nostru. 
„Motivul pote fi un instinct, o dorinţă, un obi- 
ceiii, în fine o idee rea sau bună, Asociaţia i- 
deilor, lupta lor în contra curentelor nerv6se, în 
contra asociației sensaţielor de tot felul, decid 
atitudinea individului întrun moment Gre-care. 
Dacă curentele de ideaţie inving curentele sen- 
soriali, voința este puternică, căci reacţioneză, 
luptă cu presentul pentru un viitor mai fericit, 

Totul se reduce la echilibrarea sait impăcarea 
„tendințelor nostre inb'un moment Gre-care. A- 
„cestă echilibrare depinde neapărat, de caracte- 
rul nostru, expresiunea individualităţii n6stre, 
a predominărei unei apucături în debimentul 
altei-a. 
"Există caractere active, pasionate şi prudente. 
Primele. să conduc de impulsiunile She, secun- 
dele de stările lor afective, cele din urmă, de 
ideile rationale. 

Trebue să noted incă că felul pornirilor obi- 
cinuite, al sentimentelor şi ideilor depinde ase-
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menea şi de temperamentul nostru : sanguin, 
melancolic sait coleric; moştenit şi modificat în 
bine sai in ră de educaţiune. 

2. Elementele şi procedările voinții. 

1. Instinctul şi dorinţa.— 2. Deliberuţiunea. — 3. Deter- 
Minarea şi executarea. — 4. Ideea binelui și PEsponsa- 

bilitutea morali. 

1. Omul la venivea sa în lume n'are o voință 
care ar representa reacţiunea sa particulară de- 
terminată de judecata ce "şi-ar face în fie-care 
moment al vieţii. Lipsit de conşeiința puterii 
sale personale, de lumina care trebue să lumi= 
neze paşii săi, nu să conduce de cât de apetitul stri- 
gător al trebuinţelor sale corporale, de instinc- 
tele determinate de forma organismului s&ii, a- 
semănătore cu acelea ce condue paserile in e- 
migrațiile lor, ce învaţă castovul a zidi locuința 
șa pe marginile apii, ce lumineză albinele a con- 
strui acele celule ce fac admirația geometrilor. 
- Primele mişcări ale omului sunt instinctele. 
Copilul tinde mai întâi a-și satisface - apetitu- 
vile sale de nutriment, de respiraţiune, de lumi= 
nă de sunete, etc. Fie-care excitare fisică COr&s- 

“ punde cu apetiturile sei cu tendinţele n6stre 
către salisfacererea trebuinţelor corporali. 

- Acestă satisfacere a trebuințelor nostre, prin 
repetare şi obiceiii, mărind energia “tendinţelor 
'n6stre este origina dorințelor» nostre. Ori de câte- 
ori sintera impiedicați de a satiface pornirile
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nostre instinctive simţim, lipsă, dorim a repro- 
duce plăcerile ce gustăm când satisfacem ten- . 
dințele organismului nostru. 

Dorinţa la rindul săi este origina volițiunilor 
nâstre, Ori de câle-ori dorim ceva luptim cu 

imprejurările ce să opun pornirilor n6stre. Dar, 
dorința nu este identică cu voința proprii! disă-: 
A dori nu va să dică a voi. Experienţa ne pro- 
bsză că voința de multe ori să opune dorințelor 
nbstre şi chiar le nimiceşce. 1) 

Voința nu incepe de cât in momentul când 
incetăm de a lucra intrun mod instinctiv. O- 
mul voeşce indată ce cugetă asupra diverselor 

sale trebuinţi şi să simte în stare a nu ceda la 
tote excitaţiile sensibilităţii. 

Voința prin urmare, este un fapt mult mai 
complex de cât instinctul şi dorința... Ea este 
expresiunea luptei nostre cu instinctele şi cu do- 

1) Locke cu drept cuvânt dice: «La volonte a 6l€ sou- 
veni confondue avec differentes affections de Lesprit et 

surlout avec le aâsir. Mais quiconque veflechira en lui- 
meâme sur ce qui se passe dans son esprit, lorsquvil veut 

trouvera que la fuculie de vouluir ne se rapporte qu'ă. 

nos propres actions et qu'elle se termine la sans aller plus 

loin.u. Ce qui montre que ta voloute est parfaitement dis- 
tincte du dâsir, qui, dans la meme action, peut avoir un but 

tout ă fait different de celui ounous porte notre volonl6.... 

dinsi,je veux une action “qui tend Win cotă, tandis que 

„mon dăsir tend d'un autre...s 

(Essai sur Ventendement humain, curtea II, cup. XII, 
traducţia din englesesce p. 140 de F. Thurot, Puris, 
1819, Ediţia Fivin Didot.
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vinţele nâstre şi presupune neşce procedări psi- 

chice cu totul opuse procedărilor retlexelor şi do- 
rințelo» nâstre. 

Aceste procedări sunt: deliberaţiunea, deter- 
minaţiunea şi executarea. 

2. Deliberaţiunea este acea procedare a vo- 
inții prin care omul faţă cu imprejurările vieţii 

și cu indemnurile sale fiveşci .judecă şi discută 
cu sine insuși ceea ce ar pută și trebui să facă. 
Vedi, de exemplu, patria mea in pericol. Cuget 
că datoria mă chiamă de a o apăra. Concep dar, 
scopul acţiunei mele: scăparea patriei mele. 
Sciit că sunt capabil de ami expune viața pen- 
tru țară. Dar am înaintea mea motive pro şi 
contra: de o parte iubirea de patrie, ondrea şi 
demnitatea naţională, datoria de cetăţean, de 
altă-parte iubirea de viaţă, temerea de pericol 
și datoria ce am de a mă păstra pentru familia 
care ar plânge sacrificiul mei. Comparând im- 
preună tote aceste idei şi sentimente, mintea mea, 
să asemănă in aceste imprejurări cu o adunare 
deliberativă în care unii vorbese pentru resbel, 
ear alţii pentru pace. 

3. După deliberaţiune urmsză actul esențial- 

mente volontar pe care "li numim vesoluţiune 
sait delerminare. În acest act voința să afirmă 
mai bine de cât în deliberaţiune ; ea numai este: 
un pioect care pote îi modificat dar o hotărire 
invevocabilă, ce represintă ultimul săi termen, 
ce nu aşteptă de cât executarea. 

Tote aceste procedări ale voinţii sc fac in ve-



236 PSICHOLOGIA GENERALĂ 

flerea alegerii şi executării unei ida: scopul ac- 
țiunii n6stre. Pentru a voi trebue să avem .0 
idee de act. Ne hotărim su imperiul unei idei 
puternice şi in urma unei deliberări indreptată 

în giurul acelei idei. . 
_ Ideea insoţeşce voinţa în tote gradele sale de 
desvoltave. Când voim a lucra avem idee de act, 
când deliberăm inainte de a ne hotărâ condu- 
cem deliberaţiunea ndstră în giurul unei idei, 
in fine, ne hotărâm sub imperiul ideii. ce are 
mai multă -putere asupra nâstră. Să pare că ra- 
țiunea nu numai că impune legile sale univer- 
sali aptitudinilor omului, dar. incă arată şi idealul 
către care trebue să tindă. 
„4. Dar care este principala idee de. care să 
conduce voința nistră? 
„Dintre tâte ideile voinţa nostră să conduce, 

de ideea binelui, pe care, o profanăm ori de câte 
ori credem că o urmăm când ne conducem nu 
mai de pasiunile şi interesurile n6stre şi o de- 
Sradăm sai slăbim oră de câte-ori “i căutăm o- 
rigina sa in metafisică. 

Sciinţa nâstră de a ne cârmi de acestă idee, 
dictată de conşcință, potrivit educaţiunii ce am 
primit în viaţă şi a caracterului specific moş- 
tenit, ne declară răsponsabili de actele nostre. 
Când am. lucrat bine ne primim preiul vir- 
tuții nâstre; când am lucrat r&i ne luăm pe- 
«leapsă, A | 

Acestă sciinţă este neapărat origina im putabi- 
făței nostre şi pentru acest cuvent voința jocă
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rolul -cel mai mare în viata morală; prin ea de- 
venim capabili de merit şi demerit şi repună 
lori inaintea nostră şi a societății. : 

3. Puterea voinței. Liberul arbitru. 
1. Fuptele ce să aduc în favirea liberului arbitru. — 2. Objecţiuni în contra liberului arbitru. —' Concilaveu 

detevminismului cu existența lilerului arbitru. 

Puterea voinţii este considerată ca principiul 
pe care să radimă ordinea morală. Ea este ori- 
gina tuturor obligaţiunilor, datoriilor şi dreptu- 
rilor nâstre. Fără aceste principii, noțiunea drep- 
tului și a datoriei, pe care să basâză morala şi 
legislaţiunile nu pot exista. Pentru ca să existe: 
o regulă de urmat, un ordin de executat, omul 
trebuie să aibă puterea de « se decide, adică de 
a se stăpâni pe sine şi de a căuta dacă ceea-ce. 
urmâză să facă este conform saii nu ci legea. 
morală. De sigur, stintem obligaţi de a ne face 
datoria pentru că stă în puterea nustră de a 
ne hotări şi lucra. Avem dreptul de a reclama 
de la alţii indeplinirea datorielor, căci stă in pu- 
rețea lor de a lucra. 
1. Faptele principale ce să aduc în: favorea. 

existenței liberului arbitru sunt acele-a ce s& 
deduc: a) din conşciința intimi; b) din legea 
înorală ; c) din consimțimentut universal ; d) 
din spontaneitalea individualităţii psichice, 

a] Conşciința atestă fie-cărui-a libertatea sa. 
Toţi avem.un sentiment clar de acest principii. 
Simţim cu toţii ceea ce stă in puterea nostră
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de a face: acea energie înteridră conşcienlă. 
Natura saii societatea omenescă pote să ne măr- 
ginescă acestă putere şi cu tote acestea o sim- 
jim fără margini şi sintem convinşi că - nici-o 
putere străină nu pote să o paralisede... Viata 
omului portă sigiliul acestei convinețiuni pentru 
care Epictet dicea că chiar dacă am intilni în so- 
cietate numai servitute, totuşi libertatea sa gă- 
seşce un asil inviolabil in sine însuşi. 

Intadevăr n'avem de cât a ne asculta şi con- 
sulta pe noi înşine şi vom simți că sintem li- 
beri după cum simțim că sâintem resonabili. 
Îndată ce am luat o resoluțiune, șciă că depinde: 
de noi de a ne determina intrun sens sait în 
altul. Dacă am luat o bună resoluțiune ne atri-: 
buim meritul acţiunii nostre: stintem malţu- 
miți de noi ; dacă hotărirea n6stră este. neferi- 

cită, ne.pave răi: şcim că am îi putut să ne. 
“hotărim alt-fel. - N 

Ast-lel remuşcavea şi mulţumivea su/letescă 
probeză "libertatea nostră. Acea ce “și propune 

un scop saii contracteză un angajament pentru 

viitor să coxsideră capabil de a executa indato- 

ririle sale. Acela cărui-a "i pare văii că a lucrat - 
v&ii, recunoşce că ar fi putut să lucrede alt-fel. 
De unde ne-ar veni ideile de viţiit şi de virtute, 
de merit şi de demerit de satisfacțiune internă 
şi de remuşcări, dacă n'am fi şi nu "ne-am şei 
liberi ? Ce ar insemna into: lume robilă lauda 

şi defăimavea, rugăciunea şi sfatul, pedeapsa şi
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răsplata, în fine, tote mijlocele de educațiune 

prin cari omul lucredă asupra omului? 
Acestă convingere în existența libertăţei n6s- 

tre explică convențiunile ndstre, răâmăşagul şi 

juvrămentul. Omul, sigur de libertatea sa, să o- 
bligă, să invoeşce, jură şi să prinde că va exe- 
cuta obligaţiile sale. 

Vb] Legea morală pe care să basâză ideea da- 

toviei și a dreptului, — principii din cari nasc o 
mulţime de judecăţi şi de sentimente precum: 
ordinea morală, înviolabilitalea persinei şi a 

domiciliului, responsabilitatea acțiunilor, ete. im- 

plică în sine libertatea. Toţi acei-a cari violeză 
acestă lege sint pedepsiţi, când de societate, 

când de legile positive, când de ci inşişi numai 
pentru cuvintul că sânt liberă. Avem datorii 
și dreplusi din causa libertăţii noshe. Fără li- 

bertate, datoria şi dreptul nu existi. N avem nici-o 
datorie dacă nu stintem liberi de a o îndeplini 

şi neavend datorii n'avem nici drepturi.. 
Ast-lel, perscna nostră este inviolabilă: are 

drepturi, ce trebuesc respectate, are datorii, ce 
trebuesc indeplinite, este in fine, vesponlore de 

faptele sale pentru că este liberă. 

e] Ceea-ce ne spune consciința n6stră și cea 
ce ne confirmă legea morală ale cărei bine- -la- 
ceri le simţim este consfințit şi de consimți- 
mentul universal. Lumea întrâgă este convinsă 
de existenţa liberlăţii! N 

Acest consimtimânt universal este incungiu- 
rat de o mulțime de fapte. 'Tâte popârele aii ad-
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mis o legislaţiune, care recunâşce un drept al 
omului şi pedepseşce pe toţi acei-a ce'l violeză. 5; 
Scopul lor este progresul şi civilisaţia prin cultură. 
Ce ar insemna aceste cuvinte : legislaţiune, drept, 
pedepse, progres, civilisaţiune, etc., fără _liber- 
tate ? Dacă omul n'ar fi liber, ori-ce legislaţiune 
ar fi absurdă. La ce ar servi prescripțiunea de 
a nu face răi, dacă omul mar pute să facă bi-. 
nele? Pentru ce am pedepsi pe vinovați dacă 
ei nefiind liberi nu pot a se indrepta ? 

d) Spontaneitatea individualităţii psichice este 
faptul cel mai noit ce să aduce in favârea libe- 
vului arbitru. Omul este liber pentru că în cur- 
sul evoluției sale ajunge a se emancipa de for- 
țele exteridre şi a să conduce numai de impul- 
siunile sale interne, determinate de puterea psi- 
chică internă, răspândită în tâte părțile orga- 
nismului. Factorii, calerni ai voinții pe cari ii 
numim motive pot iniluința asupra voinții dar 
nu o determină pe deplin. Adevărata causă a 

  

(1) Ua popo» pste să fie fatalist în poesie şi în reli- 
giune, nici-o-dută in leyislaţiane. Grecii din vechime și 
Turcii de astă-zi sati sacrificat nici-o-dată legislaţiuneu 
şi morala pentru fatalismul lor poetic și veligios. Grecii 
plângeaii in teatrurile lor nenorocirile lui Oedip, dar le- 
gile lor pedepseă aspru incestul și paricidiul. «Un gu- 
vern musulman nu ta putea lua măsuri în contra ciumii 
fiind-că este convins că dilele nâstre- sunt numerate si 
că nici-un act de prevedere nu va impedeca sosirea unui. 
ast-fel de eveniment, dur nu ra erta nici-olată jaful, 
omovul, vebeliuneu sul pretect că acțiunile nostre sul. 
scrise de mai inuinte în cer.a
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voinţii este internă ear nu externă ; ea isvorişce 
din spontaneitatea . individului, capabil de a se 
mişca in conformitate cu natura sa proprie, cu 
caracterul săi individual moştenit. . 

Ast-fel, spontaneitatea caracterului individual 
este singura causă imediată a liberului arbitru. 
Dacă caracterul să modifică prin educaţie, prin 
influența mediului lisic şi soical, nu să schimbă 
cu totul; vom găsi la inceputul vieţii individuale 
un germen de personalitate independent [sell- 
stiiudiger) ce nu pote [i determinat de lumea 
din afară de dre-ce este” anterior ori-cărei alte 
determinări 1). a 

2. Dar puterea voinţii sait liberul arbitru există 
ore in. realitate, aşa după cum se pare . omului 
civilisat, format prin cultură ? Determinismul din 
natură pote să se concilieze cu libertatea nâstră 
morală? De vreme ce voința nostră să deter- 
mină de motivul cel mai puternic, cum putem 
susține că voința să determină de sine??). 

  

(1) Wund, Vorlesungenueber die Meuschen und Thier-. 
seele, t. II p. 410, _ 

(2) Dar afară de acestă objecţiune îndreptată in contra 
liberului arbitru, trebue să notăm şi altele mai puţin seridse. 
Tâte doctrinele întradevăr fataliste sunt contrarii libertăţii. 
Deosibim un fatalism psicholagic şi ontologic. 

1. Fatalismul psichologoic să bastză pe noţiunea mo- 
tivelor şi atacă libertatea în principii. După acest sis- 
tem, omul, sai nu cunisce motivele care '1 determină a 
lucra (indiferentismul) sai, dacă lucreză având în ve- 
dere un motiv, acest motiv este dictat de necesitate (ae- 
terminismul) şi ast-fel, voința sa şi întrun cas şi 

16
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Gindesc că voinţa este liberă nu pentru că 
nu este determinată de nimic, după cum susțin 
indelevminiştii sai partisanii . liberului arbitru 
absolut, der este liberă pentru că lucrezi după 
caracterul săii, după hotărârea sa internă, care, 

într'altul nu este liberă. Eu s€ pole compura cu un ti- 
tivez, care să mişcă după bilaia vântului (indiferentis- 

mul) saii cu o balanţă care înclină către motivul (greu- 

tatea) cel inci ponderos (determinismul). 

" In fine materialiștii susțin că fenomenile psichice, voliţi- 

unele şi hotărăâvile nostre nu sunt de cât efectul unei îm- 

pulsiuni organice. Moralul omului depinde de sângele și 

nervii noştrii, în fine de inf[luenţele exteridre, cari lucreză 

asupra constituțiunii nostre. Fisicul lucrând cu putere a- 
supra moralului nostru, înăsura acţiunilor nostre de- 
pinde de temperamentul nostru precum și de starea 

de sănătate, cu un cuvânt, de legile naturei pe care nu pu- 

tem ale modifica. (B. Conta). 

2. Fatalismul ontologic să buscză pe cunsideraţiuni 

trase' din natura lui D-deă. Acest sistem este deswoltat 

de două doctrine: fatalismul religios și panteismul, 

Fatalismul religios ncgă libertatea pe cuvântul că 

acest principiu nu să concilicză cu existenţa lui D-dei 
şi cu alribulul divin ul prescienţii și omnipotenţii 

sale. Din două lucruri una: ori D-deă există şi liber- 

tatea nu există, oii libertatea există şi D-dei nu există. 

Dacă există un D-dei, care şcie de mai înainte ce se va 

întâmpla, dacă nimic nu să întimplă [ără voia sa și 

este destul de puternic pentru a face să se execute, de- 

cvelele sule, libertatea nu mi are nici un motiv de u 
existe. 

„ Panteismul la rândul săă, proclonând unitatea sub- 

stanţelor, susține c ci voința omului nu este de cât unu 

element al desroltărei divine. După acestă doctrină nu 
săntem noi cari voim; D-deu voesce în uni. Omul nu 
face de cât urmedă ordinea naturală « lucrurilor.
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singură determină motivul, sâi 7] alege dintre 
altele ce ne imping la o luerare. 

Legea causalităței universale să pâte aplica şi 
la mişcarea voinței. După cum in natură . ace- 
le-aşi cause, în acele-aşi imprejurări, produc ace- 
le-aşi efecte, de asemenea, același caracter în ace- 
le-aşi imprejurări produce acele-aşi acţiuni. | 

Acestă lege neapărat, nu răpeşce omului cu to- 
tul libertatea sa; voința sa este liberă pentru că 
cântăreşce motivele după puterea şi șciința sa, 
după intensitatea ideilor, determinată “de natura 
sa individuală. Numai atunci omul nu este liber 
când să determină de deliberările şi resoluţiile 
altora. 

4. Mavginile libovtăţei morale. 
1. Formele. libertăţei morale.— 2 Faptele cuvi tind 4 cati 

mici libertatea morală. 

1. Admitend libertatea in principiit nu afirmăm 
prin acesta că omul este în fot-da-una. liberi, 
că libertatea morală este absolută. Ea depinde 

"după cum am stabilit mai sus de caracterul spe- 
cific al individului, de versta şi de sănătatea sa. 
Int” adevăr la Venirea omului. in lume, liber 
tatea sa morală nu exista de cât în stare de vir- 
tualitate; deşi individul coprinde în sine germe- 
nul libertăţei, nare nici-o idee de acest princi- 
piii: nu şcie dacă este în stare de a se stăpâni 
pe sine și de a lupta cu împrejurările viețtei. 
Fiinta slabă în momentul naşcerei sale, omul, este 
condus de lucrurile cari ?] încongidră : este su= 
pus condiţiunilor fisice, mecanice şi anatomice
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şi numai cu timpul dobândind consciinţă de li- 
bertatea sa, intră în posesiunea persânei sale. 

In al doilea loc, chiar in starea nâstră adultă 
putem deosebi două forme de libertate morală. 
Libertatea une-ori este virtirală, alte ori actuală. 
Une-ori şcim că suntem liberi, că stintem în 
stare de a cârmui paşii noştrii şi a învinge pie- 
dicile ce intâmpinăm şi cu tote acestea, obosiţi 
de a mai cârmui facultăţile nostre le lăsăm să 
mergă în voia intâmplărei abdicând ast-fel la 
libertatea nostră. Alte-ori libertatea nostră în 
loc de a rămâne in stare de virtualitate sai 
potențialilate trece în act şi devine - actuală şi 
activă de îndată ce luăm o “vesoluţiune şi lucrăm 

„în conformitate cu ea. 
2. Aceste forme a libertăţii sunt impedecate 

„în desvoltarea lor de o mulţime de forme fatale, 
cari sunt in noi, sait cari lucredă din afară asu- 
pra nostră pentru a nimici personalitatea  n0s- 
tră. Este evident, că omul nu este liber când 
tremură de frig, când alunecă şi cade, când perde 
sânge dacă este rănit, când. creșce pentru a 
trece din starea de copilărie la starea adultă, 
când să incovie sub greutatea anilor, când '-e 
(6me saii sete, etc. (:) Nu este de asemenea li- 
ber când să conduce de pasiunile sale ştiind cu 
siguranță că greşeşce, că să rătăceşce, 
Intr'adevăr, afectiunile nâstve. considerate ca 

pasiuni, ca mişcări vii, excesive şi hrusce, strică 

  

() Sierbois. Psychologie realiste, p. 130.
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echilibrul static al vieţii nostre sulleteşci, exal- 
tându-ne de multe ori până ce ne aduce la pra= 
gul nebuniei. Omul stăpânit. de patimi, sacrifică 
tot ce are mai scump: raţiunea și datoria sa; 
nemai găsindu-'şi liniştea în sentimentul dato-= 
riei este turburat necontenit ; chiar în momen= 
tele sale de linişte, aparentă revine iarăşi la 
starea sa de desperare, 'şi aduce aminte din noii 
de patimile inimei sale care ?] sugrumă, (1) - 

- Trebue să adaog încă: că libertatea morală este 
suspendată în tote stinile inconşeiente ale fiinţei 
nostre şi chiar desființată. Omul neapărat nu 
este liber în somn în starea de leșin, de beţie 
şi nebunie. . . 

In somn simțurile caşi capacitățile n6stre sint 
lăsate la voia intimplării. In acestă stare omul 
numai are acea privire atentivă, care determină 
atitudinea nostră. Caşi în stare de: leşin. trășce 
şi se simte așa de puţin în cât numai este în 
stare a se cârmui. (2) i m 

  

.. 

(1) «La passion est Vexeitation sondaine violente de la 
volonte, pa» une representalion «pui penctre par le dehors 
et acquiert la force d'un motif ; cetiă representation 
posside une tele vivacită gwelle obscurcit et ne luisse 
pas arriver jusqva Lentendement' toutescelles qui poui= 
vaient agiv contraivement en taut que motifs oppos6s. 
-([Sehopenhauer. Incercare asupra liberului arbitru, trad, 

francesă, p. 199). 

(2) «Le someil se manifeste pa» la cessation des fonc- 
lions des sens, de celles dea muscles soumis & la tolonte 
et par Pabolition des fonctiuns intellectuelles et affec- 
tives». ” :
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In starea de beție de asemenea, libertatea n6s- 

este înăduşită. Să şcie, că indată ce beţia ne 

coprinde membrele, activitatea n6stră r&mâne 

fără nici-o cârmă. Simţurile să turbură, capul 
să perde: numai șcim unde ne aflăm, numai 
şcim ce simţim şi ce voim şi ast-fel, desordinea 
s& continuă până ce judecata şi raţiunea să deş- 
tâptă.. 

In. fine, în stanvea de nebunie, libertatea nostră, 

nu este numai suspendată, dar chiar desființată. 
In acestă stare nenorocită sintem cu totul ră- 

tăciţi. Mintea nostră sare de la un lucru la altul ; 
nemai existând acea unitate armonică între tâte 
tendinţele n6stre, perdem cu desăvârşire busola 

„_conducătâre a vieței. 

Resultale şi conclusii 

1. Voința este o reacțiune particulară a acti- 
vităţei psichice, corăspundătore cu mişcarea cen- 
trelor emisferelor cerebrali, provocată de exci- 
taţiile exterire sai de ideile şi judecăţile n6s- 
tre formate de mai inainte. 

Dacă acestă reacțiune este condiţionată nu- 
mai de mişcarea centrelor corticale a creerului, 
produce fenomenul alențiunii sait al determina- 
țiunii; dacă este condilională 'şi de cele alte 
părţi a encefelului, ea ajunge până la nervii 
motori şi produce fenomenul mișcării uolon- 

  

"(Broussais, Physiologie appliquce ă lu puthologie 1, 942 
«i consulta de asemenea: Beclavd, Traită de physiol. lun. 

si Decunis : Nouveau c€lăments de jluysiol. Juwiaine,
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tare. In amendouă casurile, voinţa succede unei 
idei, care representă scopul activităţei de care 
avem conșciinţă, 

Voința prin urmare, nu incepe pe deplin de 

cât în momentul în care omul incetedă de a 
lucra intr'un mod instinctiv. Omul voeşce în- 
dată ce. cugetă asupra diverselor sale trebuințe 
şi să simte in stare de a nu să lua după tâte 
mișcările din afară. . 

Ea se manifestă prin acte adaptate la un Scop, 
cari ai fost discutate, şi in urmă, hotărite de noi. 

2. In evoluţiile voinţei putem deosebi două 
feluri de factori: externi şi întevni. 

Factorii externi ai voinţii sunt mobilele de 
tot felul cară vin din afară.. 

Factorii interni sunt impulsiunile interne de- 
terminate de natura organismului, de deprinde- 
rile nostre dobindite şi moştenite, în fine, de 
temperamentul şi caracterul nostru. | 

Deosebhim două feluri de factori interni: a) acei 
ce provin de la natura organismului nostru, pre- 
cum sunt: reilexele psichice sai instinctele, şi 
acei ce. provin de la caracterul nostru, 'indivi- 
dual precum sunt: dorintele, raţionaineniele, 
judecătile şi ideile. 

De la combinarea acestor factori sai de la 
triumful unui-a din ei în lupta vieţii aternă fasă 
de desvoltare a voinții. Voința este instinctivă 
saii apetitivă, raţională sai liberă, după cum ea 
s& conduce de instincte sai trebuinţe materiale, 

de idei, sau în fine de spontaneitatea şi energia
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psichică, care adaptâdă acțiunile la un Scop, care 
le discută și le hotărăşce. 

3. Deosehim urmiătrele procedări de voință : 
a) delibevarea ; b] delerminarea ; C] eaxecu- 

lavea. 
_- Delibevavea este actul voinţii prin care exa- 
minăm factorii externi: mobilele date de simțu- 
rile n6stre şi foctorii interni daţi de mintea 
nostră, de judecata nostră. Exemplu: X. se pre- 
sentă la mine pentru a imprumuta bani. Inainte 
de a mă hotări ca să'i satisfac acestă cerere dis- 
cut dacă este bine ca să "mi micşorez capitalul 
meii cu care la ocasie aşi put să cumpăr o fru- 
mosă proprietate, după aceia, discut motivele fa- 
vorabile imprumutului: dacă X. este onest Şi 
solvabil, dacă prin persâna şi averea sa pole să 
garanteze siguranța executării contractului de 
imprumut, 

Determinarea este actul voinții. prin care in 
urma deliberaţiunii” ne hotărim a face sai a nu 
face ceva. Exemplu: M& hotărăsc a împrumuta 
cu bani pe A. | 

„ Ezecutarea este actul prin care voința nostră 
să objectiveză; în acest act voinţa nu este nu- 
mai un project care pâte fi impedecat de a se 
vealisa, sai numai un fapt intern, dar un fapt 
îndeplinit. In executare voinţa să manifestă prin 
fapte externe. Exemplu: dai banii ceruți in 
imprumut de X. 

Dar, dintre aceste procedări ale voinţii, cea 
mai esenţială este determinarea, care procede
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ori-ce act voluntar. Ce fel este : determinarea” 
nâstră ast-fel este şi voința. 

Vointa este fatală şi liberă. 

ste fatală, ovi de câte- -ori este produsul fac- 
torilor externi a voinţii şi a inboldirilor ce mişcă 
individualitatea psichică fără participarea sa. 
Omul intadevăr, nu este liber când să hotă- 
r&şce de instincte, polte, pasiuni, in fine, de tote 
stările incoaşeiente ale fiinţii sale. 

Este liberă, când exprimă caracterul nostru ce 
reacţioneză în contra factorilor externi şi interni 
cară nu lucrâză asupra nostră int”un mod con- 
şcient. 

Spontaneitatea caracterului nostru este origina 
libertății n6stre morale. Omul ajunge a ave o 

* voință liberă, in cursul evoluției sale, când pote 
a se emancipa de forțele exteridre şi a se con- 
duce numai de impulsiunile sale interne deter= 
minate de puterea psichică conşeientă. Sintem 
liberi, ori de câte-ori suntem în stare a ne con- 
duce de motivele date de natura nâstră şi a- 
preciate de noi, ear nu de alţii. 

5. Acestă liber late să măsâră neapărat după 
felul individului; ce fel este caracterul indivi- 
dual moştenit şi format prin educațiune ast-fel 
este şi energia voinţii sale. 

Sunt persone, cari pot lucra in contra piedi- 
cilor ce s& opun realisării scopurilor lor, stint 
persone, cari cedeză motivelor externe sait mo- 
tivelor sugerate de alții, există în fine, ființe cari
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maii conşciință nici de motivele interne ale na- 
turii sale, nici de puterea de energie a caracte- 
rului s&ii. Omul nu este liber în starea de co- 
pilărie, de somn, de somnambulism şi hipnop- 
tism, de fatigă, beţie, etc. 

In tote stările incongeiente ale fiinţii nostre, 
libertatea une-ori este suprimată, alte-ori SUs- 

„pendală. Este suprimată în starea de copilărie 
şi de D5lă. Este suspendată în starea de somn, 
de ipnosă, de oboseală de ignoranță, etc.



CONCLUSIA PSICHOLOGIEI 

Concepţiunea, şcienţifică a sufletului 

I. Unitatea vieţii sufleteşci. 

Sufletul nu representă pentru şciința contem= 
porană de cât unitatea tuturor fenomenilor psi- 
chice, corăspunzătâre cu mişcările tuturor cen- 
tvelor nervâse. Fără a fi o substanţă, saii o 
entitate, sufletul este expresiunea psichologică a 
mişcării corpului nostru, produsul miriadelor de: 
stări și de. tendințe, cari să nasc în centrele 
sichice din contactul organismului nostru cu 
umea exteridră. 
Sufletul ast-fel ințeles nu este un tot care 

naşce de odată sul iorma sa complectă şi deli- 
nitivă ; expresiunea cea mai inaltă a activităţii 
saii a puterii, el este cel din urmă termen al 
evoluției progresive, bazat pe proprietatea bio- 
logică a materiei viețuitore de a inregistra in 
sine prin o coordonare simplă inconşcientă tâte 
sensațiile generaţiilor trecute. 

Acestă conceptiune a unităţii faptelor psichice 
cărei-a i sa dat numirea de su/let corăspunde cu 
realitatea ; ea este representată prin coordonarea 
intrun mod erarchic a tuturor faptelor psichice 
de la cele mai rudimentare până la cele mai 
desvoltate in vederea unui scop unic, care nu
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este de cât echilibrul tutor funcţiunilor psicho- 
fisice ce să stabilește prin combinarea tutor 
elementelor vieţii. 

Condiţia fundamentală a unei asemenea uni- 
tăţi este coordonarea faptelor simple inconsciente, 
pe cari să bazează combinarea faptelor imediat 
mai complexe ale activităţii conşciente și indi- 
viduale precum : apetiturile, sentimentele, dorin- 
tele, după care combinare să coordoneză o nouă 
serie de fenomene şi mai complexe precum: i- 
deile, judeciiţile, raţionamentele, ete. 
„Acestă coordinare a faptelor din cari resultă 

unitatea sufletului este erarchică: după ce ac- 
tele vellexe se combin între ele, după ce sen- 
sațiile se asociezi, o nouă serie de fenomene 
complexe 'să formeză, cari să coordoneză impre- 
ună, prin ajutorul procedărilor de aperceptiune 
şi în -vederea unităţii exprimată -prin. echilibrul 
tutor tendinţelor şi aptitudinelor n6stre.. 

Acestă unitate a vietei sulleteşci este in strinsă 
legătură cu vița organică. Ce el este unitatea 
activităței organice automatice ast-fel este și uni- 
tatea vieţei de relaţiune, care naşce din contac= 
tul organismului cu mediurile oferite de lumea 
externă. E 

Acest raport al vieței organice automatice cu 
vicța de velaţiune este exprimat prin o unitate 
mai înaltă, cărei-a i sa dat numirea de «Ei». Eul 

„ înt”adev&r exprimă coordinarea vieței organice 
automatice cu viâța de relaţiune conşcientă, — 
acordul acțiunilor vitale coordinate mai inteii prin 
sistemul nervos şi în urmă prin ajutorul conștiin- 
ei, care singură dă forma: unităţei vieţei de re- 
lațiune. - să 

Ast-fel, unitatea "Eului este exprimată prin 
coordinarea unui număr de stări de 'conştiintă,
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insoţite de alte stări subconşciente şi de o mul- țime de alte stări fisiologice. 

II. Unitatea şi identitatea perssnalității ; 
e Cusurile de alternanță a personalităței. 

Eul considerat in varietatea şi oposiţia mani- festărilor sale psichee este. supus schimbărei. 
Neincetat. cugetă, simte, voeşce, neincetat modi- 
fică cugetările, sentimentele, volițiunile sale : le desvolteză in timp și nu pote să. nu le desvol- 
teze sâii să nu le modifice. Timpul este forma schimbărei, o proprietate formală a Eului. Dar, pe când omul. se schimbă necontenit şi să mo- 

„difică în stările sale interne, în actele sale, există ceva intwânsul, care rămâne in acelaşi timp identic. | ă 
Timpul şi conşciinţa deosebesc şi impart tote 

cugetările nâstre, cul însă vemâne aceași ! 
Int'adevăr, ințeleg, voesce, simt, cugetările, ac- 

tiunile mele să schimbă în fie-care minut, exis- 
tenta lor este succesivă şi continuă, dar subiec- 

„tul acestor acte râmâne Dermanent şi conservă. același raport cu tâte cugelările, cu tâte acțiu- nile şi sensaţiile mele ! Cite sensaţii diferite nu Sai presentat conşciinței mele şi cu tote acestea, 
[ei] mă văd acelaşi ! Pe când corpul met s& 
schimbă neincetat în fie-care an Și numai este acel'ași, idividualitatea mea phisică "Şi : conservă identitatea. sa ! Sunt tot acelaşi care eram acum 
“0 de ani şi: d&că aşi mai trăi 70 de ani, decă 
chiar n'aşi mai muri, sensaţiile distincte adunate. 
in timpul eternităței m'ar lăsa. in tot-d'a-una in 
acestă certitudine în care sunt astă-di: cei care 
ain fost emoţionat, care am suferit nu main 
schimbat |... Noted în mine schimbări, dar şciu. 
in acel'aşi timp că sunt acePași. |
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Fată fapte ce denotă identitatea personală şi 
cari fac ca fie-care din noi să nu să indoâscă că 
este acel'aşi care este astă-zi, era eri, şi va fi 

„mâne f.. 
Ac6stă identitate este confirmată şi de uni- 

tatea de care este caracterisată energia nâstră 
personală, — unitate pe care nimeni nu pote să 
o tăgăduescă fără a cădea în contradicțiune cu 
sine însu-şi. Dacă cugetăm, simţim, voim, etc., 
nu :putem să admitem că există în noi mai multe 
principii : unul care să simţă, altul care să cu- 
gete, altul care să voescă. Nu există în noi de 
cât o. singură conşciință şi prin urmare o sin- 
gură forță, care se simte lucrând. Conșciința ne 
mărturiseşce că este: acelaşi piincipiii care simte, 
cugetă şi voeşce și .ar fi absurd dea explica 
conşeiința internă şi percepţiunea externă fără 
unitatea conşciinţei. n N 

Dar cum să explică acâstă- unitate şi îndenti- 
tate a Eului ? Aceste atributeale Eului nu sunt 
ele nișce simple ilusiuni metafisice ? 
„Gindesc, cu şciinta contemporană, că acestă 

permanenţă constantă a: vieței sufleteşci, cor&s- 
punde cu legătura sâi asociarea constantă a tu- 
turor stărilor sufleteșci, care la rândul săi co- 
răspunde cu unitatea funcționărei organice, cu 
legătura constantă a tuturor părților sistemului 
nervos. Datorim conșciința unitătei. şi identită- 
tei personalităței n6stre, unităţii constante și per- 
manente a sistemului: nervos. Acestă conştiinţă 
există pe cât timp organul corpului nostru func- 
tioneză intr'un.'mod:regulat,:pe cât timp organele 
n6stre -nu sânt:alterate:scit turburate;... -.-. 
"". Teoria d-rului Azam a: indoitei 'conşeiințe, ve- 
rificată din ce în ce prin experiențe -continue şi 
mai cu semă prin -acelea :a-d-rului Richet explică 
îndestul casurile de: alternanță -a: pârsonălităței.
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câm vădut o persână, dice d. Taine, care con- 
versând, cântând, scrie fără a se uita la chârtia 
sa, frase legate între ele și chiar pagini intregi, 
fără a şei ce scrie. După părerea mea sincerita- 
tea sa este perfectă : și declară 'că la slirşitul 
paşinei sale n'are nici o idee de ceea ce a în- 
şirat pe chârtie; când citeșce să miră şi câte- 
odată este chiar necăjită de acest lucru. Scrierea 
este cu totul alta de cât cea obicinuită ! Mişca- 
rea degetelor şi a plumbului pare a fi cu totul 
automatică ! Scrierea sfârşeşte în tot-d'a-una prin 
iscălitura unei persâne ' mârte şi păstredă ur- 
mele unor cugetări intime, cari să reproduc fără 
ca autorul să voiscă a le dape față. O 

De sigur, să constată aici o duplicitate a eului : 
presenţa simultani a două seiii de idei paralele 
şi independente, a două centre de acliuni, sâii, 
dacă voim, a dou persâne morale juxtapuse in 
acelaş creier, fie-care cu rolul său, fie-care cu 
lucrul său deosebit, una pe scenă şi alta după 
perdea, a doua tot atât de complectă ca şi cea 
Wântâiii, pentru că singură şi fără amestecul ce- 
lei-Palte, construeșce idei asociate şi înşiră frase 
legate Ja care cealaltă n'a luat parte 1). 

Casurile ulternanţii personulităţei depind de 
starea de b6lă în care se găseşce individul. S'a 
constatat că somnambuliștii, istericii etc., perd suvenirul vieţei anteriore, stărei lor de bâlă: și 
nu-l recapătă de cât numai când reintră în sta- 
rea lor normală, când cu alte cuvinte să stabi- 
leşce : echilibrul intre tote funcțiunile organice. 
Somnambulistul bătut în timpul crisei sale ner- vose, deşteptându-se nu-și mai aminteşte nimic 
“de acesta, dar apucat din noi de b6lă povesteşce „ prietenilor săi cele ce a sulerit in timpul -crisei 

  

[1]! De Intelligence 4-1. edit. Prefuce p. 16.
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sale de. mai inainte. Nebunul de asemenea în 
delirul săi pâte să ne povestescă multe lucruri 
de cari n'are nici-o idee in momentele sale lu- 
cide, intocmai, ca şi acei cari nu-și aduc aminte 
de ceea ce a visat deşteptându-se din somn. 

Dar casul cel mai caracteristie al duplicităţei 
personei este acela in care bolnavul este urmă- 
rit de o ilusiune curidsă : bolnavul crede, deşi 
şcie că nu este adevărat, că fiinţa sa este iîm- 
părțită în două. EL vede necontenit alături de el 
o altă pevsonă care vorbeşce, lucreadi şi imitdă 

„tote mişcările şi: gesturile sale. In zadar bolna- 
vul. voeşce să inlăture şi să se apere de acestă ilusiune, de umbra persânei sale bolnave, dar nu 
isbuteşce, din causa ideilor ce 'Şi-a format de 
starea organismului său. La începutul bslei sale 
i sa spus că una din cârdele vocale este bol- 
navă; mai tâvdii că unul din plămâni este ata- 
cat; acâstă deosebire de stări a organelor sale la făcut să credă cu timpul că ființa sa este im- 
părţită în două: una bolnavă, alta sănătosă ; pe 
de altă parte, stavea de anemie cerebrală și stri- 
carea echilibrului circulaţiunei ait favorisat fârte 
mult efectele sugestiunii stării sale de bolă 1). 

(1) Acest cas Pam reprodus din union medicale No. 36 
din 1887, unde d. Laveran, profesor, agregat la Val-de-grice 
in clinica sa, a avut ocasiune de a vedea duplicitatea Eului 
în persâna căpitanului M. S$. in etate de 43 ani, bolnav de 
phtisie. «Le milade, dice d-sa, comprend parfaitement. 
quwil est le jouet d'une illusion, mais il ne peut pas sen 
deffendve.n 

 



ERATA 
———— 

in loc de cuvântul sau 

  

Pagina  Pândal cuvintele : să se citească: 

14 a de relaţiunei de relațiune 97 7 celurală celulară » AI şi statice și al statisticei 36 14 * trei alte 58 8 psichice cerebrali „69 11 cerelative corelative 72 9 Ipnopptismul Ipnoptismul 75 21 No. 3 No. & S7 17 remifică ramifică 129 Nota 1 Mandesley Maudsley 131 Nota 4  Fouillet Fouillâe” 138 96 convenţiinci convenienţii 199 19 enconșcieniii inconşcientă 907 29 Nota 1 9 a 3 «a 9 4 
209 1 țări tari 210 11 ne face ne fac 215 13 admistraţiune admiraţiune 991 96 ale sale 922 Nota fonctre fenâtre 297 : perturbatione perturbationes 931 7 sa-și să să 93% Nota l la l « a ta la 236 pă conşcință consciinţă 241 Nota 1 Vorlesungenuber Vorlesungen iiber 915 9 ne aduce. “ne aduc « Nota 1. sondain soudaine « « cette cette 258 31  procede precede 95 97 phisicii „psichică 

> m



SUMARIU 

„dag 
Precurentare e e .. 7 
Introducere. 
I. Problema psichologiei a. A 
1 Ce să înţelege prin psiologie 

„2 Deosebirea dintre objectul psichologiei şi ul fisiologici 119 
33 Caracteristica fenomenelor psichice, . . . . .. 1ă 
II. Metida Psichologică. 
1 Experienţa psicholoyică ajutată de cele alte proce- 

dări metodice . ea 
2 Plimul general al studiului psihologici... 21 
III. Impărțirea Psicholoyiei. | 

Psichologia generală și specială, 9 

PSIHOLOGIA GENERALĂ 
PARTEA 1 

Viaţa sufletească elementară! 

Elementele primitive a vieţii sulleteşei 99 

CAD. 1 
Iritabilitatea 

Î. Mesura simţirii şi a mişcării în general, — [e- 
gea Dritabiltăţi, 93



Pas. 

IL. Mişcarea sistemului nervos, în raport cu fenu- 

menele psichice. 

1. Rolul fie-cărei părţi a sistemului. nervos în miş- 

carea Vieții e. 

9. Centrele nervoase în raport cu fenomenele psichice, 

3. Legătura de unitate a tutulor părţilor sistemului 

MErVOS, 
4. Resultate şi conclușiuni Îi... 
II, Lovmele iritabilități o... 

! CAP. Il-lea 

Despre reflexe 

Î. Curucleristica reflexelor în general. , . . .. 

1. Divisiunea reflexelor „cc. . 
1. Jte/le.cele simple. — Faptele cele caructerizeazii. 

». — Mersul şi origina lor, — Intensitatea lor-.. . 

9. Jteflexele complexe cerebrali.—Caracteristicu uces- 

tor reflexe. — Mersul şi împărțirea lor. . . 

“ a) Def/lezele sensorio-motrice de adaptare:. . . 

b) Jte/lexele: sensevrio-motrice de emoție. . . . 

c) lieflexele idev-motrice .. „sc... 

3) De/lexele psichice.—Instinetele: Desvoltarea lor. 

„GAP, II-lea 

Ș . Despre sensaţie 
7 ÎI : a : , . 

Î. Mişcarea şi sensațiu. | 

1. Beflexele şi sensatia e... 

9, Caracteristica Senate, a. 

). Excitaţia, forţa de rezistență internă şi sensaţia. 

4. Legea generală asensaţiei, o... 

II. felurile de sensaţii 

1. Senxaţiile generale organice. . 

2, Sensaţiile speciale perceplive i i... 

+) lie/lexrele «de inlividualitate psichică.—Ohiceiurile. 

do 
4 +0 

Ce
 

m
 

12
 
O
 

! 
B
a
 

—_
 

= 
3
 

s2 
4.



Pa, 

a) sensaţiile tactile, e ST 
|) sensaţiile gustative a. S8 

c) sensaţiile olfactice . , cc... s9 

(d) sensaţiile visuule, 90 

e) sensaţiile auditive, cc... 142 

IL. filementele sensaţiilor 

Cantitatea, calitatea şi tonalitatea scnsaţiilor, . 9 

1. Raportul cuntitativ dintre seusaţii şi erciluții. 

a) Legea lui Weber, o... 97 

b) Legea oboselii sati a slăbiciunii. .. 100 

Hosultate şi conclusii. 
2, aportul calitativ dintre cxcitaţii şi sensuții, , 

a) Formularea problemii cc... 109 

|) Expresiunea acestui raport. Formul: A Să a mater: dică „104 

€) sensaţiile și realitatea, 10 
esultate şi concluzii. , UT 

3. Raportul dintre eccitaţii și tonul sensaţiitar. 

a) Formularea problemei, . . e UR 

b) Legea ohoselii: puterea disponibili si tonul 

" Sensației i. 10) 

c) Formula matematică a acestui raport e TIO 

Desultate şi couclusii. a. AI 

IV. „sociarea sensaţiilor. 

1. Formele de asociare a sensaţiilor și procedirile . 

nervâse şi psichice , 2 

9. Legea generalii a asocierii sensaţiilor . lt 

PÂRTEA II 

Viaţa sufletescă complexă 

GAP. 1 

Procedările de asociaţie a sensaţiilor 

I Percepţiunea. — Elementele și operaţiile sale, 
1 Sensaţiile porcoptive . a 1 
2. Tusiite halucinaţiile, visurile si nebunia



262 

| Pag. 
a) Musiile fisice,, 118 
h) Iusiile psiehice aa 119 
c) Casurile în cari st produc ilusiunile .... 190 
d) Nalucinaţiile o. . d 
e) Ialucinaţiile la isterici, la nebuni şi Ia Gment invăţaţi 192 

5. Timpul necesar pentru” formarea percepțiunilov., Ii
 

Durata percepțiunilor . e 194 
iesultate şi conclusii . 197 

I[. Conservarea sensaţiilor şi vepr oducerea percepţiilor. 
Jtepresentarea 498 
1 Elementele şi oper aţiele representării . Pe PU 
2 Ideia timpului, a spaţiului și a cuusalităţei, — Jtesul- | 

tate şi conclusii, ae 130 - 
III. Consevrareu percepțiilov şi repr odueei rea vepreseu- 
-tărilor. — Ideaţia. . 

1 Localisarea ideilor. — 2Resultate şi conclusii . , 131 
2 asociareu ideilor. 

«] Legea generală a asocierii ideilor. . | o 15 
b] Condiţiile de asociare . . . 

3 Zelul de asociaţie al ideilor . . aceea e IT 
a) Asociaţii de contiguitate, 18 
b) Asociaţii similari a. dc 
c) Asociaţii de causalitate, o 13 

IV. Fantasia și Imaginaţia 
1 Caracterul Iaginației e 140 
2 Formula Imaginaţici. — Besultate Şi conclusii . . 141 

CAP. II-lea 

Apercepţiunea 

Organul Aperoeptor 

Consciin(a 
|. Cuvueterul conşciinții 
1 Puterea de oprite (inhibiţie) şi tonul echilibrului 

statical vieţii o. A i:



o63 

Pag, 
2 Sciinţa înteriâră.— Resultate şi conelusii 116 
II. Ilementele și operațiile sciiuţii, 
1 Sensaţiile şi stările mentali a 
2 Operaţiile consciinţii. . sa. „ET 

Resultate şi conclusii 148 
III. Naşcerea consciinţii. 

Cel dântei fapt psichic . 149) 
1 Ideia primitivă a Eului... 

, „2 Ideia de suflet şi de cor [e 150 
Desultate şi conclusii “131 

IV. Stirile cousciinții. 
1 Activitatea organică şi stările consciinţii „ 159 
2 Succesiunea stărilor conșeiinţii.— Cele trei momente 

ale vieţii sufleteșci, . 153 
Rezultate şi conclusiunii . . . 156 

V, Condiţiile fi fistologiee ale conşeiinţii. 
1 Creierul" DR 157 
9 Localisarea consciinţii . . 159 

Resultate, şi conclusit . .:. 161 

CAP, II-lea 

Procedările aperceptiunei ” 

ÎI. Atenţiunea 

1 Caracterul şi formele atențiunii. — Atenţiunea spon 
tanee, — Atenţiunea volontară . . „103 

2 Condiţiile fisiologice ale atenţiunii . 107 

II. dlemoria 

Caracterul, elementele şi formele memoriei a VI 
„1 Păstrarea şi reproducerea stărilor conşeiinţii. — Re- 

miniscenţa.— Explicarea păstrării şi reproducerii stă- 
rilor conşciinţii. Condiţiile fisiologice ale memoriei 

2 Recundşcerea „sau localizarea stărilor conşeiinții. — 
Condiţiile psiologice ale memorie 

tesultate şi conclusii 

„14 

„118 

„180



96% 

CAP. IV-lea 

Pag. 

Formele de asociare a stărilor de conşciinţă 

]. Cugeta ea 

1 Procedările cugetări, 

a] Raţionmnentul; d] judecata . 

2 Nesultatele procedărilor. cugetări. Noţiunile 
conceptele, e. 

sati 

3 Organul de comunicare al cugetărit. — Limba: — 
Jiiinba considerată ca expresiune'a cugetirilor nâstre. pre; & 
Caracterul şi elementele constitutive ale linbii. 

4 Limbu şi cugelarea. —- Limbagiul natural în ra- 

port cu engetarea, — Limbuziul artificial în raport 

cu cugetarea— Îesultate şi conclusii, . , 

II. Sensibilitatea. 

Elementele sensibilităţii, oc. 
1 Emoţiunile, — Caracterul emoţiunilor. — Felurile 

de emoţiuni a. 

a] Iumotiile orgimice. 
b] Emoţiile simţirilor speciale , 

6) Emoţiile intelectuali ... 
d) Emoţiile voinţii , 

e) Emoţiile estetice. . . , e. 

9. Formele la cari să reduc emoțiile. 
a) Plăcerea şi durerea.— Explicarea acestor fenomene 
VW! Felurile de plăceri şi durerei 

5. Simpatia. — Elementele simpatiei şi condiţiile fisi- 
ologice ale sentimente'or . 

4. Sentimentele, — Divisiunea sentimentelor. . . 
a] Sentimentele estetice, 
b Sentimentu' sublimului. . PR 
c) Sentimentele intelectuali, . AR 
(d) Sentimentele morali, 

5. Despre pasiuni. — Caracterul şi origina pasiunilor 
lesultate şi conclusii, . cc. 

182 

182 

188 

1953 

199 

200 

904 

« 

205 

« 

206 

212 

91% 

>» 

217 

990 

991 

996 

997



III. Voința. 
1. Baza voinţii, — Caracterul omului 2. Elementele și procedările voiuţii. 
«) Instinctul și dorinţa. 
b) Deliberaţiunea . 
€) Determinarea [i] d) Ideea binelui şi responsabilitatea morală 3. Puterea voiuţii. — Libevul arbitru. Faptele ce să aduc în favoarea liberulut arbitru . Objecţiuni in contra liberului arbitru 

bitru PD 
4. Marginile libertăţii morale, 

Formele libertăţii morale a. Faptele cari tind a nimici libertatea morală . Resultate și conclusii . . . |. . 

Conclusia psichologiei, 
Concepţiuneu sciințifică a sufletului, 
].. Unitatea vieţii sufletesci 

II. Unitatea şi identitatea personalităţii. — Casurile de alternanță a personalității 
Fvutu 
Stundviul 

ch. 1. a e ap as Pe — 

——_. 
SP NL Ee aa . gr ice pret | ș Goe 

a   

Conciliarea determinisnului cu existenţa liberului ar 

249 . «+ 

IS
 
9
 

_
 

=
 

95 

953 

„957 

259 

Pe Maica ae 

VERIFIGAT 
1987 

  N ai


