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PREFAŢĂ
Cartea de fala cuprindey din cursul de psihologie^ ţinut de mine la Facul

tatea de Litere a Universităţii din. Bucureşti, cunoştinţele generale, de care are 
nevoie orişice tânăr doritor să-şi formeze o cultură filozofică. Cartea poate servi" 
şi elevilor din cursul superior de dicev-, predam şi acelor memhi ai corpului 
didactic, cari nu au ca sp^cvaUtate jisihedogiq^^Jaor sunt ţinuţi să aibă o orien
tare în această ştiinţă. ’ c

Alegerea şi metoda de expunere a cunoştinţelor le daioresc propriei mele ex
perienţe. In tot timpul activităţii mele, am avut ocazia să coristat, că vârsta cea 
mai primitoare de învăţământ filozofic este vârsta adolescenţei, anii în care 
tânărul îşi formează personalitatea^ In aceşti ani, înclinarea pentru psihologie, 
mai ales, este line accentuată. Tânărul nu învaţă de silă, ci el dela sine caută 
in leeţiunile pe care le ascultă în şcoală şi în cărţile ce îi cacţ în mână, răspun
surile ştiinţei psihologice la. preocupările sale sufleteşti. Cunoştinţele superfi
ciale, chiar scrise într'o limbă literară, şi presărate cu anecdote, îl lasă rece. 
El vrea o privire în adâncime, nu la suprafaţă. Definiţiile şi exemplificările 
familiare, oricât ar merge în ştiinţele celelalte, nu merg în psihologie; sau merg, 
fără vreun folos. La nici un obiect de studiu, din învăţământul secundar, nu 
este elevul mai pretenţios ca la psihologie. Ar fi însă greşit să credem, că me
toda cea bună este să predăm cunoştinţele de psihologie, după cărţile desvoltate 
şi speciale, pentru care tânărul nu are înţelegerea pregătită; sau şi mai greşit 

"^Wcă, să-i oferim rezumatele acestor cărţi în forma cunoscută a unui memento 
de examen. Cărţile şi rezumatele lor, la orişice studiu, nu numai la cel de psi
hologie, omoară curiozitatea ştiinţifică a elevului, şi îl transformă întfun simplu 
memorizator de cuvinte. In special, memento-urile sunt plaga şcoalei, cum s'a 
dovedit cu prisosinţă prin practica învăţământului de pretutindeni. Tânărul 
doreşte cunoştinţe serioase de psihologie, dar într'o formă accesibilă minţii lui, 
şi cu deosebire, într^o formă, în care să se ţină seamă de pretenţiile lui de per
soană cu judecată. \

Această dorinţă este legitimă. Satisfacerea ei, prin publicaţii de psiho
logie corespunzătoare, are 'ca Yezultat, în afară de consolidarea învăţământului 
filozofic în şcoală, şi o ajutorare adusă culturii în genere. De înţelegerea psi
hologică d vieţii atârnă în bună parte creaţiunea artistică şi motivarea faptelor 
sociale. Destul să pomenim, în această privinţă, rezultatele produse în secolul 
irecut de celebra scriere a lui Claude Bernar.d din 1865: Introduction â Vâtude



de la mklecine experimenlale, în care deşi nu eră direct vorba de psihologie 
se atingeau însă problemele esenţiale ale acesteia. In bibliografia psihologică 
a timpului nostru, numai două cărţi se pot măsură în influenţă cu aceea a lui 
Claude Bernard. Acestea sunt: Principles of Psychology de William James, 
şi Vorlesungen iiber Menschen- und Tierseele de Wilhelm Wundi; amândouă 
apărute în a doua jumătate a secolului trecut şi tipărite în numeroase ediţiuni.

In spiritul acestora am întreprins lucrarea de fată, deşi m.i-am dai seama 
de toate greutăţile pe care aveam să le întâmpin.

Căci asemenea cărţi nu sunt uşor de scris. Ele cer o minuţioasă selecţionare 
a materialului, şi, mai presus de toate, un spirit obiectiv în expunerea teoriilor. 
Cărţi de popularizare a cunoştinţelor psihologice suni multe, dar mai toate suni 
cărţi de propagandă, scrise în sprijinul unui sistem filozofic, sau vreunei 
concepţii sociale. Un autor conştiincios, mai ales dacă este pro/esor, nu are 
dreptul să abuzeze de încrederea iinerimii. El este dator să se mărginească la 
teoriile pe care le poate confirmă raţionamentul său strici ştiinţific, şi să lase 
celui ce citeşte, libertatea să-şi formeze singur o părere în problemele discuta
bile. In chipul acesta, cartea sa, chiar dacă n'a răspuns la unele întrebări, 
va fi pregătit însă pe acela ca,re a citit-o, să aibă o înţelegere matură pentru 
a judecă şi primi din altă parte răspunsurile pe care le caută.

C. RĂDULESCU-MOTRU.



PARTEA I. 
DEFINIŢIE OB IE C T MJÎ T

CAPITOLUL I.
i. Dsfiniţia şi obiectul psihologiei. — 2. Istoricul psihologiei. — 3. Gruparea 

cercetărilor de psihologie. — 4. Vieaţa sufletească şi individualitatea.

1. DEFINIŢIA ŞI OBIECTUL PSIHOLOGIEI. — Ştiinţa.despre vieaţa 
sufletească se numeşte psihologie. Psihologia urmăreşte să descrie în mod com- 
p]et_şi exact diferitele forme ale vieţii sufleteşti; în acelaş timp ea ne dă şi 
explicarea faptelor sufleteşti sub raportul succesiunei şi al coexistenţei lor. 
Ea este’, îh tot cazul, o ştiinţă descriptivă a vieţii sufleteşti, aşa cum sunt 
ştiinţele naturale a obiectelor şi organismelor naturii, iar pe măsură ce teoriile 
psihologice isbutesc să fie confirmate de experienţă, ea este şi o ştiinţă'expli
cativă aşa cum, dintre aceleaşi ştiinţe naturale, unele au reuşit în parte să 
devină, ■graţie ţot experienţei.

Dacă vieaţa sufletească nu s’ar deosebi prin nimic de vieaţa pe care o 
întâlnim în formele vegetale şi animale, nici nu ar fi nevoie de o ştiinţă deose
bită a psihologiei. Psihologia ar fi atunci un capitol al fiziologiei. Definiţia şi 
obiectul ei ar fi fixate deodată cu definiţia, şi obiectul ştiinţelor biologice, în- 
lăunţrul cărora intră fiziologia. Dar obiectul psihologiei are caracterele sale 
proprii care opresc această fuzionare. Vieaţa sufletească este o manifestare a 
vieţii animale în genere, însă cu adaosul câtorva caractere care complică şi 
schimbă felul obişnuit al manifestărilor vieţii animale. Pentru înţelegerea com
plicaţiilor şi schimbărilor produse în cursul obişnuit al vieţii animale de către 
caracterele vieţii sufleteşti, avem ştiinţa psihologiei.

Care sunt caracterele de deosebire ale vieţii sufleteşti? Câteva exemple 
au să ne ilustreze aceste caractere înainte, de a le enumără în chip metodic. 
Să presupunem că avem înaintea noastiă o întindere de pământ nisipos cum 
sunt acelea de pe malul mării, acoperită cu urme de tot felul, şi curiositatea 
ne-ar înpinge să recunoaştem pe făptuitorii acestor urme. Am începe atunci 
să distingem, punând în legătură fiecare urmă cu bănuitul ei făptuitor. Ici 
vedem gropiţe regulate eare se succed, când mai des când mai rar, păstrând 
aceeaş formă ştearsă de obiect rostogolit. Chiar dacă n’am vedeâ mai departe 
o cracă uscată înfiptă într’un muşuroiu de nisip, tot n’am fi fost în risc să con
fundăm gropiţele făcute de ea cu urmele unui animal. Gropiţele făcute de cracă
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sunt determinate de greutatea corpului rostogolit de puterea vântului, şi de 
nivelul terenului. Distanţa dintre ele, precum şi forma lor, când le avem, ne 
sunt îndeajuns; cunoscând gi-eutatea crăcii şi nivelul terenului, putem deter
mină puterea vântului. Făptuitorul, în acest caz, este un agent mecanic. Ur
mele produse de agenţi mecanici se recunosc toate în acelaş fel. Legătura dintre 
aceste urme şi făptuitorii lor este legătura dintre efectul şi cauza mişcării me
canice, şi pe aceasta o putem socoti în chip exact matematic. Să trecem mai 
departe la celelalte urme de pe nisip. Iată colo un mers de animal. Nici o greu
tate şi aci să deosebim între mersul de pasăre şi de mamifer, de broască, ori 
de şarpe. Cine cunoaşte din zoologie vieaţa animalelor, n’are decât să apbce 
cunoştinţele sale pentru a avea pe făptuitor, şi nu numai pe făptuitor, după 
clasa sa zoologică, ci şi motivul biologic care l-a adus pe animal să facă paşii 
pe care i-a făcut. Dacă urmele sunt păstrate intacte, un zoolog citeşte din ele 
tot ce s’a petrecut în acest colţ de mediu biologic. Legătura dintre urme şi 
făptuitor, în acest caz, nu este o mişcare mecanică,,ci este o corelaţie biolo
gică, a cărei legi însă sunt tot aşa de bine determinate şi cunoşcuţe. Dar printre 
urmele de animale mai sunt unele care nu ni se lămuresc prin simpla corela
ţie biologică. Intre acestea în special sunt urmele animalului om, care au 
o motivare complicată şi cu totul aparte. Dâra unui şarpe, însoţită din loc în 
loc cu urmele săriturilor de broască, nu ne pune în încurcătură: broasca n’a 
putut să încalece pe şarpe, sau să sboare o distanţă şi apoi să sară pe pământ, 
ci evident ea a scăpat de câteva ori din gura şarpelui, a cărui dâră se vede ală
turi, şi a fost însfârşit înghiţită definitiv pe locul ultimei ei urme. Paşii însă 
ai unui om, care se văd din când în când în mod aparent şi apoi se pierd, ne pot 
da multă bătaie de cap. Omul a putut întrebuinţa un instrument de transport; 
a putut face să dispară în mod intenţionat urmele paşilor, pe care nu le vedem; 
a putut să combine o contradicţie între direcţia reală a mersului său şi între 
direcţia paşilor aparenţi, etc.; cu un cuvânt, interpretarea urmelor lui nu este 
aşa de simplă ca la animale. La animale, interpretarea nu se face pe indivizi 

^ ci pe specii întregi, şi înlăuntrul acestora numai pe vârstă şi sex. Toate urmele ‘ 
animalelor de aceeaş specie având aceeaş vârstă şi acelaş sex se aseamănă între 
ele, pe când la oameni ele pot fi diferite după indivizi. Fiecare om îşi are pre
ferinţele sale personale; îşi are experienţa şi judecata sa; îşi are înclinaţiile 
şi voinţa sa. Motivele care au adus pe om să lase urmele pe care le vedem pe 
nisip, sunt cu mult mai complicate decât motivele care au adus pe celelalte 
animale. Şi motivele nu sunt numai complicate, ci sunt determinate şi de o 
atitudine specială omului. Omul are un eu al său, cu subiectivitate variabilă, 
din care izvorăsc fapte personale. Acela care a călcat pe nisip, a putut fi un 
contemplativ sau un vânător; a putut fi un hoţ sau un puşcăriaş venit să se 
ascundă; a putut fi indiferent la urmele pe care le lasă, dar a putut fi şi interesat 
să le ascundă; urmele pe care le vedem sunt lăsate de piciorul gol, totuş din 
stângăcia repartiţiei lor, recunoaştem că acela care le-a făptuit nu eră obişnuit 
să meargă cu piciorul gol; sunt dar oameni cari merg cu picioarele goale şi alţii 
cari nu merg, şi între aceştia din urmă atâtea clase de oameni care îşi îmbracă
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picioarele în ni^d diferit; cu un cuvânt, trebuie sâ cunoaştem personalitatea 
omului, înainte de a avea înţelegerea urmelor pe care el le-a lăsat pe nisip.

La animale nu eră nevoie să cunoaştem această personalitate. La animale 
nu eră nevoie să cercetăm punctul de vedere din care se aşeaza eul fiecăruia, 
căci pe animale le considerăm pe toate câte sunt în aceeaş specie, în aceeaş 
vârstă şi sex, ca uniforme. La agenţii mecanici, încă şi mai mult, n’a fost deloc 
vorba de eu şi de personalitate.

Acest exemplu a fost presupus, dar el este prototipul celor multe pe care 
le întâlnim aproape în fiecare zi. Când mergem pe un drum, sau intrăm într’o 
casă, avem adeseori ocazie să interpretăm urmele făptuitorilor dinnaintea 
noastră, şi totdeauna distincţiunea de mai sus revine. Una este urma lăsată 
de ploaie sau de vânt, alta este urma de animal şi alta este acea a omului. In
trăm într’o casă, în care constatăm lipsa unui obiect care ne aparţinea. Obiectul 
n’a putut fi luat nici de vântul care suflă pe fereastra deschisă, nici de câinele 
care păzeă casa, ci numai de om. Şi nu de ori şi ce om. Cine aveă interes? Cine 
cunoşteă valoarea lucrului? Cine eră înclinat la hoţie? Toate aceste întrebări 
nu le putem utiliză decât faţă de oameni, fiindcă numai oamenii pot aveă in
terese personale şi pot apreciă lucrurile în legătură cu aceste interese. Agentul 
mecanic are efecte prevăzute, atât pot fi ele de bine calculate; animalul acţio
nează după trebuinţe constante şi uniforme; faptele omului însă nu pot fi nici 
calculate de mai ’nainte, nici puse în rândul celor animale; ele sunt într’o 
categorie aparte.

Fiindcă ele sunt faptele unui suflet, ne spune credinţa populară. Psihologia 
se mulţumeşte să ne spună: fiindcă ele sunt sufleteşti. înţelesul cuvântului 
suflet presupime existenţa unui substrat, cu anumite proprietăţi şi anumită 
'conformaţie; despre acest substrat noi nu avem însă o cunoştinţă sigură. 
Experienţa nu-1 dovedeşte, şi ceiace e mai important: logica nu-1 cere. Putem 
cunoaşte ştiinţificeşte un grup de fapte fără să avem nevoie de a le pune în 
legătură cu un substrat, — aşă procedează şi toate ştiinţele naturale cu faptele 
naturii; — prin urmare putem studiă faptele sufleteşti, indiferent dacă există 
sau nu la baza lor un suflet. In tot cazul, de existenţa sufletului nu are să se 
ocupe psihologia, ci filosofia, şi cu deosebire metafizica. Psihologia se mulţu
meşte să ne descrie faptele sufleteşti şi să stabilească condiţiunile în care acestea 
se produc. Stabilirea ipotezei unui suflet, sau unor suflete, ca substrat al fap
telor sufleteşti, nu intră în obiectul psihologiei, cum nu intră în obiectul ştiin
ţelor speciale naturale stabilirea ipotezei asupra substratului materiei şi al vieţii.

' ' Obiectul psihologiei ca ştiinţă, este constituit în mod suficient din faptele vieţii 
sufleteşti, luate aşa cum aceste apar în experienţă. Când depăşim acest obiect, 
facem filosofia psihologiei, aşa cum facem filosofia fizicei sau a biologiei când 
ne ocupăm de substratul faptelor fizice sau biologice.

Mărginiţi la cercetarea faptelor vieţii sufleteşti, să vedem acum carac
terele generale cu care această vieaţă să prezintă, în deosebire de vieaţa 
simplă biologică şi de mişcarea mecanică. Exemplele de mai sus ne înlesnesc 
această sarcmă.
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I. Iii deosebire de mişcarea mecanica, faptele sufleteşti sunt fapte de vieaţă: 
această afirmare este evidentă dela sine. II. Faptele sufleteşti S3 deosibesc 
totuş de faptele vieţii, de care se ocupă biologia, prin următoarele:

а) Ele sunt legate de o personalitate. (Vom vedea mai târziu că ceea ce 
dă naştere personalităţii este conştiinţa f ului pe care o găsim la unele indivi
dualităţi organice).

б) Faptele sufleteşti se leagă de subiectivitatea individului făptuitor. 
Urmele lăsate de un criminal n’au nici un rost când nu le punem în legătură 
cu intenţiunea care a'condus pîe criminal. Dacă oamenii ar fi îngeri, şi noi cari 
îi judecăm n’am şti ce este crima, faptele primului criminal ar fi pentru noi 
absurde. înţelesul faptelor sufleteşti ni-1 dă perspectiva lăuntrică subiectivă 
a individului făptuitor. Faptele biologice sunt străine subiectivităţii individuale.

c) Prin subiectivitatea de care ele se leagă, faptele sufleteşti apar apoi 
conştiinţei noastre mai directe şi mai intime decât celelalte fapte ale vieţii 
organice.

d) Insfârşit faptele sufleteşti ca şi. faptele vieţii în genere sunt condiţio
nate de procese materiale, dar modul condiţionării lor este cu mult mai complicat 
decât al acestora din urmă. Unii psihologi (după W. Wundt) vorbesc chiar 
de o creştere continuă a energiei vieţii sufleteşti, în opoziţie cu vieaţa biologiei, 
pentru care rămâne ca lege constantă energia materială. In tot carzul, înlăn
ţuirea faptelor sufleteşti, precum şi influenţarea lor reciprocă, sunt foarte greu 
de descoperit. De aceea s’a vorbit aşa de des până acum de spontaneitatea, 
in determinismul şi caracteiml creator al faptelor sufleteşti.

2. ISTORICUL PSIHOLOGIEI. — Caracterele lor de deosebire au asigurat, 
încă dela începutul culturii omeneşti, un loc aparte faptelor sufleteşti. Filozoful 
elin Aristofeles (384—322) a fost primul care făcu din ele un obiect separat 
de ştiinţă. In“psihologia sa, Aristoteles este preocupat de locul pe care îl are 
sufletul în cuprinsul vieţii. El găseşte că sufletul este . puterea organizatoare 
a corpului, este forma pe care o‘caută posibilitatea materiei în ridicarea ei pe 
treptele vieţii. Fără suflet, corpul ar fi inform şi lipsit de vieaţă. Având un su- 

I flet, corpul se ridică mai întâi la organizarea nutriţiei şi propagării speciei,
1 şi la acestea stă fixată planta, pentru a trece apoi la simţirea rudimentară, 
i la plăcerea şi durerea corporală, la dorinţa sensuală, la care s’a oprit animalul, 
i pentru a ajunge însfârşit la raţiune şi voinţă care organizează faptele omului.
I Psihologia lui Aristoteles a stăpânit multe secole gândirea europeană şi de aceea,
' are o mare importanţă istorică. Numai prin ea se poate înţelege filosofia sco
lastică şi multe din sistemele filozofice moderne. Alături de psihologia lui Aris
toteles, care are o vădită tendinţă metafizică, ni se păstrează din anticitate 
şi primele începuturi, ale unei psihologii curat empirice pe care o susţineau 
medicii timpului. Intre aceştia este de citat Claudius Galenus din Pergamon 
(130—200 d. Christ.) Medicii, încă dela Hippokrates, se îndreptau spre expli-‘ 
carea temperamentelor omeneşti, căutând un ajutor pentru aceasta în consti
tuţia diferitelor humori corporale. Galenus credea că aerul, «pneuma», aspirat 
de corp, se transformă şi se rafinează treptat în organele acestuia’. Rafinarea
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cea mai înaltă o oferă arterele care duc la creier. Importanţa pe care o 
are creierul pentru vieaţa sufletească este astfel pentru prima oară recunoscută 
în psihologie de Galenus. Trebuie să ajungi la Descartes (1596—1650) pentru 
a aveâ din nou un pas hotărîtor în studiul vieţii sufleteşti. Descartes consideră 
că atributul distinctiv al substanţei sufleteşti este cugetarea, iar atributul 
materiei este extensiunea spaţială; Intre aceste două substanţe nu este rela- 
ţiune. Conştiinţa cugetătoare stă de o parte, materia de alta. Deşi Descartes 
nu a păstrat în mod consecvent această separaţie în toate explicările date 
de dânsul faptelor sufleteşti, dualismul său totuş rămase, şi cu el se puse capăt 
amestecului filosofici biologice a lui Aristoteles în psihologie. Domeniul faptelor 
de conştiinţă se defini ca un domeniu aparte în faţa faptelor materiale, iar 
nu ca o treaptă în evoluţiea acestora din urmă. Fu o înlesnire, dar şi un 
izvor de multe rătăciri pentru cercetătorii psihologi de mai târziu. Kătăcirile 
le avem îndată în sistemele metafizice apărute sub denumirea de occazionalism, 
paralelism, materialism şi spiritualism, după cum dualismul lui Descartes se 
menţinea, sau se făcea încercarea de a fi subsumat unei unităţi superioare. 
Cu toate acestea, aceste rătăciri sunt compensate cu prisos prin foloasele pe 
care dualismul le aduse limitând domeniul aparte al conştiinţei. Psihologii 
fură constrânşi să nu mai piardă din vedere faptul fundamental al vieţii sufle
teşti, care este-conştiinţa. Psihologia modernă datorează în mare parte pro
gresele sale acestei îndrumări date de Descartes. Intre principalii ei reprezen
tanţi cităm pe John Locke, Berkeley şi David Hume (între 1632—1750, în An
glia) cari puseră bazele teoriilor asociaţioniste în explicarea faptelor de con
ştiinţă. întocmai cum gravitate a, explică legătura dintre corpurile cereşti, 
tot astfel explică asociaţia legătura dintre faptele de conştiinţa. Locke dă 
atenţie în special origine! ideilor: nihil este intellectu quod non prius fuerit 
in sensu, este concluziunea lui; Berkeley este autorul unei concepţii ori
ginale asupra formării spaţiului; Hume explică raportul de cauzalitate dintre 
idei: pentru câte şi trei la baza stărilor şi a succesiunii faptelor din conştiinţă 
stă asociaţia. Francezul Condillac (1754) continuă pe asociaţionişti şi scoate 
în relief importanţa sensaţiilbr în formarea conştiinţei întregi; dela el începe 
sensaţionismul. De la el provine şi cunoscuta comparaţie a sufletului cu o 
statue goală pe care vine să se imprime rând pe rând diferitele sensaţii pro
duse de lumea externă. Ca o reacţiune în contra asociaţionismului englez, 
avem psihologia lui Leibniz (1646—1716). Cu Leibniz se afirmă importanţa 
impresiunilor minimale inconştiente şi a disposiţiilor latente din suflet, care 
dau o bază mai largă explicării conştiinţei, decât o dedea asociaţia. Influ
enţa lui se recunoaşte în cercetările psdiologilor germani, dela sfârşitul secolului 
al XVIII-lea şi începutul secolului al XlX-lea. Cu cercetările lui Ernst H. We
ber asupra simţului de' tact (1849); lui Hermann Helmholtz asupra opticei 
fiziologice şi asupra sensaţiilor auditive (1862—1867); lui Gustav Th. Fecli- 
ner asupra psihofizicei (1860); şi mai ales dela manualul de psihologie al lui 
Wilhelm Wundt (1874) începe o nouă perioadă în psihologie. Aceşti cercetători 
introduc metoda experimentală în mod consecvent după norma celorlalte
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ştiinţe exacte. Aplicarea experimentului metodic devine după ei o regulă. Se 
înfiinţează laboratoare şi institute de psihologie. Munca psihologilor se specia
lizează după instrumentele întrebuinţate, dar în acelaş timp ea se controlează 
şi se ajută prin colaborarea mai multora la aceeaş chestie de detaliu. Dispar 
sistemele vaste filosofico-psihologice, în schimb se înmulţesc şcolile diferenţiate 
după metode. Intre acei care mai încearcă o sistematizare a teoriilor psiholo
giei este însuşi Wundt. El susţine voluntarismul, adică explicarea vieţii sufle
teşti prin elementul voluntar, pe care îl găseşte în funcţiunea apercepţiei. 
Dar Wundt este singurul în această direcţie. Ceilalţi sunt cercetători specialişti. 
In Germania, lucrările celor mai tineri sunt isvorîte din institutele de psiliolo- 
gie conduse de: Cari Stumpf, Felix Krueger, W. Wirth, William Stern, E. 
R. Jaensch, F. Schumann, Karl Marbe, Karl Buehler, etc. Din generaţia 
trecută, lucrări de o deosebită valoare avem de la Franz Brentano, Hermann 
Ebbinghaus, Emst Meumann, Oswald Kiilpe, Wilhelm Dilthey, şi Benno Erd- 
mann. In Franţa, un loc de cinste se cuvine fisiologistului H. Beaunnis şi lui 
Alfred Binet, cari au aplicat cei dintâi experimentul în mod sistematic; lui 
Th. Ribot care a utilizat cu multă pricepere observaţiile medicilor psihiatri 
pentru resolvarea problemelor psihologiei şi a popularizat rezultatele psiholo
giei engleze şi germane; filosofului H. Bergson, care a înavuţit psihologia teo
retică cu multe idei originale. In Anglia, tradiţia asociaţionistă domină încă. 
Cercetările experimentale sunt acî în primul rând conduse de fiziologi. In Statele- 
Unite din America, dinpotrivă, psiliologii sunt în fruntea a multor institute de 
experimentare. Toate Universităţile au institute de psihologie. Intre cele mai 
bune este acel condus de Titchener. Un psiholog, american ilustru este William 
James. Rusia, până la revoluţiea din 1918, numără şi ea o mulţime de insti
tute de cercetări psihologice şi avea mulţi psihologi cu renume european. Intre 
aceştia cel mai cunoscut este W. Bechterew. In Petrograd eră institutul marelui 
fiziologist Pawlow, unde se făceau multe lucrări care interesau direct psiholo
gia. In Italia, institutele de fiziologie şi de psihiatrie servesc şi pentru cercetări 
de psihologie. Tot asemenea şi în Spania, unde găsim pe marele neurolog Ramon 
y Cajal. In celelalte ţări ale Europei cercetările psihologiei sunt d’abiă la înce
put. In multe locuri, ele au să lupte cu inerţia tradiţiei învăţământului şi 
cu indiferenţa publicului. In literatura românească s’au tipărit până astăzi 
mai multe cărţi şi reviste cu conţinut psihologic. Cităm dintre cele mai cu
noscute: manualele de psihologie de I. Popescu, C. Lupii, I. Găvănescu, T. 
Speranţă, I. Nisipeanu, etc.; publicaţia Studii Filosofice, prima serie 1893— 
1916, 8 volume, iar a doua serie, sub titlul Revista de Filosofic, cii începere 
dela 1923 în fascicole trimestriale.

3. GRUPAREA CERCETĂRILOR DE PSIHOLOGIE. — Cercetările de 
psihologie se grupează după unitatea la care aparţine subiectivitatea faptelor 
sufleteşti. Un individ aparţine unităţii sale proprii subiective: conştiinţei sale 
personale, adică îşi are psihologia sa personală, în diferenţă de alţi indivizi. 
Aceasta ar fi psihologie diferenţială. Dar indivizii normali, trăiţi într’o cultură 
uniformă, îşi mai au şi o psihologie generală, comună între ei toţi; aceasta
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ar fi psihologia generală a omului. Ca membri ai unui popor, ai unei clase sociale 
sau ai unei profesiuni, ei pot să se adune apoi într’o subiectivitate comună şi 
să aibă o conştiinţă de popor sau de clasă: aceasta este psihologia popoarelor 
şi psihologia socială. Vârsta şi sexul pot deasemenea să dea subiectivităţi dife
rite. Avem psihologia copilului, psihologia adolescentului, psihologia femeii, 
etc. In sfârşit, oamenii bolnavi pot să se adune în unităţi subiective bolnăvi
cioase: aceasta ar fi psiho-pathologia. Prin analogie cu noi putem atribui şi 
animalelor atitudini subiective: psihologia câinelui, a calului, a pisicei, etc. 
Dacă avem în vedere procesele biologice din vârsta copilăriei, sau din lumea 
animală din care iese şi se desvoltă mai târziu vieaţa sufletească, cerce
tările iau caracterul psiho-genetic: psihologia genetică şi psihologia animală. 
Acelaş individ poate servi, aşă dar în mai multe grupe de cercetări, după cum 
este atribuit uneia sau alteia dintre unităţile subiective ce se formează. Napoleon 
şi Bismark d. ex. îşi au psihologia lor diferenţială, dar aparţin în acelaşi timp şi 
psihologiei popoarelor din care ei au ieşit, precum şi psihologiei vârstei, sexului 
clasei sau profesiunii lor. Unităţile subiective sunt înrudiri de perspectivă 
ce pot să treacă mai multe prin acelaş individ. Grupa principală însă, în jurul 
căreia se grupează toate cercetările psihologice, este aceea a psihologiei gene
rale care are în vedere omul cu care ne întâlnim în mediul nostru obişnuit. 
Faţă de psihologia generală, toate celelalte pot fi considerate ca ştiinţe ajută
toare sau pregătitoare. De acea psihologia generală este denumită şi psihologie 
teoretică, sau, pe scurt, psihologie.

Titchener dă acestor grupări următoarea clasificare:
I. Psihologia vieţii sufleteşti normale şi II. Psihologia vieţii sufleteşti 

anormale.
Psihologia vieţii sufleteşti normale are două mari subdiviziuni: A. Psi

hologia individuală şi B. Psihologia colectivă.
A. Psihologia individuală se împarte în: psihologia omenească, psihologia 

animală şi psihologia comparată între animale, sau între om şi animal.
Psihologia omenească se subîmparte, la rândul său, în:
1. psihologia generală
2. ,, diferenţială, şi
3. „ genetică.
B. Psihologia colectivă se împarte şi ea în:
1. psihologia socială, care se ocupă de produsele sociale ale sufletului: 

vorbirea, dreptul, obiceiurile, miturile, religiunile, arta şi cultura.
2. psihologia etnică, după care se diferenţiază rassele şi popoarele în parte.
3. psihologia de clasă.
La grupările clasificate astfel de Titchener, trebuie să mai adaogăm însă 

o nouă serie de grupări, care cuprind aplicaţiile psihologiei. Acestea se de
numesc după interesele practice avute în vedere. Avem: psihologia pedago
gică; psihologia judiciară; psihologia militară; psihologia selecţiei profe
sionale; psihologia tratamentului medical; psihologia rugăciunii şi a cultului
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religios; psihologia reclamei comerciale; psihologia poliţienească; psihologia 
dresurei animale, etc.

Cartea de faţă este de psihologie generală. Ea împrumută totuş din 
genurile celelalte de cercetare toate cunoştinţele necesare pentru înţelegerea 
vieţii sufleteşti. Cu deosebire ea se referă la aplicaţiile psihologice, fiindcă 
acestea clarifică, mai bine decât ori şi ce, explicările teoretice. Aplicaţiile 
sunt în acelaş timp o experimentare a adevărurilor găsite de psihologie.

4. VIEAŢA SUFLETEASCĂ ŞI INDIVIDUALITATEA —Vieaţa sufletească, aceea 
care constitue obiectul psihologiei, este condiţionată de existenţa unei individualităţi 
conştiente. Vieaţa sufletească se mai poate concepe şi ca simplu epifenomen al materiei, 
care să se producă cu necesitate pe urma fenomenelor materiale, cum se. produce spre 
exemplu fenomenul de lumină prin încălzirea unui cărbune până la incandescenţă, dar 
o asemenea vieaţă sufletească o putem concepe numai ca ipoteză; în experienţa noastră 
concretă noi nu cunoaştem decât pe aceea care este condiţionată de o individualitate 
conştientă. Vieaţa sufletească, pe care vreă.să o înţeleagă şi să o explice psihologia, este 
aceea pe care o găsim în experienţa concretă, iar nu aceea pe care, ca ipoteză, o putem 
extinde peste tot locul oriunde sunt date anumite condiţiuni materiale. Pe aceasta din 
urmă o putem utiliză ca pe o concepţie ajutătoare, pentru a ne explică pe cealaltă 
mai restrânsă, care este condiţionată de existenţa unei individualităţi conştiente şi care 
singură constitue principalul obiect al ştiinţei psihologiei. O impresie de culoare o emo
ţie de plăcere sau durere, o asociare de reprezentări în memorie,* o reacţiune expre
sivă a unei stări sufleteşti, etc., etc., intră în cadrul psihologiei, numai întrucât fiecare 
dintre acestea intră ca parte în complexul unei individualităţi conştiente, indiferent 
dacă această individualitate cuprinde un singur om sau un popor întreg; întrucât însă 
fiecare din faptele de mai sus este luată în afară de ori şi ce legătură cu individualitatea 
conştientă şi este considerată ca epifenomenul unui substrat material, întru atât fie
care din ele nu intră în cadrul psihologiei, ci al fisiologiei. Bine înţeles, nu este de ne
glijat şi studiul făcut asupra vieţii sufletqşti din acest punct de vedere fisiologic; el a şi, 
dat până acum foarte frumoase rezultate; nu mai puţin adevărat este însă că stu’diul 
acesta are în vedere o vieaţă sufletească ipotetică, iar nu vieaţa pe care o cunoa^ştem noi 
în experienţa concretă, şi pentru care rămâne totdeauna îndreptăţit un studiu special, 
tocmai acela pe care îl întreprinde ştiinţa psihologiei.

Acest adevăr elementar a întâmpinat şi întâmpină încă multe dificultăţi pâiiâ să 
se înţeleagă şi să se primească. Prima dificultate stă în faptul că el contrazice analogia 
pe care fiecare este înclinat să o stabilească între obiectul psihologiei şi obiectul celor
lalte ştiinţe naturale. Cum psihologia este o ştiinţă venită mai în urmă, fiecare este 
tentat să-i găsească analogii de obiect cu ştiinţile mai vechi. Astfel i s’a trecut cu îm
prumut psihologiei obiectul fisiologiei, înainte de a-şi descoperi ea obiectul său propriu, 
şi s’au pornit cercetări psiho-fisiologice şi psiho-fizice, înainte de a se începe cercetări 
curat psihologice. Amestecul ştiinţelor anterioare a mers aşă de departe, încât pe la 
sfârşitul secolului al XlX-lea eră un adevărat curaj când cineva susţineă psihologia 
ca o ştiinţă deosebită de fisiologia centrilor nervoşi. De altminteri încurajarea acestui 
amestec vine de demult. Din timpurile cele mai vechi* ale culturei omeneşti punctul de 
vedere propriu psihologiei a avut să sufere numeroase ştirbiri din partea concepţiunilor 
materialiste. Dela primele denumiri care s’au dat faptelor din vieaţa sufletească, s’an 
creat echivocuri care aveau mai în urmă să împedice constituirea unei ştiinţe speciale 
pentru vieaţa sufletească. Cuvintele de suflet, spirit, conştiinţă, individualitate, im
presie, imagine, memorie, etc., pe care le utilizăm în psihologie, toate sunt formate din 
rădăcini care ^u avut la început semnificaţia de fapte materiale şi care numai prin ana-. 
logie au fost întrebuinţate în urmă pentru semnificaţia faptelor sufleteşti. Omul s’a 
descoperit pe sine, numai după ce a reuşit să se orienteze şi să se statornicească în mij
locul naturii materiale. Este meritul psihologilor contimporani, şi în special al lui \Vil- 

Jiarn James şi al lui Th. Lippş, dacă s’a putut ajunge în cele din urmă astăzi la înlătu-
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rarea confuziei de până acum, şi s’a putut impune înţelesul pe care trşbuie să-l aibă 
vieaţa sufletească pentru psihologie.

Să vedem în ce constă individualitatea conştientă, graţie căreia dobândim obiec
tul unei ştiinţe noi în deosebire de ştiinţele biologice.

Cea mai simplă simţire este totdeauna simţirea cuiva şi se produce numai în acord 
cu individualitatea cuiva. Din bilioanele de ondulaţiuni ale eterului, noi percepem o 
mică parte ca excitaţii de lumină, şi anume pe acelea* care se produc între numărul • 
de 300—700//jM, iar din restul celorlalte câteva sunt percepute ca temperatură şi cele 
mai multe nu sunt percepute de loc. Cauza acestei selecţiuni nu stă însă în natura ex
ternă a oscilaţiilor eterului, ci în cristalizarea proprie a individualităţii noastre con
ştiente. Cu o altă individualitate am percepe altfel culorile, şi de fapt aşa se şi întâmplă 
în lumea animală. Sunt animale care percep ondulaţiile de dincolo de ultraviolet, 
pe care nu le percepem noi şi sunt animale care nu ajung până la percepţia noastră. Tot 
aşă cu tonurile, şi cu toate celelalte simţîri. Avem senzaţiile, nu pe care o conştiinţă 
în genere le-ar putea avea, ci sensaţiile pe care le selectează conştiinţa noastră. In 
aceia ce priveşte stările sufleteşti mai complicate, adevărul acesta este încă şi mai evi
dent. Ori şi ce stare sufletească mai complicată se actualizează numai într’o conştiinţă 
individuală complicată; ceea ce^u convine, adică nu se poate legă de interesul unei 
conştiinţe, nu există sufleteşte. In vieaţa sufletească nu există fapte în rolul de comete 
fără rost, ci totdeauna fapte în rolul de planete bine ordonate.

Argumentele psihologiei merg însă mai departe şi arată rolul pozitiv pe care îl 
are această individualitate în vieaţa sufletească a omenirii întregi. Omul face parte 
dintr’un anumit grup social şi dintr’o anumită epocă, aşă că individualitatea sa con
ştientă nu se formează numai din experienţa proprie, ci şi din experienţa altora. Indi
vizii cari trăiesc într’un mediu de cultură ridicată, dobândesc din primii ani ai vieţii 
lor o conştiinţă care îi face să vadă mai clar în lumea externă, căci ei văd nu numai cu 
ochii lor, ci şi cu ochii celor ce au trăit înaintea lor. Un sălbatic care n’are cuvinte pentru 
toate culorile, nici nu va şti că de fapt are aceste colori, pe când dimpotrivă omul cult, 
prin ajutorul cuvintelor de care dispune, va reuşi să-şi acopere şi intuiţiile care îi 
lipsesc. Fiecare din noi simte constrângerea pe care o exercită asupra faptelor sale su

fleteşti diferitele credinţe şi tradiţii ale societăţii în care s’a născut; fiecare are ori
zontul conştiinţei pe care îl impune mediul în care el trăeşte, iar nu pe acela care 
se formează treptat prin acumularea experienţei individuale. Dela primii ani ai vieţii 
sale, europeanul se serveşte de abstracţiunea cuvântului şi îşi deschide voinţei sale în
drumări cari sunt sugerate* de idealurile «ocietăţii.

Europeanul, prin influenţa mediului social, este făcut atent asupra unor lucruri, 
pe când sălbaticul din centrul Africei asupra altora; de aceea fiecare dintre ei vede lumea 
în mod diferit. Este um fapt bine cunoscut, că sălbaticii se orientează după auz şi miros 
cu mult mai sigur decât oamenii culţi; cercetându-se însă, prin -aparate exacte, senza
ţiile de auz şi de miros ale sălbaticilor s’a constatat că fiziologiceşte ele sunt aceleaşi 
la sălbatici ca şi la europeni; prin urmare, ceeace determină orientarea sigură a sălba
ticilor nu vine din natura senzaţiilor lor de auz şi miros, ci din corelaţiunea pe care 
o g^esc aceste' senzaţii în conştiinţă, ca totalitate.

Cei mai mulţi dintre oameni trăiesc chiar sufleteşte cu o conştiinţă de împrumut,. 
fiindcă primesc fără împotrivire toate câte le sugerează mediul social. Sunt oameni fără 
sentimente religioase, şi cari cu toate acestea se conduc întocmai ca persoanele reli
gioase ; sunt oameni fără curaj şi fără inteligenţă superioară, şi cari, graţie mijloacelor 
puse la dispoziţia lor de mediul social, trec drept cmagioşi şi inteligenţi. Animalele, în 
această privinţă, sunt cu mult mai sincere. Mica lor individualitate sufletească este 
rezultatul direct al experienţei individuale. Fiecare animal are în conştiinţa sa numai 
atât cât a fost trăit de el sufleteşte. Omul însă este un animal creditat. El trăeşte cu 
împrumut din'individualitatea altora. Este o inteligenţă superioară, fiindcă oamenii 
dinaintea sa au perfecţionat abstracţiunea şi cuvântul; este o comoară de sentimente 
frumoase, fiindcă el poate să înţeleagă şi să imite pe acei cari au în adevăr asemenea 
sentimente. Omul actual are o individualitate care se sprijină pe un complex de expe-
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rienţe individuale, iar nu pe o singură experienţă individuală; şi cu toate acestea indi
vidualitatea fiecărui om actual nu se resimte în unitatea sa concretă, ea funcţionează 
ca şi cum ar fi ieşită dintr’o experienţă imitară. Această penetraţiune intimă dintre 
elementele proprii originare şi elementele de împruniut, care se operează în conştiinţa 
fiecărui om actual, dând naştere unităţii sufleteşti a acestuia, nu se poate nici odată 
explică prin o ipoteză fiziologică. Fiziologia reduce individualitatea la rolul, de acumu
lator al experienţei trecute. Fiecare individ acumulează, graţie experienţei sale trecute, 
dispoziţii nervoase, care se interpun în calea vieţii sale, făcând-o pe aceasta din ce în 
ce mai complicată. Cu asemeni dispoziţii inmagazinate, individul uneori nu reacţio
nează de loc la impresiile externe, iar alte ori, fără să fie date impresiile, reacţio
nează în mod spontzm; în amândouă cazurile însă fenomennl dinamic este acelaş, zic 
fiziologii, numai că atunci când individul nu reacţionează, impresia externă a rămas 
în creier ca dispoziţe pentru viitor, iar atunci când reacţionează în mod spontan, 
impresia nu lipseşte, ci ea trebuie căutată în dispoziţiile cari au rămas din expe
rienţa trecută. In toate cazurile, aceea ce numim noi individualitatea conştientă, se poate 
rezolvi în acte reflexe elementare, cari simt inmagazinate la unii indivizi în măsură mai 
mare şi mai complicată, iar la alţi indivizi în măsură mai mică şi mai simplă.

După ipoteza fiziologică ar trebui ca cu cât un om are o individualitate mai com
plexă, cu atât el să fie mai expus la erorile subiectivismului. De fapt, lucrurile se petrec 
altfel. Erorile subiectivismului: antropomorfismul şi exagerarea personalismului, con- 
stituesc apanagiul copiilor, ă oamenilor inculţi sau degeneraţi, deşi conştiinţa acestora 
este mai puţin desvoltată; pe când înţelegerea realistă şi sigură o găsim la oamenii ma
turi şi cidţi, cari au o individualitate conştientă mai închegată. Aceasta dovedeşte că 
desvoltarea sufletească nu este un proces de acumulare, ci de diferenţiare; o conştiinţă 
cu cât este mai bogată în date personale şi cu cât este mai extinsă în suprafaţă socială, 
cu atât este mai nepărtinitoare în oglindirea lumii reale. Conştiinţa nu este dar o oglin
dire pasivă a lumii reale, cu atât mai clară cu cât este mai curată şi mai primitivă, ci 
este o oglindire datorită funcţiunii sale de construire; oglindire care ajunge să fie mai 
clară pe măsură ce funcţiunea de construire a conştiinţei s’a perfecţionat prin diferen
ţiare. In vieaţa pe care o numim sufletească, există atât cât se poate actualiză într’o 
conştiinţă omenească; iar într’o conştiinţă omenească se actualizează atât cât poate 
să se unifice într’o individualitate. După felul individualităţii, avem şi perspectiva vieţii 
sufleteşti. Intre vieaţa fiziologică a omului şi a animalului sunt puţine diferenţe; de 
aceea din experienţele făcute asupra animalelor, oamenii de ştiinţă trag concluzii 
asupra vieţii fiziologice a omului; dar între vieaţa sufletească a omului şi a animalului 
este un abis, fiindcă omul are o individualitate conştientă, şi animalul alta. Intre vieaţa 
sufletească a unui om şi a altui om, de asemenea, dacă nu tocmai abizuri, sunt totuş 
mari diferenţe, din aceeaş cauză. De fiziologia popoarelor, necum de a unei clase sociale, 
n’a vorbit nimeni până acum, fiindcă n’a avut nici o raţiune să vorbească, vieaţa fizio
logică fiind aceeaş la toţi oamenii, dar de psihologia popoarelor, de psihologia claselor 
sociale şi chiar de psihologia indivizilor în parte s’a vorbit, fiindcă există o raţiune, şi 
anume, recimoaşterea rolului pe care îl are individualitatea conştientă în determinarea 
vieţii s dleteşti. Pe când vieaţa fiziologică se studiază fără a se ţine seamă de indivi
dualitatea organismului în care ea se găseşte, de oarece această individualitate se 
presupune a fi fără înrâurire asupra legilor vieţii fiziologice — respiraţia, nutriţia, 
circulaţia sângelui, etc., se fac după aceleaşi legi, fie că ele sunt observate la o pisică, 
sau la un tigru, — vieaţa sufletească se studiază de psihologie totdeauna în legătură cu 
individualitatea conştientă în care ea se petrece, fiindcă această individualitate nu este 
indiferentă, ci ea determină legile vieţii sufleteşti. Un copil nu este miniatura sufle
tească a unui om matur, ci este o individualitate de sine stătătoare, care îşi are vieaţa 
sa proprie sufletească şi care trebuie studiată ca atare. Acela care îşi propune să dirijeze 
educaţia unui copil şi nu ţine seamă de această individualitate a copilului, — lucru 
ce din nenorocire s’a întâmplat foarte des până acum, — va fi condamnat la veşnică 
sterilitate. Tot aşă şi acela care va încercă să completeze educaţiunea unui sălbatic in- 
troducându-1 în Universităţile din Europa. Vieaţa sufletească, studiată în «abstracto>/.
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adică despărţită de orişice individualizare a ei, este de prea puţin folos pentru psiho
logie; aceea care foloseşte este totdeauna vieaţa sufletească studiată în «concreto», 
adică vieaţa sufletească întrupată într’o actualitate de conştiinţă trăită.
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CAPITOLUL II.
1. Psihologia explicativă. — 2. Psihologia descriptivă şi psihologia pură. — 

3. Introspecţiune şi observaţie externă. — Tehnica psihologică. — 4. Rolul abstracţiei 
şi al experimentului în psihologie.

1. PSIHOLOGIA EXPLICATIVĂ. — Scopul tuturor ştiinţelor care se ocupă 
cu obiectele şi faptele naturii este să descrie şi să explice aceste obiecte şi fapte. 
Psihologia are acelaş scop, dar din cauza complicaţiei şi caracterelor deose
bite pe care le prezintă faptele sufleteşti, îndeplinii’ea scopului ei nu se poate 
întrevedea cu aceeaş uşurinţă. Principala greutate stă mai ales în rostul ex
plicaţiei ce se poate aşteptă dela dânsa. Se pot explică faptele sufleteşti 
aşă cum se explică faptele naturii? Faptele naturii se explică reducând varie
tatea apariţiei lor la câteva raporturi cantitative ale elementelor materiei 
sau energiei; s. ex.: căderile de corpuri,pe care le vedem, la raporturile gravi
taţiei; fenomenele de lumină, de căldură, de electricitate, la mişcările unor 
elemente uniforme sau a unor puncte de energie, etc. Aceea ce urmărim prin ştiinţa 
acestor fapte este înlocuirea varietăţii calitative şi sensibile prin legi simple 
cauzale. Poate fi valabilă o asemenea explicare şi pentru faptele sufleteşti, 
când ştim că la aceste fapte tocmai varietatea calitativă este un caracter con
stitutiv care intră în definiţia lor? Faptele sufleteşti nu se pot despărţi 
de subiectivitatea persoanei în conştiinţa căreia ele apar, cum pot fi ele atunci 
reduse la raporturi cantitative şi simple? Ce substrat poate stă la baza lor, 
care să se asemene cu uniformitatea materiei sau a energiei pe care se bazează 
ştiinţele naturale? Toate aceste întrebări s’au pus de către psihologi, şi rezol- 
virea lor continuă până astăzi să iacă o cauză de discuţie între aceştia.

Greutatea este însă mai mult aparentă decât reală. Este drept că, la prima 
înfăţişare, faptele sufleteşti par a fi imposibil de redus la raporturi cantitative 
simple: fiecare făcând introspecţiunea conştiinţei sale, găseşte într’însa mi 
mozaic de stări variate, pe care este cu neputinţă să şi le poată închipui reduse 
la raporturile unui substrat uniform, pe care ar urmă să se razime legile cau
zale ale vieţii sufleteşti. Un sentiment care pierde subiectivitatea celui care 
îl simte şi devine un simplu raport cantitativ nu mai este im sentiment; o ima
gine sau o iluzie, desbrăcate de particularitatea conştiinţei în care ele se oglin
desc, uu mai sunt fapte sufleteşti; şi tot aşă: un act de voinţă, o judecată, o
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pasiune, însfârşit, toate faptele care formează obiectul psihologiei. Ce rost să 
mai aibă explicarea, dacă operaţiunea logică la care trebuie să supunem faptele 
sufleteşti pentru a le face explicabile, omoară în acestea tocmai partea cea mai 
interesantă: subiectivitatea? Şi cu toate acestea, greutatea este aparentă, nu 
reală. Faptele sufleteşti, dacă ar fi atât de ireductibile, cum apar în introspec- 
ţiunea conştiinţei, ar fi în contrazicere cu convingerile cele mai elementare 
ale minţii noastre. Alături de aparenţa ireductibilităţii lor, sunt motive logice 
care ne constrâng să le vedem şi sub o altă faţă. Iată pe cele mai evidente: Noi 
suntem cu toţii convinşi că subiectivitatea care apare în conştiinţa fiecăruia 
dintre noi îşi are asemănare cu subiectivitatea conştiinţei semenilor. Dar din 
momentul ce subiectivitatea fiecărui dintre noi se aseamănă cu subiectivitatea 
altora, urmează dela sine că trebuie să existe condiţiuni comune între produ-, 
cerea faptelor din conştiinţa unuia şi producerea faptelor asemănate din con
ştiinţa altora. Dacă n’ar fi aceste condiţiuni comune, ar trebui să credem că 
numai întâmplarea face ca să ne potrivim sufleteşte noi oamenii între noi. 
Ştiinţa psihologiei găseşte dar în faptul existenţei mai multor conştiinţe ase
mănate răspunsul la obiecţiunea ireductibilităţii de mai sus. El se poate 
formulă astfel: Existând mai multe conştiinţe cu aceeaş subiectivitate, tre
buie să existe 'şi condiţiuni comune care să facă posibilă asemănarea dintre 
conştiinţe; aceste condiţiuni comune, — materiale sau nu, indiferent, — din 
momentul ce sunt comune sunt uniforme, deci sunt reductibile la raporturi 
simple, — şi ştiinţa psihologiei poate ajunge indirect la explicarea faptelor 
sufleteşti, explicând condiţiunile în care acestea se produc în mai multe con
ştiinţe. Ceva mai mult. Chiar dacă am admite că nu există asemănare între 
conştiinţele oamenilor, şi fiecare ar luă ca reală numai conştiinţa sa proprie, 
tot am fi constrânşi să înlăturăm ireductibilitatea faptelor de conştiinţă, 
ca pe o eroare. Faptele conştiinţei fiecăruia dintre noi nu se produc veşnic ca 
noutăţi ^sufleteşti, dimpotrivă ele se produc ca repetiţii. Avem convingerea 
identităţii cu noi înşine, care nu ne părăseşte niciodată ; faptele produse ieri 
în conştiinţă revin şi astăzi, şi revin continuu; adormim, pierdem conştiinţa 
şi când ne trezim continuă aceeaş vieaţă sufletească. Ne reamintim astăzi de 
lucrurile de ieri. Cui se datorează această continuitate? O simplă întâmplare 
nu poate fi la mijloc, ci trebuie să fie o continuitate de condiţiuni uniforme. 
Prin urmare din nou uniformitatea cerută de ştiinţă..

Bine înţeles asemănarea dintre conştiinţele oamenilor şi continuitatea din 
conştiinţa fiecăruia nu îndreptăţeşte încă ipoteza că faptele sufleteşti sunt 
reductibile la aceleaşi raporturi şi aceleaşi legi cauzale, la care sunt reductibile 
faptele de care se ocupă ştiinţele naturale; îndreptăţeşte însă cu prisos preten
ţia psihologiei de a fi o ştiinţă explicativă. Scopul ei, ca ştiinţă explicativă, 
se poate rezumă astfel: Dându-se faptele vieţii sufleteşti, cu multipla lor varia- 
bilitate subiectivă, să se găsească condiţiunile permanente de care depinde 
producerea acestor fapte, şi legile după care condiţiunile se înlănţuesc. Expli
carea psihologică nu priveşte direct subiectivitatea faptelor, ci condiţiunile de 

-producere ale subiectivităţii. Acelaş caracter îl au dealtminteri şi explicările



PSIHOLOGIA DESCRIPTIVĂ ŞI PSIHOLOGIA PU'RĂ 13
din ştiinţele naturale. Şi acestea consideră că au explicat un fapt al naturii, 
când arată în ce condiţiuni el se produce. Deosebirea dintre psihologie şi 
ştiinţele naturale este că acestea din urmă au reuşit să reducă, prin miăsurători 
exacte, condiţiunile" faptelor la simple raporturi cantitative, pe când psihologia 
este încă departe de a fi ajuns aci. Drumul ti este însă identic cu acela al 
ştiinţelor naturale.

2. PSIHOLOGIA DESCRIPTIVĂ ŞI PSIHOLOGIA PURĂ. — Mărgini
rea scopului psihologiei la simpla descriere a faptelor sufleteşti este nu numai 
o renunţa^re la descoperirea adevărului în vieaţa sufletească, dar este în cele 
inai dese cazuri şi o imposibilitate. O descriere curată a faptelor sufleteşti, 
aşâ cum ar‘fi descrierea unui fapt, sau obiect material, nu o putem face. Fără 
voie suntem siliţi să amestecăm în descrierea noastră elemente care au rol 
de condiţiuni explicatoare. Aşa, bunăoară, când descriem emoţia de frică, 
pe care am simţit-o noi într’o împrejurare, sau mai ales când o vedem simţită 
de alţii, din descrierea noastră nu putem elimină expresia corporală a emo
ţiei, şi mai ales nu putem elimină succesiunea impresiilor externe care au 
produs frica. Atât expresia corporală cât şi impresiile externe sunt însă 
fapte care stau cu subiectivitatea fricei în raport de condiţionare. Nu putem 
vorbi de unele şi de altele fără a înţelege că între ele este a legătură de cau
zalitate. Când descrierea este exactă, şi aşă trebuie să fie pentru a fi ştiinţifică, 
ea se confundă cu o adevărată explioare. Este cu neputinţă să descriem un fapt 
sufletesc, fără să arătăm, în acelaş timp şi condiţionarea producerii lui. La 
obiectele şi faptele' naturii, o descriere curată tot mai este posibilă, fiindcă 
obiectele şi faptele naturii pot fi, relativ, bine izolate şi fixate în intuiţie, 
dar un fapt sufletesc, cum să steă el de sine, fără nici o legătură cu condiţiunile 
lui corporale ? Cea mai simplă impresie d6 culoare n’o putem descrie, fără s’o 
raportăm da excitaţiile externe şi la funcţiunea simţului vederii. A face psi
hologie descriptivă, aşă cum se face geografie descriptivă de către călătorii 
diletanţi, este a face o muncă inutilă.

Dar o asemenea psihologie descriptivă nici nu are sprijinitori în rândul 
psihologilor ştiuiţificL Este o altă psihologie care se poate sprijini, şi care are, 
în adevăr, câţiva reprezentanţi de valoare astăzi; o psihologie care este descrip
tivă humai cu numele, fiindcă în fapt ea este cu totul altceva. Inspirată de 
Franz Brentano (1838—1917), care a fost mult timp profesor la Universitatea 
din Viena, şi susţinută prin multe scrieri de Edmuiid Husserl în Germania şi 
A V. Meinong în Austria, această psihologie voieşte să fie o ştiinţă de adevăruri 
apriori pentru, vieaţa sufletească, aşă după cum este matematica o ştiinţă de 
axiome apriori pentru fizică. Husserl o numeşte Fenomenologie sau psihologie • 
pură. Fiindcă ea nu face întrebuinţare de experiment, şi n’are pretenţia 
să explice condiţionarea materială a faptelor sufleteşti, critica a denumit-o 
adeseori cu numele de descriptivă, dar pe nedrept. Această psihologie nu de
scrie faptele sufleteşti, cum nu descrie nici matematica axiomele sale, ci le de
fineşte ca pe fiinţe (Eidos) intuite direct. Psihologia^ zice Husserl, pe lângă 
partea ei empiristă, care se ocupă cu realitatea de fapt a vieţii sufleteşti, mai ^

^0
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are ai o parte pură, fenomenologică, în care cercetarea se îndreaptă spre 
firea de sine a stărilor sufleteşti, ca stări subiective pure. Această psihologie 
pură nu se preocupă de cum şi unde sunt date culorile şi tonurile în realitatea 
sensibilă, ci de natura lor în sine. Ea ajunge la cunoştinţa acestei naturi, fă
când abstracţie de hic et nune al experienţei sensibile, adâncindu-se numai în 
intuirea culorilor şi tonurilor ca existenţe subiective transcendentale. Este 
negreşit o cercetare pe care nu orişice psiholog- o poate face, — ea presupune 
o familiarizare anticipată cu întreagă dialectică a filozofiei scolastice, şi în spe
cial cu acea a realismului matematic — dar însfârşit este o cercetaţe care, când 
este bine condusă, poate fi utilă. Analiza pătrunzătoare pe care Husserl a aplicat-o 
la aproape întreg domeniul psihologiei, şi v. Meinong la formarea obiectivărilor 
conştiinţei (Die Gegenstânde) a şi produs rezultate apreciabile în mersul psi
hologiei contimporane. Psihologii din generaţia tânără au câştigat la şcoala 
lui Husserl şi v. Meinong deprinderea de a observă cu fineţă nuanţele subiecti
vităţii psihologice si de a exprimă cu precizie logică observaţiunile lor.

3. INTROSPECŢIUNE ŞI OBSEKVAŢIE EXTEENĂ. — Negreşit, 
rodnică rămâne tot partea cealaltă a psihologiei, care pleacă dela experienţa 
vieţii sufleteşti. Psihologia pură este partea filozofică a psihologiei; psiho
logia explicativă- este psihologia propriu zisă, care stă în rândul celorlalte 
ştiinţe speciale.

Metodele după care psihologia explicativă îşi adună şi interpretează ma
terialul său ştiinţific, sunt în genere aceleaşi metode ca ale ştiinţelor naturale: 
pbservaţia şi experimentul. La psihologie însă aceste metode se dedublează 
oarecum prin împrejurarea că faptele sufleteşti se pot observă şi experimentă 
atât în conştiinţa internă a observatondui însuşi (aşă zisă introspecţiune), 
cât şi în manifestările pe care le prezintă persoanele străine de observator; 
la celelalte ştiinţe speciale, ’ntrospecţiimea lipseşte. Un om de ştiinţa naturală 
consideră obiectul pe care îl are de explicat ca independent de subiectivitatea 
eului său, şi ca atare observaţia şi experimentul pe care el le aplică asupra 
lui sunt totdeauna îndreptate spre exterior; el nu poate împlini sau corectă 
datele culese de observaţia externă prin o simţire internă a lui, fără a se ex
pune erorii. Un botanist, un zoolog, ca şi un fizician sau chimist, pot, fără în
doială, gândi la obiectele ştiinţei lor, şi când nu sunt acestea de faţă, ei pot şi 
experimentă asupra lor în gând, dar în toate cazurile el consideră imagina gân
dită a obiectului numai ca o copie după obiectul extern, şi se fereşte sa o sub
stituie acesteia din urmă, pe când psihologul găseşte obiectul său în gând, nu 
ca o copie, ci ca ceva real, ba încă mai real într’o privinţă decât obiectul 
sufletesc extern. Faptul sufletesc, în conştiinţa fiecăruia care se observă, este 
deplin concret, pe când existenţa aceluiaş fapt într’o conştiinţă externă este nu
mai presupusă prin analogie. Prin urmare, introspecţiunea are pentru psiholog 
altă valoare decât pentru omul de ştiinţă naturală. Kenunţarea la ea nu trebuie 
să se facă, decât dacă există obiecţiuni puternice în contra întrebuinţării ei. 
Aceste obiecţiuni, în adevăr, n’au lipsit să fie aduse de unii psihologi. Se obiec
tează, în primul rând, că introspecţiunea este o observaţie nesigură, fiindcă
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ea cere dela acela care o întrebuinţează două conştiinţe: o conştiinţă limpede 
•de faptul studiat şi o conştiinţă de auto-observaţie, ceea ce este cu neputinţă. 
Când ai în conştiinţă o emoţie puternică, bunăoară, este cu neputinţă să mai 
ştii să te observi; sau dacă reuşeşti să te observi, atunci nu mai ai conştiinţa 
emoţiei. Cu un cuvânt, introspecţiunea presupune o dedublare de conştiinţă, 
care nu se poate obţine. In al doilea rând, chiar când introspecţiunea reuşeşte 
să se facă, ea are caracterul unei străfulgerări fără mare importanţă practică. 
Din introspectarea faptului sufletesc nu te alegi cii cunoştinţa condiţiilor 
lui de producere: el apare ca izvorît din neant şi dispare iarăş fără urmă. Cu 
totul altfel sunt rezultatele observaţiei şi experimentării externe, zic acei 
cari condamnă introspecţiunea. Observaţia faptelor sufleteşti manifestate 
exterior se poate urmări pe o scară întinsă şi este susceptibilă de măsurătoare. 
O emoţie observată în sufletul altuia se prezintă cu întregul ei lanţ de simp- 
tome corporale, pe care noi le putem fixă şi măsură. Asupra faptelor sufle
teşti externe putem întinde apoi şi experimentul, care este o observaţie mai 
dibace şi mai fructuoasă. Experimentul consistă în schimbarea după voie a 
condiţiilor în care se petrece faptul sufletesc, şi în urmărirea apoi cu atenţie 
a modificărilor produse de aceste schimbări în desfăşurarea acestui fapt. Când 
schimbările de condiţiuni ajung să se facă după raporturi cantitative mai dina
inte ştiute, experimentul desvăluie atunci însăşi dependenţele cantitative din 
înlănţuirea faptului sufletesc. Niciodată nu putem avea prin introspecţiune 
aceste avantagii pe care ie dă observaţia şi experimentul extern.

Aceste obiecţiuni sunt justificate întrucât sunt îndreptate contra intro- 
specţiunii ca unica metodă a psihologiei. Evident, numai cu introspecţiunea 
nu se poate ajunge departe în descoperirea adevărurilor psihologice. Dar şi 
observaţia externă lipsită de introspecţiune este tot aşa de neputincioasă. 
Manifestările externe ale vieţii sufleteşti pot fi privite cât de îndelung, ele dela 
sine nu ne-ar pune niciodată pe urmele adevărului. Niciodată n’am bănui din 
gesturile externe ale unui individ starea sa de emoţie, dacă această emoţie 
nu s’ar desvăluî mai întâiu în conştiinţa noastră internă. Observaţia 
externă poate descoperi în lumea materială multe corpuri de care n’aveam nici 
o ştiinţă: pe fiecare an se şi descopere stele necunoscute pe cer, animale şi plante 
necunoscute pe pământ, dar încă nu s’a întâmplat până acuma ca observaţia 
externă să fi descoperit o stare sufletească de care noi să nu fi avut mai 
dinainte cunoştinţă prin introspecţiune. Cazul invers însă este posibil: intro
specţiunea dă stări sufleteşti, pe care observaţia externă nu le ştie încă pre
ciza. Nu este oare o plângere generală la sufletele de elită că nu sunt înţelese ? 
Prin urmare nu introspecţiune sau observaţie externă, ci una şi alta combinate.

4. TEHNICA PSIHOLOGICĂ. —Ne rămâne să cunoaştem organizarea 
cercetărilor psihologice, sau tehnica psihologică.

Descoperirea adevărului se poate realiză şi fără aservirea ei la o tehnică 
specială. Multe dintre geniile omenirii au descoperit adevăruri fără ca să aibă 
cunoştinţă de o tehnică specială. Dar descoperirea rezemată numai pe puterea 
creatoare a geniului este o excepţie. De regulă adevărurile se descoperă
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păstrându-se clar înaintea minţii o tehnică de cercetare. Aceasta economiseşte 
timpul şi dă totdeodată putinţa colaborării mai multor la aceeaş muncă:- 
două avantagii care sunt foarte apreciate în epoca noastră.

Orice cercetare psihologică, întocmai ca. şi orice cercetare ştiinţifică 
în genere, pleacă.dela o ipoteză, care est3 să fie verificată. Ipoteza sau presu
punerea dau imboldul. Tehnica desăvârşeşte valoarea ipotezei, dându-i caracte- 
]’ul de adevăr. O tehnică specială pentru găsirea ipotezelor nu există. Fiecare 
este lăsat la darul de invenţie pe care i l-a idat natura. Tehnica se referă la 
verificarea ipotezelor. Cu cât tehnica unei ştiinţe este mai bogată şi mai pre
cisă, cu atâî şi verificarea este relativ luai repede şi mai nşpr de demonstrat 
pentru alţii.

In psihologie verificarea ipotezelor merge dela simpla introspecţiune 
până la cea mai complicată tehnică experimentală, după obiectul la care se re
fera ipoteza. Dacă obiectul la care se referă ipoteza este o stare sufletească 
intelectuală abstractă, de care nu se leagă simptome vădite corporale, verifi
carea poato să se mulţumească cu o atentivă introspecţiune, sau cu o intro-- 
specţiune controlată de o persoană străină. Psihologia gândirii logice, bur 
nioară, s’a menţinut până astăzi la această tehnică simplă. Evidenţa su
biectivă, pe care.o găseşte fiecare în sme, este singura tehnică de verificare a 
logicei. Toate cercetările psihologice însă depăşesc această tehnică. Cu cât 
faptul sufletesc are corelaţiuni mai bogate şi mai strânse cu funcţiunile 
corporale, cu atât instrospecţiunea se reduce la rolul de miţiativă lăsând ca 
verificarea propriu zisă să se facă apoi prin observaţia externă şi expe
riment. Observaţia externă este dealtmmteri deiiumh’ea largă în care 
se cuprinde şi experimentul; experimentul nu este altceva decât observaţia 
externă condusă cu o grijă specială. Observaţia externă, în înţeles 
restrâns, constă în verificarea presupu'sului adevăr cuprins în ipoteză prin 
cazurile date de natură. Ea este de regulă o observaţie comparată, şi poaţe 
fi mărginită la oamenii normali, sau poate fi extinsă la oamenii anormali, pre
cum şi la animale. Când observaţia se extinde la cazurile anormale, ea so 
mai numeşte şi patologică, sau psihiatrică; iar la animale, observaţia com
parată animală. In toate cazurile ea este de un mare folos pentru găsirea adevă
rurilor psihologice. Multe din cunoştinţele pe care le avem asupra limbagiului 
şi memoriei sunt datorite observaţiei patologice. De altă parte din observa: 
rea comparată a animalelor am dobândit cunoştinţe mai adânci des
pre ereditate,- despre instinct şi despre origina inteligenţei. > Observaţia 
externă perfecţionată se numeşte experiment. La experunent nu ne mulţu
mim cu diversitatea cazurilor date de natură, ci provocăm noi înşine în mod 
voit o diversitate în faptele sufleteşti, prm schimbarea condiţiilor în care 
le constrângem ca ele să se petreacă. Facem, bimăoară, să varieze excitaţia 
externă care produce o simţire internă şi observăm apoi în ce mod variază 
simţirea mtemă; sau contrariu: facem să varieze o stare sufletească şi observăm 
în urmă schimbările corporale care o însoţesc. Aparate de măsurătoare ne stau 
la îndemână pentru înregistrarea schimbărilor corporale în ambele cazuri în
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mod precis; pentru schimbările din stările sufleteşti de asemenea avem aparate, 
care dacă nu ne dau fiecare moment al variaţiei lor în mod precis, ne dau 
totuş momentul când4ncep şi când sfârşesc, care apoi se completează cu datele 
observaţiei interna. Verificarea prin experiment este, desigur, cea mai ştiin
ţifică şi cea mai uşor de demonstrat. Fiecare poate repetă experimentul pentru 
a se convinge. Adevărul găsit, dacă nu este definitiv, are şansa de a deveni 
definitiv prin continuarea experimentului de către alţii.

In afară de regulile generale ‘ comune tuturor ştiinţelor experimentale, 
sunt reguli speciale pe care are să le observe psihologul în tehnica experimen
tului Acestea sunt următoarele:

Experimentatorul are să deă o deosebită atenţie la starea sufletească 
a persoanei asupra căreia se face experienţa. Orice impresiune turburătoare, ca o 
şedere incomodă, grabă şi stângăcie în mânuirea aparatelor din partea experi
mentatorului, să fie evitate. .Persoana asupra căreia se experimentează trebuie 
iniţiată în mersul experienţei, dar fără ca ea să fie pusă la curent cu ipoteza 
pe care experimentatorul vrea s’o verifice, căci aceasta ar putea să fie un motiv 
de sugestiune. In experienţele de fizică toţi acei cari experimentează pot fi 
puşi în curent cu ipoteza, fiindcă aci conştiinţa nu este o cauză intervenientă 
ca în psihologie. înainte de a începe experienţele, ale căror rezultate se trec 
în protocol, este bine să se facă un mic exerciţiu prealabil pentru ca experi
mentatorul să se asigure de mersul aparatelor şi mai ales pentru ca persoana 
asupra căreia se face experienţa să se obişnuiască în rolul său. Este bine ca la 
experienţele psihologice să ia parte mai multe persoane deodată, cu rol împărţit, 
dar nici prea multe. Pe lângă răspunsurile, pe care persoana supusă experi
mentului este datoare să le deă. este de mare interes ca aceeaş persoană să no
teze, pe cât se poate de exact, toate stările sale sufleteşti din timpul experienţei: 
motivele pentru care ea s’a crezut datoaire să deă acest răspuns sau altul, ce 
a simţit în timpul când aşteptă începerea experimetului şi ce după, etc., dar 
toate acestea fără intenţie de teoretizare, ci pe cât se poate cu obiectivitatea 
unui aparat de înregistrare.

Rezultatele obţinute astfel din experiment constituesc materialul care 
trel3uieşte interpretat. La interpretarea acestuia ajută într’o mare măsură 
forma în care rezultatele sunt dispuse. Der'obiceiu se obţin ca rezultate cifre 
sau răspunsuri în cuvinte scurte şi precise. Aceste rezultate trebuiesc dispuse 
în coloane de tabele, care să poată fi în urmă înlocuite prin curbe grafice. O 
caracterizare şi mai scurtă a coloanelor din tabele se dă prin formule algebrice. 
Reprezentarea atât prin curbă cât şi prin formule algebrice uşurează nu numai 
interpretarea, dar şi generalizarea inductivă a rezultatelor.

4. R9LUL ABSTRACŢIEI ŞI AL EXPERBIENŢULUI IN PSIHOLOGIE. — 
Ştiinţele fizico-chimice ne-au deprins să înlocuim lucrurile pe care le vedem în lumea 
externă cu o realitate pe care nu o prind simţurile noastre, dar care concordă niai bine 
cu raţionamentul ştiinţific exact. Pentrii simţuri corpurile există cu anumiţe forme şi 
culori, sunt uşoare sau grele, la pipăit netezi sau aspre, calde sau reci, sunt corpuri cari 
se mişcă lăsând să apară proprietăţi şi efecte diferite după natura lor; cu alte cuvinte, 
pentru simţuri, realitatea consistă în însuşirile intuite ale corpurilor. Ştiinţele fizico-
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chimice ne învaţă o altă realitate. Pentru ele însuşirile ce ne sunt date de simţuri sunt 
adăugate de funcţiunea acestora şi nu sunt cu adevărat reale în corpuri. Pentru a avea 
adevărata realitate trebuie ca în locul însuşirilor sensoriale să punem; ondulaţiile ete
rului, poziţiunea şi mişcările atomilor sau a moleculelor, raporturile cantitative ale 
energiei, etc., cari toate nu se pot vedeă, nu se pot auzi sau pipăi, ci se pot numai concepe 
ca abstracţiile unor fapte tipice. Realitatea văzută de ochii noştri şi pipăită de mânile 
noastre trebuie s’o înlocuim cu o realitate redusă şi făurită de metodele raţionamen
tului. Pe baza acestei realităţi abstracte ştiinţele fizic o-chimice procedează la expe
rienţe făcurfje cu instrumente exacte de măsurătoare din care scot legi explicatoare 
pentru ceea ce se prezintă simţurilor în jurul nostru. Că această realitate a lor nu este 
o construcţie arbitrară, ci are un rost adânc şi este în orice caz de o mare valoare prac
tică, aceasta o probează îndeajuns progresele pe care le-au făcut ştiinţele de care vorbim. 
Orice om cult în ziua de astăzi are o deplină încredere în realitatea fizico-chimică. Pe 
baza ei s’ă desvoltat industria modernă adică aservirea forţelor naturii la trebuinţele 
omului şi pe baza ei s’a produs transformarea totală a vieţii materiale omeneşti. După 
toate probabilităţile, această încredere va spori încă pe viitor. In urma întinderii indus
triei, va veni un timp când nu va fi onî pe suprafaţa pământului care să nu fie deprins 
a înlocui în gândul său înfăţişarea sensibilă a naturii cu realitatea cea abstractă fizico- 
chimică. Ştiinţa psihologiei porneşte şi ea dola intuiţie şi încă dela o intuiţie mai 
bogată decât aceea dela care pornesc ştiinţele fizico-chimice. Faptele care apar în lumina 
conştiinţei noastre sunt din punctul de vedere al intuiţiei aceleaşi cu faptele pe care 
le studiază ştiinţele fizico-chimice, numai că psihologia, în deosebire de aceste ştiinţe, 
are îndatorirea să studieze aceste fapte nu numai din punctul de vedere al relaţiei 
dintre ele, ci şi din punctul de vedere al dependenţei lor, de unitatea conştiinţei însăşi.

In această studiere întrebarea pe care ne-o punem acum este aceasta: In cer
cetarea ei trebuie psihologia să păstreze faptele aşă cum sunt în intuiţie sau poate, 
pentru uşurarea explicării ştiinţifce, să le înlocuiască cu altă realitate, aşă după cum 
fac şi celelalte ştiinţe? Cu alte cuvinte, există şi pentru cunoştinţele psihologiei o rea
litate ştiinţifică alta decât aceea care se prezintă în intuiţia simţurilor? De răspunsul 
care se dă acestei întrebări depinde întreaga metodologie psihologică. Răspunsul spre 
care înclinau mai toţi vechii psihologi şi spre care au tragere de inimă încă mulţi dintre 
cei noui, este cel negativ: psihologia nu poate înlocui intuiţia, fiindcă aceasta este 
singura completă şi cu caracter sufletesc. Ştiinţele fizico-chimice pot înlocui intuiţia 
printr’o realitate abstractă, fiindcă scopul lor este să cunoască natura numai din punct 
de vedere obiectiv, pe când psihologia are un scop îndoit: ea vrea să cunoască natura 
din punct de vedere obiectiv şi din punct de vedere subiectiv, şi acest scop îndoit ea 
nu-1 poate ajunge decât păstrând intuiţia întreagă, fără a o ştirbi prin operaţiunea 
abstracţiei. O faptă de conştiinţă, redusă la o realitate de raporturi cantitative, pierde 
caracterul de fapt concret sufletesc şi prin urmare conştiinţa care s’ar dobândi asupra 
ei ar pierde valoarea unei cunoştinţe cu adevărat psihologice. Studiul psihologic trebuie 
să se îndrepte spre fapta sufletească în întregime şi nu spre o abstracţie, din care 
cauză el se poate consideră şi ca o întregire a studiului pe care-1 fac ştiinţele fizico-chi
mice. Pe când acestea din urmă, şi pe baza lor toate ştiinţele naturale, au de obiect 
abstracţiile, psihologia, zice Wilhelm Wundt, studiază faptele naturii aşă cum ele 
se prezintă în intuiţia deplină a conştiinţei. Acest răspuns, în aparenţă, pare să re
zerve psihologiei un loc foarte important în cadrul ştiinţelor, dar în fond, el echivalează 
cu o condamnare a psihologiei. Psihologia care şi-ar luă de program cunoaşterea fap
telor aşă cum acestea se prezintă în intuiţie, ar.fi constrânsă să se menţină la simple 
cunoştinţe descriptive, ea n’ar da niciodată explicarea vieţii sufleteşti şi cu atât mai 
puţin prevederea faptelor sufleteşti. Răspunsul negativ eliminează psihologia din rândul 
ştiinţelor experimentale. Din fericire el este din ce în ce mai rar la psihologii contim
porani, iar acei cari îl mai susţin astăzi, sunt cei dintâi cari se abat dela dânsul, de câte 
ori întreprind cercetări pe baze curat ştiinţifice. In adevăr, să examinăm puţin cum se 
prezintă faptele sufleteşte în intuiţie. Privesc departe înaintea mea un apus de soare. 
Razele pe care le aruncă soarele în amurg produc făşii variate de culori între roşu şi



ROLUL ABSTRACŢIEI ŞI AL EXPERIMENTULUI 19
violet. Linia orizontului se desemnează în câteva puncte precise apoi se pierde în umbra 
care se întinde. Disting casele şi arborii aflaţi în perspectiva luminoasă. Aud diferite 
sgomote în jurul meu. încerc să prind toate impresiile externe date în intuiţia 
simţurilor. In timp ce însă simţurile mele sunt îndreptate în afară, o mulţime de fapte 
sufleteşti interne năvălesc în conştiinţă şi se intercalează printre impresiile de origină 
externă. Mă gândesc lă ziua de ieri, la vorbele spuse de un prieten, la cartea cetită asupra 
expediţiei lui Nansen, şi multe altele. Razele, culorile, sgomotul, amintirile, gândurile 
şi sentimentele formează un torent care curge fără răgaz în conştiinţa mea.. Intuiţia 
soarelui care apune rămâne o clipită în acest torent. Ea apare şi dispare în mijlocul altor 
clipite fără nici o legătură logică. De ce, privind apusul soarelui, mă gândesc la ziua de 
ieri, la prietenul care mi-a istorisit voiajul său în Norvegia, la cartea cetită şi la atâtea, 
altele? Intuiţia conştiinţei nu pătrunde în adâncurile torentului, ci ea răsfrânge su
prafaţa lui şi aceasta în niod fragmentar, dându-mi o succesiune de clipite luminoase 
fără nici o relaţie logică între ele. Ştiu numai că acest torent de imagini este legat de 
individualitatea mea, fiindcă toate clipitele lui luminoase au o convergenţă spre eulmeu. 
Această perspectivă personală este singura bază pe care pot încercă să pun o ordine în 
aceea ce simt. Dar la ce rezultat pot ajunge pe o asemenea bază? Cel mult la o descriere 
şi aceasta încă foarte unilaterală. Când această descriere este completă, regăsesc în ea 
biografia mea dintr’un anumit moment şi nimic mai mult. In nici un caz nu am o des
criere cu pretenţii de. ştiinţă. Acesta este rezultatul la care ajung luând de bază in
tuiţia mea proprie. Dacă iau de bază intuiţia altuia ajung şi la mai puţin. Con
ştiinţa altuia, fiind în afară de convergenţa eului meu, îmi apare ca un adevărat haos, şi 
despre dânsa nu pot face măcar o descriere completă. Luăm un alt exemplu: în momentul 
când istorisesc unui cunoscut o veste auzită în oraş îmi scapă din minte tocmai numele 
persoanei dela care am vestea. Este o uitare care necăjeşte pe multă lume, dar în acelaş 
timp un fapt sufletesc care formează un obiect pentru studiul psihologiei. Să vedem 
cum ne dă seama de acest fapt psihologul care îşi impune să cerceteze numai ceea ce-i 
este dat în intuiţie. Numele uitat îl ştiam prea bine. De aceasta îmi dau seama. Chiar 
acum încă stă pe buze; cum îi zice? Par’că începe cu D... Dimitrief? Nu. Ştiu că e de 
origine greceescă. Partea finală sună în tot cazul altminterea. Sfârşeşte cu i. Dimitriadi? 
Nu. Şi mă muncesc în zadar să regăsesc numele. Simt în mine ceva mai mult decât 
necaz. Sunt impacient, iritat, chinuit chiar. Pe când trec în revizie la întâmplare di
ferite nume, cunoscutul căruia îi povesteam vestea, văzându-mă atât de frământat, îmi 
vine în ajutor. Ziceai că sfârşeşte cu i. Poate va fi Diamandi? Nu? Cu cine este rudă? 
Deodată la această întrebare, îmi trece ca fulgerul prin minte numele unei rude de aproape 
cu acel al cărui nume îl căutam. Un moment încă, şi regăsesc şi numele acestuia. Iată fap
tul sufletesc. Să rezumăm intuiţia. Pe când mă frământam cu mintea în găsirea nu
melui uitat, conştiinţa mea a scăpărat în nenumărate feluri. Mi-a apărut când imaginea 
aceluia cu care am vorbit şi totuş i-am uitat numele, când strada în care am vorbit, când 
figurile diferiţilor trecători. Intre aceste imagini s’au amestecat apoi potrivelile de nume, 
sforţările mele chinuitoare, impacienţa, iritaţia, figura cunoscutului căruia îi poves- 
team, şi care ni’a ajutat să-i regăsesc numele, cu un cuvânt un torent de stări sufle
teşti cari nu au nici o legătură logică cu numele pe care îl căutam. Pe baza unei ase
meni intuiţii trăite, şi numai în cadrul ei, cum mi-aş putea explică oare faptul uitării? 
Ce relaţiuni se pun între fapte aşă de discordante ca acelea cari s’au succedat în con
ştiinţa mea? Alt exemplu. Liaintea mea se prezintă un tânăr, fiul unui prieten decedat. 
Vocea, atitudinea, gesturile şi ideile lui îmi amintesc pe vechiul prieten. Cât timp stă 
tânărul în faţa mea, asemănarea între fiu şi tată îmi devine din ce în ce mai lămurită. 
Dar câte nu-mi trec prin minte alături de această convingere! Revăd pe fostul meu 
prieten în situaţiile cele mai variate, dar fără nici o legătură cu momentul de faţă. 
Printre amintirile despre el, îmi revin o mulţime de alte amintiri ale tinereţii mele în- 
tr’un amestec fără început şi fără sfârşit. Ce-aş putea alege mai întâiu, din acest haos 
de imagini ca să-mi explic convingerea mea de asemănare? Oricâte exemple aş luă, în 
toate voiu găsi aceeaş situaţie. Faptele sufleteşti nu se aleg de sine după importanţa 
lor ştiinţifică, şi nu se gnipează într’o ordine cauzală, ci se amestecă şi se pătrund, im-
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portante şi neimportante, înmdite şi disparate, luminoase şi obscure, în aşâ, măsură că 
nimic nu se poate prevede în torentjul în care ele apar. Cu cât încercăm să le prindem 
într’o4 intuiţie mai deplină, cu atâta ele devin mai grele la înţeles, fiindcă cu atâta 
intră în complexe mai largi şi mai împestriţate. Din această situaţie nu putem scăpă 
decât reducând intuiţia la fapte simple şi tipice a căror legătură s’o putem bine în
ţelege, întregind-b^ prin postularea unui continuu real; adică din această situaţie nu 
putem scăpă decât înlocuind intuiţia cu o realitate abstractă aşa cum fac şi ştiinţele 
fizico-chimice. In intuiţia 'conştiinţei faptele sufleteşti sunt date într’un torent de 
stări sclipitoare fără vreo relaţiune logică între ele, în realitatea abstractă psihologică 
aceleaşi fapte sufleteşti vor fi ordonate şi întregite pe baza sistemului de abstracţie in
trodus. Aşă în exemplele de mai sus. Privirea unui apus de soare aducea în conştiinţă 
fel de fel de stări sufleteşti pe care nici o descriere nu le puteă stăpâni, căci intuiţia 
le înregistrează pe toate fără nici o alegere. Dacă introducem însă în descrierea ce voim 
să facem, ipoteza asociaţiei faptelor sufleteşti, situaţia se schimbă. Deodată în torentul 
clipitelor conştiinţ-ei se cristalizează câteva directive bine hotărîte. Istorisirile pe care 
ni le făcuse prietenul, care voiajase în ţările Nordului, cartea despre Nansen, etc., toate 
acestea mi se par acum ca fiind laolaltă cu apusul de soare într’o ordine naturală. Aso
ciaţia îmi netezeşte calea înţelegerii, ajutându-mi să mă descarc de atâtea lucruri 
inutile pe care le aveam în intuiţie. Această asociaţie însă este o abstracţie, nu 
un fapt de intuiţie. Ea este legea în cap rezum o mulţime de fapte care se succed in
tuitiv. Ea nu aparţine unei anumite intuiţii, ci este posibilitatea abstractă a mai 
multor intuiţii. Tot astfel şi în exemplul de al doilea. Inşirarea tuturor gândurilor, 
emoţiilor, şi gesturilor care însoţesc în intuiţia mea uitarea unui nume propriu 
îmi serveşte foarte puţin la înţelegerea ştiinţifică a faptului. Introduc abstracţia 
dispoziţiilor inconştiente în înţelesul de forţe latente aşă cum le găsim în celelalte 
ştiinţe naturale şi de îndată situaţia devine mai uşoară. Dispoziţiile inconştiente 
cristalizează faptele intuiţiei pe o nouă bază. Acum înţeleg că toate frământările prin 
care treceă conştiinţa mea erau motivate de legăturile cari există între aceste frământări, 
ca dispoziţii inconştiente, şi funcţiunea graiului meu. Că dispoziţiile inconştiente 
sunt numai o abstracţie şi nu o intuiţie, inutil să mai adăugăm. Inconştientul fiind 
opusul conştiinţei, este şi opusul intuiţiei. Tot astfel şi în celelalte exemple, asemă
narea dintre tânăr şi tatăl său este rezultatul selecţionării pe care a produs-o în multi- 
jîlele stări ale intuiţiei mele idea eredităţii. Pe baza acestei idei, pe care o împrumut 
biologiei, se elimină tot ce este accesoriu în amintirile mele şi nu se reţine decât ceea ce 
este indispensabil pentru formarea convingerii. Şi aşă cu toate exemplele pe care le-aş 
mai luă şi care m’ar aduce să introduc multe alte abstracţi cum sunt bunăoară: 
reflex, instinct, exerciţiu, evoluţie, degenerare, funcţiune, deprindere, ritm, spontanei
tate, pasivitate şi-altele multe. In exemplele de până aci am adoptat perspectiva obser
vaţiei interne. Dacă m’aş referi la exemple de observaţie externă, adică la exemple 
în care caut explicarea vieţii sufleteşti a unui strein de mine, atunci rolul abstracţiilor 
oste şi mai hotărî tor. In loc să privesc eu, să privească un semen al meu la apusul de 
soare. Ce se petrece în conştiinţa sa n’aş puteă să ştiu de loc, dacă n’aş fi ajutat de ideea 
asociaţiei. Asociaţia îmi explică pentru ce semenul meu gândeşte la fapte similare 
eu acelea din conştiinţa mea. Ca intuiţie, asociaţiea se reduce la foarte puţine ele- 

_ mente, dar ea este cu toate acestea pentru cunoştinţă mai reală decât toate celelalte 
fapte de conştiinţă pe care le-aş presupune la semenul'meu, fiindcă ea prin definiţia 
ei, îmi este clară şi logică, şi acest caracter ţi au abstracţiile în înţelegerea ori şi cărei 
vieţi sufleteşti străină de mine. Omul care vorbeşte în faţa mea, în înţelegerea mea psi
hologică, este înlocuit cu un sistem de funcţiuni sau fapte elementare, foarte sărac do
tate din punctul de vedere intuitiv, dar foarte bine ordonate şi pregătite spre a fi asi
milate de logica minţii mele. Metoda la care recurg pentru a ajunge la acest sistem bine 
ordonat, este ăceeaş la care au recurs oamenii de ştiinţă pentru a cunoaşte, din punct 
de vedere fizic, natura extemă. In sufletul semenului meu sunt raporturi, sunt corelaţii, 
sunt asocieri, sunt contraste, sunt analogii, sunt diferenţieri, sunt dispoziţiuni incon
ştiente, etc., sunt adică realităţi ştiinţifice venite din aceeaş origină ca şi realităţile pe
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care le-au introdus în domeniul lor celelalte ştiinţe. In toate cazurile, pentru ca să gă
sesc o ordine şi prin urmare o logică, trebuie să introduc abstracţii făurite de mintea 
mea, fiindcă numai cu ajutorul acestora ajung să am o înţelegere psihologică a realităţii 
concrete. Acesta este şi procedeul ştiinţelor fizico-chimice. Cunoştinţele pe care mi le 
dau aceste ştiinţe, sunt c.u toate ieşite din subsumarea intuiţiei la raporturile dintre 
noţiunile abstracte, pe cât se poate la raporturile matematice exacte. Psihologia se 
găseşte dar, prin introducerea acestor abstracţiuni, pe o cale de mult bătută. Am vor
bit până acum de ştiinţele fizico-chimice dar rolul abstracţiilor este acelaş şi în 
ştiinţele-naturale. Singura deosebire este că aci abstracţiile nu ajung să ne dea 
explicarea completă, fiindcă^ organismele vieţii de cari se ocupă ştiinţele naturale nu 
pot îi reduse la un substrat uniform cu legi uniforme, cum este substra-tul fizico-chimic, 
ci ele presupun totdeauna unităţi individuale, între care se stabilesc raporturi de suc- 
cesiiftie şi coexistenţă. In ştiinţele fizico-chimice abstracţiile au im caracter de uni
versalitate pe care nu-1 au abstracţiile din ştiinţele naturale, fiindcă acestea rămân 
determinate din cauza individualităţilor organice la care se referă, în marginile unui 
anumit, timp şi unui anumit spaţiu. Introducerea abstracţiilor impune psihologiei 
metodele de cercetare pe care le găsim în ştiinţele experimentale. O abstracţie intro
dusă în ştiinţă se menţine dacă este confirmată de experienţă. Până a fi confirmată, ea 
este o simplă ipoteză. După confirmare, este o abstracţie ştiinţifică, adică ,o realitate 
ştiinţifică. Nu este de ajuns dar să introduc abstracţii ca asociaţie, dispoziţie, 
inconştient, ereditate, etc., ci trebuie să le şi verific prin experienţă. Realitatea cea 
nouă capătă drepturi la existenţă numai după verificarea ei experimentală, dar odată 
ce această operaţie s’a<făcut, ea are aceeaş valoare ca şi realitatea postulată de ştiinţele 
fizico-chimice. Verificarea experimentală constă în următoarele patm operaţiuni: 1) se 
pregăteşte atenţia observatorului, pentruca acesta să prindă exact momentul în care 
faptul sufletesc se produce. Vreau să experimentez după care creştere în intensitatea 
unui ton din afară, am conştiinţa unei noui simţiri de auz. Pentru aceasta este indis
pensabil, înainte de toate, ca persoana asupra căreia experimentez să aibă atenţia 
îndreptată spre tonul extern care se produce. Dacă persoana în chestiune este distrată 
prin o grozavă durere de dinţi, rezultatele experinţei mele n’au nici o valoare. 2) Faptul 
sufletesc, odată produs, trebuie urmărit cu atenţie în tot timpul duratei lui. Această 
îndatorire n’are nevoie să fie justificată. Un observator care n’are mintea la faptele pe 
care le studiază, nu poate ajunge la vreun rezultat. 3) Condiţiile externe care s’au 
arătat legate, după un raport oarecare, de faptul sufletesc, trebuie să le variez în mod 
sistematic prin noui experienţe, pentru ca din şirul noiiilor raporturi obţinute să pot in
duce legea, sau cel puţin regularitatea apariţiei faptului sufletesc. Am găsit, spre 
exemplu, că la oscilaţiile sonore externe corespunde tonul subiectiv X. Las să crească 
numărul oscilaţiilor externe după un anumit plan: le făc de două ori, de trei, de patru 
ori mai numeroase, şi apoi observ cum s’a modificat simţirea subiectivă. Din şirul ra
porturilor obţinute induc legea. Vom vedea mai târziu că în cazul de faţă există în adevăr 
o lege pshiho-fizică. 4) Experienţa trebuieşte repetată în aceleaşi ^ondiţiuni cu diferite 
persoane, pentru a se ridică orice bănuială că a fost un caz întâmplător. Aceste patru 
reguli se aplică la ori şi ce exemplu de experimentare, indiferent de ipoteza pe care o 
avem de verificat. Ele se pot extinde şi peste marginile experimentării propriu zise în 
observarea comparată a cazurilor pe care le prezintă natura. Experimentul propriu zis 
stă în dependenţă de voinţa noastră. Noi facem să apară faptul sufletesc când vrem şi 
schimbăm condiţiunile lui de producere iarăş când şi cum vrem, Sunt însă experienţe pe 
care le produce natura în afară de voinţa noastră şi în condiţiuni varîate de vârste, de 
mediu, de cultură, de sănătate şi boală. Aceste experimente le putem neglijâ. Nepu- 
tându-le aduce însă în cadrul laboratoarelor noastre, adică în dependenţă de voinţa no
astră, siliţi suntem să le interpretăm numai în cadrul în care se găsesc. Şi interpretarea 
lor urmează după aceleaşi regiile, cu singura deosebire că aci la interpretarea naturii, se 
cere un spirit critic şi ager. Natura oferă manifestările sufleteşti atât de variat legate de 
condiţiile extenie încât numai cu un-spirit de pătrundere bine cultivat putem alege 
interpretarea cea justă în fiecare caz. Cine nu ştie ce să caute în experimentele înfăţişate
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de natură, ajunge mai curând sau mai târziu să invoace natura pentru justificarea ori şi 
cărei aberaţii ipotetice. Psihologul se găseşte în această privinţă în aceeaş situaţie 
cu toţi experimer*tatorii de ştiinţă naturală. Toţi aceştia interpretează cazurile naturii 
cu scopul de a găsi prin ele verificate abstracţiile lor ipotetice. Şi nu numai experi
mentatori de ştiinţe naturale ci şi interpretatori filologi. Aceştia de asemenea nu fac 
altceva decât să verifice, în materialul procurat de texte şi de tradiţiuni, adevărul pe 
care îl presupun ei anticipat. Oamenii de ştiinţe naturale ca şl filologii procedează faţă 
de faptele înfăţişate de natură aşa cum ar procedă faţă de experienţele lor proprii: îşi 
dau mai întâiu bine seama de faptele pe cari au să le cerceteze, naturalistul izolează.faptul 
ce are de cercetat de condiţiile lui de producere, filologul face critica materialului, 
apoi compară între ele faptele prezentate în diferitele lor condiţionări, şi întrucât acestea 
justifică în mod repetat ipoteza, ei ajung să inducă adevărul ştiinţific. In fond sunt dar 
aceleaşi reguli ca şi la experienţa de laborator. Negreşit însă, la interpretarea experîmen- 
telor naturii se pot furişă multe erori, pe care la experienţa personală, sub controlul 
voinţei noastre, le putem evi^'ă. Metodica ştiinţelor naturale din această cauză face cu 
drept cuvânt1 o gradaţie între interpretarea experimentelor naturii şi interpretarea ex
perimentelor de laborator. Pe cea dintâiu o numeşte metodă comparativă şi rezervă 
numele de metodă experimentală celei de a doua. Această gradaţie se obişnueşte a se 
face şi de psihologie. Prin metodă experimentală înţelegem dar în pshihologie normele 
după care se conduc cercetările din laborator, unde faptele sufleteşti sunt puse sub con
trolul nostru, apar şi încetează după voinţa noastră, iar prin metoda comparativă în
ţelegem normele de interpretare a cazurilor pe care le prezintă natura în marea ei va
rietate de manifestări. Alături de metoda comparativă, ca o subdiviziune a acesteia, 
avem metoda patologică, care îşi rezervă interpretarea cazurilor anormale ale vieţii su
fleteşti, aşă cum ele se prezintă în diferitele boale studiate de psihiatrie. Această metodă 
are avantajul de a ne face să pătrundem în adâncurile vieţii sufleteşti, prin aceea că în 
cazurile de boală avem înaintea noastră destrunchierile vieţii sufleteşti. Prin urmare, 
la întrebarea dela care am plecat şi anume: există şi pentru cunoştinţele psihologiei o 
realitate ştiinţifică, alta decât aceea care se prezintă în intuiţia simţurilor, răspunsul 
pe care trebuie să-l dăm este cel afirmativ. Acest răspuns deschide psihologiei perspec
tiva ştiinţelor experimentale, singura perspectivă rodnică pentru ştiinţă. Psihologul, 
care îşi ia îndatorirea să nu se abată dela intuiţia trăită a vieţii sufleteşti, ajunge în 
cazul cel mai bun la o descriere sugestivă a acestei vieţi, niciodată la o explicare cauzală. 
Psihologul care dimpotrivă, imitând exemplul omului de ştiinţă experimentală, îşi cre- 
iază noţiuni şi raporturi abstracte, pe care apoi le confirmă prin experimentări exacte, 
ajunge la explicarea cauzală a vieţii sufleteşti, şi poate pune astfel ştiinţa sa în rândul 
ştiinţelor de prevedere şi aplicaţiuni practice, aşă cum sunt toate ştiinţele speciale exacte. 
Ou toate acestea sunt câteva rezerve de făcut. înainte de a pune metodele cercetărilor 
psihologice alături de metodele ştiinţelor experimentale exacte, trebuie să ţinem seamă 
de două corectări. Una priveşte prezentul psihologiei. Pentru făurirea abstracţiilor 
de care are nevoie, psihologul nu are la dispoziţia sa un material ştiinţific atât de bogat, 
precum îl au naturaliştii. Elaborarea abstracţiilor pentru matematică, fizică şi chimie 
durează de vreme îndelungată, chiar şi ştiinţele naturale descriptive se bucură de acelaş 
avantaj, pe când elaborarea abstracţiilor psihologice, sub controlul experienţei, este 
de abiă la început. Apoi şi instrumentele de experiment la psihologie sunt cu mult în 
urma celor pe care le găsim în laboratoarele celorlalte ştiinţe. Din această cauză când 
vorbim de explicare în psihologie, nu trebuie să ne aşteptăm la legile cauzale exacte din 
ştiinţele experimentale mai vechi. Asociaţia psihologică nu formează încă o bază aşă 
de sigură pentru explicarea amintirilor provocate de apusul de soare din exemplul de 
mai sus, cum formează gravitaţia fizică pentru explicarea vitezei cu care cade o 
piatră dela înălţimi. Aceasta în ceeace priveşte prezentul. La această corectură se mai 
adaugă alta care priveşte viitorul cercetărilor psihologice şi care este încă mai impor
tant. Abstracţiile psihologei nu pot ajunge niciodată să aibă caracterul de genera
lizări absolut obiective, aşa cum îl au abstracţiile fizico-chimice. fiindcă psihologiei nu 
îi este permis să meargă cu simplificarea intuiţiei până la limita la care merg celelalte
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ştiinţe experimentale: psihologia trebuie să ţină seamă în elaborarea abstracţiilor 
sale de faptul unităţii de conştiinţă de care depinde ori şi ce vieaţă sufletească, şi această 
ţinere în seamă echivalează cu renunţarea ei la găsirea unor fapte tipice, absolut gene
rale, care să înlocuiască faptele concrete ale vieţii sufleteşti. Unitatea de conştiinţă pe 
care o postulează psihologia, ori şi cât de desbrăcată ar fi aceasta de caracterele intui
ţiilor concrete, păstrează totuş urmele subiectivităţii individuale, fiindcă această uni
tate trebuie să fie înţeleasă, şi ca să fie înţeleasă trebuie să fie întrupată într’o conştiinţă 
individuală. Unitatea de care se ocupă psihologia rămâne în această privinţă cu totul 
deosebită de unitatea materiei sau a energiei pe care o postulează ştiinţele naturale. 
In abstracţiile psihologice citate mai sus, asociaţiea nu este asociaţia în genere, 
aşa cum mecanicul postulează gravitaţia ca existând între toate corpurile univer
sului, ci asociaţia este numai înlăuntrul unei conştiinţe în care există un eu trăit con
cret ; dispoziţiile şi inconştientul psihologiei nu sunt puteri latente în genere, ci sunt 
puteri latente în câmpul unui creier capabil să aibă o conştiinţă individuală; ereditatea 
psihologică iarăş este convergentă spre o personalitate, iar nu întipârirea inertă pe care 
o primeşte ori şi ce bucată de materie. Tot astfel cu toate abstracţiile psihologiei. >Nu 
este una din abstracţiile utilizate în ştiinţa psihologiei care să fie absolut oftectivă, 
adică în afară de ori şi ce perspectivă a unui eu subiectiv. Cu aceste două corectări avem 
acum precizată metodologia psihologiei. Faptele vieţii sufleteşti nu se cercetează dea- 
dreptul în forma în care ele sunt date de intuiţie, aşă precum nu se cercetează în felul 
acesta nici faptele naturii de care se ocupă celelalte ştiinţe speciale. Psihologul trebuie 
să înlocuească faptele intuitive cu fapte definite prin raporturi logice, pe care apoi are 
să le verifice prin experienţă sau observare comparată asupra cazurilor date de natură. 
In această înlocuire el are să ţină seamă că faptele care formează obiectul lui pierd ca
racterul de fapte sufleteşti, din momentul ce au pierdut legătura cu unitatea conştiinţei 
unui individ organic, prin urmare în această înlocuire el are să ţină seamă că ştiinţa sa 
deşi experimentală, ca toate ştiinţele naturale, are totuş obiectul de cercetat într’o pers
pectivă deosebită de cum şi-l au celelalte ştiinţe naturale. Obiectul psihologiei se lumi
nează dacă îl privim din centrul eului, pe când obiectul celorlalte ştiinţe se luminează în 
afară de orice perspectivă a eului. Este de domeniul metafizicei discuţia dacă aceste două 
perspective stau în două câmpuri separate, cum cred partizanii dualismului metafizic, 
sau se îmbină într’o.unitate superioară, cum cred partizanii monismului metafizic; - 
această discuţie nu interesează de aproape metodogia psihologiei. Psihologul pentru a 
răspunde unei cercetări metodice trebuie să verifice prin experienţă şi observări asupra 
naturii ceea ce mintea sa a conceput ca fiind logic în raporturile dintre faptele sufleteşti. 
Limitele până unde pot merge conceptele logice ale minţii şi prin urmare şi limitele 
până la care se poate extinde experimentarea şi observaţia sunt în afară de ocupaţiile 
psihnloffului, ele s-int metafizice; limitele acestea ca şi limitele abstracţiei şi a expe
rimentării în ştiinţele naturale, sunt fixate de puterea de invenţie a spiritului omenesc.
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CAPITOLUL III.
1. Clasificarea elementelor sufleteşti..— 2. Raportul între suflet şi corp în 

cultura europeană. — 3. Unitatea originară între vieaţa sufletească şi vieaţa mate^ 
rială. — 4. Vieaţa sufletească şi conştiinţa, conştient şi inconştient. Clasificarea din- 
interesul expunerii didactice. — 5. Planul lucrării;

1. CLASIFICAREA ELEMENTELOR SUFLETEŞTI. — Una dintre pri
mele sarcini ale omului de ştiinţă este să-şi clasifice materialul pe care are să-l 
studieze. Clasificarea nu constă în simpla enumerare axtot ce se cuprinde în 
material, — o asemenea enurtierare este de multe ori chiar cu neputinţă, — 
ci clasificarea este gruparea după un anumit principiu, sau după anumite ca
ractere esenţiale ale elementelor din care se compune materialul. Cea mai ştiinţi
fică dintre clasificări, este aceea care se serveşte de caracterele genetice, fiindcă 
prin alegerea unor asemenea caractere, se înlesneşte însăşi înţelegerea originei 
şi a evoluţiei materialului. In biologie, cu deosebire, clasificările genetice 
sunt singurele preferate în timpul din urmă. In psihologie de asemenea. Cla
sificarea pe care un psiholog o dă elementelor sufleteşti, este o consecinţă a fe
lului cum el îşi explică origina vieţii sufleteşti. Consideră el că vieaţa sufletească 
îşi are origina în simţirile elementare, care răspund excitaţiilor din lumea 
exteniă, simţiri numite sensaţii, şi că toate faptele sufleteşti sunt asocieri 
de sensaţii, atunci clasificarea lui va redă asociarea treptată a sensaţiDor, 
plecând dela cele elementare până la cele mai complexe. In clasificarea acestui 
psiholog, emoţiile vor fi sensaţii şi complexe de sensaţii; actele volun
tare de asemenea. Consideră însă psihologul că la origina vieţii sufleteşti sunt, 
alături de simţirile produse de excitaţiile externe, şi simţirile izvorîte din 
dispoziţiunile interne, clasificarea va fi alta. Atunci, pe lângă sensaţii, vor 
mai putea fi puse: reprezentările, emoţiile, inclinăţiunile, actele voluntare 
etc.; toate, sau numai o parte dintre ele. Manualele de psihologie ne dau toate 
aceste varietăţi de clasificare. In unele, ca elemente constitutive sufle
teşti, avem: sensaţiile şi reprezentările; în altele: sensaţiile şi emoţiile;l 
în altele sensaţiile, reprezentările şi emoţiile; în altele, sensaţiile, emoţiile 
şi actele de voinţă, etc. Aproape că nu lipseşte împerechere care să nu fie 
susţinută undeva. Psihologii nu sunt de acord asupra unei clasificări, fiindcă 
nu sunt de acord asupra originei vieţii sufleteşti.

In timpul din urmă avem de constatat însă o nouă orientare în înţelegerea 
ambelor acestor probleme. Sub influenţa şcoalei asociaţioniste, care vedeâ la 
origina fiecărui fapt' sufletesc numai o asociere de elemente, se’de de ă puţină 
atenţie caracterului unitar al personalităţii omeneşti. Se consideră, ca un 
ce de sine înţeles, procesul de formare al personalităţii din alte elemente mai 
primitive. Eul eră o asociere de elemente, cum este ccfrpul material o asociere 
de molecule sau de celule elementare. Psihologii trăiau în iluzia de a fi găsit 
în sensaţii, reprezentări şi emoţii, ultimele elemente constitutive ale vieţi 
sufleteşti. Astăzi această iluzie a dispărut. Cei mai ştiinţifici dintre psihologi 
sunt convinşi că^ul, şi cu el personalitatea omenească, trebuiesc luate ca uni
tăţi indivizibile, dacă voim să înţelegem rostul vieţii sufleteşti. Eul nu este o
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însumare de simţiri elementare, ci o simţire tot aşa de elementară ca şi orice 
altă simţire. Nu există sensaţiune cât de primitivă, care să nu fie întovărăşită 
de simţirea eului. Tot ce este fapt psihologic, începe prin a fi o raportare la un 
eu personal. Dacă această nouă orientare se datoreşte descreşterii prestigiului 
pe care îl aveau ipotezele materialiste în biologie, şi creşterii, în schimb, în im
portanţă, a ipotezelor referitoare la autodeterminarea unităţilor organice, sau 
se datorează progreselor proprii ale psihologiei, lucrul este indiferent; consta
tarea făcută rămâne în orice caz. Ultimele încercări de clasificare în psihologie 
adoptă un punct de vedere cu totul opus acelui care constă, precum am văzut, 
în înşirarea a două, trei sau patru elemente. Inceputul în această nouă direc
ţie hau făcut William Jam.es şi Wilhelm Wundt prin afirmarea lor stărui
toare, că elementele sufleteşti sunt simple abstracţiuni, şi că în realitate nu 
există decât totalităţi sufleteşti, în care intră, deopotrivă cu presupusele ele
mente, şi unitatea eului personal.. După aceştia doi, drumul se găsi pregătit 
pentru hiţelegerea funcţională a vieţii sufleteşti, în locul înţelegerii chimico- 
analifitice de până aci.

înţelegerea funcţională schimbă cu desăvârşire şi punctul de vedere al pro
blemei originei vieţii sufleteşti Acum nu mai este vorba de a înţelege cum din 
îngrămădirea elementelor se formează diferitele stări sufleteşti, — cum se aco
peră statua goală a sufletului cu diferitele sensaţii şi complexe de sensaţii, 
dacă este să repetăm imagina lui Condillac, — ci este vorba de a urmări atitu- 
dinele eului spre obiectele externe, sau interne; cum aceste atitudini se diversi
fică şi complică; cum ele se grupează în anumite direcţiuni, sau (cu un termen 
împnimutat filozofiei scholastice, şi care este rău ales, fiindcă el suggerează 
reflexiimi metafizice) cum eul ia intenţionalităţi diferite. Eul îndreptat spre 
cunoaşterea obiectivă, spre simţirea sa afectivă, sau spre realizări de acte, este 
eul cu trei intenţionalităţi diferite şi prin urmare dând motiv la trei clase diferite 
de manifestări sufleteşti, sensaţiuni, emoţii şi voinţă. Sau, eul opus arătărilor 
sensibile; eul.cu atitudini şi raportări mobile în faţa arătărilor sensibile care 
sunt cristalizate în forme pasive şi fixe, dând vieţii sufleteşti împărţirea: arătări, 
sau fenomene şi funcţiuni sufleteşti Caracteristica înţelegerii funcţionale stă, 
în ambele cazuri, în aducerea eului la origina evoluţiei vieţii sufleteşti, 
eul pe care psihologia asociaţionistă îl transformase într’un fel de mixtum 
compositum finale. Cari Stumpf, unul dintre reprezentanţii de frunte ai acestei 
direcţiuni se opreşte la următoarea împărţire: 1. înfăţişările (Erscheinungen), 
în care se cuprind sensaţiile externe şi interne, cu dispoziţiile lor de spaţiu 
şi timp, apoi reprezentările memoriale ale acestor sensaţiuni; 2) funcţiunile sufle
teşti, 3) raporturile şi 4) formaţiunile sufleteşti care rezultă din împreunarea 
înfăţişărilor cu funcţiunile sufleteşti. Felix Krueger, însfârşit, apăsând asupra 
legăturii care există îiltre conştiinţa individului şi grupul social din care acesta' 
face parte, rupe cu desăvârşire tradiţia vechilor clasificări de până acum. 
Pentru dânsul vieaţa sufletească nu poate face obiectul unei analize definitive, 
fiindcă ea este într’un veşnic curs. Aceia cari iau sensaţiile drept elemente, 
confundă condiţiile de desvoltare ale vieţii cu elementele ei; ei iau drept
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elemente feluritele condiţiuni în care se prezintă totalul vieţii sufleteşti. Pentru 
Krueger, psiliologia trebuie să se rezime pe idea evoluţiei, fiindcă vieaţa 
sufletească nu are înţeles luată în afară de cursul istoric al culturii omeneşti.

2. RAPORTUL INTRE SUFLET ŞI CORP IN CULTURA EUROPEANĂ. — " 
Înainte de a merge mai departe este bine să ne lămurim raportul fundamental de po- 
ziţiune între vieaţa sufletească şi lumea materială externă. Nu voim să înţelegem prin 
aceasta condiţionarea faptelor sufleteşti de anatomia şi fiziologia sistemului nervos, 
despre care fiecare' om cult are astăzi o bănuială, chiar când n’a studiat în special psi
hologia,— de aceasta ne vom ocupă mai târziu, — ci voim să ne ocupăm de condiţio
narea aceea fundamentală, care rezultă din concepţiea pe care şi-o face omul de as
tăzi, chiar înaintea ori şi cărei cercetări ştiinţifice, de locul pe care îl ocupă vieaţa sufle
tească în raport cu lumea şi vieaţa din jurul său. Fiecare epocă de cultură are, în acea
stă privinţă, credinţe deosebite, care duc la concepţii deosebite. Locul pe care îl 
atribue omul sălbatic sufletului este cu totul altul decât locul pe care îl atribue acestuia 
omul cult. Intre diferitele culturi există iarăşi diferenţe profunde. Dacă venim la omul 
culturii europene constatăm că el s’a fixat, încă din timpurile antice, în credinţa că 
sufletul este o formă de vieaţa superioară, care se aşează in interiorul vieţii corpului; 
pentru a-i purifică şi înmulţi experienţa acestuia. Sufletul are nevoie de lumea mate
rială pentru a fi provocat la manifestări, dar manifestările produse de el sunt supe
rioare provocărilor primite din exterior. Cu această credinţă europeanul este un opti
mist în aprecierea puterilor sale faţă de natură, şi im adept credincios al idealului de 
progres. El este, în acelaş timp, predestinat să-şi aibă metafizica sa, rezimată pe opo
ziţia dintrp subiect şi obiect, dintre sensibilitate şi raţiune. Credinţa aceasta, că vieaţa 
sufletului s’ar petrece între pereţii lumii materiale, interesează de aproape psihologia, 
şi constitue tocmai condiţionarea fundamentală de care vorbeam mai sus. Ea a adus 
după sine credinţa în tripartiţia funcţiunilor sufleteşti: ro parte din suflet ar fi în
dreptată spre receptarea excitaţiilor din lumea din afară, o altă parte, cea curat 
internă, ar fi ocupată cu plămădirea materialului receptat, şi o altă parte, cu execu- 
ţarea în afară a actelor plămădite. înclinată spre ilustraţii spaţiale, mintea euro
peanului părea că şi vede între aceste trei părţi un arc de legătură, care a şi fost văzut 
mai târziu, de omul de ştiinţă, în arcul reflex. In mod expres sau nu, tripartiţia este 
la baza tuturor sistematizărilor psihologice pe care le întâlnim în cultura populară 
europenească.

Când cercetătorii ştiinţifici ajunseră, prin secolul al XVII-lea şi XVIII-lea să 
descopere şi să definească funcţiunile sistemului nervos, aceşti cercetători găsiră îna
intea lor planul de funcţionare al vieţii sufleteşti, şi atât de întemeiat le părh acest 
plan, că îl adoptară pe deaîntregul. Vieaţa de relaţiune întreţinută de sistemul nervos 
fu împărţită, din primul moment, în funcţiunile receptive, în funcţiunile centrilor şi 
funcţiunile de motricitate. Pe la sfârşitul secolului al XlX-lea îşi face în psihologie 
loc teoria paralelismului, ce steteâ latentă în spirite încă dela filozoful Descartes. După 
această teorie, natura a înzestrat pe individul organic cu două vieţi: una biologică 
şi alta psihologică; între acestea două nu este cioenire, fiindcă amândouă merg paralel 
una lângă alta, fără să se întâlnească vreodată. De ce natura să fi făcut acest lux? — la 
aşă întrebare teoria paralelismului nu răspunde şi nici că poate răspunde. Paralelismul 
între suflet şi corp este interpretat de unii psihologi într’un mod şi mai radical, anume: 
vieaţa sufletească, după aceştia, n’ar fi formând propriu zis o linie paralelă cu aceă a 
sistemului nervos, ci ar fi numai umbra vieţii acestuia din urmă, ar fi un simplu epi
fenomen. Credinţa greşită dela care s’a plecat, nici că putea să ducă la altă concluzie. 
Din momentul ce vieaţa sufletească eră aşezată între pereţii lumii materiale şi s’a des
coperit apoi între pereţii aceleiaşi lumi şi vieaţa sistemului nervos cu un plan identic 
de organizare, eră natural ca vieaţa sufletească să ajungă de prisos, un epifenomen.

Eroarea ce decurge din presupusa vieaţă de interior a sufletului ori şi cât de legată 
este de istoria culturii europene, trebuie ea înlăturată mai întâi, înainte de a merge 
un pas mai departe în studiul psihplogiei. Aceasta este şi încercarea pe care o face psiho-
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logia de astăzi. înţelegerea funcţională a vieţii sufleteşti, despre care am vorbit mai 
sus, fără să însemne ruperea cu trecutul, este un început; această înţelegere ridică pro
bleme care nu se mai împacă cu paralelismul, epifenomenismul, şi cu întreaga presupusă 
parcelare în spaţiu a vieţii sufleteşti. Dacă eul este la origina vieţii sufleteşti, şi eul 
este o simţire elementară şi primitivă, iar nicidecum un mixtum compositum produs 
din îngrămădirea sensaţiilor, sau a altor elemente primitive, atunci ilustraţia 
spaţială a sufletului închis între pereţii materiei, cu o tripartită funcţionare, pierde ori 
şi ce valoare. Nu mai putem vedea cum izvorăsc impresiile din materie şi cum ele se 
duc pe arcul reflex până a fi făcute în acte de voinţă, fiindcă ivirea eului dela început 
răstoarnă cu desăvârşire acest proces. începând vîeaţa sufletească cu eul, pare că ve
dem mai degrabă diferenţiarea unui tot în părţile sale, decât îngrămădirea părţilor 
în tot; pare că vedem atitudinile eului precedend şi nu unnând sensaţiilor; pare că 
vedem unitatea individului cristalizând după ea conţinutul său sufletesc şi nu îmbră
când în ultima oră acest conţinut. Atunci însă se pierde nu numai ilustraţia, dar şi 
raţiunea care întemeiază presupunerea, că locul sufletului este în interiorul corpului, 
ca într’o închisoare, din care el comunică cu lumea externă prin ferestrele simţurilor 
şi muşchilor, şi în locul acestei presupuneri, ieşită din iubirea tradiţională a europea
nului pentru rostirea în spaţiu a lucrurilor se deschide un larg orizont pentru teorii 
mai conforme cu adevărul. Vom expune mai jos o asemenea teorie. Vom aminti însă 
că, deşi fără nici o bază ştiinţifică, localizarea sufletului în interiorul corpului este aşa 
de intrată în deprinderile judecăţii omului modern, încât ea este greu de eliminat din- 
tr’odată. întrebuinţarea ei are uneori şi avantagii didactice, prin faptul că este unica 
ilustrare spaţială care se poate da despre vieaţa sufletească. In special arcul reflex 
aduce dela început o clarificare în mintea celui ce vreă să se iniţieze în ştiinţa sufle
tului. De aceea credinţă populară nu trebuie isgonită cu ori şi ce preţ, — şi noi o vom 
lăsă câteodată nesupărată; — dar întrebuinţarea ei trebuie să fie făcută totdeuna 
cu rezervă. Să se ştie de acel care o întrebuinţează, că ea dă despre realitatea vieţii 
sufleteşti numai o ilustraţie simplistă şi provizorie.

3. UNITATEA ORIGINARĂ INTRE VIEAŢA SUFLETEASCA ŞI VIEAŢA 
MATERIALĂ. — Aşezarea vieţii sufleteşti în interiorul materiei, sau mai drept vorbind 
în interiorul corpului, este o imagină a vorbirei, care nu corespunde întru nimic reali
tăţii. Cât de adânc am pătrunde, în interiorul corpului tot în corp rămânem: de o 
barieră a sufletului nu dăm în nici un caz. Cele mai fine procese dintre celulele ner
voase şi din mediul intern al corpului păstrează tot timpul caracterul de procese mate
riale. Dacă le măsurăm cu instrumente de precisiune ştiinţifică, descoperim că mersul 
lor stă neclintit sub legea constanţei de energie, sub care stau toate faptele naturii. 
Prin urmare; mi loc de rezervă pentru vieaţa sufletească nu este în interiorul corpului. 
Dar, lucru paradoxal! aceeaş exclusivitate o putem constată şi în favoarea vieţii sufle
teşti, dacă începem cu aceasta. Ca să putem execută cel mai mic act personal a trebuit 
să avem un corp gată să e.^cecute actul. Un corp gata să execute actul sufletesc este însă 
un coi p constituit din anumită materie nervoasă cu disposiţii sifleteşti. Pentru a avea 
pe acestea din urmă a trebuit o lungă evoluţie în corelaţiunile morfologice şi tiziolo- 
gice din corpul animalelor. Dar cu aceasta nu s’a sfârşit. Pentru ca animalele să evo
lueze şi să deă corelaţiunile trebuincioase materiei ner\^oase, au trebuit ca şi condiţiile 
de vieaţă ale animalelor să evoluieze. Pe un pământ fără căldură şi fără lumină nu s’ar 
fi desvoltat animalele. Dar iarăşi nu cu ori şi ce căldura şi cu ori şi ce lumină. La o 
temperatură de 1000 gr. căldură, şi la o lumină mai vie ca a soarelui nostru, n’am fi 
avut animalele pe care le avem. Pentru ca să fie posibil cel mai mic act personal pe care 
îl facem, a trebuit dar să fie o înlănţuire de condiţiuni de mai nainte date, şi nu numai 
în corpul nostru, ci şi în afară de corpul nostru până la soare şi universul întreg. Ple
când dela materie, nu întâlnim decât materie, ori şi cât ne-am adânci în interiorul ace
steia; plecând dela acte sufleteşti nu întâlnim decât condiţiuni care pregătesc acte 
sufleteşti, începând cu condiţiunile apropiate cuprinse în corpul animal şi până la cele 
mai depărtate condiţiuni ale universului. Cum să ne explicăm acum această înlănţuire 
<le condiţiuni materiale care fac posibil actul sufletesc? Unii îşi explică această în-
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lănţuire prin influenţa reciprocă dintre suflet şi materie. Condiţiunile materiale, «ic 
ei, sunt supuse legilor lor materiale şi ele evoluiază fără nici o legătură cu vieaţa sufle
tească. Această vieaţă însă trebuie să se adapteze condiţiunilor materiale, şi aceasta 
o face prin mijlocirea plămădirii impresiilor externe pe care ea le percepe. Impre
siile externe (sensaţiile cum se numesc în genere) sunt semnele care vestesc sufletul 
despre aceea ce este în afară de el; prin mijlocirea lor el îşi îndi'eaptă adaptarea la mediu. 
Dai: o mare greutate se leagă de această explicare. Despre impresiile externe, care 
pătrund,în suflet, este dreptul să ne întrebăm: sunt ele tot materiale, sau sunt sufle
teşti? Dacă sunt materiale, prin ce proces nou scapă ele de legile materiei, spre a de
veni sufleteşti, iar dacă sunt dela început sufleteşti, care este valoarea lor în reprezen
tarea lumii externe? Dacă mediul material, adică întinsul şir al condiţiunilor materiale, 
stă de sine, — veşnic constant cu sine însuşi, fără a cere o vieaţă sufletească, — prin 
ce mister isvorăşte totuş în acest mediu o asemenea vieaţă şi dacă isvorăşte, ce re
ciprocitate de influenţă poate fi între ele? Această explicare nu poate fi dar cea bună. 
In tot cazul ea nu este completă. Pe câtă vreme plecăm dela o deosebire de natură 
între vieaţa sufletească şi între vieaţa materială, şi ne silim să punem un acord între 
ele făcând să intervină influenţe reciproce, nu ajungem la un rezultat. Totdeauna, deose
birea, revine, iar influenţele reciproce nu fac decât să îngreuieze problema.

O explicare ştiinţifică este acea care pleacă dela unitatea de natură dintre vleaţu 
sufletească şi vieaţa materială.- Această explicare a fost încercată de filozofie, dar în 
mod unilateral: de filozofia spiritualistă, anihilând caracterele ;nateriei şi lăsând să 
subsiste numai caracterele vieţii sufleteşti, şi de filozofia materialistă anihilând vieaţa 
sufletească, lăsând numai definiţia materiei. De această unilateralitate să ne ferim. 
In unitatea originară dela care pleacă vieaţa sufletească şi vieaţa materială, sâ lăsăm 
să subsiste atât caracterele vieţii sufleteşti, cât şi pe acelea ale vieţii materiale, căci 
astfel vom putea înţelege corespondenţa între evoluţia uneia şi a celeilalte. Psiho
logia să evite a fi spiritualistă, sau materialistă, şi să rămână simplu realistă în înţe
lesul strict al cuvântului. Explicarea ei să se ridice deasupra dualismului dintre suflet 
şi materie, pentrucă acest dualism1 nu există în experienţa reală, ci este un produs al 
culturii timpului, ieşit din influenţe cu totul extra-ştiinţifice.

4. VIEAŢA SUFLETEASCĂ ŞI CONŞTIINŢA. CONŞTIENT ŞI INCON
ŞTIENT. Când William James, psihologul american, vorbi pentru prima oară de cursul 
conştiinţei ca de un torent în care toate elementele formează o unitate legată de perso
nalitatea celui care poartă conştiinţa, pentru psihologii timpului său aceasta nu în
semnă dintr’odată începutul unei ere nouă în psihologie. Sistemele asociaţioniste 
continuară încă să explice conştiinţa, şi cu ea personalitatea, ca produse din îngră
mădirea elementelor sensaţionale şi emoţionale. Dar curând după aceea semnele unei 
ere nouă se multiplicară. Scrierile pragmatiştilor, o şcoală filozofică foarte răspândită 
în America, Anglia şi Franţa, dacă nu aduseră lumini nouă în explicarea faptelor su
fleteşti, aduseră însă un sprijin puternic în propagarea punctului nou de vedere, în 
ceace priveşte unitatea conştiinţei. Pentru pragmaţişti, imaginile^ sensibile ale obi
ectelor din conştiinţă sunt determinate de satisfacerea intereselor practice ale indivi
dului conştient; fiecare individ organic păstrează în conştiinţa sa imaginile care ajută 
adaptării la mediu. Imaginile sunt în concordanţă cu practica vieţii animale: Omul 
nu găseşte în conştiinţa sa decât aceea ce-i ajută la continuarea conservării sale 
individuale. Prin urmare, multiplicitatea elementelor şi felul elementelor din conştiinţă 
sunt subordonate unităţii organice a individului, iar nu întâmplării de a fi fost produse 
de excitaţiile lumii externe. W. Wundt prin accentuarea unităţii de apercepţiune. 
ca funcţiune de obârşie a vie/ţii sufleteşti, întări şi mai mult direcţiunea începută de 
James. Dar mai presus de ori şi ce, cercetările asupra psihologiei copilului şi psihologiei 
oamenilor primitivi; studiile comparate asupra evoluţiei vieţii de relaţiune a ani
malelor; observaţiile psihiatrilor; constatările sociologilor asupra transformărilor 
provenite din afirmarea diferitelor conştiinţe sociale, etc., deteră o bază largă şi sigură 
pentru o nouă teorie asupra raportului în care stau elementele'vieţii sufleteşti între ele, 
şi cu aceasta implicit asupra raportului în care stă vieaţa sufletească cu lumea externă.
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Cercetările acestea lărgiră, măi întâiu, noţinea de vieaţă sufletească. Vieaţa sufletească, 
după tradiţia filozofiei lui Descartes eră identificată cu vieaţa conştiinţei şi această 
tradiţie s’a menţinut până de curând, cu toate încercările lui Leibniz şi a unora 
dintre continuatorii săi, de a face să intre în vieaţa sufletească impresiile minimale 
inperceptibile, şi disposiţiunile înăscute. Conştiinţa eră criteriul care hotără până unde 
se întinde obiectul psihologiei. Cercetările amintite sdrimcinară valabilitatea acestui 
criteriu. Comparaţia dintre copil şi adult, dintre sălbatec şi cult, dintre animal şi om, 
dintre bolnav mintal şi om sănătos, etc., invederează cu prisos puţina stabilitate a con
ştiinţei în determinarea obiectului psihologiei. Vieaţa sufletească nu începe cu conştiinţa, 
căci un hing şir de condiţiuni fiziologice precedă conştiinţa, şi aceasta când se iveşte 
nu aduce cu sine ceva nou, ci continuă şi completează condiţiile fiziologice ante
rioare. Conştiinţa ^te un concurs de condiţiuni, din care poate să rezulte fapte 
sufleteşti, în nici un caz ea nu rupe şirul condiţiunilor trecute. Experienţa zilnică ne dă 
pentru această afirmare o mulţime de confirmări.* Intre aducerea aminte conştientă 
şi starea de subconştienţă, transiţia este continuă, precum o ştim cu toţii. In fiecare 
dimineaţă ne deşteptăm şi continuăm firul conştiinţei, intrerupt prin somn, adică 
prin o stare de inconştienţă. Nu este stare sufletească despre care se poate zice că are 
toate elementele în conştiinţă: oricât de luminate ar fi acestea de către conştiinţă, totuş 
o bună parte dintre ele sunt în subconştienţă. Subconştiinţa, şi inconştientul, — încon
jură conştiinţa de toate părţile. Dacă am renunţa să cuprindem inconştientul în vieaţa 
sufletească, toată desvoltarea acestora ne-ar apărea ca o enigmă. N’am puteă stabili 
nici o lege psihogenetică, fiindcă intermitenţele conştiinţei ar fi veşnic fără explicare.

Incotiştientul introdus însă în vieaţa sufletească deschide o nouă problemă, şi 
anume: problema diferenţierii lui de faptul pur fiziologic. Inconştientul este4n sine 
o absurditate, zic unii psihologi, fiindcă între conştiinţă şi materie nu poate fi o stare 
intermediară; inconştientul, nefiind conştiinţă, este materie, deci este în afară de ob
iectul psihologiei. Problema aşă pusă echivalează cu o sofismă, căci ea anticipă conclu- 
siunea prin premisele puse. In adevăr, dacă în definiţia materiei se cuprinde exclude
rea conştiinţei, şi în definiţia conştiinţei excluderea materiei, iar între el^ două stă un 
abis, atunci, negreşit, inconştientul este o ăbsurditate. Dar definiţiile nu au valoarea 
decât întru cât sunt conforme cu experienţa reală. Şi experienţa reală nu cunoaşte 
această exclusivitate. întreaga lume a organismelor ne face să vedem, dimpotrivă, o 
trecere nesimţită dela materie la suflet, adică dela vieaţa organismelor animale incon
ştiente la vieaţa organismelor conştiente. Conştiinţa nu se produce niciodată întreagă 
şi luminoasă, aşă cum o cunoaşte omul adult în momentele lui de intensă atenţiune, 
ci se produce în mod sporadic şi, destul de obscură la început. Ea licăreşte piiţin în vieaţa 
animalelor superioare; începe să se întrezărească la copil; ea se pierde apoi, până să 
nu mai fie de recunoscut, la bolnavii mintali, şi ia forme extraordinare la grupările 
sociale. Diferenţiarea inconştientului de materie nu este dar o problemă insolubilă, 
decât pentru acela care crede în dualismul substanţial dintre conştiinţă şi materie. 
Pentru acela însă, care se ţine de datele experienţei reale, problema inconştientului 
ne mai fiind o problemă de substanţe, ci de condiţionare a faptelor sufleteşti, ea se re
zolvă ca şi ori şi ce problemă ştiinţifică prin observaţie şi experienţă. Inconştientul 
cuprinde condiţiunile materiale din imediata apropiere a conştiinţei, materia cuprinde 
restul condiţiunilor îndepărtate. Este o chestiune de oportunitate ştiinţifică, sau mai 
bine zis de măsură a cunoştinţelor noastre, denumirea dată unei condiţiuni că ar fi 
apropiată saii că ar fi îndepărtată de conştiinţă. Distanţa în timp şi în spaţiu nu joacă 
aci nici un -rol. Funcţiunile sistemului nervos, bunioară, sunt cronologiceşte cele mai 
apropiate de conştiinţă, şi ca atare în mare parte ele formează inconştientul; dar şi 
periodicitatea luminei şi căldurei soarelui constitue, în bună parte, inconştientul vieţii 
noastre sufleteşti, deşi ele sunt îndepărtate în timp şi spaţiu. Cu cât ştiinţa noastră 
despre condiţionarea vieţii sufleteşti înaintează, cu atât şi inconştientul creşte. Nu este 
condiţie materială care în definitiv să nu poată fi pusă în legătură cu producerea 
vieţii sufleteşti. Personalitatea la care a ajuns vieaţa omenească este izvorîtă din con
vergenţa condiţiunilor materiale prin care a trecut întregul univers; şi anume: perso-
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nalitatea este produsă de corelaţiunile organice, iar corelaţiunile organice de conver
genţa condiţiunilor materiale ale mediului extern.

(Această concepţie realistă, în care se reuneşte vieaţa sufletească şi vieaţa mate
rială într’un singur lanţ de condiţionări, se poate numi concepţia personalismului ener
getic. Ea nu trebuie confundată cu antropomorfismul primitiv, care este o tălmăcire 
tocmai deandoasele a acestei înlănţuiri de condiţionări. Antropomorfismul explică 
rostul naturii externe prin analogiile acesteia cu manifestările sufleteşti, pe când per
sonalismul energetic explică manifestările sufleteşti din constituţia unitară a naturii 
externe întregite,cu vieaţa sufletească).

Vieaţa sufletească, ne mai fiind mărginită la vieaţa conştientă, oferă o nouă bază 
pentru analiza elementelor din care ea este constituită. Aceste elemente apăreau vechilor 
psihologi, cari aveau în vedere numai vieaţa conştiinţei, ca nişt^1katomi despărţiţi^şi 
fixaţi unii lângă alţii, prin calităţile lor subiective, pe rând noilor psl;ologi, cari au 
în vedere vieaţa sufletească întreagă, aceste elemente apar ca fiind condiţiile totali
tăţii sufleteşti. Această totalitate sufletească formează un torent cu mult mai adânc 
şi mai puternic decât acela al conştiinţei, de care ne vorbeşte W. James; ea vine din 
dinamica vieţii biologice întregi, care a precedat-o, şi în care ea se revarsă apoi prin 
hereditate la generaţiile viitoare; totalitatea sufletească nu se poate despărţi în 
atomi, ci în tendinţe şi funcţiuni. Printre aceste tendinţe şi funcţiuni se,găsesc şi sim
ţirile conştiente (sensaţiile), dar nu în prima linie de vechime, ci în a doua. In prima 
linie sunt tendinţele ereditare şi atitudinile orgam'zate, înăscute; sunt funcţiunile 
eulni, care îmbracă o expresivitate personală înainte ca ele să fie pe deplin conştiente. 
Astfel întâlnim, în cursul vieţii de relaţiune animală, reacţiunile de acomodare ale sim
ţurilor, precedând conştiinţa sensaţiilor, mecanismul mişcărilor corporale luând 
caracterul personalităţii, înainte ca personalitatea însăşe să fie conştientă; în sfârşit, 
întâlnim conştiinţa venind totdeauna în lurmă şi nu din primul moment.

Elementele din care este constituită vieaţa sufletească, nu sunt dar elementele 
conştiinţei numai, căci aceasta este o parte a vieţii sufleteşti, şi anume acea care vine 
în urmă. Cum psihologii, în cca mai mare parte până acum căutau elementele vieţii 
sufleteşti întregi în elementele conştiinţei, clasificările date de ei erau aşezate pe o bază 
îngustă. Din analiza conştiinţei ei nu erau îndreptăţiţi să scoată decât descrierea con
ştiinţei, şi nu origina conştiinţei, şi încă mai puţin origina vieţii sufleteşti. De aceea 
soluţiunea lor eră diferită dela unul la altul, fără a fi vreodată mulţumitoare.

înţelegerea funcţională a conştiinţei a adus un progres, după care pot veni şi 
altele. Ea a lărgit punctul de vedere strict analitic de până acî, în urma cărei lărgiri 
am văzut vorbindu-se de unitatea conştiinţei, de eu, şi de personalitate. Un progres 
mai însemnat va fi când se va întregi analiza conştiinţei prin psihogeneza întregii vieţi 
sufleteşti; când adică se va întregi lanţul de condiţionare a conştiinţei cu acela al vieţii 
biologice din întreaga lume organică.

înainte de a realiza acest progres, clasificările din psihologie vor fi întreprinse 
numai în vederea expunerii didactice a materialului, fără pretenţiunea de a fi defini
tive, aşa cum este şi clasificarea adoptată în cartea noastră.

5. PLANUL LUCRĂRII. — Dacă psihologia nu poate ofeiî o clasificare 
definitivă, ea este datoare însă să aibă un plan de cercetare. Ori şi care ştiinţă 
trebuie să meargă dela cunoscut spre necunoscut. Psihologia urmând acestui 
plan trebuie să treacă dela faptele sufleteşti pe care le poate înţelege cu ajutorul 
noţiunilor ştiinţifice curente, spre faptele sufleteşti mai complexe care cer în 
ajuton.) lor noţiuni mai speciale şi mai complicate.

Trecerea dela cunoscut la necunoscut este bine înţeles trecerea dela abstrac
ţiile cu care suntem familiarizaţi spre abstracţiile de care suntem mai 
străini. Cercetăiile biologice ne-au familiarizat cu abstracţiile ieşite dhi 
analiza materiei nervoase, cu legile tipice ale funcţiunilor acesteia, precum



PLANUL LUCRĂRII 31
şi cu desvoltarea sistemului nervos în seria animală: rezultatele căpătate prin 
aceste cercetări sunt de natură să ne sugereze ipoteze plauzibile şi pentru ana
liza vieţii sufleteşti, întrucât iie convingem că vieaţa sufletească urmează, 
în seria animală, aceeeaş evoluţie ascendentă pe caie o urmează şi funcţiimile 
sistemului nervos. Un prim capitol al psihologiei va fi dar studiul raporturilor 
dintre vieaţa sufletească şi funcţiunile sistemului nervos. (Partea II). Odată 
aceste raporturi lămurite şi verificate prin observaţi uni asupra vieţii animalelor, 
o mulţime.de ipoteze răsar, prin simplă analogie, pentru a explică creşterea 
vieţii sufleteşti în legătură cu complicaţia funcţiunilor nervoase. Vom 
căută să verificăm la ce corispunde reflexul nervos în vieaţa sufletului; când 
începe a se diferenţiă funcţiunea conştiinţei de celelalte funcţiuni fiziologice; 
care sunt componentele fundamentale ale conştiinţei omeneşti şi alte chestiuni 
în legătură cu rolul pe care îl are conştiinţa în vieaţa de relaţiune a individului 
organic. (Partea II. Cap. 2). In această parte a psihologiei urmăm sugestiile 
ştiinţelor biologice, transpunând şi interpretând rezultatele dobândite de ace
stea în profitul psihologiei. Dela abstracţiile împrumutate ştiinţelor biologice 
ne vom ridică apoi la ipoteze mai speciale. Vom începe a studiă modul de func
ţionare a diferitelor simţuri, punând la contribuţie ştiinţele fizice, în special 
optica şi acustica, apoi vom trece la analiza faptelor concrete de conştiinţă, 
obiectul principal al psihologiei. (Partea III). Analiza faptelor de conştiinţă 
va trebui făcută pe larg. O vom face: nu însă după modelul ştiinţelor fizico- 
chimice, ci după modelul propriu pe care trebuie să-l aibă în vedere psihologia. 
In această privinţă, suntem datori să dăm cetitorilor obişnuiţi cu vechile manuale 
de psihologie câteva lămuriri. Vechile manuale studiau faptele de conştiinţă, 
aşă cum studiază fizica şi chimia faptele naturii; adică, ele puneau un deose
bit preţ pe definiţia elementelor, din care se presupun a fi constHuite faptele 
concrete de conştiinţă, şi odată această muncă făcută, ele considerau că reali
tatea proprie a acestora din urmă nu adaugă nimic peste aceea ce eră cuprins 
în definiţia elementelor. Precum în fizică mişcarea unui corp din natură se 
confundă cu rezultanta mişcărilor parţiale ale punctelor de forţă, în care se des
compune corpul; şi precum în chimie proprietăţile unei bucăţi de materie 
se rezolvă în proprietăţile elementelor sale, aşa, după vechUe manuale, are să 
proceadă şi psihologul: el trebuie să regăsească în faptul concret al conştiinţei 
aceeace a fost pus în definiţiile elementelor. Cu cea mai mare grijă se întocmeau, 
din acest motiv, definiţiile. Ele erau totul, fiindcă sie anticipau totul. In defini
ţia simţirii elementare şi a reprezentării, eră în sâmbure predeterminată în
treaga activitate a cunoaşterii; în definiţia emoţiei elementare, întreaga 
vieaţă afectivă. Elementele odată definite, se trecea la forţele sau la funcţiunile 
care aveau să pună elementele în mişcare: să le împreune sau sa le diferenţieze. 
Acestea de asemenea erau definite întocmai ca şi elementele. Aveam astfel de
finiţiile memoriei, a atenţiei, a asociaţiei, a judecăţii, etc., şi cu acestea 
veneau, în acelaş timp, explicările actelor complexe sufleteşti. Cetitorul putea 
urmări, ca într’o experienţă de fizică, cun^ simţirile elementare produse de 
impresiunile externe se transformă prin concursul reprezentărilor şi al asoci-
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ţiilor în percepţiimi corporale; cum conţinutul conştiinţei se construiau 
încetul cu încetul, întocmai ca o clădire de piatră, din elemente şi funcţiuni 
dinamice; cum până şi manifestările complicate ale eului se puteau explica 
din asociarea elementelor în diverse forme. Manualele vechi aveau ca ţintă 
să prezinte vieaţa sufletească străvezie ca un cristal, crezând că prin aceasta 
ele se apropie de tehnica manualelor de ştiinţă exactă. Ca intenţie, bine în
ţeles, nu erau de condamnat: ele voiau să prezinte, pe cât se poate, psihologia 
într’o haină ştiinţifică. Kezultatele lor însă erau păgubitoare pentru cetitor, 
şi deci pentru psihologie. Ele dădeau vieţii sufleteşti o înfăţişare artificială, 
întroduceau element^ şi funcţiuni elementare acolo unde nu sunt decât totali
tăţi organice ce se desfăşură în diferite condiţiuni. Făceau din atitudinile totului, 
elementele totului; ceeace este cu totul diferit. Psihologii din ultimii ani, şi 
cu ei şi spiritul în care este scrisă cartea de faţă, ca.ută să evite această gre
şeală. Pentni noi faptul fundamental al vieţii sufleteşti este unitatea. Nu există 
fapt sufletesc decât în legătură cu un eu, adică cu unitatea organică a indivi
dului. Cea mai elementară simţire de coloare, de sunet. etc.; reprezentarea 
păstrată după o simţire trecută ; atenţia care întovărăşeşte intuiţia sim
ţurilor; memoria; vieaţa afectivă, actele de voinţă,etc.,toate acestea nu există 
caJapte sufleteşti decât întrucât sunt convergente spre unitatea unui eu. Eul, 
la rândul său, este ieşit din convergenţa factorilor biologici. Dacă şi aceşti fac
tori biologici, la rândul lor, sunt ieşiţi din convergenţa energiilor fizice, aşa, 
eă întreaga evoluţie a naturii să fie o continuă realizare de unităţi conştiente, 
o energie care se personifică, aceasta este o chestiune de ordin metafizic şi ea 
nu ne preocupă acî; în metoda ştiinţei psihologiei rămâne însă stabilit că vieaţa 
sufletească începe dela constituirea bazelor pe care se ridică unitatea unui eu. 
Animalele cu experienţă personală, adică animalele cu manifestări ce nu se 
pot explică decât raportându-le la eul lor, sunt singurele obiecte de studiu ale 
psihologiei. Unde nu există experienţa personală, sau manifestare personală, 
nu există fapt psihologic. Acel care analizează faptele de conştiinţă, va trebui 
aşadar să nu piardă din vedere, că elementele şi funcţiunile elementare ale 
conştiinţei nu sunt propriu zis elemente în înţeles fizico-chimic, ci sunt 
condiţiunile eului, sau condiţiunile unităţii de conştiinţă, şi că prin urmare 
ele nu pot fi niciodată separate de acestea. Analiza cea bună nu vine din 
imitarea analizei fizico-chimice, ci din respectarea caracterului original pe 
care îl are obiectul psihologiei. Cu respectarea acestui caracter original al 
obiectului psihologiei socotim şi noi că am ferit pe cetitorul nostru de' o 
îndrumare greşită.

Cu aşezarea faptelor de conştiinţă în adevărata lor lumină, nu ne este im
pusă şi metoda de cercetare a acestor fapte. Suntem liberi să alegem între me
toda observaţiei interne şi metodele observaţiei externe. In rândul psiho
logilor, dela cari spuneam că este adoptat spiritul în care este scrisă cartea 
de faţă, domneşte în această privinţă o mare divergenţă. Pe când unii dau ob
servaţiei interne primul loc, alţii nu utilizează decât observaţia externă. 
TTnii şi alţii recunosc totuş unitatea în care stau faptele conştiinţei cu eul personal,
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ca formând caracterul fundamental al vieţii sufleteşti. Observaţia internă 
o găsim practicată, în forma cea mai extremă, de şcoala lui Ed.Husserl, iar ob
servaţia externă de şcoala psihologilor americani numită hehaviorism, din 
cauză că psihologii din această şcoală nu dau nici o atenţie aspectului su
biectiv al vieţii sufleteşti, ci se interesează exclusiv de manifestările externe 
ale sufletului, adică de comportările animalelor (comportare = behavior}. Intre 
aceste două extreme distanţa este foarte mare. Abstracţiile de care se ser
vesc unii şi alţi diferă între ele mai mult de cum diferă abstracţiile a două 
ştiinţe deosebite. Psihologii cari utilizează exclusiv observaţiunea internă 
înţeleg prin simţire elementară, simţirea simplă şi uniformă scoasă din analiza 
subiectivă a conştiinţei lor; prin reprezentare, imagina subiectivă păstrată în 
memorie; prin intuiţie, un conţinut al conştiinţei subiective; prin atenţie, 
memorie, asociaţie, etc., funcţiuni desvăluite de dinamica subiectivă a con
ştiinţei, întotdeauna, prin urmare, aceşti psihologi înţeleg să defirească acceace 
apare în subiectivitatea conştiinţei lor; aceeace nu apare în conştiinţă, pentru 
aceşti psihologi nu există. Nu există dar: dispoziţiuni inconştiente, dinamism 
inconştient,, raporturi cauzale. Intre faptele de conştiinţă singurele raporturi 
reale sunt acelea pe care le dă descrierea făcută prin observaţia internă. 
Cu totul contrariu gândesc psihologii din a doua categorie. Pentru aceştia.; 
simţirea elementară, reprezentarea, memoria, atenţia, asociaţia, etc., 
sunt fapte legate de anumite manifestări externe, aşă cum sunt toate faptele 
biologice. Singură deosebire care le face să intre în psihologie, şi nu în biologic, 
este condiţionarea lor de un sistem nervos, dotat cu centri, în care se însu
mează experienţa cu caracter personal, în afară de cea primită de individ prin 
hereditate, ca o zestre aparţinând speciei. Raportarea diferitelor fapte de con
ştiinţă ia eu, nu este nevoie să se constate prin obser^4aţia internă, căci 
ea se evidenţiază prin observaţia externă, în mod foarte uşor, zic aceşti 
psihologi. Este, adeseori, de ajuns să privim la diferitele-comportări ale ani
malelor, pentru a recunoaşte psihicul de biologic. Eul nu consistă într’un anu
mit aspect subiectiv al conştiinţei, ci într’o anumită determinare a conştiinţei. 
Determinarea se cunoaşte după efecte, iar efectele sunt totdeauna manifestări 
materiale.

Cartea de faţă evită ambele aceste extreme. Abstracţiunile prin care ea 
caută explicarea faptelor de conştiinţă simţ dobândite prin întrebuinţarea 
metodelor.- de observaţie externă, ajutate fiind acestea de controlul obser
vaţiei interne. Observaţia internă nti poate pătrunde până la lanţul cau
zal* al faptelor de conştiinţă, căci acest lanţ eşte sub pragul conştiinţei, dar 
nu mai puţin ori şi ce explicare sugerată de observaţia externă este vala
bilă numai dacă este confirmată şi de observaţia internă. Cea mai completă 
teorie psihologică rămâne neavenită, câtă vreme nu câştigă de partea sa evi
denţa observaţiei interne. Dealtmintreli, observaţia internă cuprinde în 
sine totdeauna şi o bună parte de observaţie externă. Când noi ne obser
văm amintirile noastre, bunăoară^, atunci zicem că facem observaţie 
internă, dar înfăţişarea amintirilor noastre, deşi în noi, poate fi uneori aşă de



34 CURS .de PSIHOLOUIE. partea 1. CAP. II[

precisă şi de fixată, că nimic nu o deosebeşte de înfăţişarea obiectelor externe. 
Obiectele observaţiei interne pot fi, prin urmare, tot aşa de independente 
de cursul conştiinţei noastre, ca şi obiectele observaţiei externe. Dinintre- 
buinţarca ambelor metode dobândiin astfel abstracţiunile care ne vor ajută 
să explicăm faptele de conştiinţă. In rândul lor, un loc de frunte îl dăm abstrac
ţiei de «structură», care ne ajută să explicăm intuiţiunea simţurilor. 
Această abstracţie eră înainte puţin utilizată în- psihologie. Astăzi însă, în 
urma cercetărilor inaugurate de Chr. v. Ehrenfels, prin articolul din 1890, 
UeherGestaltqualitălen, este din ce în ce mai dominantă în gândirea psihologilor. 
Prin structură se înţelege conţinutul obiectiv, pe care îl reţine direct conştiinţa 
din înfăţişările simţurilor, şi îl reţine neschimbat cu toate că elementele acestor 
înfăţişări se schimbă. Spre exemplu: O melodie rămâne pentru conştiinţă 
aceeaş, cu toate că tonurile din care eă este compusă se schimbă în intensitatea, 
înălţimea, şi în timbrul lor. Un lucru rămâne, ca înţeles, acelaş pentru conştiinţă, 
cu toate că înfăţişarea lui externă se schimbă după perspectiva simţurilor. 
O calificare emotivă rămâne aceeas, cu toate că substratul ei organic se schimbă. 
Conştiinţa s’ar părea că adaugă de la sine un plus, peste datele simţurilor, un 
plus constant, structura, şi pe el ea îşi fundează raporturile dintre elementele 
sale. Această structură ar fi existând şi în lumea fizică, după W.-Koehler (Die 
Physikalische Gesialten in Rulie und in slationârem Zusland, 1920); ea este 
aşadar o abstracţie rezimată pe observarea celor mai diferite manifestări 
psihice şi fizice. Ea va avea în capitolele următoare (Partea ill, primele 
capitole), un rol predominant în explcarea intuiţiei şi a înţelesului intuitiv. 
Alături de această abstracţiune, o mai bună precizare a celorlalte abstrac
ţiuni,. întrebuinţate şi de vechea psihologie, ca: eul, atenţia, asociaţia, in
stinctul, (unoţia, *voinţa, etc., ne va da explicarea înlănţuirii faptelor, de 
conştiinţă. Urmând, în aceasta privinţă, metoda inductivă a ştiinţelor naturale,, 
ne propunem să nu introducem în conţinutul abstracţiilor enumerate, decât 
ceeace rezultă din observarea strictă a faptelor concrete, pentru ca în urmă 
aceste abstracţiuni să ne poată servi la explicarea cauzală a faptelor aşa cum 
ele sunt, în realitatea ştiinţei. In ultima parte a cărţii (Partea IV), sintetizăm 
rezultatele câştigate, făcând un scurt rezumat al desvoltării vieţii sufleteşti, 
atât în individ, cât şi în societate.

Planul lucrării noastre ifu are aşadar lâ baza sa o clasificare a faptelor 
sufleteşti, după gradul de complicaţie al acestora, fiindcă fiecare fapt su
fletesc, chiar si cel mai elementar, legat fiind de totalitatea vieţii sufleteşti, 
face cu neputinţă o clasificare de acest fel, ci planul lucrării noastre urmează 
cerinţelor didactice. Vieaţa sufletească nu se poate separă în elemente, care 
să poată fi studiate rând pe rând, dar acela care vrea să pătrundă în înţelesul 
ei poate varia perspectiva din care o priveşte, preferând să înceapă a o privi 
mai întâi în manifestările ei masive, totale, care se aseamănă cu manifestările 
])e care el le mai cunoaşte din alte ştiinţe, şi să treacă apoi la acelea originale, 
care se depărtează de cele cunoscute. La ăceastă variare de perspectivă am re
curs şi noi. Tendinţa cărţii de faţă este strict ştiinţifică. Strict ştiinţifică însă
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în înţelesul deplin al cuvântului: nu vom omite a da faptelor vieţii sufleteşti 
explicarea ştiinţifică, acolo unde această explicare s’a găsit, dar nu vom cădea 
în exagerarea de a face pe cetitor să creadă că toate obscurităţile vieţii suf
leteşti sunt de acum înainte înlăturate de ştiinţă.
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litatea psihicului de a cunoaşte, de a' afirmă, de a aveă un interes practic faţă de un obiect. Această in
tenţionalitate devine idea centrală a clasificărilor făcute de psihologii din şcoala lui Meinong, Witasck, 
Ildfler etc. Witasek împarte: elemente, procese .şi dispoziţiuni II. Ebbinghaus: sensaţiuni, reprezentări, 
omoliuni. Referate asupra clasificărilor mai noui sunt făcute de Buliler (în Archiv f. d. gesamte Psychologie, 
1908), W. Schmiod-Kowarsik (în aceeiaş revistă, 1910). şi J. Geyser. în Lehrbuch der*allg. P'sychologie, 
1920. Asupra conştientului şi inconştientului v. Partea tIII, Cap. VI. Despre personalism energetic: 
C. Rădulescu-Motni, Elemente de Metafizică (Studii Filoso’fice, _Vol. VII).



PARTEA Ii-a.
CORELAŢIILE BIOLOGICE ALE SUFLETULUI

CAPITOLUL I.
1. Legea biogenetică la baza corelaţiilor biologice ale suiletului. — 2. Greutatea 

creicruliu şi clesvoltarea vieţii sufleteşti. — 3. Vieaţa de relaţiune fărâ sistem nervos. 
Chimismul iHtcrn. — 4. Sistemul nervos şi vieaţa de relaţiune. A. sis^temul simpatic.— 
5. B. ^fadiiva spinării.. Reflexul. — 6. C. Prelungirea măduvei. Greierul. — 7. Locali
zările cerebrale ale sufletului. — 8. Generalizări. Deosebirea omului de animal. '

1. LEGEA BIOGENITICĂ LA BAZA CORELAŢIILOR BIOLOGICE 
ALE SUFLETULUI. — In lumina observaţiei interne faptele sufleteşti par 
autonome, adică fără vreo legătură cu condiţiunile materiale ale corpului. 
Ori şi cât am reflectă, bunăoară, asupra imaginii visuale pe care o ţipem în 
conştiinţă de la un obiect extern, în această imagină nu vom găsi nici o urmă 
din raportul care o leagă cu simţul yăzului: cu retina, cu nervul optic, cu fime- 
ţiunea acestuia de conducere şi de localizare; din observaţia internă mi pu
tem scoate nici măcar ştiinţa că faptul sufletesc al imaginii se petrece în creier 
şi nu în altă parte a corpului. Dar de îndată ce părăsim observaţia internă, 
şi recurgem la observaţia sufletelor semenilor noştri, atunci situaţia se 
schimbă. Faptele sufleteşti ale semenilor noştri noi nu le putem observă decât 
sub înfăţişarea de fapte materiale, adică tocmai invers de-cum se petrec lucru
rile în observaţia internă. In observarea îndreptată asupra semenilor, aceea 
ce nu văd este faptul pur sufletesc, iar aceea ce văd este faptul material însoţitor. 
Dacă semenul meu priveşte la un obiect extern, imagina care se formează în, 
sufletul lui eu nu o văd, dar văd funcţionarea ochiului, văd acomodarea 
pupilei şi a întregului glob ocular, toate semnele externe ale atenţiei; din 
ştiinţele exacte naturale apoi îmi completez cele văzute cu funcţiunea 
retinei, a nervului optic şi cu localizarea imaginei în creier. Raportul între 
suflet şi corp, atât de invizibil când ne mărginim la observaţia internă, 
devine deodată vizibil când observăm vieaţa sufletească a altora. Cunoştinţa 
vieţii sufleteşti din .jurul nostru este o continuă interpretare de fapte ma
teriale. Pentru a evită faptele materiale nu există pentru psiholog decât o 
singură modalitate, anume aceea de a renunţă la observarea sufletelor extprne 
şi a cercetă numai sufletul sau propriu, cu credinţa^ bine înţeles, că sufletul 
propriu este singurul suflet real. Această renunţare însă noi nu o putem 
face fiindcă ea echivalează cu suprimarea psihologiei din rândul ştiinţelor.
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Existenţa raporturilor dintre vieaţa sufletească şi coi-p capătă o evidenţă 

încă şi mai strălucită când lărgim câmpul privirii fnoastre. Dacă în loc de vieaţa 
sufletească a semenilor noştri observăm vieaţa sufletească care se desfăşură 
în natura întreagă, şi cercetăm cu deamănuntul manifestările prin căre se dife
renţiază animalele unele de altele, dela cele cu organizaţie nidimentară până la 
mamiferele înrudite omului, atunci orice îndoială dispare. In miarele câmp 
de experienţă al naturii cpnstatăm că manifestările sufleteşti se ridică treptat 
după un anumit plan de organizare anatomică şi fiziologică; anumite mani
festări sufleteşti apar deodată cu anumite forme şi funcţiuni fiziologice; nu 
există joc liber pentru manifestările sufleteşti; există numai o corelaţie 
strânsă şi o succesiune inexorabilă între momentele sufleteşti şi organizaţia 
materială. întrebările, când încep manifestările sufleteşti în regnul animal, sau 
care animale au suflet, sunt întrebări fără.înţeles în ştiinţa naturii. Seria de 
apariţie a organismelor animale este dominată de legea generală biogenetică, 
după care speciile de animale precum şi individualităţile animale venite în urmă 
recapitulează, în dispoziţiunea organismului lor, formele şi funcţiunile speciilor 
şi individualităţilor care au precedat; un hiatus dela care să dateze un început 
al vieţii sufleţuluimji există. Vieaţa sufletească are' acelaş îndepărtat început 
ca şi vieaţa biologică, una şi alta sunt într’o strânsă corelaţie prin legea bio
genetică care le stă la bază.

Primele raporturi cu care trebuie să începem studiul nostru sunt acelea 
care se prezintă între vieaţa sufletească şi organizaţia corporală, luată fie
care ca totalitate. Aceste raporturi dacă nu sunt cele mai iniportante pentru 
ştiinţă, sunt, în orice caz, cele mai izbitoare. Cum se prezintă vieaţa sufletească 
luată ca totalitate, faţă de corp? Intr’un raport constant, confirmat de întreaga 
evoluţie a speciilor animale, anume: vieaţa sufletească este cu atât mai des- 
voltată şi mai analoagă vieţii noastre interioare, cu cât materia nervoasă din 
organismul animal este, la măsurătoare comparativă, mat grea, şi cu cât are, 
în acelaş timp, o structură arhitectonică mai complicată, din punctul de vedere 
al suprapunerii si al centralizării elementelor sale.

* 2. GREUTATEA CREIERULUI ŞI DESVOLTAREA VIEŢII SUFLE
TEŞTI. — Li ce priveşte greutatea, observaţia comparată ne procură ur
mătoarele date. Cântărind creierul, care la animalele superioare reprezintă 
partea cea mai însemnată a materiei nervoase, găsim: (după G. v. Bunge).

Greierul mai
Greutatea ere- Greutatea cor- uşor de cât
ienilui în grm. pului în' grm. corpul întreg

Balena......................     7000 74.000.000 10.571
Elefantul............................ . .5443 3.048.000 560
Omul bărbat........... .....................1431 66.200 46
Omul femeie..................................1224 54.800 45
Girafa.........................................   .680 529.000 778
Calul............................... .............. 615 375.000. 698
Hipopotamul............................  582 l.>755.000 3.015
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Creierul mai
Greutatea ere- Greutatea cor- uşor de cât
ierului în gnu. pului în grm. corpul întreg

Gorila. . . 463 90.C00 194
Orangutaii. . 431 80.000 186
Cimpanzeul. . 40() 80.000 197
Măgarul..,......................  385 175.000 457
Leul....................   219 119.500 546
Câinele........................................... 135 59.000 437
Câinele bemhardin 123 53.00b 430
Capra...................... 124 37.000 302
Macacus................................ .. 97,7 7.280 74,5
Ursul furnicar......................... 84 28.086 344
Hidrocerus (porc de nwe). 75 28.500 393
Câinele rassă laponă. . 70 12.040 172
Castorul de Canada ..... 35,6 19.500 548
Pisica..................................... 31 3.300 105
Iepurele de casă.......  9,7 1.420 146
Nycticabus tardigradus . 8,2 500 61
Veveriţa....................... 6 389 65
Ariciul . 3,15 885 281
Şobolanul . 2,36 448 190
Cârtiţa . . 0.962 95 99
Liliacul ............ . 0^445 33 75
Şoarecele . . . .'......................... 0,43 21* 49
Şoarecele "cu botul ascuţit 0,125 2,9 23

Din acest tablou se vede că greutatea relativă a creierului, adică raportul 
dintre greutatea creierului şi a corpului întreg, este cu atât mai ridicată, cu 
cât şi manifestările vieţii sufleteşti a animalului sunt mai complicate. Am com
parat greutatea relativă şi nu greutatea absolută a creierului, fiindcă neîndoios 
creierul este sediul nu numai al funcţiunilor sufleteşti, ci şi al multor funcţiuni 
fiziologice, aşa că la un animal cti un corp voluminos, volumul corpului atrage 
după sine, prin cerinţele lui fiziologice, şi un volum mai mare de creier. Aşa 
se explică pentru ce balena şi elefantul au creierul mai greu ca al omului. Numai 
la un volum egal de corp, animalul cu creierul mai greu este şi cel mai ridicat 
sufleteşte, aceasta este generalizarea care se poate trage din comparaţia 
de mâi sus. La om, creienil bărbatului este în valoare absolută mai greu decât 
al femeii, dar raportând greutatea creierului la aceea a corpului, şi venind astfel 
la greutatea relativă a creierului, atunci constatăm la femeie, aceea» greutate 
ca la bărbat; după unele calcule, chiar superioară. (Aşa, după cifrele împrumu
tate din G. V. Bunge, greutatea creierului femeii faţă de greutatea corpului 
ei, stă în raport de 745; pe când la bărbat? raportul este de 1I4q). In genere 
animalele cu corpuri mici (şoarecii) sunt favorizate în aceste calcule com- 
l)arative. Este o excepţie pe care rămâne să ne-o explice ştiinţa în viitor.
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Cântărirea creierului la oameni de diferite rasse confiimă deasunenea 
generalizarea de mai sus. Oamenii cari aparţin rasselor superioare au de regulă 
greutatea creierului mai mare. Din compararea indivizilor, s’a constat la genii 
si la oamenii superiori sufleteşte o creştere pronunţată în greutatea creierului. 
Creierul lui Byron a cântărit 2238 gr.,;, al lui Cromwell, 2233; al lui Cuvier, 
1830: Abererombie, 1780: Bismark. 1807: Kant, 1650: Schiller 1580: etc.

3. VIE AŢA DE RELAŢIUNE FĂRĂ SISTEM NERVOS. CHIMISMUL 
INTERN.— In ce priveşte structura arhitectonică a materiei nervoase, raportul 
dintre suflet şi corp este încă şi mai interesant. înainte de a vorbi însă de aceas- 
stă structură, este bine să ne amintim că vieaţa de relaţiune a organismelor — 
şi vieaţa sufletească este, prin rolul său, o vieaţă de relaţiune — nu este în mod 
absolut legată de materia nervoasă. Vegetalele sunt organisme cu vieaţă ele 
relaţiune şi care cu toate acestea în corpul lor n’au o materie nervoasă. Ilela- 
ţiunea cu mediul extern se efectuează la ele prin obişnuitele procese fizico- 
chimice care ţin locul firelor nervoase. In lipsa materiei nervoase, sunt în corpul 
plantei elemente materiale diferenţiate, unele cu afiiiitate specială pentru 
razele luminii sau căldurii, altele pentru gravitate şi umiditate, altele pentru 
schimbările mecanice provocate de excitaţiile externe, etc., un fel de simţuri 
speciale ca şi la animal, şi cărora se datorează diferitele mişcări ale plantei, 
aşa zisele iroipisme. Prin urmare, proprietăţile pe care le găsim la materia ner
voasă, le găsim la ori şi ce materie organică în genere; între ele este o deosebire 
de grad şi nu de natură. Organismul vegetal pare însă mai mult îndreptat în 
a desăvârşi asimilarea elementelor minerale care pătrund înlăuntrul său decât 
spre a perfecţiona mijloacele de comunicare cu mediul extern; în planul de 
organizare al materiei vieţuitoare, nu găsim înpreunate la un loc sensibilitatea 
superioară cu funcţiunea de asimilare a mineralelor, aşa că vegetalele, labora
toare de asimilare a mineralelor, se mărginesc a avea numai o sensibilitate 
inferioară care consistă în a restrânge sub formă fizico-mecanică excitaţiile 
externe. Dar şi în organismul animal funcţiunile materiei nervoase nu aco
peră complet întreagă vieaţa de relaţiune. Sunt multe conexiuni în mediul 
intern al corpului, şi anume între secreţiile şi ţesăturile acestuia, care se sta
bilesc de sine în afară de ori şi ce mijlocitor nervos. Hilul gastric evacuat 
din stomac în pilor produce în mucoza duodenală, prin acidele ce conţine, o 
secreţiune care vărsată apoi în sânge impresionează pancreasul făcându-1 să 
secreteze, fără să fie nevoie de vreo colaborare a nervilor. Tot astfel fixarea 
şi desvoltarea oului în ovar depind în mod exclusiv de corpurile galbene ova- 
riene. Activitatea nutritivă a glandelor mamelare este consecinţa secreţiunilor 
din sfera genitală, fără vre un amestec al nervilor. Secreţiunea glandei 
thyrbido contribuie la creşterea corpului şi activează în genere direct toate 
funcţiunile acestuia. Deasemenea şi secreţiile celorlalte glande interne: supra
renală, sexuală, ipofiză, etc.. care toate se revarsă în sânge şi de aci impresio
nează anumite ţesuturi şi funcţiuni ale corpului. Mediul intern al organismului 
animal este uii minunat laborator în care corelaţiunile dintre ţesuturi şi 
funcţiuni se menţin în echilibru graţie excitaţiilor pe care le produc la dis-
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tanţă diferitele' substanţe secretate, şi pe care fiziologii le numesc liormoni. 
Materia nervoasă are un rol redus în compoziţia mediului intern ; chimismul 
acestuia este opera directă a proprietăţilor materiei organice. Kolul ei în
cepe însă deodată cu importanţa ce o câştigă în vieaţa animalului schim
bările mediului extern. Ieşită din ectodermă, adică din învelişul extern al orga
nismului animai; materia nervoasă ajunge să concentreze în sine mare parte din 
funcţiunile de relaţie ale acelor animale care sunt silite, pentru câştigarea hranei, 
să se mişte din loc în loc. Dar şi la aceste animale mecanismul nervos al vieţii 
de relaţiune nu suprimă mecanismul hormonilor din mediul intern: ambele 
mecanisme se păstrează alături unul de altul.

Aceste adevăruri sunt bine să fie amintite, mai ?Ies că ele au fost prea mult. 
nesocotite în timpul diii urmă. Medicina veche aruncase asupra teoriilor, care 
se sprijineau pe chimismul intern, un aşa de mare discredit, încât medicina 
nouă şi după ea psihologia au căzut în extrema opusă: psihologii, după me
dici, au eliminat cu desăvârşire rolul mecanismului hormonilor şi au încărcat 
sistemul nervos cu toate funcţiunile de relaţiune, atât cu acele de corelaţie 
internă, cât şi cu acele de relaţiune externă: o generalizare care nTa întârziat 
să se arate a fi în contrazicere cu faptele experienţei şi care până a fi dovedită 
ca falsă a fost o piedică însemnată pentru progresul ştiinţei sufletului.
* Structura pe care o dobândesc, în decursul evoluţiei, corelaţiile or
ganice din mediul intern, nu ne preocupă deocamdată. Asupra ei avem şi pu
ţine date ştiinţifice. Este sigur însă că fiecare specie de animal, dacă n\\ fiecare 
animal în parte, îşi ar3 o individualitate proprie rezultată din structura chimică 
a mediului intern. Să nu uităm apoi că însăşi materia nervoasă, de a (5ărei struc
tură avem să ne ocupăm,, trăeşte şi se des voltă sub învelişul mediului intern 
şi prin urmare se află continuu sub influenţa acestuia. Dar structura materiei 
nervoase este vizibilă şi asupra ei datele ştiinţifice nu ne lipsesc. Raportul dintre 
suflet şi corp este ilustrat de ea în mod perfect, şi aceasta este aceea ce ur
mărim si noi pentru moment.

4. SISTEMUL NERVOS ŞI VIEAŢA DE RELAŢIUNE. o) SISTEMUL 
SIMPATIC. — Simpla privire a formei pe care o prezintă sistemul nervos a 
unui animal nu ne face să cunoaştem legăturile interne care există între diferi
tele bucăţi ale sistemului şi vieaţa sufletească a animalului. Numai experienţa 
ne duce la această cunoştinţă. Şi experienţa cea mai luminoasă pentru noi 
este aceea pe care a făcut-o însăş natura., Până să ajungă la structura pe care 
o are sistemul nervos în corpul mamiferelor, natura a încercat nenumărate 
altele în organismele animalelor anterioare. In animalul mamifer avem structura 
cea niai complicată; altele mai simple le găsim la pasări, reptile, peşti,viermi, 
etc., în restul lumii organice. Şi cum, după legea biogenetică a naturii, animalele 
com,plicate, venite în urmă, recapitulează formele animalelor anterioare, tre
buie să ne aşteptăm ca în sistemul nervos al mamiferelor să întâlnim urma 
vechilor sisteihe de care uzau animalele mai simple, adică să regăsim întreaga 
serie de experienţe încercate de natură. Aşa şi este. Privit cu înţelegerea 
omului de ştiinţă, sistemul nervos se despică în pături de vârstă deosebită
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întocmai ca şi straturile geologice după suprafaţa pământului. De fiecare 
strat geologic se leagă existenţa unor anumite organisme. Cu fiecare pătură 
a sistemului nervos este legată o anumită vieaţă animală. Fiecare vieaţă 
nouă cere o nouă structură nervoasă. Ca într’o vastă experienţă făcută în

astfel ca într’un tablou comparativ
np gc

nenumărate corpuri, natura ne arată 
gradele de complicaţie pe care le 
atinge vieaţa de relaţiune a fie
cărei specii de animale în raport 
cu desvoltarea sistemnlui nervos.

Să luăm pe rând fiecare parte 
a sistemului nervos şi să unnărim 
desvoltarea în raport cu vieaţa suf
letească a animalului. In sistemul 
nervos, găsim la animalele mami
fere, alături de măduva spinării şi 
de centrii cranieni, sistemul mare
lui simpatic, sau mai bine zis: a 
celor două sisteme, simpatic şi para 
simpatic. (Figura 1). Fiziologii ne 
spun că acest din urmă sistem, sub- 
stras voinţei animalului, este acela 
care dirijează vieaţa vegetativă a 
corpului. El provoacă mişcările pân
tecelor şi a muşchilor cu fibre netezi 
(muşchii cu fibre dungate sunt sub 
direcţiunea altor centri nervoşi); el 
excită glandele să secreteze; susţine 
ritmul inimii; face ca vasele prin 
care circulă sângele, precum şi porii 
pielei, să se contracte şi să se dilate, 
etc.; cu un cuvânt el dă mecanis
mul prin- care se întreţin funcţiunile pjg ^ sistemul nervos simpatic: n/, n. facial; np n. 
vegetative ale corpului animal. Im- petros; gangl. clllar; n<, trlgemen; ng, glosofarln- 
„1 j ,7 . . . A. gian; plct plexul fcardiac; pled, plexul cordului poste-
pietltura ue ganglioni şi nervi ll dă rlor; plcs, pl. cord. anterior; n»;s, nervul vag stâng;
înfăţişarea unei mi pate iiii pl-gastric; pic, plexul cellac; p/ms, pl. mes. supe-mici^^.iŞdrea unei piase cu caie un rior; nspm( n. Spiantmic; nud, n. vag drept; f/s, gangl.
cordon de o parte si alta si îl face să şymp.; gts, gangl. toracic symp.; gci, gaugl. cervical
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se deosebească de celelalte sisteme.
Simpaticul păstrează unifonnitatea 
pe care o are structura chimismului din mediul intern. Anatomiceşte, firele 
sale nervoase sunt lipsite de învelişul myelinei, o substanţă grasă şi bogată în 
fosfate,^ care îmbracă firele nervoase din sistemul central, de îndată ce acestea 
au depăşit faza- embrională. Fiziologiceşte, el presintă o aşa omogeneitate între 
elemente, ca unii fisiologi i-au tăgăduit până si funcţiunea reflexelor, care pre
supune o diferenţiare a elementelor sensibile de conducţiune, de massa centrală

plms

gem, g.-cerv. mediu; ns, n. symp.; g. es, cerv. 
sup*; na, n. accesoriu.
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a ganglionului. Admiţând însâ această diferenţiare, şi prin urinare funcţiunea 
reflexelor, mecanismul simpaticului rămâne cu toate acestea foarte simplu. 
Singura complicaţie, pe . care o întâlnim la el, provine din faptul, că din- 
trânsul pornesc două inervaţiuni: una a simpaticului propriu zis şi alta a 
parasimpati:*!!^!; şi că aceste ineiTaţiuni se găsesc în antagonism,. Structura 
Iui,>aşă cum este, a fost multă vreme singura utilizată de natură. Animalele 
nevertebrate nu se abat dela această structură, sau se abat cu foarte mici varia- 
ţiuni. La organismele simple împletitura în formă de plasă predomină; la 
organismele complicate împletiturile sunt dispuse în jurul a două, sau a unei 
axe aşezată de obicei pe partea ventrală a corpului. Numai la căteva exemplare 
din clasa moluştelor, în special la cefalopode, se concentrează masa nervoasă 
în ganglionii cavă mai yoluminoşi, aşezaţi în jurul gurii; în tot restul lumii ne
voi tebratelor împrăştierea ganglionilor nervoşi peste tot corpul este regula 
generală a structurii întregului sistem nervos. Care 'este vieaţa de relaţiune 
care se leagă de această simplă structură nervoasă? Animalele cu această struc
tură nervoasă au o vieâţă de relaţiune redusă, dar potrivită pentru mediul 
în care ele trăiesc. Sensibilitatea lor este înzestrată cu o canalizare şi o distri
buţie profitabile organismului. Ajiimalul nevertebrat reacţionează faţă de mediul 
extern altfel de cum reacţionează vegetalul. Totus nu prea diferit, fiindcă între 
mediul extern şi între mediul intern al animalului nevertebrat se păstrează, 
ca şi la vegetal, o punte lată de trecere. Aceeaş temperatură, uneori aceeaş com
poziţie chimică, ma1* totdeauna alimentaţia poate să fie recunoscută şi prinsă 
de animal în mediul extern prinmiros sau simplu contact. Mecanismul produs 
de structura nervoasă în fprm.ă de plasă este potrivit animalelor cu o indivi
dualitate puţiii diferenţiată; efectele lui se traduc în mişcări ce nu se prea 
deosebesc de tropismele vegetalelor.

Observarea comparată, pe care ne-o oferă natura, ne confirmă aşa dar 
cunoştinţele pe care ni le dedese şi fiziologia despre funcţiunea sistemului 
simpatic în corpul mamiferelor. Rolul acestui sistem îl putem înţelege acum, 
cu mai multă uşurinţă, şi cu mai multă adâncime chiar. Mecanismul nervos 
simpatic şi parasimpatic serveşte în corpul mamiferelor pentru vieaţa pur 
vegetativă, după ce în cursul lungii evoluţii a formelor animale, el a între
ţinut şi întreţine încă singur vieaţa redusă la tropisme a nevertebratelor. In 
organismul mamiferelor el este utilizat de natură în vechiul său rol mai departe. 
Dar negreşit, el nu mai este singur. El stă alături de altele: autonom, în parte; 
sub controlul altor sisteme complicate, mai totdeauna.

Pentru multiplele cerinţe ale unei vieţi de relaţiune, începând cu regu- 
larea unui echilibru de sine stătător în mediul intern, echilibru care ajunge să 
implice la unele animale menţinerea unei călduri constante în tot cursul vieţii, 
şi sfârşind cu gradarea după voe a mişcărilor corpului prin înfrânarea impul- 
siimilor, mecanismul nervos al nevertebratelor este cu desăvârşire insuficient. 
Vertebratele au nevoe de un mecanism, sau mai bine zis de mecanisme nervoase 
cu mult mai complicate. Pe acestea ni le dă păturile nervoase suprapuse şi pe 
care urmează să le cunoaştem acuma în parte.
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5. MĂDUVA SPINĂRII. REFLEXUL.
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- Fiecare dintre acestea îşi are 
funcţiunile sale. Cum să le deosebim între ele, şi mai ales cum să raportăm pe 
fiecare la vieaţa de relaţiune a animalului? Observarea comparată a naturii 
ne aduce şi aoî aceleaşi servicii pe care ni le-a adus cu ocazia cunoaşterii siste
mului simpatic. Acî serviciile ei sunt încă mai importante fiindcă au o valoare 
ştiinţifică mai mare. In comparaţia făcută mai înainte, între vieaţa de relaţiune 
a nevertebratelor şi vieaţa vegetativă a mamiferelor, o cauză de eroare putea 
să se strecoare întrucât aşezarea nevertebratelor în lanţul de succesiune al for
melor organice care au prece
dat vertebratele, poate fi pusă 
la. îndoială, pe când în com
pararea formelor vertebrate 
între ele, din această parte cel 
puţin, o cauză de eroare nu 
mai poate fi. Vertebratele: 
peştii, batracienii, reptilele, 
pasările, mamiferele, sunt din 
acelaş lanţ de forme care se succed; cele din urmă 
după legea biogenetică, reproduc în faza Ier em
brionară formele organice care au precedat. Când 
vreuna din bucăţile sistemului nervos central se 
prezintă la aceste diferite clase de animale cu o 
mărime şi structură particulară şi constatăm în 
acelaş timp, concordând cu mărimea şi structura 
particulară, un mod particular al vieţii de rela
ţiune, atunci nu mai încape îndoială că există în 
cazurile pe care le constatăm raporturi de cauză
la efect. Experienţa naturiine despică ea însăş rând Fig. 2. schema reflexului în măduva 
pe rând massa nervoasă în principalele ei articu- sPili(irJi' i- substanţa cenuşie; 2. s.I . . r . alba; 3. cordonul cu ganglioni moton,
laţlimi şi ne invită să găsim rolul fiecăreia în parte.’ 4. rădăcinile dorsale; 5. răd. ventrale

Să urmăm acestei invitaţiuni:
In ceeace priveşte funcţiunea ganglionilor 

înşiraţi în vertebrele după şira spinării şi care constituesc măduva spinării, 
observarea comparată a ajuns de mult la concluziuni indiscutabile. Nu este 
animal vertebrat, care să nu aibă pe lângă reţeaua sistemului simpatic, şi 
măduva spinării. Amphioxus, cel mai primitiv dintre vertebrate care nu 
prezintă nici o bulbucătură nervoasă cu aspect de creier, are cu toate acestea 
un cordon nervos bine desemnat dealungul părţii dorsale a corpului. Cele
lalte vertebrate, fără excepţiune, sunt înzestrate cu măduva spinării. O aşa 
de întinsă răspândire nu-şi poate găsi explicarea decât în faptul că mă
duva spinării aduce prin structura sa un mecanism indispensabil vieţii de 
relaţiune a vertebratelor, un mecanism care nu se putea avea prin vechea 
stnictură a reţelei de ganglioni. In adevăr acesta este şi faptul care a avut loc. 
Ca exterior, aparenţa măduvii spinării este aceea a unui nerv gros care îm-

6. gangl. spinali; 7. suprafaţa sensibilă 
a corpului; 8. muşchiii.
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prăştie pe toata întinderea sa, raiuificaţiuni numeroase în tot corpul. Crestân- 
du-i mijlocul, constatăm că interiorul este compus din două substanţe de cu
loare diferită, una centrală de coloare cenuşie cu vine roşii şi alta, în afară, 
de culoare albă. (Fig. 2). Aceasta din urină este constituită din fibre nervoase 
(2), iar partea centrală este un amestec de celule şi fibre nervoase. După cum 
se observă în fig. 2 substanţa cenuşie are forma unui fluture, cu patru colţuri, 
două anterioare (1, 3) adică în direcţia în care merge animalul, iar celelalte 
două (4, 4) posterioare, spre spate. Figura noastră nu poate nici pe departe 
ilustră enorma mulţime de celule şi fibre nei*voase îngrămădite în substanţa 
măduvii. "Tot asemenea şi cu numărul fibrelor nervoase din substanţa albă. 
Dacă analizăm mai de aproape dispoziţiunea celulelor şi fibrelor, atunci 
găsim că fibrele sunt totdeauna prelungiri de celule. O celulă nervoasă 
dimpreună cu prelungirile sale formează o unitate organică, un neuron. 
(Fig. 3). Prelungirile au funcţiuni deosebite^ de corpul celulei şi sunt de 
două feluri. Unele, sunt mai multe, relativ scurte, dar foarte numeroase, cu 
împletituri bogate, aşa cum nu se_ pot redă pe figură (D), numite dendrite 
sau protoplasmice; şi alta, este una singură (A), adeseori de o lungime res

pectabilă, cu mult mai subţire, avâpd din loc în loc ramifi- 
caţiuni regulate,^ învelită de cum iese din corpul! celulei cu 
mielină, o materie grasă fosfatată (M), şi care se numeşte 
cilindru-ax sau neurită. In corpul celulei se disting un sâm
bure central (K) şi mai multe grăunţele mici ca de nisip (N) 
care sunt răspândite în tot corpul celulei, afară de colţul 

F,ff‘ ,J unde ia . naştere prelungirea cilindrul-ax (A). Prin anumite 
substanţe chimice putem cu înlesnire coloră sâmburele central şi grăunţe- 
lele din jurul său, făcându-le sa se deosebească de restul corpului celular. 
Acestor elemente care se colorează, fiziologii le atribuiesc proprietăţi speciale 
nervoase.. Adăugăm că atât celulele cât şi prelungirile lor sunt străbătute de 
fibrile foarte subţiri care se încrucişează între ele şi formează o gratie neîn
treruptă în toată materia nervoasă. Probabil că acestei gratii de fibrile îi 
revine funcţiunea de a stabili continuitatea între neuroni, dar cunoştinţe 
bine definite asupra ei nu putem aveă încă în momentul de faţă al ştiinţei.

Mecanismul sistemului spinal care iese din această structură este urmă
torul (fig. 2). Excitaţia se produce la periferia corpului (7) sau într’un ţesut 
intern, indiferent, şi este primită de prelungirile protoplasmice ale unui 
neuron. Acest neuron primitor de impresiuni se numeşte neuronul sensitiv. 
Ei este situat în afară de măduva spinării, în ganglionii spinali, nu departe 
de cele două colţuri posterioare. Escitaţia ajunge în corpul celular al neuro
nului sensitiv (6) şi de acî trece prin prelungirea cilindru-ax în substanţa albă, 
unde se bifurcă în două direcţii: una descendentă şi alta ascendentă. In di
recţiunea descendentă, excitaţia poate veni imediat în contact cu dendri- 
tele unui neuron centrifug situat pe aceeaş parte şi, în cazul acesta, se res
trânge în afară provocând o mişcare sau o secreţiune. Acesta este cel mai simplu 
mecanism între doi neuroni. Un al doilea, propriu sistemului spinal, este acel
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produs în direcţiunea ascendentă. Excitaţia venită prin neuronul sensitiv 
pătrunde în măduva spinării până în colţurile posterioare ale substanţei cenu
şii, acî găseşte un neuron de asociaţie care transportă eî^citaţia în colţurile 
opuse, de unde neuronii centrifugi o transmit la muşchii sau la glanda secre- 
torie (5,5). Acest mecanism est^ mecanismul spinal propriu zi&, botezat cu nu
mele de reflex încă din secolul al XVII-lea de către filozoful Descartes după ase
mănarea ce are cu reflexul unei raze de lumină căzută.pe suprafaţa unei oglinzi.

Negreşit, în vieaţa concretă a animalelor, aceste reflexe simple, constituite 
din împreunarea a doi sau trei neuroni, în formă de arc, nu se întâlnesc. Arcul 
reflex, în forma lui tipică, este o schemă pentru înlesnirea înţislegerii, iar nu o 
realitate. In învăţământul psihologiei ,este o mare lacună, că nu se insistă în
deajuns asupra acestei rezerve. Reflexul spinal, în realitate, este o reacţiune 
bine ordonată a întregului organism animal, sau a unei bune părţi a acestuia, 
şi nu o mişcare mecanică asemănătoare cu refracţia unei raze de lumină. 
Perfecţiunea lui stă tocmai în putinţa de a grupă în mod util pentru organism 
o mare mulţime de neuroni sensitivi cu o mare mulţime de neuroni motori 
şi de a stăpâni toate mişcările corpului. Prelungirile neuronilor sensitivi pot 
luă contact cu neuronii centrifugi, la mici~şi mari distanţe, de o parte şi de alta 
a coloanei vertebrale, cu intercalarea unuia sau a mai multor neuroni de asoci
aţie, şi aceste prelungiri pot duce excitaţia până în sistemele nervoase su
perioare care se suprapun măduvei spinării. La escitaţiile venite prin neuronii 
spinali răspund în realitate, ca reflexe, mişcări toarte complicate. (Experienţele 
care se fac în laboratoarele de fiziologie pentru demonstrarea reflexelor, sunt 
în condiţiuni artificiale faţă de cele naturale. Fiziologul face să premeargă 
excitaţiei izolarea neuronului sensitiv şi a muşchiului, asupra căruia trece 
excitaţia; apoi întrebuinţează ca mijloc de excitaţie, electricitatea, care 
în natură nu intervine mai niciodată. Reflexele tipice, demonstrate în labo
rator, sunt dar departe de a fi mişcările ce au loc în vieaţa de relaţiune a ani
malelor, singura care formează un obiect al psihologiei. Psihologul, bine înţeles, 
are tot dreptul să utilizeze abstracţiunea reflexului definită de fiziologie, dai* cu 
rezerva să nu înlocuească realitatea psihologică însăş prin această abstracţiune).

Complicaţia mişcărilor din reflexul spinal provine din trebuinţele vieţii 
animale. Mecanismul acestei complicaţiuni se desfăşură în modul următor: 
Animalul, în contactul viu pe care îl are cu mediul extern, este izbit de nume
roase excitaţii. Acestea urmează calea indicată de poziţia neuronului 
sensitiv. Sub neuronul sensitiv trebuie să înţelegem însă neuronii sensitivi, 
fiindcă în vieaţa reală.totdeauna sunt mai mulţi cari participă la prinderea 
excitaţiei externe. Din prelungirile neuronilor sensitivi excitaţia se poate 
duce în diferite direcţiuni. In direcţiunea descendentă ea poate provocă imediat 
o mişcare a corpului. Această mişcare, utilă sau păgubitoare animalului, exe- 
cutându-se, impresionează prelungirile sensitive împrăştiate în muşchii care se 
mişcă, şi devine ea însăş pe cale recurentă o cauză nouă de excitaţie. Ea 
revine în substanţa măduvei şi provoacă un adaus la prima îndrumare dată 
excitaţiei primitive. Dacă excitaţia primitivă pătrunde, pe cale ascen-
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dentă, în substanţa cenuşie a măduvei, acî găseşte asocieri variate cu neuronii 
centrifugi pentru a provocă mişcări. Mişcările acestea revin, pe cale recurentă, 
şi ele ca noui excitaţii care se adaogă celor anterioare. Astfel, în substanţa 
măduvei, atât cea albă cât şi cea cenuşie, se petrec în foarte scurt interval, o 
mulţime de circuite nervoase între excitaţie şi mişcare. Fibrele nervoase 
dc oparte, şi materia cenuşie centrală, de altă parte, se comportă faţă de aceste 
circuite în mod deosebita fibrele au funcţiuni de conductibilitate, pe când sub
stanţa cenuşie, de înmagazinare şi distribuţie; dar rezultatul final al tuturor 
este unul singur: ornai bună adaptare la mediu. La excitarea venită din mediul 
extern, animalul răspunde prin mişcări din ce în ce mai potrivite pentru vieaţa 
organismului, şi aceasta graţie corectărilor pe care mecanismul şi le face el 
însuş prin funcţionarea lui. Acî este deosebirea între reflexul mecaric şi cel 
biologic. Reflexul mecanic al razei de lumină nu se corectează câtuş de puţin, 
el rămâne în vecii vecilor acelaş, pe când în vieaţa animalelor reflexul aduce 
după f i o continuă adaptare la mediu.

Animalele vertebrate capătă aşadar în măduva spinării un instrument 
indispensabil pentui a-şi pune în valoare mişcările corpului. Tonicitatea per
manentă a muşchilor, pe care se sprijină înnotul- peştilor, şerpuitul repti
lelor, sborul pasărilor şi locomoţiuuea liiamiferelor nu ar'fi posibile fără acest 
instrument. Tot graţie lui avem nepreţuita armatură a ofensiv^ei si defensivei 
animale în lupta pentru conservarea vieţii, precum şi mreaja atracţiei sexuale 
care asigură perpetuarea speciei. Pentru a înţelege superioritatea acestui me
canism asupra tropismelor vieţii vegetative, date prin sistemul simpatic,trebuie 
să ţinem seama nu numai de dispoziţia interioară, dar şi de dispoziţia externă 
a măduvei, de dispoziţia segmentară. Această dispoziţie are un avantagiu 
îndoit. Ea se acordă, în primul rând, mai bine decât oricare alta cu simetria 
bilaterală a corpului, şi, în al doilea râlid^^ea oferă cele mai bune condiţiuni 
pentru diferenţiarca ulterioară a structurii nervoase. Căci diferenţiarea este 
o urmare inevitabilă a complicaţiei vieţii de relaţiune. Pasările care sbor 
în aer, răspund la mult mai multe excitaţii decât peştii cari înnoată în apă, 
iar mamiferele au alte nevoi vitale de cum au reptilele. Mişcările unora şi altora 
nu sunt pe acclaş plan de corelaţie bilogică. Apoi, ceeace este şi mai important, 
vertebratele diferă între ele prin modul cum sunt interesate de obiectele 
mediului extern. Pentru unele, cum sunt cele inferioare, mediul extern poate 
fi redus la câteva impresiuni tipice care nu cer o fixare a atenţiunii, pe când 
pentru altele mediul extern este interesant până în cele mai mici detalii. Unele 
trăesc, faţă de mediu, într’o atitudine pasivă; altele într’o atitudine agresivă.

Asemeni complicări cer întregirea mecanismului spinal. Acest mecanism 
este'foarte potrivit pentru stăpânirea mişcărilor ritmice, ale unor muşchi aşe
zaţi simetric, dar cu mult mai puţin potrivit pentrii obţinerea unor mişcări 
izolate şi îndreptate spre un anumit scop. Mişcările după voinţă, se pot foarte 
cu greu obţine prin mecanismul spinal. Ele cer centri bine diferenţiaţi pentru 
selectarea mişcărilor, şi mai ales centri bine desvoltaţi pentru fixarea excita
ţiilor în intuiţia unui mediu extern.
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6. PRELUNGIREA MĂDUVEI.
CREIERUL. — întregirea mecanis
mului spinal s’a produs, în modul cel 
mai natural, prin diferenţiarca ultime
lor segmente dela capătul anterior al 
coloanei vertebrale. Această diferenţiare 
o Vedem şi astăzi reproducându-se în 
evoluţia individului animal din faza 
embrionară. Astfel s’au format: prelun
girea măduvei, creierul posterior sau 
creierul mic, creierul mijlociu, şi cre
ierul anterior, sau creierul mare. Dife
ritele aceste articulaţiuhi ale fostei co
loane vertebrale n’au rămas la o mărime 
uniformă, aşa cum au rămas segmentele 
vertebrale. Fiecare dintre ele a crescut, 
sau s’a micşorat, dupl importanta rolului 
ce fiecare a avut de îndeplinit în vieaţa 
de relaţiune a animalului. In această 
privinţă, ele sunt ilustraţii neîntrecute 
a raportului dintre suflet şi corp.
Primul segment, în imediată apro
piere de măduvă, este prelungirea mă
duvei. Aceasta (pe figura 4, desemnată 
cu linii verticale) are aproape acelaş vo
lum la toate clasele de vertebrate (A—F).
Un indiciu că rolul său este important 
şi egal de util tuturora. In adevăr, în 
măduvă prelungită avem baza pe care 
se aşează un mecanism foarte complicat.
Prin lărgirea spaţiului destinat mate
riei nervoase este dată posibilitatea să 
se diferenţieze, şi prin aceasta să se 
intensifice şi să se centralizeze, mişcările 
reflexe. Deaceea cele mai importante 
funcţiuni ale organismului sunt în le
gătură cu măduva prelungită. Aceasta 
coordonează mişcările respiraţiei, circu
laţiei sângelui, masticaţiei, şi are con
trolul asupra tuturor funcţiunilor care 
sunt servite de inervaţiunile sistemului 
simpatic. La aceasta se adaugă regulare a 
reflexelor, venite pe urma excitaţiilor primita prin nervii sensitivi cranieni, 
care nervi cu toţii, în afară de cel olfactiv şi vizual au o directă legătură cu

Fi?. 4. idupă hesse-Boflein), A. Peşte cartila?inos: 
B. Torpilă; C. Broască; D. Reptil; E. Pasăre; 
F. Mamifer. 1. corn. Am.. 2. liipofiza, S. ?landa 
pinealâ. 4. cracişotura nervilor optici, .j.Tri?eminus, 

G. c. vages, 7. c. elcctrcc.
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măduva prelungită. Alături de coordonarea reflexelor, tot acî este staţiunea 
cea mai importantă în drilmul fibrelor nervoase. Acî se operează încrucişarea 
fibrelor de legătură dintre creier şi măduva spinării: cele din stânga creie
rului mergând spre dreapta măduvei, şi cele din dreapta spre stânga. In 
măduva prelungită, o prelungire de abia lOc.m., se condensează atâtea resor
turi ale organismului că fără ea vie aţa este cu neputinţă. Se pot suprima pe 
rând celelalte articulaţiuni ale cieierului fără ca animalul (exceptând omul) să 
moară; suprimând măduva prelungită;se suprimă şi visaţa. Deasupra măduvei 
prelungite este creierul cel nlic, sau posterior (pe figură desemnat cu puncte). 
Volumul acestuia nu se menţine la o proporţie uniformă în toate clasele de ver
tebrate. Foarte voluminos la pasări şi la mamifere (E şi F), el este apreciabil 
la peşte (A), şi foarte redus la batracieni şi reptile (C şi D). Această variaţie 
de volum se explică prin gradarea importanţei mişcărilor de locomoţiune în 
diferitele clase. Mamiferele şi pasările aur^nevoie de mişcări mai complicate 
decât reptilele şi batracienii. Chiar între reptile şi batracieni, la speciile care 
uzează de mişcări complicate, cum sunt crocodilii şi broaştele ţestoase, acolo 
creierul.posterior câştigă în volum. Neîndoios, 'există acî un raport de cauză 
la efect. După creierul cel mic, avem creierul mijlociu (pe figură redat în linii 
orizontale). Acesta este din nou uniform în toată seria vertebratelor. Probabil 
că el are numai un rol de mijlocitpr între diferitele ceiitre nervoase. Observăm 
totuş şi la el fenomene caracteristice. La mamifere (F) apare mai redus. O parte 
din rolul lui şi anume transmisiunea fibrelor din nervul optic, a fost luată asu- 
pră-şi de Thalamus opticus, segmehtul care vine după creierul mijlociu (pe fi
gură desemnat cu linii crucişe), şi care tocmai la mamifere este desvoltat, pe 
când la celelalte vertebrate se ţine în proporţiuni modeste. Este dar o coinci
denţă semnificativă. De îndată ce creierul mijlociu pierde rolul de mijlocitor 
al simţului vizual, el pierde şi din volum. Acolo unde el este mijlocitorul sim
ţului vizual, simţ cu o importanţă mare pentru vieaţa mamiferelor precum 
şi pentru a pasărilor, acolo şi volumul lui este crescut (E). La om din tot meca
nismul vederii a rămas în creierul mijlociu numai reflexul pupilei. Iar în ceeace 
priveşte mărimea volumului pe care o âreThalamus opticus la mamifere, aceasta 
este condiţionată şi de faptul că de Thalamus pare să fie legat mecanismul 
exprimării emoţiilor, un mecanism fără .mare utilitate pentru animalele in
ferioare, dar indispensabil pentru vieaţa de relaţiune a animalelor superioare. 
In sfârşit, ultimul segment al fostei coloane vertebrale, acel situat la extremi- 

> iatea anterioară, este creierul anterior, sau creierul mare. (Pe figură redat cu linii 
punctate orizontale). înfăţişarea pe care o ia volumul acestuia, în diferitele 
clase de vertebrate, ne face să-i ghicim cu uşurinţă rolul la care este chemat. 
Desvoltarea lui treptată (dek A spre F în fig. 4) merge paralel cu complicarea 
vieţii de relaţiune a vertebratelor. La mamiferele superioare, pe lângă 
creşterea în volum, observăm la el şi o diferenţiare în configuraţia externă. 
Creierul mare câştigă în circumvoluţiunî; adică în adâncături şi ridicări de 
nivel, are tendinţa să-şi sporească suprafaţa. (Fig. 5). Această tendiţă nu ne-o 
putem explica decât prin raportul care trebuie să existe între funcţiunile de re-



LOCALIZĂRILE CEREBRALE 49
laţiune ale^mamiferelor superioare şi materia nervoasă dela suprafaţ^i creierului. 
In structura acestuia/ poziţiunea implică un dinamism special; arhitectonica 
celulară este o sistematizare de funcţiuni speciale.

7. LOCALIZĂRILE CEREBRALE ALE SUFLETULUI. —Pentru1 a 
avea o orientare mai sigură în studiul arhitectonicei creierului animal, şi măi 
ales a creierului omenesc, trebuie ca la observarea comparată a cazurilor nor
male presentate de natură să adăugăm şi observarea cazurilor patologice, şi 
pe lângă acestea să intervenim şi cu experienţa noastră directă. Experienţa 
directă, cu deosebire, ne este de cel mai mare ajutor. Făcând, îhtr’un mod 
îngrijit, excitaţii asupra diferitelor secţiuni din scoarţa cerebrală a creiemlui 
animal, provocăm manifestări, şi din interpretarea acestor manifestări 
ajungem să cunoaştem legătura dintre creier şi vieaţa de relaţiune a anima
lului. Deasemenea comparaţia dintre creierul unui om bolnav mintal, creier 

, pe care îl putem examina în urma morţii acestuia, şi între creierul normal, 
ne face să verificăm ca printr’un fel de contraprobă, legătura dintre anumite 
leziuni cerebrale şi manifestările bolnăvicioase din timpul vieţii. Experienţa 
directă şi observarea cazurilor patologice se completează astfel între ele şi 
împreună întregesc observarea comparativă a cazurilor normale.

Din întrebuinţarea tuturor acestor metode avem astăzi următoarele cu
noştinţe pozitive. Creierul cel mare este în raport cu actele cele mai complicate 
ale vieţii de relaţiune, şi în special prin mijlocirea lui este posibilă cohştiinţa 
propriu zisă, aşa cum o găsim la om şi la mamiferele superioare. Dacă supri
măm din organismul unui mamifer (exceptând omul) cele două hemisfere 
care constituesc creierul mare, şi lăsăm centrii subcdrticali împreună cu măduva 
spinării, animalul nn moare, este lipsit însă de voinţă şi de recunoaşterea con
ştientă a lucrurilor. Un câine, operat astfel de către fiziologul Goltz în 1889, 
a trăit în interval de 18 luni. In acest timp, declară Goltz, el a fost lipsit ae spon
taneitate şi a fost insensibil la excitaţiile psihice, ca desmerdările, intimidă
rile, chemările, etc.‘, adică la excitaţiile care au nevoie de recunoaştere. Dacă 
cineva îl împingea, câinele se mişcă, deşi cu stângăcie; dacă îl înţepă, el lătră 
şi căută să muşce; auzeA sgomotul, dar nu ştiă să-i interpreteze cauza; pupilele 
ochilor se contractau la lumină, dar privirea lui rămâneă fixă, pierdută; dacă 
eră aşezat pe un plan înclinat, se potriviă aşă ca să nu alunece; mâncare luă, 
dacă i se dă; lăsat singur ar fi murit de foame, căci n’ar fi avut voinţă să se 
mişce şi nici putinţa să recunoască lucrurile de mâncare. Mamiferele inferioare 
câinelui se acomodează mai uşor cu suprimarea creierului mare. Broasca, în- 
noată, oacăie, şi mănâncă fără vreo supărare. ,Omul însă nu poate trăi fără 
creienil mare nici măcar un minut. Numai parţial porţiuni din creierul lui pot fi 
suprimate prin alterări patologice, şi în cazurile acestea găsim şi la el acelaş 
rezultat. Omul atins de paralizia generală începe a aveănelulele nervoase după 
suprafaţa creierului, distruse. Treptat cu distrugerea celulelor nervoase urmează 
decăderea vieţii lui conştiente. Deasemenea cel născut cu un deficit în desvol- 
tarea creierului mare, idiotul, este un automat al vieţii sufleteşti. Cu cât este 
mai adânc atinsă arhitectonica substanţei nervoase cerebrale, cu atât se înre-
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gistrează lipsuri mai adânci în manifestările vieţii de relaţiune conştientă. 
Din aplicarea excitaţiilor asupra scoarţei cerebrale s’a.mai putut si:abilî şi 
raportul dintre diferitele circumvoluţiuni şi sensibilitatea periferică a cor
pului animal. S’a constatat ca pe suprafaţa creierului mare se proiectează 
într’o anumită ordine funcţiunile simţurilor precum şi funcţiunile de adaptare 
ale corpului. Sensibilitatea şi mişcarea ocupă fiecare zone speciale, iar între 
zonelelor numite sensoriale şi motorii, sunt altele ocupate de funcţiuni 
sintetice, sau de asociaţie. In fig. 5 sunt indicate aceste zone. Avem pe 
suprafaţa văzută din stânga (A) zona sensibilităţii periferice a corpului

(1), zona vederii' (2); zona miro
sului (3), zona auzului (5), zona 
frontală a funcţiunilor de asociaţie 
(6), zona cea mare posterioară a 
aceloraşi asociaţiuni (7). Tot pe 
această figură (A) se mai văd: 
circumvoluţiunile din creştetul 

2 capului (8) şi circumvoluţiunile de 
pe tâmple (9). Pe figura de jos (B) 
care reprezintă hemisferul drept 
văzut din stânga, adică secţiunea 
mediană a creierului mare, avem 
pe lângă zonele sensibilităţii peri
ferice (1), a vederii (2) şi a asocia
ţiilor (6, 7), încă şi zoni mirosu
lui (3 şi 4) care în figura A este 
acoperită de hemisferul stâng. Prin 
numerile scrise pe această figură, 
luată din Flechsig: Gehirn und Seele, 
ni se mai indică (în B) şi princi
palele despărţiri ale centrelor: ].0 
şi 11, nervul mirosului (Tractus 
olfactorius), 12 puntea, 13 glanda 
pineală, 14 Thalamus opticus, 15 
piciorul creierului.

Toate aceste observaţiuni şi experienţe ne întăresc dar părerea exprimată 
mai înainte şi anume, că raportul între suflet şi corp, invizibil câtă vreme ne 
mărginim la observaţia internă, devine vizibil de îndată ce observăm vieaţa 
sufletească a altor organisme din jurul nostru. In marele câmp de experienţă 
al naturii constatăm că manifestările vieţii de relaţiune se ridică treptat, din 
ce în ce mai complicate, după planul de organizare al materiei nervoase; mani
festaţiile conştiente, cele mai complicate dintre manifestările vieţii de rela
ţiune, se produc numai în legătură cu sistemul nervos central şi în special cu 
desvoltarea creierului mare. Există o corelaţie strânsă între momentele 
sufleteşti şi organizaţia materială. Funcţiunile sufletului, ca şi funcţiunile

Fig. 5
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materiei nervoase, fac parte dintr’un singur tot: sunt funcţiunile vieţii, dina 
cărei evoluţie au ieşit toate fonnele organice ale lumii animale şi toate 'mani
festările ce se produc pentru conservarea si perpetuarea acestor forme organice.

8. GENEKALIZĂEI. DEOSEBIKEA OMULUI DE ANfflAL. — Intre 
toate fenomenele naturii există o strânsă corelaţiune de spaţiu şi de timp. 
Fenomenele vieţii organice au fost precedate de o lungă serie de fenomene 
cosmice, care au pregătit, din pământul nostru, un locaş prielnic pentru lumea 
organică. Sămânţa celei mai elementare plante, dintre acele care cresc astăzi, 
chiar dacă ar fi existat la începutul formării planetei noastre, n’ar fi putut 
încolţi pe rocele primitive din epoca de atunci; ea ar fi pierit pentru a reveni 
în momentul când corelaţiunea de timp şi de spaţiu i-ar fi fost prielnică. Tot 
aşa şi cu fenomenele vieţii sufleteşti. Prima vietate organizată cu o conştiinţă 
s’a arătat pe suprafaţa pământului nostru numai după ce acest pământ avea 
în urma sa un lung trecut de fenomene cosmice şi biologice. Vieaţa sufletească, 
conştiinţa de sine, încalţe, este ultima verigă care s’a adăugat la lanţul feno
menelor petrecute pe suprafaţa pământului.

Această corelaţiune dintre fenomenele naturii constitue capitolul cel mai 
însemnat al filozofiei ştiinţifice, şi în special al filozofiei biologice, unde i s’a 
şi dat un început de explicare prin ipotezele lui Lamark şi Ch. Darwin. Psi
hologia nu merge aşa de departe. Ea se mulţumeşte să cunoască condiţiile 
de care depinde imediat vieaţa sufltească, fără să se ocupe mai încolo de core
laţiunea acestor condiţii cu întreaga serie a fenomenelor biologice şi cosmice. 
Această din urmă corelaţie o lasă dânsa pe seama celorlalte ştiinţe biologice.

Condiţiile imediate de care depinde vieaţa sufletească a omului sunt 
cuprinse, după cum am văzut, în funcţiunile sistemului nervos. Omul se deo
sebeşte de celelalte animale prin desvoltarea şi diferenţiarea pe care le-a dobân
dit la dânsul sistemul nervos. Această desvoltare-şi diferenţiare au fost prece
date, la rândul lor, de alte condiţium biologice, dintre care amintim două mai 
importante: statul vertical al corpului omenesc şi transformarea mânei într’un 
instrument de muncă. Adăugăm câteva cuvinte şi despre ele. Prin statul ver
tical s’a dat posibilitatea să se desvolte capacitatea craniană, care altmintreli 
în statul orizontal al animalelor eră cu neputinţă. Omul, prin poziţiunea sa 
verticală, a câştigat, într’un mod mecanic aproape, o transfiguraţie. Organul 
masticaţiei, care la celelalte animale este înzestrat cu maxilare puternice, 
fiindcă el serveşte şi drept mijloc de culegere directă a alimentelor, la om se 
reduce la funcţiunea lui specială prin faptul că se depărtează de pănunt. Maxi
larele devin mai puţin voluminoase şi cu dânsele se restrânge şi linia oblică a 
figurii, pentru a veni cât mai aproape de linia perpendiculară. In schimb, oasele 
craniene, dobândind o altă axă de echilibni, pot să se desvolte şi să ofere cre
ierului un volum mai mare. Cu statul vertical, se restrânge apoi importanţa 
simţului de miros, care serviâ aşa de bine animalului în culegerea alimentelor 
cu gura, şi, în schimb, creşte importanţa văzului şi a auzului. Prin statul său 
diferit de al animalelor, omul pregăteşte aşadar cele mai prielnice condiţiuni 
pentru desvoltarea volumului creierului şi pentru înmulţirea şi varietatea
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datelo): sensaţionale. Transformarea apoi a mânii, în special a mânii drepte 
în instrument de munca, a completat în mod şi mai avantajos aceste condi- 
ţiuni. Diferenţiarearmânii a provocat şi a adâncit diferenţiarea funcţională 
a creierului; în primul rând, ea a deschis drum funcţiunii limbagiului. In 
adevăr, dBSVoltarea limbagiului la om stă într’o strânsă legătură cu desvoltarea 
hemisfenilui stîng, unde se găsesc tocmai localizate mişcările mânei drepte 
întrebuinţată mai' des. Este deci foarte probabil, că omul a ajuns la stăpânirea 
articulaţiei cuvântului, graţie ajutorului pe care desvoltarea unuia dintre cele - 
două hemisfere cerebrale a găsit’o în diferenţiarea din ce în ce măi susţinută a 
mişcărilor uneia dintre cele două mâini, de obiceiu, a celei drepte. Din asimetria 
ca care omul şi-a întrebuinţat braţele, asimetrie necunoscată animalelor, a 
rezultat o primă mare diferenţiare în funcţiunea creierului său, care în 
urmă a atras după sine altele. Urmărirea mai departe a cauzelor care au făcut 
pe om să devină un animal asimetric, în ceeace priveşte întrebuinţarea mâinilor, 
întrece mijloacele de cercetare ale psihologiei. Este destul pentrh psihologie 
•să constate faptul asimetrici; explicarea acestei asimetrii rămâne pe seama 
biologiei generale, care a şi încercat să o dea pe baza ipotezei lui Darwin. Omul 
face astfel o mare spărtură în cadrul vieţii animale, prin două inovaţiuni: se 
ridică în picioare şi prin aceasta dă posibilitate creierului său să se des volte şi 
să culeagă o mai mare varietate de sensaţiuni prin deschiderea unui orizont larg 
vederii şi auzului; întrebuinţează în mod asimetric braţele, devenite libere de 
sub povara corpului, ceeace-i permite să ajungă un muncitor manual perfecţionat.
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1. Conştiinţa în înţeles de funcţiune biologica. — 2. Tropismele. — 3. Reflexele 
şi instinctele. — 4. Conştiinţa funcţiune de orientare pentru mediul social..— 5. Or
ganizarea reprezentărilor constituite din mişcări în schiţă. — 6. întregirea conştiinţei 
prin organizarea «eului».

1. CONŞTIINŢA IN ÎNŢELES DE FUNCŢIUNE BIOLOGICA. —
Ce este conştiinţa?
De un ajutor eficace pentru a pregăti răspunsul la această Întrebare au 

fost concepţiunile suggerate de ştiinţele biologice. In. primul rând concepţia 
funcţiunii organice, împrumutată din fiziologie, a fost pentru acei cari studiau 
conştiinţa ca lumina pusă în mâna călătorului care îşi face drumul pe noapte. 
Ea a risipit erorile ce decurgeau din filozofiile materialiste şi spiritualiste, după 
cari conştiinţa eră proprietatea unei anumite materii, sau unei anumite sub
stanţe spirituale şi a deschis orizonturi largi pentru studierea faptelor

In fiziologie se vorbeşte de funcţiunile asimilaţiei, a circulaţiei sângelui, 
a respiraţiei, etc., nu în înţelesul unor dependinţe tipice, cari să fie traduse în 
equaţiunile analitice ale matematicei, ci în înţelesul unor înlănţuiri de acte ale 
vieţii în vederea conservării individualităţii wganice. Necesitatea organismului 
de a se menţine în vieaţă creiază funcţiunea, iar funcţiunea se urzeşte din ele
mentele organismului însuşi prin coordonarea activităţii acestuia în direcţiuni 
şi roluri deosebite. Funcţiunea este sistematizarea de activităţi elementare în 
vederea menţinerei organismului. Cu cât organismul este mai complicat, cu 
atât şi funcţiunile lui sunt reduse, până a fi asemănătoare cu reacţiunile chi
mice ale protoplasmei. Fundamental în funcţiune nu sunt ţesuturile materiale 
dela bază, în ultima analiză ele se reduc la câteva elemente chimice, ci funda
mental este sistematizarea activităţii, sau activităţilor acestora în vederea unui 
scop, aceleaşi ţesuturi putând servi la funcţiuni deosebite, după nevoia orga
nismului, întocmai cum aceleaşi litere de alfabet intră în proposîţiuni deose
bite. Asimilaţia se serveşte de aceleaşi ţesuturi caşî toate celelalte funcţiuni 
organice, — nu este ţesut care trăind să nu asimileze — dar asimilaţia se 
serveşte de ţesuturile organismului într’alt scop decât circulaţia şi respira
ţia. Sistematizarea activităţilor ţesuturilor în vederea asimilaţiei nu opreşte 
sistematizarea activităţilor aceloraşi ţesuturi în spre o altă funcţiune. Şi cum în 
organismele complicate menţinerea vieţii impune sistematizări din ce în ce mai 
complexe, nimic nu împiedică la aceste organisme ca sistematizările să se supra
pună şi ca unele funcţiuni să servească drept elemente pentru alte funcţiuni mai 
complexe. Negreşit concepţia funcţiunii organice nu s’a impus nici în bio
logie cu atâta claritate, dela început. Multă vreme biologii au subordonat na
tura funcţiunii la formă ţesutului, şi în consecinţă specializau funcţiunile după 
anatomia ţesutului. Aceasta a fost vremea cunoscutelor şcoli a anatomiştilor in
transigenţi, după cari corpul animal avea atâtea funcţiuni cât avea şi bucăţi 
anatomice. Astăzi pentru toţi biologiştii, funcţiunea este emancipată de fonna 
organului sau a ţesutului, în care ea se petrece. Un organ complex, cum este fi
catul buiiioară, este ştiut de toţi ca fiind locul în care se încrucişează o mulţime
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de funcţiiuii: funcţiunea biliară, funcţiunea glycogenică, funcţiunea an ti toxică, 
funcţiunile uro-şi hematopoietică, etc. fără a mai vorbi de cele generale, ca asi- 
milâţia, circulaţia, inervata, etc. Fiecare organ cuprinde în ţesutul lui o mulţime 
de probabilităţi funcţionale, care sunt chemate la vieaţă după nevoile pe care 
le are individualitatea animalului. Funcţiunea este o noţiune subordonată uni
tăţii oi^anismului, pe când ţesutul anatomic se poate înţelege şi de sine-stătător. 
De aceea se pot transplanta ţesuturile dela un animal la altul dar nu şi funcţiunile.

împrumutând concepţia funcţiunii din biologie, studiul conştiinţei ca
pătă o bună orientare. Aceeace a oprit acest studiu până acum, cum bine a obr 
servat încă dela 1884 psihologul american W. James. în celebrul său articol din 
Mind: The Slream of consdousness, este obişnuinţa psihologilor de a considera 
conştiinţa ca o adunare de elemente sufleteşti; metoda de a construi conştiinţa 
din stări izolate, după cum se zideşte o casă din bucăţi de căramidăj adică gân
direa şcoalelor anatomice, de care a avut să sufere* şi biologia. Conştiinţa 
este o integrare funcţională iar nu o îngrămădire de proprietăţi sau stări 
elementare. Chiar cuvintele de «înlănţuire» şi «sistematizare» exprimă inexact 
deplina ei realitate; ea nu lasă să i se vadă punctele de legătură: ea curge. 
Dacă vrem, scrie W. James, să o descriem cu metafore naturale, putem, vor
bind de ea, să o asemănăm cu un torent de apă, sau cu un curent. Conştiinţa 
este un curent {slream) care cu toată diversitatea obiectelor care plutesc într’însul 
îşi păstrează continuitatea legăturii cu eul personal. Caracterele ei mai prin
cipale, sunt: convergenţa spre unitatea eului personal, veşnica ei curgere, con
tinuitatea convergenţei spre eu şi înclinarea ei, când spre unele când spre altele 
dintre stările cuprinse în conţinutul său. Toate aceste observaţiuni ale lui W. 
James decurg în mod logic din înţelegera conştiinţei ca o funcţiune în felul func
ţiunilor biologice. Şi mai decurg încă altele, tot atât de importante. întoc
mai cum asimilaţia, circulaţia, respiraţia, etc., cum toate funcţiunile bio
logice nu sunt proprietăţile unui anumit substrat, material sau spiritual, ci 
sunt funcţiunile unui organism, individual, întreg, tot astfel este şi conştiinţa.

este o funcţiune organică, adică un instrument de vieaţă pentru organismul 
total. Elementele anatomice alo acestui organism pot fi utilizate de dânsa cum 
sunt utilizate şl de alte funcţiuni. Când am conştiinţa că mi-am ridicat braţul 
în sus, elementele anatomice din corpul meu, caro iau parte la acest act, şi 
anume: neuronii cerebrali, fibrele nervoase, tendoanele, muşchii, oasele braţului, 
etc., sunt elemente pe cari Ie găsesc şi la baza altor funcţiuni fiziologice; deo
sebirea est(^ însă, că în cazul conştiinţei ele au o anumită integrare funcţiomilă, 
adică servesc unui anumit scop organic, pe când în celelalte cazuri au altă in
tegrare şi servesc altor scopuri. Să vedem acum, conştiinţa la ce nevoie orga- 
fiică răspunde adică la ce scop, şi care este mecanismul oi special, faţă do cele
lalte funcţiuni?

2. TE0PI8MELE, = Pentru a se n^enţine vieaţă veg'etalelo n'au nevoie de 
conştiinţă şi nici măcar de un sistem nervos. Cu toate acestea între vegetale 
şi mediul care le înconjoară se stabileşte o viaţă de i’elaţiimo. La impresiile 
mediului cea mai mică floare din grădină răspunde eu i’eacţiimi bine determi-
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!iate. Variaţiile de temperatură n’o lasă indiferentă. Se apleacă în spre di
recţia de unde vine lumina soarelui; îşi deschide şi îşi închide petalele Ia o oră 
anumită. Cine ştie ora la care se deschide fiecare floare, poate, la ţ^ră, privind 
câmpul, să se dispenseze de ceasornicul de buzunar. Rădăcina ei tinde spre centrul 
pământului, iar tulpina în direcţia opusă. Răspunde curenţilor atmosferici după 
nevoile sale organice. Cea mai mică floare este un organism capabil de a răs
punde impresiunilor din afară. Dar răspunsurile sale, comparate cu acelea ale 
organismelor animale, presintă o mare diferenţă. Ele sunt răspunsuri mecanice 
în vederea unui mediu anonim. Floarea, şi ca dânsa toate vegetalele, trăiesc în 
mediul lor, ca într’un câmp de forţe mecanice; se mişcă la dreapta sau la stânga, 
merg cu rădăcinile în jos şi cu tulpinele în sus, îşi deschid sau închid petalele, 
după cum le împing liniile de direcţie ale energiei naturale. Mediul extern con
sistă pentru vegetal într’o întretăiere de forţe mecanice. Reacţmnile sunt simplu 
mecanice. De aceea biologii le numesc cu termenul special de tropisme, rezer
vând termenul de reflexe pentru animalele cu reacţiuni mijlocite de un sistem 
nervos. Animalele ce se orientează prin tropisme sunt, sau lipsite de o materie 
nervoasă, sau cu un sistem nervos rudimentar. Nu că sistemul nervos introduce 
proprietăţi noi'peste acelea pe care materia organică le cuprinde, dar sistemul 
nervos permite o mai bună^înseriare a proprietăţilor existente şi prin aceasta 
face să se producă funcţi‘uni ma» complexe de cât tropismele.

Animalele cu un sistem nervos îşi organizează viaţa lor de relaţiune în alt 
mod. Totuş cele mai inferioare dintre ele nu se deosebesc mult de vegetale. Fi- 
ziologul american J. Loeb, care s’a ocupat de aproape de orientarea animă-, 
lelor inferioare {La dynamique des pMnomenes de la vie, 1908) găseşte că se 
poate vorbi şi la acestea de tropisme. Spaţiul, în care se desfăşoară viaţa orga
nismelor inferioare, poate fi, după Loeb, representat ca fiind întretăiat de Unii 
de forţe în diferite direcţiuni, unele permanente, altele periodice sau neregulate. 
In acest spaţiu, din cauza simetriei corpului, animalele sunt constrânse să se 
orienteze după uh rigid mecanism. O linie de forţă căzând pe o paite oarecare a 
corpului animal, produce pe suprafaţa acestuia modificări chimice care atrag 
după ele niişcăn muşculare. Animalul se învârteşte mai întâi aşa fel, ca isvorul 
de forţă să se reverse în mod simetric p'fe ambele părţi ale-corpului, şi apoi el 
înaintează, în posiţiunea câştigată, spre locul de unde vine excitaţia, dacă 
are un tropism positiv, sau se depărtează de locul excitaţiei, dacă are un tropism, 
negativ. Căci animalele nefiind fixe ca vegetalele pot să-şi manifeste mai bine 
atracţiunea sau repulsiunea pentru anumite excităţii. Mecanismul orientă
rii animale prin tropisme este aşă dar acela aJ orientării xmei bărci prin 
lopătare. Animalul se învârteşte la dreapta sau la stânga, înaintează sau se re
trage, întocmai cum pe apă se mişcă o barcă mânată de lopeţile aşezate de o 
parte şi de alta în mod simetric: se lopătează dintr’o parte, barca se învârteşte 
în loc, se lopătează de amândouă părţile, barca înaintează. J. Loeb, şi după el 
mulţi alţi biologi, disting la animalele inferioare numeroase tropisme. Excita
ţia prin lumină dă heliotropismele. Prin gravitaţie, geotropismele. Prin cu
renţii magnetici, galvanotropismele. Prin atracţia animalului de a-şi alipi su-
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prafaţa corpului de suprafaţa unui solid, stereotropismele, şi aşa multe altele. 
Ori şi ce formă, sau direcţie de energie din natu^:a poate provoca tropisme. 
Aceste tropisme se pot provocă atât prin acţiunea continuă a excitaţiei ex
terne, cât şi prin variaţiile excitaţiei. O schimbare bruscă de lumină, de 
temperatură, de compoziţie chimică a mediului, de magnetism, etc., provoacă 
noi tropisme, sau schimbări în tropismele existente. In această din urmă pri
vinţă cităm câte-va exemple. Larvele anelidei de mare, Polygordius, schimbă 
heliotropismul din positiv în negativ după gradul de temperatură al apei în care 
se află. Este apa rece la 7 grade, sau mai jos, heliotropismul său este positiv, 
adică animalul se orientează în spre lumină, este apa încălzită, atunci heliotro
pismul este negativ, animalul fuge de lumină. Gammarus, un crustaCeu de apă 
dulce, îşi schimbă heliotropismul după composiţia chimica a apei în care se află. 
O doză cât de mică de acid carbonic îl face să treacă dela heliotropismul ne
gativ la cel positiv.

3. KEFLEXELE ŞI INSTINCTELE. — Tropismele le întâlnim la ani
malele cele mai inferioare, şi încă-şi acî s’ar putea discută, dacă animalele în
zestrate cu un sistem nervos urmează întocmai după mecanismul tipic pe care 
îl concepe J. Loeb. Materia nervoasă, cât de redusă şi de inform sistematizată 
ar fi ea, are funcţiunea memoriei, o funcţiune care pregăteşte îndrumările ani
malului din urmele experienţei ti’ecute. Un animal cu sistem nervos răspunde 
la incitaţiile mediului extern din ce în ce mai personal, adică din ce în ce mai 
influenţat de urmele vieţii sale trecute. Această memorie, bineînţeles, nu lip
seşte nici vegetalelor. Dar la vegetale, din cauza lipsei diferenţierii nervoase, 
se pulverisează în efecte sporadice care se pot explică în mod mecanic; pe când 
la animale, mulţumită sistematizării nervoase, ea este o fimcţiune durabilă şi 
bine ordonată. Animalul, cel mai inferior chiar, de îndată ce are un sistem 
nervos, pare a nu răspunde excitaţiilor prin tropisme mecanice, ci prin reflexe 
organice dacă nu chiar prin instincte.

Natura reflexelor aminteşte pe acea a tropismelor, dar cuprinde şi ceva 
nou. Kolul pe care îl are simetria corpului animal în determinarea tropismelor 
nu mai este acelaş cu rolul pe care îl are în reflexe. Comparaţia cu barca mânată 
de lopeţile aşezate simetric nu se mai potriveşte acestora. Simetria are negreşit 

■şi la ele un mare rol, dar nu aşa de hotărâtor. Aceasta se poate recunoaşte din 
legile următoare găsite dePflueger, studiind reflexele la broaşte, precum şi din 
toate complectările aduse acestor legi de către fiziologii contimporani. I. Când 
excitaţiile sunt slabe, reflexele se produc prin nervii motori ai şirei spinării,, 
de pe aceeaş parte şi la acelaş nivel, unde se găsesc şi firele sensitive care au 
adus excitaţiile. II. Când excitaţiile sunt mai puternice, reacţiunea are loc 
şi pe partea opusă, în membrul corespondent, adică prin nervi motori simetrici. 
III. Excitaţiile şi mai puternice iradiază de jos în sus spre centri medulari su
periori, provocând reacţiuni în muşchii situaţi la diferite înălţimi. IV. In sfârşit 
excitaţia se poate generaliză, când este puternică; şi atinge centrii cranieni 
din măduva prelungită, de unde sunt distribuite reflexele spre toţi muşchii cor
pului, chiar şi de sus în jos. La aceste legi, în cari se vede îndeajuns schimbările
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aduse de structura măduvei spinării în rolul sinţetriei corporale, fiziologii adaogă 
legea de localizare, după care legătura dintre excitaţie şi reflexe are tendinţa să 
se localizeze în elementele măduvei cari o mijlocesc, şi legea de coordonare a 
mişcărilor reflexe. In coordonare, mai ales, diferenţa intre reflexe şi tropisme se 
accentuiază. Coordonarea mijloceşte mişcări simultane şi mişcai succesive în
dreptate spre un bine lămurit scop biologic. Graţie lor animalul ajunge să aibă 
mişcări individuale adică acomodări speciale corpului său. Când aceste coor
donări sunt multă vreme repetate, aşa că sunt intrate în memoria materiei ner
voase, ele se pot transmite dela o generaţie la . alta, şi atunci ele înlesnesc 
dela naştere, adaptările animalului. Aceste reflexe, coordonate dela na^ştere, 
le numim instincte şi cu acestea ne depărtăm cu desăvârşire de mecanis
mul tipic al tropismelor. In adevăr, prin instincte,, reiaţi unea dintre animal 
şi mediu ajunge cu totul alta. Erau tropismele, şi într’o oarecare măsură refle
xele simple, răspunsuri mecanice la excitaţiile unui mediu constituit din linii 
de forţe anonime, instinctele sunt din potrivă răspunsurile unei individualităţi 
animale, caracterizate prin hereditatea speciei. Mediul căruia aceste răspunsuri se 
adresează nu mai este un mediu de forţe anonime. Insectele cari îşi depun ouăle 
pe anumite materii în descompunere; păianjenul care îşi pândeşte victima ce 
vine să se încurce în plasa ţesută de el; paserile cari, îşi clădesc cuibul; peştii cari 
înnoată în cârduri pentru a-şi depune ouăle în anumite regiuni ale apei; mami
ferele cari îşi hrănesc puii la sân; etc., în sfârşit toată lumea vertebratelor, şi 
ceva dincolo de această lume, răspunde prin instincte^ la nişte trebuinţe orga
nice, dar în vederea unor anumite obiecte sau momente simţite din mediul ex
tern. Aceste animale reacţionează prin mişcări coordonate, şi în acelaş timp ele 
diferenţiază mediul extern în impresiuni coordonate trebuinţelor lor; ele trans
formă câmpul de forţe anonime în înfăţişări individuale de obiecte

Această de a doua coordonare este la început foarte imperfectă faţă de 
aceea a mişcărilor, dar totuş ea există. Listinctele de apărare şi de agresiune, 
atât de răspândite în lumea animală, nu s’ar putea înţelege fără înfăţişarea duş
manului sau a pericolului. Animalul cu instincte nu se orientează în mijlocul unui 
câmp de forţe anonin^e, ci în mijlocul unui câmp de înfăţişări sensoriale. lajtă-ne, 
prin urmare, ajunşi la un mecanism de relaţiune cu totul altul decât acela al 
tropismelor. Sistemul nervos a operat o îndoită organizare. A organizat miş
cările animalului, cărora prin memoria hereditară le-a dat caracterul de in
stincte înnăscute, şi a organizat în acelaş timp impresiunile mediului prin dife- 
renţiarea simţirilor. Un mecanicist riguros nu ar găsi în instincte un material 
pe care. ar putea să-l descurce aplicând numai şi numai legile mecanice. Nu 
mai punându-le alături de faptele vieţii conştiente ale animalelor superioare 
şi ale omului în special, instinctele apar ca mecanice, căci atât de izbitoare 
este deosebirea între ele şi faptele conştiinţei.

Ce trebuinţă nouă, şi încă aşa de intim legată de conservarea organismului, 
stăpâneşte mamiferele superioare, pentru ca proprietăţye de sensibilitate ale 
acestora, să se sistematizeze într’o funcţiune nouă, acea. a .conştiinţei, func
ţiune cu manifestări deosebite de instincte?
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4. CONŞTIINŢA FUNCŢIUNE DE OKIENTAEE PENTEtl MEDIUL 
SOCIAL. — Răspunsul la această întrebare este aproape pregătit gata în con- 
sideraţiunile de mai sus. Pentru a ne uşura înţelegerea să luănx dintre mami
fere pe om singur, fiindcă omul face cel mai larg uz de funcţiunea conştiinţei. 
Pără să intrăm în examinarea mecanismului acesteia, să vedem ce rol au re
flexele şi instinctele în organismul omenesc şi unde începe să se simtă insufi
cienţa acestora. In vieaţa externă, vizibilă, rolul reflexelor şi al instinctelor, adică 
al mişcărilor determinate de excitaţii cari n’au trecut deloc prin conştiinţă, 
aproape că nu se arată. Mai totdeauna, chiar când conştiinţa lipseşte în mo
mentul când se produce mişcarea, manifestările externe ale omului sunt răs
punsuri la excitaţii cari au fos^t odată conştiente. In afară de conştiinţă, pot 
fi produse: închiderea pleoapelor ochilor la apropierea bruscă a unui obiect; 
tusa venită prin iritaţiunea epidermei gâtlejului; strănutul prin iritarea 
suprafeţei interne a nasului; tresărirea piciorului, când este ţinut suspendat 
şi lovit sub genunche pe tendonul patelar, etc. Aceste mişcări de regulă în 
afară de co.nştiinţă se pot produce totuş şi cu conştiinţă. De multe ori se 
poto prî prin voinţă. Câteva altele se produc în toate cazurile fără conştiinţă. 
Aşa, bunăoară, strângerea pupilei ochiului, când cade pe ea direct raza de 
lumină, şi tremuratul, cu sbârlirea pielei (ca la gâscă), sub excitaţia 
frigului. La instincte enumerarea este foarte redusă. Unii vorbesc de mi 
singur instinct omenesc: acela al suptului pe care îl găsim la copilul mic. In 
manifestările externe, vizibile, omul are puţine reflexe, şi instincte aproape de 
loc. In manifestările din mediul său intern însă, lucrurile se schimbă. Aci, re
flexele şi coordonările de reflexe, constituesc instrumentul indispensabil al ce
lor mai felurite funcţiuni organice. Sângele circulă în artere, inima bate, respi
raţia prin plămâni se face, temperatura corpului se ţine constantă, glandele 
interne secretează, funcţiunea de reproducţie se îndeplineşte, se nutresc ţesutu
rile, etc., toate prin reflexe. Din mediul intern omenesc nu lipsesc nici tropis
mele, căci ce sunt hormonii şi corelaţiunile interne decât reacţiuni fizico-chi- 
mice, întocmai caşi tropismele? Prin urmare, numai relaţiunea cu mediul ex
tern a determinat la om apariţia conştiinţei; acî s’a produs trebuinţa de 
care vorbiam. Dar în relaţiune cu mediul extern sunt şi animalele celelalte. Cum 
fac acestea de se menţin în vieaţă fără să aibă nevoie de conştiinţă, sau în tot 
cazul se mulţumesc cu o conştiinţă puţin desvoltată? Dacă ar fi să credem unoi 
spirite sentimentale, omul nici că a câştigat prea mult prin adaosul conştiinţei. 
Cu ce măiestrie se orientează animalele în natură, graţie instinctelor! Cu ce 
mişcări precise şi repezi răspunde câinele la cele mai slabe impresiuni externe! 
El ştie să se orienteze după urmele de miros lăsate de stăpânul său, — urme 
pe care omul aproape că nu şi le poate imagina, necum simţi; — el poate fără 
pericol să se strecoare prin cele mai cotite drumuri, — nu aleargă el liniştit sub 
burta calului, care merge în trap, fără să se lovească nici în dreapta, nici în 
stânga de'picioarele acestuia? Unde ar fi în stare omul să.execute un asemenea 
sport? Şi apoi câinele nu este dintre animalele cele mai dibace. Funcţiunea con« 
ştiinţei a mâncat la el mult din puterea instinctelor. Dar sunt atâtea animah
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inferioare, care răspund impresiunilor din mediu cu o îndemânare nemai pome
nită. Musca, batjocura de muscă,-nu se înşeală să aleagă o picătură de vopsea 
albă în locul unei picături de lapte; ori un grăunte de zaharină în locul unui 
grăunte de zahar. Albina colindă munţi şi văi şi vine drept la stupul de unde a 
plecat. Calul distinge dela distanţă iarba udată de izvor de iarbă uscată; iar 
noaptea el îşi găseşte drumul pe culmea cea mai îngustă de munte. Culcă ceva 
în dnimul omului şi el, dacă este noaptea, se va împiedecă; calul însă niciodată. 
Melcul de baltă are multă poftă de zahăr, dar nu-1 poţi înşelă sâ-i dai, în cât de 
mică măsură, zaharină în loc de zahăr. El are un simţ gustativ care lasă cu mult 
în urmă pe acel al omului şi concurează direct numai pe acela al insectelor. 
Peştii au un pipăit de care noi nu ne putem face idee. Gr^ie lui, ei se orien
tează în curentul de apă şi nu se cară cu apă cu tot în direcţia acesteia. Altmin
teri ar fi de mult golite de peşti apele noastre curgătoare. Apoi câte organe de 
simţuri la animale, de care noi oamenii nu facem uz, sau facem un uz foarte 
restrâns. O pisică găseşte găuricea de comunicat cu exteriorul, în cea mai întu
necată pivniţă, prin mijlocire curentului de aer pe care îl simte, pe perişorii din 
jurul botului, fie curentul cât de slab. Câinele, deasemenea simte cel mai slab 
curent de aer prin impresiunea ce acesta o lasă pe pieliţa umedă din jurul na
sului. Toate animalele acoperite de păr, îşi fac din păr nu numai un adăpost în 
contra frigului, ci şi un organ de simţit curentele de aer. Pasările, în loc de păr, 
se folosesc în acelaş scop de pene. Bufniţa are în jurul ciocului nişte pene de o 
sensibilitate uimitoare. In sfârşit, inutil să înşirăm mai multe cazuri, toate ani
malele pot să deştepte admiraţia noastră din cauza instinctelor cu care le 
vedem înzestrate.

Dar admiraţia pentru instincte nu îndreptăţeşte concluzia că funcţiunea 
conştiinţei este inutilă. La mamiferele superioare sunt acte în vieaţa de rela- 
ţiune care nu se pot săvârşi prin mijlocirea instinctelor numai, fie instinc
tele cât de iscusit plămădite. In adevăr. Pe suprafaţa întinsului pământ or şi în
cotro ne îndreptăm privirea găsim o relaţiune strânsă între animale şi mediul în 
care ele trăesc. Pasările sunt organisme croite ca să sboare liber în aer,* vier
mele ca să se târască pe pământ; peştele ca să înnoate în apă. Alimentele 
şi le găseşte fiecare animal în mediul lui natural. Pe fundul cel mai adânc 
al oceanului unde nu străbate rază de lumină ca să înverzească un fir de 
iarbă, şi unde este o linişte de moarte, fiindcă valurile de sus ale apei 
d’abiă ajung la câteva sute de metri sub suprafaţă, trăesc totuş, pe lângă ani
malele hrăpăreţe care se nutresc cu aceeace apucă din lumea celor de asupra 
lor, şi animale inofensive cu un schelet fin ca o dantelă, nemişcate pe loc. De 
unde se nutresc aceste animale ? Din microorganismele numite plancton ce cad 
ca o ploaie de sus dela suprafaţa oceanului. Acestea la rândul lor se nutresc 
din alte microorganisme vegetale. Intre toate este o corelaţiune perfectă. 
Pe suprafaţa, pământului deasemenea. Cu vegetale se nutresc im mare număr 
de specii animale, care la rândul lor servesc de nutriment altor specii carnivore. 
Sus în aer correlaţiunea continuă. Animalele de jos, insectele şi râmele sunt 
prada celor ce sboară deasupra lor, şi acestea, la rândul lor, sunt prada altora
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mai dibace şi mai puternice. Din vârfurile cele mai înalte ale munţilor şi până 
în adâncurile întunecate ale oceanelor, aceeaş luptă pentru vieaţă, 'aceeaş co
respondenţă între organismele care au foame de astâmpărat şi organismele care 

,pot servi drept hrană. Vegetalele sunt, în primul rând, acelea care servesc drept 
hrană. Intr’însele stă o putere de reproducere extraordinară. Animalele rudi
mentare urmează la o mică distanţă: şi ele se reproduc în cantitate enormă, 
precum şi pier în cantitate enormă. Sunt specii de peşti de mare, care dacă ar 
fi lăsate nevătămate câţiva ani s’ar îmmulţî întru atât că n’ar rămâne un locşor 
în ocean neocupat de ele. Sub iormele cele mai diferite yieaţa curge generos în 
valuri pe suprafaţa pământului, şi tot cu atâta furie vine şi secera morţii în 
urma ei. In lupt^aceasta uriaşă însă, cu toată mulţimea combatanţilor şi cu 
toată felurimear-arinelor de luptă fărăNcruţare, un fapt iese la iveală, un fapt ca
racteristic: animalele, pe care le-am avut până acum în vedere, nu cunosc lupta 
personală, precum nu cunosc nici afecţiunea personală; lupta între ele se dă pe 
specii.Lupul sfâşie nu o anumită oaie, ci or şi ce oaie; oaia mănâncă, nu un anu
mit fir de iarbă,ci iarba bună de păscut; uliul se năpusteşte nu asupra unui anumit 
puiu de găină, ci asupra or şi cănii puiu de găină; păianjenul prinde orice exemplar 
din specia muştelor de casă, etc.; peste tot înfăţişarea speciei în locul înfăţişărei 
persoanei. Chiar înlăimtrul fiecărei specii, animalele inferioare nu sa cunosc in
dividual între ele decât în cazuri excepţionale şi anume în moiuentele când se 
împerechiază pentru actul reproducţiei. Li restul timpului, indivizii aceleiaşi 
specii sunt necunoscuţi între ei. Din această împrejurare, numeroasele cazuri de 
canibalism. Sunt animale care îşi mănâncă propria lor progenitură. Insă la ani
malele superioare cazurile excepţionale se îmmulţesc si devin mai durabile. La 
acestea încep să se cunoască membrii aceleiaşi familii; iar în turmele organi
zate încep a se recunoaşte conducătorii. In sfârşit, omul este primul animal, la 
care excepţiunea devine oarecum regulă. El este singurul animal care desprinde 
totdeaima pe semenul său ca pe un obiect deosebit de restul mediului. El trăeşte 
în familie şi cu familia în societate. Omul este un animal social, prin nevoie 
organică. Diferenţiarea lui funcţională nu s’ar putea menţine, dacă nu i-ar veni 
în ajutor vieaţa semenilor din jurul său. Are copilăria cea mai lungă, adică ne
voie de o lungă pregătire până să poată înfruntă lupta pentru vieaţa, şi în 
această copilărie el este cu desăvârşire abandonat în mâna semenilor săi.

In relaţiunea sa cu mediul social, omul, dacă ar avea în zestrea 'sa orga
nică numai instinctele, ar fi foarte slab, oricât de iscusit plămădite i-ar fi in
stinctele. Aceeace Xîonstitue caracterul dominant al mediului social este însem
nătatea pe care o dobândesc într’însul individualităţile, faţă de care instinctele 
sunt fără valoare. Mediul celălalt,cosmic,poate fi redus la direcţiuni de forţe ano
nime, fiindcă faptele lui sunt repetiţiuni constante, şi or \şi ce animal, acumu
lând ereditar experienţa speciei, le poate preîntâmpină cu reacţiuni tipice, dar 
mediul social nu poate fi redus niciodată la forţe anonime. Aceeace este esen
ţial în lumea oamenilor, este fixarea individualităţii fiecărui om, iar faptele 
acestuia nu se pot preîntâmpină prin reacţiuni tipice. Faptele individului au 
într’însele totdeauna ceva nou; ceva la care nu se poate răspunde prin instincte.



CONŞTIINŢA FUNCŢIUNE- DE ORIENTARE PENŢRU MEDIUL SOCIAL 61
Pentru preîntâmpinarea acestui «nou» a fost nevoie de conştiinţă. Conştiinţa 
este funcţiunea în care se sistematizează activitatea sistemului nervos, în 
scopul de a pune organismul animal în relaţiune cu un mediu diferenţiat 
în obiecte şi fapte individuale. Conştiinţa n’a adăogat la perfecţiunea miş
cărilor animalului, dar a trăhsformat direcţia activităţii sistemului ner
vos. Eră, până la dânsa, această activitate îndreptată numai spre găsirea mij
loacelor'de reacţionare a organismului, acum, dcla dânsa, activitatea sistemului 
nervos are şi o direcţie inversă: ea se îndreaptă şi spre precizarea excitaţii
lor cari vin din mediul extern.. Câtă vreme nu se ivise conştiinţa, excitaţiile - 
se scurgeau în mişcările corpului, adică se supimeau selectării operate de dife- 
renţiarea organelor de executare; acum, dela apariţia conştiinţei, la diferen- 
ţiarea organelor de executare se adaogă diferenţiarea organelor de receptare a 
excitaţiilor: In funcţiunea simţurilor se produc asocieri constante şi durabile; 
se produc fuzionări şi diferenţiări cari pun în relief noutatea obiectelor şi a fap
telor individuale. Cum s’a ajuns la dobândirea acestei inversiuni în direcţia 
activităţii sistemului nervos, este o chestiune de fiziologie, în care nu este ne
voie să intrăm acî. Este destul să spunem că materia nervoasă este constituită 
din două elemente fundamentale: un element de natură centrală şi un element 
de natură periferică. Intre aceste elemente există diferenţe bine observate, între 
care una ne dă şi explicarea pe care o căutăm. Elementul periferic din ce în ce 
mai precumpănitor în sistemul nervds al animalelor superioare, permite conduc- 
tibilitatea iritaţiunii nervoase în ambele direcţiuni ale întinderii sale, pe când 
elementul de natură centrală numai într’o singură direcţie. Funcţiunea con
ştiinţei găseşte în proprietăţile, elementului periferic reversibilitatea pe care o 
utilizează apoi pentru vieaţa de relaţiune a organismului întreg. Orişic9,re ar fi 
explicarea reversibilităţii însă, scopul juncţiunii conştiinţei rămâne bine deter
minat. Ea este o funcţiune îndreptată spre coordonarea datelor simţurilor, spre 
individualizarea acestora. încetează activitatea simţurilor,încetează şi conştiinţa. 
Un bolnav, citat de fiziologi, care avea numai uzul vederii, cădea în somn de 
câte ori închidea ochii. Ori şi cine dealtminteri poate să observe asupra sa că 
funcţiunea conştiinţei se exercită numai în durata de trezire a simţurilor. Scopul 
de a individualiza excitaţiile, transformându-le din anonime în efectele unor 
obiecte sau fiinţe individuale, conştiinţa' nu-1 ajunge prin oglindirea exactă 
a excitaţiilor, fiiudcă ea este o funcţiune a vieţii organice şi nu o oglindă a 
lucrurilor. Lucrurile pe care ea le oglindeşte sunt produsele organizării sale. Cum 
vor fi ele, lucrurile, în adevărata lor realitate, nu ne este, dat să ştim prin simpla 
funcţiune biologică a conştiinţei. Adevărata realitate ni se desvăluie prin inter
pretarea datelor 'de conştiinţă. Funcţiunea biologică a conştiinţei se mărgineşte 
la înfăptuirile concrete, la intuiţiunea simţurilor.

Nefiind o oglindă, ci o funcţiune organică, este uşor de înţeles că pragul 
conştiinţei, adică gradul de intensitate minim pe care o excitaţie trebuie să-l 
aibă pentru a intră în conştiinţă este cu totul diferit de pragul iritaţiei pur 
mecanice, cum se găseşte la tropisme, sau al iritaţii nervoase, care dă loc 
reflexelor şi instinctelor la animale. Pragul conştiinţei poate fi în unele cazuri
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foarte ridicat faţă de pragul iritaţii simple nervoase. Conştiinţa este adeseori 
o piedică — un tampon amortizator — în calea excitaţiilor minimale. Aceasta 
explică pentru ce unele animale rudimentare, cum bunăoară musca şi melcul de 
baltă, răspund la excitaţii minimale de gust, la care nu poate răspunde omuL 
Tot caracterul de funcţiune organică explică faptul, că în câmpul luminos al 
conştiinţei nu pot fi prezente prea multe obiecte deodată, cum ar fi pe supra
faţa unei oglinzi miraculoase aşezată în faţa lumii externe şi interne. In sfârşit^ 
tot aceeaş cauză explică şi relativitatea conştiinţei. Obiectele din conştiinţă sunt 
dependente unele de altele, fiind elementele unei unităţi. Mărimea şi intensi
tatea fiecăruia, nu sunt absolute, ci relative. Cu un cuvânt, conştiinţa nu este 
proprietatea unei substanţe, cum este refracţiunea proprietatea suprafeţei cor
purilor lucioase, ci este o funcţiune pusă în serviciul unei unităţi organice, şi ca 
atare .un organism ea însăs.

5. OKGANIZAREA EEPKEZENTĂRILOK CONSTITUITE DIN MIŞ
CĂRI IN SCHIŢĂ. — Aceasta în ceeace priveşte scopul pe care îl are conştiinţa 
ca funcţimie de orientare în mediul social. Mecanismul conştiinţei, adică înşu
rubarea diferitelor activităţi nervoase pentru producerea actelor conştiente, 
este ceva mai lung de descris. Mai toate capitolele din ştiinţa psihologiei smit 
închinate cunoaşterei lui amănunţite. In trăsătuil generale el este următorul: 
Excitaţiile mediului extern găsesc în simţurile animalelor inferioare un aparat 
receptor pasiv. Animalele reacţionează la excitaţii primite, dar nu vin înaintea 
acestor excitaţii cu o pregătire specială. Sistemul lor nervos îngrijeşte să ca
nalizeze o cât mai grabnică activitate a muşchilor pentru a pune corpul în 
situaţie să se apere sau să atace, dar nu îngrijeşte să reţină excitaţia sau 
să o asocieze cu altele pentru a-şi constitui o imagină care să se substitue me
diului extern. Animalul inferior este o maşină de execntare, nu însă şi de înre
gistrare. Cu cât se diferenţiază sistemul nervos, şi cu cât animalul intră într’o 
vieaţă de relaţiune mai complicată, starea simţurilor sale se modifică. Din re
ceptoare pasive ele devin active. La înaeput le îndeamnă să devină active orga
nizarea mişcărilor muşchiulare însăşi. Aceste mişcări, des repetate, se asociază 
din ce în ce mai strâns cu aparatele de receptare ale simţurilor şi exercită un fel 
de contra reacţiune asupra acestora. Ele favorizează atitudinile corpului mai pri
mitoare de impresiuni, pregătesc astfel intuiţia rudimentară. Când animalul a 
ajuns să poseadă instincte complicate, atunci el a ajuns să poseadă şi in
tuiţia instinctivă. Dar până să ajungă la această treaptă, care este mult 
superioară, s’a mai petrecut ceva important în diferenţiarea sistemului nervos. 
Segmentele anterioare ale coloanei vertebrale au crescut în volum şi s’au 
diferenţiat în structura lor. Deodată cu această schimbare, ihateria nervoasă 
s’a diferenţiat şi ea în funcţiunile sale constitutive. Această dublă diferen- 
ţiare înlesneşte din ce în ce mai mult legătura dintre mişcările corpului 
animal şi aparatul simţurilor, fiindcă dă posibilitatea mişcărilor, să se lege 
cu simţurile pe zone şi nu în întregime. Pe când animalul inferior, răs
punde la o excitaţie cu mişcările corpului tot, şi prin urmare leagă mişcările 
în total de aparatul simţurilor, animalul superior răspunde la o excitaţie cu
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mişcările speciale a unui grup de muşchi, sau chiar cu mişcările unui muşchiu 
isolat. Animalul superior îşi divide reacţiunea şi îşi economiseşte cheltuiala for
ţelor şi la aceasta n’ar ajunge fără o prealabilă diferenţiale a centrilor şi materiei 
sale nervoase. Ajuns acî, un nou mecanism începe să se desemneze în activi
tatea sistemului nervos ăl animalului. Fiecare simţ se leagă acum de preferinţă 
cu anumite mişcări speciale, cari cu cât sunt repetate cu atât tind să se repro
ducă şi în lipsa excitaţiei care le-a dat naştere. Aceste mişcări cari tind să se 
reproducă, sunt primele reprezentări, adică primele gesturi de memorie ale ex
citaţiilor trecute prin simţ şi care pot servi drept înlocuitoarele lor. Ele sunt 
mişcări în schiţă, tendinţe motorii ca şi restul celor pe care le are animalul în 
memoria instinctelor sale. Aceste prime reprezentări ar fi fost stricate de cleştele 
puternic al instinctelor, dacă ar fi fost să fie localizate în măduva spinării. Di- 
ferenţiarea sistemului nervos le dădu însă posibilitatea unei alte localizări. Ele 
găsiră o localizare în segmentele anterioare ale măduvei spinării, lângă care se 
grupară ultimele şi cele mai diferenţiate simţuri. Negreşit, cadrul organizării 
totale a mişcărilor animalului se păstră mai departe; reflexele şi coordonarea 
lor în instincte continuară să determine orientarea animalului; numai că în lăun- 
trul acestui cadru Apărură acum organizări de mişcări speciale, cari, localizate în 
centri speciali, erau într’o colaborare mai repede şi mai strânsă cu diferitele sim
ţuri. Pe baza acestei organizări speciale, atitudinea animalului faţă de excita- 
ţiuni se schimbă treptat. Din pasivă ea deveni oarecum spontană, activă. Ani
malul deveni atent Excitaţiile primite prin simţuri nu se mai acmnulară în 
mecanismul instinctelor, cî întăriră schiţele de mişcare din centrii lor speciali, 
de unde apoi puteau să se reîntoarcă spre simţuri ca reprezentări. Vine însă un 
moment în care aceste reprezentări sunt atât de numeroase şi de bine organi
zate, încât cumpăna se schimbă în favoarea lor. Şi atunci, în locul instinctelor, 
sunt ele care mijlocesc orientarea animalului. Acest moment l-a atins omul.

6. INTKEGIREA CONŞTIINŢEI PRIN ORGANIZAREA «EULUI». — 
Organizarea reprezentărilor, oricât de desăvârşită ar fi ea, nu este încă organi
zarea conştiinţei omeneşti. Organizarea reprezentărilor ieşită din diferenţiarea 
instinctelor este prinsă şi ea în automatism. Ea este la baza conştiinţei, ciim 
este şi instinctul la baza reprezentărilor. Conştiinţa omenească este însă o func
ţiune care depăşeşte automatismul. Cum s’a ajuns la depăşirea automatismu-^ 
lui? Printr’o nouă organizare funcţională a reprezentărilor. Reprezentările, aşa 
cum le-am arătat până acî, stau în strânsă legătură cu simţurile; ele sunt oare
cum gesturile pe care le păstrează memoria dela excitaţile primite. Această 
legătură dintre fiecare simţ şi reprezentările lui se poate urmări şi topografi- 
ceşte în scoarţa cerebrală, pe a cărei suprafaţă se proiectează în direcţiune dia
metral opusă toate simţurile exterioare ale corpului. Alături de simţurile exte
rioare, proiectate prin scoarţa cerebrală există însă simţuri, fără aparate special 
de primire a excitaţiilor, dar dela care avem totuşi-impresiuni numeroase. Ace
stea sunt simţurile organice interne. Toate schimbările produse.în mediul intern 
al corpului: în compoziţia şi circulaţia s^gelui, în secreţiunea glandelor, în rit
mul mişcărilor inimii şi a diferiţilor muşchi interni, în absorbiţiile şi transfu-
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siile materiilor alimentare, în sfârşit, toate schimbările aduse în funcţionarea 
normală a organelor interne sunt cauze de excitaţie, întocmai cum sunt 
cauze de excitaţie schimbările petrecute în mediul extern, numai că exci
taţiile venite din mediul intern nu sunt prinse de un simţ cu un aparat 
special, cum ar fi pipăitul, auzul sau vederea, cî sunt prinse direct de materia 

, nervoasă în toate părţile ei. Aceste excitaţii dau naştere la reacţiuni orga
nice, iar reacţiunile lasă urme în materia nervoasă, şi tind să se reprezinte. Me
canismul simţurilor interne este acelaş ca al celorlalte simţuri, numai căel este 
foarte redus. El este de altmintreli cel primitiv, şi cel cu durată mai lungă. II 
găsind la organismele rudimentare funcţionând aproape singur, iar la organis
mele superioare îl găsim funcţionând alături de celelalte simţuri externe dife
renţiate pe suprafaţa corpului. Simţurile interne sunt la baza simţirii afective a 
animalului. Datele lor sunt hotărâtoare pentru funcţiunile organismului şi sunt în 
strânsă legătură cu instinctele de conservare. Un animai care n’ar simţi foamea 
şi setea; care n’ar simţi durerea şi plăcerea, rezultate din funcţiunile mediului 
intern, care n’ar avea frică şi n^ar reacţiona la atac, n’ar avea şanse să se men
ţină îp lupta pentru vieaţă. Aceste simţiri sunt toate de origină internă şi nu 
lipsesc nici unui anim.al. Şi cu toate acestea, înainte de apariţia omului, 
lumea animală n’a tras întreg folosul ce se puteâ trage din aceste simţiri. Faptul 
că ele erau permanente şi localizate peste tot în materia nervoasă, nu le-a fost 
de un prea măre ajutor. Simţurile externe cu toată intermitenţa lor, graţie spe
cializării Crescânde, atât în prinderea excitaţiilor cât şi în păstrarea repre
zentărilor, se dovedeau mai utile.

Omul este primul animal, care prin o fericită mutaţie adusă în mecanis- 
mirl simţurilor interne, a dat datelor acestora o nouă îndnunare şi cu aceasta o 
nouă organizare, — aproape că am puteâ zice o nouă cristalizare—reprezen
tărilor legate de activitatea lor. El a reuşit să individualizeze excitaţiile orga
nice interne, făcându-le însuşirile eului său propriu, — «conştiinţa de sine», 
— şi această individualizare internă el n’a coordonat’o celorlalte individu
alizări câştigate prin intuiţia externă, ci i-a dat un loc central raportând 
Ia ea pe toate celelalte. Prin această localizare centrală a eului, omul introduce 
o mare schimbare în automatismul reprezentărilor care se păstrează în 
"memorie. Automatismul memoriei, la el, în loc să se raporte la conservarea 
speciei omeneşti se raportă la conservarea sa ca individ. Memoria sa devine per
sonală. Fapta personală înlocueşte, la dânsul, instinctul.

Nu este acî locul de a intra în amănunte întrucât mediul social a provocat 
şi a susţinut această individualizare. Este destul, pentm înţelegerea conştiinţei 
ca funcţiune, ^ă ni se lămurească rostul ei în organism şi funcţiunile elementare 
din care ea se compune. Şi pe acestea le-am văzut. Conştiinţa este un instrument 
de adaptare la mediul social. Ea nu eliminează funcţiunile elementare ale sis
temului nervos, ci numai le -sistematizează într’o ordine nouă. Funcţiunile sis
temului nervos, rămân la om aceea ce sunt şi la animale; ele dobândesc însă 
prin o diferenţiare şi o distribuire alta decât la animale, o întrebuinţare cu totul 
nouă la om. Acesta'din urmă ajunge să-şi fixeze mediul extern în obiecte indi-
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viduale, si să se fixeze chiar pe sine ca^un centru lă care se raportează aceste 
obiecte. Ce este mai primitiv in această fixare, individualitatea externă sau 
individualitatea internă? este o intrebare, la care se poată răspunde în- 
tr’un fel sau altul, fără ca prin aceasta să se schimbe înţelegerea conştiinţei. 
Esenţiale în funcţiune^ conştiinţei sunt: 1). Inversiunea influxului nervos. In 
locul direcţiei obişnuite dela aparatul simţului receptor la reacţiimea orga
nismului, se ^3roduce o inversiune spre aparatul receptor sub influenţa schim
bărilor, mai ales a mişcărilor, produse în organism. Reprezentările rămase dela 
aceste schimbări provoacă activitatea simţurilor şi prin aceasta transformă în
făţişarea excitaţiilor. Animalul conştient este un animal care anticipă prin 
reprezentări experienţa simţurilor. 2). Convergenţa spre «eu», conştiinţa de sine, 
în locul automatismului. Automatismul este înlănţuirea naturală a fmicţiunilor 
nervoase şi ca atare el este la bază, fiind în acord cu curentul permanent al 
vieţei animale; conştiinţa este o funcţiune altoită pe automatism pentru a sa
tisface1 anumite momente ale vieţii de relaţiune. Din această cauză intermitenţa 
ei. Omul este conştient pe cât timp intervine convergenţa spre eu. Această con
vergenţă numai cu greu se poate obţine uneori. Şi chiar când se obţine uneori, 
uşor se pierde iarăşi. Somnul, oboseala, etc., îi întreţin o stare precară. Din această 
cauză conştiinţa apare ca fiind în luptă cu un principiu al răului, sau al întune- 
recului, aşa cum susţin moraliştii, sau în luptă cu inconştientul cum susţine psi
hologia populară. Adevărul este numai că automatismul ia locul conştiinţei, de 
câte ori condiţiunile complicate ale acesteia nu sunt toate reunite.

Orientarea prin mijlocirea conştiinţei este desigur omului mai folositoare 
decât i-ar fi orientarea prin instincte. Dar aceasta nu însemnează că orientarea 
prin conştiinţă — conştiinţa psihologică, bine înţeles, — este o perfecţiune. Mai 
întâi conştiinţa ea însăşi este o funcţiune care îşi caută perfecţiunea prin exer
ciţiu. In formele ei crude, adică neînfrânată de ştiinţă şi morală, ea este chiar 
o călăuză înşelătoare, mai înşelătoare ca in&tinctul. Instinctul nu este întovă
răşit de riscul care rezultă din vanitate, din ambiţie, din amor propriu, din 
glorie, şi din toate deşertăciunile personalismului, fiindcă la baza automatismu
lui nu este convergenţa egocentrică. De aceea între animale de aceaş specie nu 
există rivalităţile cari există între oameni. Vieaţa în mijlocul unei turme de ani
male este un paradis, faţă de vieaţa în mijlocul egoiştilor conştienţi. «Noutatea», 
de asemeni scapă inteligenţii animale — şi din această cauză manifestările ani-' 
malelor, tind prin repetire să ia caracterul faptelor mecanice, pe când omul 
devine fiinţa cu manifestări spontane, fiindcă prin conştiinţă el arfe simţul nou
tăţii. Dar de câte ori noutatea nu se preface la el într’o cauză de nelinişte şi ră
tăcire ? In sfârşit conştiinţa de sine este o mutaţie fericită în organizarea sim
ţului intern, căci graţie ei, se mobilează instinctul conservării de sine şi dim
preună cu acesta, întregul automatism al reprezentărilor. Din dualismul dintre 
înfăţişările obiectelor externe şi afecţiunile subiectului intern, omul îşi face un 
isvor de entuziasm şi de reflexiune, cu care îşi preîntâmpină greutăţile vieţii şi 
îşi potoleşte setea curiozităţii. Imaginile poetice cele mai frumoase ca şi adevă
rurile ştiinţifice cele mai practice au, la obârşia lor, întrebuinţarea analogiilor
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subiective pentru clasificarea şi legătura cauzală dintre înfăţişările externe, sau 
simbolizarea înfăţişărilor concrete prin elementele ce interesează individuali
tatea subiectivă. Fără convergenţa introdusă prin individualizarea simţirei in
terne nu ar fi fost cu putinţă evoluarea gestului spre cuvânt, şi cuvântului spre 
cunoştinţă. Dualismul dintre eu şi lumea externă a fost ftn generator de energie 
pentru fapta şi gândul omului. Dar a fost, în multe privinţe, un generator foarte 
capricios. Zeci, dacă nu sute de secole, el a ţinut în loc desvoltarea intelectuala 
a omului făcând-o să alunece spre iluziile antropomorfice şi animiste. Astăzi 
încă, cel măi puternic obstacol care întârzie mersul culturei omeneşti stă în 
innerţia credinţelor egocentrice.

BIBLIOGRAFIA. Despre înţelesul funcţiunii în biologie, comp. Dr. Grasset, La biologie hu7naineT 
1918; I. P. Morat, Trăite de physiologie, Paris; Preyer, ElSn. de physiologie (trad. germ., Alean, Paris). 
Tropismele: J. Loeb, La dynamigue des ph&nomknes de la vie (Paris, Alean, trad. dupi engl.); G. Bohn, 
La naissance de VintelUgence, Paris 1909; .I.Loeb, La conception mecanique de la vie (Paris, Alean, trad. 
din engl.); H. S. Jennings, Die niederen Organismen, ihre Reizphysiologie und Psychologie (trad. Leipzig, 
Teubner); Ergebnisse d. vergi. Physiologie^ cu numeroase studii în ultimele volume apărute. Asupra reflexelor 
şi instinctelor au apărut în ultimii ani multe scrieri de psihologie animală. Pentru cestiunile tratate în acest 
capitol a se vedeă: G. Eafka, Einfuhrung in die Tierpsychologie auf exp. und ethnol. Grundlaget Leipzig, 
Barth; numeroasele scrieri in limba engleză de Lloyd Morgan, Jennings, Tborndicke,Yerkes, etc.; in limba 
germană pe lângă scrierea citată de Eafka, in bibliografia mai veche: A. Bethe, Diirfen wir den Ameisen 
und Bienen psychische Qualităien zuschreiben? (1898, Pfliigers Archiv); H. E. Ziegler, Theoretisches sur 
Tierpsychologie (1900); v. Buttel-Reepen, Sind die Bienen Rejlexmaschinen? (Biol. Centralbl., 1900); F* 
Lukas, Psychologie der niedersten Tiere (1905); Erioh Wasmann, Instinkt und Intelligenz im Tierreich (1905); 
V. Strassen, Tierpsychologie; A. Forel, Das Sinnesleben der Insekten (1910); J. Lubook, Die Sinne und dos 
geisiige Leben der Tiere (trad. din engl. 1889); în limba franceză, din punct de vedere teoretic: Claparâde, 
G. Bohn şi H. Pieron, în diferite studii de revistă, iar pentru observaţiuni şi interpretării Fabre, Souvenirs 
eniomologiques, E. L. Bouvier, La vie psychique des insectes, Paris 1918, etc. Explicarea organizării repre
zentărilor ne este suggerată de cercetările lui v. Ueskuell şi v. Monakow;^ mai ales de scrierea Umwelt und 
ImienweU (1921) a celui dintâiu. Deosebirea între elementele periferice şi elementele centrale ale sistemului 
nervos in A. Ptitter, Vergleichende Physiologie, 1911. Ceroetăiile lui Monakow asupra acestui subiect sunt 
rezumate în Aufbau und Lokalisation der Betoegungen beim Menschen (Barth, Leipzig 1911).

CAPITOLUL ]IL
1. Fiziologia şi evoluţia simţurilor. Aparatul văzului. — 2. Mecanismul 

vederii şi reflexele corpului. — 3. Diferenţiarea simţurilor adaptate la excita- 
ţiuni mecanice. — 4. Formarea simţului static. — 5. Auzul la animale şi la om, 
Auzul la om în legătură cu articulaţiunile vocii. — 6. Mirosul şi gustul. — 
7. Simţurile organice interne.

1. FIZIOLOGIA ŞI EVOLUŢLV SIMŢURILOR. APARATUL VĂ
ZULUI. — Completăm cunoştinţele despre corelaţiunile biologice ale vieţii su
fleteşti cu câteva date mai importante din vieaţa simţurilor.

Animalele fixate de pământ, cum sunt unele specii de viermi, bryozoi şi 
brahiopode, precum şi peştii giganţi de pe fundul mărilor, n’au simţul vederii. 
Le-ar fi şi inutil acest simţ, întrucât ele n’au mişcări cari să aibă nevoie de con
trolul vederii. Nici plantele n’au celule simţitoare la lumină decât în părţile lor 
mobile. In schimb, de câte ori adaptările animalului se operează prin mişcări 
diferenţiate, întâlnim simţul vederii: inform la animalele cari se mişca greoi, 
în ritmul valurilor de apă sau al bătăilor de vânt; bine format, perfecţionat, 
la animale cu mişcări repezi, şi mai ales cu mişcări diferenţiate.

Organul vederii este constituit, la mamifere, din aglomerarea de neuroni 
sensibili pentru lumină, neuroni protejaţi şi ajutaţi în funcţiunea lor de aparatul 
extern al ochiului. (Fig. 6 şi 7).
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Aglomerarea neuronilor se numeşte retină şi ocupă de regulă fundul ochiu

lui. (Fig. 7, R). Ea poate fi considerată ca o ramificaţie a nervului optic, care 
la rândul său este o prelungire a materiei nervoase cerebrale. La vertebratele 
mai puţin complicate, precum şi la nevertebrate, aparatul ochiului este mult 
simplificat. De asemenea, la aceste animale, este mult simplificată şi retina. In 
structura cea mai redusă a retinei găsim totuşi, pe lângă celula periferică sen
sibilă la lumină, şi elementele nervoase, prin cari se stabileşte legătlira dintre 
celula periferică şi reacţiunile organismului. Forma pe care o ia celula periferică 
este variată. Ea depinde de evoluţia organismului întreg; este rezultatul inver
siunii reacţiunilor acestuia. La plante şi ia animalele nevertebrate aproape că 
ea nu se diferenţiază de restul celulelor. La animalele vertebrate, şi mai ales 
la acelea cu o vieaţă de relaţiune complicată, ea se recunoaşte cu uşurinţă, fiind 
înzestrată cu terminaţiuni bine specializate.

Succesivele adaptări ale sistemului nervos au reuşit 
să dea omului o retină diferenţiată, atât la suprafaţă, 
cât şi în adâncime. La suprafaţă, constatăm că omul 
îndreaptă spre lumină neuroni cu terminaţiuni, unele 
în formă de bastonaşe şi altele în formă de fuse (Fig. 6).
In adâncime, sunt numeroasele straturi de neuroni prin 
care trece iritaţiunea primită înainte ca ea să fie trans
misă la nervul optic. De diferenţiarea terminaţiunilor 
leagă fiziologii diferenţiarea culorilor. Părerea lui v. Kries 
este că terminaţiunile în foimă de bastonaşe (Fig. 6, por
ţiunea I din stânga), servesc pentru adaptarea ochiului 
la lumina de noapte, în care nu se deosebeşte decât alb 
de negru, iar terminaţiunile în formă de fuse (cele din 
dreapta), pentru diferitele culori ale spectrului solar.
Repartiţiunea acestor terminaţiuni pe retină, precum 
şi prezenţa lor în retina diferitelor animale confirmă 
părerea lui v. Kries. Animalele lipsite de neuroni terminaţi în formă de fuse 
nu simt diferenţa culorilor roşu, galben, albastru, verde, violet, ci numai 
lumină şi întunerec; culorile au pentru aceste animale semnificaţia intensi
tăţii, nu şi a calităţii. De asemenea după repartiţia terminaţiunilor pe retină 
se separă culorile de simpla lumină albă. Pe partea marginală a retinei lipsind 
terminaţiunile în formă de fuse, lipseşte simţirea culorilor vii, care se găseşte 
în porţiunea centrală a retinei unde sunt aceste terminaţiuni în mod condensat. 
Bineînţeles, simţirea culorilor nu este produsul numai al activităţii terminaţi
unilor neuronilor; până să fie simţire, această activitate se întregeşte cu alte 
activităţi din totalul funcţiunii vizuale. Tot aşa de importantă dacă nu mai 
importantă, este diferenţiarea în adâncime a retinei, funcţiunea diferitelor 
straturi de neuroni. In figura noastră avem vizibile numai patru straturi de 
neuroni, fiindcă figură este o reproducţie schematică. De fapt, când ţinem 
seamă de neuroni culcaţi (şi cari pe figură se văd numai între stratul 1 şi 2), 
neuroni cari mijlocesc asocierea celorlalţi, trebuie să admitem mai multe

Fig. 6.
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straturi. Este probabil că funcţiunii acestor straturi se datoreşte prefacerea 
iritaţiunii în simţire propriu zis de culoare.

L’itaţiunea începe prin a fi o simplă desasimilare, sau asimilare chimică, şi 
sfârşeşte prin lanţul neuronilor din straturile dela bază, să se transforme într’un 
proces bio-psihologic.

Teoriile cari se fac astăzi pentru a explică diferitele fenomene consta
tate în simţirea culorilor vor fi. primite în rândul adevărurilor neperitoare 
ale ştiinţei numai după ce ele se vor întemeia pe cunoştinţa exactă a. pro
ceselor ce se petrec în aceste straturi de neuroni. Deocamdată, adică pe timpul 
cât această cunoştinţă nu este definitivă, teoriile păstrează o valoare ipote
tică. Astfel este cazul teoriilor lui 1 oung-Helmholtz şi Hering. Aceşti fiziologi 
separă. diferitele culori în culori fundamentale, cărora le-ar corespunde anu
mite elemente sau procese în substanţa retinei, şi culori secundare, ieşite 
din combinaţia celor fundamentale. Iu categoria celor fundamentale punea 
Young şi apoi Helmholtz după dânsul, roşul, verdele şi violetul. Pentru fiecare din 
aceste treix culori ar fi existând, în retină şi în nervul optic, fibre nervoase spe
ciale. Când funcţionează izolat o specie numai din aceste fibre, avem una din 
cele trei (^ulori fundamentale; când funcţionează două împreună, avem o com
binaţie de culori; când funcţionează toate trei avem neutralizarea culorilor fim- 
damentale în lumina albă deplină. Faptele nu confirmă această teorie. Sunt 
bolnavi de vedere cari nu simţesc de loc culorile, sau simţesc numai o parte din 
culori şi totuşi au simţirea luminei albe. Albul n’ar trebui însă ^ă se producă 
decât prin combinarea funcţionării tuturor fibrelor, adică prin neutralizarea 
culorilor de roşu, verde şi violet, a culorilor cari tocmai lipsesc bolnavului. Pentni 
a remedia această insuficienţă Hering a publicat (1872—1874) o altă teorie. 
După dânsul, în retină ar fi'trei substanţe deosebite, din a căror procese de 
asimilare şi desasimilare ar fi rezultând două câte două culori complimentare, 
şi anume: substanţa alb-negru (în desasimilare alb şi asimilare negru)^ sub
stanţa roşu-verde (desasimilare roşu, asimilare verde), substanţa galben- 
albastru (desasimilare galben, asimilare albastru). Şi această teorie are lipsuri. 
Ea nu explică în deajuns rolul celor două feluri de terminaţiuni (bastonaşe 
şi fuse periferice). Fără îndoială o teorie cu adevărat ştiinţifică va veni după 
ce se va cunoaşte mai precis arhitectonica şi funcţiunile neuronilor din re
tină. De cunoaşterea acestora se mai leagă apoi explicarea deosebirii carfe se 
constată între vederea centrală şi vederea periferică sau indirectă. Eetina ochiu
lui nu transformă toate excitaţiile cari cad pe suprafaţa ei în vedere precisă. 
Excitaţiile cari cad pe partea periferică a retinei rămân neprecise, nebuloase ; 
ele servesc pentru orientarea generală, dar. nu pentru vederea precisă. In ve
dere precisă se transformă numai excitaţiile ce cad pe partea ei centrală. 
Această gradare de preciziune, pe lângă alte cauze pe cari le vom vedea mai 
jos, provine din structura elementelor retinei. In sfârşit, simţirea văzului pre
zintă: o mulţime de fenomene subiective, adică fenomene cari n’au o corespon
denţă directă cu lumea excita,ţiilor externe. Dintr’acestea, fenomenele de con
trast sunt cele mai caracteristice. Ele pot fi succesive şi simultane. Roşu con-
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trastează eu verde, galben cu albastru şi alb cu negru. Fixează cineva un 
obiect colorat în roşu, câtva timp, şi întoarce privirea pe ivn părete alb, în loc 
de roşu va vedea obiectul în verde. Tot aşâ în loc de galben va vedea albastru, 
şi în loc de alb, negru. Imagina consecutivă este în culoarea care contrastează. 
Culorile amintite se rechiamă şi în contrast simultan. Un carton mic cenuşiu 
pus pe un carton negru va părea cu mult mai deschis decât este în realitate. 
Tot astfel va creşte vioiciunea culorii, dacă punem un carton roşu pe un carton 
verde, sau un carton galben pe unul albastru. Artiştii pictori ştiu prea bine 

f efectele frumoase cari se dobândesc prin acest contrast şi de aceia le şi provoacă. 
Efectele de contrast sunt subiective, adică fără o corespondenţă directă în 
lumea externă. Dar fiînd subiective, nu ^nt fără cauză. Cauza lor stă în acti
vitatea nervoasă, care transformă şi sporeşte prin propriul ei fond iritaţiunea 
provocată de excitaţia externă. Unii dintre psihologii mai vechi le puneau 
pe seama unei judecăţi greşite *, cei noui le pun pe seama proceselor din însăşi 
structura retinei, şi în această direcţie stă desigur soluţia cea adevărată.

In aceeaş direcţie se va găsi explicarea multor alte fenomene subiective 
pe cari le prezintă simţul văzului. Vom avea ocazia să venim asupra acestora, 
când vom vorbi despre interpretarea pe care o dă conştiinţa datelor simţurilor. 
De aceia nu vom mai aminti dintre ele decât fenomenul lui Purkinye, după nu
mele fiziologului care l-a descris întâia oară, şi care este tot aşâ de car9;Cteristic 
ca şi contrastul. Privind la banda de culori pe care o prezintă spectrul solar, 
sub o lumină intensă şi siib o lumină slabă, constatăm următoarele: Sub o lu
mină intensă, roşul şi verdele încep a dispare cele dintâi, lăsând loc, pentru a se 
lărgi galbenul şi albastrul. Când lumina este prea intensă, dispar şi aceste două, 
iar spectrul ajunge de un alb strălucitor. Din potrivă, făcând ca să scadă inten
sitatea luminei, atunci avem o lărgire de partea culorii verde şi culorii roşu 
în paguba lui galben şi albastru. Dacă observăm numai felul cum se deplasează 
zona strălucitoare a spectrului, adică locul culorii mai vii, constatăm un fapt 
tot aşâ de interesant. Sub o lumină din ce în ce crescândă zona strălucitoare a 
spectrului jeade pe culoarea galben, iar după galben vine roşu. Micşorăm , 
lumina sub care privim spectrul, atunci zona strălucitoare este la verde, iar după 
verde nu vine roşu ci albastru. împerecherea între culori"este dar deosebită de 
cazul precedent, dimensiunea şi gradul de strălucire nu merg împreună decât 
pentru galben şi verde, nu şi pentru roşu şi albastru. Tot acest joc de culori 
n’^re însă nici o corespondenţă în mediul extern. întocmai ca şi contrastul el 
este datorit proceselor biologice interne; şi în special celor din retină. Gradarea 
culorilor în lumea externă se face după legi fizice; în ochiul nostru, după adap
tările organismului nostru. Din această deosebire, cu toată aparenţa contrară, 
noi suntem profitaţi. Dacă ochiul nostru ar răspunde exact la excitaţiile de 
lumină din mediul extern, atunci nici un corp nu ne-ar mai apare în conture 
precise; am vedeâ corpurile ca nişte pete de lumină difuză, umplând tot spaţiul 
despărţitor. Li realitatea fizică, nu există conture precise pentru culoare şi lu
mină. Lumina radiind, formează, după legile fizice, în jurul corpurilor, zone de 
coloraţiune difuză. Ochiul singur îşi localizează corpurile în conture precise, prin
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introducerea contrastului şi a gradării subiective de culoare. El vede realitatea, 
nu aşa cum o concepe fizicianul, ci aşa cum este mai potrivit pentru a uşura 
adaptarea organismului la mediul în care el se află.

% MECANISMUL VEDERII ŞI REFLEXELE CORPULUI. — Sim
ţul vederii percepe, pe lângă impresiimile de culoare, impresiuni de formă, de 
distanţă şi de mişcare. Obiectele externe sunt individualizate în spaţiu. Prin 
coloraţiune numai nu se produce această individualizare. Această individuali
zare se produce prin schimbarea de ppziţiune a retinei faţă de excitaţiile lu
minoase externe, şi mai ales prin fuzionarea impresiunilor de pe două retine deo
sebite în aceeaş imagine de obiect. Când retina îşi poate schimbă poziţiunea, 
atunci impresiile cari vin dela un obiect pot fi făcute să cadă pe porţiuni si- 

C.v. milare ale retinelor ambilor
ochi şi atunci ele pot provocă 
funcţiuni noui în centri ner
voşi de dincolo de retină, acolo 
unde se împreună activitatea 
ambelor retine. înainte de miş
carea retinei însă, pentru o 
bună vedere mai este nevoie 
şi de o apărare eficace faţă 
de o lumină prea' violentă şi 

0 intensă, care ar putea să strice 
structura chimică a neuroni
lor. Cu un cuvânt, pentru a 
da o vedere clară şi diferenţi
ată în spaţiu, retina are nevoie 
să fie ajutată de un mecanism 
de protecţiune, de acomodaţie 
şi de convergenţă în poziţiunile 
sale. Pe acestea le şi are îh 

aparatul ochiului şi în anexele acestuia. (Fig. 7). Mişcarea pleoapelor şi con- 
tracţiunea pupilei o apără de excitaţiile prea violente şi intense; inervaţiunea 
cristalinului (L) şi tot aparatul muşcular din prejurul ochiului îi servesc pentni 
a-şi varia distanţa şi poziţiunile, şi a-şi diferenţia astfel funcţionarea. Acest 
aparat al ochiului stă la dispoziţia retinei (R), nu ca un aparat strein şi pe 
de-a gata procurat, ci ca un aparat produs de organismul animal în adaptările 
lui treptate la iritaţiunea retinei. El este acumularea materială a reflexelor cu 
cari a răspuns vieaţa animală la excitaţiile de lumină venite din 4umea ex
ternă. In el se resfrâng diferenţele de mediu şi de evoluţie. Animalele cari 
trăiesc în apă nu pot avea confomiaţia pe care o are ochiul pasărilor. Dease- 
menea, animalele cu reacţiuni greoaie nu pot avea ochiul animalelor agile.

Lungul şir de animale care desparte pe om de începuturile vieţii, pare a 
fi avut, în ceeace priveşte mecanismul vederii, un singur scop: acela de a asi
gură reflexelor cari urmează iritaţiimii luminoase o autonomie dhi ce în ce mai

H.
Fig. 7. Ochiul.

R, retina. Ch^ choroidea; No, nervul optic; Ml, pata galbenă; 
Sc, sclerotica; Cv, corpul vitros; Cc, corpul ciliar; I, irisul; 
C, cornea; a K, apa dintre cornee şi cristalin; L, cristalinul.
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mare faţă de restul reflexelor corporale. Excitaţia de lumină care cade pe 
puţinele celule simţitoare de pe suprafaţa corpului unui vierme provoacă reac- 
ţilinile corpului întreg. Omida este heliotropă, şi înaintează sau se depărtează 
în mod mecanic de isvorul de lumină. Dacă omul n’ar avea pe retina sa decât 
un singur neuron sensibil la lumină, şi în dosul acestui neuron ar fi, cum ar fi 
şi natural în cazul acesta să fie, un singur nerv conducător de iritaţie, omul 
ar fi atunci un simplu animal heliotrop; ochii nu i-ar servi decât pentru o orien
tare mecanică a corpului său întreg. Izolarea de mişcările corpului a dobândit-o 
excitaţia vizuală numai treptat. La copilul mic apariţiunea luminii provoacă 
mişcarea corpului întreg. Copilul este faţă de lumină ca un animal heliotrop. 
Când intră în funcţiune mai mulţi neuroni de pe retină, atunci şi reflexele se 
complică. Dacă ochii rămân imobili, această complicaţiune totuş nu duce prea 
departe. Reflexele retinei imobile dau cel mult o orientare ofensivă sau de
fensivă corpului. Multe animale nu trec mai departe. Animalele mici, cum sunt 
insectele, se resimt prea puţin de imobilitatea ochilor din cauza preamarei mobi
lităţi a corpului întreg. g
Albina, bunioară, prin uşu
rinţa cu care îşi mişcă tru
pul, dă ochilor săi poziţiu- 
nile cele mai variate, şi 
ajunge astfel la o preciziune 
de vedere superioară multor 
mamifere. La omul format 
avem însă multiplicitatea 
neuronilor şi mobilitatea 
organului. Heliotropismul, 
sau reflexul corpului total, face loc unor înlănţuiri de reflexe fără repercu
siune asupra corpului total, dar cu atât mai complicate şi mai fine în orbita 
lor specială. Muşchii şi anexele ochiului omenesc întreţin cu corpul numai o 
relaţiune indirectă, dar tocmai pentru aceasta o relaţiune mai strânsă cu retina. 
Cu cât simţul vederii a devenit mai important pentru vieaţa de relaţiune, cu 
atât el şi-a scurtat rădăcinile din adâncul organismului şi şi le-a diferenţiat 
în schimb în imediata apropiere a ochiului.

Dintre părţile acestuia, singuri muşchii din diafragma iiisului (Fig. 7 şi 
fig. 8, I) păstrează o legătură cu centrii nervoşi în afară de craniu. Reflexele 
acestor muşchi, cari aduc constricţia şi dilataţia pupilei sunt comandate 
în parte de ganglioni simpatici şi medulari, şi în parte numai de centrii cerebrali 
prin nervul oculo-motor comun. Participarea centrilor din sistemul simpatie 
şi al măduvei spinării se explică uşor. Constricţia şi delaţia muşchilor 
irisului, fiind provocate de cantitatea şi repezeala excitaţiilor luminoase, 
sunt întru totul asemănătoare cu mişcările de apărare şi de ofensivă ale cor
pului întreg, ele sunt dar reflexe cari protejază funcţiunea vederii dimpreună 
cu tot organismul animal. Toate reflexele de protecţiune sunt legate de reflexele 
corpului întreg. Aşa, pe lângă reflexele pupilei, reflexele pleoapelor şi secreţi- ^

Fi?.
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unea glandelor la
crimale. Celelalte 
reflexe însă pierd 
legătura cu func
ţiunile vegetative 
ale corpului şi se 
concentră exclu
siv la ajutorarea 
şi diferenţiarea 

funcţiuni retinei.
Intre acestea 

avem reflexele 
cari produc aco
modarea vederei 
la distanţă prin 
contracţia şi di
latarea cristali

nului. Fig. 8 ne 
ilustrează acest 
mecanism. Sub 
presiunea mu-
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rea vederii s’a deplasat din centri creerului mediu spre centrii periferici ai 
creierului anterior. In fig. 9 avem ilustrat acest fapt. Sus (A) avem legătura 
dintre ochi şi creier la peşti. Constatăm aci că>localizarea se face exclusiv în 
creierul mediu (3). La mijlocul figurii (B), aveih legătura dintre ochi şi creier 
la reptile. Localizarea trece aci din creierul mediu, unde rămâne numai în 
parte, spre creienil intermediar sau păturile optice (2), şi creierul anterior (1), 
astfel că localizarea este împrăştiată pe câte, şi trele porţiuni ale creierului. 
In sfârşit, jos, (C) avem localizarea la mamifere. Aci creierul mediu (3) este 
aproape părăsit; fibrele conducătoare ale iritaţiunii vizuale trec prin păturile 
optice (2) pentru a se fixa în creienil anterior, şi anume în cireumvoluţiunile 
lui occipitale (1).

Organul vederii apare la mamifere ca o directă prelungire a creierului an
terior, cu care şi stă în deaproape comunicaţie. Neuronii retinei au dobândit 
o importanţă aşa de mare pentru adaptările animalului, mulţumită ajutorului 
dat de aparatul, ochiului. Acest aparat, pe lângă că a procurat un înveliş pro
tector neuronilor din retină, le-a mai dat acestora posibilitatea să-şi diferen
ţieze la extrem funcţiunea, prin aceia că a canalizat, repede şi izolat de miş
cările totale ale corpului, reflexele produse de iritaţiunile luminii. Simţul vă
zului este cel mai bogat izvor pentru conştiinţă, fiindcă funcţionarea lui este 
într’o largă măsură autonomă faţă de vieaţa organismului.

3. — DIFERENŢIAREA SIMŢURILOR ADAPTATE LA EXCITAŢII 
MECANICE. — Construcţia ochiului se prezintă foarte variată în lumea 
animală, fiindcă variate sunt şi mediurile în care pătriiii4e lumina şi apoi variate 
sunt şi treptele de evoluţie ale organismului vieţii. Crapul care trăeşte în apă 
nu poate avea ochiul şoimului care trăeşte în văzduhul înalt; unul are tre
buinţă de Vederea deaproape şi altul de vederea la distanţă; unul are ca exci
taţie a retinei lumina difuză pe care o dă apa şi altul raza vie a soarelui. 
Dar oricât de felurite sunt mediurile în care străbate lumina, şi oricât de 
felurite sunt nevoile organismului, excitaţia externă de lumină este aceeaş,. 
este raza luminoasă. De aceia planul construcţiunii ochiului odată găsit, de 
vieaţa animală, el a rămas aproape acelaş. Evoluţia l-a perfecţionat; l-a 
adaptat la diferitele nevoi, dar nu l-a schimbat. Altfel s’a petrecut însă cu pi
păitul, simţul care era ţinut să dea adaptare corpului animal la excitaţiile 
mecanice. Planul construcţiei acestui simţ este în veşnică schimbare, fimdcă nu 
numai felul de traiu animal este multiplu, dar multiple sunt şi cauzele cari pot 
produce excitaţii mecanice. Pot produce direct excitaţii mecanice obiectele 
cari se ating de corpul animal, prin frecare, prin apăsare, prin greutate, etc., 
şi iarăşi pot produce excitaţii mecanice oscilaţiile mecanice ale mediului, 
precum şi forţele mediului, între care lumina chiar, fiindcă înainte de a produce 
excitaţiile sale speciale lumina este o cauză de excitaţie mecanică. Sunt 
unii viermi, lipsiţi de ochi, cari reacţionează la lumină, ca la ori şi ce excitaţie 
mecanică. Pentru ei lumina are numai valoare mecanică. Simţul care avea să 
dea corpului animal o adaptare la excitaţiile mecanice, avea prin urmare o 
funcţiune prea eclectică de îndeplinit. Nici un aparat n’ar fi putut să-l proteagă
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Şl să-l ajute în toate ocaziunile. Excitaţiile mecanice sunt prea variate pentru 
ca reflexele lor să poată fi canalizate şi concentrate după un plan unitar. Aci 
este nevoie de planuri diferite. Simţul mecanic trebuia dar să se diferenţieze, 
Ceeace s’a şi întâmplat. In seria formelor animale el se diferenţiază treptat 
într’o mulţime de simţuri: simţul durerii periferice, simţul sexual, simţul pi
păitului propriu zis, simţul temperaturii cald şi frig, simţul apăsării şi al greu
tăţii, simţul încordării şi al mişcării muşculare, simţul static al echilibrului cor
poral, simţul auzului şi altele. Şi altele, fiindcă multe din ele ne sunt necunoscute 
ca structură anatomică şi ca funcţiune fiziologică, deşi în conştiinţă existenţa 

' ^ lor se trădează prin reacţiuni speciale.
Arsura, bunioară, nu este tot una cu du
rerea periferică; nici jupuiala cu arsura 
şi durerea; nici gâdilatul cu simplul pi
păit; nici desmierdatul, sau netezii-ea 
corpului cu gâdilatul sau pipăitul; nici 
uşurarea care se simte la ieşirea excre
mentelor prin anus, sau ruperea zgaibei 
unei răni vechi de pe piele, nu este de 
aceeiăş natură cu pipăitul; felurite sunt 
reacţiunile conştiinţei la excitaţiile me
canice, dar noi nu ştim să le deosebim 
pe fiecare după un criteriu sţiinţific. Un 
criteriu ştiinţific de deosebire am avea 
numai atunci, când am şti cu ce diferenţe 
în neuronii periferiei se leagă diferen
ţele de simţiri, şi mai ales dacă am şti 
de ce apărate speciale sunt ajutate di
feritele categorii de neuroni periferici. 
In această privinţă suntem foarte îna 
poiaţi. Corpul animal este acoperit cu o 
mare mulţime de neuroni, unii aşezaţi 
până aproape la suprafaţa pielei, alţii 

aşezaţi ceva mai în adâncime, cu toţii având proprietatea de a fi sensibili 
la excitaţiile mecanice externe. Intre aceşti neuroni însă foarte puţine deo
sebiri vizibile. Numai pentru pipăit, pentru apăsare şi mişcările muşculare, 
pentru simţul static, şi pentru, auz, mai ales pentru auz, există forme deo
sebite în terminaţiunile neuronilor, fiindcă acestea sunt puse în evidenţă prin 
aparatele speciale, cari primesc şi înlesnesc excitaţiile externe. La pipăit şi 
simţul apăsării avem aparatele consistând în celule şi corpuscule mici, care 
aşezate mai ales la rădăcina părului de pe corp, înlesnesc şi întăresc excitaţia 
externă. Firele de păr sunt ca nişte pârghii cari pun în mişcare aparatele 
şi fac ca excitaţia să fie cât mai bine simţită de terminaţiunile neuronilor. 
Pasările au penele îu locul părului. Unele animale, cum sunt cârtiţele, ajung, 
şi fără ajutorul firelor de păr, la acelaş efect, prin o diferenţiare bogată în

m

Fiff. 10.
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construcţia aparatului tactil. Pe botul acestor animale celulele şi corpuscu- 
lele ajutătoare se suprapun în straturi numeroase, în formă de coloană, aşa că 
terminaţiunile neuronilor, cari vin să primească excitaţia externă în mijlocul 
lor, primesc această excitaţie în condiţiuni foarte avantagioase. (Fig. 10^ 

Multe din animalele care trăesc în apă au simţul tactil tot aşa de rafinat 
dacă nu încă şi mai rafinat. Peştii n’au nevoie să se atingă de stânca ţărmului 
pentru ca să simtă şi să ocolească, este'destul resfrângerea apei care loveşte 
stânca pentru ca ei să ştie cum să se orienteze. Deşi mai greu de recunoscut în 
firele şi neuronii săi speciali, simţul muscular de asemenea este cu totul diferit 
de simţul tactil propriu zis. Animalele îl posedă pe o scară foarte întinsă. Simţul 
durerii periferice şi simţul temperaturii deasemeneă. Terminaţiunile neuronilor, 
lor şi aparatele lor nu se confundă deloc cu cele ale pipăitului. Fiecare din acestea 
îşi are apoi drunţuri deosebite prin care comunică cu creierul. Asupra acestui 
lucru nu mai încape mdoială. Dacă este greu să le deosebim după aspectul 
lor anatomic, le deosebim uşor în mod experimental. Sunt anestezice, cum este 
cocaina, care suprimă sezaţiunea durerii lăsând pe aceea de contact; sunt cazuri 
de boală, cum este seringomelia, care suprimă simţirea temperaturii, lăsând 
toate celealte simţiri neatinse. O experienţă simplă putem face şi cu vârfurile 
unui compas. Dacă încălzim vârful unui compas şi îl plimbăm pe suprafaţa 
pielii, fără a apăsa prea mult, fiindcă prin apăsare interesăm prea mulţi neuroni 
şi avem prea multe impresii, atunci constatăm că în anumite puncte ale pielii 
simţim numai contactul, în anumite altele cald, în anumite altele frig şi în 
anumite altele, dacă vârful este ascuţit, durere. Prin urmare, fiecare simţ îşi 
are neuronii săi speciali. Noi nu-i putem încă distinge, dar există. Deasemenea, 
în jurul acestor neuroni speciali, pentru fiecare simţ există şi dispoziţiuni or
ganice speciale, care dacă n’au aparenţa aparatelor complicate, cum este acela 
al ochiului, şi cum vom vedea că este acela al urechii pentru auz, au totuş func
ţiunea acestora în formă mai redusă. O indicaţie că aceste dispoziţiuni există 
ne-o dovedeşte faptul că fiecare din simţurile enumerate mai sus au localizări 
speciale pe suprafaţa corpului. Simţul durerii pare a fi cel mai desbrăcat de 
aparat extern. Terminaţiunile neuronilor lui vin până la suprafaţa corpului 
unde se ramifică liber, fără celule sau corpuscule de ajutorare. Şi totuş, nu 
toată suprafaţa corpului este egal de sensibilă la durere. Sunt anumite locuri 
ale acesteia unde terminaţiunile sensibile la durere sunt singurele care există. 
In corneea ochiului şi la rădăcina dinţilor, bunăoară. Probabil că îngrămădirea 
neuronilor unui simţ, mai mult într’un loc decât într’altul, este legată de con- 
diţiunile favorabile pe care acest loc le oferă reflexelor simţului în chestiune. 
Corneea ochiului şi baza dintelui, în cazul acesta, oferă condiţiuni mai favora
bile pentru durere decât pentru ori şi ce altă simţire. Asupra locurilor care fa
vorizează simţirea de pipăit suntem, fixaţi, şi bine. încă de mult este cunoscut 
că locurile de pe corp, care vin mai des în contact cu obiectele externe, adică 
părţile proeminente şi mobile, sunt cele mai înzestrate cu neuroni tactili. Aşa: 
braţele actinielor, tentaculele meduselor, vârful picioarelor la multe animale, 
antenele insectelor, ca şi vârful degetelor dela mâna omului, buzele şi vârful
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limbii, etc. Neîndoios, că în aceste porţiuni ale corpului reflexele, care însoţesc 
iritaţiunea produsă de atingerea unui obiect, găsesc condiţiuni prielnice de 
intensificare şi deaceea neuronii tactili se înmulţesc acî'mai mult decât în 
alte părţi ale corpului. Dease^enea la fiecare din celelalte simţuri mecanice. 
Punctele de pe corp în care.se simte temperatura, şi anume acele pentm cald 

şi pentru frig; punctele sensibile la gâdilat şi la excitaţia 
sexuală, punctele sensibile la mişcarea tendoanelor, etc., 
îşi au fiecare topografia lor specială. Simţul muscular, 
sau kinestetic, este şi mai circumsci^is. Neuronii sensibili 
la mişcările muşchilor îşi au locul în aparatul special al 
acestora. Cu un cuvânt, corpul animalului, — şi al omu
lui în special, fiindcă acesta este mai uşor de observat, 
— nu este acoperit în mod indiferent de terminaţiuni 
nervoase sensibile la ori şi ce excitaţiune mecanică, ci el 
prezintă zone bine detenninate, unele singuratice chiar 
cum este zona sexualităţii, altele aşezate simetric, în dublă 

sau multiplă repetiţie, în care predomină simţul 
pentru un fel de excitaţie. Formarea acestor 
zone o putem explică prin evoluţiunea trecută 
a vieţii animale. Aceea ce a funcţionat odată 
împreună, se ţine în legătură până târziu, foarte 

^ târziu, prin centri nervoşi cerebrali, care le-a 
I împreunat într’un act de adaptare la mediu. 
Vârful degetelor mâmii şi buzele gurii, bună

oară, au fost odată strâns legate în-vieaţa 
ancestrală omenească; ele sunt legate şi 
acum, precum se dovedeşte prin obser- 
vaţiunea cazurilor pe care le prezintă 
bolnavii suferinzi de leziuni cerebrale. La 
aceştia, foarte numeroşi în urma răsboi- 
ului ihondial, vedem anestezii cuprinzând 
o porţiune din suprafaţa buzelor şi o 
porţiune din suprafaţa mâinii, adică o 
întovărăşire datorită vechei legături an
cestrale pe care modul primitiv de alimen
tare o pmieă între buze şi degete. Şi tot 

astfel cu toate zonele sensibile de pe suprafaţa corpului. Raţiunea întovără
şirii lor stă în funcţionarea lor comună dela origmă. Pentru fiecare dintre 
simţurile enumerate, zona ţine locul de aparat special. %

4. FORMAREA SIMŢULUI STATIC. — Intre simţurile mecanice, fac 
excepţie, în ceeace priveşte aparatul extern, simţul static şi auzul. Aceste 
două, şi cu deosebire auzul, se bucură de aparate bine definite si aproape tot 
aşa de complicate ca acel al văzului.

Simţul static şi auzul sunt sub acoperişul aceluiaş organ extern, urechia.

Fig.11.
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dar îii două părţi deosebite ale acesteia. Mai precis: simţul de baştină în urechiă 
este cel static, adică simţirea poziţiunilor corpului; auzul s’a adăogatla acesta 
prin diferenţiarea urechii şi prin complicarea aparatului ajutător. Origina lor 
comună este uşor de recunoscut. Excitaţiile adequate pentru neuronii ambelor 
simţuri sunt oscilaţiunile produse în lichid, — lichidul care umple organul 
urechii, iar aparatul ajutător ambelor simţuri, la origină, prezintă acelaş plan 
de construcţie şi anume: terminaţiile neuronilor sensibili, în formă de mici 
perişoare sau cili, puşi în poziţiune să simtă, prin presiimea unor corpus- 
cule suspendate deasupra lor, oscilaţiile lichidului în care ele se află. Corpus- 
culele în suspensie se numesc statoliţi, iar locul în care se află lichidul, dim
preună cu tot aparatul de presiune asupra terminaţiunilor nervoase, se numeşte 
labirintul urechii, şi este dispus în formă de trei canale semicirculare, reunite 
într’un sac comun numit utriculus. La nevertebrate, în locul labirintului avem 
o simplă vesiculă 
numită statocită.

In fig. 11 sunt 
date diferitele va
riante de construc
ţie a statocitei care 
serveşte pentru 

simţul static la trei 
specii de meduse:
Cunina (A), Rho- 
palonema (B) şi Callianira (C).
Statoliţii -sunt însemnaţi cu 1; 
ei ocupă, cum vedem, poziţiunea
centrală, diferind numai ca număr şi grosime. Firele termi
naţiunilor nervoase sunt însemnate cu 2 şi au între ele 
diferenţe vădite. La A sunt numeroase în formă de periuţă; la B sunt ca 
firele pânzei de păianjen atârnate între celulele dimprejurul statolitului şi 
celulele păreţilor statocitei; la C sunt reduse la două terminaţiuni care prind 
statoliţii ca braţele unui cleşte. învelişul extern diferă şi el, păstrând totuş 
acelaş rol funcţional. Animalele care trăesc în apă rămân la diferenţiările pe 
care le prezintă simţul static. Ele n’au un aparat special care să înlesnească 
prinderea excitaţiilor sonice rezultate din oscilaţiunile aerului, pentru simplul 
motiv că oscilaţiunile aerului n'au posibilitatea să se continue în mediul apei 
şi să determine la adaptările animalului. Numai animalele care trăesc în aer 
şi-au adăogat la aparatul simţului static şi pe cel auditiv. Noul aparat a fost 
aşezat într’o prelungire a sacului primitiv care leagă canalele semicirculare 
ale labirintului. Fig. 12 ne ilustrează evoluţia lui. Utriculus (1) s’a diferen
ţiat mai întâiu (C) de partea sa de jos sacculus (2), încă înainte de a se 
fomm un aparat special pentru auz, apoi din sacculus, prin prelungire s’a 
diferenţiat macula lagena care a crescut, ajungând la mamifere, până a luă 
forma unui melc (F, 4). In noua despărţire a urechii s’au aglomerat într’o

Fip. 12
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membraaiă, numită membrana bazilară (F, 4), terminaţiile unei secţiuni din 
nervii cari intrau în urechea primitivă şi au constituit nervii proprii ai au
zului. In noul simţ s’a păstrat şi de aci înainte rolul pe care îl avea lichidul 
care umple întreaga urechiă (endolinifa), dar a scăzUt rolul statoliţilor, şi pe 
deasupra s’au adăogat funcţiuni noui în aparate speciale. Mulţumită funcţiu
nilor acestor aparate speciale s’a produs transformarea excitaţiilor mecanice 
în impresiunî de auz.

Impresiunile simţului static, adică iritaţiunile neuronilor cari se găsesc 
în cele trei canale semicirculare ale labirintului (Fig. 12, F, partea de sus) mijlo
cesc adaptarea corpului la poziţiunea de echilibru. Când corpul nu este în po- 
ziţiiinea lui naturală, lichidul care umple labirintul urechii oscilează şi depla
sează corpusculele suspendate întrînsul. Prin presiunea acestora, terrainaţiu- 
nile nervoase sO iritează şi produc reflexe. Aceste reflexe ajunse la conştiinţă, 
sunt sensaţiile statice, care informează de poziţiunea anormală. Un om bol
nav de această parte a urechii nu-şi va da seama de pierderea echilibrului său, 
decât prin mijlocirea simţurilor rămase sănătoase, vederea şi pipăitul. Bolnavul 
acesta, dacă va închide ochii, nu va putea să meargă. Când extirpăm la animale 
această parte a urechii, vedem încă şi mai bine raportul strâns dintre funcţiu
nea simţului static şi echilibrul corpului. Animalul lipsit de labirintul urechii, 
este cu totul nesigur în mersul său. Flourens, un ilustru fiziolog francez, a făcut 
asupra porumbeilor experienţe complete în această privinţă, experienţe care 
nu mai lasă nici o îndoială. Experienţele lui Flourens au dovedit chiar ceva mai 
mult. Ele au dovedit că este un raport strâns, nu numai între tot labirintul 
urechii şi atitudinile corpului, dar şi între fiecare canal semicircular şi anumite 
atitudini în spaţiu. Porumbeii cărora li se extirpă un anumit canal semicircular 
pierd reflexele care restabilesc poziţiunile anormale ale corpului din planul 
tocmai al canalului extirpat. Ar fi prin urmare o relaţiune între poziţiunea ca
nalului şi mişcările din acelaş plan ale corpului; fiecare canal ar reprezenta 
pentru conştiinţă o poziţiune deosebită, şi cum poziţiunile celor trei canale 
sunt în planul celor trei dimensiuni ale spaţiului, fiecare din cele trei canale 
ar reprezenta câte una din cele trei dimensiuni ale spaţiului. Experienţele lui 
Flourens s’au repetat asupra diferitelor animaje, cu acelaş rezultat. La animalele 
cărora li se pot scoate statoliţii şi înlocui cu firimituri de metal, ele sunt încă> 
şi mai demonstrative. Dacă apropiem de aceste animale un magnet, ele se în
vârtesc după cum magnetid atrage firimiturile de metal. Sunt ele în apă, şi 
acesta este mediul lor natural, atunci poziţiunea corpului lor este condusă de 
magnet. Experimentatorul le poate face să înnoate în ori şi ce fel de poziţiune, 
după cum învârteşte magnetul, fiindcă la aceste animale orientarea depinde 
în primul rând de simţul static. Mamiferele, şi în genere animalele care trăesc 
în aer, sunt mai emancipate de reflexele simţului static, bine înţeles, fiindcă 
ele se ajută mult de celelalte simţuri. Animalele care trăesc în apă, lipsite aproape 
cu totul de auz, şi având şi vederea limitată, recurg în schimb foarte des la 
adaptările conduse de simţul static. Deaceea simţul static este zestrea natu
rală a peştilor, la care se prezintă cu o deosebită rafinare.
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6. AUZUL LA ANIMALE ŞI OM. AUZUL LA OM IN LEGĂTUEĂ 
CU ARTICULAŢIILE VOCII. — In ceeace priveşte omul, simţul auzului 
este cel mai perfecţionat dintre simţurile care răspund la excitaţiUe mecanicer 
şi cel mai util, după vedere. Animalele celelalte fac prea puţin uz de acest 
simţ. Pasările întrebuinţează simţul pipăitului, simţul temperaturii şi simţul 
muşcular, fără a mai aminti de vedere, mai mult decât auzul. Peştii, în
calţe, au un organ rudimentar pentru auz, şi nu se folosesc aproape nici de 
acesta. Reptilele, batracienii, insectele, etc., aud, dar adaptărOe lor vitale nu sunt 
hotărîte atât de auz cât de celelalte simţuri. Această deosebire între auz şi restul 
simţurilor se explică numai în parte prin natura însăş a excitaţii. Este ade
vărat, că oscilaţiunile aerului care produc sonoritatea au o importanţă energetică 
cu mult prea mică faţă de vibraţiiinile eterului cari produc lumina şi căl
dura, şi care sunt răspândite cu atâta profuziune în tot universul. Oscilaţiu
nile aerului se ridică, ici şi colo numai, la o sonoritate apreciabilă în sgomotul 
talazurilor mării, în suflarea vântului şi freamătul codrilor, dar şi în aceste 
cazuri nu de excitaţiile, sonore depinde vieaţa organismelor, aşa cum depinde 
această vieaţă de raza de lumină şi de căldură. Totuş nu acî stă cauza deose
birii. Dacă importanţa energetică ar hotărî de importanţa simţurilor, atunci 
n’ar lipsi dintre simţurile omului simţul magnetic, receptiv de raze magneticer 
care sunt atât de răspândite şi poate tot aşa de utile vieţii ca şi razele căldurii. 
O cauză cu mult mai specială ţine/ simţul auzului într’o stare de inferioritate 
la animal, şi într’o aşa de mare cinste la om. Această cauză stă în legătura dintre 
auz şi voce. Omul şi-a perfecţionat auzul, fiindcă a avut putinţa să-şi diferen
ţieze vocea şi să-şi constitue uil limbagiu. Perfecţiunea auzului se sprijină pe 
asociarea lui cu aparatul mişcărilor de articulaţie vocală, mi. aparat cu totu 
în afară de organul urechii şi pe care animalele celelalte nu îl au decât foarte 
redus. Este aşă de mare importanţa acestui aparat străin de ureche, încât func
ţiunea lui serveşte drept criteriu pentru recunoaşterea animalelor cu auz. Ani
malele mute trec în genere şi drept surde. O reciprocitate care nu se întâlneşte 
la celelalte simţuri. Animalele care văd nu sunt numai decât producătoare de 
lumină. Vocea hotărăşte perfecţiunea auzului. Cu toate acestea nu este de dis
preţuit şi ajutorul pe care neuroni senzitivi aşezaţi pe membrana bazilară îl 
primesc dela aparatul propriu al urechii. Mulţumită acestui aparat,'oscilaţiunile 
externe ale aerului se colectează şi îşi precizează direcţiunea din care sunt ve
nite; se desfac în componentele lor, ceeace permite o diferenţiare la infinit 
a intensităţii şi calităţii lor; în sfârşit, se transformă, din oscilaţiuni aeriene 
Jn oscilaţiuni lichide, şi pot astfel să impresioneze terminaţiunUe nervoaser 
Aceste diferite acte se execută în cele trei părţi ale aparatului auditiv. (Fjg. 13,1. 
II, III). In partea externă, urechea care se vede (I), are loc colectarea oscila- 
ţiunilor pentru a fi înregistrate de membrana timpanului. Colectarea propriu zi& 
o face membrana timpanului, care desparte partea externă (I) de partea mij
locie a urechii (II); cartilagele musculare (1), care se văd, servesc mai mult la^ 
fixarea direcţunii. Unii oameni, pentru o mai bună fixare, mişcă cartilagele.' 
Dar cei mai mulţi le ţin imobile. In schimb anmalele le mişcă totdeauna. Cauza.
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pierderii mişcărilor de urechie la om stă în poziţiunea verticală a corpului aces
tuia. Poziţunea verticală înlesneşte şi cartilagelor imobile să prindă direcţiunea 
sunetului, pe când poziţiunea orizontală pe care o au în genere animalele, si
leşte la mişcări. Oscilaţiunile străbat canalul auditiv (2) şi colectate pe membrana 
timpanului (3), sunt transmise mai departe la oscioarele care umplu urechea 
mijlocie (4, 5, 6) şi care fiind strâns legate între dânsele le transmit ferestrei 
ovale pe care aderează ultimul oscior în formă de scară (6). Cu vibrarea acestui 
nltim oscior (6) vibrează membrana ferestrei ovale şi cu aceasta oscilează li
chidul urechii interne. Oscilarea acestui lichid este veriga esenţială .din lanţul 
faptelor care precede iritaţiunea... Deaceea boala poate suprima din fimcţiu-

Pi?.

nea urechii externe şi a urechii mijlocii, fără ca ea 
să suprime cu desăvârşire auzul. Dacă pereţii urechii 
interne (III) sunt intacţi şi lichidul dinăuntrul lor 
poate intră în oscilaţiune, auzul se păstrează, într’o formă redusă, cu toată 
pierderea celorlalte părţi ale urechii. întreg aparatul auditiv serveşte numai la 
diferenţiarea presiunii lichidului (endolimfa) asupra terminaţiunilor neuro
nilor senzitivi. Când aceastfi presiune este lipsită de lunga pregătire pe care i-o 
dă funcţiunile aparatului, ea rămâne curat statică sau tactilă, în tot cazul nu 
se ridică peste aceea ce se percepe ca sgomot brut. Cele mai multe animale 
îşi au auzul mărginit la simpla percepere a sgomotului. Urechia omului merge cu 
diferenţiarea oscilaţiunilor foarte departe. Ea mijloceşte terminaţiunilor ner
voase perceperea tonurilor curate, a timbrului şi a diferitelor acorduri între 
tonuri; adică, prin ea oscilaţiunile ajung la terminaţiile nervoase, într’o 
structură noiiă, şi cu mult mai fină decât la animale. Şi aceea ce este foarte ca-
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racteristic. dintre toate aparatele simţurilor, urechia este şi cel mai educabil; 
adică acela care îşi continuă mai îndelung perfecţionarea, chiar după ce şi-a ajuns 
desăvârşirea fiziologică. In acest fapt este o probă mai mult de legătura intimă 
a acestui simţ cu asociaţiunile extra-auriculare, despre care vorbeam mai sus.

In ceeace priveşte teoriile prin care se explică impresiunile de auz, suntem 
ţinuţi să ne mulţumim cu ipoteze provizorii, întocmai ca şi la văz. Cele mai 
răspândite teorii sunt acelea care se ilustrează mai uşor prin analogia fenome
nelor fizice. După Helmholtz, terminaţiunile neuronilor sensibili imitează re
zonatoarele din lumea materială. Sunt bine cunoscute funcţiunile acestora 
din urmă. Rezonatoare se numesc anumite obiecte, capacităţi de volum, 
sau coarde, care au proprietatea de a se unî în vibraţiune cu anumite tonuri 
din afară şi prin aceăsta de a intărî şi de a izola aceste tonuri. Aşa bunăoară 
diferitele cutii de lemn, din acelea care se văd în laboratoarele de fizică, sau 
diferitele coarde ale unui pian sunt rezonatoare pentru tonurile potrivite lor. Face 
cineva să se audă un ton în faţa acestor obiecte va observă atunci că o anumită 
cutie, sau o anumită coardă resfrânge tonul produs, făcându-1 să se audă mai 
tare sau dacă este produs deodată cu altele, să se audă mai bine şi mai distinct 
decât toate celelalte. Cutia sau coarda care se pune în unison cu tonul întărit se * 
numeşte rezonatorul acestui ton. Cum fiecare ton corespunde la un număr de vi- 
braţiuni pe secundă, se înţelege că proprietatea de rezonator a obiectului con
sistă în ritmul egal al mişcărilor lui, mişcări cari apoi, pentru mecanică, pot să 
se asemene cu acelea ale unui pendul. Teoria lui Helmholtz facş din firişoarele 
cu care se termină neuronii situaţi pe membrana bazilară din urechea internă, 
membrană cunoscută şi sub numele de membrana lui Corti, un fel de coarde 
rezonatoare pentru sunetele transmise din mediul extern. Firişoarele acestea 
având dimensiuni deosebite în grosime şi lungime, ar fi ca nişte coarde de pian 
gata fiecare să se pună în unison de vibraţiune cu vibraţiunile lichidului care 
le înconjură. Ele ar face asupra acestora opera rezonatoarelor: ar întări şi ar 
selectă vibraţiunile care se potrivesc dimensiunilor fiecăreia dintre ele. Mem
brana lui Corti cuprinde zeci de mii de firişoare nervoase, destule rezonatoare 
dar- pentru scara tonurilor cunoscută omului şi care se extinde între 16 şi 
40.000 (unii socotesc 25.000, cel mult) vibraţiuni pe secundă.

Teoria rezonatoarelor explică multe fapte din domeniul auzului, dar nu 
pe toate. Ea oferă mai ales o bună explicare pentru cazurile patologice. Sunt 
oameni cari nu pot percepe anumite tonuri, şi aceste tonuri, dacă ţinem seamă 
de numărul vibraţiunilor lor, se găsesc în grupe compacte, aceea ce ar cores-' 
puude, după teoria lui Helmholtz, la anumite pete întinse pe membrană. Ea 
explică în genere funcţiunea analitică a urechii omeneşti; putinţa omului de a 
percepe tonurile elementare din lăuntrul unui sgomot. Şi acordurile tonurilor 
se pot înţelege, într’o oarecare măsură. Este greu însă de înţeles cum se aud to
nuri care nu corespund la vibraţiuni reale externe, cum sunt tonurile de suma- 
ţiune şi de substracţiune, care întovărăşesc totdeauna prezenţa tonurilor ele
mentare, şi care corespund, cel de sumaţiune la suma vibraţiunilor celor două 
tonuri elementare, iar cel de substracţiune la diferenţa îiitre vibraţiunile celor
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două tonuri. Helmholtz a recurs pentru explicarea acestor tonuri, fără cores
pondenţă în lumea externă, la proprietăţile celorlalte părţi ale aparatului au
ditiv, la urechea mijlocie în special, şi până la un punct a reuşit. Dar greutăţi 
rămân, totuş. H. Ebbinghaus pentru a le înlătură propune o corectare a 
teoriei lui Helmholtz, în sensul de a nu socoti fiecare fir al terminaţiunilor 
nervoase cu proprietatea de rezonator specific pentru un singur ton. Acest 
mare psiholog al timpului nostru crede că neuronii membranei bazilare şi 
anexele lor centrale diferenţiază sensaţiile de auz nu atât după energiile 
lor specifice interne, cât după ritmul în care se produc excitaţiile. Termi- 
naţiunile prin natura lor sunt neutre, dar ele răspund la un anumit ritm de exci
taţie cu o anumită sensăţiune. In corespondenţa lor la ritm un mare rol 
îl are obişnuinţa, mai ales că, după părerea lui Helmholtz chiar, firişoarele 
nervoase nu au o elasticitate ideală, care să le pună în măsură să reproducă 
exact mişcările pendulului mecanic.

J. K. Ewald (1899) caută explicarea într’o direcţiune cu totul alta. Por
nind dela observarea, că pe suprafaţa ori şi cărui corp, căruia i se comunică 
vibraţiunile unui sunet, pulberea care îl acoperă formează figuri geometrice 

’ netede (în laboratoare se presară în tuburi de sticlă sau pe discuri de metal pul
bere de cretă sau de nisip), şi în special că pe suprafaţa unei membrane de gTimir 
aceste figuri se deosebesc după variaţiunea şi puritatea sunetului, Ewald crede 
că într’un mod analog s’ar fi petrecând lucrurile şi pe membrana bazilară. 
Fiecărui ton i-ar corespunde o anumită figură în reflexele membranei, care ar 
constitui excitaţia adecuată sensaţiunii auditive. Terminaţiunile nervoase n’ar 
fi adaptate atunci direct, ca nişte rezonatoare, la vibraţiunile lichiduluir 
ci ar fi adaptate la figurile de nivel pe care le-ar prezintă suprafaţa membranei 
bazilare. Această teorie, ca şi cea precedentă, este în concordanţă cu multe 
din faptele ce întâlnim la auz, dar ca o explicare a auzului însăş, nu poate fi 
considerată. Ea pregăteşte numai prin o analogie ingenioasă explicarea care 
se aşteaptă.

k MIROSUL ŞI GUSTUL. — Auzul este un simţ care s’a produs ulte
rior prin complicarea vieţii de relaţiune a animalelor. Elementele din care 
aparatul său este consituit când le găsim la animalele primitive, le găsim având 
altă întrebuinţare decât acea de a servi auzul. Oscioarele din urechia mijlocie, 
bunăoară, sunt urmele oaselor din branchile înnotătoarelor. Diferenţiarea func
ţiunii lui de aceea a simţului static este de altfel terminată târziu de tot; poate 

’niunai la om. încă şi la om este îndoeală. Multe cazuri observate ne dau dreptul 
să credem că la perceperea de simplu sgomot participă, la om, şi labirintul urechii, 
adică canalele semicirculare, în care se găseşte localizat simţul static. La ani
male această participare este sigură. O poziţiune tocmai contrară auzului o 
au mirosul şi gustul. Aceste simţuri sunt vechi şi nelipsite din vieaţa de rela
ţiune a animalelor; la om însă au o importanţă scăzută. Vederea şi auzul le-au 
suplinit aci, în bună parte, în serviciile pe care ele le aduceau organismului ani
mal. Mai toate animalele, în afară de om şi maimuţă, în adaptarea lor la mediul 
extern urmează impresiunilor de miros şi gust mai mult decât celor de văz şi
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auz. Numai omul schimbă acest raport. Adaptările lui sunt aproape exclusiv 
dirijate de văz şi auz. Insectele şi pasările chiar, care prin felul lor de vieaţă 
sunt nevoite să urmeze într’o largă măsură impresiunilor de văz, au totuş mai 
des recurs la adaptările provocate de miros şi gust decât are recurs omul. De 
unde provine ace.astă deosebire?

Mulţi au încercat să explice această deosebire de atitudine a omului , din 
starea redusă, unii zic degenerată, în care se găsesc la el mirosul şi gustul. Dar 
aceasta nu este o explicare. Este drept că aparatele pe care şi le-au format, 
ca ajutoare,neuronii de miros şi gust n’au la om complexitatea pe care o au apa
ratele de văz şi auz;—neuronii de miros aproape că sunt lipsiţi de ori şi ce 
aparat extern, terminaţiunile lor pătrund liber pe membrana pituitară care 
ca o mică insulă gălbuie încalecă spre partea din fund cele două canale ale na
sului, iar neuronii gustativi, presăraţi în cavitatea bucală şi mai ales pe limbă, 
deşi mai bine protejaţi de ţesuturile care le înconjoară, n’au în acestea nici ei 
un ajutor eficace pentru îndeplinirea funcţiunii lor senzitive, în ori şi ce caz 
nici aparatul lor nu se poate compară pe departe măcar cu acela al văzului, — 
cu toate acestea nu în lipsa unei structuri complicate, stă cauza deosebirii de 
aptitudine între om şi animale. Omul, cu simplicitatea structurii mirosului şi 
gustului lui, tot întrece pe multe animale care se bucură de reputaţia imui mi
ros desăvârşit. Câinele, bunăoară, simte unnele stăpânului său acolo unde nici 
nu gândeşti, dar câinele este în acelaş timp indiferent la multe mirosuri care 
există pentru om. Câinele nu se interesează de mirosul florilor şi în genere de 
mirosul tuturor obiectelor care n’au un raport direct cu hrănirea lui, pe 
când omul, da. Apoi omul, prin o educaţiune specială, îşi poate formă un miros 
şi un gust foarte fin. Sunt cunoscute cazurile mirositorilor şi gustătorilor de 
meserie pe care îi .întrebuinţează comerţul în alegerea tutunurilor, a vinurilor, 
a parfumurilor şi a altor specialităţi. Prin urmare, nu gradul de complexitate 
în structura simţurilor decide în mod absolut de importanţa pe care o are un 
simţ pentru vieaţa animalului; atâta complexitate are organul de miros la om 
ca să poată şi el să se ridice la diferenţiarea funcţională pe care o prezintă ma
miferele, care trec drepta aveă un miros excepţional; trebuie să fie o altă cauză 
care să explice scăderea omului faţă de animale. Această cauză şi este în adevăr. 
Ea consistă în legătura dintre simţuri şi conştiinţă. Omul, în deosebire de ani
mal, îşi are adaptările dirijate de conştiinţă şi nu direct de vieaţă simţurilor. 
Animalul le are instinctive. Dacă omul face uz de văz şi auz mai mult 
decât de miros şi gust, cauza este că primele simţuri sunt mai legate de 
conştiinţă decât cele din urmă. Conştiinţa, care intervine în adaptările lui, 
determină şi uzul pe care el îl face de datele simţurilor. Mirosul şi gustul sunt 
simţuri puţin importante pentru conştiinţă. Aceasta nu însemnează însă că 
ele pot să şi lipsească. Pentru vieaţa vegetativă ele păstrează o importanţă 
pe care o au la toate celelalte animale. Ele servesc mai puţin la elaborarea 
imaginii lumii externe, cât mai mult la deslănţuirea unor înrădăcinate instincte. 
Importanţa nervilor de miros şi de gust, stă nu atât îri aceea că ele ne fac să 
apreciem calitatea lucrurilor ce mâncăm sau bem. cât in aceea că ele pun în
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mişcare şi întreţin instinctul de niitrire, producând reflexele secreţiunii sucurilor 
interne din organele asimilaţii. Fiziologul Pawlow a dovedit aceasta în mod 
direct prin experienţe asupra câinilor; şi neîndoios câ aceste experienţe, dacă 
s’ar putea face şi asupra oamenilor, ar da aceleaşi rezultate. Mirosul şi gustul 
unui aliment, cum este pâinea bunăoară, nu atrage aceeaş secreţiune pe care o 
atrage mirosul sau gustul cărnii; zahărul produce un fel de secreţiune şi laptele 
altul; toate diferenţele la gust şi miros se traduc prin reflexe care aduc secre- 
ţiuni deosebite. Pawlow a demonstrat că secreţiunea sucurilor din stomac şi 
intestine anticipă contactul acestora cu alimentele/ sucurile lor se produc de 
mai înainte prin reflexele mirosului şi gustului, la care apoi se pot asocia con
diţional şi celelalte simţuri. Funcţiunile asimilaţiei sunt atârnate astfel de 

, vieaţa acestor simţuri. Mulţumită acestora, alimentele găsesc asimilaţia lor 
pregătită mai dinainte. Cele patru deosebiri pe care le avem în conştiinţa 
dela simţul gustului, în special, şi anume: dulcele, care este localizat mai 
mult în neuronii dela vârful limbii; amarul, localizat în partea posterioară a 
limbii; săratul şi acrul pe părţile laterale, — sunt fără mare interes, întrucât 
ele servesc pentru cunoaşterea lum.ii externe, dar întrucât servesc ca semnale 
de reacţiuni stomacale şi intestinale premergătoare pentru a pune corpul în 
măsură de a se nutri, ele sunt de cel mai mare interes. Deaceea, dacă minjfcea 
nu se îmbogăţeşte prea mult prin simţurile de miros şi gust, se întreţine în 
schimb corpul în stare de sănătate. Aceasta medicii o ştiu prea bine.

In ceeace priveşte mirosul, rădăcinile lui în organism par să meargă 
foarte adânc. Impresiunile lui, pe lângă că produc reflexele de alimen- 
taţiune, se leagă încă cu organele respiraţiunii şi ale sexualităţii. Un aer 
curat dilată pieptul, prin reflexele care însoţesc mirosirea lui. Un aer viciat 
dimpotrivă este evitat. Dela primele momente ale vieţii sale, omul reacţionează 
contra obiectelor cu miros urît.* Copilul, care nu ştie încă întoarce capul după 
lumină, lasă din gură ţâţa mânjită cu o substanţă puturoasă. Mirosul este mai 
aproape de instinctul conservării decât este văzul. Deasemenea şi la instinctul 
sexual. Numai după o îndelungată cultură, adică după o îndelungată inter
venţie a conştiinţii, şi aceasta, bine înţeles, este cazul numai la om, preferin
ţele sexuale se hotărăsc şi pe altă cale decât prin miros. Dar şi când se hotărăsc 
pe altă cale, aceea a mirosului, nu rămâne părăsită. Invitaţiunile lui deş
teaptă secreţiile glandelor sexuale, şi trezesc instinctul sexual în modul cel 
mai violent.

7. SIMŢURILE ORGANICE INTERNE. — Ultima categorie a simţu
rilor este aceea a simţurilor organice interne. Dar sunt acestea simţuri în înţe
lesul strict al cuvântului? In înţelesul strict al cuvântului poate că nu, fiindcă 
lor le lipseşte aparatul extern care caracterizează activitatea simţurilor celor
lalte. întrucât însă criteriul definirii simţurilor stă, nu în aparatul extern, ci 
în energia specifică a reacţiunilor cu care corpul şi conştiinţa răspund excita
ţiilor, întru atât se pot enumără şi ele printre simţuri. In ori şi,ce caz, chiar 
dacă numele de simţuri le-ar fi tăgăduit, rămâne acela de simfiri sau sensa- 
ţiuni. In organele noastre interne avem de sigur simţiri organice interne
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care nu se confundă cu cele arătate până acî. Simţirea foamei şi a setei, 
simţirea încordării şi oboselii muşchilor, simţirea deprimării corpului, simţirea 
îmbuibării cu mâncare, simţirea plăcerii de sănătate, de îmbărbătare, de bună 
stare; simţirea durerii fizice interne, sub diferitele ei forme: pătrunzătoare, 
tăietoare, vagă, adâncă, par’că te rupe, par’că te înţeapă, par’că te înnăbuşă, 
etc., toate aceste simţiri există şi nu se confundă de nimeni. Ele sunt însoţite 
de reacţiuni în organele corpului şi în conştiinţă; sunt sensaţiuni de sine stă
tătoare ca şi cele despre care am vorbit mai sus. Ele nu produc însă în conştiinţă 
efecte similare cu acele de văz sau de pipăit, nu duc la obiectivări externe. 
In această privinţă ele sunt foarte depărtate chiar şi de acelea de miros şi de 
gust. In mecanismul lor există dar ceva particular. înainte de a veni la el, 
să vedem de aproape în ce consistă acest mecanism în genere la toate 
simţurile. La simţurile externe, el consistă în următoarele: 1) excitaţiunea de
termină iritabilitatea nervului, 2) iritabilitatea nervului se transmite la un lanţ 
de neuroni şi este urmată de reflexe care, 3) fiind reversibile (sau reproducti- 
bile) formează, 4. aparatele de diferenţiare dm jurul şi spre ajutorul, sau spre 
educaţiunea neuronilor primitivi. Toate simţurile externe s’au format în chipul 
acesta. Excitaţiunea de lumină s. e^. a produs iritaţiunea neuronilor retinei; 
această iritaţiune a produs în lanţul de neuroni reflexe, care fiind reversibile, 
au diferenţiat treptat materia organică din jurul neuronilor primitivi până ce 
au format aparatul pe care îl admirăm noi astăzi. Tot aşa cu auzul şi tot aşa 

‘ cu celelalte simţuri. Acest mecanism, acelaş pentru toate simţurile externe, 
lasă loc totuş pentru unele diferenţiări. Lanţul de neuroni care primeşte iri
taţiunea nu este mai întâiu de aceeaş structură la toate simţurile. Apoi şi re
flexele n’au aceeaş natură. Unele pot fi constituite din simple mişcări şi încă 
din mişcări uşor de reprodus; altele din mişcări organice profunde, sau din 
secreţiuni care nu sunt uşor de reprodus. Aşa, dacă luăm văzul, constatăm 
că lanţul neuronilor din retină este cu mult mai complicat decât acela al 
neuronilor care primesc excitaţia mecanică de tact pe suprafaţa corpului. 
Reflexele care întovărăşesc iritaţiunea retinei apoi nu au profunzimea, re
flexelor de miros şi gust. In acelaş mecanism pot fi dar diferenţiări. Dacă 
la aceste diferenţiări corespund gradele de claritate cu care datele sim
ţurilor se interpretă de conştiinţă — şi aceasta rezultă din comparaţia dintre 
văz, auz şi celelalte simţuri externe, — atunci avem şi explicarea pentru ce 
simţurile interne organice nu produc în conştiinţă efecte similare cu acelea ale 
simţurilor externe. Simţurile mterne n’au aparate speciale de recepţiune. Aceasta 
însemnează că reflexele lor, consistând în secreţiuni, sunt prea difuze, sau con
sistând în mişcări, acestea sunt prea împletite în reflexele organismului întreg, 
pentru ca să poată fi reproduse uşor şi prin urmare să poată fi prinse uşor de 
conştiinţă. Un exemplu tipic ni-1 oferă, în această privinţă, simţirea durerii 
fizice interne. Nu este simţire mai cunoscută ca ea. Şi cu toate acestea, locali
zarea ei internă este foarte vagă. Oricât de puternică ar fi excitaţia la care 
ar fi supuse ţesuturile organelor interne, ele nu produc dintr’o dată durere. 
Chiar operaţiunile chirurgicale nu ajung la acest rezultat. Chirurgii sunt una-
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uimi îu a ne spune că pacienţii lor nu simt durerea în organele interne, ci numai 
în învelişul acestor organe. Reflexele care urmează excitaţii sunt de la început 
prinse în lanţul reflexelor vieţii vegetative şi nu ajung la conştiinţă. Numai 
când ele se\ întind asupra ţesuturilor externe, durerea îşi face apariţia. Fiziologul 
suedez T. Thunberg (1920) deosebeşte între durerea înţepătoare periferică 
şi durerea înnăbuşită internă. Pe suprafaţa corpului, cum am spus mai îna-inte, 
sunt foarte dese punctele în care se termină nervii primitori de durere, mai dese 
decât acelea prin care se dobândeşte sensaţiunea de presiune, iar condensarea 
acestor puncte se face pe zone diferite de a celorlalte simţuri tactile. Corpul are 
unele regiuni mai susceptibile de iritaţiuni dureroase decât altele, şi sunt chiar 
unele regiuni aproape exclusiv rezervate excitaţiilor de durere. In mediu in
tern aceste distincţiuni sunt şterse. Reflexele care însoţesc excitaţiile interne 
n’au nici caracter topogenic, nici caracter de energie specifică, ele devin clare 
pentru conştiinţă numai prin reflexele periferice secundare pe care le provoacă 
şi care sunt îndepărtate de locul de origină. Astfel destrucţiunea ţesutului pul
monar, în cazurile de phtisie, se simte, în afară de plămâni, pe torace; strân
gerile dureroase ale inimii se simt pe pereţii intercostali; convulsiunile stoma
cului pe peritoneu. La celelalte sensaţiuni organice faptul se repetă. Setea este 
provocată de desecarea sângelui şi a tuturor ţesuturilor corpului, dar ea este 
simţită pe limbă şi pe gâtlej. Foamea este un reflex general, dar se simte pe su
prafaţa externă a stomacului, etc. Cu cât mai profund pătrundem în organism, 
cu atât ne este mai greu să localizăm urmele din cotro şi unde s’a produs iri- ^ 
taţiunea. S’ar păreă că, în acest mediu intern, organismul nu se mai aşteaptă 
la ceva nou; toate excitaţiunile produse acî sunt urmate de reflexe tipice care 
se pierd în lanţul mişcărilor mecanice *, conştiinţa n’are acî pe ce să se sprijine. 
Numai când prin iradiare, iradiare pe care o înlesnesc formaţiunile centrilor 
nervoşi, reflexele interne trec asupra ţesuturilor periferice, numai atunci 
conştiinţa intervine.
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PARTEA III
FAPTELE DE CONŞTIINŢA

CAPITOLUL I.
1. Analiza conştiinţei. Definiţiuni. — 2. Mecanismul biologic al conştiin

ţei. Faptul fundamental.—3. Mecanismul inconştient, 
a simţurilor. — 5. Mecanismul conştient.

■ 4. Energia specifică

1. ANALIZA CONŞTIINŢEI. DEFINIŢII. — In vorbirea noastră zilnică 
termenul conştiinţă are un înţeles schimbător. Cei mai mulţi îl întrebuinţează 
în înţelesul pe care îl dă formula jurământului. «Jur pe conştiinţă», — adică 
jur ca o persoană care îşi dă seama de actele sale sub raportul moralei, sau drep
tului. Un om fără conştiinţă este un om amoral. In alt înţeles conştiinţa sem
nifică starea de trezire, opusă stării de nesimţire: a perdut conştiinţa (în 
urma unui accident, a somnului, a boalei, a morţii, etc.). Alteori, înţelesul se 
restrânge la înţelesul de atenţie, sau de memorie: «Muncitorii să aibă conştiinţă 
de pericolul ce-i ameninţă», adică, să fie atenţi şi să nu uite interesele lor proprii. 
In psihologie, termenul de conştiinţă să ia în două înţelesuri. Intr’un înţeles 
larg de simţire, fără a defini mai de aproape caracterele acestei simţiri; în înţe
lesul acesta conştiinţa se opune, ca mai sus, inconştiinţii; şi într’un înţeles re
strâns, acel ştiinţific, ca o simţire în care se întrunesc următoarele trei condi- 
ţiuni: 1) existenţa unui obiect, sau a unui ceva care apare; 2) ştiinţa, sau înţe
legerea aceeace există, şi 3) legătura cu eul. Conştiinţa în înţelesul restrâns 
al ştiinţei psihologiei este aşa dar totdeauna ştimţa despre ceva în legătură cu 
eul. Am conştiinţă, adică leg cu eul meu ştiinţa despre ceva. Fiecare dintre aceste 
condiţiuni este susceptibilă de grade. Câteodată domină apariţia obiectului 
în aşă grad că aproape nu se simte prezenţa eului. Alteori dimpotrivă atitu
dinea eului domină. Tot aşă priceperea înţelesului este câteodată directă şi 
repede, altădată indirectă şi înceată. Când, fără a gândi la ceva intenţionat, 
stăm şi privim, bunăoară, în jurul nostru, constatăm în simţirea noastră în
făţişări de obiecte, dintre care pe unele le pricepem (adică le ştim ce sunt) cu 
repeziciune, pe altele mai încet, pe altele aproape de loc; unele ne sunt indi
ferente, altele trezesc în noi atenţie şi interes afectiv; şi toate împreună se 
succed, fără ca una din înfăţişările obiectelor să se menţină constant. Dacă 
în loc de a privi, am sta să auzim la aceea ce se petrece în jprul nostru, sau am 
sta să privim şi în acelaş timp să auzim, felul de prezentare al conştiinţei nu
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s’ar schimbă, prea mult. Am puteâ. constată numai că lucrurile auzite n’au aceeaş 
preciziune şi repeziciune la pricepere ca cele văzute, dar încolo cazul ar fi iden
tic. Nu tot aşă însă, dacă în loc de a simţi lucruri văzute şi auzite, am simţi 
impresiunî de gust şi miros, am urmări amintirile din gând, sau am face să ni 
se deştepte sentimente în suflet: atunci înfăţişările obiective devin din ce în 
ce mai şterse şi mai atârnate de atitudinele eului nosti-u şi priceperea lor este 
mai grea şi întârziază. Chiar succesiunea lucrurilor simţite, nu.mai este aceeaş. 
Ir cazul din urmă succesiunea pare mai repede şi mai intermitentă. Pare că 
obiectele simţirii depind mai mult de eul nostru, şi ordonarea pe care le-o dă 
acest eu este mai schimbătoare. Cu un cuvânt, examinarea conştiinţei ne-o 
arată pe aceasta: ca un curs de simţiri, alternând între unele cu înfăţişări obiec
tive precise şi uşor de priceput, şi altele neprecise şi greu de priceput, simţiri 
ce sunt ordonate după atitudinele eului, care uneori se impune cu rol dominant, 
alteori cu uu rol şters. Cele două cazuri extreme şi extra de rare ale conştiinţei 
sunt: unul, acela în cara înfăţişarea obiectivă este aşă de puternică încât ab
soarbe în ea atitudinea eului (intuiţiunea pură„ sau obiectivismul pur), şi altul, 
acela în care, dimpotrivă, eul predomină, robind cu desăvârşire înfăţişarea 
obiectivă (in cazul emoţiunilor puternice, pasiunilor). Vieaţa obişnuită însă a 
conştiinţei se scurge între aceste două extreme.

O analiză a conştiinţei nu se poate, face de cât păstrind faptele conştiinţei 
în întregime, şi dând atenţie pe rând fiecăreia dintre condiţionările de mai 
sus, O analiză în elemente, aşă cum este analiza chimică nu se poate face asupra 
conştiinţei. Conştiinţa nu este o sinteză în înţeles chimic. Două atome H şi un 
atom O, combinate astăzi, mâine şi poimâine, dau chimistuhu acelaş corp H2 O, 
indiferent de timp. Identitatea între toate sintezele, provenite din aceleaşi 
elemente, este pentru chimie un adevăr subînţeles. In fapttil conştiinţei lucru
rile nu se petrec tot astfel, înfăţişările din conştiinţă se succedă totalizându-se, 
aşă că sintezele lor sunt totdeauna altele. Conştiinţa apare totuş identică cu 
sine însăş prin continuitatea atitudinilor pe care le are eul. Astfel că o con
ştiinţă poate să apară ddentică cu sine însăş, deşi conţinutul ei de fapt să fie 
diferit. Această identitate pe care o dă eul, nu are analogie în lumea anor
ganică.

Plecând dela condiţionările arătate mai sus, putem să dispunem întreaga 
vieaţă a conştiinţei în următoarele trei grupe de fapte.

A. Producerea înfăţişărilor obiective în conştiinţă. Sunt mfăţişări externe 
şi înfăţişări interne. Cele din categoria întâia le numim: lucruri, intuiţii, 
corpuri; cele din categoria a doua: reprezentări, sau idei.

B. Priceperea înţelesului înfăţişărilor obiective, dela cimoaşterea imediată 
până la cunoaşterea mediată a judecăţii,

C. Eul şi atitudinele afective; voinţa.
Fiecare dintre aceste trei grupe îşi are problemele sale ştiinţifice.
In grupa A. avem, ca mai principale, unnătoarele. înfăţişările obiective 

să produc în conştiinţă, prin mijlocirea simţurilor şi a centrilor nervoşi. Care este 
mecanismul care leagă activitatea simţurilor şi a centrilor nervoşi de faptele
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din conştiinţa? înfăţişările se pot luă apoi: 1) ca totalitate aşa cum le dă 
conştiinţa, şi atunci avem problema intuiţiilor externe şi a reprezentărilor in
terne aşa cum le cunoaştem din experienţa proprie, şi 2) ca rezultate din func
ţiuni m?i elementare, simţiri, sensăţiuni, şi atunci avem să ne ocupăm de coii- 
diţiunile în care se produc aceste scnsaţiuni şi de legile dependenţii în care 
stau ele ca fapte obiective, de procesele materiale fizice şi fiziologice. De obi- 
ceiu, pentru uşurinţa expunerii, studiul sensaţiilor trece înaintea intuiţiilor, 
deşi în experienţa noastră reală, noi avem în conştiinţă, întâiu intuiţii totale 
obiective, şi numai prin cercetări ştiinţifice ajungem să diferenţiăm sensaţiunile. 
Tot în legătură cu producerea înfăţişărilor obiective, externe şi interne, avem 
să ne ocupăm de chestiunea îngustimei câmpului conştiinţei şi de atenţie, o 
funcţiune care însoţeşte totdeauna intuiţia.

In grupa B, avem problemele cunoaşterii; dela înţelesul care însoţeşte 
direct intuiţia, şi până la cunoaşterea complicată prin abstracţiuni. In grupa 
aceasta intră mai toate cercetările pe care vechea psihologie le punea sub de- 

' numirea de inteligenţă.
Insfârşit în grupa C, avem atitudinile eului întrucât acesta se poate ur^ 

mări în faptele de conştiinţă. Eul are o sferă mai largă de manifestări decât 
are conştiinţa. Evoluţiunea lui, începe cu individualizările funcţionale incon
ştiente în mişcări şi tendinţe, adică înainte de conştiinţă, şi ea să termină cu 
formarea personalităţii şi a conştiinţei sociale, a căror manifestări trec dincolo 
de conştiinţa individuală.. In grupă C, sunt aşa dar de studiat atitudinile afec
tive şi mişcările voluntare, precum şi toate stările complexe sufleteşti, pe care 
vechea psihologie le punea pe seama facultăţilor sufleteşti. Reamintim însă că 
această separaţiune pe grupe nu corespunde unei separaţiuni între elementele 
conştiinţei. Ceeace am enumerat mai sus nu sunt elemente. In experienţa noa
stră conştiinţa se prezintă ca un bloc format din toate condiţionările de mai 
sus. Un fapt se numeşte fapt de conştiinţă întrucât el realizează o obiectivare, 
legată de un înţeles şi de unitatea eului. Sensaţiuni izolate, sau chiar intuiţiuni 
izolate sunt imposibilităţi sufleteşti. Sensaţiunile, intuiţiunile, afecţiunile şi 
mişcările voluntare vin totdeauna împreună, ca totalităţi sunt pricepute, sau 
con-şciute, iar izolarea lor este opera abstracţiune! ştiinţifice.

2. MECANISMUL pONŞTIINŢEI. FAPTUL FUNDAMENTAL. - Ca o 
introducere la studiul faptelor cuprinse în grupările amintite mai sus, vom 
schiţă mecanismul conştiinţei.

Faptul fundamental dela care pleacă mecanismul vieţii de relaţiune al 
ori şi cărui organism, cu sau fără conştiinţă, este faptul că organismul se con
servă pe sine prin reacţiunile corpului său. La animalele unicelulare corpul 
întreg reacţionează, în mod vizibil, şi reacţiunile lui sunt mişcări Titmice on
dulatorii. La animalele multicelulare fără sistem nervos complicat reacţiunile 
se fac de către o parte a corpului, dar corpul lotuş participă în întregime la 
acelea care se fac. Dacă această participare nu se vede, cauza este că ea 
împărţindu-se în foarte multe componente, parte dintre acestea se încrucişează 
şi opresc mişcarea corpului întreg. La animalele cu sistem nervos complicat,



90 CURS DE PSIHOLOGIE. PARTEA III. CAP. I
materia nervoasă ia asupra ei distribuirea reacţiunii corpului. Sistemul lor 
nervos se diferenţiază în organe receptoare, în centri şi fire de conducţiune şi 
reacţiunea urmează prin mijlocirea lui după un mecanism mai complicat. Faptul 
fundamental rămâne însă şi acî acelaş. Keacţiunea, care urmează unei schimbări 
de' mediu, este determinată de corpul întreg, deşi ea este executată numai de 
o parte a lui. Sistemul nervos, prin organizarea lui centralizatoare, înlesneşte 
corpului reacţiuni parţiale, chiar mişcări singulare, dar nu în toate cazurile, 
şi nu fără a-i da în schimb pe altă cale o solidaritate şi mai strânsă în producerea 
reacţiunilor. In cea mai neînsemnată mişcare, pe care o face un animal cu sistem 
nervos, să imprimă întreagă individualitate corporală a acestuia. Crescătorii 
de vite experimentaţi ctinosc fără nici o gTeutate, pe întunericul cel mai luare, 
fiecare vită după sunetul paşilor. Chiar şi aceia care nu sunt crescători de vite 
cunosc genul, vârsta şi sexul animalelor după simplul auz al mişcărilor lor. 
Individualitatea se imprimă cu atât mai distinct cu cât animalul are un sistem 
nervos mai diferenţiat. Omul, bunăoară, are toate reacţiunile sale individuali
zate, în cel mai mic gest al lui stau totuş imprimate caracterele corpului întreg.

1 Nu sunt doi oameni pe lume care să se mişte absolut la fel, deşi mişcările lor sunt 
făcute cu o parte a corpului şi unele sunt chiar singulare. Ceva mai mult: cu 
cât sunt mai singulare reacţiunile, cum sunt bunăoară acelea care constituesc 
scrisul, cu atât sunt ele mai individualizate. După mişcările ritmice ale inimei 
şi ale respiraţiunii, reacţiuni permanente şi generale ale corpului întreg, cu
noaşte cineva mai puţin individualitatea omului decât după caracterele lite- 
rilor pe care el le scrie. Sistemul nervos nu schimbă prin urmare natura reac- 
ţiunei organice. In fiecare reacţiune este răspunsul corpului întreg. Dacă reac
ţiunea să execută de câţiva muşchi, sau de o glandă secretorie numai, şi nu de 
corpul întreg, ea nu este mai puţin determinată de organismul corpului întreg. 
Centrul nervos care o produce direct este în strânsă conexiune cu tot restul 
corpului şi reacţiunea produsă de el este consecinţa acestei conexiuni.

Acest fapt fundamental trebueşte continuu să fi avut în vedere de acela care 
vrea să înţeleagă mecanismul conştiinţei. Conştiinţa când se adaogă la vieaţa 
organismului nu schimbă caracterul reacţiunilor organice, dimpotrivă ea îl 
întăreşte. Reacţimnle făcute cu conştiinţă, de ex. mersul, vorbirea, scrisul, 
toate actele voluntare omeneşti, sunt determinate de constituţia individuală 
a corpului în care ele se produc, şi rămân cu aceleaşi caractere de individuahtate, 
în tot cursul vieţii. Nu poate cineva să-şi schimbe după voie scrisul, bunăoară, 
decât pentru scurtă durată, şi chiar atunci nu în mod complet: sunt mijloace 
ştiinţifice de a regăsi originalul unui scris în dosul celor mai maestre contra
faceri. Toată ştiinţa anchetei judiciare se bazează pe acest adevăr. Vom vedea 
de altfel, din tot cuprinsul cărţii de faţă o mulţime de cazuri care vin să confirme 
acelaş adevăr. Conştiinţa prin determinările ei nu schimbă felul reacţiunii or
ganice, ci o completează. Legătura acesteia cu întreg corpul rămâne permanentă.

3. MECANISMUL INCONŞTIENT. — Pentru faptul acesta fundamental, 
că reacţiunile unui organism rămân cu caracterele individualităţii totale, fie 
că ele au fost sau nu precedate de conştiinţă, aşa cum sunt toate reacţiunile
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corpului omenesc, o singură explicare poate să existe, şi anume: conştiinţa 
găseşte mecanismul reacţiunilor organice constituit mai înainte ca ea să in
tervină în vieaţa animalului, — în,special a omului de care avem să ne ocupăm. 
Mecanismul conştiinţei se adaugă la acela al reacţiunilor organice, folosindu-1 
pentru dânsa, fără să-l modifice. In coij)ul omului, peiitm a vorbi numai de 
dânsul, se petrec o mulţime de reacţiuni la care conştiinţa nu ia parte. Toate 
mişcările ritmice ale circulaţiunii sângelui, ale respiraţiunii, ale secreţiunilor 
interne; tot ce se petrece în organismul lui pentru regularea alimentării, a 
temperaturii, a echilibrului corpului, a excreţiunilor, etc., scapă de intervenţia 
conştiinţei. Toate aceste reacţiuni însă se petrec prin mijlocirea sistemului 
nervos, şi ele pot deveni conştiente în anumite cazuri. Când ele devin conşti
ente, atunci atât cauza care le produce, precum şi felul în care ele se produc 
rămân aceleaşi; conştiinţa se adaugă, făcând să funcţioneze alţi centri nervoşi 
peste acei ce funcţionau mai înainte, dar fără să schimbe mecanismul ce se

Fiff. 14

găseşte la bază. Cunoaştem cu toţii bunăoară, înfăţişarea particulară pe care 
o iau perii şi pielea după corp, când cineva se desbracă intr’o odaie rece: peri 
după corp se sbârlesc şi la baza lor se formează mici ridicături aşa cum se văd 
pe pielea găinii jumulite, sau a gâştei (chair de foule după expresia franceză, 
Gănsehaut, după aceea germană). Acesta este un reflex al muşchilor dela 
rădăcina perilor, care se produce, când cu conştiinţa, când fără conştiinţă. 
Când el se produce fără conştiinţă, mecanismul său este cel arătat în fig. 14. 
Excitaţia de frig primită pe suprafaţa pielei S se comunică prin nervul sen- 
sitiv s la măduva spinării, care o primeşte prin rădăcinile ei posterioare, şi 
de acî trece direct la nervul motor centrifugal m din rădăcina anterioară a mă- 
duvei. Nervul motor trece prin ganglionul simpatic g s şi provoacă reflexul 
muşchilor (cu fibre netede) dela rădăcina pănilui (Fig. 14, M). Cauza acestui 
reflex poate fi însă şi de altă natură. Sgâriind pe giamul de fereastră cu un corp 
dur producem adeseori aceeaş manifestare pe piele. H putem avea apoi reflexul 
acesta pilomotor şi prin atingerea mecanică a pielii, când corpul se găseşte 
în anumite dispoziţii. Chiar şi fără cauză externă, gândind numai la ceva scâr
bos, sau antipatic, încă putem să-l avem. In cazuri de boală, şi de frică el se 
produce în condiţiunile cele mai variate (părul mi s’a făcut măciucă, zic fri-
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coşii). Manifestarea lui să întinde uneori peste suprafaţa pielii întregi, uneori 
numai pe o parte a pielii. In toate aceste cazuri mecanismului lui, cum am spus", 
funcţionează fără conştiinţă. Neuronul sensitiv primeşte excitaţiunea pe care 
o transmite neuronului motor şi acesta produce reflexul. Chiar în cazul când 
reflexul a fost provocat de amintirea unui obiect scârbos sau antipatic, cu 
toate că amintirea este conştientă, nu ne dăm seamă de reacţiunea produsă 
pe pielea corpului, şi reflexul rămâne sub conştient. Acelaş reflex însă îl 
putem avea însoţit de conştiinţă. Intrând într’o odaie friguroasă, ori auzind o 
scârţâitură neplăcută pe geam, ori gândindu-ne la ceva respingător, ori avem 
momente de frică, se.poate ca deodată cu reflexpl pilomotor să şi simţim un 
fior neplăcut pe suprafaţa pielii, o durere specială pe care n’o confundăm cu nici 
o altă durere dintre acelea pe care le mai simţim pe piele. Atunci reacţiunea 
nu mai este subconştientă, ei conştientă. Totuş reflexul, în mecanismul său nu 
se schimbă. Aceeaş sbârlire de peri şi aceleaşi ridicături mici gogoneţe ale pielii.' 
Prin urmare conştiinţa n’a schimbat natura reacţiunii. Ea poate s’o suprime 
uneori' pentru naoment, cum pot să fie suprimate de unii prin conştiinţă şi 
l3ătăile inimii pentru moment, dar când reacţiunea revine, ea revine cum eră 
şi în ante, când se făcea în mod inconştient.

4. ENERGIA SPECIFICĂ A SIMŢURILOR. — Să amînăm încă puţin 
completarea pe care o aduce conştiinţa la mecanismul de care ne-am ocupat, 
şi să vedem mai în amănunt cum se petrece legătura dintre excitaţie şi reac- 
ţiune. în cazul descris.

Am zis că nervul sensitiv transmite excitaţia primită la măduva spinării, 
de unde apoi aceasta trece pe nervulmotor, ca un reflex. Cum trebuie înţeleasă 
legătura dintre reflex şi excitaţia primită? Natura excitaţiei ca fapt fizic ex
tern, este cauza care produce reflexul? Dar natura ei, ca fapt fizic extern, este 
greu de fixat. Sbârlirea perilor şi ridicăturile pielii se produc din multe cauze ex
terne. Pot să fie produse de frig, de lovire, de împunsătură electrică(mai ales sub 
ceafă, puţin la o parte), de căldură chiar, de sunetul sgârieturii pe sticlă, etc. In 
cazurile de boală, cauzele surit şi mai diverse. Ele pot fi produse şi din cauze 
interne: gândul la ceva scârbos şi antipatic, frica, idea pe care ne-o facem că 
s’a făcut frig, fără să se fi făcut în realitate, etc. Prin urmare, aceleaşi reflexe 
corporale pot fi produse de cele mai diferite cauze interne şi externe. - Excita
ţia, ca fapt fizic, nu determină dar felul cum se va produce reflexul, căci 
vedem cele mai diverse fapte fizice producând acelaş reflex. Şi contrarul 
este adevărat: aceeaş excitaţie produce reacţiuni deosebite, după locul 
pe care cade şi după dispoziţia în care se^ găseşte corpul. Frigul provoacă, la 
unii, reflexul pilomotor, dar, la alţii el este inofensiv. In contact cu pielea el 
produce reflexul amintit, dar în contact cu nervul optic şi cu nervii dela rădă
cina dinţilor produce durere. In cazurile de boală, nu frigul ci căldura, este adese
ori cauza reflexului. Exemplele acestea se pot multiplică la nesfârşit, dacă 
lărgim cercetarea în tot domeniul vieţii sufleteşti. Peste tot găsim, că aceeaş 
excitaţie poate să dea loc la reflexe deosebite, şi că acelaş reflex corporal 
poate veni după urma diverselor excitaţiimi. Prin unnare nu de natura
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excitaţii, ca fapt fizic, se leagă felurimea reflexului ci această felurime 
trebuie să provină din natura neuronului receptor şi din a tuturor acelor 
neuroni care transmit excitaţiile. Acest adevăr, de mare importanţă 
pentru ştiinţa noastră, a fost formulat pentru prima oară de fiziologul 
Johannes Mueller, ca lege a energiei specifice a simţurilor. Cauza reflexului 
pilomotor, descris mai sus, nu stă în o anumită excitaţie fizică externă lui, 
ci într’o anumita constituţie şi dispoziţie a neuronilor care transmit excitaţi- 
unea. Aceşti neuroni sunt de aşa natură că ei ori când şi prin ori ce sunt 
excitaţi, aceeaş reacţiune produc. Lărgind această constatare pentru toate 
reacţiunile, simţurilor, Johannes Mueller zicea: ori prin ce fel de excitaţie 
sunt provocaţi nervii simţurilor (termenul de neuron, în loc de nerv, a fost 
introdus în ştiinţă numai în timpul din iirmă), ei dau totdeauna numai reac
ţiunile conforme cu energia lor specifică. Este excitat nervul optic, acesta dă 
loc la reacţiunea subiectivă vizuală; este excitat nervul acustic, acesta dă loc 
la reacţiunea subiectivă acustică, etc. Sunt excitaţi doi nervi deodată, cum 
este în cazul nostru, când provocăm sbârlirea perilor şi ridicăturile pe piele 
prui scârţâitul unui obiect pe sticlă, atunci se ivesc ambele reacţiuni cerute de 
energia specifică a nervilor: auzim scârţâitul şi simţim totdeodată fiorul ne
plăcut pe şira spinării; legea rămâne aceeaş.

Legea energiei specifice a nevilor are nevoie de o interpretare nouă, în 
lumina rezultatelor recente dobândite atât de fiziologie, cât şi de psihologie. 
Cu interpretarea, pe care i-a dat-o primul ei formulator ea nu dă o explicare 
suficientă faptelor. Sunt câteva fapte care contrazic legea; anume cazurile, 
în care constatăm că energia specifică a nervilor este fixată, nu dela naştere, 
ci este produsul adaptării organismului. Când această adaptare lipseşte, atunci 
lipseşte nervului şi energia specifică. Astfel un orb din naştere, cu toate că este 
înzestrat cu nervul optic, nu are impresiuni de lumină, când îi se excită direct 
acest nerv prin un curent electric; — el are însă impresiuni de auz excitându-i-se 
prin acelaş mijloc, nervul acustic, care este sănătos, — şi el poate avea şi de 
lumină mai târziu, după ce a fost operat de orbire. Prin urmare energia speci
fică nu a început să se producă în nervul optic al orbului decât după ce organul 
lui de vedere a începuţ să se adapteze excitaţiunii externe de lumină; cu un 
cuvânt, excitaţiimea externă nu este indiferentă. Aceste cazuri au şi făcut 
pe psihologul W. Wundt să interpreteze legea energiei specifice a nervilor în 
înţelesul că această energie este produsul treptat al adaptării aparatelor sim
ţurilor la excitaţiunile lumii externe. Animalele, în lunga lor evoluţiune philo- 
genetică, şi-au diferenţiat simţul general tactil, cu care au fost înzestrate pri
mele organisme rudimentare, în simţuri din ce în ce mai speciale prin adap
tarea terminaţiunilor nervilor tactili la diferitele genuri de excitaţii ale me
diului extern. La început exctaţiile de temperatură, de lumină, de sunet, etc. 
au produs numai reacţiuni tactile, în urmă însă formându-şi animalele aparate 
adaptate ca să le recepteze, ele au produs reacţiuni speciale de temperatură, 
de văz, de auz, etc'. Interpretarea lui Wundt este, de sigur, mai ştiinţifică decât 
formularea generală a lui Mueller; ea n’a reuşit totuş să mulţumească pe toţi.



94 o URS DE PSIHOLOGIE. PARTEA III. CAP. I
H. Helmholtz este de părere, că energia specifică a simţurilor se produce în 
partea centrală a sistemului nervos (în centrii după scoarţa cerebrală) şi nu în 
partea lui periferică, cum crede Wundt; aparatele simţurilor şi nervii condu
cătorii dela periferie la centru au rolul de a transmite iritaţiunea, şi nu de a 
o sensibiliza prin o energie specifică; aceasta din urmă este opera centrilor. 
Nervii conducătorii ar fi cţar de asemănat cu firele de telegraf, care transmit 
ori şi ce fel de semne tele^afice, lăsând ca interpretarea semnelor să se facă 
în urmă la staţiunea centrală de primire. In sprijinul părerii lui Helmholtz 
vine faptul, că la naşterea sa omul normal de astăzi 'găseşte adaptarea simţu
rilor pe deplin făcută, aşa că el are energii specifice înăscute. şi are. nu numai 
modalităţile generale ale acestor energii. împărţite pe simţuri, ci şi înlăuntrul 
fiecărui simţ are energii încă mai speciale. Astfel prelungirea nervului optic 
(retina) are nu numai energia specifică a reacţiunii generale vizuale, dar şi 
ener^i specifice pentru deosebitele clase de culori. In nervul acustic, de ase
menea, sunt fibre speciale pentru fiecare categorie de ton. Specificarea energiei 
este dar subdividizată încă dela naştere, aceeace ar fi greu de explicat prin 
teoria adaptării periferice.

Ambele interpretări însă, în lumina faptelor noui, se întregesc una pe 
alta, iar nu se opun. Cercetările comparate asupra vieţii animalelor, făcute în 
timpul din urmă, au întărit teoria adaptării dată de W. Wundt. Dar această 
teorie nu trebuie mărginită la aparatele simţurilor periferice. La adaptare ia 
parte întreg corpul animal. Adaptarea terminaţiunilor periferice singură ar fi şi 
fără folos, dacă cu ea n’ar veni deodată şi adaptarea interioară a corpului. Căci 
în adevăr, ce rezultat ar aduce o dispoziţie cât de potrivită a aparatului extern, 
dacă această dispoziţie n’ar fi continuată în tot restul sistemului nervos? 
Aparatul extern al simţului, cum ştim bine astăzi, nu copiază excitaţia exţemă, 
ci o semnalează prin reacţiunile sale proprii. Dar această semnalare ai* fi fără 
nici un efect, dacă dispoziţia bine adaptată a aparatului, n’ar fi secundată de 
adaptarea interioară a centrilor şi de adaptarea funcţiunii de conducere ner
voasă dela periferie la centru. Neglijarea acestei din urmă funcţiuni mai ales 
eonstitue slăbiciunea teoriei lui Wundt. Ea este şi cauza opoziţii aparente dintre 
(^le două interpretări. Funcţiunea neuronilor care conduc iritaţiunea dela pe
riferie la centru a fost neglijată şi de interpretarea lui Wundt şi de aceea a lui 
Helmholtz. Ea este totuş esenţială. Lanţul de neuroni care leagă aparatul ex
tern al simţului cu centrii cerebrah, nu este un fir de telegraf indiferent pentru 
iritaţiunea transmisă, ci este un şir de funcţiuni înlănţuite care elaborează 
continuu iritaţiunea primită. De aceea fiecare simţ îşi are lanţul său special 
de neuroni. Mrosul are nevoie pentru transmiterea iritaţiunii de puţini neuroni, 
— la unele animale de unul singur, — pe când văzul, în retină numai, are ne
voie de 7—8 pături de neuroni.

Lanţurile de neuroni diferă apoi nu numai prin numărul neuronilor cuprinşi, 
ci şi prin forma pe care o au aceşti neuroni. La fiecare neuron distingem o parte 
centrală, din care pornesc prelungiri de două feluri; prelungiri protoplasmice, 
care aduc iritaţiunea spre centru, şi prelungiri cilindru-axile, care duc iritaţiunea
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dela centru spre alţi neuroni. Nici forma pe care o ia centrul, nici lungimea pre
lungirile nu sunt la toţi neuronii la fel. Atât una cât şi alta sunt determinate 
de funcţiunile generale ale corpului, ca nutriţiunea şi circulaţia sângelui, fără 
de care funcţiunea nervoasă n’ar putea să se îndeplinească. In perm.anenţă neu
ronul stă legat de starea generală a corpului prin mijlocirea secreţiunilor me
diului intern în care el se scaldă. El nu transmite o iritaţiune nervoasă decât 
pe măsură ce condiţiunile lui interne — şi care sunt acelea ale corpului întreg, — 
sunt prielnice transmisiunei. Un neuron oxigenat suficient, prin o circulaţiune 
sănătoasă a sângelui, are altă funcţiune, decât neuronul intoxicat. Insuş apa
ratul extern al simţului nu poate funcţiona decât sprijinit pe vieaţa vegetativă 
a corpului întreg. Sistemul nervos simpatic, acela care serveşte pentru regularea 
vieţii vegetative a corpului, stă în permanente legături cu toate simţurile. înain
tarea iritaţiunei nervoase de-alungul nervilor nu este dar de asămuit cu înam- 
tarea curentului electric pe firul de telegaf; deloc nu corespunde această asemu
ire realităţii. înaintarea iritaţiunei nervoase se elaborează din neuron în neuron, 
şi chiar înăuntrul fiecărui neuron, prin deslănţuiri de energii interne, cari sunt 
în dependenţă de armonia corpului întreg. Unii compară această înaintare cu 
şirul de explozii succesive care se produc dându-se foc la un rîuşor de pulbere 
de puşcă. Nici această comparaţie nu este exactă. Rîuşorul de pulbere se aprinde 
fiecum, şi odată aprins el îşi continuă exploziile în mod mecanic, pe când iri- 
taţiunea nervoasă începe numai în anumite cazuri, şi odată începută, ea nu con
tinuă mecanic, ci trebuie să se elaboreze în fiecare neuron în parte, şi în fiecare 
neuron cu concursul corpului întreg. Aşa se explică pentru ce nu toţi oameni 
reacţionează în acelaş fel la excitaţiunile externe, şi pentru ce fiecare om, odată 
ce şi-a manifestat caracterul său de a reacţiona, rămâne în permanenţă cu acest 
caracter. Dacă nervii ar fi, ca firele de telegraf, indiferenţi la primirea şi la con
ducerea iritaţiunii nervoase, oamenii ar reacţionă cu toţi la fel, fiindcă natura 
fizică externă este pentru toţi aceiaş. Dai nervii nu sunt fire metalice, ci sunt 
funcţiuni legate de existenţa unui oraganism. Fiecare nerv supus iritaţiunii pro
duce reacţiunea care corespunde la constituţia internă a materiei lui nervoase, 
constituţie care implică pe aceea a corpului întreg în care el trăieşte; reacţiunea 
nervului nu este împrumutată energiei fizice externe, ci este isvorâtă, din natura 
organismului întreg. Liegea energiei specifice găseşte în această nouă interpre
tare formularea care concordă cu toate faptele experienţii.

5. MECANISMUL CONŞTIENT. — După lămurirea legăturei dintre exci- 
taţiune şi reacţiunea nervoasă, să revenim la mecanismul actului reflex. In ge
nul reflexului pilomotor, de care ne-am ocupat mai sus, sunt o mulţime de 
reflexe. întreagă vieaţa vegetativă a corpului este întreţinută de reflexele cen
trilor din sistemul nervos simpatic, care funcţionează ca un sistem autonom. 
Mişcările peristaltice ale intestinelor, mişcările stomacului, secreţiunile glandelor 
interne, pulsaţiunile sângelui în vine şi aorte, inspiraţia şi expulsaţia aerului din 
plămâni, regularea temperaturei constante a corpului, etc., etc., toate acestea 
sunt reflexe provocate de excitarea nervilor sensitivi simpatici, care avându-şi 
terminaţiunile lor pe suprafaţa diferitelor organe interne, şi fiind excitate prin
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presiuni mecanice sau procese chimice produc mişcări sau secreţiuiii. Conştiente» 
ele nu sunt decât în cazuri foarte rari, şi anume atunci, când sunt împedicate 
din mersul lor normal. Inervaţiunea, din beşica udului, din organele genitale, 
din glandele sudoripare ale pielii etc. şi cu deosebire inervaţiunea din diferitele 
regiuni ale muşchilor care iau parte la actul locomoţiunei şi la mişcările diferi
telor membre ale corpului, sunt însoţite adeseori de conştiinţă. Mecanismul aces
tor reflexe este acelaş ca şi acel pilomotor descris mai sus. Câteodată el rămâne 
inconştient, câteodată el este însoţit de conştiinţă. Cum intervine conştiinţa în 
acest mecanism? Fig. 15 după Ea.mony Cajal, ne dă o schemă sumară a răs
punsului pe care îl găsim în cărţile fiziologilor. Avem înaintea noastră reac- 
ţiunea pe care o face un muşchiu (C) in urma unei excitaţiuni primite 
pe suprafaţa corpului în D. Iritaţiunea nervoasă merge din D, prin pre

lungirile protoplasmice (d) ale neuronului D, şi prin 
^ prelungirea cilindru-ax în măduva spinărei (B), unde 

intră prin rădăcinile posterioare ale acesteia (c). Aci 
r (e) se împarte în două direcţii: una care merge în jos, 

şi alta în sus spre terminaţiunile protoplasmice (f) 
ale unui nou neuron. Direcţiunea această din urmă 
suie iritaţiunea până la creier. Iritaţiunea nervoasă 
trece mai întâiu de-alungul şirii spinării, unde poate 

să fie pusă în diferite legături cu alte iritaţiuni 
primite, care legături însă nu o fac conştientă; 
ea nu devine conştientă nici când a trecut în 
regiunea subcorticală a creierului ci numai când 
ajunge pe suprafaţa corticală a acestuia (g). 
Toate regiunile pe cari le străbate iritaţiunea 
prin măduva spinării şi prin centrii subcorti- 
cali ai creierului nu sunt indicate pe figură, 
pentru a uşura înţelegerea mecanisniului. Avem 
indicată numai staţiunea sensitivă terminală 

(g), de unde ea trece în prima staţiune motoare (A), pentru a se îndrepta, 
după ce trece prin mai mulţi centri subcorticali şi medulari (a), la neuronul 
(b) din măduva spinării, care o transformă în sfârşit în reacţiune muşculară pe 
partea (C) a corpului.

Această schemă sumară despre mecanismul conştiiţei este departe de a co
respunde adevărului. Ceva mai mult: ea este o piedică pentru cunoaşterea ade
vărului. Ea lasă să se creadă că mişcarea conştientă, în cazul de faţă mişcarea 
musculară, este direct creată de inpulsul pe care îl trimite iritaţiunea devenită 
conştientă; aceea ce este o complectă eroare. încerce cineva să producă o reac
ţiune muşculară, cu totul străină de reacţiimile obişnuite lui; să pronunţe un 
cuvânt străin; să cânte o melodie; să joace o figură de dans; să înnoate; să facă 
cel mai mic gest; să asude şi să-şi sbârlească peri pe corp, etc., numai prin con
ştiinţa ce are de excitaţiunile care provoacă asemenea reacţiuni l Din experienţa 
sa proprie, ştie fiecare, că numai mişcările intrate în deprinderile corpului stau

Fig. 15
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la dispoziţia conştiinţei. Conştiinţa nu se realizează direct în acte corporale; ea 
găseşte mecanismul acestor acte pregătit gata înainte de a influenţă asupra lor. 
Figura de mai sus poate să rămână numai după ce-i se adaogă următoarele co
recturi. Iritaţiunea pornită de pe suprafaţa corpului în D ;, şi transmisă prin 
neuronul D la măduvă spinării, n’a apucat în direcţiunea de sus, care suie la 
creier, de cât după ce multă vreme a bătut drumul direcţiune! în jos, acela care 
a împletit-o după multe dibuieli cu o reacţiune muşculară în C. Această «multă 
vreme» însemnează pentru reflexele amintite mai sus miile de secole ale evo- 
luţiunii vieţei animale pe pământ. După ce această primă împletitură între 
nervul sensitiv şi nervul motor a fost făcută, diferenţiându-se sistemul nervos, 
sau în cazul omului: segmentându-se succesiv coloana vertebrală, iritaţiunea s’a 
ridicat şi în direcţiunea segmentării, adică în sus. Aceasta s’a făcut prin ajutorul 
iritaţiunei recurente. Mişcarea produsă devine şi ea cauză pentru o nouăiritaţiune, 
care se transmite la măduva spinării printr’un neuron sensitiv, tot cum este tran
smisă şi iritaţiunea originară prin neuronul D. Ambele iritaţiuni se sprijină şi 
urcă împreună segmentele coloanei vertebrale, după ce dau ocazie la multe îm
pletituri, cari unele întăresc şi altele opresc reacţiunea primitivă. După multă 
trecere de Vreme, după ce mamiferele au apărut, iritaţiunea din D ajunge la 
scoarţa cerebrală, nu însă singură ci împreună cu iritaţiunile recurente. Aceste 
iritaţiuni recurente au staţiuni terminale sensitive pe suprafaţa creierului în
tocmai ca şi excitaţiunile originare ale simţurilor. Prin urmare figura de mai sus 
trebuie înţeleasă ca reprezentând ultimul arc reflex, acela ce se formează între 
ultimul centru subcortical şi neuronul de pe suprafaţa corticală, căci toate cele
lalte de desubtul ultimului centru subcortical sunt atât de numeroase şi de com
plicate că nu se pot ilustră pe figură. Ap oi trebuie complectată figura cu un neuron 
nou* pe suprafaţa cerebrală, cu acela în care sunt represintate iritaţiunile recu
rente. Bine înţeles şi cu aceste adaosuri suntem departe de a ilustră faptul însăşi 
al conştiinţei, ca fapt psihologic. Faptul psihologic nici că se poate ilustră. Chiar 
cuvântul mecanism este nepotrivit pentru un fapt sufletesc. Am întrebuinţat cu
vântul «mecanism» şi am schiţat ilustraţia în vederea uşurărei înţelegere!. Au 
fost schele ridicate provizoriu până ce înţelegerea să fie ajunsă. Cititorul va 
aveă să le înlăture el singur de îndată ce va pătrunde mai adânc în studiul

Mecanismul conştient se petrece pe scoarţa cerebrală între neuronii cari 
formează ultimele staţiuni ale, iritaţiunei sensitivo-motorii. Aceşti neuroni 
deţin impresiunile excitaţiilor externe, impresiunile recurente, şi inerva- 
ţiunea centrifugă spre aparatele de reacţiune. Conştiinţa este fuzionarea 
activităţilor acestor neuroni într’o nouă funcţiune unitară. Ea nu schimbă 
nimic din aceea ce se găseşte stabilit fiziologiceşte înaintea sa în func
ţiunile cari au precedat’o. Manifestările ei din punct de vedere biologic se măr
ginesc la selectarea şi gruparea manifestărilor cari se produceau şi mai* înainte 
prin centri subcortical!. Aceşti centri produceau coordonarea reacţiunilor prin 
asQciarea diferitelor impresiuni sensitive, şi câteodată ajungeau să-şi singula
rizeze reacţiunile prin faptele de inhibiţiune (de oprire) care isvorăsc din jocul
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aceleiaşi asocieri. Conştiinţa, ca funcţiune a scoarţei cerebrale, se găseşte în con- 
diţiuni mai avantajoase de cât toate funcţiunile centrilor subcorticali. Scoarţa 
cerebrală — organul său — oferă mai întâiu o suprafaţă mai extinsă şi o stra
tificare mai diferenţiată de neuroni. împărţirea acesteia apoi în c.^le două he- 
misfere, fiecare purtând numeroase îndoituri, sau circumvoluţiuni, oferă un teren 
favorabil pentru asocierile bi-laterale, cari pot fi cu uşurinţă transformate în 
funcţiuni de compensaţiune şi de oprire. Din punct de vedere biologic func
ţiunea conştiinţei, dispunând dar de un organ perfecţionat, continuă cu mai 
multă uşurinţă opera începută de mult. Intre ea şi funcţiunile anterioare 
ale neuronilor un este un abis; ea completează acea ce lipsea organsmului.

In cazurile de degenerare a sistemului nervos (boală de degenerare a siste
mului nervos începe prin a paraliza funcţiunile centrilor veniţi mai pe urmă în 
evoluţunea vieţii animale) avem mecanismul de mai sus în ordine regresivă. 
Conştiinţa pierde de sub stăpânirea sa mai întâiu reacţiunile singulare, acelea 
cari erau dobândite prin coordonările complicate de impuls ,şi oprire, apoi pe 
cele bi-laterale ritmice, şi după dispariţia ei rămân numai reacţiunile comune 
tuturor animalelor. Un bolnav de degenerare nu poate aduce un pahar de apă 
la gură decât făcând -gesturi ritmice cu ambele mâini; un poate face un gest 
singular decât după dibueli cu ambele membre; nu poate găsi un cuvânt pro
priu şi este silit să se expriune prin lungi perifraze. Toate aceste cazuri, 
ilustrează afirmarea făcută mai sus că funcţiunea conştiinţei nu aduce decât 

' complectarea funcţiunilor subcorticale.
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CAPITOLUL II
1. Natura şi definiţia simţirilor elementare sau a sensaţiunilor. — 2. Sim

ţirile elementare: a) văzul, h) auzul, c) mirosul şi gustul, e) simţirile suprafeţei 
corpului. Pipăit, rece, cald şi durere, e) Simţirile statice şi kinestetice, /) sim
ţirile organice interne.

1. NATURA ŞI DEFINIŢIA SIMŢIRILOR ELEMENTARE, SAU A 
SENSAŢIUNILOR. — In conştiinţă avem înfăţişări de obiecte sau lucruri şi nu 
simţiri elementare. Culorile, sunetele, impresiunile tactile şi de temperatură, gus
turile, mirosurile, etc., sunt totdeauna proprietăţile unui obiect, sau lucru; nu 
stau de sine izolate. Denumirile cu cari neJam obişnuit să le botezăm pe fiecare 
în parte nu vin din existenţa lor separată, ci sunt produsul abstracţiune!. 
Cu cât limba unui popor este mai cultă, cu atât şi denumirile acesta abstracte 
sunt mai numeroase. La popoarele primitive nu există cuvinte proprii pentru 
simţirile elementare, cum nu există nici pentru numere, ci există'denumirile 
obiectelor şi simţirile sunt înţelese ca proprietăţile acestora. De altfel şi 
popoarele culte n’au ajuns să-şi diferenţieze prin denumiri proprii toate sim
ţirile elementare. Aşâ, bunăoară, şi noi denumim pe acele de miros, după 
obiectele cu cari ele se găsesc împreunate, iar nu după, existenţa lor separată.
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Zicem: miros de roză, de brad, de fân, etc., fără să deosebim calitatea mirosului 
de obiect, aşa cum. deosebim culorile galben, alb, negru, verde, roşu, etc., 
independent de obiectele în care ele pot să fie ca proprietăţi.' In introşpecţiune, 
nu este nici chiar ca în vorbire; în ea culorile şi sunetele, şi toate simţirile pri
mite prin aparatul simţurilor, sunt tot aşă cum sunt şi mirosurile, adică întru
pate într’un obiect, sau într’o înfăţişare. Chiar cea mai elementară culoare, nu 
o put^ avea în conştiinţă pură, ci totdeauna ea este legată de pro
prietăţi corporale: când este resfrântă dintr’o rază a soarelui şi cade în aer 
liber (şi noi o privim prin o mică deschizătură a unui paravan), ea ne apare 
de o consistenţă rară, că umplând un volum, pe când, dacă este căzută pe o su
prafaţă de corp, are o consistenţă densă, şi este inseparabilă de planul supra
feţei ; o culoare fără dimensiuni spaţiale nu putem avea în conştiinţă. Nu putem 
aveâ în conştiinţă nici tonuri absolut jîure, din care să lipsească direcţiunile ori- 
ginei lor materiale. Celelalte simţiri încă şi mai puţin. Aceea ce există în con
ştiinţă sunt întrupările lor în obiecte sau corpuri; adică intuiţiile, nu simţirile 
elementare.

Analiza pe care o facem faptelor de conştiinţă, folosindu-ne de introspec- 
ţiune nu duce aşa dar la un rezultat. Oricât ne-am scrută conştiinţa, la ele
mentele ei originare nu putem ajunge. Totdeauna vom întâlni în lumina ei faptele 
totale concrete, sau în cazul cel mai bun, numirile abstracte ale elementelor 
dar nu elementele însăşi.

Dar nu este aceasta singura analiză care se poate face. In loc de a urmări 
despărţirea faptelor de conştiinţă în elementele lor de intuiţie, scop pe care nu-1 
atingem complet niciodată, putem urmări analiza faptelor de conştiinţă după 
condiţiunile lor de producere, şi această analiză iese la un rezultat. Kezultatul 
la care ieşim, nu consistă în găsirea elementelor, care ar fi părticelele faptului 
conştient, cum atomele sunt părticelele materiei, ci în găsirea condiţiunilor ele
mentare din cooperarea cărora se produce faptul total din conştiinţă. Putem 
face dar o analiză a condiţiunilor şi nu a conţinutului intuitiv al conştiinţei. 
Acest conţinut intuitiv este indivizibil prin introşpecţiune, pe când condiţiunile 
unui fapt sufletesc se pot analiză prin metodele experimentale şi prin metodele 

' de observaţiune comparativă. Aceste condiţiuni se pot graduă şi înmulţi în mod 
cantitativ, se pot distanţiă în timp şi în spaţiu după voiă, sunt cu un cuvânt 
în mâna noastră. Aceasta este tocmai analiza pe care o urmează, în cercetarea 
datelor simţurilor, fiziologia şi fizica, şi care a dat rezultate foarte importante 
în aceste două ştiinţe. Aşă de importante, trebuie să recunoaştem, că mai toate 
cunoştinţele pe care le avem asupra simţurilor şi funcţiunilor lor le datorăm cer
cetărilor speciale ale fiziologilor şi fizicianilor, în primul rând, şi numai în al 
doilea rând psihologilor. Psihologii erau ţinuţi în loc prin iluziunea metodei in
trospective, care voiă să ajungă direct la elementele intuiţiunii conştiinţei prin 
introspectarea conţinutului acesteia, fără să încerce o explicare prin condiţiunile 
de producere ale intuiţiunii. Această iluziune a lipsit din calea fiziologilor şi 
fizicianilor. Prin variarea condiţiunilor de producere a excitaţiilor externe, a 
iritaţiunilor nervoase simultane şi succesive, a cazurilor patologice, etc., aceştia
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au ajuns sâ aibă o analiză a faptelor de conştiinţă, dar nu o analiză care să dea 
elementele pure ale intuiţiunii, ci o analiză care să dea raporturile dintre con- 
diţiuni şi intuiţiune; simţirile elementare despre care vorbeşte fiziologul şi fizi
cianul nu sunt elementele găsite introspectiv, ci sunt reacţiunile cu care răspunde 
conştiinţa la condiţiunile care o determină. Pentru psihologul; care urmăreşte 
analiza după metoda introspectivă, culoarea roşu, bunăoară, este o culoare ele
mentară, fiindcă introspecţiunea găseşte într’însa un element calitativ — pur 
deosebit — de alte culori, pe când, pentru* fiziolog, culoarea roş este elementară, 
fiindcă ea răspunde unei elementare excitaţiuni a nervului optic. Psihologii mai 
noi împărtăşesc acest din urmă punct de vedere. Pentru ei simţirea elementară 
este reacţiunea cu conţinut intuitiv, care răspunde la condiţionările cele mai 
simple, pe care le poate întrebumţă experimentul şi observaţiunea noastră. Cu 
aceştia, vom defini, şi noi, simţirile elementare, sau sensaţiunile, ca fiind ulti
mele diferenţiări pe cari le obţinem în înfăţişările intuitive ale conştiinţei, prin 
izolarea şi modificarea condiţiunilor lor de producere.

Aceste ultime diferenţiări le studiăm după principalele lor caractere, şi 
anume: după calitate, intensitate, durată şi extensiune. Calitatea este particu
laritatea subiectivă a fiecărui fapt din conştiinţă, care se leagă ds energia spe
cifică a simţurilor. Fiecare simţ prezintă o modalitate calitativă deosebită: co
loare, ton, miros, gust, etc., şi înlăuntrul fiecărui simţ deosebim iarăş alte di
ferenţiări calitative: alb, negru, roşu, verde, etc. la vedere; acru, amar, dulce, 
sărat, la gust; cald, rece la temperatură; ton ascuţit, ton bas, etc., la auz, etc. 
O simţire poate păstră aceeaşi calitate, variind în intensitate, extensiune şi în 
durată. Deasemenea invers, poate păstră aceeaşi intensitate, extensiune şi 
durată, dar să varieze în calitate.

Condiţionarea consistă într’un şir de fapte fizice, chimice şi fiziologice. In 
raport cu simţurile ele se numesc excitaţii. Distingem între acestea: mecanice, 
acustice, optice, termice, electrice, chimice, fiziologice, etc. Cele fiziologice sunt 
periferice sau centrale, după cum ele pornesc dela periferia sistemului nervos, 
sau din centrii nervoşi. Excitaţiile se mai numesc adecuate (normale sau spe
cifice) faţă de simţul ale cărui funcţiuni sunt adaptate să le primească, şi ina- 
decuate faţă de simţul care n’are adaptarea să le primească. Ondulaţiunile lu
minii sunt excitaţii adecuate ochiului şi inadecuate urechii; oscilaţiunile lon
gitudinale ale aerului sunt, dimpotrivă, adecuate urechii şi nu ochiului. Tot aşă 
excitaţiile chimice sunt adecuate simţurilor de gust şi miros, şi nu simţului 
tactil, pe când excitaţiunile mecanice sunt adecuate acestuia din urmă. Intre 
excitaţiile fiziologice am deosebit pe cele de origină periferică şi pe cele de 
origină centrală. Cele de origină centrală sunt cele mai greu de izolat şi de mo
dificat. In mod obişnuit ele nu pot fi supuse experimentării. Dar observarea 
comparată le găseşte izolate şi modificate prin diferenţiarea vieţii animale în as
cendenţa ei evolutivă şi în cazurile patologice. Condiţionarea fiziologică este mij
locită prin funcţiunile neuronilor. Două funcţiuni mai principale au neuronii: 
conductibilitatea excitaţiilor, care revine mai ales elementelor lor periferice, 
şi însumarea excitaţiilor care se elaborează în elementele lor centrale. Cu cât
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ne apropiem de condiţionarea fiziologică pe care o dau centri după scoarţa 
creierului mare, cu atât intimitatea dintre funcţiunea fiziologică şi conştiinţă 
devine mai strânsă, dar cu atât şi nesiguranţa cunoştinţelor noastre despre 
această condiţionare creşte. Cunoştinţele cele mai sigure le avem despre condi
ţionarea care leagă diferenţiarea simţurilor cu excitaţiunile externe. .

2. SIMŢIKILE ELEMENTAKE: a) VĂZUL. — începem cu diferenţiă- 
rile simţului vederei, cel mai bogat şi cel mai important simţ pentru vieaţa in
telectuală a omului.

Simţirile elementare ale vederii sunt, în primul rând, culorile. Avem două 
feluri de culori: culorile neutrale, care se pot înşiră pe o linie dreaptă dela alb 
la negru, trecmnd prin toate nuanţele de cenuşiu, şi culorile vii, care sunt culorile 
resfrânte în spectru. O rază din lumina solară, lăsată să treacă printr’o prismă 
de sticlă, resfrânge o bandă de culori vii, dela roşu spre galben, verde, albastru 
şi iarăş la roşu, prin violet, aşa că acestea s’ar puteă aşeză pe o linie care se 
închide. Combinând această linie închisă a culorilor vii, pe care pentru simpli
ficare să o redăm pfintr’un
patrat, cu linia dreaptă a Gdlben Ălb
colorilor neutrale, pe care n , ..
am face-o sa treaca perpen
dicular prin centrul supra
feţei celei dintâiu, obţinem Cenuşiu 
opt triunghiuri egale de 
jurîmprejur, care dau volu
mul unui octaedru. Pe su
prafaţă şi în volumul aces
tui octaedru putem localiză 
toate nuanţele de culori po
sibile (Fig. 16). Punem în cele două vârfurij sus şi jos, într’unul alb, şi într’aJtul 
negru; iar în ceelalte patru vârfuri din planul orizontal roşu, galben, verde 
şi albastrul. Avem atunci pe brâul suprafeţei externe al acestui octaedru toate 
nuanţele vii ale spectrului; căci între cele patru culori din colţuri, s’ar inter- 
cală nu^anţele ieşite din amestecul lor: între roşu şi galben, portocaliu; între 
galben şi verde, nuanţele verzui, şi tot aşă până la roşu care închide linia. Dela 
linia acestui brâu, care ar da culorile vii, ridicându-ne spre vârful cel alb, am 
aveă toate nuanţele deschise ale culorilor, dela tonul lor obişnuit în spectru, 
din ce în ce mai strălucite până ce toate s’ar cofundă în alb. Invers, spre vârful 
opus, am aveă culorile din ce în ce mai întunecate până ce s’ar confundă în 
negm. In interiorul octaedrului am aveă pe linia verticală între cele două vârfuri, 
alb şi negru, toate nuanţele rezultate din contopirea tuturor culorilor, ceeace 
produce gradaţiunile cenuşiului dela alb până la negru. Acest octaedru ne 
ilustrează întreaga varietate a culorilor. El ne ilustrează şi determinările pe 
care le aducem culorilor prin cuvintele: ton, strălucire şi saturaţie. Dacă facem 
să treacă un plan vertical la axă printr’o culoare, K bunăoară, avem pe acest 
plan toate tonurile lui roşu, dela roşu cel mai deschis (confundat cu alb

Negru

Galben-
verde

erde-
dlbdbfrm

Aibdslru

Fig. 16
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până la' cel mai închis (confundat cu negru). Planurile duse paralel cu brâul oc- 
taedrului ne indică gradul strălucire! culorilor. Iar pe distianţele dintre culorile 
vii aşezate pe suprafaţa octaedrului şi axa centrală găsim toate gradele lor de 
saturaţie (pentru roşu este distanţa Ra).

Tonul, strălucirea şi saturaţia culorilor (afar de acelea ale lui negru, 
care deşi pozitivă pentru conştiinţă, nu corespunde nici unei excitaţiuni fizice, 
ci lipsei de excitaţiune), sunt condiţionate de excitaţiile fizice, şi anume: tonul 
de lungimea undelor luminoase; strălucirea de intensitate; saturaţia de puri
tatea aceloraş unde. Lungimea cea mai mare o au undele care produc roşu; ele 
ating până la 762/t^/t6. De la 655/^/^ în jos avem galben. In albastru avem480|66^. 
In violet 390iJtfA. Cu schimbarea intensităţii undelor observăm în diferenţiarea 
culorilor următoarele fenomene: Dacă intensitatea se schimbă în margini 
restrânse tonul rămâne neschimabat şi se schimbă numai strălucirea cu
loare!. Dacă intensitatea creşte mult, atunci se schimbă şi tonul coloarei şi 
anume: roşul şi verdele albesc, iargalbenu şi albastru persistă. Când intensitatea 
undelor creşte foarte mult, atunci toate culorile albesc. Scăde intensitatea un
delor, atunci se observă contrariul: roşu şi verde se menţin, întinzându-se pe 
câmpul spectrului, pe când jumătatea spectrului dinspre albasiru albeşte. La 
o scădere şi mai mare toate culorile dispar, lăsând o urmă alburie. Noaptea toate 
pisicile sunt cenuşii, zice un prbverb. Cea mai mare strălucire se fixează acum 
pe linia pe care o ocupă în spectru verdele. Amestecul undelor de lumină con
diţionează amestecul culorilor. Culorile pure corespund undelor de un singur fel 
de lungime şi cele amestecate corespund undelor amestecate. Trebuie să ne ser
vim, în consecinţă, la amestecul culorilor de raze omogene (care implică aparate 
complicate), dacă voim să avem rezultate precise. Totuş cum greşelile nu sunt 
supărătoare, pentru demonstraţiune ne putem servi foarte bine de discurile ro
tative, pe. s^iprafâţa cărora dispunem culorile în sectoare, şi producem prin în
vârtirea lor excitaţiunea culorilor amestecate. Vom vedeâ chiar îndată, că la 
amestecul culorilor, putem pune în locul excitaţiunii originale (care ar trebui 
să fie condiţionate de puritatea undelor) o excitaţiune care la vedere numai 
produce un efect asemănător, căci condiţionarea fizică este în ambele cazuri 
aceeiaş.

Legile după care se produc culorile amestecate le-a cunoscut pentru prima 
oară New.ton; ele au fost formulate apoi în mod strict ştiinţific de Grossmann, 
şi au fost verificate de Helmholtz. Se pot enunţă astfel (după Froebes): I. Pentru 
fiecare culoare există o culoare complimentară, adică o culoare cu care ameste
cată cea dintâiul în anumite proporţii, dă o culoare neutrală. Este între com
ponente una, în proporţie prea mare, atunci în rezultat rămâne tonul ei, dar cu 
foarte mică saturaţie. (Legea culorilor complimentare). Asemeni perechi de culor/ 
complimentare sunt roşu-verde, galben-albastru. II. Când se amestecă două cu
lori, care nu sunt între ele complimentare, atunci se obţine o culoare, care îşi are 
locul între cele două amestecate, dar mai apropiată de acea care a avut proporţia 
mai mare în amestecătură. Saturaţiunea coloarei obţinute este cu atât mai mică 
cu cât este mai mare depărtarea între componente. (Legea amestecului de culori).
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Amestecând galben şi verde, se obţine, după proporţia în care este fiecare, toate 
culorile intermediare între galben şi verde. O consecinţă importantă a acestei 
legi este următoarea: Dacă alegem trei culori, în aşa fel ca locul coloarei com
plimentare a fiecăreia să fie între celelalte două, atunci putem, proporţionându-le, 
să obţinem orişice nuanţă de coloare. Prin experienţă s’a văzut, că pentru acest 
scop, cea mai bună alegere este făcută alegându-se roşu, verde şi albastru-violet. 
In sfârşit, HI. Două culori asemănătoare la vedere, indiferent dacă sunt sau nu 
cu aceeaş compoziţie de unde, produc prin_amestecare culori asenmnătoare. 
Aceasta este legea la care ne refeream mai sus vorbind de înlocuirea undelor 
pure prin o excitaţie asemănătoare ca efect. (Toate aceste legi, precum şi unele 
din cele ce urmează, se pot învedera cu uşurinţă, având la îndemână un 
disc rotativ şi cartoane în culori de toate nuanţele. Discul rotativ are supra
faţa sa circulară împărţită în grade, aşa că putem pe el combină după voie 
culorile în proporţia ce dorim. Când se experimentează cu un disc, care nu 
este pus în mişcare prin curent electric, sau forţă mecanică, trebuie avută 
grija ca rotaţiunea lui să fie repede şi uniformă. De asemenea .să fie bine 
expus la lumină).

In afară de fenomenele pe cari le obţinem prin condiţionarea simţirii de ve
dere variind lungimea, intensitatea şi amestecul undelor luminoase, sunt feno- 

• menele datorite dispoziţiunii în spaţiu şi în timp a excitaţiunii fizice. Cele din- 
tâiu (datorite dispoziţiunii spaţiale) sunt fenomenele de contrast; cele din urmă 
(după dispoziţia în timp) sunt fenomenele de adaptare şi apariţiunile imaginilor 
negative ce înlocuesc consecutiv în conştiină efectele unei exitaţiuni imediat 
precedente. Fenomenele de contrast, despre cari am mai vorbit, se obţin foarte 
uşor. Ia cineva, o bucată de hârtie cenuşie şi o taie în multe bucăţi, pe care le 
împarte pe diferite obiecte colorate: pe o masă neagră; pe o carte cu coperta 
roşie; pe alte cărţi cu coperta galbenă, albastră şi verde; pe călimara aurie de 
bronz; pe o stofă violetă, etc., şi priveşte cu atenţie la aspectul pe care aceste 
diferite bucăţi de hârtie cenuşie îl iau,este surprins să constate că fiecare bucăţică 
este schimbată după fondul colorat pe care este depusă. Acea depusă pe negru, 
a devenit de o albeţă strălucitoare alături de acea depusă pe galben sau auriu. 
Acea depusă pe roşu nu mai seamănă cu acea depusă pe albastru. Cu toate că 

"el ştie, că în realitate culoarea cenuşie a bucăţelilor a rămas aceeaş, totuşi de 
fapt ochiul său nu o mai recunoaşte ca aceeaş. Acelaş lucru îl poate constată 
luând, în loc de bucăţele de hârtie cenuşie, bucăţele de hârtie de altă culoare. 
Culoarea originală împărţită pe lucniri colorate deosebit, se schimbă după fie
care. Există dar o cauză de schimbare în tonul unei culori, care nu stă în legă
tură cu schimbarea undelor fizice, ci în faptul că deodată cu excitaţia care o 
dă pe ea vin simultan şi excitaţiile altor culori: culoarea, cu care experimentăm, 
apare ca schimbată prin contrast cu mediul ei înconjurător. Kegulă generală 
este: fiecare culoare tinde să producă, prin contrast cu mediul înconjurător, cu
loarea opusă ei. Culorile complimentare, roşu-verde, galben-albastru, îşi sporesc 
reciproc saturaţia şi devin mai vii. Un obiect puţin luminos aşezat pe un fond 
negru îşi precizează cohtund. Explicarea fenomenelor \de contrast nu stă în con--
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diţionarea fizică, ci în acea fiziologică, la care am şi făcut aluzie mai sus (în 
Partea II. Cap. III). Trecem la fenomenele de adaptare şi la imaginele negative 
consecutive. Simţirea de culoare nu se produce instantaneu cu prezenţa exci- 
taţiunii fizice şi nici nu dispare deodată cu aceasta din urmă. Organul vederii 
are nevoie de un timp ca să se adapteze. Când intrăm brusc dela întuneric la 
lumină, sau dela lumină la întuneric, nu vedem câteva momente de loc. Trebuie 
să ne obişnuim cu lumina nouă. Un cărbune aprins, dacă îl învârtim în jurul 
nostru, nu-1 vedem ca un cărbune care se mişcă, ci ca un cerc de foc. In acest 
din urmă caz constatăm persistenţa excitaţiunii şi după ce ea de fapt a trecut. 
Prin urmare, atât ivirea, cât şi dispariţiunea unei excitaţiuni nu se semnalează 
imediat conştiinţei, ci după o trecere de vreme. Interesante sunt fenomenele 
care se produc consecutiv dacă lăsăm o excitaţiune intensă să persiste câtva timp 
şi pe urmă o sustragem vederii; de ex: fixăm cu privarea o pară roşie de foc, 
sau de lumina albă şi după 30 secunde ne întoarcem şi privim pe un perete alb. 
Atunci vedem pe perete apărând imagina perei de foc în culoare negativă, 
adică în culoarea complimentară acelea în care ea eră. In loc de roşu, vedem 
verde, în loc de alb, negru. Ca şi la contrast, regula producerii imaginelor ne
gative este: Persistenţa excitaţiunii slăbeşte dispoziţiunea pentru culoarea de
pendentă de această excitaţiune şi întăreşte dispoziţiunea pentru culoarea con
trară, complimentară. Explicarea acestor fenomene o găsim iarăşi în condiţio
narea lor fiziologică.

b) AUZUL. — In simţirea auzului deosebim tonul de sgomot. Tonul este 
condiţionat de oscilaţiuni periodice regiilate; iar sgomotul de oscilaţuni periodice 
neregulate. Tonul sună clar, muzical şi liniştit; sgomotul, aspru şi confuz. Su
netul cuvintelor este o împreunare de tonuri şi sgomote. La ton distingem trei 
caractere: intensitatea, înălţimea şi timbrul, care corespund la amplitudinea, 
numărul şi amestecul pscilaţiunilor sonore. Diferenţele de intensitate pot fi aşe
zate pe o linie continuă de o singură dimensiune. Ele sunt în dependenţa de am
plitudinea oscilaţiunilor sonore. Diferenţele de înălţime — care depind de nu
mărul oscilaţiunilor pe secundă — au o ordine mai complicată. Le numim de 
înălţime, nu fiindcă tonul cu multe oscilaţiuni s’ar ridică în adevăr în sus, ci 
fiindcă de obiceiu tonurile acestea se întâlnesc la lucrurile saii animalele cari 
se ridică. Ciripitul paserilor este constituit din tonuri cu multe oscilaţiuni pe 
secundă, pe când căderea corpurilor massive este un ton cu puţine oscilaţiuni. 
Se amestecă la această caracterizare puţin şi sentimentul. Tonurile ascuţite, ca 
şi lucurile uşoare, par că se înalţă, pe când cele base se sc.obdară. Diferenţele 
de înălţime prezintă o particularitate care împiedică să le aşezăm pe o singură 
linie şi într’o dimensiune. Ele revin din distanţă în distanţă cu asemănări pro
nunţate, aşă de pronunţate că uneori ele se confundă. Un ton, cu o mie de os
cilaţiuni pe secundă, este un ton mai înalt decât acela cu 500 oscilaţiuni, cu 
toate acestea el pare calitativ mai înrudit cu acest din urmă decât cu orişicare 
dintre tonurile intermediare, de care diferă prin mai puţine oscilaţiuni. Sunt ase
mănări care revin din distanţă în distanţă, sau mai precis, care revin după anu
mite raporturi numerice, şi care ne silesc să modificăm direcţiunea dreaptă pe
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care se aşeazâ diferenţele de înălţime. In acest scop s’a propus o linie care s’ar 
ridică învârtindu-se în mod regulat pe un cilindru vertical. Kevenirea acestei 
linii, la fiecare învârtitură, în poziţiuni de corespondenţă, ar dă ilustrarea 
asemănărilor calitative de care vorbeam, ^iar înălţarea ei treptată ar dă 
ilustrarea creşterii numărului oscilaţiunilor. Ilustrarea nu este rea, dar ea nu 
ne duce la o înfăţişare a lumii tonurilor asemănătoare cu acea pe care am ob
ţinut’o pentru culori din ii gura octaedrului. Kap orturile cari aduc aceste ase
mănări calitative sunt % (octava), 2/3 (quinta), % (quarta), 4/6 (terţa),.5/6 (terţa 
mică), 3/6 (sexta mare), 5/8 (sexta mică),^ ®/9 (secunda), 5/9 (septima mică), 8/15 
(septima mare). Timbrul unui ton este datorit felurimei, după număr şi înăl
ţime, a tonurilor parţiale care se adaugă la cele fundamentale şi constituesc cu 
toate o unitate. Trebuie să ştim că un ton, fie cât de simplu, adică şi dacă ar 
consistă în oscilaţiuni regulate, nu se aude niciodată el singur, ci alături de el 
se aud şi alte tonuri, care corespund la de două ori, de trei ori, de patru ori, etc. 
numărul lui de oscilaţiuni. Aceste tonuri însoţitoare se numesc tonuri parţiale 
şi fac o unitate cu tonul fundamental. Prin mijlocul rezonatoarelor, cari sunt 
nişte instrumente de laborator foarte răspândite, putem să separăm cu uşurinţă 
diferitele tonuri cari intră într’o unitate de timbru. Helmholtz, care s’a ocupat 
de aproape de această analiză, rezumă rezultatele sale în următoarele reguli:
1) Tonurile simple sună dulce şi plăcut, dar fără putere şi se sting când se 
adâncesc. (Asemeni tonuri simple sunt rar de auzit. Se produc de flaută, în 
orgă şi de diapasoane aşezate pe cutii de rezonatoare. Tonurile de sus de tot 
intră şi ele în această categorie, fiindcă la ele nu se mai aud tonurile secundare).
2) Timbrul dat de o serie până la şease tonuri parţiale, şi de o intensitate po
trivită, are mult resunet, pare bogat şi frumos. Aşă este vocea omenească, ţi
nută piano, şi sunetul de horn. 3) Tonurile însoţite de tonuri parţiale, în număr 
nepereche, au un timbru găunos; când tonurile parţiale sunt în număr mare 
timbrul devine nasal. .4) Când tonul fundamental predomină ca. tărie, atunci 
timbrul este plin; ăltmintreli este gol. 5) Când se aud lămurit tonurile parţiale, 
dincolo de şase, atunci timbrul devine ascuţit, aspru (muzica de talgere).

întocmai ca la simţul vederii, constatăm şi la auz fenomene interesannte, 
dacă facem să se producă excitaţiile fizice ^ mod simultan. Gând răsună 
două tonuri, cu un număr inegale de oşcilaţiuni, avem simţirea unui ton 
amestecat care se ridică şi coboară ca nişte bătăi de aripe, uneori la intervale 
ceva mai mari, alteori foarte apropiate. Când sunt foarte apropiate se preface 
într’un şnuruit supărăcios. Această simţire este datorită suprapunerii şi depăr
tării oscilaţiunilor. Când oscilaţiunile celor două tonuri se întâlnesc, avem ri
dicarea tonului, când ele se depărtează, avem coborîrea. In afară de simţirea 
acestor bătăi ondulatoare, dacă dăm o deosebită atenţie la combinarea celor 
două tonuri avem impresia că, în afară de ele, mai auzim şi alte tonuri. Exa- 
minându-le constatăm, că în special două sunt mai precise la auz, şi anume unul 
care corespunde la un număr de oscilaţiuni egal cu diferenţa dintre oscilaţiu
nile pe care le au tonurile primitive, şi altul care corespunde la suma acestor 
oscilaţiuni. Primul se numeşte tonul de diferenţă, şi cel de al doilea tonul de
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sumaţiune. Am zis un ton de diferenţă şi un ton de sumaţiune, pentru o mai 
uşoară înţelegere a fenomenului. De fapt se aud mai multe asemenea tonuri, 
fiindcă precum ştim, cele două tonuri primitive sunt însoţite de tonuri parţiale, 
între care se produc de asemenea diferenţe şi sumaţiuni. Explicarea acestor 
tonuri, ieşite din combinaţia celor existente, au dat mult de lucru psiholo
gilor. Nici până astăzi explicarea lor nu este definitivă. Corespund ele la o 
excitaţie reală fizică sau sunt simple simţiri subiective? Sunt ele produse de 
membrana timpanului urechii, sau au o origină centrală? Toate aceste întrebări 
trebuiesc ţinute în seamă, la stabilirea unei teorii a auzului. Din combinaţia 
a două tonuri cu un număr de oscilaţiuni inegale rezultă şi fenomenul consonanţie 
sau armoniei,, care şi el întâmpină multe greutăţi la explicare. Fenomenul con
sonanţei este bine cunoscut din experienţă. Sunt tonuri care merg armonic 
împreună, plac la auz şi sunt muzicale, acestea au consonanţă; pe când alte 
tonuri, când sunt date împreună, produc o discordanţă. Anx vorbit mai sus de 
o oarecare înrudire între tonurile, al căror număr de oscilaţiuni stau în anumite 
raporturi de octavă, quintă, quartă, terţă, etc.—această înrudire presupune 
şi ea o consonanţă; în aceste cazuri însă nu avem tonurile date siihultan, ci 
avem tonuri care se succedă, producând înrudiri la anumite intervale, după 
raporturi precise matematice; problema lor pare mai simplă, dar în fond ambele 
suBt una şi aceeaş. Această problemă datează la Europeni dela Pythagora, 
primul care descoperi că înălţimea unui ton depinde de numărul oscilaţiunilor 
sonice. De atunci idea că proprietăţile tonurilor, între care şi armonia depind 
de raporturile matematice ale oscilaţiunilor fu nelipsită din mintea oamenilor 
de ştiinţă. Leibniz o puse în legătură, cu inconştientul şi explică astfel armonia 
sau consonanţa tonurilor, ca fiind provenită din numărarea în mod inconştient 
a raporturilor matematice. Euler, un matematician de frunte dela sfârşitul 
secolului XVII, completă explicarea lui Leibniz şi ajunse la părerea, care se 
găseşte în cărţile populare până şi astăzi, că impresia armoniei consistă în plă
cerea imediată pe care o produce simplicitatea raporturilor numerice percepute 
în mod inconştient. Explicarea nu poate fi însă aşa de simplă. Raporturile 
numerice sunt toate la fel de simple, întrucât sunt exacte; în orice caz gradul 
de simplicitate al lor depinde de înţelegerea minţii noastre şi nu de însăş va
loarea lor muzicală. Aşa că dificultatea se urneşte din loc fără să se ridice. Expli
când armonia prin simplicitatea raporturilor matematice, rămâne să explicăm, 
pentru ce dintre aceste raporturi, unele apar simple, şi pentru ce altele, nu. 
Problema psihologică rămâne întreagă. Psihologii contimporani au căutat 
explicarea în alte direcţiuni. Th. Lipps crede că o poate da prin idea ritmului, 
care reuneşte în înţelesul său elemente matematice şi elemente psihologice. 
Oscilaţiunile tonurilor ar produce prin perceperea lor ritmul, care pe de o parte 
corespunde la proprietăţile numerice ale tonurilor şi pe de altă parte are pro
prietăţi sufleteşti. H. Helmholtz dă o explicare mai simplă. El pune în legătură 
consonanţa cu lipsa acelor bătăi, de care vorbeam mai sus, produse în mod 
supărăcios, de câte ori tonurile cu un număr inegal da oscilaţiuni răsună în 
acelaş timp. Alţi psihologi se referă la fenomenul de contopire care are loc între
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diferitele seiisaţii auditive, şi alţii în sfârşit la rolul tonurilor de diferenţă, des
pre care .am. pomenit iarăş mai sus. O explicare cu desăvârşire mulţumitoare 
nu avem încă.

Alături de cercetările care se fac pentru analiza simţurilor de auz în le
gătură cu excitaţiile fizice amintim şi de cercetările întreprinse pentru cu- 
noaştereamiai de aproape a sunetelor vocale, pe care le auzim în cuvinte. Vocalele 
a, e, i, o, u, nu sunt sgomote; ele se apropie mai mult de tonuri. Dar ce fel de 
tonuri sunt ele? Helmholtz le pune în aceeaş^ categorie cu tonurile timbrate de 
instrumentele muzicale. Particularitatea lor ar consistă în asociarea tonurilor 
parţiale la tonul fundamental, dar cu o diferenţă de tonurile instrumentelor 
muzicale şi anume: pe când la acestea din urmă hotărăşte' raportul constant 
al intensităţii câtorva tonuri parţiale, la vocale ar hotărî înălţimea constantă, 
adică calitatea, nu intensitatea tonurilor parţiale. Nouile cercetări ale lui Koehler 
au stabilit ceva mai mult. După Koehler, vocalele ar fi constituite din tonuri 
aşezate într’o ordine care aminteşte în unele privinţe ordinea în care sunt aşe
zate culorile. începând dela vocala de jos, u (250 oscilaţiuni pe secundă), vo
calele următoare o, a, e, i, sunt dobândite prin înălţarea treptată a tonului, 
fiecare vocală stând cu următoarea în raport de octavă. întocmai cum între 
culoarea roşu şi galben, între galben şi verde, între verde şi albastru, avem 
nuanţele formate din amestecul culoarei precedente şi a culoarei următoare, 
tot astfel şi la seria vocalelor. Intre uşi o, o şi a, aşi e,e şi i sunt tonurile in
termediare, care ţin de tonul ce precedă şi de cel ce urmează. In sfârşit, Jaensch 
ajunge la concluzia că vocalele au o poziţie mijlocie între ton şi sgomot. In prin
cipiu oscilaţiunile periodice regulate produc tonurile, iar cele neregulate produc 
sgomotul. Dar sunt şi cazurile, aşa zise la limită, când oscilaţiunile periodice 
d’abiâ începute se opresc şi atunci în locul tonului avem sgomot, precum şi 
cazul opus, când sgomotul se descompune în tonuri izolate. Tonul vocalei u 
devenind mai adânc se preface în m, iar i înălţându-se dă s, amândouă sgomote. 
Cazurile limite sunt frecvente în sunetele vorbirii, de aceâ situaţie, mijlocie 
a vocalelor. Consonantele intră în categoria sgomotelor. Modul de producere 
atât al consonantelor cât şi al vocalelor îl vom studia mai târziu la capitolul 
special al limbagiului.

c.) MIKOSUL ŞI GUSTUL.—Aceste două simţuri servesc mai mult vieţii 
vegetative decât vieţii intelectuale. Vederea şi auzul constituesc substratul 
culturii omeneşti, mai7ales prin facultatea ce au datele lor de a fi comunicabile 
prin semne grafice şi cuvinte, facultate care lipseşte simţirii mirosului şi gus
tului. Acestea când se- comunică, se comunică indirect. Situaţia privilegiată 
a vederii şi a auzului trebuie pusă în legătură cu faptul, că vederea construeşte 
intuiţii spaţiale, iar auzul diferenţieri în timp. care unele şi altele sunt divi
zibile la infinit şi în acelaş timp sunt ■fixabile prin semne. Mirosul, deşi foarte bo
gat in simţiri, este lipsit atât de ordinea spaţială cât şi de ordinea timpului. 
Datele sale, din această cauză, stau oarecum lipite de obiecte, şi nu se pot ela
bora în abstracţiune. Atât mirosul cât şi gustul au apoi simţiri care se amestecă 
între ele, şi adeseori se confundă cu acele ale tactului. Astfel mirosurile înţepătoare
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nu sunt simţii] de miros propriu zise ci de tact (şi anume reacţiunile nervului 
trigeminus). O mulţime de aşa zise gusturi de alimente sunt simţiri tactile 
amestecate cu temperatură şi miros. Sunt gusturi mirositoare şi sunt mirosuri 
care se gustă. Cloroformul şi eterul, bunăoară, sunt mirosite prin nervii gus
tului, când aceştia din urmă sunt suprimaţi, şi gustate prin nervii mirosului, 
când nervii gustului sunt suprimaţi. Un chibrit de' pucioasă, când se aprinde, 
miroase şi pentru acel care a pierdut mirosul prin boală. De fapt chibritul im
presionează nervii gustului, şi prin nervii gustului provoacă mirosul. Toate 
aceste cazuri ne arată dela prima vedere deosebirea care există între aceste 
simţuri şi acelea de vedere şi auz. Această deosebire se accentuează încă stu
diind dependenţa simţirilor de miros şi gust de excitaţiile lor fizice.

î)entru clasificarea- simţirilor de văz şi auz, am putut să ne servim de cu
noştinţele pe care le dă fizica despre constituţia excitaţiilor optice şi acustice. 
Culorile sunt în dependenţa de felul undelor luminoase*, şi toimrile de felul 
oscilaţiunilor sonice. La miros şi gust nu avem o excitaţie fizică ci una chi
mică. Excitaţia acestor simţiri se provoacă prin părticelele de materie, care 
se desprind din gazele sau corpurile externe, şi vin să să disolve chimic în ime
diata apropiere a nervilor receptori de miros şi gust. Cunoştinţele noastre asu
pra legăturii, care trebuie să fie, între constituţia chimică a materiei gazului 
sau corpului şi între simţirea de miros şi gust sunt însă puţin înaintate ca să. 
le putem pune la baza clasificării acestora. Se ştie că cele mai multe din ele
mentele chimice sunt fără miros, şi că mirosurile sunt legate în special de anu
mite combinaţiuni pe bază de azot, fosfor, oxigen, pucioasă, clor, etc. Se mai 
ştie că, uneori raporturile intraatomice, alteori raporturile intramqleculare 

, hotărăsc felul de miros, dar suntem încă departe de a putea stabili un parale- 
hsm riguros între stările din constituţia excitantului chimic şi între simţire.. 
La miros încă mai greu decât la gust. Deaceea clasificarea acestor simţiri stă. 
pe bază empirică. Pentru miros avem clasificarea veche a lui Linn6, modificată 
puţin de Zwaardemăker. Ea recunoaşte nouă grupe de mirosuri: I. Eterice,. 
măr, pară, vin, ceară de albine, eter, aldehyda, cetona. II. Aromatice (mirosuri, 
farmaceutice). Camfor, rosmarin, terpentină, cuişoară, piper, muscat. Menthol, 
amică, valerianată. Lămâie, roze, coajă de portocală, migdală, lemn de cedru. 
III. Balsamice, sau mirosuri de flori. Floare de jasmin, floare de portocală, 
liliac, micşuneâ, rezedă, floare de ceaiu, vanilie. IV. Mosc. Chihlibar, mosc. 
Y: Mirosuri putrede. Cauciuc, acid sulfuric, assa foetida, ouă clocite, peşte vechiu,. 
clor, brom, etc. VI. Miros de ars. Cafea prăjită, pâine prăjită, fum de tutun, 
creosol, amyla alcool, benzol, naftalină. VII. Miros de capră. Brânză, sudoare, 
untură râncedă. VIII. Mirosuri respingătoare. Miros de păduche de lemn, ni
cotină încintată. IX. Mirosuri desgustătoare. Cadavru, aas, scatol, etc. Din sim
pla enumerare a acestor gmpuri se poate vedea cât de departe suntem de o 
clasificare ştiinţifică. In timpul din urmă s’au încercat şi alte criterii de clasi
ficare (vezi bibliografia dela sfârşitul capitolului).

Clasificarea simţurilor gustative este în unele privinţe, superioară celei a. 
mirosurilor. Ea reduce gustul la patru simţiri fundamentale: dulce, acru, sărat
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şi amar. Aceste patru simţiri sunt localizate pe suprafaţa limbii în regiuni 
deosebite: dulcele pe vârful limbii/amarul pe partea posterioară a limbii, acru 
şi sărat pe părţile laterale. Este dar o clasificare bazată pe condiţionarea fizio
logică a gustului. De o dependenţă însă între o anumită constituţie chimică a 
excitaţiei şi o anumită"simţire nu poate fi vorba nici la gust. Poate că ştiinţa 
viitorului va aduce şi acî mai târziu o clarificare.

Atât la miros cât şi la gust putem, cu ajutorul aparatelor, detenninâ mi
nimul de excitaţie necesar pentru producerea simţirii. Aparatul întrebuinţat 
pentru aceasta la miros este olfactometru inventat de Zwaardemaker (Fig. 17). 
El consistă înţr’un cilindru fb) îmbibat cu substanţă mirositoare, care poate 
alunecă pe un tub der sticla gradat a. Când tubul este cu desăvârşire intrat în 
cilindru, atunci pereţii lui de sticlă opresc comunicarea mirosului şi simţirea 
de miros este la zero. Trăgând cilindrul spre stânga începe să se producă din 
spaţiul lui gol, neacoperit de sticla tubului, excitaţii care se comunică aceluia 
care le aspiră în c. Minimul care trebuie pentru a fi simţit miro
sul să ceteşte atunci pe scara tubului. După acelaş principiu s’a 
construit, şi pentru determinarea minimului la gust, aparatul, 
gustometru. S’a găsit că din zahăr trebuie 
minimum o cantitate de 3—60mg., din 
sare 1—36 mg., iar din chinină numai 
0,04 mg., pentru a fi simţită. Calitatea Fiff-17
simţirii de gust se schimbă când excitaţiunea creşte; probabil fiindcă 
atunci ea se contopeşte cu alte simţiri noui, în special cu acele tactile.

Succesiunea, precum şi simultaneitatea excitaţiilor sunt îm
preunate la miros şi gust de fenomene care amintesc în multe 
privinţe pe acelea dela simţul văzului. Cu excitaţii care se succed 
continuu, mirosul se obişnueşte într’atât că nu le simte. Lucră
torii de closete şi de cojoace, ţuicarii şi brânzarii nu au neplăceri din mirosul 
meseriei lor. Câteodată succesiunea de mirosuri produce contrast. Caracte
ristice sunt fenomenele obţinute la miros, prin prezentarea a două sau mai 
multe excitaţii deodată, şi care au denumirea de compensaţiuni şi combinări. 
Compensaţiunile sunt analoage interferenţelor de lumină. (Aceeace a făcut pe 
N. Vaschide să creadă greşit că excitaţiile de miros să transmit prin ondu- 
laţiuni întocmai ca razele de lumină). Compensaţiunile sunt datorite proceselor 
chimice care se petrec în membrana pituitară a mirosului. Aceste procese se 
descompun în componente, care uneori, probabil, se compensează, sau se nimi
cesc între ele. Mirosuri care se compensează sunt: mirosul de migdală contra 
moscului, mirosul de mentă contra tutunului, acel de ceară sau parafină contra 
cauciucului, etc. Combinaţiunile sunt tocmai opuse compeiisaţiunilor. Ele con
sistă în producerea unui miros nou în locul celor. întrebuinţate ca excitaţiuni 
primitive. Arta parfumeriei este o vastă aplicaţie a ştiinţei acestor combi- 
naţiuni. Măsurătoarea efectelor de compensaţie şi dc; combinaţie se poate 
face cu ajutorul a două olfactometre, unul de fiecare nară a nasului. La gust 
avem deasemenea: fenomene de adaptare, fenomene de contrast, compensaţiuni
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şi combinaţiuni. In deosebire însâ de aceea ce se petrece la miros, două sim
ţiri de gust împreunate, când sunt intensive nu se confundă, ci merg alături, 
alternând; numai când ele sunt slabe se compensează şi atunci nu complet. 
Contrasturile, atât cele succesive, cât şi cele simultane, sunt mai evidente la 
gust. După sărat, fiecare ştie că lucrurile, par mai dulci decât sunt, şi cele 
acre mai acre decât sunt. Chiar date în mod simultan, săratul şi dulcele, 
săratul şi acrul contrastează. După dulce acrul pare mai acru; date împreună 
efectul de contrast nu se mai produce. Gastronomii folosesc cu ştiinţă toatel 
aceste împerecheri contrastante pentru a obţine un maximum de plăcere în de
gustarea alimentelor.

d) SIMŢIKILE SUPKAFEŢEI COKPULUI: PIPĂIT, KECE, CALD ŞI 
DUKEKE. — Simţirile de care ne-am ocupat până acum au pe corp suprafeţe 
bine localizate în care se termină nervii lor speciali. SimţirQe de văz au retina 
ochiului; cile de auz, membrana bazilară din ureche; mirosul are membrana 
pituitară; gustul, suprafaţa limbij. La capătul nerviloi lor speciali se mai adaugă 
apoi aparate proprii care ajută la difer^nţiarea şi intensificarea excitaţiunilor; 
Ochiul şi urechia sunt, cu deosebire, aparate care au un foarte mare rol în aju
torarea simţirilor de văz şi auz. Simţirile la care trecem acum, n’au nici su
prafeţe bine localizate pentru receptarea excitaţiilor şi nici aparate speciale 
de ajutorare. Ele au numai nervii lor speciali, care se termină pe întreaga su
prafaţă a corpului, cu "câteva preferinţe locale şi cu mecanisme de ajutorare 
reduse. Aceste simţiri, la care trecem acum, să puneau în vechea psihologie 
sub o singură rubrică: simţirile de tact; ele constituiau a cincea modalitate a 
simţirilor. Psihologia de astăzi a transformat cu desăvârşire această rubrică. 
In locul unui singur simţ avem cel puţin opt-nouă simţuri, adică opt-nouă 
modalităţi de simţiri altele, decât cele acceptate de vechea psihologie. Aceste 
simţiri se pot împărţi în trei grupe. I. Simţirile suprafeţei corpului: pipăit, 
rece, cald şi durere. II. Simţirile statice şi kinestetice. III. Simţirile organice 
interne: foamea, setea, oboseala, durerea internă, etc.

începem cu prima grupă. In ea intră pipăitul, simţul temperaturii de rece 
şi cald, şi durerea periferică. (O altă simţire de durere, deosebită calitativ de 
durerea de pe suprafaţa corpului, este durerea internă). Fiecare dintre aceste 
patru modalităţi de simţire, îşi are nervii proprii, răspândiţi în mod neregulat 
pe suprafaţa corpului. Terminaţiunile acestor nervi constituesc puncte de sim
ţire deosebite. Despre aceasta nu încape îndoeală. Putem, în mod experiment?!,' 
să facem să reacţioneze fiecare din aceste patru feluri de puncte terminale, 
şi constatăm că fiecare răspunde cu o simţire deosebită.» Punctul care a răspuns 
cu un fel de simţire răspunde totdeauna în acelaş mod. Nu este dar o deosebire 
provenită din deosebirile de intensitate ale excitaţiunii ci este o deosebire 
specifică nervului care primeşte iritaţiunea. Cazurile patologice întăresc dovezile 
experimentale. Sunt bolnavi cari au pierdut pe unele, sau pe una dintre cele 
patru simţiri şi păstrează pe celelalte. La începutul narcotizării vine pierderea 
durerii şi numai pe urmă pipăitul. Pe suprafaţa bucăţilor de piele transplantate 
apare întâiu pipăitul, apoi durerea, şi la urmă temperatura. Cercetările de



SIMŢIRILE SUPRAFEŢEI CORPULUI 111
amănunt sunt pe cale să stabilească diferenţele de formă şi de funcţionare 
ale celor patru feluri de neuroni care servesc simţirilor enumerate.

Simţirile de pipăit sunt coiidiţionate de excitaţii mecanice. Corpurile 
externe care vin în contact cu suprafaţa pielii provoacă asupra acesteia pre
siuni. Când presiunile sunt uşoare, avem simţirea atingerii, iar când ele sunt 
forte avem simţirea apăsării. Atingerea nu are o calitate deosebită de apăsare; 
atingerea este o apăsare slabă. Dacă totuş ele se disting în conştiinţă, cauza 
acestei distingeri trebuie căutată în subiectivitatea acelui care simte. La apă
sare covârşeşte înfăţişarea obiectului, la atingere atitudinea eului. Excitaţiunea 
mecanică externă nu se comunică direct terminaţiunei nervoasă, ea se comunică 
pielei producând diformaţiuni, iar diformaţiunile pielei sunt acelea care pro
voacă iritaţiunea. Aşa se explică pentru ce o excitaţie care apasă uniform 
asupra .corpului nu este urmată de simţirea apăsărei. La un braţ introdus în- 
tr’un vas cu mercur se simte apăsarea numai pe marginea lichidului, iar greu
tatea aerului ambiant fiind de toate părţile nu se simte de loc. Existenţa perilor 
pe corp este de un mare ajutor. Fiecare dintre aceşti peri este o. pârghie care 
multiplică presiunile uşoare ce cad asupră-le, comunicându-le pielei. Anima
lele acoperite cu peri băţoşi, cum sunt perii pe care îi au pisicile în jurul botului 
simt cu înlesnire cele mai uşoare curente de aer. Intensitatea simţirii stă în 
raport cu suprafaţa pielei deformate şi cu viteza deformaţiunii. Când o presiune 
ţine un timp îndelungat pielea deformată, ridicarea ei bruscă nu este urmata 
imediat de dispariţia simţirii, ci simţirea se mai păstrează câtva timp. Aşâ. 
presiunea unei pălării prea strâmte se simte pe frunte şi după scoaterea ei. 
Cu presiunile continue pielea se obişnueşte, că nu le mai simte. Ochelarii după 
nas, inelul din deget, dinţii falşi din gură, hainele de pe corp, etc. oricât de 
simţite sunt la început, sfârşesc prin a nu mai fi simţite. Simţul pipăitului 
cunoaşte dar adaptarea. In legătură cu simţirile de pipăit, amintim şi de simţi
rile de gâdilătură, provocate de atingerea uşoară a pielei din regiunea 
subţioarelor, pe talpa picioarelor, la deschizăturile nasului, în ureche, etc. 
Aceste simţiri sunt combinaţiuni produse din simţirile pipăitului. Alături de 
ele mai putem pune pe acele de 'scărpinătură, pe care le provoacă înţepăturile 
de insecte şi unele cauze patologice. Este îndoeală însă, dacă aceste din urmă 
simt ieşite din combinaţiunile simţirilor de pipăit, şi nu din acelea de durere, 
sau, cum este mai probabil, din combinaţiunea amândorora.

Simţirile de rece şi de caM ne apăr, subiectiv, ca simţirile aceluiaş simţ,_ 
însă opuse, cum este simţirea coloarei alb, faţă de negru, sau ton ascuţit faţă. 

' de tonul bas, în realitate ele sunt simţiri aparţinând la două modalităţi deo
sebite. Opoziţia dintre ele este efectul în^ parte a atitudinii afective a eului 
nostru şi în parte a faptului că de obiceiu în experienţă excitaţiile de rece 
şi de cald se exclud unele pe altele, ca două energii contrare. Kecele îşi are smi- 
ţirea sa separată, întocmai ca şi caldul. Sunt nervi separaţi pentru una ca şi 
pentru cealaltă. Când terminaţiile nervului pentru rece simt excitate, ele 
reacţionează cu rece, fie chiar că sunt excitate cu un obiect de 35° căldură. 
Deasemenea şi nervii pentru cald păstrează aceeaş energie specifică ori şi care
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ar fi cauza excitaţiilor. In experienţa zilnică, acestea se nmuesc cazuri de 

' frig şi de cald paradoxal. Ele n’au însă în ele nimic paradoxal ci sunt efectul na
tural al deosebirii de modalitate între rece şi cald. Kecele predomină şi ca in
tensitate şi ca extensiune. Unde punctele de cald sunt numeroase, acele de rece 
sunt încă şi mai numeroase. Adeseori ele se combină şi dau simţiri speciale. 
Simţirea de fierbinţeală s. ex. este provenită din o' asemenea combinaţie, şi încă 
cu predominarea simţirii de rece, cu toate că după bunul simţ ar trebui să fie 
contrariul. Atât recele, cât şi caldul se pot împreună cu reflexul tremuratului, 
al năduşitului, al sbârlirii părului, etc. şi. atunci simţirea capătă nuanţări deo
sebite. Adaptarea, joacă un rol însemnat la amândouă.

Durerea este utima modalitate de simţire pe care o găsim pe suprafaţa 
pielei corpului. Existenţa ei, ca simţire separată, a fost multă vreme contestată. 
Psihologii o considerau ca prbdusă din intensificarea peste măsură a simţirilor 
aparţinând tuturor celorlalte modalităţi. Cercetările mai noui au dovedit însă, 
că simţirea de durere îşi are nervii săi speciali. Pe suprafaţa corpului.punctele 
de durere au altă repartizare ca punctele celorlalte trei simţuri. Principalul lor 
caracter este că reacţionează la cele mai slabe excitaţii mecanice, dar cu 
întârziere. Iritaţiunea de durere cere un lung interval de latenţă. Ne lovim de 
un obiect dur, simţim s întâi presiunea şi apoi durerea. Introducem mâna în- 
tr’un vas cu apă fiartă, simţim întâi căldura şi apoi durerea. Sunt mai multe 
calităţi în simţirea durerii, şi anume: durerea înţepătoare, durerea arzătoare, 
durerea sfâşiitoare (ca o rupere),' durerea pocnitoare (ca un ciocan ce izbeşte), 
durerea străpunzătoare, durerea înnăbuşită internă, etc. Din aceste diferite 
simţiri de durere, elementare par a fi: durerea înţepătoare şi durerea înnăbuşită 
internă; celelalte sunt combinaţiuni din durere şi alte simţiri.

e) SIMŢIRILE STATICE ŞI KINESTETICE. — Simţirile care îşi au 
origina pe suprafaţa pielei redau în calităţile lor într’un mod fidel diferen- 
ţiările excitaţiilor externe, cum am văzut că este cazul la văz şi la auz, şi 
chiar la miros şi gust. Lipsa unor aparate receptoare bine localizate face 
pe unele simţiri să fie amestecate mai multe la un loc; — începând dela miros 
chiar, separaţia care există între simţirile^ de văz şi ds auz, nu o mai în
tâlnim ; această separaţie devine încă şi rară cu cât ne îndreptăm spre 
simţirile care îşi au origina în interiorul corpului. Aceasta este şi cauza pentru 
care psihologia veche le punea pe toate într’o singură rubrică, şi anume la 
simţul general al pipăitului. Simţirile de pipăit, de temperatură şi de durere 
perifeiică sunt foarte adeseori împreunate între ele, totuş mai vin şi separate 
câte odată. Simţirile statice şi kinestetice aproape niciodată. Totdeauna ele 
sunt amestecate cu pipăitul şi cu simţirile organice interne. Această situaţie 
este apoi o regulă la simţirile organice interne. Gu cât ne depărtăm de sim
ţirea văzului şi a auzului ne depărtăm de regiunea diferenţială a conţinutului 
conştiinţei şi ne apropiem de regiunea în care stările de conştiinţă fuzionează 
între ele în unităţi ce .sunt dominate de subiectivitatea eului.

Să numesc simţiri statice, simţirile care sunt condiţionate de poziţiunea 
corpului nostru luat în întregime. In loc de a avea, ca pân^ acî, excitaţiile
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în afară de corp, le avem acum în corp, sau mai bine zis avem corpul întreg 
ca excitaţie. Cum se produce o asemenea excitaţie? J)irect, negreşit, nu; 
dar indirect. Schimbarea poziţii corpului aduce după sine, în mediul intern 
al acestuia, schimbări de nivel, şi mai ales schimbări de presiune la substanţele 
lichide şi acestea pot fi excitaţii pentru nervi. Apoi sistemul osos al corpului 
exercită după poziţia acestuia presiuni diferite pe nervii care au temiina- 
Jimiile în vecinătatea sa. Cea mai caracteristică dintre acestea este aceea pe 
tălpile picioarelor fiindcă stă în legătură continuă cu poziţiunea corpului. In- 
sfârşit, avem stările de încordare a muşchilor. Indirect dar sunt destule exci
taţii care traduc exact înclinaţiunile corpului şi starea lui de echilibru. Cum 
însă aceste excitaţii sunt comune cu a multor altor simţiri, în special cu 
acelea ale pipăitului, este greu de înţeles cum ele pot duce şi la simţiri proprii 
statice; mai curând pare probabil ca simţirea poziţiunii corpului sâ^nu fie o 
simţire de sine stătătoare, ci un complex de mai multe simţiri laolaltă. Litros- 
pecţiunea favorizează chiar această părere. Când ne examinăm conştiinţa con
statăm în simţirea statică diverse simţiri aparţinând la mai multe simţuri. 
De o simţire specială n’avem conştiinţă. Aceasta este şi cauza pentni care sim
ţirile statice au fost aşa de târziu recunoscute în psihologie. Psihologii vechi 
aplicând nun^ai metoda introspecţiunii n’aveau ocazie să le constate. Astăzi, 
simţirile statice sunt recunoscute mulţumită multiplelor diferenţieri introduse 
de metodele experimentale în condiţionarea lor fizică şi fiziologică, precum 
şi prin observarea cazurilor patologice. Aceste mietode, sprijinite pe descoperi
rea unui organ propriu static, care s’a găsit în partea urechii numită labirint,

# au înlesnit separarea simţirilor statice de celelalte simţiri, în special de acelea, 
ale suprafeţii corpului şi de acelea interne organice, cu care ele se confundau 
uşor. Am văzut mai sus (Partea II, cap. III), dispoziţiunile şi modul de func- 

- ţionare ale acestui organ. Acî vom rezumă principalele fenomene ce stau în 
legătură cu simţul static. Ele se pot pune în trei grupe; 1) Simţirea poziţiunii 
corpului. Dacă fixăm corpul unei persoane pe o scândură prevăzută cu un me^ 
cahism, care mijloceşte diferite înclinaţiuni faţă de linia verticală a gravita
ţiei, constaităm că persoana supusă observaţiunii, apreciază în mod destul 
de just unghiul de înclinaţiune, fărâ să se conducă pentru aceasta de simţirea 
sa de pipăit, sau de acea a mişcării. Pipăitul îl putem elimină, aşezând corpul 
pe un puf foarte moale, sau făcându-1 să sufere presiuni înşelătoare din toate 
părţile. Mişcarea nu este iiici ea o călăuză, fiindcă ea se apreciază mai puţin 
just decât înclinaţiunea faţă de linia verticală. 2) Simţirea corpului întreg în 
mişcare. Deosebim două feluri de mişcări: mişcarea de învârtire şi mişcarea 
progresivă. In amândouă felurile de mişcări conştiinţa simte schimbările de vi
teză, şi nu mişcarea continuă uniformă. în mersul trenului recunoaştem direc
ţiunea în care ne mişcăm când trenul porneşte, sau când îşi micşorează viteza, 
nu însă când merge uniform. Deasemenea în mişcarea de învârtire. Acî se adaugă 
fenomenul că la încetarea învârtirii avem iluziunea' mişcării contrare. 3) Ame
ţeala, care se produce uneoii consecutiv, iar alteori simultan cu. miş
carea corpului. Cauza ameţelii trebuie căutată însă în convergenţa mai multor »

h’i0u.
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factori, căci sunt cazuri în care ameţeala se produce corpul fiind imobil, s. ex. 
la privirea luciului unei ape. După psihologul Ebbinghaus, ameţeala este un 
rezultat al iluziunii mişcării, care atrage după sine o învălmăşeală a simţirilor.

Denumirea de simţiri kinestetice a fost dată de fiziologul englez Charles 
Bastian (1887) tuturor simţirilor care se referă la poziţiunea şi la mişcările 
diferitelor părţi ale corpului (nu a corpului întreg, care condiţionează, cum am 
văzut, simţirile statice). Organul acestor simţiri este tot aşa de răspândit ca 
şi acela al simţirilor de pipăit. El consistă în corpuscule analoage celor tactile, 
aşezate în articulaţiunile subcutanee, precum şi în inervaţia specială a muşchilor 
corpului. Importanţa lor pentţu vieaţa sufletească este deosebit de mare. Ele 
au un rol hotărîtor în mecanismul actelor voluntare, şi sunt, în genere nelip
site din toate actele determinante ale conştiinţei, deşi ele în aparenţă nu ocupă 
un loc prea mare în cercul luminos al acesteia.

Deosebim următoarele simţiri kinestetice: 1) Simţiri despre poziţiunea 
părţilor corpului. Cele mai multe sunt combinaţiuni cu simţirile de pipăit. 
In foarte multe intervin şi simţirile văzului. 2) Simţirile mişcării părţilor cor
pului, cele mai caracteristice din toată grupa. Avem simţirea mişcării pasive 
şi simţirea mişcării active. Origina excitaţiei lor stă în presiunea pe care 
articulaţiile prin deplasarea segmentelor o exercită asupra corpusculelor ner
voase localizate în interiorul lor (al articulaţiilor). La aceste excitaţii să adaugă 
încordarea tendoanelor musculare şi presiunea segmentelor scheletului. Când 
simţirile de mişcare sunt insuficiente, sau sunt inexacte, avem ataxia, boala 
în care o persoană merge în chip anormal, aruncându-şi picioarele, când într’o 
direcţiune, când în alta, cu o viteză disproporţionată trebuinţei momentului. 
Muşchii nu sunt bolnavi, şi nici conştiinţa voinţei nu lipseşte, în această boală: 
aceeace lipseşte este preciziunea simţirilor de mişcare. 3) Simţirea rezistenţe: 
şi simţirea greutăţii. Ele sunt adeseori produse în combinaţiune cu simţul pi
păitului. Dar pot veni şi singure prin inervaţiunea articulaţiilor, cum do 
vedesc o mulţime de cazuri patologice, în care cu toată absenţa pipăitului 
simţirile de rezistenţă şi de greutate rămân. Aceste din urmă simţiri sunt da 
torite inervaţiunii musculare, în bună parte; nu însă exclusiv. Dacă inerva 
ţiunea musculară este degenerată, nu urmează dispariţiunea lor; ele se ma 
susţin prin inervaţiunea articulaţiilor.

/) SIMŢIEILE ORGANICE INTERNE. — Simţifile organice intern 
sunt condiţionate de excitaţiile pe care mediul intern le produce asupra inei 
vaţiei organelor vieţii vegetative. In genere excitaţiile mediului intern n 
produc ^ iritaţiuni, care să ajungă până la conştiinţă, ci ele se mărgines 
să producă reflexe automate care întreţin funcţiunile normale ale orge 
nelor interne. Dar când^excitaţiib sunt prea intense sau sunt anormali 
atunci iritaţiile lor devin conştiente. Nu conştiente în felul cum de vi 
acelea produse de excitaţiile de lumină, de sunet, de miros sau gus 
şi nici măcar ca acelea care se produc pe suprafaţa corpului sau 1 
stratul subcutaneu al acestuia; acestea ajung la conştiinţă îutrupându-se ' 
intuiţii obiective, mai mult sau mai puţin diferenţiate după condiţiuni
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excitaţiilor, pe când iritaţiunile produse asupra organelor interne ajung 
la conştiinţă numai ca simţiri a stării totale a organismului, fără să traducă 
nimic din obiectivitatea excitaţiilor. Când funcţiunile sistemului muscular sunt 
prea muncite avem simţirea de oboseală, care apare în conştiinţă ca o stare 
totală a organismului, iar nu ca efectul unor anumite excitaţii venite din 
munca musculară. Din simţirea oboselii lipseşte ori şi ce element obiectiv. 
Chiar localizarea organului receptor este foarte greu s’o facem în conţinutul ci, 
Aceeace găsim în ea este un mod de a fi al organismului întreg, sau, în lim- 
bagiu psihologic, o atitudine a subiectivităţii eului. Ca oboseala sunt toate cele
lalte simţiri organice. Aşa foamea şi setea care se leagă de funcţiunile alimen
tării. Este probabil că foamea să fie condiţionată de excitaţiile pe care 
insuficienţa alimentară le produce mai ales asupra inervaţiunii din stomac şi 
gură, dar în conştiinţa foamei nu găsim nici înfăţişarea excitaţiilor, nici 
oiganul unde ea are loc. Tot astfel şi setea, care se localizează de preferinţă în 
gâtlej. Simţirile organice ale funcţiunilor de respiraţie şi circulaţie dease- 
menea. Deasemenea şi simţirile produse da funcţiunile sexualităţii. Simţim 
perturbările produse în mersul respiraţiei din lipsă de aer, sau din intoxi- 
caţiuni, precum şi bătăile neregulate ale inimei, nu ca iritaţimii locale, ci ca 
stări generale ale organismului. Boalele de inimă în special, ca numeroasele lor 
•dureri confuze, cu neliniştea fără cauză şi cu greutăţile care stau ca piatra pe 
suflet, sunt exemple caracteristice în această privinţă. Nu mai puţin chinurile 
•erotico provocate-de perturbaţiunile funcţiunii sexuale şi vagul amoros care 
însoţeşte precocitatea adolescenţei. Simţirile organice raportează însă coii- 
-ştiinţei nu numai turburările, ci şi excitaţiile care biciuesc mersul normal 

, al funcţiunilor-vegetative. In rândul acestor avem: voioşia la muncă, mulţumi
rea, expansiunea, pofta de vieaţă, pofta de mâncare, şi toate simţirile de să
nătate şi de iubire, pe care limba românească le redă prin cuvintele vagi: simt 
că mă înalţ, simt că sunt altul, simt că iubesc, simt fericirea, etc. Toate aceste 
simţiri, datorite excitaţiimilor intense, ajung în conştiinţă aproape fără urmă 
de obiectivitate; ele sunt dominate de atitudinile subiective ale eului. Adeseori 
prin ele să rodă atât de neprecis caracterul excitaţiilor mediului intern, încât 
conştiinţa nu le mai cunoaşte decât ca plăceri sau ca dureri emoţionale.

Acî simtem ajunşi la capătul diferenţierii simţirilor. In definiţia noastră 
dela început am zis: simţirile sunt ultimele diferenţieri pe care le obţinem în 
înfăţişările intuitive ale conştiinţei, prin izolarea şi modificarea condiţiunilor 
de producere. In plăcere şi durere a încetat să mai existe înfăţişările intuitive 
ale conştiinţei. înfăţişarea intuitivă presupune un obiect, im lucru, o idee 
către care conştiinţa se îndreaptă, iar plăcerea şi durerea sunt simple condi
ţionări subiective ale conştiinţei fără umaă de obiectivitate. Simţirile organice 
interne sunt dar ultimele din seria diferenţierilor pe care le putem obţine anali
zând intuiţiile. Plăcerea şi durerea emoţională le vom studia deosebit (Cap. VII).
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CAPITOLUL III
1. Analiza intuiţiei. — 2. Memoria în sistemul nervos. — 3. Eeprezentările. — 

4. Euziuni, halucinaţii şi vise. Diagnosticarea tipului ele intuiţie. — 5. Atenţia. 
— 6. Structura obiectiva a intuiţiei (Spaţiul, timpul, mişcarea; raporturile de ase
mănare, deosebire, tot şi parte, identitate, concluzie).

1. ANALIZA INTUIŢIEI. — In observaţia internă, conştiinţa ni se 
prezintă ca un torent de înfăţişări sau apariţiuni cârmuite de atitudinile su
biective ale eului, şi având înţelesul unor existenţe obiective. Dacă începem 
acum să exammăm înfăţişările, sau apariţiunile acestea eja înţelesul de exis
tenţe obiective, pe care să le numim cu un cuvânt intuiţii, şi le comparăm 
cu aceeace ştim despre simţiri, constatăm că este cu neputinţă să construim 
vreuna din aceste intuiţii prin simpla îngrămădire de simţiri. (Li loc de 
iniuiţie unii psihologi întrebuinţează cuvintele percepţie, prezentare şi unii 
chiar reprezentare. Percepţia şi prezentarea exprima însă o parte din condi- 
ţiunile activităţii simţurilor, nu procesul psihologic întreg. Intuiţia este un 
cuvânt mai vechiu şi mai corect. Eeprezentare, în tot cazul, este greşit zis. 
InJimba gfîmană, termenul este WaJirnehmung \ se poate zice însă şi «7or- 
stellung» fiindcă «Vorstellung» (prezentarea) are uneori înţelesul de Wahr- 
nehmung (aşa cum este la W. Wundt). In limba franceză traducătorii scrierilor 
germane, traducând «Vorstellung» prin «repr6sentation» au produs confuzia 
care a venit şi la noi). Intuiţia este ceva mai mult decât o însumare de simţiri. 
Iată s. ex. intuiţia de arbore. Simţirile pe care ea le cuprinde sunt multiple; 
cu mult mai multiple decât am avut ocaziunea a le întâlni vorbind de simţiri. 
La acest3a ne eră dat de multe ori să vedem combinaţiuni între acele apropiate: 
miros cu gust; pipăit cu durere, sau cu temperatură; pipăit cu simţiri statice şi 
kinestetice, sau cu simţiri organice, etc. dar niciodată bogăţia lor de combina
ţiuni nu ajungea să se apropie de aceea din intuiţia aiborelui. In afară de acestea, 
constatăm intervenţia unor factori la care,s’a făcut prea puţin aluziune în 
studiul simţirilor elementare, anume: uimelc lăsate de experienţa trecută, urme 
care se amestecă acum în intuiţia prezentă. In legătură cu excitaţiile conse
cutive am întâlnit, în adevăr, influenţa urmelor iritaţiei trecute asupra celei
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următoare, ceeace a şi explicat schimbările pe care le suferea aceasta din 
urmă; la intuiţie însă această influenţă are o importanţă cu mult mai mare. 
Intuiţia de multe ori există în conştiinţă numai ca un produs al urmelor 
lăsate de experienţa, trecută. Nu am nevoie să-mi îndrept privirea prea mult 
asupra arborelui, este destul că l-am recunoscut drept un par, pentru ca pu
ţinele siniţiri care vin dela dânsul să se întrupeze într’o formă precisă. Dacă 
n’aş avea urmele fostelor intuiţii despre păr, mi-ar trebui un timp cu mult 
mai îndelungat pentru formarea intuiţiei prezente. Din cauza urmelor lă
sate de intuiţiile trecute pot fi chiar victima unei iluziuni. Se poate ca în faţa 
mea să fie un arbore nou, cu culori şi forme de frunze, ne mai văzut de mine, 
şi eu să-l confund cu un păr, din cauza influenţei as;mănărilor din experienţa 
trecută. Iată dar o prima constatare: Intuiţiile prezente depind de urmele in
tuiţiilor precedente, într’o proporţie cu mult mai mare decât a fost cazul la sim
ţirile elementare. Diferenţele nu se opresc aci: mai simt două altele tot aşa 
de importante. Pe când privesc la arborele din faţa mea, o mulţime de sim
ţiri, care nu au nici o legătură cu intuiţia părului, năvălesc în conştiinţa 
mea. Văd în dosul lui mulţime de alţi arbori; cerul este plin de lumina soarelui; 
din casele din jurul meu pornesc diverse impresmni; trec oameni călători pe 
alături; simţurile mele toate funcţionează; — dacă aş da atenţie la toate 
câte vin din partea lor, intuiţia părului s’ar pierde într’un haos de simţiri. 
Intuiţia rămâne, fiindcă din acest haos de simţiri se aleg ca prin minune 
numai acelea care se leagă de înţelesul părului, iar celelalte suut eliminate, 
sau neobservate. Iată dar o nouă constatare. Intuiţia profită de dispoziţia 
conştiinţei de a se îngustă în folosul ei şi de a împiedică numeroasele simţiri 
ce năvălesc să o înnece. Intuiţiile sunt dar combinaţiuni de simţiri apar
ţinând la "modalităţi deosebite,, în care se amestecă iirmie numeroase lăsate 

f de intuiţile trecute; şi ele se produc mulţumită at^înţiei ce le este acordată 
de conştiinţă. La aceste două constatări se mai adaugă şi următoarea: 
Simţirile p/ovocate de excitaţiile actuale ale arborelui, sprijinite fiind pe 
atenţie, formează în minte un obiect, care stă în legătură cu' alte obiecte, şi 
cu toate împreună constituesc blocul lumii externe. Această lume externă 
are o înfăţişare ordonată şi cu înţeles; are o realitate care variază de aceea 
a simţirilor. Despre arborele din faţa mea, simţurile îmi dau impresiuni deo
sebite, după cum, schimb poziţiunea: când îl privesc din faţă am unele impre
siuni ; când îl privesc dela o parte am altele; la lumina tare a soarelui arborele 
are anumite nuanţe de culori, iar ]?• lumina de seară, are alte culori; cu toate 
acestea intuiţia arborelui păstrează în mintea mea aceeaş unitate de înţeles, 
acelaş grad de realitate obiectivă. Chiar când văd arborele numai o clipită, 
şi în care clipită prea puţine impresiuni mi-au venit dela el, credinţa mea totuş 
în realitatea arborelui rămâne. Simţirile pot fi multe, ori puţine; pot fi de un 
fel ori de un altul, odată ce unitatea intuiţiei este constituită, şi este intrată 
în blocul celorlalte intuiţii care compun lumea externă, intuiţia arborelui 
stă neschimbată, obiectivă. Realitatea lumii externe, în blocul căreia esie 
intrată intuiţia arborelui salvează dar şi realitatea acesteia. Pe ce se rea-
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zimă însă realitatea lumii externe, pentru ca ea să depăşească realitatea sim
ţirilor venite dela arbore ? Pe numărul de simţiri mai mare pe care ea poate 
să-l aibă? Nu. După poziţiunea pe care o iau faţă de arbore, pot să reduc sau 
să măresc cum voiesc numărul impresiunilor care vin dela lumea externă. Când 
sunt prea aproape de arbore, îmi vin puţine impresiuni, când sunt mai departe 
îmi vin mai multe ; numărul simţirilor este indiferent. Lumea externă este 
pentru mine reală fiindcă obiectele ei prezintă o ordine de care pot legă un 
înţeles. Simţirile pot să se schimbe; dacă ordinea lor în spaţiu şi în timp, mo
dalitatea mişcării lor, precum şi raporturile dintre ele: că sunt asemănate, 
diferite, sau identice, că sunt totalităţi sau părţi de totalitate, etc. rămân ace
leaşi, atunci conştiinţa mea, cu toate schimbările simţirilor, păstrează intuiţi
ilor caracterul de obiecte. In structura intuiţiilor se găseşte înţelesul rea- 
htăţii lumii externe. Oricare ar fi suma de simţiri care vine de pe urma ex
citaţiilor actuale, nu formează intuiţii decât acele simţiri care participă la 
structura în care conştiinţa mea se regăseşte ca într’un cadru fix, şi care con
stituie realitatea lumii externe. Această stmctură trebuie să se regăsească şi 
în intuiţia arborelui. In adevăr, aşa şi este. Intuiţia arborelui cuprinde în ea: 
spaţiu, timp şi mişcare; conştiinţa o poate pune în raporturi de asemănare, 
de deosebire, de tot şi parte, de identitate, faţă de alte intuiţii, şi cu aceasta;, 
poate să-i dea un înţeles de obiect, în mijlocul celorlalte obiecte ale lumii 
externe. La cele două constatări, făcute mai sus, va trebui dar să mai adău
găm. constatarea, că intuiţia, în deosebire de simţirile elementare, are' în sine 
o structură, care îi mijloceşte obiectivarea în cadrul reahtăţii lumii externe.

Ne vom ocupă pe rând de fiecare din aceste constatări.
2. MEMORIA IN SISTEMUL NERVOS. — Proprietatea ce are materia orga

nică, de a păstră urmele impresiunilor pe care excitaţiile le-a produs asupra ei, este 
de mult cunoscută. Sub numele de memorie ea a fost considerată de mult ca una din 
bazele vieţii animale. Evoluţia speciilor animale şi vieaţa de relaţiune a acestora nu 
s’ar putea explică fără dânsa. După unii oameni de ştiinţă ea se întinde chiar şi în lumea 
anorganică. Ori şi ce schimbare prin care trece materia este păstrată în dispoziţiunile 
acesteia şi influenţează schimbările viitoare. Memoria ar fi prin urmare, un mod de 
manifestare al materiei în genere. întrucât ea este un obiect de cercetare psihologică 
şi nu biologică, memoria ne interesează în legătură cu formarea intuiţiilor, şi în 
legătură cu funcţiunile inteligenţei. In legătură cu formarea intuiţiei rolul ei se re
strânge la constituirea diferitelor condiţiuni de reactivare sau de reprezentare, adică 
de prezentare din nou, a simţirilor şi intuiţiilor trecute, un rol de funcţiune repro- 
ductivă. In legătură cu funcţiunile inteligenţei, rolul ei este mai complex; ea serveşte 
inteligenţei pentru operaţiunile de cunoaştere, şi atunci depăşeşte rolul de simplă re
producere. Li ambele cazuri funcţiunea sa, servind conştiinţei, este psihologică. Ne 
ocupăm deocamdată de rohil pe care ea îl are în formarea intuiţiilor.

Urmele lăsate de excitaţiile trecute în sistemul nervos consistă în predispoziţi- 
unile pe care le câştigă elementele acestuia, de a repetă reacţiunile cu care^ ele au 
răspuns excitaţiilor trecute, ori de câte ori vine o excitaţie asemănătoare. Aceasta 
este o lege generală biologică ce nu suferă excepţiuni. Este legea fundamentală a me
moriei. O excitaţie care a produs iritaţinnea unui element,nervos pregăteşte calea 
pentru excitaţia asemănătoare; iritaţiunea de a două întâlneşte mai puţină rezistenţă. 
Această pregătire, sau înlăturare de rezistenţă, este tot ce putem şti din urmele lăsate 
de excitaţia trecută. Elementul nervos nu păstrează urmele excitaţiei trecute, în 
felul cum păstrează ceara urmele unui sigil, ci capătă dispoziţiuni pentru funcţiunea
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Iui viitoare, adică predispoziţiuni. A căuta urmele excitaţiilor trecute, ar fi şi absurd: 
în elementele sistemului nervos nu pătrund excitaţiile cu materia lor pentru a lăsă 
urme, ci pătrund efectele excitaţiilor sub forma pe care le-o dă proprietăţile mate
riei nervoase.

Predispoziţiunile duc la repetări automate când excitaţiile nu variază, şi când 
reacţiunile se leagă de un număr restrâns de elemente nervoase. Astfel la ani
malele cu un sistem nervos ludimentar şi cu o lume de excitaţii redusă la 
câteva schimbări aquatice, predispoziţiunile se confundă cu determinările automate. 
Aceste animale au o simplă memorie pasivă, care se exprimă în afară prin reacţiuni 
ritmice şi uniforme. Cu cât animalele trăesc într’o vieaţă mai complicată şi dispun de 
o organizaţie nervoasă mai sistematizată, cu atât şi reacţiunile lor sunt mai diferen
ţiate ; predispoziţiunile ce ţin de memorie sunt mai departe de automatism. Întrebarea 
care memorie devine automată şi care nu, este dar o simplă cestiune de biologie. De
vine automată memoria ori şi cărui element nervos care face parte dintr’im sistem 
nidimentar de vieaţă, şi care implicit este şi într’im rudimentar_sistem nervos. Rămân 
libere de automatism predispoziţiunile elementelor nervoase extrem de variate şi care 
fac parte dintr’un complicat sistem de vieaţă. Cum însă sistemele ăfcestea rudimentare 
le găsim la animalele cu organisme primitive, acelaş adevăr SI putem exprima pu- 
nându-1 în legătură cu vechimea funcţionării nervoase, şi atunci putem zice: Un 
element nervos, cu cât îndeplineşte o funcţiune mai veche'în vieaţa animalelor, cu atât 
el are o memorie mai mecanică; cu cât funcţiunea elementului este mai nouă cu atât 
şi memoria sa este mai liberă de automatism. Elementele sistemului simpatic şi pa- 
rasimpatic; elementele cari se grupează în jurul funcţiunilor măduvei spinării şi ă cen
trilor subcoi*ticali în genere, sunt elemente cu memorie mecanică, pe când elementele 
care participă la funcţiunile creierului mare au prenispoziţiuni memoriale libere de 
automatism.

Omul se naşte cu un sistem nervos încărcat de predispoziţiuni. Aceste predispo
ziţiuni se înşiră pe o scară cu mult mai vastă decât la animale, fiindcă la el în sistemul 
nervos sunt reprezentate elemente de toate vechimile. Reacţiunile ritmice şi uniforme 
pe care le constatăm la el în pulsaţiunile inimii, în strângerea şi dilatarea arterelor 
şi vaselor sanguine, în contractarea muşchilor respiraţiei, în secretarea glandelor 
interne şi în toate funcţiunile vieţii vegetative, sunt datorite memoriei mecanice cu 
care au venit pe lume elementele primitive ale sistemului nervos. De altă parte, reac
ţiunile complicate ale inteligenţei sale sunt datorite memoriei bogate în predispo
ziţiuni labile pe care o duc cu dânsele elementele păturii cerebrale. Intre cele louă 
extreme sunt posibile toate nuanţele de memorie. Elementele nervoase nu funcţio
nează însă izolat. Pentru un singur act sufletesc este nevoie de un întreg şir de elemente 
nervoase, între care unele sunt de provenienţă recentă şi altele sunt vechi; unele în
deplinesc funcţiuni psihologice şi altele curat biologice. Excitaţia care isbeşte ter- 
minaţiunile periferice ale unui nerv sensitiv, nu merge ca pe fir de telegraf până la 
scoarţa cerebrală, pentru a se transformă acolo în simţire sau intuiţie, ci ea numai 
treptat îşi face drum, prin diferite elemente nervoase, provocând la fie ce moment reac
ţiuni. Dintre aceste reacţiuni, o parte sunt datorite elementelor nervoase primitive, 
aparţinând sistemului vegetativ, şi care au de efect să menţină nervul sensitiv, sau 
aparatul simţului, în stare de funcţionare, iar o parte se comunică elementelor înve
cinate şi merg mai departe. Reacţiunile dintâiu sunt toate mecanice, dar nu mai 
puţin indispensabile pentni cele din a doua categorie. Una dintre ele să nu se producă, 
s. ex. reftcţiunea secretorie a retinei să^-inu mijlocească desasimilarea substanţei 
din terminaţiunile nervoase, sau pulsaţiunea arterială să nu aducă retinei sângele cu 
oxigenul necesar, etc. şi toată excitaţiunea externă este de prisos: iritaţiunea optică 
nu merge mai departe. Dar reacţiunile locale se produc de sine, canişte tropisme. Vieaţa 
ancestrală le-a asigurat mecanismul în mod automatic. Din reacţiunile care se comu
nică mai departe unele sunt iarăş în bună parte mecanizate. Acestea sunt reacţiunile 
de mişcare pe care excitaţiunea externă le trezeşte deodată cu. reacţiunile vieţii 
vegetative. Fiecare nerv sensitiv îşi sprijină funcţiunea sa pe reacţiuni de mişcare;
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nervul optic pe mişcările de acomodare ale globului ocular; nervul acustic pe reflexele 
diferitelor materiale solide şi lichide din interiorul urechii; nervul olfactiv şi nervul 
gustativ sunt strânşi legaţi de reflexele muşchilor feţei şi toracelui, iar ceilalţi nervi 
depe periferia corpului şi din interiorul corpului au toată activitatea lor în strânsă 
legătură cu mişcările corpului. Reacţiunile de mişcare însoţesc iritaţiunea nervului 
sensitiv peste tot; când iritaţiunea nervului sensitiv nu merge mai departe de centrii 
subcorticali, ele sunt chiar inseparabile. Iritaţiunile sensoriale care ajung la scoarţa 
cerebrală, adică iritaţiunile conştiente, fiind venite în urmă în vieaţa animalelor, gă
sesc pregătite înaintea lor mişcările pe oare au să se sprijine. Deaceea actele sufleteşti 
aie omului, chiar când ele sunt din categoria celor mai conştiente, sunt în bună parte 
constituite din acte mecanice mai dinainte pregătite de memoria ancestrală. Este 
de ajuns ca o excitaţie de lumină să isbească ochiul unui oin cu un sistem nervos 
normal, pentru ca el înainte de ori şi ce experienţă personală să aibă predispoziţie 
la reacţiunile tropice necesare pentru susţinerea vieţii vegetative a nervului, şi la 
reacţiunile mecanice pentru acomodarea funcţiunii ochiului la excitaţie. Aceste pre- 
dispoziţiuni el le-^, moştenit deodată cu vieaţa sa. Experienţa sa personala are înrâu
rire numai asupra formărei drumului din ultimul capăt pe care are să-l parcurgă iri
taţiunea pe scoarţa creierului mare. Şi încă este îndoielnic, dacă memoria ancestrală 
n’a fixat şi aci o mare parte din acest drum.

In rezumat: memoria este o funcţiune nelipsită din activitatea sistemului nervos. 
Ea depăşeşte cu mult domeniul conştiinţei. Straturile primitive ale sistemului nervos 
au transformat de mult predispoziţiunile lor memoriale în repetiţiuni mecanice pasive; 
iar predispoziţiuni, în înţelesul uzual al cuvântului, au rămas numai în stratoile re- 

v cente ale scoarţei cerebrale, care sunt în legătoă cu funcţiunea conştiinţei. Actele con
ştiinţei, necesitând înlănţuiri de elemente nervoase, nu numai din straturile recente 
ci şi din straturi primitive, prezintă ambele feluri de memorie.

Această deosebire ne explică pentru ce la studiul simţirilor n’am întâlnit influenţa 
minelor lăsate de experienţa trecută. Aceste urme existau şi aci, negreşit, existau 
chiar mai adânc decât la intuiţii, dar ele aveau o importanţă pentru funcţiunea 
biologică a nervului sensitiv şi nu pentru conştiinţa simţirii. Urmele experienţii tre
cute sunt confundate la simţiri în energia specifică a nervului; aparţin ca memorie 
organică materiei nervoase iar nu cmsului conştiinţei. La intuiţii, funcţiunea memoriei 
se leagă de procesul însăş al conştiinţei. Intuiţiile, fiind fapte complexe, lasă, trecând 
prin conştiinţă, predispoziţiuni legate de experienţa personală şi ca atare greu de 
mecanizat. Cu un cuvânt, funcţiunea'memoriei la simţiri este inseparabilă de energia 
specifică a materiei nervoase, pe când la intuiţie ea se separă şi poate urmărită 
aparte, lată dar de ce rolul ei apare la intuiţie, şi de ce el apare chiar ca un ceva nou.

3. REPREZENTĂRII^E. — Predispoziţiunile lăsate în conştiinţă de in
tuiţiile trecute, poartă după rolul pe care ele îl au în vieaţa sufletească, dife
rite numiri. Le numim simple urme, când voim să arătăm rolul lor de elemente 
participante la formarea nouilor intuiţii; imagini, când ele reproduc fidel 
elementele sensibile din vechile intuiţii; şi reprezentări, când ele păstrează 
în conştiinţă, nu atât elementele sensibile ale vechilor intuiţii, cât mai ales 
unitatea şi înţelesul obiectiv al acestora. Imaginile copiază vechile intuiţii 
şi deaceea ele sunt individuale ca şi jituiţiile: când zic că am în memorie 
imagina unui pom, înţeleg că am imagina unui pom individual, pe qăre l-am 
văzut anume undeva; pe când reprezentările sunt generale. Dacă, ,4vând în 
memorie imagina vie a unui obiect, proiectăm, această imagine pe un părete 
din faţă, constatărujîă imagina se mişcă după mişcările ochiului; culoarea ei 
schimbă culoarea păretelm, aşă cum am văzut că se petrec lucruiile la feno
menele de contrast succesiv; după un oarecare timp ea dispare fără voia noa-
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stră treptat, şi după ce a dispărut putem să ne aducem amiiite de anumite ele
mente ale ei, pe care nu le observasem la prima vedere; cu un cuvânt imagina 
aminteşte originalul prin proprietăţile sensibile ale acestuia, şi este pasivă faţă 
de conştiinţa observatorului. Keprezentarea din potrivă. Ea nu ţine de o anu
mită intuiţie: când îmi reprezint un pom, nu reproduc intuiţia imui anu
mit pom, ci a mai multora. La ea predomină mai mult unitatea gândului, 
iar nu elementele sensibile. îmi reprezint un pom prin aceea ce ştiu despre 
rostul pe care îl au diferitele părţi ale pomului şi prin atitudinile constante 
pe care le-anv avut eu faţă de el în experienţa trecută. Elementele sensibile 
există şi în reprezentare, dar într’un rol subordonat. Ele sunt reduse adeseori 
la simple schiţe. De aceea pot să zic: îmi reprezint Komânia, Anglia, Italia, 
etc., şi tot astfel, durerea şi surpriza cuiva, după cele ce ştiu din cărţi 
şi prin experienţă; dar nu pot să zic decât poetic: am imagina Koraâriei, 
Angliei, Italiei, sau am imagina durerii şi a surprizei cuiva. Dacă încercăm 
să fixăm reprezentarea pe părete, constatăm că reprezentarea nu urmează 
pasiv mişcărilor ochiului ca imagina; nu produce fenomenele de contrast; nu 
dispare fără voia observatoiului, ci se menţine după voie, iar când dispare, 
nu se şterge treptat, ci brusc. Keprezentările ţin de funcţiunile active ale con
ştiinţei mai mult decât ţin imaginile. Deaceea găs^m reprezentările de preferinţă 
în memoria oamenilor maturi, iar imaginile în memoria tinerilor. Când imagina 
nu reproduce pasiv elementele sensibile ale unei anumite intuiţii trecute, 
ci este p combinaţiune liberă din elementele mai multor intuiţii, atunci ea 
se numeşte fantezie sau imaginaţie. Fantezia sau imaginaţia presupun o împre
unare a funcţiunilor de reproducere pasivă cu funcţiunile active ale conştiinţei, 
şi ele urmează jocul acestor funcţmni după întâmplare; numai când împre
unarea funcţiunilor este fericită atunci ele găsesc în artă un mijloc de dura
bilitate ca şi intuiţiile adevărate.

Nu trebuie să credem însă că între imagine şi reprezentare sunt bariere 
cai’e le împiedică să se unească. Tranziţia între ele este imperceptibilă. Ima
gina, care predomină la copil, cedează cu înaintarea în vârstă locul său 
reprezentării, fără ca ea totuşi să dispară cu desăvârşire. Memoria este o func
ţiune clădită pe etaje, având în fiecare etaj instrumente deosebite, şi întrebuin
ţând după nevoe instrumentele fiecărui etaj. In copilărie ea întrebuinţează 
imaginile sensibile, apoi mai tâiziu la bătrâneţe reprezentările din ce în ce mai 
abstracte, dar când trebuinţa cere, şi aceasta se produce foarte adeseori, ee face 
recurşi a reprezentări în copilărie şi la imagini în bătrâneţe. întocmai cum în 
vieaţa biologică întâlnim o solidaritate strânsă între organe vechi şi organe re
cente, tj)t aşa şi în vieaţa sufletească. Intre imagine şi reprezentare rămâne o 
trecere liberă. Această trecere liberă se explică de altfel şi prin fundamentul 
lor fiziologic. O bună parte din elementele nervoase, pe care fiecare dintre 
«le se sprijină, sunt comune la amândouă. Reprezentarea ca şi imagina este 
localizată în întreg şirul de procese fiziologice ce se petrec între excitaţie şi 
conştiinţă. Reacţiuiiile sistemului nervos vegetativ, care susţine vieaţa apa
ratului sensitiv; reacţmnile de mişcare care produc adaptarea organismului.
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precum şi o bună parte din reacţiunile scoarţei cerebrale sunt comune repre
zentării ca şi imaginei. Deosebirea dintre ele stă numai în adaosul pe care îl 
câştigă reprezentarea în reacţiunile din urmă ale scoarţei cerebrale, adaos pe 
care ea îl plăteşte cu o diminuare în reacţiunile din juriil aparatului sensitiv. 
Imagina gravitează mai mult spre predispoziţiunile care evocă pasiv intuiţia,, 
pe când reprezentarea spre asociaţiile active ale scoarţei cerebrale, din care 
intuiţia îşi ia înţelesul şi obiectivitatea.

Din punct de vedere fiziologic nu există bariere de netrecut nici între ima
gine şi reprezentare de o parte, şi intuiţia reală de altă parte. Aceleaşi ele
mente nervoase intră în actualizarea intuiţiei ca şi în funcţiunea care repro
duce imagina sau reprezentarea. Deosebirea între ele consistă numai în gradul 
de intensitate şi în ordinea în care se urmează funcţionarea acestor elemente. 
Mai ales ordinea funcţionării este hotărîtoare. Conştiinţa, adică sensibilitatea, 
scoarţei cerebrale, formează din aceste grade de intensitate, precum şi din 
ordinea în care funcţionează elementele ei nervoase, raporturi constante prin 

-care apoi se deosebesc intuiţia de o parte, imagina şi reprezentarea, de alta 
parte. La intuiţie, ordinea în care se succed reacţiunile fiziologice este bine 
hotărîtă prin prezenţa unei excitaţiuni externe; de aci atitudinea de pasivitate 
pe care o păstrează conştiinţa în interpretarea intuiţie. La imagină şi mai 
ales la reprezentare ordinea aceasta nu este de loc hotărîtă; ea poate să înceapă 
şi direct din memorie şi deaceea avem acî atitudinea activă a conştinţei.

Aceste deosebiri însă nu se impun conştiinţei dela sine, ci ele sunt fructul 
experienţei şi încă a unei lungi experienţe. La omul primitiv, csţ şi la copilr 
imagina, reprezentarea şi intuiţia actuală sunt într’o veşnică fluctuaţiune, 
fiindcă raporturile de intensitate şi de ordine, pe care îşi întemeiază conştiinţa 
deosebirea dintre ele, sunt puţin fixate. Aşa ne explicăm mulţimea iluziunilor 
şi halucinaţiilor a întâlnim în vârsta copilăriei; importanţa visurilor la. 
popoarele primitive. Tot din eceeaş cauză ne explicăm pentru ce bolnavii de 
nervi sunt expuşi la amestecul între iluzie şi realitate. Deosebirea p? care 
o face omul cult normal între acestex două stări este produsul celor mai re
cente funcţiuni ale creierului său, funcţiuni care, cu îmbolnăvirea, se duc cele 
dintâi. Primele hcăriri ale inteligenţei omeneşti nu au oglindit intuiţii clare 
despre lume, ci un amestec de vis şi realitate: formarea intuiţiilor corespun
zătoare realităţii a fost înnecată multă vreme în predispoziţiunile conservate 
din experienţa trecută; rutina a înghiţit originalul. Emanciparea intuiţiei 
s’a făcut cu greu, şi în limitele în care s’a făcut de ^'a beneficiază, chiar astăzi,, 
numai o parte din omenire. Emanciparea intuiţiei nu trebuie înţeleasă însă 
ca având de ţintă o despărţire psihologică a ei de memorie; aceasta nu se va- 
putea face niciodată fiindcă aceleaşi elemente nervoase servesc intuiţiei 
actuale ca şi intuiţiei memorate; emanciparea trebuie înţeleasă ca o diferen- 
ţiare în funcţiunea cognitivă a conştiinţei. Conştiinţa tinde să separe în ra
porturi de cunoştinţă, ceeace este actual în intuiţie, de ceeace este reprodus, 
în ea din memorie. In aceasta consistă tocmai progresul culturii omeneşti^ 
Ca funcţiune psihologică, conştiinţa ţine intuiţia actuală strâns legată d&
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predispoziţiunile memoriei, fiindcă baza lor fiziologică este comună. Cu toate 
că «ştim» că excitaţiuuile externe formează constelaţiuni diferite din moment 
în moment şi din loc în loc, noi totuş, din obişnuinţa memoriei, atribuim 
intuiţiilor caracterul identităţii; cu toate că «ştim» că fiecare intuiţie este o 
noutate sufletească, cu o realitate de sine stătătoare, noi totuş ne grăbim, după 
câteva puţine caractere observate, să o asemănăm cu cele ce ne sunt cunoscute, 
şi să completăm restul caracterelor ei neobservate cu ceeace ştim din experienţa 
trecută. Adeseori un nume este deajuns să ne facă să substituim intuiţiei 
reale din faţa noastră o reprezentare făcută gata în memorie; sau contrariu: 
un nume ne' poate deschide ochii să vedem ceeace ani dearândul trecea 
neobservat. In această privinţă, atât oamenii cu experienţă cât şi oamenii fără 
experienţă nu fac excepţiune. Toţi ţin intuiţia actuală în dependenţă de 
memorie, fiindcă toţi psihologiceste sunt constituiţi la fel.

4. ILUZIUNI, HALUCINAŢII ŞI VISE. DIAGNOSTICAREA TIPU
LUI DE INTUIŢIE. — Singura garanţie pe care o avem,' prin urmare, 
când separăm intuiţia de imagine şi reprezentare, stă în aprecierea pe care o 
provoacă în conştiinţă intensitatea şi ordinea diferitelor reacţiuni care se în
şiră între aparatul sensitiv extern şi pătura cerebrală. La intuiţie avem altă 
intensitate şi altă ordine decât la imagină şi reprezentare. Un om normal 
ştie când în faţa sa este un arbore, dela care vine intuiţia, şi când despre 
aibore are numai o reprezentare. In primul caz activitatea aparatului sensitiv 
este alta, decât în al doilea caz; această activitate, urmată de reacţiunile de 
mişcare, dă intuiţie o corporalitate, pe care reprezentarea oricât ar fi ea de 
vioaie, nu o poate avea. Chiar imagina, deşi este mai aproape de intuiţie 
totuş este departe să se prezinte aşa de corporală ca intuiţia. Corporahtatea 
nu este claritatea numai. Clare pot fi şi reprezentările, poate mai clare uneori 
decât intuiţiile. Intuiţiile au o claritate mai obiectivă; ele se impun forţat, pe 
când reprezentările au o claritate subiectivă de contemplaţiune. Această nuan
ţare provine din direcţia diferită a atenţie într’un caz şi într’altul. O intui
ţie, apoi, nu vine niciodată singură, precum nici o reprezentare nu vine sin
gură. Când privesc la arborele din faţa mea, privesc în acelaş timp şi la multe 
alte obiecte, la care nu dau atenţie, bine înţeles, dar care totuş se impun 
privirii mele. Unele dintre aceste obiecte provoacă, în acelaş timp şi alte sim
ţuri. Intre toate intuiţiile produse de arbore şi de celelalte obiecte se formează 
o anumită ordine pe care conştiinţa o interpretează în anumit fel. Reprezen
tarea, cu care compar intuiţia, nu vme nici ea singură, ci de odată cu ea vin 
şi altele, pe care ori şi cât aş voi eu, nu Ie pot elimina după voie. Intre repre
zentări se formează de asemenea o ordine pe care conştiinţa o interpretează. 
Omul normal va şti să deosebească aceste două ordine constatate. El va numi 
pe una obiectivă şi pe cealaltă subiectivă. Astfel pentru omul normal există 
mijloace de control suficiente. Cea mai mică slăbire însă, în această opera
ţiune de control a conştiinţei, şi separaţia dispare: predispoziţiunile memo
riale construiesc dela dânsele intuiţia; reprezentarea ia caracterele realităţii 
externe. Atunci avem ceeace se numeşte iluziune, halucinaţie şi vis.
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Huzia, halucinaţia şi visul sunt ca nişte experienţe pe care ni le pune 

natura la dispoziţie, pentru a analiza intuiţia anornaală, atât de variate 
sunt condiţiunile în care prezintă ele faptele descrise mai sus. Slăbirea 
funcţiunii conştiinţei în timpul somnului este cazul cel mai cunoscut; ea ne dă 
visele, halucinaţii cu toată aparenţa de realitate. In! timpul când visăm, 
conştiinţa nu este anormală, ci este mărginită; incapabilă de a deosebi între 
subiectiv şi obiectiv, ea lasă liber frâul predispoziţiunilor din memorie, care 
în lipsa excitaţiilor, sau mai bine zis, după minimale excitaţii, consti- 
tuesC' singure intuiţiile, care se succed în vis. Cum mărginirea conştiinţei 
se produce în diferite grade şi cu diferite modalităţi, avem şi visele împărţite 
după aceste variaţiuni. Avem visele somnului profund, şi visele somnului uşor. 
In timpul somnului profund, predispoziţiile memoriei se încorporează în 
intuiţii de vis, când ele sunt provocate de simţiri organice intense provenite 
din turburările vieţii vegetative, sau din emoţii puternice. De regulă 
aceste vise nu se amintesc la deşteptare. Conştiinţa, în timpul somnului 
profund, este prea mărginită, aşa că ea nu dă viselor asociaţiuni care să le 
ajute la readucerea în memorie. Sunt' interesante aceste vise când se amintesc, 
prin aceea că desvăluie fondul simţirilor organice, care urmează începuturilor 
de boală, şi care de regulă în timpul conştiinţei trezite sunt acoperite de sim
ţirile externe şi de înlănţuirea reprezentărilor. Ele pot fi explicate cu folos 
din punct de vedere ştiinţific. O muşcătură de şearpe la braţ sau picior poate 
să însemne începutul unei inflamaţiuni; înnecul, după o luptă cu valurile apei, 
începutul unei boale a inimii; insecte, o maladie microbiană, etc. De asemenea 
fondul afecţiunilor sufleteşti se desvăluie în vis mai bine chiar decât în momen
tele de trezire, fiindcă în vis influenţa moralei şi a interesului personaj nu 
intervine ca să le elimine. Pe acest adevăr o şcoală .întreagă de psihiatri (şcoala 
lui Sigm. Freud) îşi întemeiază diagnosticarea boalelor nervoase. Ţinând 
seamă că dorinţele, înclinaţiile, emoţîde înnăbuşite, aduc o perturbare în vieaţa 
Sufletească a omului, aceşti psihiatri se infomaează de visele bolnaviler, şi din 
aceste vise ajung să cunoască origina boalei. Metoda lor a luat numele de psiho- 
anahză şi este destul de răspândită în practică. Somnul uşor dă visele aşa zise 
de reverie, caracterizate prin gruparea unui mare număr de reprezentări în 
jurul micilor excitaţii ijare încep să vie deodată cu trezu-ea simţurilor. Câte
odată, excitaţia externă dă numai semnalul reîmprospătării reprezentărilor, 
şi dispare apoi pentru a lăsă în urma sa jocul Uber al acestora. In mod experi
mental putem provocă reveria prin înghiţire de alcool, absint, opiu, haşiş, nico
tină, etc., substanţe narcotice care paralizează funcţiunile de receptare ale sim
ţurilor şi aţâţă în schimb jocul reprezentărilor memoriale, şi nu pe al tuturor 
deopotrivă, ci fiecare din aceste substanţe îşi are, după individj preferinţele 
sale. Una are preferinţă pentru reprezentările colorate, alta pentru muzică, alta 

t pentru reprezentările erotice, etc., după individ, probabil, poate şi indiferent de 
individ, fiecare din aceste substanţe are efecte proprii neschimbătoare, căci 
numai aşa se explică corelaţiunea strânsă care există între anumite narcotice şi 
anumite civilizaţiuni. Visele somnului uşor sunt cele mai variate şi acele care se
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reamintesc mai uşor. Dacă avem un mare număr de vise bine observate dela 
o persoană, putem din examinarea lor să diagnosticăm, care fel de reprezentări 
predomină la acea persoană şi care dintre reprezentări anume se bucură de o 
memorie mai exactă. Din acest punct de vedere avem o diagnosticare peda- 

I gogică care poate fi utiUzată- cu mult folos. Un copil care vede în vis' lucrurile 
colorate în mod absurd, prezintă un simptom care trebuie ţinut serios în 
seamă. Deasemenea sunt importante cazurile unor copii care nu au visuri 
cu reprezentări auditive. Sunt unii copii cari în vis păstrează aprecierea distan
ţelor şi mai ales forma mişcărilor, pe care le reprezintă în mod exact, şi alţii 
cari n’au exactitatea spaţiului şi a mişcărilor: aceste diferenţe indică bazele 
imei diferenţiări de aptitudini în funcţionarea intuiţiei la unii şi la alţii.

Cazuri de iluzie şi halucinaţie ne aduc apoi în număr mare diferitele boli 
de care se leagă o diminuare în funcţiunea conştiinţei. Mecanismul acestora 
este cu mult mai complicat decât acela al viselor. La bolnavi avem iluzia 
şi halucinaţia mergând alături cu intuiţia normală şi adese ori în luptă 
cu aceasta; un fel de dedublare a conştiinţei care în vis lipseşte. Bolnavul simte 
figuri care îl urmăresc, voci care îl persecută, gânduri care se exprimă fără voie, 
mişcări care trebuie să fie executate, deşi acestea toate nu concordă cu restul 
intuiţiilor. Apoi dispariţia simţului realităţii este iarăş-un. fapt care nu se 
produce în vis. Bohiavul are impresia că nu trăeşte în lumea reală, uneori chiar 
i se pare că el însuş este mort de mult, sau că o parte a corpului lui este dispă
rută. La unii bolnavi, dedublarea ia o formă succesivă. Trăesc o parte din 
an în halucinaţii de un fel, şi altă parte din an în halucinaţii de altfel; au 
o parte din vieaţă tristă şi altă parte veselă. In special sunt îmbolnăvirile 
sistemului nervos care atrag după dânsele anumite halucinaţii caracteristice. 
Ele provin din excitaţiile produse de turburările nervoase, asupra unor anu
mite simţuri direct, sau asupra zonelor de localizare pe care simţurile le au 
în creier. Alcoohsmul, histeria, epilepsia, paralizia, infecţiunile, etc., sunt ur
mate de halucinaţii caracteristice fiecăreia.

Pe lângă aceste cazuri pe care ni le dă natura în vis şi în boalăj sunt altele 
pe care le putem observă fiecare dintre noi în vieaţa de toate zilele. Nu este 
om care să scape de vraja iluziei. Cea mai mică emoţie de frică dă predis- 
poziţiunilor din memorie un impuls care le înlesneşte precăderea asupra reali
tăţii. Predispoziţiile lăsate de experienţa hereditară sunt ca prin minune 
redeşteptate şi aduse să schimbe intuiţia normală. Bunioară, drumul făcut 
în singurătate pe întunerec este un prifej de multiple iluziuni: vezi dihănii, 
vezi oameni înarmaţi la fie ce pas. Sgomoţele pădurii; mişcările tufişului şi 
ale ierburilor;, atingerea cu piciorul pe întunerec a unui corp moale; schim
barea bruscă de lumină şi umbră, sunt nesecate-isvoare de iluziuni, fiindcă în 
dosul lor stă bogata memorie a fricii din vieaţa strămoşilor. Noaptea, multe 
din scenele chinuite pe care le petrecem în vis sunt ecoul fricii din experienţa 
strămoşilor. Emoţiile jplăcute au, în bine, acelaş efect. Câte iluzii nu-şi 
fac tinerii, când sunt îndrăgostiţi! Câte iluzii nu-şi face şcolarul după 
primul succes!
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Totdeauna, când predispoziţiile memoriei depăşesc rolul lor de complec- 
tătoare ale intuiţii, avem iluziunea. Sunt oameni gata în fiece moment să 
vadă figuri de animale sau de oameni, acolo unde sunt doar. câteva pete arun
cate la întâmplare. Vezi colo, este o cămilă, zice Hamlet, arătând un nour lui 
Poloniusi Da, este o cămilă. Nu, este o nevăstuică. Este o nevăstuică, răspunde 
Polonius. Este o balenă. O balenă. Sunt alţi oameni mai refractari. Toţi însă 
sunt predispuşi să completeze, prin reprezentări, impresiunile prezente, când 
acestea sunt sărace, şi anume fiecare să le completeze cu reprezentările care 
listau mai la dfspoziţie în memorie. Am putea, înaceaste privinţă, merge mai 
<leparte şi zice: arătând felul cum cineva completează impresiunile prezente 
prin reprezentările din memorie, facem indirect o diagnosticare a tipului său 
de intuiţie. Căci, dacă un om aleargă la formele care îi stau în memorie, mai 
repede decât la mişcări, dacă unul recunoaşte în orişice treanţă spânzurată o 
figură de animal, şi altul vede în ea figuri geometrice; dacă unul aude muzică 
şi altul, tot acolo, aude sgomot, etc., cum aceste preferinţe nu pot fi produsele 
întâmplării, ci izvorăsc din dispoziţiunile sufleteşti ale fiecăruia, atunci nu 
numai fonnarea iluziei, ci însăş formarea intuiţiei se caracterizează prin aceste 
preferinţe. Iluzia este o intuiţie fără valoare obiectivă, dar întru totul, asemă
nătoare intuiţiei ca proces psihologic. Făcând o diferenţiare între oameni după 
felul cum ei sunt iluzionaţi, facem, dar, în acelaş timp, o diferenţiare, între 
oameni şi din punctul de vedere al intuiţiei lor. Acelaş lucru se poate zice şi 
de felul cum se produce halucinaţia. Ne mărginim însă la iluzie, fiindcă iluzia 
stă mai mult în puterea noastră ca s’o producem după voie.

Diagnosticarea tipului de intuiţie căruia cineva aparţine, este de mare folos 
pentru practica medicală în psihiatrie, mai ales, şi pentru practica pedago- 
-gică. In practica medicală ea ajută la precizarea tipului boalei şi la stabilirea 
prognozei; în practica pedagogică la caracterizarea personalităţii elevului.Pentru 

găsirea ei nu s’a recurs la experimentarea cu iluziuni decât de foarte curând 
timp, şi până acum numai în psihiatrie, într’un mod mai metodic. In peda
gogie aproape de loc. Experimentarea este însă aşa de uşor la îndemâna ori şicui, 
eă ea nu va întârzia să se introducă cât de curând şi în ştiinţa pedagogiei. Puţi
nele cuvinte cu care o expunem mai jos, sunt suficiente pentru a o arătă în ce 
eonsistă şi ce rezultate se pot aşteptă dela ea.

Orişice obiecte văzute de departe şi fără conture precise: nouri, pădure, 
munte, arbori isolaţi în întunerec, etc., pot fi motive de iluzie. Aceste obiecte 

, îiisă au desavantajul de a nu stă la*dispoziţia noastră pentru a fi prezentate 
vederii persoanelor,, a căror intuiţie o diagnosticăm, oridecâteori voim. In locul 
obiectelor reale, este mai potrivit săa luăm figuri grafice, care se pot aveă îii ori 
şi ce formă şi în ori şi ce număr. Acestor figuri le bpseşte, bine înţeles, putinţa 
<Je a evocă toate modalităţile de reprezentări. In ele nu se cuprind excitaţii 
decât pentru reprezentările de formă, culoare şi mişcare, în primul rând; pentru 
toate celelalte reprezentări numai în mod indirect. Pentru a aveă diagnosticarea 
sigură nu ne vom mulţumi însă numai cu rezultatele pe care ni le dă experi
mentarea cu figuri, ci vom recurge şi la experimentarea cu alte obiecte care vin
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în legătură şi cu celelalte simţuri. In special, experimentarea cu figuri grafice 
are avantajul că permite să observăm multe diferenţieri în producerea iluziunei: 
se produce dintr’odată sau succesiv; se produce din impresiunea totală a figurii, 
sau diu impresiuni parţiale; având ăt %
multe figuri grafice la dispoziţie, 9 ţ
putem, în mod statistic, constată
dacă persoana are preferinţa să -ifUibi-...
complecteze figura cu chip de 
animal, sau cu chip de om; şi, 
după ce complectează, dacă se 
mărgineşte să vadă o scenă sim
plă sau o succesiune de scene,
etc. Figurile grafice consistă în Flff*18
împerecheri de forme, linii şi culori aruncate la întâmplare. Chiar dacă sunt 
în negru^şi alb, sunt suficiente pentru experienţe de demonstraţie. Unele per
soane obişnuesc, după ce-şi bea ceaşca de cafea, să privească figurile lăsate 
pe fundul şi mărginile ceşce şi să le citîască. Aceste persoane fac experimentări 
cu iluziile, fără să ştie. Pentru o experimentare metodică, D-rul H. Korschach a 
•ales figurile pe care le formează petele de cerneală strivite între foile de hârtie. 
In fig. 18,19, 20 şi 21 avem câteva modele. Şcolarii le cunosc de mult, şi au şi 
plăcere să le privească, deşi nu le atrage nimeni atenţia asupra cunoştinţei 
ce pot scoate din interpretarea lor. -Aceste pete, transformate prin telmica 
aceasta simplă, dau figuri foarte variate. (Este bine să fie petele şi de culori 
deosebite, fiindcă atunci varietatea figurilor fiind mai mare, lasă un joc mai 
liber iluziunii).

Figurile astfel dobândite, puse sub ochii diferitelor persoane, experimen
tatorul notează atât răspunsurile, cât şi impresiunile ce se produc in sufletul 
celor cari le văd. Fig. 18, văzută bunioară ceva mai de departe, dj o per
soană dotată cu reprezentări kinestetice, apare ca o luptă între doi oameni,

cari se ating cu bordul pălăriilor 
şi cu picioarele la mijloc; petele 
mari, la dreapta şi la stânga sunt 
mantilele lor fluturate de vânt; 
iar petele de sus sunt două ca
pete de negri cari se privesc. 
Fig. 19 este un amestec de figuri 
de oameoi sau de animale, după 
predispoziţiile celui care priveşte. 
De asemenea şi figurile 20 şi 21. 

Un kinestetic vede în fig. 20, sus, doi oameni caii se ţin în echilibru pe nişte 
trunchiuri de arbori; la stânga şi la dreapta lor, alţi oameni în poziţie apro
ape să cadă; mai jos capete de animale; jos de tot, doi oameni cu ghiare de 
pasări, fugind. întoarse figurile, cu partea de sus în jos, ele apar, negreşit, altfel. 
Fiecare figură este văzută deosebit, după cum sunt dispoziţiile sufleteşti ale
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persoanei care le vede. Unul se orientează după formă, altul după culoare, altul 
după mişcări. Unul vede figuri de animale unde altul vede figuri de om, şi altul 
lucruri fără vieaţă. O mare deosebire este apoi în modul cum are loc producerea

iluziunii. Fig. 21 este,' de ex., văzută de 
unul, dintr’o dată, ca un monument masiv 
de piatra înfăţişând un leu ce ţine la piept 
un corp de femeie, pe când, pentru altul, 
vederea figurii începe cu un lucru de amă
nunt şi totalul se compune în urmă după 
logica acestui amănunt; în cazul de faţă, 
plecând bunioară dela capul omenesc din 
stânga, se constituie, după poziţia lui în
toarsă în sus, iluzia unui uriaş culcat pe 
spate. Dr. Rorschach supunând pentru com- 
plectare figurile sale la diferiţi nevropaţi 
şi oameni sănătoşi, a ajuns să stabilească 
patru tipuri de intuiţie: tipul introversiv 
(dirijat spre concentraţiune internă, cu afec

tivitate stabilă şi cu o mare producţie personală) la care predomină reprezentările 
kinestetice; tipul extratensiv (dirijat spre vieaţa externă, cu afectivitate labilă 
şi inteligenţă stereotipă) la care culorile au rolul predominant în procesul de 
formare al iluziunii; tipul celor strîmţi la minte (koartierter, zice autorul) în 
care predomină forma, caracteristic pedanţilor, melancolicilor şi demenţilor; 
tipul celor buni la de toate (ambiaequaler), la care reprezentările kinestetice şi 
de culoare sunt deopotrivă de numeroase. In deosebire de omul bolnav de nervi, 
omul sănătos răspunde dintr’odată cu o iluzie care se impune din primul moment. 
Dementul pleacă dela amănunt 
şi combină din puţinul ce vede 
o întreagă poveste. Fig. 21 am 
supus-o unui bolnav maniac, 
care ne-a explicat-o astfel: este 
peştele pe care l-am. prins (ară
tând spaţiul alb din dreapta) 
şi acî sus sobiiţa (micul punct 
alb mai sus); uite şi masa (?); 
copilul vine prin portiţă (prin 
albul din dreapta jos) şi se suie 
sus pe scaun (?); să nu doboare 
solniţa; am luat ele şt sie (!).
Pe când omul sănătos îşi mărgineşte asociaţiile memoriei'la impresiunile 
prez3iit 3, bolnavul ia impresiunile prezente numai ca pretext pentru a da curs 
liber preocupărilor sale interne. Sunt, de asemenea, interesante, atitudinile 
pe care le ia persoana căruia i se supune figura spre interpretare. După cum 
ea este emotivă sau nu; după cum dispune de o memorie motrice bogată sau

Fig. 21.
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săracă, sunt şi atitudinele sale. Uneori constatăm gesturi începute, alteori 
impasibilitate absolută. Toate aceste constatări, metodic colecţionate, şi bine 
sistematizate, pot întemeia o diagnosticare a dispoziţiunilor de care se serveşte 
cineva în formarea iluziilor, şi indirect dar în formarea intuiţiilor. Auto
rul citat mai sus se crede îndreptăţit să recomande practicei psihiatre dia
gnosticările scoase din aceste experimentări. Cu atât mai m.ult s’ar putea ele 
lecomandâ practicei pedagogice. Evident, atârnă de seriozitatea şi de tactul 
pedagogului succesul experimentărilor de acest fel.

In obiceiurile poporului experimentarea cu iluziile datează de multă 
vreme şi este pusă în serviciul prezicerii viitorului. In afară de cetirea în ceaşcă, 
pomenită mai sus, mai avem uitatul în oglindă şi topirea plumbului făcut în 
noaptea de anul nou de fetele tinere în scopul de a-şi vedea norocul, şi datul 
cu ghiocul, care a rămas mai mult o atribuţie a ghicitorilor de profesie. Ghiocul 
^ste o scoică obişnuită, care fimd pusă la ureche, mai ales când bate vântul, 
diferenţiază oscilaţiunile sonore aşâ fel că mieori se produce iluzia unor cuvinte 
auzite. Aceste cuvinte auzite, secrete desvăluite sau prorociri, sunt eşite din 
complecfarea pe care o dă memoria auditivă celui care ţine scoica la ureche. 
Datul cu ghiocul este dar o experimentare cu iluziile auditive.

5. ATENŢIA. — Am zis mai sus că intuiţia nu s’ar putea formă, dacă 
din partea conştiinţei nu ar fi un interes. Intuiţia nu se oglindeşte în con
ştiinţă, ci conştiinţa se îndreaptă ca să primească intuiţia, se concentrează 
asupra ei şi o luminează. Din miile de impresii pe care le am în momentul de 
faţă, conştiinţa alege pe acelea care se leagă de intuiţia arborelui şi le ridică 
pe primul plan, iar pe celelalte le lasă în umbră. Fără această concentrare, a 
•conştiinţei asupra intuiţiei aceasta ar trece neobservată. De unde vine acest 
interes? Din proprietăţile însăşi ale intuiţiei: ar fi răspunsul cel mai natural 
de dat. O intuiţie intensă, nouă şi neaşteptată, se ridică deasupra celor ce sunt 
date în aceiaş timp cu ea şi forţează conştiinţa să se îndrepte asupra ei. Interesul 
conştiinţei este consecinţa aservirii acesteia la condiţiunile excitaţiilor externe. 
•Cine ţipă mai tare este auzit mai întâiu. Ce este nou şi extraordinar atrage. 
Intuiţia găseşte, prin urmare, atenţia pe care o merită însuşirile sale externe. 
Cel mai mic control ne dovedeşte însă că această părere se potriveşte numai 
pentru un mic număr de cazuri şi pentru acestea încă în mod trecător. Cel care 
ţipă mai tare reuşeşte să atragă atenţia pentru moment, dar când el nu de
şteaptă alt interes, repede o şi pierde din nou. In mijlocul celor mai mari 
ţipete, pleci urechia să asculţi şoaptele care te interesează; noutăţile cele mai 
extraordinare te lasă rece faţă de ştirile ce ţi le dă un prieten şi pe care le aşteptai 
să fie tocmai aşâ cum ţi se spun; de fenomene cereşti măreţe este plină natura, 
câţi oameni le dă atenţiune ? Nu este surd mai tare de ureche decât acela care 
nu vrea să audă. Şi orb mai mare decât acela care nu vrea să vadă. Un răspuns 
luai potrivit adevărului este, dar, acela care pmie origina interesului în condi
ţiunile interne ale conştiinţei. Dar care simt aceste condiţiuni interne? Unde 
avem condiţiunile interne legate de atenţie? Vechii psihologi se mulţumeau, 
hr această privinţă, să puiiă în legătură atenţia cu voinţa şi afirmau că atsn-
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ţia este un iriod de activitate al voinţei, când aceasta se aplică la cunoştinţă. 
Acest răspuns nu este o explicare, ci o ocolire a explicării, fiindcă însăş voinţa 
este o atifudine ş. conştiinţei care trebuieşte explicată din anuniite condiţiuni 
ale acesteia. întrebarea rămâne aceeaşi fie că atenţia se explică direct din 
anumite condiţiuni ale conştiinţei, fie că ea se explică în legătură cu voinţa. 
Th. Kibpt este primul (în Psychologie de Taltention, Paris, 1889), care, pentru 
explicarea atenţiei, a pus înainte marele rol pe care îl ^re mecanismul mişcă
rilor organice (din sistemul muşcular, din sistemul cmculaţiunii sângelui şi al 
respiraţiunii). El insistă mai ales asupra rolului pe care îl are creierul ca centru 
motor. Creierul însoţeşte reprezintările memoriei cu mişcări care odată produse, 
se înapoiază la creer din nou ca simţiri musculare şi întăresc energia reprezen
tărilor, producând astfel im fel de circuit nervos pe care se reazimă fixarea 
atenţiei. Dacă suprimă cineva, zice Kobot,, mişcările care întreţin la omul 
atent, adaptarea simţurilor, precum şi mişcările pulsului şi ale respiraţiunii 
caracteristice atenţiei, atunci suprimă atenţia însăş. Atenţia nu se înso
ţeşte, ci ea consistă în aceste mişcări. Teoria lui Th. Kibot, fără să fie o ex
plicare a atenţiei, are meritul că a dat un mare impuls cercetării fenomenelor 
fiziologice care condiţionează atenţia. Ea a primit în timpul din urmă nume
roase corectări ae detaliu, mai ales în ceeace priveşte rolul creierului ca centni 
motor, despre care ştiinţa din timpul lui Eibot avea cunoştinţe prea vagi.

Atenţia constitue una dintre chestiunile cele mai grele ale psihologiei 
de astăzi. Chiar locul ei este nedeterminaţ în cărţile de psihologie. In unele cărţi 
atenţia este pusă între funcţiunile voinţei, în altele este pusă la un loc cu 
operaţiunile inteligenţei şi în cele mai multe între funcţiunile generale ale con
ştiinţei. Natura şi rolul ei sunt explicate în modul cel mai diferit. Pentru unii 
ea este de es înţă curat sufletească, pentru alţii este o funcţiune pur fiziologică. 
Experienţele făcute cu fenomenele de atenţie n’au adus rezultate decisive. 
Cele mai multe din re'zultatele experienţelor pot fi trecute la alte capitole ale 
psihologiei, atât de străine sunt ele de o explicare a atenţiei. Cauza principală 
a acestei stări de lucruri trebuie căutată în nepreciziunea cu care observaţiunea 
internă caracterizează dela început faptul atenţiei. O asemenea observaţiune, 
condusă în mod superficial, se opreşte la constatarea că atenţia consistă în 
claritatea faptelor de conştiinţă, fără a preciza mai departe în ce stă această 
claritate. Uneori nîci claritatea nu este cerută, ci se mulţumeşte cu fixarea 
stărilor de conştiinţă, ceeace este, de sigur, o eroare. Oamenii distraţi fixează 
câte un obiect extern fără ca pe urmă să-şi dea seamă care eră obiectul fixat. 
Toate cazurile demenţilor maniaci ne dovedesc că fixarea continuă asupra unui 
fapt sufletesc este departe de a fi o sporire a atenţiei. Atenţia este în tot 
cazul însoţită de claritate. Dar claritatea din conştiinţă nu este claiitatea pe 
care ne-o suggerează ilustraţia unui cerc luminos pe un fond întunecat, o ilu
straţi^ foarte uşor de înţeles când este vorba să ne explicăm iluminatul corpu
rilor sub aspectul fizic, dar foarte nepotrivită când este s’o aplicăm la faptele 
conştiinţei. Faptele conştiinţei nu merg, cum bine observă P. Janet, înşirându-se 
ca gâştele, unul după altul, pentru a ajunge în cercul luminos al conştiinţei,
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şi acî ajunse să devină date cum devin imaginile caie trec prin focarul unei 
lanterne magice, ci ele, când nu sunt chiar atitudinile conştiinţei; sunt totdeauna 
prea ţesute cu conştiinţa întreagă ca să se poată după voie împinge înăuntrul 
sau în afară de cercul luminos. Claritatea din conştiinţă este cu totul altceva. 
Să o examinăm mai de aproape şLsă vedem în ce consistă. Când las conştiinţei 
mele curs hber de desfăşurare,’fără să fiu atent la o stare sufletească anume 
— o experienţă pe care o poate face orişicine —, constat că, cu toată lipsa de 
atenţie, nu am conştiinţa întunecată. Simţesc faptele de conştiinţă succe- 
dându-se, fără însă să-mi fie unul obiect de atenţie. Dacă, în această stare 
de neatenţie, îmi cade privirea pe un jurnal, atunci văd literele tipărite, dar 
le văd ca pete de cerneală, fără înţeles. Tot aşa, dacă fără atenţie, ascult 
la cineva care vorbeşte, d. ex. la un conferenţiar plicticos: aud sunetele succe- 
dându-se, dar nu înţeleg iiimic. Ce se produce, când îmi revine atenţia? Fap
tele din conştiinţă nu mai fonpează acum o succesiune de fapte neconturate, 
ci fiecare din acelea asupra cărora îndrept atenţia devine conturat, adică 
are o formă proprie a lui, prin care se deosebeşte de celelalte fapte. Forma nu se 
mărgineşte la simplul contur, ci ea pătrunde oarecum faptul, dându-i o ordine 
internă, adică o structură şi un înţeles. Atenţia mi-a adus în conştiinţă struc
tura şi înţelesul faptului. Jurnalul devine o pagină pe care citesc, recunoscând 
în structura fiecărui rând un înţeles. Conferinţa plicticoasă, un şir de cuvinte 
cu înţeles. Cazul cel mai tipic al atenţiei este când stau h. aşteptare să se pro
ducă o intuiţie, pe care mi-o prevestesc câteva semne ale ei, sau'experienţa 
trecută. Dar Aptele din conştiinţă nu se comportă toate în acelaş mod. Sunt unele 
care, prin atenţie, aproape rămân neschimbate, sau chiar dispar. O surpriză 
aşteptată te lasă rece. In timpul cât conştiinţa mea eră lăsată liber să se des- 
făşure, simţeam printre diferitele intuiţii neconturate şi o stare de plăcere 
interră, pe care în zadar încerc să mi-o clarific acum prin atenţie. Atenţia 
nu mi-o poate da mai clar; în cazul celm ai fericit mi-o dă cum a fost. Mă încordez 
totuş s’o clarific prin atenţie, dar în loc să-mi clarific starea de plăcere, clarific 
motivele ei, care sunt cu totul altceva. Din clarificarea motivelor poate să rezulte 
o plăcere mai intensă, sau să dispară plăcerea de tot, în orice caz nu fosta plăcere 
se clarifică, ci se produce o stare de conştiinţă nouă. Prin urmare, faptele de con
ştiinţă nu sunt toate la fel faţă de atenţie. Plăcerea nu se clarifică. Acelaş lucru 
îl constatăm cu toate emoţiile, în genere. Nu se clarifică decât faptele de con
ştiinţă care se pot înfăţişă ca obiecte; faptele care n’au obiectivare nu se pot, 
prin atenţie, nici fixă, nici clarifică. Din emoţie se pot fixă motivele, iar nu 
emoţia; de asemenea şi la faptele de voinţă. Un gând abstract devine pentru 
conştiinţă obiect, de îndată ce atenţia se îndreaptă asupra lui. Pentru ca atenţia 
să-şi producă efectele, trebuie ca faptul asupra căruia ea se îndreaptă, să se 
distanţeze oarecum de eul conştient şi să se înfăţişeze ca obiect. Atenţia este func
ţiunea de obiectivare a conştiinţei. Sau, cu alte cuvinte, claritatea atenţiei trans
formă înfăţişările fără structură şi fără înţeles, în obiecte cu structură şi cu înţeles.

Pentru uşurinţa vorbirii zicem claritatea atenţiei; de fapt însă procesul 
atenţiei este cu mult mai complicat de cum se pare în aparenţă. Când un obiect ,
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este în centrul atenţiei noastre, el nu este numai clar, ci este şi mai intensiv, 
mai pătrunzător, mai real, mai plin; el are altă vieaţă, dacă este organism, şi 
altă faţă, dacă este obiect nevieţuitor. Prin cuvântul clar, sau limpede, sau lă
murit, vrem să înţelegem toate aceste însuşiri. Vrem să zicem: că obiectul, sau 
însuşirile obiectului ies mai intensiv în relief, se desprind mai intensiv de pe 
fondul conştiinţei şi constituiesc ceva mai real, mai interesant pentru noi decât 
restul. De îndată ce obiectul devine mai clar, el prinde şi o structură în spaţiu 
şi în timp; devine o unitate sau o multiplicitate *, este asemănat altuia sau nu, 
prin comparaţie; se mişcă sau nu, etc., cu un cuvânt claritatea atrage după sine. 
structura intuiţiei. Este un proces care începe prin o distribuire de intensitate 
în câmpul simţirilor conştiinţei şi sfârşeşte cu organizarea calitativă a acestor 
simţrri în obiecte sau lucruri. Psihologii pun de obiceiu numai prima parte a 
procesului pe seama atenţiei, anume: partea de distribuire a intensităţii, iar 
restul procesului, care duce la structura propriu zisă a intuiţiei, o studiază aparte. 
Această despărţire, deşi arbitrară, are un avantagiu: limitând domeniul aten
ţiei, ea ne face să-l studiem mai bine. De fapt şi cu această limitare atenţia 
nu încetează de a fi în întregul proces de organizare al intuiţiei, pentru mo
tivul că distribuirea intensităţii continuă să facă parte din proces chiar când 
acesta este ajuns la complecta transformare calitativă a datelor simţurilor: 
fără intensitate nu avem structură de intuiţie, la ori şi care simţ ne-am reporta. 
Prin urmare, atenţia este în înţeles larg, funcţiunea prin care conţinutul 
conştiinţei se obiectivează în înfăţişările intuitive, iar în înţeles restrâns este 
funcţiunea prin care conţinutul conştiinţei se clarifică distribuindu-se în zone 
de intensitate gradată.

Asupra atenţiei, în acest înţeles restrâns, ne vom opri puţin. Este capitolul 
pe care psihologii germani îl fac din ce în ce mai interesant, prin lucrările expe
rimentale pe care ei le publică. De altmintreli, aci fiind vorba de măsuri de inten- 
sitate^ suntem pe terenul unde, dela început, s’a aplicat cu încredere metodele 
experimentale în cercetările de psihologie. Principalele rezultate ieşite din aceste 
cercetări sunt publicate în Zeitschrift fur Psychologie u. Physiologie der Sinnes- 
organe (Leipzig, A. Barth), cu deosebire în volumele care complectează această 
publicaţiune {Ergănzungsbănde, apărute 1—10 până în 1923). Primul mare 
rezultat, pe care ni-1 dau aceşti psihologi este confirmarea pe deplin a teo
riei, că funcţiunea atenţiei este de origină centrală şi nu periferică. Toate 
experienţele duc în această privinţă, la. aceeaş concluziune: intensitatea pe 
care conştiinţa o atribuie faptelor din cuprinsul său nu urmează distribuţiei 
de intensitate din excitaţiile externe, ci condiţiunilor interne ale conştiinţei. 
Adevărul acesta l-am exprimat şi mai sus. Două excitaţii,* fie de pipăit, de 
auz, sau de văz, etc., făcându-le să se producă simultan, dar având în 
fiecare grupă una o intensitate fizică mai mare decât cealaltă, dacă măsurăm 
intensitatea pe care ele o au în conştiinţă, ca simţiri subiective, constatăm 
că intensitatea subiectivă nu corespunde intensităţii din excitaţia fizică, 
totdeauna ele tind între ele să se asimileze: cea mai tare întăreşte şi pe 
cea slabă. Când excitaţiile nu sunt date simultan, ci succesiv, fenomenul
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este şi mai izbitor. Un sunet puternic urmat, la scurt interval, de un sunet slab, 
măreşte foarte mult intensitatea acestuia din urmă. Influenţa pe care, în aceste 
cazuri, o are o simţire asupra alteia nu este condiţionată de o cauză periferică, 
ci de o cauză centrală. Următoarele experimente ne dau pentru aceasta o dovadă 
deplină. Facem să se urmeze două sunete prin bătăile unui pendul, pus întâi la 
distanţa de 2 m. şi apoi lângă, ureche. Bătaia pendulei ce stă la distanţă este, 
fiziceşte, mai slabă că sonoritate, se aude însă mai tare subiectiv. Bătaia pendulei 
de lângă ureche este, fiziceşte, mai tare, dar subiectiv mai slabă. Aceste două 
bătăi, în conştiinţă, se asimilează, ca şi în cazurile precedente; adică, primul 
sunet, acela care este fiziceşte mai slab, joacă rolul de sunet mai tare, iar cel 
de al doilea, sunetul tare fiziceşte, joacă rolul de sunet slab. Cel dintâi întăreşte 
pe cel de-al doilea. Alt experiment, tot cu sunetele. Facem să se producă succesiv 
două sunete de egală intensitate fizică, dar, ca durată, unul de trei ori mai lung 
decât celălalt: acesta din urmă pare subiectiv aproape de două ori mai tare 
decât cel scurt. Durata în timp, ca şi depărtarea în spaţiu contribue la inten
sificarea subiectivă a sunetelor, fără nici o legătură cu raportul care există 
fiziceşte între intensităţile excitaţiilor. Experimentele cu culorile dau acelaş 
rezultat. Dacă privim cuvântul NEGKU tipărit cu caractere de mărime diferită,

NEGRU NEGRU negru negru
cuvântul tipărit în mărimea cea mai mare ni se pare ca fiind cu cerneală mai 
neagră, deşi cerneala tiparului este aceeaş la toate mărimile. Contrastul culorilor 
eâte un fenomen şi mai caracteristic. Culorile contrastante devin mai intense, 
deşi, în excitaţia lor fizică, nimic nu este schimbat. In sfârşit, aceeaş consta
tare la toate simţurile. După dispoziţia internă pe care o găsesc în conştiinţă 
simţirile de temperatură, de pipăit, simţirile musculare, etc., se dispune şi 
intensitatea lor. In organizarea, pe care ele o suferă în conştiinţă, distribuirea 
intensităţii subiective nu urmează distribuirii intensităţii din excitaţia externă. 
Conştiinţa are distribuţia sa proprie. Acestui fapt se datoreşte existenţa ritmului 
în diferitele sale forme: ritm de culori, de sunete, de mişcări, etc. Distribuţia 
clarităţii urmează de aproape distribuţia intensităţii subiective *, şi cu distribuţia 
clarităţii, pătrunderea, împlinirea, realitatea, etc. Un ton simplu, curat, ne apare 
mai puţin intensiv, mai puţin plin şi real, decât este un sgomot, deşi intensitatea 
lor fizică este aceeaş; sgomotul este favorizat de înfăşurarea pe care i-o dă mul
tiplicitatea de tonuri cuprinsă în el. Sgomotul apare nu numai mai intensiv, 
dar mai precis localizat, mai plin, mai real decât tonul simplu. Orişice sunet, 
dacă îl facem să treacă printr’un complex de alte sunete, adică îl învăluim 
oarecum într’o atmosferă de sunete, câştigă subiectiv în intensitate. La culori, 
acelaş lucru. Culorile simple din spectrul solar, când le vedem izolat, ne apar 
mai puţin pline şi mai puţin clare decât când le vedem în complexe şi în contrast. 
La celelalte simţiri deasemenea. Greutatea simţită pe un punct de pe suprafaţa 
corpului pare mai intensă şi mai clară, dacă simultan este apăsat şi un alt punct 
vecin. Temperatura pe care o simţim prin introducerea mânei într’un lichid 
cald creşte pe linia unde sfârşeşte lichidul. Fenomenul este general: la simţirile
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de gust şi miros, la simţirile kinestetice, etc., pretutindeni gradarea subiectivă 
nu corespunde fidel celei externe, fizice.

Aceşti psihologi merg cu ambiţiunea lor, însă, mai departe decât să confirme 
teoria originei centrale a atenţiei. Din experimentele înşirate mai sus se şi 
întrevede tendinţa lor. Ei voiesc să găsească legile după care se organizează 
unităţile de conştiinţă, în urma cărora se produce fenomenul atenţiei. După 
care reguli: claritatea, plinătatea, pătrunderea, realitatea, interesul, etc., adică 
aceea ce constituie atenţia, se alătură unor fapte de conştiinţă în deosebire de 
altele ? Cum se influenţează reciproc simţirile care pătrund în conştiinţă? Influenţa 
totalităţii asupra părţilor, şi a acestora între ele; cu un cuvânt, ambiţiunea 
psihologilor acestora este să ne arate mecanismul, prin care ajungem ca, în loc 
de a avea o îmbulzeală de simţiri subiective, să avem intuiţii de obiecte clare, 
depline, reale, cu interes pentru noi. Faţă de scopul pe care îl urmăresc experi
mentele noui, vechile experienţe care se făceau asupra atenţiei par foarte mo
deste. Vechile experienţe se opreau la măsurătoarea oscilaţiunilor, care, de fapt, 
nu ne dau nici o lămurire asupra procesului intern al atenţiei. Acum acest proces 
formează tocmai obiectul experienţelor. Din experienţele de până acum, dacă 
nu ne este încă desvăluit în mod definitiv mecanismul intern al atenţiei, suntem 
însă pe urmele lui, fiindcă în legătură cu el ne. sunt arătate o mulţime de fapte 
sufleteşti. Astfel, în urma experienţelor lui E. K. Jaensch, ştim astăzi că, prin 
mijlocirea atenţiei, avem perceperea adâncimii şi a direcţiunei în spaţiu. Tot 
prin atenţie, şi anume prin plimbarea acesteia peste obiectele cuprinse într’o 
privire, avem creşterea aparentă a unor obiecte, acelea care sunt privite 
amănuntul, şi descreşterea acelor ce sunt privite cu toate* la un loc. Faptul iarăş 
aşâ de important pentru vieaţa practică, că un obiect îşi păstrează aceeaş mărime, 
cu toate că el îşi schimbă distanţa dela ochi, tot în atenţie îşi are explicarea. 
Fixitatea atenţiei atrage după sine constanţa mărimii obiectului. Atenţia 
menţine constantă unitatea de mărime a obiectului, cu toate că pe retină ima
gina acestuia trece prin diferite mărimi şi cu toate că, in urma acestor diferite 
mărimi, se provoacă inervaţiuni diferite. Ceva mai mult. Obiectul poate să-şi 
schimbe nu numai distanţa, dar şi poziţiunea, şi dacă atenţia se fixează 
bine nu numai asupra lui, ci şi înlăuntrul lui, el ne apare ca neschimbat. Dacă 
privim, bunăoară, la un tablou, fixându-ne. atenţia înlăuntrul tabloului, 
adică facem complet abstracţiune de aceea ce este dincolo de cadrul lui, atunci 
îi putem învârti poziţiunea, şi, cu toată poziţiunea lui schimbată, îl vedem ca 
şi cum ar fi în poziţia normală. La copii, mai ales, faptul acesta este zilnic ob
servat. Copilului trebuie să-i rectifici la fiece moment poziţiunea obiectului pe 
care i-1 dai în mână. El nu ţine la poziţiunea normală. Litera de alfabet o recu
noaşte sau nu, indiferent de poziţiunea în care i-o prezinţi. Totăşă cu o gravură 
şi cu orice obiect. Explicarea stă în atenţie. La copil, atenţia se fixează 
de obiceiu înlăuntrul obiectului ce priveşte, şi de aceea, lui, poziţiunea acestuia 
îi este indiferentă. Numai când atenţia iese din cadrul obiectului şi se fixează 
pe coordinate externe, adică dacă obiectul este pus în relaţiune cu alte obiecte 
externe, aşa cum fac de obiceiu oamenii mai în vârstă, numai atunci pozi-
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ţiimea schimbată îngreuiază recunoaşterea identităţii obiectului. Prin jocul 
atenţiei, unitatea sufletească a obiectului se păstrează, prin urmare, şi în 
acele cazuri, în care condiţiunile fizice şi fiziologice sunt contrarii. Această 
influenţă a atenţiei, se resimte în tot domeniul faptelor vizuale. Culorile sub 
influenţa atenţiei, devin mai vii şi conturele lor mai pronunţate. Insăş simţul 
realităţii, zice Jaensch, este un produs al atenţiei. Este simţirea rezistenţei, 
ce vine din oprirea atenţiei. Ni se pare mai real obiectul pe care îl putem 
învălui cu atenţie în toate direcţiunile, fiindcă el ne pro_voacă de fiecare di
recţie câte o contra-rezistenţă. Un bloc de piatră în faţa noastră este mai real 
decât bol\;a cerului, fiindcă pe blocul de piatră putem plimbă atenţia în toate 
direcţiunile, îl învăluim pe deplin, şi ne şi rezistă mai mult, pe când, pe bolta 
cerului, atenţia se plimbă numai în două-trei direcţiuni şi încă foarte vag. 
Intre un bloc de piatră ludos şi neted, şi altul încrestat de ascuţişuri, ni se 
pare mai real acesta din urmă, din aceeaş cauză. Lucrul apropiat este mai 
real decât cel îndepărtat, fiindcă pe cel îndepărtat nu-1 putem îndestul prinde 
cu atenţia.

Din aceste experienţe avem cunoştinţa mecanismului atenţiei în mod 
indirect din observarea efectelor pe care el le produce. Alte experienţe ne 
pun însă direct în contact cu el. In acestea intră aşa numitele experienţe 
cu învăluirea impresiunilor. Prin învăluire (Umbiillung) se înţelege faptul 
de a percepe o impresiune- după ce aceasta trece printr’un mediu care o învă
luie. Astfel un ton învăluit este tonul care trece printr’im sgomot neuti;al; 
culoare învăluită este acea care pluteşte într’o atmosferă de diferite lumini; 
impresiune de tact învăluită este aceă'care trece prin simţirile de pipăit pe care 
le dă îmbrăcămintea noastră; şi tot aşa simţire de temperatură, miros, etc. 
învăluită, cu un cuvânt, este ori şi ce simţire care nu vine izolată şi direct, ci 
vine deodată cu alte simţiri şi după ce străbate mediul acestora. Câteva din 
efectele produse de învăluire le-am văzut. Dar psihologii aşteaptă dela cunoaş
terea acestor fenomene rezultate cu mult mai însemnate decât acele înregis
trate mai sus. Se pare că aci ne aflăm în imediată apropiere a mecanismului 
atenţiei. învăluirea este începutul structurei care iese din organizarea sim
ţirilor. Care sunt anume legile pe care le urmează structura, nu le putem şti 
încă. Din toate experienţele însă, este foarte probabil, că aceste legi să confundă 
cu acelea ale atenţiei.

Cu această precizare, înţelegerea atenţiei ne este uşurată, şi locul ei de 
asemenea bine determinat. Atenţia este funcţiunea care sprijină formarea 
'intuiţiilor, şi care însoţeşte obiectivarea structurei şi a înţelesului pe care 
le primesc intuiţiile în conştiinţă. Locul ei este dar în mecanismul intui
ţiilor. 'Excitaţiimile externe provoacă; predispoziţiunile memoriei îmbo
găţesc şi întreţin; atenţia dirijează acest mecanism. Fără atenţie n’ar fi 
posibilă cunoştinţa, fiindcă cunoştinţa se fundează pe obiectivările intuiţi
ilor. Atenţia nu clarifică direct atitudinile afective şi voluntare ale omului, 
ea clarifică motivele acestora. Rolul ei direct se simte în progresul cunoştinţei.

' Cu această definiţie se împacă şi se lămuresc faptele observate până
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acum în legătură cu atenţia. Mai întâi, se înlăiură confuzia dintre aten
ţie şi stările patologice ale demenţilor cu idei fixe. Fixitatea unei idei nu 
aduce după dânsa claritatea, din potrivă. Deasemenea mobilitatea stărilor 
de conştiinţă nu este regula stării normale a conştiinţei. Starea normală a con
ştiinţei tinde spre obiectivarea intuiţiilor şi aceasta nu s’ar putea face într’o 
perpetuă mobilitate de conştiinţă. Diferitele însuşiri ale atenţiei, scoase din 
observare şi experienţă dobândesc acum o lămurire. Atenţia este intensivă, 
sau distributivă, adică se concentrează de preferinţă asupra unui singur obiect, 
sau se împarte asupra mai multor obiecte, după dispoziţiunile tipului intuitiv 
căruia aparţine persoana atentă. Matematicul şi filosoful au atenţia inten
sivă, fiindcă au intuiţia internă mai desvoltată în comparaţie cu natura
listul, medicul şi agronomul, care au ochii şi urechile deschise spre tot ce se 
petrece în juml lor, şi prin urmare sunt cu intuiţia externă mai desvol
tată. Cu deosebire însă întrebarea: câte fapte de conştiinţă pot să intre în 
cuprinsul atenţiei, într’un moment dat, întrebare care s’a pus de mult şi 
la care experimentul a căutat să răspundă, capătă numai acum o îndru
mare ştiinţifică. Faptele pot să consiste în intuiţii simple şi în intuiţii 
complicate; în intuiţii fără ordine şi fără înţeles între ele, şi în intuiţii 
dispuse în ordine şi cu'înţels: după cum cazul este de un fel sau altul, rezul
tatele sunt diferite. Când sunt date s. ex. şapte cifre fără să formeze un înţeles 
între ele: 7—3 — 6—4—1—9 — 0 şi se cere, după ce au fost văzute cu 
atenţie timp de un sfert de secundă, să fie reproduse întocmai, greu se va găsi 
cineva să reuşească în această operaţie; nu tot astfel, când cifrele au avut o 
ordine sau un înţeles. Tot în intervalul de tim.p necesar pentru reţuiereâ celor 
şapte cifre fără ordine, pot fi reţinute douăzeci de cifre, de felul următor: 1922 
—1923 —1924 —1925 —1926. Acelaş timp este necesar pentru cinci-şease 
figuri fără înţeles ca şi pentru douăzeci de figuri grupate într’o intuiţie cunos
cută; pentru cinci-şease litere fără legătură ca şi pentru chici cuvinte întregi 
având o stmctură înţeleasă. Cuprinsul atenţiei n’are o valoare absolută ci 
urmează intuiţiilor. Dacă el ar avea o valoare absolută, atunci s’ar putea 
încerca o întărire a atenţiei, indiferent de intuiţiile asupra cărora ea se 
aplică: cum muşchiul, bunioară, se întăreşte exercitându-se în ridicare de greu
tăţi, indiferente fiind corpurile care se ridică, şi cum se bănuieşte că s’ar fi în
tâmplând şi cu întărirea memoriei, după afirmaţia unora, aşa ar fi şi cu 
atenţia; dar în ceeace priveşte atenţia, experienţa nu ne-a dovedit ceva 
asemănător. O întărire mecanică a atenţiei nu există. Nici un elev nu 
şi-a întărit atenţia pentni cifrele matematice jucând şah, sau pentru stu
diul istoriei privind la scenele de cinematograf. Atenţia pentru fiecare fel de 
intuiţie, este strâns legată de mecanismul acesteia. Ea vine deodată cu clari
ficarea şi cu desăvârşirea ştructurei intuiţiilor. Nu toate intuiţî:le se clarifică 
obiectiv. Sunt unele care rămân pentru totdeauna în stare amorfă, fiindcă 
desvoltarea sufletească a persoanei, căreia ele aparţin, nu dă mecanismul 
necesar desăvârşire! lor. Pentru clarificarea acestor intuiţii amorfe, ori şi ce 
recurs la atenţie este de prisos.
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De îndată ce înţelegem atenţia, ca o funcţiune care sprijină formarea 

intuiţiilor, şi care însoţeşte obiectivarea structurei şi a înţelesului pe care 
le primesc intuiţiile în conştiinţă, avem explicarea condiţiunilor fisiologice 
cu care atenţia apare întovărăşită. Pentru formarea intu:ţiilor este, în 
primul rând, necesară o cât mai neîmprăştiată conducere a iritabilităţii pri
mite spre scoarţa cerebrală. Această conducere se asigură prin adaptarea, atât 
a aparatului extern, cât şi a nervilor conducători la funcţiunea lor receptivă. 
Adaptarea se susţine pe organizarea reacţiunilor, şi organizarea reacţiunilor 
pe înlăturarea reacţiunilor inutile. Keacţiuni numeroase şi pornite în toate direc
ţiunile sunt contrare unei bune adaptări. De aceea ele sunt oprite. O mobili- 
tate prea mare a ochiului în timpul vederei, sau a capului în timpul auzului, 
sunt condiţiuni neprielnice intuiţiei; ele sunt suprimate; omul atent are 
înfăţişarea unui stei de piatră. Această oprire a reacţiunilor inutile se aduce 
la îndeplinire prin mijlocirea unor centri nervoşi speciali, care se numesc 
centri de oprire. Ei sunt din ce în ce mai numeroşi, cu cât urcăm dela periferia 
corpului spre creier. In creier ei dispun de un mecanism foarte bogat şi ţin sub 
dependenţa lor toate reacţiunile corpului. Keacţiunile oprite sunt diverse. Cele 
mai vizibile sunt cele de mişcare musculară. Imobilitatea celui atent este văzută, 
de oricine. Dar mai sunt şi altele, care nu se văd, şi care privesc inspiraţiunea 
şi respiraţiunea aerului, precum şi circulaţiunea sângelui, şi care sunt tot aşa 
de importante. Adaptarea suprimă din aceste, reacţiuni, pe acelea care sunt 
inutile sau contrare formării intuiţiei. Suprimându-se cele inutile se fortifică 
în schimb cele utile. Muşchii acomodărei ochiului se încordează; muşchii 
interni ai urechii de asemenea; corpul se apleacă pentru a primi mai bine 
excitaţia externă; respiraţiunea devine mai înceată; pulsul asemenea. Aceasta 
în aceeace priveşte adaptarea la materialul sensibil al intuiţiei. Procesul 
intuiţiei continuându-se în creier, aci atenţia este întovărăşită de alte feno
mene fiziologice. In creier neuronii care participă la funcţiunea intuiţiei 
sunt aprovizionaţi prin dilataţiunea arterelor cu mai mult sânge; secreţiunile 
mediului intern fac ca predispoziţiimile memoriale speciale intuiţiei să fie 
favorizate şi oare cum intensificate,— unii pretind chiar că simt o încordare 
în muşchii craniani, care însoţeşte această intensificare; — este dar o organi
zare convergentă a tuturor reacţiimilor corpului pentru a aduce- un spor în 
favoarea intuiţiei spre care se îndreaptă atenţia. Dar această organizare' 
convergentă cine o dirijează? Care este cauza care pune acest com.plicat meca
nism de adaptare în serviciul unei intuiţii, — şi anume în serviciul aceleia 
spre care ne îndreptăm atenţia? Condiţiunile fizice ale intuiţiei, am văzut 
că nu; atunci care altă cauză? Două răspunsuri pot fi date la această între
bare. Unul este suggerat de teoria selecţiunii naturale, aşa cum o înţelege 
Darwin: selecţiunea este rezultatul-mecanic al luptei dintre diferitele reacţiur i. 
înving la sfârşit reacţiunile care asigură obiectivările cele mai persistente în 
raporturi de spaţiu, timp, mişcare, inţeles, etc.; atenţia^ este culoarea subiec
tivă pe care o ia sfârşitul luptei. Conştiinţa îndreptându-şi atenţia asupra 
unui obiect, constată biruinţa reacţiunilor favorabile acestuia asupra tuturor
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celorlalte. Eăspunsul are toate neajunsurile pe care le au explicările date în 
genere de teoria selecţiunii. El nu ţine seanţă de corelaţiunea în care se află 
elementele în luptă. Cu deosebire în cuprinsul vieţii sufleteşti toate manifes
tările sunt subordonate unităţii personale; biruinţa unei intuiţii asupra alteia. 
va depinde, nu de lupta dusă în parte între ele, ci de ^desvoltarea întregii 
unităţi personale. Ca şi în lumea biologică, unde variaţiunile organice simt 
ieşite din corelaţiunile mediului intern al organismelor, tot aşa şi în lumea 
sufletească mişcările atenţiei nu surit determinate de jocuKîntâmplător al 
reacţiunilor, ci de dinamica rinităţii sufleteşti. Atenţia se îndreaptă după 
această dinamică. Cu aceasta ne depărtăm de răspunsul dat pe baza teoriei 
selecţiunii naturale, şi care în mod tacit este împărtăşit de mulţi psihologi, 
şine însuşim un al doilea răspuns, care se poate formulă astfel: Fenomenele 
fiziologice care întovărăşesc atenţia sunt detemainate de schimbările ce se 
petrec în scoarţa cerebrală, unde îşi are locul desăvârşirea structurei in
tuiţiilor. Pe scoarţa cerebrală avem mecanismul care transformă datelri sim
ţurilor în obiecte de cunoştinţă, percepţimiea în apercepţiune, cum se expri
mase filosoful Leibniz; aci, pe scoarţa cerebrală, se'prepară conexiunea, şi 
penetraţiunea reacţiunilor din care rezultă adaptarea atenţiei.

Cum nimic din aceea ce găsim în scoarţă-cerebrală nu este un produs al 
întâmplării, tot aşa nimic din ceea ce intrâ în adaptarea organismului la func
ţiunea de obiectivare nu este un produs al întâmplărei, sau al selecţiunii meca
nice. Organizarea reacţiunilor în favoarea intuiţiei ce se obiectivează, nu începe 
odată cu producerea impresiunilor actuale ale intuiţiei, ci ea a -început de 

^ mult. deodată cu primele rudimente ale funcţiunilor cerebrale. Aşa se explică 
pentru ce între fenomenele fiziologice care întovărăşesc atenţia se află feno
mene depărtate mult de 'pragul conştiinţei. Centrii de oprire, care regulează 
eliminarea mişcărilor inutile; centrii circulaţiunii sângelui şi ai respiraţiei; 
centrii secreţiunilor interne, care joacă un rol aşa de important în schimbările 
intra-cerebrale, toţi aceşti centri aveau activitatea lor sistematizată în vieaţa 
animală, cu mult înaintea adaptării corpului la funcţiunea obiectivării; ei 
n’au avut să-şi schimbe activitatea pentru a înlesni adaptarea organismului 
la atenţie, ci au fost deja început formaţi în vederea atenţiei. Unitatea vieţii 
sufleteşti împingeâdhi trecut la coordonarea activităţii lor cu funcţiunile scoarţei 
cerebrale. Ca să fim exacţi ar trebui dar să zicem: fenomenele fiziologice nu 
întovărăşesc ci anticipă atenţia.

Cunoscând natura atenţiei ne explicăm pentru ce o înrâurire asupra ei 
este aşa de anevoioasă. In puterea noastră stă cel mult adaptarea reacţiuriilor 
corpului la elementele sensibile ale intuiţiei: putem să fixăm privirea; să 
plecăm capul după direcţia sunetului; să ne dăm atitudinile externe; nu putem 
însă să dăm intuiţiei claritatea voită, fiindcă această claritate merge împre
ună cu desăvârşirea intuiţiei, care este * o funcţiune a centrilor de pe scoarţa 
cerebrală. Cea mai hotărîtă voinţă nu poate nimic contra îngustimei unei 
circumvoluţiuni cerebrale. Ca să fie cineva atent la muzică trebuie să aibă în 
curs formarea acordurilor, consonanţelor şi a ritmului din elementele sensibile
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ale tonurilor: tonurile singure nu ajung, mai trebuiesc simţite şi raporturile 
lor. Atenţia este şi o fpncţiune de anticipare. Sunt animale lipsite de aparatul 
unor simţuri: nu aud, ori nu văd, când excitaţiile respective se produc; 
totuş aceste animale, când sunt puse înaintea excitaţiilor pentru care le 
lipsesc simţurile, intră într’o stare de tensiune nervoasă, analoagă atenţiei, 
şi ele, ceeace este interesant, capătă atunci un spor în activitatea simţurilor 
pe care le au. Adică excitaţiile, pentru care nu sunt simţuri, servesc ca^ mediu 
de învăluire la impresiunile pentru care animalele au simţuri. Prin acest spor 
se anticipă ceeace mai târziu va fi dobândit în mod normal prin structura 
bogată a intuiţiei. In acest înţeles sfe poate vorbi de atenţia spontană, sau 
involuntară a animalelor. Ori de câte ori impresiunile primite de un animal 
printr’un simţ sunt învăluite de alte impresiuni (şi chiar de împresiuni pentru 
care animalul nu are simţuri), avem fenomenul de tensiune, întru tot analog 
atenţiei. Câinele care se găseşte înaintea' unei bucăţi de carne, n’ar6 nevoie 
de atenţie: el urmează instinctiv impresiunea de miros şi muşcă din bucată; 
dar câinele care este în aşteptarea stăpânului, de îndată ce simte pe acesta ve
nind, îşi ascute urechile şi îşi umflă nările; atunci el trece prin atenţie, fiindcă 
acum nu este o impresiune izolată de miros sau auz, care intră în conştiinţa 
sa şi se interpretă, ci un concurs de impresiuni, din care deşi una determină 
recunoaşterea stăpânului, aceasta una însă este sporită prin învăluirea me- 

"diului în care ea se află. Numai animalele în conştiinţa cărora sunt mai multe 
impresiuni deodată pot fi capabile de atenţie. Animalele rudimentare nu au 
atenţie, fiindcă n’au concurs de împresiuni în conştiinţă, din care concurs să 
iese unele impresiuni întărite şi altele slăbite; unele mai clare, mai intense, 
mai reale decât altele. Atenţia este privilegiul animalelor cu conştiinţa bogată în 
impresiuni, înlăuntrul căror impresiuni se simte nevoia unei structuri de intuiţie.

6. STKUCTUKA OBIECTIVĂ A INTUIŢIEI. SPAŢIU, TIMP, MIŞCARE. 
RAPORTURILE DE ASEMĂNARE, DEOSEBIRE, TOT ŞI PARTE, 
IDENTITATE. — Nu este cercetare care să dea loc la mai multe discuţiuni 
în psihologia din zilele noastre, ca cercetarea asupra structurei obiective a in
tuiţiilor. In această cercetare^ se încrucişează probleme şi metode deosebite. 
De soluţionarea ei se interesează, deopotrivă cu psihologii, fiziologii, logi
cienii şi filosofii; ceea ce este, într’o bună măsură, o cauză de îngreunare a cer
cetării, fiindcă unii după alţii aceştia aduc cu dânşii, pe lângă preocupări spe- 

' ciale, şi preferinţe speciale, pe care au tendinţa să le impună, fără să ţină în 
seamă rezultatele obţinute de ceilalţi. Fiziologii văd în structura intuiţiilor 
o simplă problemă de fiziologie nervoasă şi caută în consecinţă pentru spaţiu, 
timp, mişcare, şi pentru toate celelalte raporturi ieşite din compararea intuiţi
ilor, o bază materială, şi cunx aceasta nu se poate găsi, ei sunt siliţi să recurgă 
la tot felul de ipoteze, când nu se mulţumesc a primi fără critică ipoteza filo
zofiei materialiste. Logicienii şi filozofii văd în structura intuiţiilor o problemă 
de logică pură, şi tind să absoarbă faptele psihologice în raporturile gândirii 
•abstracte. O parte dintre aceştia, sub înrâurirea filozofului Kant, consideră că 
«orice cercetare mai departe este chiar de prisos, din momentul ce s’a făcut
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distincţiunea între apriori şi aposteriori, şi s’a pus structura intuiţiei între* 
elementele apriori. Adevărul este între aceste două tendinţe. Psihologii, după. 
ce au împrumutat multă vreme soluţiunile date de unii şi alţii, au ajuns să. 
considere problema structurii intuiţiei ca o problemă specială a psihologiei,, 
şi după unii chiar ca o problemă centrală, de soluţionarea căreia depinde însăşi 
caracterizarea direcţiunii psihologului. Părerea acestora din urmă nu este 
tocmai aşa de exagerată, cum pare la prima vedere. Vom vedea îndată, că 
înţelegerea structurii intuiţiei determină şi alegerea unor principii fundamen
tale pe care se mtemeiază explicarea unei bune părţi din faptele conştiinţei.

Definiţia structurii am dat-o mai sus. Prin structură ihţelegem conţinutul 
obiectiv, pe care îl reţine direct conştiinţa din înfăţişările simţurilor, şi îl reţine 
neschimbat cu toate că elementele acestor înfăţişări se schimbă. Spre exemplu: 
O melodie rămâne pentru conştiinţă aceeaş, cu toate că tonurile din care ea 
este compusă se schimbă în intensitatea, înălţimea, şi în timbrul lor. Un 
lucru rămâne, ca înţeles, acelaş pentru conştiinţă, cu toate că înfăţişarea lui 
externă se schimbă după perspectiva simţurilor. O calificare emotivă rămâne 
aceeaş, cu toate că substratul ei organic se schimbă. Conştiinţa s’ar părea că 
adăogă dela sine un plus, peste datele simţurilor, un plus constant, structura, 
şi pe el ea îşi fundează raporturile dintre elementele sale. Această structură 
ar fi existând şi în lumea fizică.

Ţinta principală, pe care a avut-o în vedere studiul structurii intuiţiei,, 
a fost şi este până astăzi explicarea originei acestei structuri.

Vechii psihologi întrebuinţau, în loc de structură, cuvântul formă, imi
tând în aceasta pe logicienii din şcoala kantiană. Contimporanii s’au hotărît 
pentru cuvântul structură, care scoate mai bine în evidenţă faptul psihologic. 
In limba germană, în care avem cea mai bogată bibliografie asupra chestiunei,. 
este cuvântul Gestalt; mai în urmă Gestalt şi Struktur deopotrivă. Explicările 
date de psihologi, le găsim îndreptate spre două teorii, diametral opuse. Unele 
spre teoria nativistă şi altele spre teoria empiristică-genetică. După teoria 
nativistă, structura intuiţiei este un fapt de conştiinţă simplu, ca şi simţirile 
de culoare, de ton, de miros, de pipăit, etc., un răspuns direct al conştiinţei la, 
excitaţiile care o provocă; după teoria empiristică- genetică, structura intuiţiei 
este un rezultat al împreunării, venită prin experienţă, a unor simţiri mai 
elementare. Alături cu acestea sunt şi încercările soluţiunilor mijlocii, spri
jinite pe argumente împrumutate ambelor teorii. Dintre modalităţile structurii, ■ 
mai cu deamănuntul a fost discutată structura spaţială, la care se aplică 
argumentele cele mai multe aduse în favoarea teoriilor. Explicările celorlalte 
modalităţi de structură păstrează, în aceea ce priveşte direcţiunea teoretică, o 
mare asemănare cu acele date structurii spaţiului. Pentru a fi complecţi, 
vom începe prin a expune argumentele pe care se sprijină explicarea structurii 
spaţiului, la început, şi numai pe urmă vom trece la celelalte modalităţi ale 
structurii intuiţiei.

După o perioadă, în care structura intuiţiei, în genere, sub puternica 
influenţă a filozofiei kantiane, eră considerată ca o problemă de logică, întâia
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nim primele încercări pentru explicarea spaţiului în mod ştiinţific la psihologii 
asociaţionişti englezi. Th. Brown, James Mill, Bain şi John Stuart Mill explică 
spaţiul ca o asociaţiune de simţiri musculare şi tactile. Când trecem cu mâna 
pe suprafaţa unei mese, dela stânga la dreapta, zic aceştia, producem o asociare 
de simţiri musculare şi de simţiri de pipăit după o anumită ordine; refăcând 

»mişcarea mânii, cu aceeaş viteză, dela dreapta la stânga, ordinea simţirilor de 
pipăit este aceeaş, numai că este inversă. Schimbăm în tot felul viteza mişcării, 
ordinea simţirilor musculare este turburată, pe când simţirile de pipăit rămân 
în aceiaş ordine. Dintr’o asemenea asociare avem, prin urmare, elementele unei 
coexistenţe, sau ale unei ordine stabile care reprezintă spaţiul: în ori şi ce ordine 
se produc simţirile musculare, ele se fixează într’un complex stabil prin simţirile 
pipăitului. Spaţiul nu este o formă apriori cum susţineau logicienii din şcoala 
kantiană, ci este produsul ieşit ain asociarea unor simţiri în ordine stabilă 
cu alte simţiri, care pot varia. Cu această definire, asociaţioniştii citaţi formu
lau pentru prima oară, în mod radical, teoria empiristică-genetică. După aceşti 
asociaţionişti, spaţiul nu însoţeşte imediat simţirile vizuale, ci în mod mediat 
el vine din asociarea acestor simţiri cu acele muşculare şi cu acele de pipăit. 
Pentru ce însă melodiile muzicale, care sunt şi ele o înşirare de tonuri în ordine 
stabilă, nu dau o structură spaţială; şi invers, pentru ce există o structură spa
ţială la simţirile de văz, care sunt produse şi de un ochiu absolut imobil? — 
acestea sunt întrebări la care nu răspunde teoria asociaţionistă.

Dela formularea radicală a teoriei empiristice-genetice se depărtează, pe 
vreme ce se înmulţesc, cercetările experimentale. H. Lotze găseşte, încă pe la 
jumătatea secolului trecut, o teorie mai conciliantă faţă de nativism. El este 
autorul teoriei foarte ingenioase, numită teoria semnelor locale, pe care o 
putem reda pe scurt astfel. Fiecare punct de pe retina ochiului se caracteri
zează prin mişcarea pe care ochiul trebuie s’o facă pentru a aduce iritaţiunea 
punctului acesta în centrul vederii clare. După intensitatea şi direcţiunea 
mişcării făcute, fiecare punct îşi are poziţiunea sa precizată: acesta este semnul 
său local. După o experienţă repetată, mişcarea efectivă este câteodată înlo
cuită cu predisp oziţiuni memoriale, care se simt ca încordări, dar şi atunci 
poziţiunea punctului rămâne tot precisă, având semnul său local. Din conto
pirea iri+aţiunii, a mişcării şi a semnului local, dobândim, topografia complectă 
a retinei ochiului, care, chiar când ochiul este imobil mai târziu, ne dă o orien
tare perfectă în spaţiu. Structura spaţială este răspunsul conştiinţei la sis
temul semnelor locale, sistem dobândit prin variaţiunea simţirilor musculare 
şi a simţirilor de încordare în jurul punctelor de iritaţiune. Teoria lui Lotze 
a fost complectată mai târziu de W. Wundt şi a luat denumirea de teoria sin
tezelor psihice. Complectarea consistă, mai ales, în accentuarea deosebirii cali
tative pe care o iau punctele de iritaţiune, caracterizate prin semnele lor locale, 
deosebire pe care o întâlnim producându-se şi în sistemul culorilor. Wundt 
stăruie şi asupra procesului de contopire a diferitelor simţiri în structura spaţiu
lui, şi consideră rezultanta acestuia ca o sinteză creatoare, faţă de elementele 
din care este scoasă.
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La psihologii mai noui se observă o tendinţă şi mai pronunţată în 
spre teoria nativistă. Argumentele principale afe acestora contra .empiriş
tilor sunt:

a) Argumente de logică. Nu ne este de ajutor teoria asociaţionistă, fiindcă 
ea nu ne explică cum din simţiri musculare, sau din acele de mişcare, în genere, 
iese spaţiul; este mai logic să admitem că spaţiul se produce deadreptul.. 
Observarea internă, în tot cazul nu ne desvăluie, câtuş de puţin, simţirile ele
mentare din care spaţiul ar fi rezultând. Dacă în fiecare simţire elementară 
spaţiul este zero, cum din adunarea mai mi Itor zero, oricât de repetată ar fi 
adunarea, se poate obţine un spaţiu real?

l) Argumente de fapt. Fineţa cu care localizăm-punctele spaţiului este 
cu mult superioară fineţei cu care simţim mişcarea mfisculară. In special spaţiul 
se percepe cu toată fineţa pe pata cea galbenă a retinei, care este tocmai insen
sibilă la o iritaţiune de mişcare musculară. Cazurile orbilor cari se operează, 
şi care orbi în primul moment după operaţiune nu pot denumi precis dimensi
unile şi formele corpurilor, cazuri care sunt totdeauna puse înainte de parti
zanii teoriei empiriste, sunt susceptibile şi de altă interpretare, decât aceea 
favorabilă empirismului. i]ste foarte posibil ca orbul operat, cunoscând mai 
dinainte spaţiul tactil, şi fiind obişnuit să denumească dimensiunile şi formele 
corpurilor, după acest spaţiu cunoscut, să-i fie greu să se regăsească, din primul 
moment, în spaţiul cel nou vizual. Experienţe numeroase făcute cu orbii, cărora 
li se atrăsese atenţia asupra diferenţelor tactile ale corpurilor, după care ge 
pot recunoaşte formele vizuale, au dovedit că, după operaţie, pot deosebi aceste 
forme din primul moment. Dealtminteri orbii operaţi au totdeauna spaţiul 
tactil în structura intuiţiilor lor, aşa că ei nu pot servi drept argument empi
riştilor pentru explicarea spaţiului în genere.

Teoria nativistă, care are numeroşi partizani în rândul psihologilor con- 
.timporani, a primit diverse formulări. In toate (Stumpf, Hering, Ziehen, G. 
E. Mueller, Ebbinghaus, etc.), se pune înainte caracterul spaţiului de a fi un 
produs imediat al conştiinţei, întocmai ca intensitatea şi calitatea simţirilor. 
Dar teoreticienii noui nu se opresc la această primă caracterizare. Observa- 
ţiuni numeroase au dovedit că nu toate dimensiunile spaţiului sunt în acelaş 
grad de spontaneitate. Spaţiul suprafeţei este mai originar decât acela al adân
cimii. Pentru aceasta din urmă experienţa este un factor apreciabil. Dease- 
menea spaţiul tactil se prezintă cu o structură specială faţă de spaţiul vizual, 
şi are în consecinţă nevoie de explicări speciale. Teoreticienii noui au despărţit 
structura spaţiului după diversitatea condiţionării ei (condiţionări fiziologice, 
psihologice şi philogenetice), într’o mulţime de probleme, pe care se feresc să 
le rezolve prin generalizări pripite. Aceeaş procedare o au ei faţă şi de cele
lalte structuri ale intuiţiei. Aceasta este de sigur calea cea mai sigură pentru 
a găsi adevărul definitiv. Vom expune câteva din aceste probleme, referitoare 
pe rând la spaţiu, timp, mişcare, raporturile de asemănare, deosebire, identi
tate, tot şi parte, după care vom încheia cu teoria spre care ni se pare a se 
îndreptă ultimele lucrări în această chestiune.



VEDEREA DISTINCTĂ ŞI MĂSURĂTOAREA

A. VEDEKEA DISTINCTĂ ŞI MĂSUKĂTOAKEA. — Cât de mare tre
buie să fie un corp, pentru a fi văzut distinct, şi până la-ce grad de preciziune 
merge comparaţia între două mărimi de spaţiu? Vederea este cu atât mai dis
tinctă cu cât corpul este mai luminat. Stelele fiind foarte luminoase se văd 
distinct, deşi depărtarea le reduce corpul la un unghiu minuscul. In mod practic 
se află gradul de agerime al vederii cuiva, făcându-1 să citească literele de la 
distanţă, aşa cum se obişnueşte în practica medicală. Copiii au vederea mai 
ageră decât adulţii. Sălbaticii, mai ageră decât civilizaţii. In mod normal ochiul 
nemişcat distinge literele sub unghiul de 5'.
Când ochiul se mişcă, agerimea creşte. Maxi
mul de vedere distinctă se obţine prin irita- 
ţiunea elementelor nervoase care se află pe 
adâncătura -gălbuie din centru^ retinei, iar 
minimul pe partea periferică a retinei. In - 
ceeace priveşte gradul de preciziime în măsu- - 
rarea mărimilor spaţiale, este o mare deosebire;

( ( I I H t-H

Fig. 22
între ochiul nemişcat şi ochiul care se mişcă........ ....
Acesta din urmă are un grad de preciziune cu 
mult mai mare. Explicarea stă în faptul că la ochiul care se mişcă se dă 
impresiunilor venite din afară posibilitatea să treacă şi pe partea centrală a 
retinei unde este vederea clară. La fixarea măsurătoarei intră în joc mai mulţi 
factori, cari aduc o deosebire între linii şi figuri ; între diferitele feluri de linii'^ 
şi între diferitele feluri de figuri. Cea mai uşor de precizat este măsurătoarea 
liniei drepte. Muţimea factorilor produce pe lângă multe diferenţe indivi
duale, şi cazuri interesante de iluziuni în aprecierea figurilor geometrice. 
Dintre acestea avem ilustrarea câtorva în figurile 22, 23, 24. In fig. 22 linia 
A. B. pare mai mică decât B. C. care este îro.părţită; E. F. mai mare ca 
D. E., care nu este plină; pătratul umplut cu linii verticale pare mai lat în 
lături,-iar acel umplut-cu linii orizontale pare mai înalt. In fig. 23 (figură 
cunoscută sub num.ele Mueller-Lyer), A. B este mai lungă decât B. C. In 
fig. 24 (figura Zoellner), paralelismul liniilor mari dispare prin tăierea lor cu

# linii transversale, în unghiuri oblice. Toate
^--------B ^^ (■ aceste iluziuni sunt provenite în parte din

Fig 23 însăşi constituţia funcţiunii văzului şi în
parte din deprinderile câştigate prin ex

perienţa trecutului. Din constituţia funcţiunii, în primul rînd din rolul miş
cărilor ochiului. Aceste mişcări rămân în timpul cooperării cu ceilalţi factori 
sub conştiinţă; efectul lor însă se înregistrează de conştiinţă în structura 
totală a figurii, provocând deviaţiuni apreciabile.

B. VEDEEEA CU DOI OCHI ŞI ADÂNCIMEA. — Mai multe probleme 
nasc din faptul că vedem cu doi ochi. In conştiinţă avem de regulă o singură 
intuiţie vizuală dela un corp extern, deşi acest obiect provoacă în fiecare 
ochiu fenomene fiziologice debsebite. Fiecare ochiu îşi are linia sa de fixaţiune; 
îşi are aparatul său de proiectare pe retină; şi îşi are nervul său optic; cum se
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face îmbinarea care duce la unificarea din conştiinţă? După autorii vechi 
(Locke, Berkeley, Kepler, etc.), obiectul este văzut prin proiectarea în afară 

-a iritaţiunilor produse pe retină. Aceste iritaţiuni sunt proiectate în direcţia 
liniei de fixare a fiecărui ochiu, şi acolo unde se taie cele două linii este aşezat 
obiectul. Acest răspuns nu este o explicare, ci numai o descriere a faptului 
vederii, şi încă o descriere inexactă. Proiectarea presupune o identitate între 
spaţiul real al lucrurilor şi între spaţiul pe care îl dă aparatul ochilor, ceea ce 
n’avem de fapt. Spaţiul pe care îl dă aparatul ochilor dă câteodată şi imagini 
•duble pentru acelaş obiect, lucru ce n’ar trebui să existe din moment ce obiectul 
este aşezat totdeauna în punctul unde se întretaie liniile de fixare ale ochilor. 
In afară de aceasta, dacă obiectele din spaţiu real ar consistă în proiectarea 
iritaţiunilor de pe retină, atunci ar trebui ca aceste obiecte să se mişte dimpre
ună cu ochii, ceea ce nu se întâmplă. In experienţă, obiectul extern poate rămâne 
imobil, când ochii se rotesc în jurul lui, sau obiectul se mişcă deşi ochii rămân 
imobili. Spaţiul obiectelor reale este dar deosebit de spaţiul pe care îl proiec
tează iritaţiunile retinei. O explicare, cu totul deosebită ne-o dă fiziologia nouă.

După aceasta, retinele celor doi ochi se corespund şi 
ele funcţionează cum ar funcţiona retina unui singur 
ochiu de ciclop care ar sta la rădăcina nasului. Keti- 
nele se corespund în sensul că pe fiecare dintre ele 
elemente nervoase identice sunt aşezate în aşa ordine, 
că funcţionarea unui element de pe o retină corespunde 
la funcţionarea unui element identic aşezat pe cealaltă. 
In felul acesta cei doi ochi nu răsptind la excitaţia 
externă cu două reacţiuni deosebite, ci cu o singură 

reacţiune împărţită pe doi ochi. Obiectul extern îl vedem unul şi nu dublu, 
din cauza acestei identităţi de reacţiune.

Aşa se întâmplă în cazul când excitaţia externă cade exact pe părţile 
de retină care se corespund în cei doi ochi. Dar dacă-excitaţia nu cade exact 
pe părţile de retina care se corespund, sau dacă părţile de retină care se cores
pund nu sunt iritate- de aceeaş excitaţie, ci de excitaţii deosebite? Este cu 
putinţă să se întâmple şi asemeni cazuri? Dfe sigur’ Asemenea cazuri ar trebui 
tocmai să se întâmple în mod obişnuit, dacă ochii, prin diferitele perechi de 
muşchi care le stă la dispoziţie, n’ar avea posibilitatea acomodării şi conver
genţii lor. Chiar dacă dispoziţia retinei este din naştere corespunzătoare în 
^mbii ochi, această dispoziţie nu aduce dela sine identitatea de direcţie a vederei, 
ci ochii trebuie să se mişce pentru ca să o aibă. Mişcările ochilor sunt înşă fapte 
fiziologice, pe care experienţa repetată le poate perfecţiona, dar pe care ea 
le şi poate turbură în timpul diferitelor boale ale corpului. Este destul să ne 

;gândim la mulţimea cazurilor de paralizie şi atrofie musculară, la deviaţiunile 
produse de cele mai mici schimbări organice interne. Oamenii care se nasc 
privind chiorâş, bunăoară, nu pot utiliza acelaş mecanism în mişcările ochilor 
lor ca oameni normali; dacă ei totuş ajung să vadă normal, aceasta se întâmplă 
Jiumai mulţumită unor noui aptitudini dobândite prin experienţă. Ei ar trebui,
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din cauza incoligruenţei celor două retine să vadă dublu corpurile din spaţiu 
extern şi nu scapă de acest defect, decât obişnuindu-se să privească cu atenţie 
maginile date de un singur ochiu, negii jind pe acele date de celălalt ochiu; uneori 
ei izbutesc chiar să schimbe corespondenţa elementelor nervoase de pe retină 
şi îşi formează o corespondenţă nouă potrivită cu poziţiunea anormală a ochilor 
lor. Omul normal nu are să sufere de neajunsurile care vin pe urma boalelor, 
sau din cauza mecanismului viciat al muşchilor ochilor, dar absolut neatinsă 
de dedublarea corpurilor externe nu este nici vederea lui, când se face cu amân
doi ochii. O experienţă simplă poate încredinţa pe ori şi cine de acest lucru. 
Aşează cineva (fig. 25), trei beţişoare înaintea ochilor, a, c, b, la distanţă de 
20 până la 40 cm., şi fixează pe cel din mijloc, c, mai întâiu cu un ochiu şi pe 
urmă cu doi ochi. Fixând pe c, cu un ochiu, vede pe c, la locul din mijloc, iar pe 
celelalte două a şi &, de o parte şi de alta,
în a4 şi şi anume, dacă priveşte cu bn

Q P

Fig. 25

ochiul stângr vede pe a1 la dreapta şi pe ¥ 
la stânga lui c; dacă priveşte cu dreptul 
a* şi ¥ iau poziţia contrarie. Fixând pe c 
cu amândoi ochii, c rămâne fix tot la 
mijloc, iar în jurul lui, atât a cât şi b se 
văd dublu. Prin urmare, nedublat şe vede 
numai c care este la mijloc şi este fixat, pe 
când a şi &, care sunt înaintea şi în urma 
lui c se văd dublu. Această experienţă, care 
ilustrează numai aceea ce rezultă dela sine 
din constituţia şi forma ochilor, ne arată 
că.singurile obiecte pe care, cu ambii ochi, 
le vedem simple, - adică nedublate, sunt 
acelea care sunt fixate, şi acestea încă nu 
în mod perfect, fiindcă ochii nu se corespund perfect, iar toate celelalte 
dinaintea şi din urma lor, care nu pot să fie fixate, să văd duble. De ce 
nu suntem stingheriţi de acest neajuns? Dacă în fapt nu suntem stingheriţi 
de acest mare neajuns, cauza stă în corectarea pe care ne-o facem noi înşine 
prin exerciţiu. întocmai ca oamenii care se uită chiorâş, ne obişnuim să 
îndreptăm atenţia spre unele din imaginele corpurilor şi neglijăm altele; înlo
cuim prin reprezentările memoriale incorectitudinele cu care sunt văzute 
corpurile care nu sunt direct fixate. Tot exerciţiul ne duce la ceva mai 
mult decât la o corectare. Dintr’un neajuns iese o însuşire. Dedublarea este un 
neajuns pentru vederea într’un singur plan, în schimb ea este o anticipare vagă 
pentru vederea în mai multe planuri. Imaginile produse de cei doi ochi sunt 
disparate între ele, întrucât sunt forţate să se suprapună, dar într’un cât se 
pot organiză în altă ordine una lângă alta, ele se pot complini. Această altă 
ordine este adâncimea sau perspectiva corpurilor. Ea s’a alcătuit treptat prin 
exerciţiu. Corpurile în loc să apară duble, apar distanţiate în adâncime. 
Vederea cu doi ochi îşi găseşte astfel funcţiunea ei normală; ea este vederea
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în adâncime. Din cooperarea a două organe identice natura a alcătuit o 
funcţiune nouă.

C. SPAŢIUL TACTIL. — Spaţiul vizual este cel mai utilizat de inteli
genţa omului; el nu este însă singurul, şi mai ales nu are aceeaş importanţă 
la toate animalele. Vederea este simţirea preferită a animalelor care se trans
portă pentru hrană la distanţe mari, şi care în consecinţă se orientează în 
spaţiul vizual; animalele sedentare, dimpotrivă, preferă simţirea tactilă. Orga
nismul acestora este înzestrat cu o mulţime de tentacule, care venind în con
tact cu obiectele externe dau animalului orientaţiunea necesară în spaţiul 
tactil. Omul aleargă la orientarea în spăţiul tactil numai în cazuri rare, şi anume 
când îi lipseşte funcţiunea vederei. Acestea sunt cazurile de orbire, de care 
ne vom ocupă mai jos.

Din cauza preponderanţii pe care o are spaţiul vizual la om, cu greu în 
conştiinţa acestuia ee desvăluie particularitatea spaţiului tactil. La omul 
normal observaţia internă le confundă la un loc pe amândouă.^ Numai prin 
o pătrunzătoare analiză ele se pot izola, şi încă şi atunci izolarea lor nu residă 
atât în intuiţii deosebite, cât în definiţiuni ştiinţifice deosebite. Spaţiul tactil 
este structura în care se toarnă cele trei feluri de simţiri primite pe supra
faţa corpului: 1.) Simţirea de diferenţiare a obiectelor care ating suprafaţa 
pielei; adică conştiinţa pe care o avem că suntem atinşi de un obiect, sau 
de două obiecte, de un obiect mare sau mic, de un obiect într’o formă sau 
alta, etc. 2.) Simţirea prin care localizăm porţiunea pielii atinse. Aceasta 
este o simţire diferită de cea precedentă. In simţirea precedentă avem con
ştiinţă de felul obiectului extern, iar acum avem conştiinţă de locul pe care 
îl ocupă porţiunea pielii atinse, ca segment al suprafeţei corpului. Sunt cazuri 
în care ambele aceste simţiri se despart complect. Anumiţi bolnavi indică 
exact locul în care pielea lor este atinsă, dar sunt în imposibilitate să dea cea 
mâi mică relaţiune asupra obiectelor cu care au fost atinşi. 3.) In sfârşit, simţirea 
prin care avem conştiinţa nu numai de locul unde pielea a fost atinsă, în raport 
cu restul suprafeţei pielii, dar avem conştiinţă şi de poziţiunea pe care îl are 
locul atins al pielii în raport cu lucrurile externe. Această din urmă simţire 
este cu mult mai complicată decât cele două precedente; ea este aceea de care 
avem şi mai mult nevoie în experienţa zilnică. La câte şi trele aceste simţiri 
participă funcţiunile nervilor sensitivi de pe suprafaţa corpului, cu deosebire: 
nervii sensitivi ai pielii, ai muşchilor şi ai articulaţiunilor. Singuri nervi sensi
tivi ai pipăitului ar da o conştiinţă foarte limitată de forma şi numărul obiec
telor, de localizarea locului atins pe piele, şi de poziţiunea acestui loc în raport 
cu obiectele din afară, dacă n’ar interveni, alături cu activitatea lor şi activi
tatea nervilor sensitivi ai muşchilor şi ai articulaţiunilor. Prin mişcările dege
telor şi ale braţelor, şi mai ales prin convergenţa acestor mişcări, corpurile 
externe se pot învălui cu pipăitul, topografia segmentelor corpului şi mai ales 
poziţiunea acestor segn^ente, se poate cunoaşte de conştiinţă. Cele trei simţiri 
sunt dar o combinaţiune din simţirile elementare statice, kinestetice şi de 
pipăit. In structura spaţiului tactil se regăsesc toate aceste simţiri. Se regăsesc
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oare numai aceste simţiri, sau şi un plus peste ele; un plus care vine din firea 
însăş a conştiinţei? Vechea discuţie între nativişti şi empirişti, pe care am 
văzut-o mai sus la spaţiul vizual, vine şi acî aproape cu aceleaş argumente.

Spaţiul tactil dă loc la iluziuni, dintre care unele confirmă pe acelea ale 
spaţiului vizual. Astfel între două linii egale, una punctată- şi alta netedă, 
apare la pipăit cea punctată mai lungă. Pipăitul confirmă deasemenea iluzi- 
unea lui Mueller Lyer. O cunoscută iluziune dela Aristoteles este dedublarea, 
pe care o simţim când încălecăm degetele dela mijloc şi rostogolim între ele 
un gogoloş de pâine, saii un mic obiect rotund. Ea este analoagă dedublărei 
obiectelor în vedere când acestea nu cad pe părţile de retină corespondente.

De cercetări speciale s’a bucurat spaţiul tactil la orbi, fiindcă pe lângă 
interesul practic, spaţiul tactil la orbi se prezintă în condiţiuni speciale. 
Orbii din naştere n’au ocazie să confunde spaţiul tactil cu cel vizual. In 
unele cazuri orbii sunt lipsiţi şi de alte simţuri, cum au fost cazurile bine 
studiate ale celor două americance, Laura Bridgman (care eră lip&ită de văz, 
auz şi miros) şi Helen KeUer (lipsită de văz şi auz). Cum se prezintă spaţiul 
la orbi? Se credea mai înainte că spaţiul este înlocuit la orbi printr’un fel de 
simţire specială foarte fină, care le înlesneşte lor până şi distincţiunea culorilor. 
Aceasta s’a dovedit în urmă că este o poveste. Să mai credea apoi, că orbii, 
fiind lipsiţi de văz, capătă o ascuţire în funcţionarea celorlalte simţuri. Şi această 
afirmare nu s’a confirmat. Aceea ce capătă orbul, prin lipsa vederei, este o ascuţire 

’a înţelegerei pentru datele simţurilor care îi mai rămân, iar nu o ascuţire a, 
simţurilor însăş. Dacă se găsesc orbi cu un tact mai fin aceasta este o excep- 
ţiune, cum se întâmplă uneori şi la oamenii normali. Spaţiul, de care se bucură 
orbii, este spaţiul tactil al omului normal, cu deosebirea numai că spaţiul tac
til la orbi se află în mai bogate asociaţiuni cu simţirile de auz, de temperatură 
şi de miros ca la omul normal. Orbul simte că se apropie de un zid: din restrân
gerea pe care o suferă sgomotul paşilor, din schimbarea temperaturei, sau 
chiar din aceea a mirosului; diferenţe pe care omul normal nu le percepe, el 
piind obişnuit să se orienteze după vedere. Un simţ special de presimţire a obsta- 
folelor din drum nu-1 are orbul. Instrumentul principal de care el se serveşte 
centru a-şi stabili comunicaţia cu lumea din prejur, este mâna, sau mai bine 
zis, mânile. Fără să dobândească un pipăit mai rafinat pe vârful degetelor, 
orbul utilizează intuiţiile variate pe care i-le dă mişcările degetelor, asoci- 
area simţirilor de pipăit ale acestora, şi cu deosebire mişcările braţelor pentru 
a recunoaşte: forma şi caracterul obiectelor din prejur; pentru a*simţi, prin 
atingerile pe care i-le dă bastonul din mână diferenţile de nivel ale drumului, 
şi pentru a învăţă să citească şi să scrie în alfabetul său special. Limba şi 
buzele vin în al doilea rând; intuiţiile lor sunt foarte incomplecte. Deasemenea 
picioarele. Auzul, este de mare ajutor pentru a cunoaşte mediul social, iar 
pentru formarea spaţiului, el ajută să dea direcţiunea. Caracteristice sunt miş
cările pe care le face orbul pentru a pipăi obiectele cu mâna. El utilizează două 
feluri de mişcări. Unele, cuprinzătoare de multe obiecte deodată (când citeşte, 
de multe litere deodată), mişcări sintetice, şi din care dobândeşte o schiţă gene-
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raia a obiectelor; altele, îndreptate spre pipăirea în detaliu, niişcări analitice, 
şi din care izvorăşte înţelegerea precisă. Când el citeşte, o niână, cea dreaptă 
de obiceiu, face mişcările sintetice, iar cea stângă vine în urmă, precizând înţe
legerea cu mişcările analitice. Ca şi la omul normal, orbul interpretează la pipăit 
impresiunile succesive mai repede decât impresiunile simultane. De aceea eră 
o mare greşeală din punct de vedere ştiinţific, faptul că se da, înainte vreme, 
orbilor să pipăie litere compacte, în felul celor din alfabetul obişnuit. Aceste 
litere (ori şi cât de scoase în relief ar fi fost) erau potrivite numai pentru 
oamenii cu vedere, fiindcă simţul vederei este un simţ sintetic, şi nu pentru 
orbii care dispun de pipăit. Astăzi alfabetul orbilor este constituit din litere 
punctate; şi anume din şase puncte, care prin varietatea aşezării lor dau toate 
literile. Inventatorul acestui sistem ştiinţific este L. Braille, el însuş un orb.

D. TIMPUL ŞI MIŞCAKEA. — Timpul psihologic este deosebit de timpul 
absolut real, aşa cum este şi spaţiul psihologic de spaţiul real. Timpul psihologic 
este structura intuiţiei, adică fapt sufletesc, pe când timpul real este ordinea 
fenomenelor din natură împărţită de noi în secunde, minute, ore, zile, etc. 
Comparat cu timpul real, timpul psihologic prezintă multe nepotriviri. El 
apare mai lung sau mai scurt, după condiţiunile sufleteşti în care este apreciat. 
Duratele mici au tendinţa să apară mai mari decât sunt, iar duratele mari să 
apară mai mici. Când conştiinţa este plină de impresiuni, timpul trece repede; 
din contră el trece încet, când conştiinţa este în aşteptarea unei impresiuni. 
Anii de tinereţă par lungi pentru tânărul care îi trăeşte, şi scurţi pentru bătrâ
nul care şi-i aminteşte, fiindcă şi sufletele acestora sunt deosebite. înghiţirea 
de narcotice (în special haşişul), emoţiile puternice, boala, toate contribuesc să 
schimbe apreciarea timpului. Chiar în aprecierea clipitei prezentului nu avem 
o identitate între timpul psihologic şi timpul real, din cauza concurenţei din 
conştiinţă între diferitele impresiuni. Clipita prezentului real ne scapă. Aşa, 
dacă mai multe persoane sunt puse să înregistreze exact, când se petrece un 
fenomen (s. ex. trecerea unei stele prin firul meridian al lunetei de telescop), 
fiecare persoană dă o relaţie deosebită, fiindcă fiecare este constituit şufleteşte 
deosebit. La toate persoanele însă deprinderea aduce o mare schimbare. Experi
mentatorii au căutat să afle, care din impresiunile diferitelor simţuri, când 
acestea sunt date în acelaş moment, reuşeşte să pătrundă mai întâi în con
ştiinţă. Kezultatele găsite nu dau o concluzie sigură. Totuş asupra unui punct 
sunt cu toţii de acord. Simţirea asupra căreia se îndreaptă atenţia este tot
deauna preferată.

In apreciarea timpul joacă un deosebit rol, ritmul. Dacă intervalele, pe 
care avem să le măsurăm, sunt umplute în conştiinţă cu impresiuni ritmice, 
atunci apreciarea devine cu mult mai sigură. De regulă ritmul se exprimă 
prin reacţiuni motrice (mişcări în membrele corpului, în inspiraţiune şi respi- 
raţiune, în mişcările articulatorii care întovărăşesc limbagiul, etc). Chiar când 
ritmul este constituit, în mod intenţionat, din tonuri sau culori, reacţiunile 
motrice intervin şi devin factorul determinant. Kitmul este o activitate internă 
pe care o găsim nu numai în aprecierea timpului, ci şi în multe alte elemente
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ale structurei intuiţii. El joacă un rol tot aşa de important în structura de 
unificare a intuiţii.

Problema originei timpului, dacă el este un produs imediat al conştiinţei 
sau este un produs format din asocierea altor elemente mai primitive, este 
aceeaş ca şi la spaţiu. Cele două teorii, nativismul şi empirismul, îşi dispută 
şi acî dreptul de a reprezenta exclusiv adevărul. Pentru explicarea timpului, 
nativismul găseşte însă mai mulţi partizani decât pentru explicarea spaţiului. 
Timpul este şi mai intim legat de conştiinţă decât spaţiul. Nu este fapt de 
conştiinţă care să fie străin de ordinea timpului, dela intuiţiile de vedere, până 
la. atitudinile afective şi voluntare ale eului. Spaţiul este ceva mai restrâns. 
El se mărgineşte la intuiţiile obiective, adică la acelea care constituesc reali
tatea lumei externe.

Mişcarea implică adeseori spaţiul şi timpul, este însă deosebită de amân
două. Direcţiunea şi succesiunea pot fi continue şi discontinue; mişcarea este 
numai continuă. Un corp care sare din loc în loc, face diferite mişcări pentru 
acel-care îl vede. Obiectiv dealtmintreli, mişcarea văzută poate să fie compusă 
din diferite mişcări parţiale, dacă ochiul nu distinge mişcările parţiale avem o 
singură mişcare. Astfel la ceasornic, secundarul face o mişcare, pe când minu
tarul face^mişcări. Mişcarea intră uneori în intuiţie şi fără să fie însoţită de 
direcţiunea spaţiului: s. ex. când ea consistă în schimbarea continuă de 
intensitate la simţirile unei presiuni. Dar în genere, ea este însoţită totdeauna 
de direcţiunea spaţiului. Mişcarea, ca structură a intuiţiei, adică în înţelesul 
în care o luăm acî, este diferită de conceptul abstract al mişcărei, ca şi de sim
ţirea elementară a mişcării. Ca simţire elementară, cum este simţirea mişcărilor 
braţului, bunăoară, ea este bpsită de caracterul obiectivităţi!, pe care o are 
ca intuiţie. Când atenţia se îndreaptă însă spre braţ şi vedem mişcarea bra
ţului, şi nu simţim numai impresiunile articulaţiunilor sale, atunci avem intui
ţia braţului în mişcare; simţirile elementare de mişcare se transformă aituncî 
în intuiţia mişcărei. Din intuiţia mişcărei poate lipsi şi corpul care produce 
mişcarea, dar atunci mişcarea însăş este obiect de siile stătător. Conceptul 
abstract al mişcărei este elaborarea tocmai mai departe a intuiţii redusă la 
mişcare obiect.

Mişcările reale din mediul extern sunt redate în intuiţia mişcărei numai 
în anumite limite. Când sunt prea mici ele nu se disting, şi corpul care se mişcă 
prea încet, pare stabil: aşa toate mişcările sub o minută grad de viteză pe se
cundă. Mişcările prea repezi deasemenea nu se văd, decât ca fiind un singur 
corp lăţit, s. ex.: cordele care vibrează prea repede. Aceste limite variază după 
animale. De obiceiu corpurile în mişcare se percep mai repede decât corpurile 
în repaus. Unele animale ajung chiar la o mare fineţă în prinderea mişcărei 
cu ochii, pe când pentru corpurile în repaus au o vedere foarte slabă. De aceea 
este obiceiul, ca înaintea animalelor sălbatice, omul să stea ca mort, pentru 
a nu fi văzut- Păsările răpitoare, cu deosebire, văd la sute de metri cea mai 
mică mişcare, pe când la deosebirile de culoare şi de formă a corpurilor ele 
rămân nesimţitoare. Felul de vieaţă hotărăşte, dacă în intuiţiile animalului
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mişcarea joacă un- rol important sau nu. Când sunt mai multe obiecte care se 
mişcă, mişcarea este atribuită tuturor obiectelor, sau la o parte dintre ele după 
experienţa observatorului. De regulă obiectul cel mic trage după el intuiţiunea 
mişcărei. Când un singur obiect se mişcă şi celelalte din jurul lui rămân nemi
şcate, el este văzut cu o mişcare mai repede sau mai înceată, după cum ochiul 
care îl observă stă nemişcat" sau urmează mişcărei obiectului. Nu rareori, în 
locul obiectului care se mişcă, pare că se mişcă toate lucrurile înconjurătoare. 
Experienţa, şi mai ales fixarea atenţiei sunt decisive în toate aceste cazuri. 
Tot atenţia face ca să vedem obiectele în repaus, pe când ochii se mişcă. 
De fapt, cu mişcarea ochilor ar trebui să se mişce toate lucrurile dinaintea 
lor, dar atenţia fixând o direcţie obiectivă a spaţiului compensează mişcă
rile ochilor şi astfel lucrurile ne apar în repaus.

Pentru ca un obiect să ne apară ca fiind în mişcare, nu feste necesar ca el, 
în realitate chiar, să persiste dela începutul până la sfârşitul mişcărei, ci este 
destul ca unitatea imaginei lui să se păstreze în conştiinţă. Astfel în stroboscop 
(kinematograf), sunt puse înaintea ochilor diferite fotografii luate, din moment 
în moment, după o mişcare reală, şi aceste fotografii succedând-se dau înfăţişarea 
unei mişcări continue, fiindcă în conştiinţă unitatea corpului rămâne aceeaş. 
Bine înţeles, succedarea fotografiilor nu trebuie să fie prea înceată, fiindcă atunci 
fotografiile se văd separate şi nu dau împresia continuităţii, şi nici prek repede, 
pentru ca atunci în loc de mişcare avem vederea obiectului ca stând în repaus.

E. EAPOKTUBILE DE ASEMĂNARE, DEOSEBIRE, TOT ŞI PARTE, 
IDENTITATE. — Să revenim la intuiţia arborelui, dela care am plecat. 
Când analizez intuiţia arborelui constat că în ea, pe lângă structura spaţiului, 
a timpului şi a mişcării (arborele ocupă un loc în spaţiu; este prezent, sau dacă 
mă gândesc la el este trecut; foile lui se mişcă bătute de vânt), se mai cuprind 
şi alte raporturi de structură, ieşite din comparaţia ei cu alte intuiţii. Arbo
rele din faţa mea este asemănat sau diferit de alţi arbori; este identic cu 
acela pe care Fam văzut ieri; este un tot faţă de ramurile, trunchiul şi rădă
cinile care sunt părţile4 lui, etc. Aceste raporturi nu sunt produsele unei jude
căţi speciale de comparaţiime, ci ele vin deadreaptul deodată cu intrarea 
intuiţii arborelui în complexul realităţii externe. Din momentul ce arborele 
din faţa mea este înăuntrul realităţii ce mă înconjoară, el de sine apare în 
raporturile acestea faţă de alte intuiţii: îl aseamăn, sau îl deosebesc; îi dau 
o unitate; îl împart, şi îl identific, adică îi dau o obiectivitate. Este meritul 
psihologilor noui, si în special al lui H. Ebbinghaus, de a fi pus acest adevăr 
în evidenţă. Psihologii* vechi credeau că aceste raporturi sunt venite pe calea 
judecăţii abstracte. Intuiţia arborelui ar fi stând, după ei, în stare’ chao- 
tică, până ce gândirea vine s’o definească şi s’o lege prin comparaţie cu cele
lalte intuiţii. Eroarea lor mergea până să creadă, că n’ar avea loc comparaţia 
decât prin mijlocirea imaginilor care se păstrează dela simţirile trecute şi care 
se reproduc si se pun în cumpănă cu cele noui: afirmare desminţită de cele 
mai simple experienţe. Fiecare, din vieaţa sa practică ştie, că de multe ori 
comparaţia se efectuiază între impresiuni nesigure ; ba uneori impresiunile
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vechi sunt uitate şi sunt aduse la conştiinţă numai prin comparaţia lor sub- 
conştientă cu cele ce vin în urmă Merg pe un drum, unde întâlnesc fel de fel 
de călători; deodată unul îmi readuce în minte pe câţiva alţi văzuţi înainte, 
cu cari el se aseamănă, şi pe care îi şi uitasem. Prin asemănarea găsită îmi 
împrospătez acum figurile celor văzuţi înainte: comparaţia scoate din uitare 
vechile impresii; ea, comparaţia, rămâne mai sigură decât impresiile. Pe 
asemeni experienţe se fundează adevărul popular care zice: impresia din- 
tâiu nu înşeală. Impresia dintâiu este comparaţia intuitivă care precedă 
comparaţia prin judecata abstractă.

Pentru explicarea producerii raporturilor de comparaţiune ne găsim în 
alternativa teoriilor pe care le-am întâlnit înainte şi la celelalte elemente 
din structura intuiţii. Teoria nativistă le explică, cum' ea explică şi spaţiul, 
ca pe un produs imediat al conştiinţei, produs inerent intuiţfii. Teoria em- 
pirisţă caută să găsească la baza acestor raporturi procese mai elementare. 
Unii psihologi aduc ca argument, în acest scop, faptul impresiunilor secundare, 
care însoţesc impresiunile ce sunt de comparat. Aceste impresiuni secundare 
consistă în încordări musculare, în afecte şi în atitudini corporale. Impresiunile 
originale se pot uită, rămân însă în urma lor impresiunile secundare care mijlo
cesc comparaţia. In drumul pe care am mers am întâlnit mai mulţi călători, 
fiecare deşteptându-mi surprinderea sau atenţia în anumit fel; când mai târziu 
aceeaş surprindere sau atenţie este din nou deşteptată, asemănarea dintre 
impresiunile secundare aduce în conştiiiiţă şi asemănarea directă dintre figurile 
călătorilor. Faptul este exact în anumite cazuri; dar şi de ar fi exact în toate 
cazurile el nu constitue un arguipent decisiv pentru teoria empiristă, fiindcă 
asemănarea dintre impresiunile secmidare rămâne tot fără explicare, şi cu 
aceasta, întreaga' problemă rămâne nerezolvată

F. CONCLUZIA. — Kezolvarea întregei probleme a structurii intuiţii este 
rezervată cunoştinţelor de psiho-geneză. Cercetarea amănunţită a evoluţiunii 
vieţii sufleteşti, prin observaţiunea comparată a corelaţiunilor dintre funcţi
unile sistemului nervos şi factorii mediului biologic, este singura bază solidă 
pe care putem ridică o teorie ştiinţifică, în locul teoriilor mai mult filozofice 
a na^-ivismului şi a empirismului. Intre nativism şi empirism toaiă cearta constă 
în înţelesul care se dă cuvântului experienţă. Nativismul îi dă un înţeles res
trâns ; el aproape î) reduce la ceeace este înţelesul tehnicei omeneşti. Cum 
omul înainte de a construi ceva, începe prin a-şi adună materialul şi instrumentele 
necesare, de ale cărora proprietăţi îşi dă seama exact, tot astfel psihologii 
adepţi ai nativismului pretind să vadă cum se construeşte structura intuiţiilor 
din diferitele simţiri elementare, şi fiindcă această construire nu se poate vedeă, 
ei conchid la insuficienţa experienţei. De altă parte partizanii empirismului, 
cu puţine excepţiuni (între care-sunt de enumerat H. Spencer, W. Wundt, 
ş. a.), deşi recunosc rolul experienţei, nu o arată pe aceasta în întreaga sa întin
dere. Experienţa, despre care este vorba în cazul de faţă, nu copiază tehnica 
omenească. Ea are un înţeles cu totul deosebit. Experienţa care produce struc
tura intuiţiilor este dinamismul vieţii însăş din natură. Vieaţa nu aşteaptă
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până ce^imalul să aibă mai întăiu în conştiinţa sa simţirile elementare, pe 
urmă să construiască din aceste simţiri intuiţiile, şi din intuiţii însfârşit 
să-şi constitue realitatea lumii externe, aşa cum face omul tehnic când îşi 
construeşte casa de locuit, ci vieaţa începe prin a da mai întâiu animalului 
credinţa în realitatea lumii externe, pe urmă pe această credinţă, ea sprijină 
conştiinţa intuiţiilor şi din intuiţii, însfârşit prin analiză produce simţirile 
elementare. Procedeul acesta al vieţii constitue; în înţelesul larg al cuvântului, 
experienţa naturii; el se realizează în chipuri nesfârşit de multe, după felul 
mediului şi după organizaţia nervoasă a animalului. Până sa ajungă să se 
realizeze în om, animalele au probat de mult acest procedeu. Aceasta este 
experienţa care ne poate da explicarea cerută. Credinţa.în realitatea lumii 
externe se im.pune cea dintâiu, fiindcă ea este indispensabilă vieţii. Fără ea 
omul nu poate trăi. îndată după naştere omul este şi familiarizat cu ol3iec- 
tivarea ei, cu toate că datele simţurilor sale sunt nesigure.

Structurile de care ne-am ocupat mai sus, sunt înăscute, întrucât ne referim 
la experienţa conştientă a omului. Conştiinţa găseşte structura intuiţii pre
determinată în ţesătura nervoasă a scoarţei cerebrale. Cu referire însă la ţesătura 
nervoasă, dispoziţiunile funcţionale ale acesteia sunt produsele experienţei 
naturii. Spaţiul, timpul, mişcarea, raporturile de asemănare, deosebire, tot şi 
parte, de identitate, le găsim schiţate lămurit în reacţiunile animalelor, deşi 
animalele nu ajung să-şi constituie din ele intuiţiile de obiecte pe care le are 
omul. La unele animale cu toate acestea orientarea în spaţiu şi în timp, prin
derea mişcărilor, cu ochiul şi cu simţul tactil, par a fi, ca structuri biologice mai 
precise ca la om. Fondul subconştient, pe care se ridică conştiinţa omului, este 
de mult pregătit prin experienţa acumulată a vieţii animale în sistemul nervos.

Experienţa conştientă nu găseşte însă totul pe de-a gata pregătit. Fondul 
inconştient dă conştiinţei omeneşti unitatea cu trecutul animal, şi cu aceasta 
preadaptarea organismului corporal la funcţionarea ei biologică; dar conştiinţa 
omenească depăşeşte această fîmcţiune. Kealitatea lumii externe se împreună 
la ea cu un înţeles din care apoi se împărtăşesc şi intuiţiile. Intuiţiile devin 
obiecte, iar structura lor relaţiuni obiective. La animale intenţionalitatea 
acestei obiectivităţi lipseşte: intuiţiile şi structura lor sunt orientări biolo
gice. Experienţa conştientă a omului se îndreaptă spre dobândirea intuiţiilor 
obiectivate prin înţelesul lor, pe când experienţa hereditară animală se măr
gineşte să fixeze intuiţiile numai ca orientări biologice ale corpului.

Din amândouă aceste experienţe se trage origina structurii intuiţiilor. 
Una, acea hereditară animală, formează treapta de jos, ţesătura nervoasă; 
cealaltă, conştiinţa, treapta de sus a intenţionalităţii. Intre aceste două trepte 
tranziţia nu este bruscă, ci gradată ca toate tranziţiile naturii. Biologiei viito
rului îi este rezervată descoperirea corelaţjunilor care există între diferitele 
forme luate de sistemul nervos în evoluţiunea sa şi între treptele de experienţă 
prin care au trecut animalele.

Prima corectare dar, în discuţia de până acî între nativism şi empirism, 
o facem prin introducerea unei mai ştiinţifice înţelegeri a cuvântului experienţă.
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Psihologii, din ultimii ani, în urma numeroaselor cercetări de laborator s’au 
obişnuit cu idea că intuiţia: este multiplă, după treptele de desvoltare ale sufle
tului. Ei se vor obişnui, în urma numeroaselor cercetări de psihogeneză, şi cu 
idea că experienţa din care intuiţia iese este de diferite trepte.

A doua corectură priveşte înţelesul atenţii. Ultimele lucrări de psiho
logie dau atenţii un rol precumpănitor în formarea structurii intuiţiilor. 
Pentru formarea raporturilor de asemănare, deosebire, tot şi parte, identitate, 
etc., rolul acesta eră de mult recunoscut. In apreciarea timpului şi a mişcării, 
deasemenea, atenţia a fost totdeauna socotită ca un factor esenţial. Nu
mai pentru spaţiu, părerea eră diferită, întrucât cei mai mulţi psihologi, con
siderau spaţiul ca fiind prea legat de existenţa lucrurilor externe pentru a fi 
produs de atenţie. In ultimii ani psihologii pim însă în legătură întreaga 
structură a spaţiului cu atenţia. Părerea din ce în ce mai răspândită, este 
că atenţia e nelipsită din toate procesele de formare ale intuiţii. Aceasta 
nu este de ajuns. Atenţia nu este un 1 factor, ci este însăş funcţiunea de 
obiectivare a intuiţii. Intuiţia există ca obiect pentru conştiinţă,- întrucât 
conştiinţa este îndreptată spre ea cu atenţie; -fără atenţie nu este obiect. Struc
turile în care se prezintă obiectele lumii externe: spaţiul, timpul, mişcarea, 
raporturile de comparaţie, sunt diferitele unghiuri de claritate ale conştiinţei, 
sau ceeace este acelaş lucru: diferitele unghiuri ale atenţii. Numai prin 
lărgirea înţelesului atenţii putem ajunge la rezolvarea problemei noastre. 
Rolul atenţii în experienţa conştientă decurge de sine: este rolul unei func
ţiuni de anticipare. Experienţa conştientă găseşte în organizarea sistemului 
nervos o mare moştenire de dispoziţiuni .acumulate prin vieaţa aninială ances
trală. Aceste dispoziţiuni nu rămân pasive. Ele învăluesc impresiunile actuale, 
şi intensifică în acestea tendinţele din care iese apoi structura intuiţii.
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CAPITOLUL IV
1. Qnosiile şi praxiile. Localizarea lor. — 2. Appercepţia. — 3. Memoria aso

ciativă şi inteligentă. Asociaţia. (A. Metoda învaţăiii imediate şi metoda învăţării la 
intervale. B. Metoda reproducerii pe săritele. C. Metoda reconstrucţiei. D. Metoda 
recunoaşterii elementelor identice. — Rezultatele: 1. Dependenţa tăriei asociaţii 
de numărul repetiţiunilor. — 2. Dependenţa tăriei asociaţii de poziţiunea şi natura 
elementelor în serie. — 3. Slăbirea asociaţii prin timpul care trece: uitarea). — 
4. Diferitele asociaţii. — 5. Condiţionarea asociaţilor de dispoziţiile sufleteşti ale celui 
ce asociază. — 6. Cum se combină diferitele asociaţii şi care sunt metodele de învă
ţare?.— 7. Memoria inteligentă. — 8. Diagnosticarea afirmaţiunilor. înţelesul şi struc
tura intuţiei (1. Experienţele asupra gândirii. — 2. Diferitele trepte ale înţelesului. 
— v3. Gândirea logică. îngustimea de couştiinţă, atenţia, abstracţia. — 4. Intuiţiile," 
reprezentările, asociaţia între reprezentări, judecăţile).

L GNOSIILE ŞI PKAXIILE. LOCALIZAREA LOR.—In faptele de 
conştiinţă am deosebit înfăţişarea obiectivă, înţelesul şi raportarea la unitatea 
eului, nu ca elemente care se pot separă, ci ca modalităţi, sub care ele pot fi 
studiate: fiecare fapt de conştiinţă are într’însul un fond de înfăţişare, un în
ţeles şi o legătură cu atitudinile eului. Ne-am ocupat până aci de înfăţişeri, 
făcând în mod intenţionat abstracţie de celelalte două. Acum ne vom ocupă de în
ţeles, făcând abstracţie de înfăţişare şi eu. Suntem însă preveniţi,că în realitatea 
concretă, faptele conştiinţei sunt date cu câteşi trele modalităţile împreună. 
Am relata^t, în altă parte, de câinele, care operat de fiziologul Goltz, a putut 
să trăiască mai multe luni, fără să aibă scoarţa cerebrala. Acest câine vedeă, 
auziă şi mirosiă cu simţurile, cu toate că eră operat. Eră în stare să evite ob
stacolele, să se întoame după sgomot şi după miros, dar nu recunoşteă ceeace 
primiă prin simţuri. Vocea stăpânului n’o mai recunoşteă; nici alimentele 
după miros. Când i se da în gură, mâncă; când eră împins, se mişcă, altfel ră
mâne ă fără iniţiativă. Din cazul acesta se vede lămurit că funcţiun&e simţu
rilor nu se pierd prin ridicarea scoarţei cerebrale; ceeace se pierde este con
ştiinţa, adică înţelegerea datelor simţurilor. Aceeaş operaţie, adică ridicarea 
scoarţei cerebrale, practicată la animale mai inferioare câinelui, s. ex. la broască, 
aduce şi mai puţină turburare. Broasca, lipsită de creierul mare, sare, mănâncă, 
înnoată; este lipsită de iniţiativă, dar altmintreli nu se prea deosebeşte de 
broasca normală. Legătura între funcţiunea simţurilor şi mişcările instinctive 
ale animalului este completă. Aceasta a făcut pe Ludwig Edinger, un distins 
anatom care s’a ocupat cu evoluţiunea sistemului nervos, să deosebească doi 
creieri: un creier vechiu, constituit din centri subcorticali, care leagă funcţiu
nile receptive ale simţurilor cu mişcările corpului, paleoencephalon, şi un creier 
nou, constituit din centri de pe suprafaţa scoarţei cerebrale, neoencephalon.
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IMul este vechiu, fiindcă îl găsina la animalele primitive; celălalt este nou, 
fiindcă îl găsim numai la animalele conştiente, la om, în primul rând. Creierul 
vechiu dă orientarea instinctivă a mişcărilor, fără să dea cunoaştere; creierul 
nou, acela care s’a constituit mai în urmă din centri de pe suprafaţa creierului 
anterior, mijloceşte cunoaşterea, atât a lucrurilor, cât şi a mişcărilor. Edinger 
a propus pentru denumirea cunoaşterei raportate la lucruri, cuvântul gnosie, 
Şl pentru cunoaşterea raportată la mişcări, cuvântul 'praxie, cuvinte care au 
fost în urmă întrebuinţate de mai toţi neurologii. Creierul nou mijloceşte gno- 
«iile şi praxiile, adică interpretarea conştientă a impresiunilor şi a mişcărilor. 
Când se suprimă funcţiui^fia creierului nou se suprimă gnosiile şi praxiile: atunci 
avem cazurile de agnosie şi apraxie. Câinele, operat de Goltz, prezintă dar ca
zurile de agnosie, fiindcă nu recunoştea datele simţurilor, şi de apraxie, fiindcă 
nu avea iniţiativa mişcărilor. La om cazurile acestea de agnosie şi de apraxie 
se prezintă încă în mod şi mai interesant. Nu prin operaţiune directă asupra 
scoarţei cerebrale, fiindcă omul nu este un obiect de experienţă ca animalul, 
ci prin distrugerile pe care le face boala, şi în mod incidental prin lovirile de 
armă, sau alt^ loviri care aduc leziuni pe suprafaţa creierului. Sunt bolnavi cari 
pierd cunoaşterea obiectelor pe care le văd, cu toate că vederea le este păstrată. 
Ceva mai curios: unii din aceşti bolnavi cari au pierdut cunoaşterea obiectelor 
la văz, pot cu toate acestea să modeleze în lut aceste obiecte, dacă le au în 
mână şi le pipăe. Bolnavii au agnosia vizuală dar păstrează legătura dintre 
simţirea tactilă şi praxia mânilor. Alţii bolnavi perd cunoaşterea obiectelor la 
auz, adică nu ştiu dela ce obiect provine un sgomot, dar sgomotul îl aud. Aceşti 
bolnavi au a^osia auzului. (Pentru agnosia văzului se mai zice şi cecitate 
psihică, iar pentru agnosia auzului, surditate psihică). Toate simţurile pot fi 
atinse de agnosii. Există dar agnosie: tactilă, gustativă, olfactivă, statică, ki- 
nestetică, etc. In toate aceste cazuri bolnavii păstrează vie aţa vegetativă în 
mersul ei normal; păstrează şi funcţiunile simţurilor reduse la reflexe; le lip
seşte numai cunoaşterea sau înţelesul simţirilor. In cazurile de apraxie, bol
navii păstrează mişcările mecanice, dar pierd mişcările voluntare. Ei nu pot 
să aducă un pahar cu apă la gură, printr’o mişcare directă cu o mână, ci în- 
■dreaptă amândouă mâinile spre pahar, fac mişcări ritmice până îl apucă, şi 
^poi tot cu mişcări ritmice îl aduc spre gură, adeseaori vărsându-] aproape 
întreg. Tot aşa dacă este să se pieptene, să salute, să scrie, să meargă, etc. Cu 
deosebire în boalele vorbirii, avem toate aceste cazuri de agnosii şi apraxii. 
Sunt bolnavi carc nu înţeleg cuvinte!0 cetite, dar le înţeleg când sunt auzite; 
sau nu le înţeleg auzite şi le înţeleg citite; care nu pot articula, deşi înţeleg 
aceea ce citesc; care pot să articuleze un cuvânt, dar nu-1 pot scri°, etc. (De 
toate aceste cazuri vom avea să ne ocupăm şi cu ocaziunea funcţiunii lim- 

■ bajului şi a faptelor voluntare).
Aceste cazuri erau cunoscute de mult medicilor psihiatri. Explicarea lor 

insă nu este nici până a.stăzi destul de sigură. Explicarea cere în primul rând 
o localizare a acestor gnosii şi praxii. Este de mult ştiut, că diferiţi nervi 
sensitivi aduc iritaţiunile primite dela periferia corpului pe scoarţa cerebrală:
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(pe fig. 26) nervii optici în loburile occipitale (cuneus); nervii auditivi în lobu 
ţile temporale; nervii olfactivi în jurul lui sulcus centralis, etc., aceste irita- 
siuni simt însă fără legătură cu conştiinţa; ele nii constituesc gnosiile. Gno« 
riile se formează pe urraiă din elaboraţiunea lor pe scoarţa cerebrală. Dar cum? 
Prin asociaţiuni sau combinaţiuni, este răspunsul. Iritaţiunea primită şi lo- 
cabzată intră în asociaţii cu alte iritaţiuni, şi în special cu iritaţiunile păstrate 
în memorie; mulţumită acestor asociaţii şi combinaţiuni ea câştigă un în
ţeles, este interpretată. Neoencephalon este organul asociaţiilor şi combi- 
naţiunilor, spusese Edinger. Iar Flechsig constatând pe suprafaţa creierului, 
în afară de centri proprii ai simţirilor şi ai mişcărilor, centri de asociaţie, 
dete acestui răspuns o confirmare serioasă. Centri de asociaţie, după Flechsig, 
ocupă o mare porţiune pe suprafaţa creierului şi sunt împărţiţi în trei grupe 
principale (aşezate pe locurile libere ale fig. 26): la baza creierului, pe regiunea 
frontală şi pe regiunea liberă dintre loburile temporale şi occipitale. Centrii 
de asociaţie dela bfza creierului au rolul să stabilească legătura dintre dife
riţi centri ai celor două hemisfere cu funcţiunea limbajului (localizarea acestor

centri nu se vede pe figură; ea ar fi sub 
«sermo» şi «iarynx). Centri de asociaţie 
din regiunea frontală ar fi, după Flechsig 
(în concordanţă şi cu W. Wuiidt) centri 
atenţiei şi ai afectivităţii. Aci sunt loca
lizate actele voluntare cu deosebire opri
rea mişcărilor, care joacă un aşă de mare 
rol în producerea acestora. Aci ar fi dar 
în mare parte localizate praxiile. Gnosiile 
s’ar găsi în grupa centrilor dintre loburile 

temporale şi occipitale, între auz şi vedere. In aceşti centri, crede Flechsig, 
simţirile se asociază cu înţelesul şi constituiesc intuiţiile pe care se fundează 
gândirea logică. Deosebirea între omul de rând şi omul de geniu stă în 
gradul de desvoltare al centrilor din această din urmă grupă. Omul de rând, 
are simple asocieri pasive, omul de geniu, mulţumită desvoltării acestor 
centri, are asocieri spontane, din care ies invenţiunile. îmbolnăvirea acestor 
centri aduce după sine confuziunea mintală şi delirul, iar dacă îmbolnăvirea 
este prea înaintată, idioţia.

Lucrările ştiinţifice mai recente nu au întărit vederile iui Plechsig,-^ decât 
în parte. Elevii lui Flechsig au trebuit să recunoască imposibilitatea unor lo
calizări speciale ale asociaţii şi ei înclină acum, cu majoritatea neurologilor, 
să admită că centri de asociaţie sunt răspândiţi peste întreaga suprafaţă 
a creerului. Asupra modului cum sunt °i răspâJidiţi, părerile sunt împărţite. 
După o părere mult susţinută în anii din urmă, gnosiile şi praxiile ar fi loca-, 

dizate în imediata apropiere a simţirilor originare. Iritaţiunde primite de nervii 
sensitivi au o primă staţiune în centri lor sensorio-motori subconştienţi, de 
aci ele se aleg şi se revarsă în jurul acestor centri, transformându-se în acte 
psihice conştiente. Astfel impresiunile de auz pătrund pe suprafaţa creierului

Fig. 26
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în îndoitura transversală a primpi circonvoluţiuni temporale. Ele sunt acî acte 
fiziologice, adică nu ajută decât pentru orientarea biologică a corpului, cum 
erau cele ce rămăseseră câinelui operat de Goltz. De acî se aleg şi se revarsă 
împrejur. Acele revărsate spre partea dinapoi a circonvoluţiunei (aîiume în 
centrul lui Wernike) devin cuvinte; acele revărsate mai sus devin cuvinte în
ţelese ; spre partea de dinainte de îndoitura transversală, devin tonuri muzi
cale, etc. Tot astfel şi la văz. In jurul staţiunei, în care se descarcă iritaţiunile 
originare de văz, sunt centri gnosiilor acestor iritaţiuni: gnosiile formelor, a 
culorilor, a cuvintelor cetite, etc. Centri psihici conştienţi sunt prelungirea 
celor cu funcţiuni fiziologice.

Ne oprim acî cu explicarea fiziologică a gnosiilor şi praxiilor. Această ex
plicare se întemeiază, după cum vedem, pe mecanismul asocierilor sau al com- 
binaţiunilor. Ce valoare explicativă are mecanismul asocierii? In forma, în care 
Tam văzut, nici o valoare. Asocierea poate fi creatoarea înţelesului din gnosii 
şi praxii, numai într’u.i singur caz şi anume: când ea este făcută după un plan 
în care stă o inteiiţiune. O asociare curat mecanică, aşa cum este aceea dintre 
funcţiunile fiziologice, nu poate fi creatoare de înţeles. Ea nu poate da aceea ce 
lipseşte cu dpsăv^rşire elementelor nervoase care stau la baza sa. Sunt aceste 
elemente fără înţeles psihic, fără înţeles psihic rămâne şi asociaţia. Vom 
vedea mai la vale că rezultă totuş, un înţeles din asociaţie, fiindcă există 
un plan la baza localizărilor ei cerebrale. Dar acest plan nu se aesvăluie, decât 
aceluia care se aşează în perspectiva vieţii sociale, vieaţă care iese ain cadrul 
organismului individual. înainte de a complectă explicarea fiziologică, să 
vedem însă explicarea psihologică.

2. APPEKCEPŢIA. — Psihologii, până acum de curând, explicau 
înţelegerea intuiţiilor prin actul de appercepţie. Datele simţurilor, zioeau 
ei, găsesc în memorie reprezentări lăsate de intuiţiile trecute, cu care ele 
se complectează. Aud, buni oară, un sgomot. Acest sgomot, simplă percepţie, 
întâlneşte reprezentarea pe care o am în memorie dela câinele pe care îl ţin 
în curte. Keprezentarea câinelui complectează şi interpretează sgbmotul 
auzit. Percepţia devine appercepţie. Sgomotul auzit este lătratul câinelui. 
Acum în loc de simţiri brute de auz, am intuiţia lătratului de câin<\ Dacă 
reprezentarea, sau reprezentările, cu care se complectează percepţia, sunt 
mi i vii decât însăşi percepţia, atunci este posibil să fiu înşelat. Appercep- 
ţiă, în loc de intuiţia adevărată, dă o iluziune. In orice caz, după felul 
cum îşi are cineva constituită memoria; după ocupaţiuniie, înclinaţiunile şi 
temperamentul cuiva, appercepţia dă rezultate deosebite. Un foc de aimă 
este bine interpretat de un militar, şi rău interpretat de cineva care aude ase
menea sgomote la un an odată. Vederea unei pasări dela depărtare, este în- 
tr’un fel interpretată de un vânător de meserie, şi în altfel de un om care nu 
vânează de loc, chiar dacă amândoi au ochiul egal de ager. Un cuvânt pronunţat 
1? întâmplare, cum ar fi cuvântul rol: se interpretează diferit după felul cul
turii, pe care o are acela care îl aude. Militarul se gândeşte la un îr ţeles; pro
fesorul la alt înţeles; artistul dramatic la altul, şi aşa mai departe. Nu există
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doi oameni, cari să aibă actul de appercepţie absolut la fel în toate ocaziu- 
nile. Totdeauna se vor găsi preferinţe personale dela unul la altul.

înţelegerea datelor simţurilor este dar lăsată la capriciul întâlnirii lor 
cu o reprezentare, sau alta? Dar atunci, nu numai că înţelegerea intuiţiilor 
n’ar fi posibil să se stabilească între mai mulţi oameni deodată, dar chiar în 
mintea unui singur om datele simţurilor riscă să fie interpretate dferit dela 
un moment la altul. Asiguraţi de o interpretare stabilă nu s’ar putea considera 
atunci, decât oameni rutinari şi absolut lipsiţi de imaginaţiune; numai aceia 
care şi-au. fixat, odată pentru totdeauna, memoria cu care întâmpină percep
ţiile-noui. Aceasta nu corespunde însă realităţii. înţelesurile care se leagă 
de datele simţurilor, constituesc, deodată cu interpretarea acestora şi elemen
tele gândirii, al cărei caracter principal este tocmai direcţiunea neclintită a lo
gicei. O lacună trebuie să fie dar în formularea de mai sus a appercepţii.

Interpretarea intuiţiei nu poate veni din jocul mecanic al împreunării 
reprezentărilor; nu poate fi o simplă asociaţie pasivă, — ci ea trebuie să fie 
isvorîtă dintr’o activitate cu ţel bine determinat, şi cu rădăcini adânci în per
sonalitatea omului. Aceeaş problemă, acî, ca şi aceea întâlnită mai sus la ex
plicarea fiziologică a gnosiilor: insuficienţa mecanismului pasiv al asocierilor.

Această lacună a încercat s’o împlinească şcoala lui Wilhelm Wundt. Ple
când dela ideea filozofului Leibniz, că appercepţia este produsă de atenţie; 
în concordanţă şi cu filozoful Descartes, după care gândirea logică este o ma
nifestare a voinţei, Wundt defineşte appercepţia ca o funcţiune opusă aso
ciaţiei, şi strâns legată de atenţie şi de voinţă. După el, appercepţia con
sistă în următoarele procese sufleteşti. Intuiţiile, când asupra lor nu este 
îndreptată atenţia, sunt simple percepţii;' îndreptată asupra lor atenţia, 
ele foiTuează câmpul luminos al conştiinţei, sunt clare şi distincte şi atunci 
sunt appercepute. Ele pot fi aduse în câmpul luminos al conştiinţii, şi 
prin intensitatea lor proprie, fără să fie pregătite de atenţie, atunci ele sunt 
appercepute în mod pasiv; numai când ele sunt aduse, după ce sunt pregătite 
de atenţie, sunt appercepute în mod activ, şi acesta din unnă este cazul 
care ne interesează. In appercepţia pasivă, avem sentimentul unei supuneri, 

.cu atât mai deprimantă, cu cât datele simţurilor din intuiţie s’au impus 
mai intens şi mai repede; în appercepţia activă, dimpotrivă, avem încor
darea aşteptării, însoţită de sentimentul de activitate. Dacă observăm mai 
de aproape stările care însoţesc cele două moduri de appercepţie, constatăm 
în ele fapte de voinţă şi anume: în appercepţia pasivă, instinctul; în apper
cepţia activă, fapta voluntară. Intuiţia, nepregătită de atenţie, se im
pune fără alegere, ca o faptă care nu este cerută de unitatea eului uostru; 
pe când, pregătită de atenţie, intuiţia este aleasă, întocmai cum este ale
asă o faptă, după ce au fost cumpănite motivele ei. Funcţiunea cea mai ele
mentară a appercepţii este punerea în relaţiune a faptelor conştiinţei. Bazele 
relaţiun^^i se găseşte date în faptele conştiinţei şi în asociaţia lor, dar func
ţiunea de punere în relaţie este o activitate proprie a appercepţiei. Când 
recunoaştem, bunioară, ^ identitatea dintre intuiţia prezentă şi o intuiţie
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din trecut, sau devenim conştienţi de vreo relaţie între o amintire şi un fapt 
actual, în toate aceste cazuri avem pe lângă asociaţii şi funcţiunea apper- 
cepţiei, în forma unei activităţi de punere în relaţiune. Câtă vreme recu
noaşterea este ^rezemată pe asociaţie, relaţiunea se mărgineşte la cel mult 
sentimentul de ceva cunoscut; numai când la asociaţie se adaugă funcţiunea 
appercepţiei, atunci vine conştiinţa relaţiunei, în mod clar şi distinct. Cu 
alte cuvinte punerea în relaţiune n’are nici o valoare logică când este produsă 
de asociaţie; ea nu capătă caracterul de comparaţiune conştientă, compa
raţie de asemănare, identitate, subsumare, egalitate, etc., decât prin apper- 
cepţie. Asociaţiile împreună stările de conştiinţă fără alegere, pe când 
appercepţia le împreună după alegere. Această alegere este determinată 
de experienţa trecută a individului, care deşi porneşte dela datele simţirilor 
şi se plămădeşte prin asociaţii, totuşi prin legătura sa cu voinţa individului 
depăşeşte activitatea simţurilor şi a asociaţiei. Alegerea astfel determinată 
duce la reprezentările totalizatoare, din care îşi construesc imaginaţia şi 
judecata materialul lor: imaginile artistului şi noţiunile omului de ştiinţă.

înţelesul este prin această teorie a appercepţiei oarecum ferit de capri
ciul asocierilor. Atenţia, prin care se ridică intuiţia la claritatea conştiinţei; 
funcţiunea appercepţiei apoi, care distinge prin relaţiuni o auume intuiţie 
dintre altele; legătura, în sfârşit, atât a atenţiei cât şi a appercepţiei cu 
voinţa, sunt atâtea garanţii de stabilitate: intuiţia primeşte un înţeles, 
nu după întâmplarea asocierilor, ci un înţeles isvorît din întreaga persona
litate a omului. O explicare însă, pe deplin ştiinţifică, nu ne dă nici această 
teorie susţinută de Wundt şi de şcoala sa. Appercepţia activă, în deosebire 
de cea pasivă, este definită, s’ar putea zice, filozoficeşte de către Wundt în 
mod foarte clar, dar pentru explicarea ştiinţifică a faptului psihologic pe care 
îl urmărim ea este de prea puţin folos. Ea se rezumă, în definitiv, la accen- 
tuai*ea activităţii atenţiei şi a voinţei, în opoziţie cu pasivitatea percepţi- 

^ ilor şi a asociaţiilor, fără să ne facă a vedea mai clar în mecanismul for
mării intuiţiilor; ea este mai mult pentru uzul logicei, căreia îi înlesneşte 
separarea gândirii logice de simplă asociere, şi mai de loc pentru uzul psiholo
giei. Aceasta a şi fost cauza numeroaselor critice care au întâmpinat teoria lui 
Wundt încă dela apariţiunea ei. Astăzi, atât appercepţia, aşa cum o defi
neşte Wundt, cât şi appercepţia, asâ cum eră definită înainte de el, sunt 
trecute pe al doilea plan; psihologii din ultimii ani caută să se orienteze, în 
ceeace priveşte explicarea înţelesului intuiţii, mai mult prin experienţe decât 
prin teorii.

Vom expune mai jos principalele rezultate ale acestor cercetări experi
mentale. Cum multe din aceste rezultate sunt în curs de confirmare, ne vom 
mulţumi să le expunem în mod obiectiv fără să anticipăm interpretarea lor 
prin vreo teorie. Kezultatele vor fi grupate în două rubrici: 1) memoria aso
ciativă şi inteligentă, 2) înţelesul şi structura intuiţiei, care se vor încheia 
cu teoria asociaţiei şi a gândirei logice. In fiecare rubrică vom face loc şi exa
minării metodelor, fiindcă de ele depinde în bună parte siguranţa rezultatelor.
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3. MEMOKIA ASOCIATIVĂ ŞI INTELIGENTĂ. ASOCIAŢIA. — Ne- 
^m ocupat de memorie şi mai înainte, când vorbit de formarea intuiţiilor. 
Această memorie, explicată prin funcţiunile sistemului nervos, eră memoria 
organică, proprietate a materiei. Memoria asociativă este condiţionată, pe 
lângă de funcţiunile sistemului nervos şi de existenţa unei conştiinţe, sau 
a unei subiectivităţi individuale. Se numeşte asociativă, fiindcă asociaţia este 
legea fundamentală a formărei ei. Când*1 în asociaţie f.re un rol însemnat 
înţelegerea, atunci memoria asociativă se mai poate numi inteligentă. Li 
memoria asociativă faptul principal este leproducerea; în memoria inteli
gentă este cunoaşterea.

Ce este asociaţia şi ce înţelegem prin legea asociaţiei, pe care o punem 
la baza memoriei ca funcţiune a conştiinţei? Cineva pronunţă înaintea noastră
cuvintele: «Ziua bună se cunoaşte........ », «de dimineaţă», complectăm noi,
înainte ca el să termine; «Proşti dar mulţi. Măria Ta» şi noi gândim la scena
istorică petrecută sub Lăpuşneanu; «In faţa oraşului Constanţa se întinde........»
«marea albastră»; «A. B. C. D........», «E. F. G........ », continuăm noi în gâna,
etc. In toate aceste cazuri, reflectând asupra împrejurărilor care ne face să 
complectăm vorbirea auzită, constatăm că în mintea noastră este o legătură 
între ouvintele păstrate > din lecturile trecute. Cuvintele cari au fost auzite, 
sau învăţate împreună, tind să se reproducă împreună. Dacă o parte dintre ele 
este reprodusă, restul tinde să fie reprodus şi el. Aceasta în ceeace priveşte 
cuvintele. Acelaş lucru însă şi în ceea ce priveşte reprezentările după 
intuiţiile trecute. Cine cunoaşte Bulevardul Academiei din Bucureşti, nu 
poate să şi-l reprezinte fără să se gândească în acelaş timp la palatul 
Universităţii şi la statuile din faţa acesteia. Cine a asistat la arderea unei 
case, nu poate să-şi reprezinte flăcările care consumau casa, fără să vadă 
diferitele scene cari s’au desfăşurat în jurul său. Toate aceste cazuri, care se 
pot înmulţi la infinit, probează că în amintirea noastră stările de conştiinţă 
sunt în legătură unele cu altele, şi când revin unele, acestea atrag după dân- 
sele şi pe acelea cu care au fost legate. Această legătură se numeşte asociaţie. 
Noi constatăm, când ne observăm, asociaţia în reproducere, şi anume în repro
ducerea conştientă; dar, dacă în loc de a ne mărgini la observaţia noastră pro
prie, trecem la observaţia altora, şi anume observăm persoane care aiurează 
în boală, atunci constatăm că aceeaş asociaţie se arată şi în reproducerea in
conştientă. Ceva mai mult: când dresăm animalele domestice, constatăm şi 
aci asociaţia. La un anumit sunet, sau gest al nostru, animalul asociază 
şi răspunde cu o anumită mişcare a lui. Aci asociaţia pătrunde în memoria 
organică, adică şi mai adânc sub conştiinţă. Experienţele fiziologului rus Pav- 
low dovedesc că ea se stabileşte şi între reflexe, care iau atunci denumirea 
de reflexe condiţionale. Unui câine, dacă i se arată o bucată de came, i se pro
voacă salivaţia. Dacă deodată cu arătarea bucăţii de came, câinele aude în 
repetate rânduri şi un sgomot, este destul mai târziu să audă sgomotul pentru 
ca salivaţia să se producă dela sine. Observaţiunea acestor cezuri ne desvăluie 
existenţa unui fapt general al asociaţiei la baza tuturor faptelor de conştiinţă.
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şi chiar la faptele dedesubtul conştiinţei. Existenţa acestui fapt n’a scăpat 
nici unui observator al sufletului omenesc. Dar oamenii de ştiinţă nu s’au muh 
ţiunit să-l observe, ci ei s’au întrebat, dacă sub existenţa lui nu se ascunde. 
o lege, sau legi, după care se poate cunoaşte închegarea sufletului, şi în special 
închegarea memoriei, şi dacă o lege sau legi se ascund, în ce condiţiuni ele se 
manifestă? Intre primii cari au dat un răspuns de seamă la această întrebare, 
a fost filozoful Aristoteles (384—322). Dela el avem formularea unor legi, care 
s’au păstrat până de curând în ştiinţa psihologiei. El bazează faptul asocierii: 
pe asemănarea, pe contrastul, sau pe alăturarea în spaţiu (în care se subînţe
lege şi alăturarea în timp) a faptelor din conştiinţă. In orice asociare, zice dânsul, 
se regăseşte una din aceste trei condiţiuni: sau faptele de conştiinţă au fost 
asemănătoare, sau au fost contrastante, sau au fost alăturate în spaţiu (şi timp). 
Urmaşii săi, partizanii psihologiei tradiţionale-, au încercat să reducă din nu
mărul acestor condiţiuni, au păstrat însă fondul teoriei aristotelice. Psihologii 
englezi din secolul trecut în special, cari au dat legii asociaţiei cea mai marei» 
importanţă, considerând-o ca fiind pentru vieaţs sufletească ceeace este legea 
gfavitaţiunei în lumea fizică, şi cari de aceea s’au şi numit asociaţionişti, au 
redus legile lui Aristoteles la una singură, la ultima: alăturarea în spaţiu. Această 
reducere este motivată de împrejurarea, că ştiinţa fiziologiei, ştiinţă cu mare 
ascendenţă în explicările acestor psihologi englezi, nu primea o altă asociare 
în afară de aceea care se poate pipăi ,şi vedea material, alăturarea în spaţiu. 
Dela această unilateralitate s’au depărtat psihologii ceilalţi, şi chiar urmaşii 
asociaţioniştilor englezi. Contimporanii noştri, şi atunci când ajung să reducă 
legile asociaţiei la una singură, fac reducerea independent de cerinţele fi
ziologiei. Unanim pare a fi sacrificată legea asociaţiei prin contrast. In ex
perienţa zilnică această asociaţie o avem în exemple ca următoarele: «Cine 
n’a gustat amarul nu ştie ce este zaharul»; «zi şi noapte»; «cu mare cu mic»; 
•«fie albă fie neagră»; «tânăr şi bătrân»; «cu cald şi cu frig»; «peste dealuri şi văi», 
etc. Sub contrast însă, când examinăm lucrurjle mai de aproape, găsim uneori 
o succesiune. Amarul reproduce zaharul, ca fiind două simţiri care vin adeseori 
împreună la gustare. Dacă n’am face cunoştinţă cu trecerea succesivă dela amar 
la dulce, n’am asocia a-şă de des amarul cu zaharul. Tot aşa în zicătorile: zi 
•şi noapte, cald şi frig. Alteori contrastul este o asemănare. Alb şi negru, sunt 
capetele seriei în gradele de intensitate ale luminei. Tânăr şi bătrân, dease- 
menea. Insfârşit, alteori contrastul vine din alăturarea lucrurilor în spaţiu, 
cum este între deal şi vale. împărţite sunt părerile psihologilor asupra aso
ciaţiei prin asemănare. Pe când unii, cei mai mulţi, încearcă s’o reducă la 
asociaţia prin alăturare în spaţiu, prin contiguitate, câţiva o consideră 
ca fiind de sine stătătoare. Psihologul danez Hoeffding o consideră chiar ca 
mai fundamentală decât asociaţia prin contiguitate.

Teoria care tinde să se impună astăzi mai mult, este cea simplă^ urmă
toarea: Faptele de conştiinţă, care au fost odată împreună tind să se reproducă 
^i mai târziu împreună. Unitatea conştiinţei constituie condiţiunea funda
mentală a asociaţiei. Din cele trei legi ale lui Aristoteles, n’a rămas, aşa dar.
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în formularea lor primitivă, nici una. A rămas ideea unităţii conştiinţei, care 
a fost desigur, şi în gândul lui Aristoteles:

înmulţirea cercetărilor experimentale a îndreptat în spre alte probleme 
atenţia psihologilor. In locul discuţiunilor teoretice asupra naturei asociaţiei 
au venit măsurătorile şi interpretarea faptelor asociaţiei prin. raporturi 
cantitative; în locul descrierii, explicarea. Fuseseră şi înainte psihologi cari 
deteseră atenţie măsurătorilor aplicate la memorie, dar atenţia lor nu eră 
condusă metodic; ei nu a^veau scopul să găsească o interpretare cantitativă. 
Ei se mulţumiseră să constate că memoria depinde de numărul repetiţiunilor 
(repetitio est mater studiorum); că atenţia, vârsta şi interesul au o mare in
fluenţă asupra ţinerei de minte, fără să se întrebe: în ce proporţie stă tăria 
asociaţiilor cu numărul exact al repetiţiunilor; după ce interval de timp 
slăbesc asociaţiile, şi după ce lege; care este influenţa condiţiunilor asupra 
tăriei asociaţiilor? însăşi noţiunea tăriei asociaţiilor lipsiâ din vechea psi- 
4iologie, sau dacă există, există într’o formă puţin ştiinţifică. Psihologii ex
perimentali definesc precis tăria asociaţiilor, aşa cum definesc şi fizicienii 
tăria, sau forţa mecanică. Pentru unii ca şi pentru alţii tăria, sau forţa sunt 
măsurate priii direcţiunea şi viteza efectelor produse. O asociaţie este cu 
atât mai tare, cu cât ea se reproduce mai des şi într’un timp mai scurt. Tăria 
unei asociaţii se poate probă şi prin înmulţirea obstacolelor puse la repro
ducerea ei. In toate cazurile, psihologul experimental nu se mulţumeşte cu des
crierea, ci caută să dobândească un raport matematic, din care scoate legea 
după care se produc faptele.. /

Pentru ca experimentul însă să dea rezultate sigure, trebuieşte ca el să 
fie condus cii metodă. Căci, nu orice experiment este util pentru ştiinţă. Este 
util experimentul care. răspunde precis la întrebarea, în vederea căreia el este 
întocmit. întrebăm bunioară de tăria unei asociaţiuni, atunci numai expe
rimentul care se face cu fapte de memorie fixate de noi poate să răspundă în 
mod precis. Dacă experimentăm cu fapte de memorie, despre, care nu ştim când, 
cum şi cu ce inferes au fost fixate, sau despre care ştim numai în mod vag cum 
au fost fixate, atunci nu ne putem aşteptă la rezultate sigure. Tot astfel, dacă 
voim să ştim num.ărul de repetiţiuni necesare pentru fixarea unei asociaţii, 
sau dacă voim să ştim proporţionalitatea între durata timpului şi pierderile 
asociaţiilor din memorie. La toate aceste întrebări, experimentul poate răs
punde în mod precis, numai daca se alege materialul din fapte de memorie 
proaspete şi deopotrivă de simple, pentru ca asociaţiile să se poată urmări 
dela origină, şi să se poată măsură în mod egal toate. Altmintreli suntem 
expuşi la multe rătăciri. Psihologul Hermann Ebbinghaus a fost printre cei 
dintâi care a înţeles importanţa acestor consideraţiuni, şi a aplicat cu folos 
experimentul. El a întrebuinţat mai întâiu ca material de experienţă, pentru 
aflarea tăriei asociaţiei, strofele de poezie, alese pe cât se poate de egale la 
lungime şi de egale la înţeles. S’a convins totuş că şi acest material nu cores
punde cerinţelor de mai sus. A întrebuinţat în urmă silabe, egale la‘ lungime, 
şi care nu au un înţeles. Alţi experimentatori au întrebuinţat cifre. Alţii cuvinte.
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fără legătură de înţeles. S’au întrebuinţat şi strofele de poezie în vederea altor 
probleme. La toţi grija principală a fost ca să se prezinte persoanei cu care so 
experinxentă un material, pe care ea să-l reţină uşor şi .despre care să nu fi 
avut cunoştinţă mai dinainte.

întrebuinţarea experimentului pentru găsirea tăriei asociaţii se poate 
rezumă în următoarele metode:

A. ' Metoda învaţărei imediate, şi metoda învăiârei la intervale. La învăţarea 
imediată se dă o cantitate de silabe, care se repetă până la sigura lor repro
ducere. Apoi se variază cantitatea, precum şi gruparea silabelor. In loc de 7, 
se dau 12, 20 sau mai multe. In loc de a fi într’o ordine indiferentă, se pun în 
ritm. Din deosebirile pe care le prezintă numărul repeţiţiunilor, după variare, 
se poate deduce şi tăria asociaţiilor în diferitele cazuri. Mai interesantă este 
experimentarea la intervale de timp, metoda învăţărei la intervale. După ce 
se repetă de câteva ori o cantitate dată de silabe (se pbate repetă şi o singură 
dată), se lasă ca experienţa să fie repetată după un interval de timp. Se repetă 
atimci din nou, apoi se lasă iarăş un interval până la o nouă repetare, şi aşă- 
până ce silabele sunt reproduse sigur şi exact. Se face adunarea repetiţiilor 
făcute la diferitele intervale şi se compară numărul acestor repetiţii cu nu
mărul repetiţiilor care au fost necesare la învăţarea imediată. De obiceiu 
se constată o economie de repetiţiuni, când se învaţă la intervale. Aceleaş 
silabe sunt învăţate mai repede, când învăţarea lor s’a făcut la intervale, decât 
când s’a făcut in;ediat în primul timp. Deaceea această metodă se mai numeşte 
şi metoda de econon^ie.

B. Metoda reproducerei pe sărite. Se repetă o serie de silabe (în ritm de 
troheu, bunioară) până ce ea este învăţată pe dinafară. După un oarecare timp 
persoana care a învăţat este examipată pe sărite, adică, la o anumită silabă 
care i se pronunţă pe sărite, ea trebuie să răspundă cu .silaba următoare. Ne
greşit răspunsurile vor fi exacte şi falşe. Numărul răspunsurilor'exacte (e), faţă 
de nun^ărul total fn), dă raportul mijlociu al tăriei asociaţiei (-|). Această 
metodă permite să se măsoare şi timpul cât trece dela pronunţarea unei silabe 
până la răspunsul aşteptat, şi să se stabilească viteza mijlocie a răspunsurilor.

Aceste Metode (A şi B) trebuiesc întrebuinţate pe, rând, fiindcă fiecare 
dintre ele îşi are avantajele şi desavantajele. Metodele A cer o sforţare de aten
ţiune, de care nu este nevoie în metoda B. De altă parte în metodele A putem 
varia condiţiunile cu mai multă înlesnire ca în metoda B. Este însă miul dintre 
marile avantaje ale acestei din urmă metode, că se poate măsură timpul 
dela pronunţarea unei silabe până la răspunsul silabei asociate, măsurare 
care deschide drumul unei adânci analize în tot procesul asociaţii.

C. Metoda .reconstrucţiei. Este dat materialul la început într’o anumită 
ordine. Această ordine, odată fixată prin una sau mai multe repetiţiimi, este 
îu unuă distrusă. Elementele materialului se produc de aci nainte în ordinea 
variată şi persoana aupra căreia se experimentează este ţinută să reconstruească 
ordinea dela început. Numărul reconstruirilor exacte măsoară tăria asociaţii.

D. Metoda recunoaşterii elementelor identice. Elementele cu care se experi-
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mentează, după ce au fost repetate de câteva ori sunt amestecate cii elemente 
noui, şi persoana supusă experienţei este ţinută să recunoască elementele vechi 
de cele noui. Prin această metodă se ajunge la măsurarea tăriei sentimentului 
de recunoaştere care întovărăşeşte amintirile.

Acestea sunt principalele metode în care este întrebuinţat experimentul 
pentru cunoaşterea tăriei asociaţiei. Să vedem rezultatele găsite pe baza lor.

Aceste rezultate le putem împărţi astfel: 1. Dependenta tăriei asociaţiei 
de numărul repetiţiunilor. Cu o singură repetare pot fi învăţate pe dinafară 
6—7 silabe, nelegate între ele prin înţeles. Punerea de cuvinte în locul silabelor 
nu schimbă numărul, întrucât şi cuvintele sunt între ele fără legătură de în
ţeles. Dacă, însă, îit loc de cuvinte fără legătură de înţeles, sunt puse cuvinte 
care se leagă prin înţeles, atunci numărul cuvintelor învăţate dintr1 odată poate 
să se ridice până la 36 şi câteodată mai mult, dacă cuvintele constituesc fraze 
uzuale. Vârsta cea mai avantajată este între 22—25 ani. Cu cât seria silabelor 
de reţinut este mai Imigă, cu atât este nevoie de un număr mai mare de repe- 
tiţiuni. 7 silabe (este vorba de acelea care nu se leagă prin înţeles) sunt reţi
nute după o singură repetare; 12 după 16; 16 după 30; 24 după 44; 36 după 
55 repetări (rezultatele date de Ebbinghaus). Din aceste rezultate se vede că, 
potrivit cu creşterea numărului silabelor corespunde la început, dela 7 la 12 
silabe, o mare creştere în numărul repetiţiunilor, dar după aceea numărul re- 
petiţiunilor nu se mai suie în aceeaş proporţie. Când numărul silabelor se ri
dică dela 16 la 24, adică 8 silabe mai mult, nun^ărul repetiţiilor creşte numai 
cu 14; dela 24 la 36 silabe, 12 silabe mai mult, numărul repetirilor este numci 
cu 11 mai mult. Această’constatare este cunoscută sub numele de legea lui 
Ebbinghaus. Ea a fost confirmată şi de experimentatorii veniţi în urmă. Pu
nând în locul numărului repetiţiunilor numărul unităţilor de timp necesare 
învăţării pe dinafară, legea păstrează aceeaş dependenţă. Vestitul memori- 
zator de cifre, Diamandi (observat de A. Binet) învăţă 25 cifre în 3', 50 în 7', 
100 în 25', 200 în 135'. Am socotit până acî că repetiţiunile au o valoare egală 
pentru întărirea asociaţii. De fapt însă s’a dovedit că între repetiţiuni există 
mari diferenţe. Prima, în care se concentrează tot interesul, este cu mult cea mai 
profundă. Cea de a doua are 34% din valoarea celei dintâiu, iar a treia numai 
10%. La învăţarea unui material constituit din cuvinte cu înţeles se pare ca 
există totuş altă dependenţă. Acî, prima repetare serveşte drept orientare, 
iar a doua este mai profundă. Când materialul este luat din cunoştinţele pro
fesionale, sau este de natură să atragă asupra lui, într’o direcţie oarecare, 
atenţia persoanei asupra căreia se experimentează, atunci şi această dependenţă 
se schimbă. Este natural că la preferinţe personale să fie dependenţe speciale. 
2. Dependenţa tăriei asociaţii de poziţiunea şi natura elementelor din serie. 
Nu toate cuvintele unui rând, nu toate elementele dintr’o serie, sunt egal de 
bine reţinute. Cuvintele sau elementele dela mijloc sunt slab reţinute. Mai bine 
sunt cele dela cap şi dela sfârşit; mai ales dela cap, de unde tăria reţinerii merge 
descrescând spre mijloc. Cuvintele, sau elementele mai dinainte cunoscute, 
sunt mai uşor de reţinut decât elementele noui. Fiecare ştie că o poezie scrisă
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în limba maternă este mai uşor de reţinut decât o poezie scrisă într’o limbă 
străină. Tăria asociaţii depinde apoi de intensitatea şi durata cu care se 
prezintă materialul. Materialul prezentat cu mare intensitate de interes şi 
într’o durată mai mare este mai bine reţinut. Este o dependenţă între învă
ţarea repede şi uitarea repede? După unii experimentatori, da. Sunt însă şi 
unii cari contestă o asemenea dependenţă, (între aceştia H. Ebbinghaus). 3. 
Slăbirea asociaţii 'prin timpul care trece: uitarea. Când sporim numărul si
labelor, după fiecare serie învăţată pe dinafară, am văzut că trebuie să înmul
ţim şi numărul repetiţiunilor, dar nu în mod proporţional. La început (dela 
7 la 12 silabe) se ridică numărul repetiţiunilor foarte mult (la 16); pe urmă 
mai puţin (dela 24 silabe la 36 silabe creşte numărul repetiţiunilor numai ca 11). 
Aceasta am numit-o legea lui Ebbinghaus. O lege analoagă a găsit Ebbinghaus 
şi pentru uitare. La început uitarea silabelor învăţate merge repede, după câtva 
timp mai încet. Un număr de silabe învăţate pe dinafară, să zicem, după zece 
repetiţiuni, este uitat pe jumătate după un interval de o oră, dar de âcî înainte 
uitarea merge mai încet. In loc de a fi uitate silabele toate după două ore, se 
mai ţin încă minte a treia parte din ele după nouă ore; a patra parte, după 
şaase zile şi a cincea parte, după o lună. Când experienţa se face cu material 
legat prin înţeles, uitarea merge şi mai încet. Nu după o oră, ci după o zi d’abiâ 
avem scăderea ţinerii de minte pe jumătate, şi de acî înainte scăderea merge 
treptat pe perioade lungi. O poezie, sau o poveste sunt amintite prin câteva 
cuvinte, cu zecile de ani, şi poate vieaţa întreagă. Această lege a uitării se mai 
poate exprimă şi altfel. Din faptul că uitarea, cu cât trece timpul, merge mai 
încet, rezultă că ceeace a scăpat de uitare în primul timp rămâne mai bine 
prins în aminţire. Dintre două asociaţii, una de dată veche şi alta proaspătă, 
este mai ameninţată de uitare cea proaspătă, fiindcă maximul uitării cade în 
primul timp, pe care asociaţia proaspătă nu l-a trecut încă. Aceasta este 
legea, pe care sub o altă formă Th. Kibot o numeşte legea regresiunii memo
riei. Amintirile recente se uită cele dintâiu, iar amintirile vechi cele din urmă. 
Aplicată la părţile de cuvânt, legea se diferenţiază după exerciţiu (sau repe
tiţie). Ceeace se repetă mai des, cum sunt adverbele, prepoziţiile, se uită mai 
greu, ceeace se repetă mai rar ca substantivele se uită mai îndată. Exerciţiul 
îl experimentăm astfel. In loc ‘de a lăsă silabele învăţate să se uite, repetăm în
văţarea lor, după o zi, două, trei, patru, şi constatăm o confirmare interesantă 
la lege? uitării. Seria de 24 silabe învăţate astăzi bine pe dinafară, are nevoie 
după o zi de 25 repetiţiuni; după două zile de 10; după trei zile de 5; după 
patru zile numai de 1. Prin urmare, asociaţiile vechi când sunt repetate 
la intervale devin din ce în ce mai tari. După aceste constatări experimentale, 
este uşor de răspuns la întrebarea, pe care şi-o pun adeseaori pedagogii în 
şcoală: cum este mai bine să se înveţe, repetind de mai multe ori în şir, sau 
distribuind repetările la intervale de timp? Kăspundem: se învaţă mai bine 
distribuind repetările la intervale de timp. 4. Diferitele asociaţii. Pentru sim
plificarea expunerii, am avut până acum în vedere un singur fel de asociaţie: 
asociaţia care se formează imediat între elementele propuse la învăţare.
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asociaţia dela un cleinent la cel următor. Aceasta este şi cea principală. 
Pe lângă această asociaţie mai găsim însă şi altele, secundare, dar şi ele câte
odată, cu mari efecte. Din numărul lor sunt următoarele. Asociaţiile cari se 
stabilesc în mod indirect prin ordinea elementelor în serie. S. ex., avem două 
serii învăţate pe din afară, fiecare compusă din 12 silabe. Din aceste două serii 
constituim alte două şi anume: seria treia cuprinzând şase silabe luate din 
prima şi şase din a doua, aceste silabe fiind alese pe sărite din două în două; 
şi seria patra, cuprinzând tot câte şase silabe luate din cele două serii 
dela început, dar silabele alese fără nici o ordine. Aceste două serii noui 
(a treia şi a patra) sunt date la învăţat. Kezultatul: seria treia constituită din 
silabe alese din două în două se învaţă cu mult mai repede decât seria 
patra. Explicarea acestei deosebiri stă în existenţa asociaţii indirecte de 
care vorbeam. Intre silabele seriei a treia există o asociaţie provenită din 
faptul ordinei pe care o ocupau aceste silabe. Se mai formează asociaţii 
recurente, dela elementele venite în urmă spre elementele anterioare, pre
cum şi asociaţii pe sărite între elementele seriei. Toate aceste asocia
ţii, pe cari le-am numit secundare, au de comun cu asociaţia principală 
faptul că elementele din care ele se compun sunt date împreună. Există 
însă şi asociaţii în care acest fapt nu intervine; aşa sunt asociaţiile incon
ştiente şi perseveraţiunile. In asociaţiunile inconştiente legătura dintre elemente 
este mijlocită prin alte elemente care stau sub conştiinţă. S. ex.. călătorim 
într’o ţară străină, a căreia limbă o cunoaştem puţin. După câteva săptămâni 
începem să vorbim cu mai mulţă uşurinţă în limba acestei ţări; cuvintele ne 
vin mai uşor în memorie. Cauza acestei schimbări nu stă în faptul că în acest 
interval am învăţat limba mai mult, ci în faptul că predispoziţiunile incon
ştiente de a vorbi limba străină s’au înmulţit, şi acestea ajută memoriei. Tot 
aşa se explică şi aducerile aminte mijlocite prin iluziuni (la vederea în cristal, 
cetirea în ceaşca cu cafea, datul cu ghiocul, etc.). Iluziunile întăresc asociaţi
ile slabe, şi prin aceasta ajuiă amintirea să se producă. Perseveraţiunile sunt 
încă mai interesante. Ele cuprind cazurile îp care un fapt de conştiinţă este 
amintit prin perseverarea sa proprie, fără să aibă nevoie de asociarea lui cu 
un alt fapt de conştiinţă. Un cuvânt auzit în împrejurări deosebite, o melodie, 
o scenă... pun câteodată aşa stăpânire pe memotia noastră că nu se pot alungă. 
Nici o asodare nu le reţine; ele revin de sine cu toate acestea. Ne gândim la 
lucruri cu totul deosebite; începem o activitate străină lor, etc., ele se strecoară 
printre ele şi sunt reproduse fără voia noastră. In momentele de obooseală 
şi de neatenţie perseveraţiunile sunt foarte numeroase. Experienţele făcute 
asupra copiilor în şcoală le învederează pe deplin. Toţi copiii neatenţi şi aşa 
zişi leneşi dau răspunsuri în care se constată tendinţa de a răspunde cu aceleaşi 
vorbe la întrebări deosebite, adică de a face să persevereze primul răspuns. 
La bolnavii nervoşi perseverearea ajunge la automatism verbal şi la halucina- 
ţiune. Unii bolnavi nu se pot opri de a pronunţă amlmite cuvinte, etc. Cum 
se explică aceste perseveraţiuni ? Am zis că nici o asociaţie nu le reţine. Tre
buie să adăugăm: nici o asociaţie conştientă. Este posibil însă ca ele să
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fie mijlocite prin asociaţii inconştiente, cu deosebire prin asociaţii cu 
atitudinile afective şi voluntare ale eului nostru. Cuvântul, melodia, scena, 
de care spuneam că ne stăpânesc, să fie altoite pe vi’eo atitudine totală 
a eului, care le impune în fiecare moment conştiinţei. O frică ascunsă, 
o înclinaţiune persistentă, o simţire organică difuză, etc., poate să le mij
locească reproducerea fără ca această mijlocire să fie cunoscută de con
ştiinţă. 5 Condiţionarea asociaţiilor de^dispoziţiunile sufleteşti ale celui ce 
asociază, Perseveraţiunile ne-au făcut să întrevedem influenţa pe care o au 
dispoziţiunile sufleteşti .asupra rei’poducerilor memoriei. Această influenţă se 
exercită asupra tuturor asociaţiilor. Un lucru, când este învăţat cu plăcere, 
se fixează mai bine în minte, decât când este învăţat în silă. Sănătatea şi vioi
ciunea corpului sunt mai prielnice învăţării decât boala şi oboseala. Cu stomacul1 
încărcat memoria funcţionează foarte cu greu; tot aşa şi în timpul unei emoţii. 
In cursul zilei nu toate orele sunt egal de potrivite- pentru învăţătură. 
In genere cele mai potrivite sunt acele de dimineaţă. Toate acestea erau 
lucruri ştiute de fiecare din experienţa practică. Tot din experienţă se ştie că 
atenţia, exerciţiul şi voinţa au o mare influenţă asupra tăriei asociaţilor. 
Experienţa metodică a confirmat şi a dat o formulare ştiinţifică acestor lucruri 
ştiute mai de mult. Pedagogul va ştî pe viitor să armonizeze în şcoală dispo
ziţiunile sufleteşti cu munca învăţării. El va provocă atenţia; va folosi 
exerciţiul, şi va interesă voinţa după trebuinţă. Exerciţiul făcut cu învăţarea 
oricărei ramuri de cunoştinţe pare că întăreşte memoria şi pentru celelalte 
cunoştinţe, după experienţele lui Ebert-Meumann. Voinţa de a învăţă pentru o 
anumită dată este plină de consecinţe. Acela care învaţă pentru a ştî la o anu
mită dată (bunioară, la examen) uită, după trecerea acestei date, mai mult 
decât acela, care învaţă cu voinţa de a ştî pentru totdeauna. Kecitarea cu voce 
tare, putând mai bine fixă atenţia copiilor, este mai favorabilă memori
zării, decât cetitul în gând., Tot ca o condiţiune favorabilă pentru anumite 
memorizări poate fi considerat şi faptul că acela care este supus memorizării 
aparţine tipului corespunzător în formarea reprezentărilor. Căci nu toţi oamenii 
sunt egali de predispuşi să-şi formeze reprezentări yizuale, auaitive, şi mo
torii de pe cuvintele citite, auzite, sau vorbite. Unii sunt înclinaţi a se îmbo
găţi mai mult cu reprezentările vizuale, alţii cu reprezentările auditive, alţii 
cu reprezentările mişcărilor aparatului articulator. Apoi, unii oameni îşi repre
zintă mai mult intuiţia lucrurilor văzute sau auzite, şi alţii mai mult cu
vintele prin care sunt denumite lucrurile. Pe când cei dintâi, şi în lipsa lucru
rilor, le văd pe acestea în intuiţii, cei din urmă nu păstrează despre lucru
rile văzute decât cuvintele. Este lesne ae înţeles că toate aceste diferenţe joacă 
un mare rol la memorizarea asociaţiilor. Fiecare tip preferă să înveţe după 
mecanismul care este mai puţin obositor pentru dânsul, şi după care el ajunge 
la rezultate mai durabile. Vizualul va preferă învăţarea prin cetire, auditivul 
prin ascultare, motoricul prin articularea internă a cuvintelor. Este de ob
servat însă că oamenii nu se împart în tipuri absolut pure. De regulă, fiec*;re 
om aparţine la toate tipurile, dar are preferinţă pentru un tip mai mult decât
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pentru altul. Numai în mod excepţional, în lumea artiştilor cu deosebire, găsim 
exemplare de tipuri pure auditive şi vizuale. Beethoven, după ce ? sui^it corn- 
plect, continuă să compună opere muzicale, iar pictorii Anselm Feuerbach şi 
Boeckbii pictau din memorie. Diferenţiarea în tipul intuitiv şi tipul verbal duce 
şi mai puţin la forme pure. Preferinţele pentru un mod sau altul de reprezen
tare se combină adeseaori; în fot cazul şle trebuiesc ţinute în seamă în practica 
învăţământului. Alegerea tipurilor se face atât prin observaţiunea internă, cât 
şi prin experiment. Un experiment lesne de întrebuinţat în şcoală este urmă
torul. Să scrie pe tablă în faţa copiilor un cuvânt şi se cere dela copii, după 
ce cuvântul a fost şters, c? ei să-l repete în ordinea inversă a literelor. In loc 
de călimar: ramilac. Copiii cari aparţin tipului vizual vor izbuti să aibă îndată 
cuvântul inversat; cei auditivi mai cu greu; cei motori şi mai cu greu. Pentru 
a alege tipul intuitiv oe tipul verbal, se dă copiilor o compoziţie uşoară de făcut 
asupra unui obiect uzual. Intuitivii vor evocă aparîţmnea reală a obiecti lui, 
pe când acei cu memorie verbală se vor pierde în consideraţiuni subiective. 
Un bun pedagog va îndreptă pe cei dintâi spre ştiinţele naturale, iar pe cei 
din urmă spre literatură. 6. Cum se combină diferitele asociaţii, şi care sunt 
diferitele metode de învăţare? Asociaţiile îndreptate în aceeaş airecţiune se 
sprijină între ele şi se bităresc; asociaţiile îndreptate în direcţiuni diferite 
se slăbesc reciproc. Asociaţiile legate prin înţeles sunt mai tari decât acele 
fără înţeles, adică: memoria inteligenta este superioară celei mecanice. In 
sfârşit, elementele care asociindu-se între ele formează un complex,unitar, 
au adică o structură, sunt mai uşor de reţinut în memorie decât elementele 
izolate. Toate aceste afirmaţiuni au nevoie de câteva explicări. Sprijinul pe 
care şi-l dau asociaţiile îndreptate în aceeaş direcţiune se documentează în 
fiecare moment prin experienţa zilnică. Un cuvânt, pe care îl cauţi în zadar 
să ţi-1 aminteşti, este reprodus deodată printr’o asociaţie întâmplătoare ce 
vine de sine dirijată în aceeaş direcţiune. Vrei să predispui pe cineva să se 
gândească la anumite lucruri, începi prin a-i deşteptă amintiri asemănă
toare. Asociaţiile care se sprijină astfel se numesc constelaţii. Mulţumită 
sprijinului pe care şi-l .dau asociaţiile constelate putem învăţă mai multe 
limbi deodată, fără să riscăm a încurcă cuvintele unei limbi în ale alteir, 
căci fiecare limbă îşi formează constelaţiunea sa proprie. Tot mulţumită 
acestui sprijin putem întrebuinţă cuvintele omonime. înţelesul cuvintelor 
omonime se diferenţiază prin constelaţiunea asocierilor, cu care ele vin legate. 
Sunt constelate nu numai gândurile între ele, ci pot fi constelate gândurile 
cu atitudinile şi cu mişcările corpului. Altfel curg gândurile, când stăm cul
caţi, şi altfel când stăm în picioare; altfel se înfăţişează amintirile într’o ati
tudine liberă şi plăcută şi altfel într’una forţată, neplăcută. Chiar şi mediul 
extern ne sugerează constelaţiuni care se întreţes în amintirile noastre. Ue 
aci deasa întrebuinţare a comparaţiunilor, a simboalelor şi a tuturor analo
giilor după întâmplările mediului extern. Faptul opus constelaţiunii este 
divergenţa asociaţiilor. Divergenţa aduce slăbirea asociaţiii. Am asociat 
pe a cu i şi în urmă asociez pe a cu c; nu numai că asociaţia de a doua a c
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se face mai cu greu, dar ea şi făcută se influenţează de asociaţia a h. Un 
exemplu: am învăţat în mod greşit să pronunţăm un nume străin; în urmă 
învăţăm să-l pronunţăm corect. Nu numai că pronunţarea corectă întâmpină 
dificultăţi la învăţare, dar odată învăţată ea tot este înlocuită din când în 
când cu pronunţarea greşită. Superioritatea pe care o are asociaţia înţeleasă 
asupra asociaţii neînţelese nu are nevoie de o documentare specială. Ea este 
cunoscută fiecăruia. Silabe fără înţeles: Car, m, Ro, ol, le, re, mâ, ge, ,ei, 
nici după zece repetiţiimi nu le putem învăţa pe din afară, pe când aceleaşi 
silabe aşezate într’o ordine cu înţeles: Car ol re ge le Ro mâ ni ei este destul 
să fie cetite odată pentru a fi ţinute minte. Memoria logică, cu alte cuvinte, 
se constitue mai uşor şi este şi de durată mai mare. Aceeaş superioritate o are 
şi asociarea în complexe unitare. Dacă în loc de a da silabele într’e serie n\o- 
notonă, le dăm în ritm, în figuri simetrice, ori în scheme uşor de prins cu văzul, 
atunci asociarea lor este înlesnită. Chiar asociaţiile divergente, dacă reuşim 
să le aşezăm în asem.enea complexe unitare, nu mai sunt slăbite una de alta, 
ci se sprijină între ele. Diferitele metode, pe care le putem întrebuinţa la în
văţare, urmează acum dela sine din cunoştinţa acestor fapte. învăţarea este 
cu atât mai pconpmică, adică cere mai puţin timp, cu cât între elementele cari 
trebuiesc învăţate se stabileşte mai repede legătura înţelesului. Legătura în
ţelesului se prepară prin constelarea asociaţiilor şi se desăvârşeşte prin gru
parea acestor asocieri în complexe unitare. Avem o poezie de învăţat pe din
afară: ea se va învăţă repede dacă este înţeleasă cg. un tot ritmic, grupat îm
prejurul câtorva imagini sau idei fundamentale. Când poezia nu este prea lungă 
este bine ca repetarea ei să se facă în întregime, pentru a-i conservă astfel uni
tatea înţelesului; când poezia este prea lungă ea se va despărţi în mai multe 
complexe, care vor fi reunite pe urmă la olaltă într’un tot. Numai când fiecare 
strofă din poezie vine cu un conţinut al său special, nelegat de conţinutul celor
lalte strofe, se impune învăţarea firimiţată, strofă cu strofă, în mod separat. 
La învăţarea scrierilor în proză formarea complexelor se bucură de o'me i mare 
libertate. Aci complexele iau adeseaori şi structura figurilor spaţiale. Acel 
care învaţă, prinde mai întâiu înţelesul total al scrierii, apoi în acest înţeles 
total îşi construeşte planul diferitele complexe subordonate, pe care le poate 
revede după voie, ca pe elementele unei figuri geometrice. Complexele şi când 
nu sunt figuri geometrice împrumută mai totdeauna câte ceva din structura 
spaţiului. Rareori când la baza lor găsim numai ritmul elementelor de succe
siune. 7. Memoria inteligentă. Memoria asociativă poate fi lipsită de înţelesul 
asociaţiilor. Multe experienţe am şi văzut că se fac cu ,silabe fără înţeles. 
Cum însă experienţele, despre cari am vorbit mai sus, sunt făcute toate asupra 
oamenilor, lipsa de înţeles este departe de a fi absolută. Dacă lipseşte înţe
lesul între elementele ce se asociază, nu lipseşte totuş înţelesul ca elemen
tele reproduse sunt amintiri, şi că fac parte dintr’o conştiinţă unitară. In ex
perienţele făcute asupra oamenilor este cu neputinţă să eliminăm cu desăvâr
şire acest ultim înţeles, prin urmare, să avem memoria asociativă pură. Dar 
memoria asociativă pură se poate totuşi în mod abstract concepe, şi ea se şi
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realizează într’o mare măsură îii experienţele de dresare a animalelor. Animalele 
dresate,'cari răspund la o anumită excitaţie cu anumite mişcări ale corpului 
lor, sunt ilustraţiunile memoriei asociative pure, întrucât admitem că ele nu 
înţeleg cu judecată nici asociaţia dintre mişcări şi excitaţie, nici dintre aso
ciaţie şi eul lor conştient., Cu cât animalele sunt mai jos pe scara de des- 
voltare a sistemului nervos, cu atât ele au o memorie pur asociativă. Şi la 
oameni se pot produce acte de dresaj, adică asociaţii lipsite de înţelegere ra
ţională. Acestea sunt acte cari au pierdut legătura înţelesului prin deasa lor 
repetare, dar cari la început au fost cu înţeles. Memoria în care asociaţiile 
sunt împreunate cu un înţeles o numim memorie inteligentă. Ea se mai poate 
numi memorie logică sau judicioasă. (Preferăm a zice inteligentă, pentru că 
denumirea de memorie logică sau judicioasă ar implica o identitate între înţeles 
şi adevăr logic, ceeace nu este cazul totdeauna. O asociaţie poate fi cu înţeles, 
— inteligentă în genere, — fără să fie numai decât logică, sau cu judecată).

Pentru o memorie inteligentă învăţarea începe cu o bună observare. A băgă 
bine de seamă; a închegă într’un înţeles limpede ceeace este să se memorizeze 
este a reduce pe jumătate din munca memoriei. Liţelesul limpede nu se poate 
obţine totdeauna din însăş materialul memorat. Atunci recurgem la mijloace 
artificiale:, la diagrame şi mnemotehnică. Diagramele sunt în mod obişnuit 
cotistrucţiuni lineare, în care se aşează conţinutul intelectual ce trebuieşte 
ţinut minte. In construcţiunile acestea lineare se interpun: cuvinte prescur
tate, simboale, cifre, şi uneori chiar culori şi imagini. Persoana care învaţă 
îşi tipăreşte în minte diagrama, şi apoi prin mijlocirea diagramei asociaţiile. 
Mulţi oratori nu-şi încep vorbirea până^ce nu-şi împart ideile pe care le au 
de spus, în mod topografic pe o foiţă de hârtie. Diagrama este astfel un fel 
de schelet vizibil al înţelegerii. Când diagrama nu birue greutatea, se între-, 
buinţează mnemotehnică. Mnemotehnica este arta de a învăţă cu cheie; adică 
de a înlocui asociaţiile greu de reţinut prin asociaţii uşoare şi prescurtate. 
Un exemplu celebru de mnemotehnică avem în practica logicianilor din evul 
mediu la memorarea figurilor silogismului aristotelic. Punând în loc de jude
căţi universal afirmative, litera A; în loc de universal negative, E; în loc de 
particular afirmative I şi particular negative O, aceşti logiciani aveau în cu
vintele' Barbara, Celarent, Darii, Ferio, în care vocalele reprezentau judecă
ţile, cele patru figuri ale silogismului aristotelic. Prin mnemotehnică, datele 
istorice, numele oamenilqr şi ale locurilor, etc. când sunt numeroase şi fără afi
nitate logică, pot ii legate între ele şi ţinute minte. Nu toţi oamenii pot uză 
însă de mnemotehnică, şi chiar de diagrame. Deaceea metoda cea mai recoman
dabilă este cea naturală, a învăţaţii după limpezirea înţelesului. Asociaţiile 
învăţate cu înţeles se păstrează fidel, cât timp se păstrează fidel şi înţelesul. 
Când înţelesul se schimbă sau se pierde, atunci se schimbă şi se pierd şi asocie
rile. Aceasta se întâmplă în cazurile când persoană care memorează este supusă 
influenţelor străine, sau nu este prea înaintată cu înţelegerea. Copiii şi oamenii 
inculţi sunt în aceste cazuri. Copiii până la vârsta de 7 ani mai ales, sunt prea 
influenţabili, pentru ca să nu altereze asociaţile memorate. Oamenii inculţi
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alterează prin greşita interpretare pe care o găsesc, în mintea lor, faptele me
morate. Unii şi alţii sunt martori nesiguri, când sunt chemaţi să declare ceeace 
au văzut sau auzit. In cazurile de boală mintală fidelitatea memoriei inteli
gente suferă încă şi mai mult. In aceste cazuri, înţelegerea este nu numai mic
şorată, dar este şi pervertită şi absurdă. Bolnavul mintal în rici un chip nu 
poate fi utilizat ca martor. Memoria inteligentă este pe deplin fidelă, când 
înţelesul legat de asociaţiile ei este limpede şi aurabil.^Câte sunt aceste ca
zuri? Foarte puţine. înţelesul are particularitatea de a fi veşnic în transfor
mare. El este stabil numai când ia forma adevărului logic. In toate celelalte 
cazuri el oscilează după atitudinile afective şi voluntare ale eului, după bo
găţia experienţei. Memoria pur asociativă este în această privinţă mai fidelă. 
Dresajul se pierde, dar nu se falsifică. Animafele nu mint 'Şi n’au asociaţii ab
surde., Omul plăteşte avf.ntajiile pe care i-le dă memoria inteligentă cu riscuri 
nenumărate. Pentru a ne înfăţişă gravitatea acestor riscuri, este destul să ne 

’ întrebăm:.ce ar fi cu memoria inteligentă a omului, dacă n’ar fi scrisul, tiparul 
şi toate instrumentele de cultură, care statornic ajută la restabilirea aminti
rilor? Dar, negreşit, fără aceste riscuri n’ar fi posibilitatea invenţimiii ade
vărului, cea mai nobilă podoabă a omului, şi scopul spre care tinde func
ţiunea înţelesului.

Fidelitatea memoriei inteligente, fiind de un m.are interes în vieaţa prac
tică, sunt de reţinut încă următoarele rezultate de amănunt gă&ite prin cer
cetările experimentale. Afirmaţiunile făcute spontan, adică afirmaţiunile fă
cute de cineva lăsat să vorbească fără a fi continuu întrebat, au un mai mare 
coeficient de veracitate decât afirmaţiunile cerute prin întrebări. întrebările 
•au de rezultat afirmaţiuni cu cuprins bogat, dar în acelaş timp presărat cu 
erori. Probabil, în mare parte influenţarea din partea întrebătorului este cauza 
acestei deosebiri. Cu privire la conţinutul afirmărilor avem iarăş câteva deo
sebiri. Cele mai veridice par a fi afirmările făcute asupra persoanelor şi lucru
rilor concrete, precum şi asupra raporturilor spaţiale; apoi vin acelea asupra 
însuşirilor, faptelor şi numerelor; numai la sfârşit, asupra culorilor. Uni expe
rimentatori pun în legătură conţinutul afirmărilor cu vârsta. Pe la vârsta de 
7 ani primul loc îl ocupă, în vorbire, denumirile de persoane şi lucruri (epoca 
substantivelor); pe la 10 ani se înmulţesc verbele şi anume acelea care descriu 
activităţile pmuhii (epoca acţiunilor); mai târziu, apar însuşirile şi condiţio
nările (epoca relaţiimilor). Această înşirare de epoce este datorită aesvoltării 
treptate a înţelegerii. Copilul dă la început atenţie persoanelor şi lucrurilor, 
ap^oi acţiunilor; adolescentul preferă însuşirile şi relaţiunile. Un martor, chemat 
să povestească cele ce ştie, după gradul înţelegerii la care este ajuns, îşi va alege 
•şi modul de exprimare. Este nenatural ca un copil să se exprime cu locuţiuni 
adverbiale: un copil până la 7 ani când spune «deoarece», «fiindcă», «aşadar», 
-«prin urmare», etc., imitează, nu exprimă gândirea sa proprie; tot aşa un om 
matur şi cult, când vorbeşte în propoziţiuni scurte, formate din înşirare de 
substantive. Ţinând seamă de ceeace este natural fiecărei vârste, şi fiecărei 
trepte ain desvoltarea înţelegerii putem ajunge să recunoaştem în afirmările
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cuiva, ceeace este sincer al său şi ceeace este împrumutat. 8. Diagnosticarea 
afirmaţiunilor. Experimentatorii specialişti au ajuns ceva mai departe. Uti
lizând diferenţele de durată care se produc în reproducerea asociaţiilor, dife
renţe care sunt cu atât mai scurte cu cât asociaţiile reproduse sunt mai 
obişnuite şi cu atât m?i lungi cu cât asociaţiunile sunt mai neobişnuite, sau 
sunt ocolite cu intenţie, ei pretind că pot diagnostică în afirmaţiunile unui 
martor partea veridică de cea neveridică. Procedarea lor consistă în a pune- 
pe martor să răspundă la anumit cuvânt ce este pronunţat în auzul lui cu alt 
cuvânt asociat. Intre cuvintele la care el are să răspundă, se amestecă, între 
multe indiferente, şi cuvinte care amintesc de lucrurile sau faptele pe care mar
torul vrea să le ascundă. Se măsoară timpul care trece dela pronunţarea cu
vântului şi până la răspunsul martorului. Atunci se constată, că pe când pentru 
unele răspunsuri este de ajuns o durată de :,imp-relativ scurtă, pentru altele 
trebuieşte o durată mult mai lungă. Dacă cuvintele cu durată lungă sunt 
tocmai i celea cari amintesc de lucrurile sau faptele ştiute de martor, ascunse 
însă cu intenţiune de el, alunei proba diagnosticării este făcută. MartoriJ, 
în dorinţa sa de a nu da de bănuit, a ezitat să răspundă repede la cuvin
tele cari se raportau la secretul său şi prin aceasta tocmai se dă de gol. Chiar 
dacă este prevenit că se măsoară în amonit scop durata răspunsurilor, el tot 
nu poate scăpă de cursa ce i-se întinde. In loc de a răspunde cu întârziere, do
rinţa de a păstră secretul îl va face să răspundă mai repede decât trebuie, aşă. 
că în tot cazul cuvintele cu pricina vor da loc la. durate în afară din media obiş
nuită â cuvintelor indiferente. Diagnosticare^ şi-a ajuns scopul din momentul 
ce martorul s’a dat pe faţă, că nu-i sunt indiferente cuvintele prin care se 
amintesc lucrurile şi faptele tăgăduite de el. In practica judiciară, negreşit^ 
este greu de introdus acest procedeu experimental. Se poate introduce însă 
ceva similar. Pot fi obb'gaţi martorii să povestească de mai multe ori ceeace 
ştiu. Se vor compară apoi povestirile făcute şi se va vedeă dacă este o diferenţă 
între afirmările indiferente şi acelea cari se referă la lucrurile şi faptele tăgă
duite. întocmai cum cauza unei boale se recunoaşte din turburările pe care 
ea le face în vieaţa materială a organismului, tot aşă şi intenţia de a spune 
fals se recunoaşte din turburările ce ea aduce în înlănţuirea firească a faptelor 
de conştiinţă. Un martor fals este un om cu cursul de gândire forţat şi deci 
nenatural; diagnosticarea lui este totdeauna posibilă. Dacă totuşi, în practică 
judiciară, el trece adeseori nedescoperit, cauza este că procedura instanţelor 
judecătoreşti, ordonată prin legi învechite, nu se serveşte de mijloace ştiin
ţifice, ci se conduce în mod exclusiv de tradiţiune.

4. înţelesul şi STKUCTUKA intuiţiei. — Venim acum la 
importanta chestiune: în ce consistă înţelesul?

După filozofii antici înţelesul este un atribut al raţiunii. Omul are înţe
legerea lucrurilor fiindcă el are raţiune, pe când animalul simte fără să înţe
leagă, fiindcă el este lipsit de raţiune. Această teorie implică o deosebire fun
damentală între raţiune şi simţire. JJna, aceasta din urmă, este legată de ac
tivitatea simţurilor şi nu se exercită decât sub înrâurirea excitaţiilor ex-
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teme, pe când cea dintâiu, raţiunea, este independentă de simţuri, şi se exer
cită spontan în sufletul omenesc. Atât deosebirea, cât şi teoria au fost viu com
bătute şi negate de către psihologii moderni cjari aparţin şcoalei asociaţioniste. 
Aceşti psihologi, începând cu Berkeley şi David Hume din secolul al XVIII, 
consideră că în conştiinţă nu există decât simţiri şi transformări ale simţirilor, 
nici un element, cât de intelectual, care să nu poată fi redus la simţiri: 
este in intellectu qUod non prius fuerii in sensu. înţelegerea, după dânşii, se 
explică din asociaţia datelor simţurilor, şi anume din asociaţii 'des repe
tate. Intuiţia actuală trezeşte în conştiinţă diverse asociaţii cu intuiţiil- 
nile trecute şi din conştiinţa acestor asociaţii iese înţelesul. Intuiţia îmi 
apare ca fiindu-mi cunoscută, o recunosc, o înţeleg prin aşezarea ei în clasa 
multor altor intuiţii de acelaş fel, pe care le păstrez în memorie din expe
rienţa, trecută. Pentru explicarea înţelesului abstract, pe care îl întâlnim în 
noţiuni şi judecăţi, aceşti psihologi se servesc tot de asociaţii şi de elemente 
sensibile. După ei elementele sensibile s’ar fi suprapunând, şi din supra
punerea lor ar fi ieşind imagini tipice şi generale, cum din suprapunerea foto
grafiilor mai multor, membri ai unei familii iese o fotografie care reprezintă 
tipul familiei; apoi aceste imagini tipice şi generale se asociază între ele şi pro
duc judecăţile gândirii logice. Gândirea logică abstractă H^ar fi dar decât un 
fel de extracţiune din intuiţiile sensibile, care extracţiune este sprijinită pe 
o mulţime de asociaţii. In parte aceste asociaţii rămân subconştiente. Pentru 
a ţine înţelesul din gândire cât mai clar în conştiinţă, omul se serveşte de cu
vinte. După unii înţelesul abstract nici nu consistă în altceva decât în cuvinte.

Contra acesior explicări date de psihologii asociaţionişti s’a ridicat mai 
întâiu Franz Brentano, afirmând pentru judecata logică o natură deosebită 
de aceea a asociaţii. Lui îi urmară mai mulţi psihologi dela sfârşitul seco
lului al XlX-lea. Ceva mai târziu (în 1891) Th. Bibot, în urma unei anchete 
făcute asupra mai multor persoane, ajunse la concluzia că la ideile cu înţeles 
abstract adeseori în minte nu corespunde vreun element sensibil. Dintre cei 
întrebaţi de Eibot mulţi răspunseră, că în idea de dreptate, adevăr, bună
tate, etc. nu-şi reprezintă vreo înfăţişare sensibilă. Alfred Binet întări prin 
experienţe constatările acestea. In sfârşit, psihologul O. Kiilpe începu ca 
profesor la Universitatea din Wurzburg (de aci denumirea de şcoala din 
Wiirzburg) o serie de experienţe, care continuate de elevii săi, duseră la teoria 
contrară asociaţioniştilor şi care, ca o reînnoire a intelectuahsmului antic, 
proclamă existenţa înţelesului ca un element de sine stătător în conştiinţă.

1. Experienţele asupra gândirei. Să vedem mai întâiu experienţele şcoalei 
din Wiirzburg. Aceste experienţe au o tehnică foarte simplă. Persoana su
pusă experienţei are să răspundă la cuvintele sau propoziţiunile văzute, ori 
auzite, cu anumite operaţiuni intelectuale: să găsească alte cuvinte care stau 
în anumite raporturi logice cu cele văzute sau auzite; să formeze judecăţi t^im- 
ple; să facă operaţiuni matematice; să aprecieze un aforism; să dea deslegare 
unei probleme, etc.; apoi după răspuns are să dea lămuriri asupra a ceea ce 
a simţit sau gândit în timpul cât a căutat răspunsul. Se măsoară durata dela
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pronunţarea sau arătarea întrebării până la răspuns, şi se notează toate mani- 
. festările externe ale muncii care se face. Materialul dobândit se interpretează 

cu ajutorul lămuririlor date de persoana asupra căreia se experimentează. 
Este dar o combinare de e^erienţă obiectivă externă şi de observaţiiine su
biectivă intemă. Persoana supusă experienţei intră cu observaţiunea sa intemă 
în lanţul condiţiunilor experimentale externe. Aceasta a şi făcut pe unii psi
hologi (Între oari, W. Wundt în primul.rând) să tăgăduiască valoarea acestor 
experienţe,- numindu-le experienţe aparente. Wundt găseşte că aceste expe
rienţe impun persoanei asupra căreia se experimentează o dedublare de atenţie, 
trebuind ca ea să răspundă la întrebări şi în acelaş timp să se şi observe cum 
a găsit răspunsul, aceea ce este o mare piedică; apoi aceste experienţe nici nu 
s6 pot repetă, condiţiune indispensabilă de îndeplinit pentm a fi considerate 
ca probante, şi luci nu-si pot varia condiţiunile lor după voie, aşa cum se face 
de regulă în experienţele ştiinţifice. La aceste critici partizanii şcoalei (Buhler, 
Messer, etc.) răspund că persoana care dă răspunsurile nu: observă dedublarea 
despre dare se vorbeşte, fiindcă lămuririle cerute ei se dau din amintire, după 
răspuns, făi ă ca ele să turbure nxersul operaţiunilor intelectuale; apoi în ceaea ce 
priveşte repetarea şi variarea condiţiunilor experienţii, acestea se pot în largă 
măsură îndepUni, Bacă nu identic ca la celelalte experienţe de laborator, dar 
foarte pe aproape. Eăspuiisul cel mai bun la aceste critici este însă, înainte de 
orice, valoarea rezultatelor dobândite. Este valoarea acestor rezultate atât 
de importantă încât să ne facă să treceîn cu vederea micile defecte ale meto
delor cu care ele au fost dobâhdite? Băspunsul la această întrebare este, după 
pierea tuturor, afirmativ. Prin urmare, metodele de cercetare asupra gândird 
încă neperfecte, rămân să se ţnai perfecţioneze cu timpul; dar aceasta nîi ne 
împiedică să vedem deocamdată rezultatele obţinute. Rezultatele şcoalei din 
WUrzţ)urg se rezumă astfel Persoanele ţinute să răspundă la un cuvânt sau 
la o judecată cu o afirmare logică, au impresiunea că în operaţiunea produsa 
în mintea ior Ia găsirea rldpunsului nu intervin elemente sensibile, nici intui
ţii, nici reprezentări. Răspunsul este găsit priu o operaţiune curat intekctualaL 
Unii experimentatori vorbesc, cel mult, de ajutorul pe care primesc la gă
sirea răspunsului dela unele dispoziţinni ale conştiinţei, dar nu dek cmiţinntul 
sensibil al conştiinţei Cei mai mulţi vorbesc numai de operaţiuni cura;, inte
lectuale. Câud îii aceste operaţiuni se amestecă uneori intuiţii şi lepiezm- 
tări, acestea rămân ca un ce secundar. înţelesul stă de sine şi fâiă sprijinul 
lor. Din primul moment, la auzul unui cuvânt, răsare înţelesul raspunsuhiL 
Cuvântul îu care este să se îmbrace acest înţeles vine de multe ori pe unnă^ 
şi de multe ori cu greutate. Gândirea curge fără întrerupere pentru găsirea 
răspunsului, pe când şirul cuvintelor prezintă goluri înţelesul nu este dar 
ieşit din contopirea sau asociaţia elementelor sensibile. Ia aceleaşi rezultate 
ajung şi alţi pihologi în afară de şcoak dela Wuixbuig. Astfel GlapanMe 
uiu Gene\^ şi A. Binet din Paris. Acesta din urmă, chiar înainte de Kuţpe, 
arătase eât este de insuficientă explicarea gânditei priu imagini sensibile. Când 
zic: <tplec mâine la ţară^ care imagiiu pot îmbrăcă gândirea? Sau când zic:
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«face mai mult de una sută lei»; unde sunt imaginile? Uneori avem înţelesul 
şi nu avem imagina; alte ori avem imagina alături de înţeles, dar Ie găsim 
nepotrivite; în toate cazurile ştim că imaginea nu este înţelesul.

2. Diferitele trefle ale înţelesului. Ultimele cercetări experimentale au 
introdus un punct de vedere şi mai prielnic pentru găsirea adevăratei solu- 
ţiuni în chestiunea natuîei înţelesului: ele studiază înţelesul din punctul de 
vedere genetic. O parte din aceste experienţe ţintesc să surprindă înţelesul 
în primele lui formaţiuni. Deabiă este pronunţat cuvântul, cu care persoana 
trebuie să. lege o gândire, că brusc intervine o întrerupere. Cuvântul nu 
este lăsat să fie înţeles, sau este lăsat pe jumătate. Procesul gândirei deabiă 
schiţat este oprit să se conţinue. Aceste experienţe se complectează apoi cu 
observaţiunile cari se prezintăi în cazurile de oboseală şi de boale nervoase, 
precum şi cu, observaţiunile asupra inteligenţii copiilor şi a animalelor. Acestea 
din urmă sunt de cea mai mare însemnătate. *

Din experienţele făcute cu intervenţia întreruperilor sîa dobândit confir
marea unui adevăr, care ipotetic se cunoştea de mult în psihologie: adevănil 
asupra primei forme în care apare înţelesul. Experienţele au dovedit că această 
piimă formă este aceea a unui sentiment de familiaritate, de ceva cunoscut. 
«Pare că Pas cunoaşte»; «nu-mi este străin»; «unde l’am mai văzut oare?», etc., 
acestea sunt expresiunile în care îşi îmbracă persoanele observate aceea ce ele 
simt în primul moment. Acest sentiment de familiaritate nji este produsul 
direct al,reproducere! asociaţiilor vechi, ci este un element nou care .se leagă 
mai mult de unitatea eului decât de asociaţii, Observaţiunile culese din 
psihiatrie nu lasă nici o înooială în această privinţă. Sunt bolnavi cari reproduc 
lucruri din memorie perfect de bine, şi care cu toate acestea nu le împreună 
în calitatea de cunoştinţe, ci le con^deră ca noi, necunoscute. Astfel sunt ca
zurile de plagiat patologic, în care a căzut spre sfârşitul vieţii sale şi marele 
nostru poet M. Eminescu. Acesta prezentă prietenilor săi, drept ale lui proprii, 
piese de teatru traduse mai de mult din franţuzeşte tot de el. Marele Liii6e, 
deasemenea, la bătrâneţe se entuziasma de originalitatea propriilor sale scrieri. 
Tot acî aparţin şi carurile inverse. Mulţi oameni, mai ales în momente de obo
seală, sau în convalescenţă, câteodată chiar fără nici o cauză aparentă, găsin- 
du-se întf’un loc, au sentimentul că par’că s’ar mai fi găsit odată în acelaş loc, 
deşi de fapt ei n’au fost în el niciodată In aceste cazuri ca şi în cele prece
dente reproducerea asociaţiilor şi sentimentul de familiaritate, sunt despărţite: 
lucruri vechi reproduse sunt considerate ca ncni, şi iucruri ne mai văzute sunt 
considerate ca de mult cunoscute. .Observaţiimile asupra copiilor mici con
firmă aceeas despărţire. Copiii mici, înainte de a a\eă amintirile fonnăte, re
cunosc ce este familiar şi ce este nou, ne mai văzut. In această primă foi mă 
înţelesul are în el prea puţin din gândirea logică propriu zisă. Cunoştinţa lui 
se mărgineşte la o funcţiune vagă de difcrenţiare. Obiectul recunoscut, sau de
venit familiar se desprinde de celelalte obiecte, dar fără ca între el şi celelalte 
obiecte să fie relaţiuni precise şi, cu atât mai mult, fără ca asemenea relaţiuni 
să fie între părţile lui. Copilul recunoaşte pe mama sa, înainte ca ochiul său
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sâ aibă structurile spaţiului, a timpului, a mişcărei, a comparaţiunei, etc. biue 
formate. S’ar puteâ zice: el simte că are de a face cu ceva cunoscut, fără să aibă 
încă închegată intuiţia acestui ceva. După simpla recunoaştere’vine în
ţelesul propriu zis, în care găsim cunoştinţa relaţiunei dintre obiecte, sau dintre 

, părţile unui obiect. Acest înţeles, în^formă redusă, este dat deodată cu struc
tura intuiţii. Li cea mai simplă figură de spaţiu este implicată conştiinţa 
relaţiunii dintre părţile figurei. Li timp, în mişcare, deaşemenea; cunoştinţa 
comparaţiunii între asemănat, diferit, egal, iaentic, parte şi tot, etc. pe care 
am văzut-o că intră în structura intuiţiei, este deadreptul şi o conştiinţă a 
relaţiunei. A avea o intuiţie, este a avea în oarecare măsură înţelesul acestei 
intuiţii. Nu înţelesul deplin, acela* al ştiinţei abstracte, ei înţelesul reduş, 
acel simplu intuitiv. O experienţă, despre care s’ă vorbit mult în timpul din 
urmă în lumea psihologilor ne va face să vedem în ce consistă această treaptă 
a înţelesului intuitiv. Ea se raportă la dresarea animalelor. Luăm un puiu de 
găină şi-l silim, ca aintre două cartone patrate pe care le are în faţă (Fig. 27), 
egale ca mărime dar colorate unul în cenuşiu deschis (D) şi altul în cenuşiu 
mai închis (E) să nu pigule boabe decât după pătratul cenuşiu deschis (după D). 
II silim la această alegeie, aşezând puiul într’o colivie în faţa celor două 

B c ij e r cartoane, şi oprindu-1 de
câte ori vrea să ia după 
cartonul cenuşiu închis (E). 
Experienţa trebuie repe
tată de vreo 600"ori până 

Fi^'27 ce avem dresarea. După
ce puiul este dresat să pigule numai după cartonul cenuşiu deschis (după Dj, 
făcem următoarea încercare: dăm la o parte cartonul cenuşiu închis (după 
care puiul învăţase să nu pigule (E) şi punem în locul lui un carton 
cenuşiu deschis (B), mai deschis decât (D). Ce se întâmplă? Dontinuă 
puiul să ia boabe după cartonul cenuşiu deschis (D), ca mai înainte? 
Nu; ci el pigule după cartonul cenuşiu mai deschis care s’a adăugat (B). 
Cu alte cuvinte, puiul n’a învăţat să ia după un anumit carton, ci după 
cartonul care în structura culorilor de cenuşiu corespunde la mai deschis. 
Facem dm nou experienţă cu primele două cartoane (D şi E). Puiul revine 
la cartonul cenuşiu deschis (D). Schimbăm din nou condiţiunile experienţei. 
Păstrăm cartonul (E) cenuşiu închis, după care oprisem să se pigule boabe, 
şi punem alături de el un carton de cenuşiu şi mai închis (F). Ce se întâmplă 
acum? Acum puiul pigule după E, adică după cartonul după care el fusese 
dresat să nu pigule dar care corespunde în structura lui de culori lajocul «mai 
<leschis». Litr’un cuvânt, prin faptul întregire! mai multor culori de cenuşiu 
într’o structură, animalul are înţelesul după care are să răspundă; el nu va 
răspunde la o anumită culoare, ci la anumit raport între culori; el nu face ale
gerea culorii ci a airecţiunii în spre care creşte asemănarea spre alb a culoarei 
cenuşiu. Prima Lcărire a înţele<sului, în care se găseşte o conştiinţă de rela- 
ţiune vine din întregirea simţirilor într’o structură intuitivă. Unii psihologi
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(după F. SchumaDn) explică această alegere, făcând să intervină simţirile 
secundare produse de creşterea sau descreşterea asemănării culorilor, adică 
simţirile care rezultă din atenţia pusă de animal în urmărirea unei direcţiuni. 
Dar această explicare implică o conştiinţă a structurii. Animalul, daca se 
orientează după simţirile secundare, face aceasta numai fiindcă aceste simţiri 
se leagă de unitatea intuiţiei. «Deschis» «mai deschis», «şi mai deschis», sunt 
grade de comparaţie ; cum s’ar putea însă orienta animalul după nişte grade 
de comparaţie care. nu intră într’o structură unitară? In experienţa rela
tată mai sus, âm văzut că puiul de găină pus înaintea a două cartoane, 
dintre care pe unul nu-1 mai văzuse pană acî, alege pe acela care corespunde 
gradului de cenuşiu mai deschis, chiar dacă acesta eră cartonul cel nou; prin 
unnare animalul se orientează, nu după simţirile secundare pe care le-a cunoscut 
din vechia experienţă, ci după o simţire secundară nouă: care se produce la ve
derea noului carton. Această simţire secundară nouă, în ce fel ştie animalul 
să o identifice cu simţirile secundare vechi, pentru ca el să nu se înşele în ale
gere? Identificarea presupune că animalul are conştiinţă de ordinea în care 
sunt grupate'gradele de cenuşiu, şi el se orientează după direcţiunea acestei 
ordine, fără să lege o simţire specială de fiecare grad al culoarei cenuşiu. Con
ştiinţa ordinei însă nu este decât structura intuiţiei. Prin urmare explicarea aces
tor psihologi nu poate fi decât complectarea adevărului fundamental enunţat mai 
sus: de structura intuiţiei se leagă o treaptă a înţelesului; înţelesul intuitiv care 
da orientarea biologică a animalului. In afară de om, animalele rămân de obiceiu 
pe această treaptă, care este şi cea mai largă. Dar animalele nu- au înţelesul 
intuitiv în acelaş fel făcut la toate, fiindcă nici stmctura intuiţiilor lor nu este 
identică. La unele predomină simţirile de miros; la altele simţirile de văz; la al
tele de pipăit; şi cu fiecare dintre acestea se potriveşte altă structură. Urmă
toarea experienţă ne dă dovada. Un câine bine dresat poate găsi, după miros, 
ori şi când un obiect ascuns. Ascundem obiectul într’o cutie, al căreia conţinut 
este lăsat să comunice cu exteriorul prin câteva găurele, câinele aupă câteva 
încercări ajunge să descopere obiectul suflând prin găurelele de jos, şi primind 
mirosul obiectului adus de mişcarea aerului prin găurelele de sus. Structura 
intuiţiei lui, constituită din simţirile de miros, i-a dat înţelesul că obiectul 
poate fi ascuns în cutie. Aceeaş structură nu-i dă înţelesul mărimii dintre 
obiecte. Câinele caută în cutie toate obiectele, indiferent de mărimea lor. Chiar 
pe stăpânul său ascuns îl caută în cutie, deşi diferenţa de mărime este mai 
mult decât izbitoare. Câinele se orientează după înţelesul pe care i-1 dă struc
tura mirosului şi nu a văzului. Alte animale au structura pipăitului drept bază 
a orientării. Pasările au văzul. O mare deosebire există între om şi animal 
în ceeace priveşte durata în care vine înţelesul intuitiv. La om acest înţeles 
se produce repede, dacă nu chiar instantaneu. Este destul o privire pentru ca 
omul să înţeleagă structura orientării culorilor, pe când puiului de găină îi tre
buiesc 600 de experienţe. Omul înţelege spontan structura oricărei intuiţii, pe 
când animalul numai după lungi încercări. Structurile complicate, ca distan
ţele mari în spaţiu, simetriile arhitectonice, melodiile muzicale complicate, etc.
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nici omul nu le prinde cu înţelegerea dintr’odată, dar asemenea structuri ani
malul nu le prinde nicipdatâ. Intre animale încă există deosebiri. Maimuţele au 
înţelegerea intuitivă mai repede decât câinele; câinele mai repede decât puiul 
de găină. Gradele se stabilesc apoi şi după felul structurii intuiţiei. Spaţiul, 
este înţeles de mai toate animalele mai repede decât este înţeles timpul. Miş
carea este înţeleasă de animalele sburătoare mai repede decât este înţeleasă 
de cele sedentare. Conştiinţa comparaţiei o au numai câteva dintre animale. 
Omul, care recapitulează în desvoltarea sa ontogenetică întreagă vieaţa pliilo- 
genetică, le are pe toate şi în mod spontan.

O nouă treaptă a înţelesului este aceea a înţelesului abstract. Intuiţiilo 
sunt înţelese acum, nu din conştiinţa relaţiunilor date deodată în structura lor, 
ci din clasarea lor în'rândul celor vechi şi cunoscute, adică din organizarea, 
reprezentărilor lăsate de intuiţii în memorie. Cum înţelesul intuitiv este legat 
de structura intuiţiei însăşi, tot asemenea şi înţelesul abstract de structura 
reprezentărilor. Această" rezultă din toate experienţele făcute, în timpul din 
urmă, asupra naturii reprezentărilor. Toate aceste experienţe au dovedit că 
structura pe care tinde să o ia reprezentarea, în deosebire de intuiţie, con- 
stitue însăş fundamentul înţelesului abstract. Caracterizarea structurei repre
zentării se poate da pe scurt astfel.^ Ih deosebire de intuiţie, reprezentarea 
tinde spre o cât mai mare stabilitate şi independenţă faţă de vieaţa simţurilor; 
structura ei tinde să cuprindă în ea cât mai multe invariante. Aceasta o găsim 
însă şi la baza înţelesuluiNabstract. înţelesul abstract este sprijinit pe rapof- 
turi între date inv: riahte. Dar să vedem mai întâiu experienţele. Ele sunt da
torite în mare partes profesorului E. R. Jaensch şi discipolilor săi. Jaensch 
a supus experienţei tineri şcolari din Marburg, în ceeace priveşte dispozi- 
ţiunile acestora de a păstră în memorie imaginile intuiţiilor trăite, şi a con
statat între ei un mare număr de imaginatitd vizuali (Eidetiker), ceeace i-a 
făcut cu putinţă să diferenţieze într’o perspectivă nouă cele trei elemente din 
memorie: imagini consecutive intuiţiei (adică imagmile caH urmează ime
diat după dispariţia intuiţiei externe), imaginile propriu zise, şi reprezen
tările. El a găsit că aceste trei elemente ale memoriei au caractere cu totul 
deosebite. Imagina consecutivă se resimte de mobilitatea intuiţiei, după 
care ea urmează imediat. Persoana, care o reproduce din memorie, nu o vede 
într’o poziţie stabilă, ci o vedo mişcându-se cu mişcarea corpului său; dacă 
o proiectează pe o perdea, o vede crescând sau descrescând cu apropierea şi 
depărtarea perdelei; ceva mai mult: dacă imagina este după o intuiţie de 
culoare şi este prin urmare în culoarea complimentară acestei intuiţii, când 
se suprapune pe o suprafaţă colorată a perdelei, ea se amestecă cu culoarea 
acestei suprafeţe şi formează o culoare rezultantă, s. ex.: alb prin suprapunere 
de roşu şi verde, ca şi cum ar avea o culoare reală, întocmai ca şi acea externă de 
pe perdea, atât de mult se apropie natura imaginei consecutive de intuiţia reală 
externă. Imagina propriu zisă are mai multă independenţă. Persoanele care 
se bucură de facultatea de a păstră multă vreme imaginile intuiţiilor tre
cute, cum sunt artiştii şi imaginativii (Eidetiker) în genere, dacă sunt puse



ÎNŢELESUL ŞI STRUCTURA INTUIŢIEI 179
sa-şi proiecteze imaginile pe o perdeâ., nu văd aceste imagini schimbându-se 
totdeauna după depărtarea perdelei, şi mai puţin încă nu le văd mişcându-se 
după mişcarea corpului lor, ci aceste imagini îşi păstrează o oarecare stabili
tate. Culoarea lor nu se amestecă niciodată cu culorile adevărate. Invariantele; 
lor sunt dar mai numeroase. Keprezentările desăvârşesc această stabilitate. 
Ele siint cu totul independente de mişcările corpului şi de depărtarea perdelei 
când sunt proiectate, culoarea din ele este numai ideală. In elementele lor pre
domină invariantele. Această natură a reprezentărilor ne şi explică pentru ce 
în vieaţa practică noi păstrăm obiectelor o fixitate relativă, deşi imaginile 
proiectate pe retină de aceste obiecte sunt într’o veşnică schimbare. O carte 
care stă în faţa ochilor ar trebui să ne apară din ce în ce mai mică cu cât o de
părtăm, fiindcă din ce în ce mai mică este şi imagina pe care ea o aruncă pe re
tina ochiului; cu toate acestea ca.rtea pare aceeaş ca mărime, fie că este aproape, 
fie că este mai departe, şi cauza acestei fixităţi stă în covârşirea intuiţiei 
sensibile prin reprezentare. Obişnuiţi cu reprezentarea cărţii, noi nu dăm aten
ţie la. variatele simţiri pe care le produce cartea reală; luăm reprezentarea 
fixă, drept însăş realitatea sensibilă.- Toate aceste experienţe ne arată îrî ce 
direcţiune se; îndreaptă modificările pe care le suferă intuiţia în vieaţa me
moriei. Imagina consecutivă, imagina propriu zisă şi reprezentarea sunt trep- 
tele\nei transformări succesive dela intuiţia cu structura mobilă, la repre
zentarea intuiţiei cu structură constantă. Treptele acestei transformări sunt 
aceleaşi cu ale înţelesului. Dela înţelesul-intuitiv ajun gena la înţelesul raţional 
abstract, prin înlocuirea treptată a raporturilor din stnictura intuiţiei sen- 

. sibile cu raporturile constante ale unei structuri ideale. Noţiunea ştiinţifică 
a unui obiect se deosebeşte de intuiţia sensibilă a aceluiaş obiect prin con
ştiinţa raporturilor invariante pe care ea le conţine; ea este o definiţiune de 
raporturi universale şi necesare. In aceeaş direcţie, numai la alte rezultate 
ajungând, este şi transformarea care înlocueşte structura intuiţiei sensibile 
cu structura imaginii artistice. Forma operei de artă este, din punctul de ve
dere al idealului artei, o structură constituită tot din invariante* ca şi noţiunea 
ştiinţifică. Prin analogie se mai poate vorbi, în acelaş sens, şi de forma carac
terului, sau de forma personalităţii morale.

In rezumat avem dar trei trepte ale înţelesului: simpla recunoaştere, pe 
care o găsim în experienţele de întrerupere ale gândirii şi în observaţiile com
parate asupra animalelor, copiilor şi bolnavilor; înţelesul intuitiv, care se pro
duce spontan la om, şi la care se opreşte dresarea animalelor, şi înţelesul ab
stract care se sprijină pe structura reprezentării. Asupra acesteia din urmă 
ne vom opri încă puţin.

- 3. Gândirea logică, îngusiimea de conştiinţă, atenţia, abstracţia. Psihologia
şi fiziologia au stuchat vieaţa sufletească prea puţin din punct de vedere genetic, 
pentru ca dela ele să avem o explicare ştiinţifică a cauzelor cari au produs 
structura intuiţiei şi stnictura reprezentării. Trebuie să ne mulţumim îucă 
multă vreme cu înşirarea condiţiunilor în care ele s’au produs, fără să putem 
atribui în parte vreuneia dintre ele un rol determinat. începem cu condiţiunea
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principairu îngustimea de conştiinţă. îngustimea de conştiinţă sileşte la o 
selectare în elementele simţirii. Dacă încercăm să ne dăm seama de procesul 
fiziologic care stă la baza îngustime! de conştiinţă, nu’ putem, în stadiul actual 
al ştiinţei, decât să ne referim la fenomenele de oprire; sau inhibiţiune. Când 

gUn nerv este iritat prin excitaţii deosebite, reăcţiunea lui nu sporeşte tot
deauna, ci câteodată se opreşte. Depinde de quanTumul şi de distribuţia 
excitaţiilor pentru a avea oprirea, în loc de sporirea reacţiunii. O asemenea 
oprire trebuie să se-producă şi când este vorba de mai mulţi nervi, sau mai 
precis vorbind, când este vorba de funcţionarea centrilor nervoşi de pe scoarţa 
cerebrală. Rezultatul acestei opriri ar fi îngustimea conştiinţei. După cum oprirea 
în reacţiunea unui singur nerv nu este rezultatul întâmplării, ci este rezul
tatul unei corelaţiuni organice bine determinate, tot aşa şi opriren care se 
produce în funcţionarea centrilor cerebrali, îngustimea de conştiinţă, nu-este 
produsul întâmplării, ci este produsul natural al evoluţiei acestora. Silind la 
selectare, îngustimea de conştiinţă produce dispoziţiuni speciale în vieaţa 
simţurilor mai întâiu, şi în vieaţa reprezentărilor mai pe urmă. Aceste dispo
ziţiuni iau o structură prin funcţiunea atenţiei. Atenţia cuprinde în sine 
ceva mai mult decât o simplă selectare cerută de îngustimea conştiinţei: 
prin structura pe c.are o dă simţirilor, ea produce intuiţia , care s’ar putea numi 
o distribuire comodă a haosului de simţiri, pentru a face să fie cât mai multe 
dmtr’acestea prinse de conştiinţă. O succesiune monotonă de sunete, cu mare 
greutate poate fi îmbrăţişată de conştiinţă, dar aceeaş succesiune distribuită 
în ritm; sau în melodie este îmbrăţişată uşor. Tot aşa o simultaneitate de cu- 
Jori cu greu se reţine de conştiinţă; aceeaş simultaneitate distribuită în tablou, 
se reţine uşor. Intuiţia este o organizare dată simţirilor în scopul de a în
lesni pătrunderea acestora în*cât mai mare număr în conştiinţă. Funcţiunea 
atenţiei se arată prin aceasta a avea într,însNa ceva anticipător. Ea apare ca 
un simţ special de vedere la oistanţă, de prevedere. Subiectiv este însoţită de 
sentimenturaşteptării. De unde vin aceste caractere? Explicarea pe care o 
putem da, stă' în legătură cu însăş teoria asociaţiilor, şi o vom vedea îndată 
mai jos.. Deocamdată ne oprim la constatarea lor. Atenţia condiţionează dar 
structura intuiţiei în genere. Dimensiunile spaţiului, localizarea în timp, 
mişcarea, comparaţiimea de asemănare, diferenţă, egalitate, etc., toate 
unificările prin care simţirile sunt înlesnite să intre în conştiinţă, sunt 
datorite atenţiei. Dar organizarea viitorului conţinut al conştiinţei nu. se 
opreşte aci. Intre reprezentările intuiţiilor se tace mai departe o nouă 
selectare şi pe umiarei o nouă grupare. La această nouă grupare unitatea sen-' 
sibilă este înlocuită cu o unitate curat-formală. La această organizare par
ticipă într’o oarecare măsură la început atenţia, cei puţin, dar fără să o con
diţioneze în mod special. Funcţiunea specială care aduce această nouă orga
nizare este abstracţia. Prin abstracţie se sfărâmă unitatea intuiţiei;- din 
elementele acesteia câteva sunt luate şi puse într’o structură nouă, ideală. 
Abstracţia nu consistă în simpla reţinere a unui element dintr’o mulţime 
de alte elemente (selectarea pozitivă), sau în trecerea cu vederea a unui ele-
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ment (selectarea negativă), ci în reţinerea, sau în trecerea cu vederea, deter-. 
minate de intenţia de a pune elementul sau elementele într’o nouă structură, 
întocmai -cum atenţia clarifică intuiţia, tot aşa şi abstracţia clarifică 
structura ideală a elementelor alese. Experienţele ne arată îusă cât de greu 
se operează sfărâmarea unităţii intuitive. Cu cât atenţia se fixează asupra 
acesteia, cu atât abstracţia este întârziată. Elementele sensibile sunt aşa 
de strâns legate în structura intuiţiei, şi dispoziţiunile formale ale acesteia 
aşa de bine crescute în elementele sensibile, că- o spărtnră între ele, pe ur
mele căreia să se producă abstracţia, numai cu greu se iveşte. Dacă mintea 
omienească totuş a ajuns la o mare desvoltare a abstracţiei, cauza stă în îm
prejurarea fericită că la ea abstracţia a fost ajutată de funcţiunea vorbirii. 
Prin mijlocul .cuvântului orice început de abstracţie câştigat odată, s’a co
municat dela om la om, si a devenit astfel averea comună a tuturor, Fără aju
torul cuvântului, fiecare om ar fi trebuit să aştepte vârsta maturităţii pentru 
ca să aibă abstracţii bine formate, şi încă nu oricare le-ar fi avut, cliiar la 
această vârstă. Prin mijlocul cuvântului însă aşteptarea este suprimată. Co
pilul aude cuvinte, cu care cei din jurul lui leagă înţelesuri constante, şi astfel 
el este înteţit la abstracţie. Cu alte cuvinte, prin mijlocirea cuvântului avem 
o cultură forţată a abstracţiei: mulţumită cuvântului fiecare individ omenesc. 
Începând cu copilul, poate să se bucure de mai multe abstracţii decât işi 
poate el însuş crea prin propriile sale mijloace. Odată unitatea intuiţiei sfă
râmată, prin întăîirea#pe care o capătă funcţiunea abstracţiei del? funcţiunea 
vorbirii, structura nouă este asigurată, şi cu ea vine înţelesul abstract. Noua 
structură ne aduce gândirea logică

Nu este locul acî sa ne ocupăm de regiilele pe care trebuie să le urmeze 
gândirea logică în găsirea adevărului. De studiul acestor reguli se ocupă alte’ 
ştiinţe: Logica şi Teoria Cunoştinţei. Psihologia se ocupa de gândirea logică, 
întrucât ea este cendiţionată de desvoltarea naturală a conştiinţei individuale, 
indiferent dacă în ea se ascunde sau nu uu adevăr de valoare obiectivă. Prin 
cuvântul logic, psihologia denumeşte gândirea de care se leagă înţelesul abstract, 
fie că acest înţeles abstract implică, sau nu, adevărul.

Lăsând la o parte însă problema valcarei, este o altă problemă care se pune 
acî, şi care aparţine psihologiei. Problema aceasta este următoarea: De ce 
natură sunt relaţiunile structurale cari ser stabilesc între diferitele elemente 
pe care abstracţia le-a selectat din complexul intuiţiilor şi al reprezentări
lor sensibile; sunt aceste relaţiuni de natură intuitivă, sau nu; sunt ele aso- 
ci^iţii, sau sunt altceva? Problema.aceasta a fost pusă şi la formarea struc
turii intuiţiei, aproape în aceeaş formă. Acolo, analizând spaţiul, timpul, 
mişcarea, ^ simţirea comparaţiei între asemănat, diferit, identic, etc., ne-am 
întrebat dacă aceste raporturi din structura intuiţiei sunt fapte imediate 
ale conştiinţei sau dobândite prin experienţă; şi răspunsul 1-am căutat într’o 
mai ştiinţifică înţelegere a experienţei. Experienţa conştientă, am zis acolo, 
găseşte în structura nervoasă a organismului anticipată structura pe c^re o 
va luă intuiţia. înaintea experienţei conştiente a individului este experienţa
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naturală philogenetică care pregăteşte raporturile de spaţiu, timp, mişcare, 
asemănare, etc. şi care împinge la realizarea acestora prin funcţiunea atenţiei. 
Funcţiunea atenţiei realizează ceeace dinamismul organic începuse de mult. 
Acum aceeaş problemă vine.din nou la structura din care iese gândirea logică. 
Este această structură un produs direct al conştiinţei, de altă natură, de" cum 
sunt intuiţiile şi reprezentările? Keveriim cum vedem, la problema pusă de 
şcoala din Wuerzburg.

In structura cea nouă pe care o produce funcţiunea abstracţiei, con
ştiinţa relaţiunilor se numeşte judecată. Diferitele judecăţi sunt diferitele le
gături dintre elementele izolate prin abstracţie. Legăturile, dintre elementele 
intuiţiei sunt şi ele judecăţi, întrucât sunt separate de intuiţie; întrucât 
sunt date direct în intuiţie, ele se confundă totdeauna cu structurile de 
spaţiu, timp, mişcare, asemănare, tot, parte, etc., adică cu raporturile în
ţelesului intuitiv. Invariantele la care ajung judecăţile se numesc noţiuni 
sau idei. Problenra noastră, în formă precisă, se poate exprimă dar astfel: 
sunt judecăţile şi noţiunile un produs direct al conştiinţei, de altă natură 
de cum sunt asocierile între reprezentările sensibile? Cu răspunsul la această 
întrebare vom încheia capitolul.

4. Intuiţiile, repxezcntâriie; asocierile dintre reprezentări şi jmlecăţile. 
Structura produsă de abstracţie nu este o operă a întâmplării, cum nu şste 
nici structura intuiţiei un produs al întâmplătoarelor momente de atenţie. 
Ca ipoteză, se poate concepe atenţia, ca putându-se îndreptă în toate direcţi
unile, şi, prin urmare, ca putând da naştere la cele mai variate raporturi 
de structură intuitivă; de fapt însă îndreptarea atenţiei este deternxinată 
de trecutul organic, al individului; când anticipează, ea nu face decât să 
realizeze ceeace eră început de demult. Din determinismul atenţiei rezultă 
uniformitatea de structură între intuiţiile diferiţilor indivizi. Dinamismul 
speciei organice menţine uniformitatea din generaţie în generaţie. Tot aşă şi 
cu structura pe care o produce abstracţia. Raporturile acestei structuri nu 
sunt simple asociaţii întâmplătoare între reprezentări, ci sunt raporturi impuse 
de desvoltarea vieţii sufleteşti. Abstracţia selectează între elementele intui
ţiilor şi ale reprezentărilor după un plan bine fixat, şi anume după planul 
care asigură orientării individului un acord cu prevederea câştigată din tre
cutul său. Abstracţia, ca şi atenţia, este o funcţiune care compensează ne
ajunsurile provenite din îngustimea conştiinţei. Structura la care ea tinde are 
sorţi să persiste numai dacă este de natură să înlocviască, în condiţiuni mai 
prielnice pentru individ, structura intuiţiilor şi a reprezentărilor sensibile. 
Condiţiuni mai prielnice nu pot fi pentru individul omenesc, care are o 
vieaţă socială, pe care o influenţează şi de care este influenţat, altele decât 
acelea care o fac să fie comimicabilă dela in di\>id la individ. In intuiţie şi în 
reprezentare, strâns legate de subiectivitatea individuală, se depune experienţa 

individuală; în structura abstracţiei trebuie să se depună experienţa sociala.
In adevăr acesta este şi cazul. Abstracţia este funcţiunea care deschide 

omului posibilitatea de a se ridică peste individualitatea sa sensibilă şi de a
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primi în capitalul său de prevedere experienţa semenilor săi. Să examinăm 

r pe rând caracterele cari deosebesc structura ei, constituită din judecăţi şi din 
idei,‘ de structura intuiţiilor, reprezentărilor şi asociaţiilor, pentru a ne 

• ^convinge.
Prin atenţie simţirile, se organizează şi dobândesc în strucMra intui

ţiei un înţeles: înţelesul intuitiv, care serveşte conştiinţei pentru orientare. 
In acest înţeles1 simţirile actuale, precum şi dispoziţiunile memoriei după sim
ţirile trecute, îşi găsesc deopotrivă locul. Cti înmulţirea însă a dispoziţiunilor 
memoriei, structuraJntuiţie? se complică, aşa că ea nu mai este pentru con
ştiinţă un mijloc lesnicios de orientare. Ceya mai mult, dispoziţiunile .me
moriei devenite numeroase se grupează în imagini, care de cele mai multe 
ori turbură structura intuiţiilor actuale. Conştiinţa individuală nu găseşte 
în conţinutul său nici măcar un criteriu de deosebire între simţirea intuitivă 
şi simţirea reprezentată, căci aceleaşi elemente funcţionale servesc pentru una 
ca şi pentru cealaltă. Cu cât memoria înregistrează mai multe imagini, 
cu atât orientarea conştiinţei individuale este mai nesigură. Aceasta a şi avut 
loc în lunga perioadă a începuturilor civilizaţiei omeneşti, în care reprezen
tările amestecate cu simţirile actuale, dedeau intuiţiilor o structură mistică 
prin încrucişarea nedesluşită între vis şi realitate. De această perioadă ne pu
tem face o idee din observarea lumii sălbaticilor de astăzi. Antropomorfismul 
şi animismul sunt caracterele acestei perioade. întâlnim aceste caractere şi 
în vârsta de copilărie a in.dividului dintr’un mediu cult.

Din această perioadă omenirea a ieşit prin formarea înţelesului abstract. 
Foimarea acestui înţeles ne-o putem reconstitui astfel. In structura intuiţi- 

' ilor s’au găsit dela început numeroase raporturi, cari se puteau uşor separă 
de condiţiunile speciale ale sensibilităţii individuale: raporturile de asemănare 
şis diferenţă, în primul rând. Aceste raporturi rămân aceleaşi cu toate că 
materialul s^sibil se schimbă. Fie că sunt aplicate la culoare, fie că sunt apli
cate la ton, sau la greutate, etc., ele apar conştiinţei tot ca raporturi de compa- 
raţiune, şi faţă de ele conştiinţa ia aceeaş. atitudine. Aceste raporturi fură cele 
dintâi cari depăşiră conştiinţa individuală şi se comunicară; Un gest, o mimică, 
un sunet, au fost deajuns ca să le comunice ; fiindcă identice erau şi atitudinile 
diferiţilor inaivizi faţă de ele. Identitatea de atitudine, aşa dar, dete o 
mare extindere funcţiunii de abstracţie. Ea întări conştiinţa comparaţiei,^care , 
existase de mai înainte în structura intuitivă, dar care nu avusese până acî 
impulsiunea cerută ca să sfărîme unitatea acesteia. In conştiinţa omului pri
mitiv intuiţiile şi reprezentările nu se înlănţuesc după raporturi de asemă
nare şi de diferenţiare, ci ele îşi păstrează caracterul lor concret şi inaividualist. 
Un sălbatic şi astăzi are o mulţime de cuvinte pentru diferitele moduri de a 
merge, dar nu are verbul abstract a merge. înlănţuirea dintre intuiţii şi re
prezentări se produse la început indirect din asemănările şi diferenţierile pe 
«ari conştiinţa le găsi în atitudinile ei. Intuiţiile, sau reprezentările care pro- 

\ duceau aceleaşi atitudini erau puse într’o legătură comună. Legătura aceasta 
nu veniâ din' asemănarea directă ieşită din compararea lor, ci indirect din
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asemănarea de poziţie luată de individ faţă de ele. Identitatea din atitudinea 
subiectivă a conştiinţei a precedat identitatea din natura obiectivă a lucru- 

^ rilor. Deodata cu sfărâmarea unităţii sensibile, raporturile de asemănare şi de 
diîerenţiare ieşite din compararea mai multor intuţii şi dobândite de conştiinţa 
individuală, adeseori din afară prin cuvânt, pierdură legătura lor naturală cu 
înţelesul intuitiv; ele trebuiră să se afirme prin acte deosebite. Eaporturile 
astfel afirmate deveniră judecăţi. In judecată, conştiinţa întreagă ia o ati
tudine; ea garantează realitatea raportului afirmat. Eaporturile, pe caro 
conştiinţa le găseşte înnăuntrul unităţii sensibile; n’au nevoie să fie afirmate 
prip acte deosebite, căci ele sunt simţite deadreptul în structura intuiţiei, pe 
când raporturile ieşite din compararea mai multor intuiţii, trebuiesc afirmate 
ca raporturi reale, sau nereale, fiindcă ele nu mai sunt garantate de structura 
intuiţiei. Judecata iiu este produsul atenţiei, ci a reflectării asupra mai mul
tor intuiţii; nu vine din structura unei stări de conştiinţă, ci din succesiunea 
mai multora. In raportul pe care ea îl dă, se afirmă o realitate de altă natură 
decât în raportul dat de intuiţie: se afiimă realitatea care subsistă indiferent 
de sensibilitatea conştiinţei individuale. Judecata afirmă ceeace o identică 
atitudine a diferitelor conştiinţe individuale selectează din compararea intuiţii
lor şi a reprezentărilor. Intuiţiile, reprezentările şi asociaţiile lor nu pot fi 
adevărate sau eronate; ele, când sunt, sunt totdeauna adevărate, fiindcă îii 
ele se întrupează conştiinţa de moment a individului; numai judecăţile pot fi 
adevărate sau false, fiindcă în ele intenţiunea este^ să se întrupeze conştiinţa 
permanentă a tuturor indivizilor.

Prin urmare, caracterele deosebitoare între elementele sensibile de o parte 
şi produsele abstracţiei de cealaltă parte, sunt provenite din perspectiva 
deosebită pe care o au unele în deosebire de celelalte. înţelesul celor dintâi 
decurge din structura Jor sensibilă; inţelesul celor din urmă din structura lor 
suprasensibilă. Diferenţa de perspectivă nu justifică însă părerea că aci ne 
găsim înaintea imui dualism‘radical şi ireconciliabil. Iii mintea omenească: 
elementele sensibile nu sunt în luptă cu elententele raţionale, ci ele se sprijină 
reciproc. Fără conştiinţa comparaţiei, şi în genere fără înţelesul intuitivr 
care rezultă din structura intuiţiei, n’ar fi fost niciodată posibilă abstracţia, 
şi tot aşa fără desvoltarea abstracţiei n’ar fi fost posibilă continuitatea 
atenţiei care produce diferenţiarea intuiţiei şi a reprezentării. Impulsul şi-l 
ia al3stracţia din raporturile intuiţiei, dar în acelaş timp atenţia care dă 
structura intuiţiei, nu găseşte sprijin mai puternic decât în ridicarea per
spectivei suprasensibile. Departe de a fi în luptă, (^ele două elemente 'se spri
jină şi colaborează la o operă comună: la desvoltarea inteligenţei,

începând cu Aristoteles o mulţime de teoreticiani susţin însă dualismul 
ireconciliabil dintre sensibilitate şi raţiune,^sau în termenii problemei noastre, 
dintre asociaţia elementelor sensibile şi judecată. TDupă o ultimă şcoală 
de teoreticiani, aceea a phenomenaliştilor care urmează pe Husserl, conştiinţa, 
omenească, printr’un fel de înţelegere a ei directă, ar prinde fiinţa lucrurilor , 
în ceeace acestea au ca permanent şi identic, fără nici un amestec cu in-
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tuiţia sensibila. Aceasta din unnă, ca funcţiune a simţurilor, este legată de 
caracterele sensibilităţii individuale şi circumstanţiale, şi nu poate duce decât 
la cunoştinţe empirice; pe când cealaltă se ridică deasupra sensibilităţii şi dă 
adevărul. Cu puţine modificări, aceasta este părerea exprimată de filozofii 
antici cari vedeau în raţiune un isvor de cunoştinţe cu totul-deosebit de sen
sibilitate. Chiar când partizanii acestor teoreticiani nu ajung la un dualism 
aşa de radicalr ei susţin totuş, cu şcoala din Wuerzburg, separaţiunea înţele
sului abstract de înţelesul intuitiVj şi existenţa primului fără participarea 
celui din urmă. In schimb, teoreticianii opuşi dualismului cad în exageraţia 
cealaltă. Ei nu vor să recunoască înţelesului abstract nici o deosebire de in
tuiţie, şi în consecinţă nu văd în el decât o rezumare a experienţei sensibile. 
Judecata după dânşii este o simplă asociaţie de reprezentări. Când asocia
ţia este des repetată şi devine o obişnuinţă a gândirii, ea ia caracterul do 
adevăr universal şi necesar.

Intre exageraţiile extreme ale acestor păreri, sunt de preferat exagera- 
ţiile teoreticianildr dualişti, fiindcă în ele se păstrează cel puţin caracterele 
deosebitoare dintre intuiţie şi înţeles abstract, peste care nu se poate trece. 
Cele două trepte ale înţelesului se deosebesc între dânsele prin caractere bine 
fixate. Asociaţia reprezentărilor sensibile este lipsită de activitatea prin care 
conştiinţa ia o atitudine de afirmare sau de negare, cum avem în judecată; 
asociarea se impune pasiv, pe când judecata se impune prin inflexiunea ac
tivă a conştiinţei. Structura simţirilor în intuiţie eete opera conştiinţei in
dividuale, pe când structura noţiunilor este opera conştiinţei sociale. Sen
sibilitatea nu cunoaşte adevăr şi eroare, pe când judecata cimoaşte, căci între 
raporturile pe care abstracţia le prezintă, conştiinţa trebuie să aleagă, după- 
principiul identităţii şi al contradicţiei, nu ca la intuiţie unde raporturile sunt 
fixate de structura sensibilităţii. Judecata se sprijină peT înţelesul invariant, 
al noţiunii,'pe când asociaţia pe dispoziţiunile schimbătoare ale memoriei 
individului.

Sub aceste deosebiri bine fixate se ascunde cu toate acestea un plan uni
tar al desvoltării vieţii sufleteşti. Vieaţa sufletească are nevoie de ambele pers
pective. Intre sensibil şi raţional nu există prăpastia de care ne vorbesc dua- 
liştii. Examinând de aproape termenii problemei noastre, în luminile ştiinţei 
actuale, constatăm că în părerile extremiste expuse mai sus se găsesc'multe 
erori. In primul rând, o eroare gravă este teoria subînţeleasă de către toţi 
dualiştii, că elementul sensibil este numai o apariţiune întâmplătoare în con
ştiinţa individului, pe care nu se poate fundă adevărul ştiinţific, şi că de altă 
parte, elementul raţional este instrumentul indispensabil al ştiinţei, din cauză 
că el n’are nimic de comun cu cel sensibil. Nici elementul sensibil nu este o 
apariţiune întâmplătoare, nici elementul raţional nu este fără legătură cu sensi
bilitatea. Ele sunt unul ca şi celălalt fapte de conştiinţă, şi ca fapte de conştiinţă 
sunt strâns legate în acelaş determinism sufletesc. Elementul sensibil ne apare 
ta întâmplător, întrucât nu-1 legăm cu condiţiunile care. îl preced şi efectele 
care îi urmează, adică întrucât îl observăm în mod neştiinţific. Această proce-
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dâre a putvt fi permisă pe timpul filozofilor antici, dar nu şi astăzi. Un om 
de ştiinţă astăzi nu se mai îndoeşte de strânsul determinism al faptelor din 
conştiinţa individuală. Toate legile psihologice găsite până acum, şi sunt găsite 
puţine faţă de acele ce rămân a se mai descoperi, confirmă acest determinism. 
Dacă elementul sensibil nu este o bază pentru înţelesul abstract, cauza nu stă 
în natura lui de apariţiune întâmplătoare, ceeace el nu este în tot cazul, ci 
în natura lui de fapt al conştiinţei individuale. înţelesul abstract trece de sfera 
individualităţii. Dar dacă trece de sfera individualităţii, cum poate totuşi indi
vidul să-l aibă în Conştiinţa sa particulară? Nu au atunci dreptate acei cari 
afirmă că înţelesul abstract vine pe o cale debsebită de aceea t, înţelesului 
intuitiv, şi se sprijină pe o natură cu totul opusă sensibilităţii? Cu aceste între
bări venim la o a doua mare . eroare oin părerile dualiştilor.' Ei socotesc con
ştiinţele individuale ca tot atâtea microcosmuri suverane în mijlocul naturii, 
despărţite prin hotare veşnice. Această afirmare este în contrazicere cu cele 
mai elementare cunoştinţe biologice. Intre indivizii aceleiaşi specii există 
corelaţiuni organice, transmise prin hereditate, care dă speciilor caracterul de 
unităţi. Corelaţiunile acestea există şi se transmif; dar ele nu apar în conşti
inţa individului decât indirect prin efectele pe care ele le produc. Conştiinţa 
individuală nu ajunge să îmbrăţişeze întregul câmp al condiţiunilor de 
care ea este determinată. TVEediul cosmic cuprinde cu mult m^ variate 
excitaţi; decât este dat simţurilor să culeagă. Şi din cele^ culese, se mai 
întunecă încă multe pe drumul spre conştiinţă. Dar toate aceste excitaţii nu 
sunt pierdute pentru vieaţa organismelor. Corpul acestora le înregistrează şi le 
semnalează; efectele lor apoi când şi când tot ajung în conştiinţa fiecărui individ. 
-Legate între ele .prin corelaţiuni organice, şi sub influenţa aceluiaş mediu 
cosmic, infinit de bogat în excitaţii, conştiinţele individuale nu sunt aşadar 
atât de despărţite între ele cum cred dualiştii. Fondul vieţii dă tuturor conştiin
ţelor ii dividuale un sensoriu comun, adică o urzeală comună. Pe acest sensoriu 
comun se riaică structura înţelesului abstract. Când copilul, privind la chipul 
mamei sale, înţelege intenţiuiiea mimicei şi îi răspunde, cu toate că ochiul 
său ca simţ este inform, şi raţionamentul său nu există/, când sălbaticul 
înţelege din atitudinea .semenului său toată felurimea emoţiilor ; când şi cel 
mai inexperimentat dintre oameni înţelege simbolul în vorbire, în găteală, 
în joc, în cult religios, în artă, etc., deşi nimeni nu i-a desluşit logica 
simbolizării; în toate aceste cazuri şi altele analoage, înţelegerea se face, fiindcă 
la baza conştijnţelor individuale stă sensoriul comun. înţelegerea intuitivă 
se îngrădeşte în structura simţirilor, şi rămânând în sfera individualităţii' 
nu se contrazice niciodată, ea este totdeauna conformă cu firea individului; 
deasupra acestei înţelegeri însă, este aceea care se stabileşte între mai multe 
conştiinţe, înţelegerea dela om la om, şi care poate să se contrazică, dacă 
nu urmează în mod voit acordul cu sine însăşi în vederea acordului între toţi.

Toate cajacterele înţelegerii abstracte decurg din rolul ei,' ca înţelegere 
între indivizi. Individul neputând transmite semenului său înţelegerea intui
tivă, care îi este proprie lui şi în veci nedespărţită, îi transmite înţelegerea
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abstractă dobândită din compararea intuiţiilor, şi care înţelegere p,oate fi 
redată prin semne reprezentative, cuvinte şi simboale văzute.

In sfârşit, o altă eroare a analiştilor şi poateş greşala cea mai plină de con
secinţe,' este că ei nu ţin seamă de dependenţele care există între vieaţa înţe
lesului abstract şi desvoltarea- sensibilităţii individului. înţelesul abstract ar 
trebui să fie, după teoria dualismului, lipsit de desvoltare, adică oarecum per
fect dela început, — lumină din lumină, cum zice dogmatica creştină; de fapt 
însă, înţelesul abstract, întrucât este obiectul psihologiei, se prezintă într’o 
desvoltare treptată, după vârsta şi după mediul în care trăeşte individul. Apoi, 
relaţiunile lui cu dispoziţiunile sensibile se menţin strâns unite şi dau loc la 
formarea de tipuri intelectuale: deosebim pe gânditorii de tipul subiectiv şi de 
tipul obectiv, de tipul sintetic şi de tipul analitic, eţc.rşi în toate aceste cazuri 
•constatăm că este o strânsă corespondenţă între dispoziţiunile sensibile şi 
•raţiune. Atenţia, funcţiunea prin care se realizează structura intuiţiei, indică, 
prin 'S’ariaţiunile ei, şi direcţiunea pe care o-ia vieaţa înţelesului. Tipul gândi
torului conc(intrat în sine şi tipul gânditorului împrăştiat după impresiunile 
externe depind de atenţie. Chiar deosebirile din funcţionarea simţurilor nu 
sunt .fără ecou în desvoltareaxpe care o ia înţelesul al)stract. Un individ fără 
agerime în perceperea simţurilor, este departe de a egală pe unul care este 
dotat cu o ageră funcţionare a sensibilităţii. Toate aceste cazuri şi alte multe 
sunt în contrazicere cu teoria dualistă. înţelesul abstract răsare din înţelesul 
intuitiv cum răsare tulpina şi ramurile plantei din rădăcinile acesteia. La 
alt rol este chemat înţelesul abstract negreşit, dar aceasta nu împiedică totuşi 
ca el psihologiceşte să rămână într’o strânsă unire cu cel intuitiv. Dacă în 
observaţiunea internă şi în experienţele făcute asupra' gândirii unirea nu 
apare2 aceasta nu este o dovadă de inexistenţa ei. Conştiinţa nu dă faptele 
sufleteşti după înlănţuirea lor adevărată, ci după gruparea lor de moment. Este 
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CAPITOLUL V.
1. Definiţia inteligenţei. — 2. Dependenţa inteligenţei de anumite funcţiuni 

sufleteşti. — 3. Gradele şi diferitele tipuri de inteligenţă. — 4. Măsurătoarea inteli
genţei. — 5. Selecţia profesională.

1. DEFINIŢIA INTELIGENŢEI. — Structura intuiţiei condiţionează 
orientarea vieţii biologice. Animalele, afară de om, se opresc de regulă la 
treapta de înţelegere pe care o dă structura intuiţiei. Cum aceasta nu va
riază decât după lungi perioade de timp, mişcările animalelor ni se par stabile, 
şi le numimo instincte. Omul depăşeşte structura intuiţiei. El îşi formează, din 
realitatea sensibilă a intuiţiilor, o structură nouă, aceea a înţelesului abstract,, 
în care intuiţiile primitive sunt înlocuite prin raporturile dintre ele. Această 
nouă structură, pe o bază cu mult mai largă decât aceea a sensibilităţii, 
dă orientării omului o plasticitate necunoscută animalelor. ^Mişcările omului 
par libere, fiindcă fiecare mişcare a lui stă în legătură nu numai cu anumite 
elemente dintr’o intuiţie, ca la animal, ci cu grupuri de intuiţii, cărora 
ea le poate servi ca expresiune simbolică. Din această cauză orientaţia 
omenească este emancipată de condiţiile prezentului. Ea este. detenninată 
de mecanismul structurii înţelesului abstract, adică de gândire, care la fiecare 
individ îşi are caracterul său particular după mediu, însuşiri şi experienţă. 
Animalul se. orientează instinctiv, pe când omul, pentru a se orienta, trebuie 
să combine diferitele mijloace pe care i le dă gândirea. Combinarea poate fi 
fericită sau nu, după cum este gândirea. Când gândirea este la înălţimea îm
prejurărilor, adică ea găseşte în mecanismul său mijloacele de care este nevoie^ 
atunci orientarea se numeşte inteligentă. Om inteligent este acela cate 
obţine prin gândirea sa un maximum de rezultate. Prin opoziţie, se numeşte 
neinteligent, liu atât omul insuficient la gândire, căci în acest caz se găseşte 
fiecare om faţă de' împrejurări din cale afară de grele, cât omul care, având 
gândirea, nu ştie să o întrebuinţeze în mod util. Inteligenţa consistă dar în 
buna organizare a funcţiunilor gândirii, şi nii în însăş natura acestor func
ţiuni. Un intelectual de elită, ^dică un gânditor deprins să suie cele mai înalte 
trepte ale abstracţiei, nu este totdeauna şi inţeligent. Este inteligent acela 
care, pe lângă că posedă însuşiri intelectuale, este în măsură să scoată din coor-' 
donarea acestora rezultatul de care are nevoie. Inteligenţa este dar, în bunul 
înţeles al cuvântului,* o îndemânare dobândită din buna organizare a func
ţiunilor gândirii.- (Acesta este înţelesul în care este luată inteligenţa în ulti
mele scrieri de psihologie. In psihologia veche şi la mulţi psihiatri întâlnim 
şi un alt înţeles cii mult'mai general, şi anume: inteligenţa ar fi totalitatea 
funcţiunilor intelectuale. Dar pe lângă că un aşa înţeles este nedeterm.inat, el 
este şi inutil. Pentru totalitatea funcţiunilor intelectuale avem cunoaşterea 
sau cunoştinţa. Cu înţelesul acesta larg, inteligenţa nu s’ar opune neinteligenţei^ 
ci stupidităţii sau inconştienţei).
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De ce studiul inteligenţei interesează de aproape pe psiholog, este uşor de 

•explicat. ‘ Gândirea este dată individului omenesc, nu pentru a se contemplă cu 
•ea, ci pentru a fi pusă în valoare, adică pentru a face cu ea o întrebuinţare inte
ligentă. Li omenire, luată ca totalitate, întrebuinţarea gândirii în mod inteli
gent poate fi neglijată faţă de desvoltarea gândirii însăşi —deaceea în istoria 
culturii nici nu se vorbeşte de inteligenţă, ci de idei şi de instituţii; dar nu 
tot aşa este în vieaţa individului. Acî îndemânarea* are drepturi de întâietate. 
Individul hu se poate menţine în vieaţa decât întrebuinţând în mod econo
mic şi util gândirea la scopurile sale particulare. Psihologia n’ar da o cuno-' 
ştinţă completă despre vieaţa sufletească a individului, dacă n’ar studia gân
direa si sub punctul de vedere special al inteligenţei.

2.' DEPENDENŢA INTELIGENŢEI DE ANilMITELE FUNCŢIUNI 
SUFLETEŞTI. — Prima întrebare pe care şi-o pune acela care studiază 
inteligenţa este dacă nu cumva există o dependenţă între inteligenţă şi o 
anumită funcţiune- sufletească.

O anumită fmicţiune, singură, nu condiţionează inteligenţa. Pe rând, cer
cetătorii s’au gândit să pună inteligenţa în dependenţă, când de funcţiunile 
cele mai înnalte ale abstracţiei, când de funcţiunile sensibilităţii; nici una 
dintre păreri însă nu a găsit o recunoaştere unanimă. Părerea dominantă 
înainte era, că inteligenţa consista în nivelul ridicat al înţelegerii şi al judecăţii. 
Inteligenţa se confundă oarecum cu originalitatea gândirii. Afirmarea aceasta 
nu este contra adevărului,, dar ea nu cuprinde tot adevărul. Poate fi o inteli
genţă şi pe un nivel mai jos de gândire, când rezultatul ce se obţine prin ea 
este satisfăcător. Nu putem refuză calificativul de inteligent unui copil, şi 
chiar unui animal, când manifestările lor întrec media obişnuită. S’a zis de 
alţii, că inteligenţa ar consistă mai ales în uşurinţa de a dobândi cunoştinţe 
noui. Şi acest răspuns este unilateral. Inteligenţa este riu numai teoretică, ci şi 
practică. Alţii au pus înainte dependenţa în care ^ăsim totdeauna inteligenţa 
de funcţiunea atenţiei. Este drept că om inteligent, fără a fi în acelaş timp şi 
atent, nu există. La baza gândirii stă atenţia, şi fără gândire nu este inte
ligenţă. Dar creşterea inteligenţei nu stă în dependenţă directă de creşterea 
atenţiei; sau mai bine zis: cu o intensificare a atenţiei nu obţinem o intensi
ficare proporţională a inteligenţei. Atenţia este o condiţie generală nu numai 
a inteligenţei, ci a multor alte fapte sufleteşti. Toate câte au legături cu 
structura intuiţiei, şi în acest caz sunt nu numai faptele intelectuale, ci şi 
cele afective şi voluntare, sunt coridiţionate de funcţiunea atenţiei.

Prin urmare, funcţiunea atenţiei este prea generală pentru ca să dea ex
plicarea specială a inteligenţei. Tot aşă şi cu memoria. Ia care s’au referit alţii. 
Inteligenţă fără memorie nu poate fi; dar nu de memorie depinde inteligenţa. 
Sunt indivizi cu memorie vastă, dar cu inteligenţă mediocră, sunt chiar şi 
imbecili cari se bucură de o memorie extraordinară. Mai curând de memoria 
combinatoare sau de imaginaţie ar putea să depindă inteligenţa. Cel puţin 
uşurinţa de a combină, care este la baza amaginaţiei, este caracteristică inteli
genţei. Dar este şi acî un obstacol. Combinaţiile imaginarţiei. se petrec într’o
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lume-nereală, pe când inteligentul combină în lumea reială. Imaginativul poate 
fi şi inteligent, dar inteligentul este totdeauna ceva mai mult decât un ima- 
ginativw Să depindă inteligenţa de funcţiunile sensibilităţii, şi anume de age
rimea simţurilor, de uşurinţa şi precizia mişcărilor, de fineţa cu care se 
percep cele mai mici deosebiri între diferitele simţiri? Şi aceasta s’a susţinutr 
fiindcă din experienţele făcute s’au găsit în foarte multe cazuri legături de 
corespondenţă între inteligenţă şi starea sensibilităţii. O generalizare insă ar 
fi şi acî o greşeală. Vieaţa simţurilor este de sigur o condiţie necesară a func- 
•ţiunilor intelectuale, şi variaţiunile ei s’au resimţit de către acestea din urmă^ 
dar de o dependenţă strâusă care să explice însăş inteligenţa, nu poate fi 
vorba. Inteligenţe remarcabile se susţin cu toate lipsurile pe care ele le- 
găsesc în vieaţa simţurilor, şi de multe ori tocmai în rolul de compensaţii 
pentru aceste lipsuri, iar de altă partel) desăvârşită structură senşibilă nu este* 
totdeauna urmată de inteligenţă. Există o autonomie a inteligenţei, cu toate* 
că ea este condiţionată de vieaţa simţurilor şi de principalele funcţiuni sufle
teşti. Această autonomie o recunosc tocmai ultimele cercetări în materie. W. 
Stern care le-a rezumat pe acestea într’o interesantă carte, Die IntelUgenz der 
Kinder und Jugendlichen, 3-a Ed. (1922), defineşte inteligenţa ca fiind însuşirea, 
generală a individului de a-şi potrivi gândirea la cerinţele noui: ea este însu
şirea sufletească al individului de a se adapta la nouile sarcini şi condiţiuni ale* 
vieţii. Scriitorii de limbă engleză întrebuinţează în definiţie' şi cuvântul de abi
litate. Inteligenţa este aşadar*deosebită de fiecare funcţiune sufletească luată 
în parte; ea consistă în organizarea mai multora; ea este în special organizarea 
gândirii în vederea dificultăţilor pe care le întâmpină individul în vieaţă. Adău
găm numai, ca o corectare a definiţiei date de W. Stern, că este indiferent 
dacă dificultăţile simt cerinţe noui sau vechi, căci inteligenţa este ori de câte: 
ori dificultăţile sunt învinse cu economie de timp şi de muncă.

De întrebarea de mâi sus sunt imediat legate şi întrebările, dacă inteli
genţa este de un fel, sau de mai multe feluri; dacă ea este o însuşire f«rmală„ 
care stă de sine peste celelalte fimcţiimi sufleteşti, sau este împărţită după 
natura acestora din urmă? Organizarea, pe care se ridică inteligenţa,.poato 
fi, bine înţeles, de mai multe feluri. Ea poate prezintă diferite grade şi dife
rite tipuri. Gradele vin din desvoltarea inteligenţei în legătură cu vârsta şi 
cu mediu] de vieaţă ale individului; tipurile, din structura pe care o ia orga
nizarea fimcţiunilor, prin precumpănirea imeia sau alteia dintre acestea. 
Vom înşiră pe cele mai principale.

3. GKADELE ŞI DIFEKITELE TIPUKI DE INTELIGENŢĂ. — Copi
lul începe prin a denuipî lucrurile prin cuvinte concrete, fără a-şi. fixă Însuşi
rile şi relaţiile lor. El este oarecum substantival, înainte de a fi adjectival şi ad
verbial. Pus să istorisească aceea ce ştie, el va redă amintirile, desprinzându-le 
din cursul lor normal, prin frânturi de fraze. Mai târziu, cu înaintarea vârstei., 
amintirile se întregesc şi se leagă între ele. Cel mai inteligent copil nu are alt 
mod de a se exprinră. Deasemene^ uii om incult. Acesta, ca şi copilul, preferă, 
să se exprime în substantive concrete, deşi nu-i lipseşte intuiţia relaţiilor
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dintre lucruri. Structura inteligenţei sale nu este ajunsă la gradul potrivit de 
abstracţie. Dar şi copilul, ca şi omul incult, pot fi totuş inteligenţi în corn- 
paraţie cu semenii lor. Inteligenţa lor însă este de un grad mai jos. Intre 
gradul lor de jos şi între cel de sus, în care găsim pe oamenii maturi şi culţi„ 
este o trecere naturală, o suire continuă. Gradele d^i suire sunt inerente 

.dfesvoltării inteligenţei, şi le regăsim în toate cazurile aceleaşi. Sunt alte 
grade care - sunt determinate de insuficienţe sufleteşti. 'Astfel insuficienţele 
de memorie, de atenţie, de voinţă, etc. sunt urmate de tot atâtea posibili
tăţi de micşorare ale inteligenţei. Când, în loc de insuficienţe, sunt dispp- 
ziţiuni excepţionale, atunci înregistrăm creşteri exepţionale în activitatea 
inteligenţei. Prin urmare, grade de inferioritate şi grade de superioritate,, 
excepţiunile nu constituesc forme speciale şi caracteristice. Când aceste diiL 
urmă se produc, avem tipurile. Tipurile suiit variaţiile durabile ale organi
zării inteligenţei. Intre ele nu aţe sens comparaţiunea. Nu este un tip inferior 
şi altul superior, ci fiecare tip de inteligenţă este singurul potrivit pentru a 
produce anumite rezultate. Intre tipurile mai caracteristice, distingem urmă
toarele: a) Tipul inteligenţei practice şi tipul inteligentei teoretice. Cel dintâiu se 
-desvăluie în îndemânarea cu care unii indivizi îşi potrivesc cu repeziciune fap
tele după constelarea împrejurărilor. S’ar putea zice că ei reacţionează instinc
tiv, atât de repede merg la ţinta pe care o urmăresc. Evident, ţinta lor este 
un interes personal. In aceleaşi condiţiuni puşi, acei cari aparţin tipului inte
ligenţei teoretice se pierd în cumpăniri şi argumentări. Tipul practic vede ca. 
într’o intuiţie motivele pentru şi contra, şi se decide fără ezitare, ca după o 
judecată intuitivă, pe când tipul teoretic clasează, subsumează, coordonează^ 
motivele, şi nu se decide decât printr’o înlănţuire de judecăţi. Tipul practic, 
rătăcit în rânduT oamenilor de ştiinţă, este un dogmatic pedant, iar tipul teo
retic, în lumea oamenilor de afaceri, este un diletant, l) Tipul subiectiv şi tipul 
obiectiv. Mai mulţi elevi de şcoală puşi să descrie un obiect simplu, au să se 
deosebească mult în compoziţiile lor. Clasând compoziţiile, găsim două ten
dinţe mai principale. Una spre descrierea subiectivă. Elevii, cu asemenea ten
dinţe, nu scriu ceea ce văd, ci ceea ce ei resimt la vederea obiectului. Este 
s. ex. să se descrie o ţigară: ei vor expune, emoţiile simţite la vederea ţigării, 
după fumarea ţigării, sau după o plimbare cu ţigara în gură, etc., şi mai de
loc nu vor insistă asupra proprietăţilor tutunului şi asupra înfăţişării obiective 
a ţigării. Aceasta o vor face ceilalţi elevi, cari vor neglija tocnaai preocupările 
celorlalţi. Cei dintâi aparţin tipului subiectiv, ceilalţi tipului obiectiv. îndrep
taţi fiind cei dmtâi spre ocupaţii literare, şi cei din urmă spre ocupaţii de ştiinţă 
positiv.ă, vor dobândi unii şi alţii rezultate egal de strălucite, c) Tipul analitic 
şi tipul sintetic. O experienţă făcută iarăş cu elevii, şi încă cu cei mici de tot, 
ne desyăluie deosebirile între aceste două tipuri. Vrem să alegem metoda cea 
mai lesnicioasă pentru a învăţă pe elevii mici să cetească. In scopul acesta 
putem, sau să dăm pe rând literile din care se compun cuvintele şi cetirea să. 
se facă silabisindu-se, sau să dăm cuvintele întregi, pe care elevii au să înveţe 
a le cunoaşte, in totalităţi, ca pe fotografii. învăţatul repede al cetirei nu se-
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face indiferent cu o metodă sau alta. Cu unii elevi reuşeşte prinaa metodă, pe 
când cu alţii cea de-a doua. Cei dintâi aparţin tipului analitic, cei din urmă 
tipului sintetic. După ce au rupt-o cu primele dificultăţi şi au început să ce
tească, la cei din grupul analitic vom observă mai multă judecată critică : 
ei vor ceti încet, dar^cu multă băgare de seamă, pe când cei din grupul sin
tetic vor ceti repede, dar cu greşeli. Avantajele fiecărui tip se acceiituiaza în . 
decursul şcolarităţii.' Din grupul analiticilor ies bunii filologi şi savanţii; din 
grupul sinteticilor, artiştii, d) Tipul receptiv şi tipul spontan. La cel dintâiu 

- predomină memoria, la cel de-al doilea imaginaţia. Ih faţa unei .dificultăţi de 
învins, receptivul se înarmează cu documente, spontanul cu perspective. Kecep- 
tivul nu ia o hotărâre decât provocat de repeţite îndemnuri din afară, spon
tanul se hotăreşte din propriul său îndemn. Aceste două tipuri se mai numesc 
reproductiv şi productiv. Când un tip de inteligenţă se sprijină pe o excepţio
nală desvoltare cerebrală, atunci avem e) Talentul şi geniul. Avem' talentul, 
câiid desvoltarea cerebrală mijloceşte numai uşurinţa producţiei, dar nu şi 
originalitatea; geniu, când uşurinţa merge deopotrivă cu originalitatea pro
ducţiei. Fiecare tip de inteligenţă poate să-şi- aibă talentele şi geniile sale. 
Nu există tip preferat. Sunt' talente şi genii practice, cum sunt şi teoretice; 
subiective ca şi obiective; sintetice ca şi analitice; receptive ca şi spontane, etc. 
Fiecare organizare durabilă a funcţiunilor intelectuale, când acestea sunt excep
ţional de desvoltate, poate să ducă la rezultate strălucite, pe care lumea să 
le pună pe seama talentului sau geniului.

Gradele şi tipurile de inteligenţă de care am vorbit până aci, ori şi câte 
deosebiri ar prezintă între ele, nu scot pe individul la care le întâlnim, din 
rândul oamenilor normali. Copilul ca şi incultul, la ori şi ce grad de inteligenţă 
s’ar găsi' copiii ca şi oamenii maturi, ori şi cărui tip de inteligenţă ar aparţine, 
suat cu toţii normali. Există însă grade şi tipuri de inteligenţă la anormali. Este 
bine să le cunoaştem şi pe acestea, pentru a avea înaintea noastră toate felu
rile de organizară a funcţiunilor intelectuale, deşi la ele nu poate fi vorba de 
o organizare avantajoasă pentru adaptarea individului. Avem grade anormale 
ale inteligenţei la: idioţi, imbecili, debili şi proşti. Idiot se numeşte omul care 
nu poate comunică cu semenii săi, fiindcă nici nu poate vorbi, nici nu poate 
înţelege vorba. Nivelul lui intelectual este egal cu acQla unui.copil sub doi ani. 
Imbecilul este ceva mai înaintat, dar puţin în stare să comunice cu ceilalţi 
oameni. Inteligenţa lui deabiă atinge nivelul unui copil de şeapte ani. Debil 
este ori şi ce om a cărui inteligenţă este rămasă staţionară la nivelul pe care 
l-a ajuns în copilărie. Prostul este ceva mai greu de definit. El comunică şi este 
mai sus de nivelul copilăriei. Dar inteligenţa lui, deşi nu este staţionară, este 
izbită de insuficienţe iremediabile. Prostul nu ştie deosebi esenţialul de secun
dar ; nu ştie generaliză în mod logic, ci generalizează dea’ndoasele, făcând din- 
tPun caz particular o lege, dintr’o întâmplare un principiu; el nu are putere 
de judecată; nu. are convingeri, ci îndărătnicie; este de obiceiu mesociabil. 
tipurile anonnale ale inteligenţei nu prezintă simetria pe care am întâlnit-o 
la tipurile normale. Unele dintre ele pot fi considerate ca Simple turburări ale
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inteligenţei sănătoase. Astfel leziunile sau atrofiile parţiale ale sistemului ner
vos aduc după ele turburări în funcţiunile simţirii, intuiţiei, abstracţiei, etc, 
cu care sunt legate apoi sdruncinări mai mult sau mai puţin profunde în 
mecanismul inteligenţei. Aceste sdruncinări nu produc adevărate tipuri, ci 
simple deviaţiuni dela normal. Ele pot fi provocate şi prin intoxicarea indivi
dului cu anumite substanţe ca: alcoolul, haşişul, cocaina, opiul, etc., sub in
fluenţa repetată a cărora inteligenţa ia întorsături caracteristice, pe care le 
găsim adeseori descrise în literatura timpului nostru. Ori şi ce otrăvire a siste
mului nervos aduce dealtmintreli turburări profunde în inteligenţa individului. 
Tipuri anormale, în înţelesul adevărat al cuvântului, le întâlnim în psihosele 
mari, adică în îmbolnăvirile totale ale sistemului nervos. Aci întâlnim sminte
lile sistematizate ale inteligenţei: grandomania, melancolia, interesantele forme 
de paranoia, etc. Aceea ce caracterizează toate aceste tipuri anormale, este 
atitudinea falsă pe care o ia eul individului faţă de realitate. Grandomanii se 
cred atotputernici, atotştiutori, atotfăcători; melancolicii sunt veşnic perse
cutaţi şi nedreptăţiţi; paranoicii cred că totul să învârteşte înjurul lor, că 
nimic nu se întâmplă pe lume, decât în vederea persoanei lor. Câte odată 
acelaş bolnav prezintă în mod succesiv două tipuri contrastante: o perioadă 
de timp este grandoman, şi o perioadă de timp melancolic. Aceasta dovedeşte 
că organizarea funcţiunilor intelectuale urmează deaproape vieaţa afectivă, care 
are într’însa tocmai acest ritm al contrastului.

4. MĂSUEĂTOAREA INTELIGENŢEI. — De gradul inteligenţei depinde 
în bună parte orientarea şi valoarea individului în vieaţa practică. Prin ea 
stabilim, în special, poziţia relativă a inteligenţei unui copil faţă de aceea a se
menilor săi. Diagnosticarea aptitudinilor individului vine în urmă, înlesnită 
fiind de măsurătoare.

Cum se măsoară inteligenţa unui individ?, Punând în comparaţie produ
sele sale cu ale altora, aşa cum de mult procedau medicii alienişti pentru a 
deosebi pe nebuni de normali, şi cum procedau în şcoală pedagogii notând pe 
elevi. Psihologii n’au avut decât să înbunătăţească procedeul cunoscut de mult. 
In primul moment, ei au întrebuinţat pentru aceasta numitele puneri la probă, 
sau teste (engl. test, a probă, a testă), care se deosebesc de procedeele vechi, 
prin aceea că ele au în vedere măsurătoarea fiecărei funcţii în parte din câte se 
organizează inteligenţa, aşă că prin ele se pătrunde mai adânc în constituţia 
acesteia, lucru la care nu se puteă ajunge înainte; apoi, tot în deosebire de 
vechile procedee, testele sunt aplicate în condiţii uniforme la un mare număr 
de indivizi, iar rezultatele obţinute prin ele se pot formulă cantitativ, ceeace 
este o mare uşurare pentru comparaţia şi în urmă pentru fixarea măsurătoarei.

In plus încă, testele mai au avantajul de a fi de scurtă durată, nu ca 
notările pedagogilor bunăoară, care cer un timp apreciabil pentru fiecare indi
vid în parte. Poate că acest ultim avantaj a şi făcut ca întrebuinţarea lor să 
fie prea repede răspândită, şi să dea loc la multe exageraţii şi naivităţi (în 
America, mai ales), în urma cărora mulţi psihologi, pe nedrept, le-au pus la 
îndoeală ori si ce folos.
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Testele sunt experienţe simple şi scurte făcute asupra diferitelor func
ţiuni sufleteşti, luate în parte, în scopul de a măsură gradul producţiei lor. 
Prin ele punem la probă pe individul a cărui inteligenţă intenţionăm să o mă
surăm ca să se arate la ce distanţă vede, aude, etc.; care este minimul de diferen- 
ţiare pe care îl percepe între două simţiri de pipăit, de greutate, etc.; dacă 
este în stare să mişce mâna, degetele, braţul, după un anumit plan; dacă ştie 
pune ordine între obiectele care i se dau, s. ex.: dându-i diferite cuburi de 
volum egale, dar de greutăţi deosebite, dacă le ştie pune în ordinea creşterii 
greutăţii, ori bucăţele de hârtie colorate, în ordinea culorilor, ori versuri date 
la întâmplare, în ordinea rimei şi înţelesului, ori noţiuni ştiinţifice, în ordinea 
lor de abstracţiune, ori elementele desfăcute dintr’un tablou, în sinteza natu
rală a tabloului original, etc.; dacă poate completă naraţiunea unei scene, din 
care se lasă afară cu dinadinsul câteva cuvinte; dacă poate calculă din gând adu
narea a trei numere, a patru numere, a cinci numere, etc.; dacă ştie să com
pleteze o definiţiune începută, sau un raţionament; dacă înţelege absurditatea 
unui fapt sau a unei afirmaţii; în sfârşit, nu este probă pe care n’am putea-o 
încercă pentru a ajunge să constatăm rezultatul positiv sau negativ în 
activitatea unei funcţiuni (de sensibilitate, de intuiţie, de abstracţie, etc.) a 
individului supus măsurătoarei. Am întrebuinţat un test, bunăoară am dat o 
naraţie, în care lipseau cuvinte, cerând să se completeze, şi individul A a 
executat cu uşurinţă această lucrare, pe când B, de aceeaş vârstă, cu greutate, 
iar C tot de aceeaş vârstă n’a executat-o de loc: vom clasifică pe A ca primul 
inteligent, B al doilea şi C al treilea. Se găsesc A, B şi C de vârste deosebite 
şi anume A este cel mai tânăr dintre ei, atunci vom trage concluzia că A 
este deasupra normalului, iar B şi C probabil în media normalului, sau sub 
normal. Kepetând experienţa cu un număr mare de indivizi ne constituim o 
medie a normalului, deasupra căreia vom aveă pe cei mai inteligenţi, iar de 
desubtul căreia vom aveă pe subinteligenţi. In acelaş fel putem procedă şi cu 
alte teste. Cu testul naraţiei am pus la probă funcţiunea de combinare; cu cele
lalte teste putem pune la probă şi alte funcţiuni. Nu este funcţiune la care 
să nu putem adaptă un test, fie ea de sensibilitate sau de abstracţie. In 
experienţa cu teste subînţelegem că superioritatea sau inferioritatea constatată 
în producţiunea unei funcţiuni ne dă dreptul să conchidem la superioritatea 
sau inferioritatea inteligenţei. Cel inteligent trebuie să aibă o sensibilitate mai 
ageră, o intuiţie mai bogată, o structură logică mai înaintată. Dar să fie 
această concluzie totdeauna exactă? Există între inteligenţă şi fiecare func
ţiune în parte o aşă dependenţă simplă, încât din creşterea sau descreşterea 
fiecăreia dintr’acestea să putem face o măsurătoare pentru inteligenţă? Nu se 
stabilesc între funcţiuni şi unitatea lor de organizare, raporturi mai complexe 
decât acelea de simplă proporţionalitate? Din practică noi ştim, că nu toate 
funcţiunile sufleteşti urmează în pas egal desvoltarea inteligenţei. Sunt 
funcţiuni care se desvoltă treptat cu vârsta, indiferent dacă desvoltarea 
inteligenţei le urmează sau nu. Copiii cei mai debili la minte au câteva func- 
ţiuui sufleteşti la un nivel egal cu semenii de vârsta lor. Copiii cei mai inteli-
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genţi iarăşi nu pot sări peste barierile pe care le pune vârsta. Prin unnare, mă
surătoarea inteligenţei este departe de a fi o simplă generalizare a măsurătoarei 
făcute asupra unei oarecare funcţiuni în parte. Psihologul Alfred Binet are- 
meritul de a fi văzut, printre cei dintâi, exagerările la care trebuiă să ducă între
buinţarea testelor după un sistem simplist. Dela el avem o modificare impor
tantă care şi poartă denumirea de metoda măsurătoarei Binet-Simon (Simon 
este un doctor parisian, colaborator al lui Binet).

Metoda Binet-Simon vrea să elimineze arbitrariul care decurge din expe
rienţele fragmentare făcute cu teste izolate; şi ca rezultat pozitiv, ea vrea să 
dea o scară metrică a inteligenţei, care să fixeze adevărata vârstă a acesteia, 
înainte de a pune în aceeaş clasă pe mai mulţi elevi, este necesar să ştim 
recrută pe cei cari au un grad similar de inteligenţă. Cu deosebire, dacă 
voim să creăm clase speciale pentru copiii întârziaţi la minte (tocmai însăr
cinarea care se dăduse lui Binet din partea autorităţii comunale din Paris)y 
trebuie să ştim alege pe acei cu acelaş nivel d^ inteligenţă, fiindcă la aceşti 
copii întârziaţi numărul anilor din vârstă nu poate servi drept criteriu de 
clasificare. Mulţi dintre aceştia, la un egal nivel de inteligenţă, au diferenţe de 
vârstă dela doi, trei, şi chiar mai mulţi ani. Testele fragmentare, uzitate 
până acî, nu puteau da lui Bii et această scară de măsurătoare. De aceea el 
imagină o combinare de mai multe serii de ţeste, simple şi scurte, dar 
prezentând dificultăţi din ce în ce mai mari la rezolvare; şi cu aceste serii, 
aşa combinate, el pune la probă inteligenţele a unui cât mai mare număr 
de copii normali, făcând pe cât se poate, ca fiecare serie să dea măsura capa
cităţii de înţelegere a mediei copiilor de o anumită vârstă. Odată obţinută, 
concordanţa dintre media copiilor normali, de aceeaş vârstă, şi seria testelor,, 
pe care aceştia pot să o rezolve în întregime, locul copiilor anormali se fixează 
dela sine, în conformitate cu numărul rezultatelor pozitive şi negative, după 
un calcul foarte simplu şi pe care îl vom vedea îndată. Seriile combinate de 
Binet au fost modificate mai târziu de către psihologii cari le-aii aplicat, în 
diferitele ţări. Idea lui însă a rămas aproape neschimbată. Ea a fost una din 
acelea care au revoluţionat mai adânc practica pedagogică. Seriile lui Binet au 
fost publicate la 1908 în Annâe psycJiologique, L XIV. Noi dăm, acî mai jos7 
modelul de serii care este cel mai răspândit în zilele noastre, şi care este datorit 
lui Bobertag (publicat în Zeitsch. f. angew. Psychologie, 1911 şi 1912). După 
acest model, vârsta inteligenţei se descoperă punând pe elev să răspundă suc
cesiv la testele cuprinse în seriile de mai jos. In dreptul fiecărei serii este indi
cată vârsta. A răspuns copilul la toate testele din seria pentru trei ani, pentni 
patru ani, pentru cinci ani, şi s’a oprit acî, — adică la testele din seria pentru 
şase ani n’a mai putut răspunde, atunci copilul are, la inteligenţă, vârsta de 
cinci ani. Este copilul normal, vârsta aceasta trebuie să corespundă cu vârsta 
corpului. Nu este normal, atunci vârsta corpului va fi una şi vârsta inteli
genţei alta. Dar copilul supus experienţei nu se opreşte brusc la o serie, ci trece 
şi la seriile superioare, răspunzând din ele câte o întrebare, două, şi acesta 
este mai ales cazul anormalilor. Cum aflăm atunci|vârstajnteligenţei lui? Prin-
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tr’un calcul pe care îl vom înţelege îndată după ce vom vedea organizarea seriilor. 
Iată, mai întâiu^ seriile, precedate fiecare de anul de vârstă corespunzător:

Pentru trei ani^ copilul trebuie să ştie: deaîndaratele dela 20 la 1. Numirea a 
1. Să-şi arate giira, ochiij nasul. 2. Repetă patru culori principale. 4. Extragerea a
propoziţii de şase silabe. 3. Repetă două 
cifre. 4. Expune aeea ce vede într’o gra
vură. 5. Numele de familie.

Pentru patru ani: 1. Denumirea sexului. 
2. Denumirea obiectelor arătate. 3. Repe
tarea a trei cifre. 4. Comparaţia între două 
linii. 5. Comparaţia între două greutăţi.

Pentru cind ani: 1. Repetarea propo
ziţiilor de zece silabe. 2. Desemnul unui 
pătrat. 3. Definirea lucrurilor concrete şi 
arătarea scopului la ce servesc. 4. Numă
rarea a patru monezi. 5. Repetarea a 
patru cifre.

Pentru şase ani: 1. Privirea unei gravuri 
şi descrierea ei.. 2. Repetarea propoziţiilor 
de 16 silabe. 3.0 comparaţie estetică. 4. Un 
joc de pacienţă. 5. Trei sarcini mici de 
îndeplinit, dintr’o dată şi fără săde încurce.

Pentru şapte ani: 1. Recunoaşterea 
unei lipse dintr’o gravură. 2. Deosebirea 
între acea ce este la stânga şi acea ce este 
la dreapta. 3. Desemnul unui romb. 4. 
Repetarea de cinci cifre. 5. Cunoaşterea 
monedelor dela 1 centimă la 100 centime.

Pentru opt ani: 1. Comparaţia din me^ 
morie a două obiecte: 2. Numărătoarea

ceva esenţial din lectura unei informaţii 
de jurnal. 5. La trei întrebări uşoare 
răspuns inteligent.

Pentru nouă ani: 1. Definiţia prin sub
sumare logică de noţiuni. 2. Mai multe 
greutăţi puse în ordine. 3. Să se extragă 
80 centime dintr’un franc. 4. Data zilei. 
5. Explicarea unei gravuri prin ajutor de 
întrebări.

Pentru zece ani: 1. Reproducerea a 
şase amintiri dintr’o lectură, din- jurnal. 
2. Cunoaşterea monedelor obişnuite. 3. 
Din trei cuvinte să se formeze două 
propoziţii. 4. Repetarea propoziţiilor de 
26 silabe. 5. Repetarea a şease cifre.

Pentru unsprezece şi doisprezece ani 
Recuiloaşterea unor propoziţii absurde 
2. Formarea unei propoziţii din trei cu 
vinte. 3. La trei întrebări mai grele răs 
puns inteligent. 4. Definiţii abstracte de 
noţiuni. 5. Să se aşeze în propoziţii cu 
înţeles, cuvinte date fără ordine. 6. Ex
plicarea spontană a unei gravuri. 7. Să 
se completeze o .naraţie din care lipsesc 

8. In timp de un minut să secuvinte.
găsească trei rime la un cuvânt dat.

Dacă elevul, asupra căruia se face experienţa, răspunde bunăoară, până la 
seria pentru şase ani, atunci nici o dificultate: elevul are o inteligenţă pentru cinci 
ani. Dacă însă copilul a răspuns la toate testele din seria pentru cinci ani, şi a 
răspuns la trei din testele pentru şase ani, la două din acele pentru şapte-ani, 
şi la.unu din acele pentru opt ani, cunt calculăm vârsta inteligenţei lui? II so
cotim de 5 ani, plus anii care se adaugă, dacă punem conform seriilor câte cinci 
răspunsuri bune pentru fiecare an..Astfel avem:

Din seria pentru şase ani \ . 3
,, ,, şapte ani . 2

„ ,, ,, opt ani . . . 1
Totalul răspunsurilor bune ........................... 6

Elevul are, ca vârstă a inteligenţei sale, 5 -h l1^; adică: 6 ani şi două luni. 
Dacă răspunsurile s’ar fi prezentat h alt moa, şi anume:

Din seria pentru patru ani . 4
„ „ cinci „ . 5

,, ,, ,, şase ,, . . 3
,, ,, ,, şapte ,, .2

,, opt ,, .... . . 1
Totalul răspimsurilor bune . 15 (= 3 ani).
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Calculul ar fi luat atunci ca primă cifră fix;ă 3 ani (până la care s’a răspuns 

bine la toate testele) şi vârsta inteligenţei elevului ar fi fost 3 ^ 3 = 6.
Cu cât elevul este mai normal (presupunând, bine înţeles, că, seriile sunt 

bine constituite) cu atât şi răspunsurile bune sunt concentrate pe o singură 
serie. Elevii anormali, aţâţ în rău cât şi în bine, adică elevii mai puţin inteligenţi, 
precum şi acei cari trec cu inteligenţa peste medie, îşi împrăştie răspunsurile 
lor bune pe un mai mare număr de serii. Cu toate acestea, nici la aceştia împrăş- 
tierea nu merge prea departe. Abaterile mari dela media normală le constatăm 
numai în cazuri izolate: la cei prea debili de minte şi la cei extraordinar de pre
coci. In regulă generală la un număr de 100 elevi de aceeaş vârstă la corp, 50—60 
sunt şi de aceeaş vârstă la inteligenţă. Kestul de 40—50 se împarte aproape în 
mod egal, între acei cari sunt sub medie şi acei care sunt. deasupra mediei.

Cu metoda Binet-Simon avem aşadar posibilitatea să măsurăm inteligenţa 
şi în acelaş timp să ne dăm seama dacă inteligenţa măsurată aparţine sau nu 
tipalui normal. L^teligenţa normală corespunde ca vârstă (aflată prin aplicarea 
metodei) la vârsta pe care o are corpul. Liteligenţa debilă este sub vârsta cor
pului, iar cea excepţională este peste vârsta corpului. Ambele aceste din urmă 
se mai recunosc la aplicarea metodei prin împrăştierea pe care o prezintă răs
punsurile bune. Nu este rar cazul ca un debil la minte să răspundă bine la o 
întrebare -pusă în seria testelor pentru zece ani, şi totuş să aibă încă întretefări 
nerezolvite din seria testelor pentru patru ani. Tot astfel, şi un elev precoce nu 
arareori anticipă cu răspunsuri bune cu trei şi patru ani peste vârsta corpului 
lui. Metoda Binet-Simon, cu modificările aduse ei în urmă mai ales, este de un 
mare ajutor la selectarea elevilor pentru şcoalele speciale de anormali (scopul 
pe care l-a şi avut Binet în vedere). Ea se menţine în aceste margini cu cinste 
în practica pedagogică din zilele noastre. Ea dă însă o măsurătoare totală in
teligenţei, nu şi specificarea aptitudinilor profesionale, este o metodă potrivită 
pentru măsurătoarea .inteligenţelor tinere, câtă vreme alegerea profesiunii nu 
este încă cerută. Pentru alegerea unei profesii metoda este insuficientă. Ea 
nu ne indică aptitudinile de care dispune un individ în vederea profesiei 
şi nici evoluţia pe care inteligenţa lui o va urmă în viitor. Pentru un ase
menea scop combinaţia testelor trebuie profund modificată. Lucrarea aceasta 
au şi început-o astăzi psihologii din Germania şi America, în unire cu insti
tuţiile de organizare a muncii.

Aptitudinea, care dă succesul într’o profesie, nu se poate cunoaşte din 
teste simple, aplicate Ia câte o funcţiune izolată a inteligenţei,' aşa cum se 
procedă înainte de vremea lui Binet. Pentru dovedirea ei este nevoie de o 
metodă şi mai complicată chiar de cum este metoda inventată de Binet 
pentru măsurătoarea metrică a inteligenţei.

5. SELECŢIA PKOFESIONALĂ. — Propriu pentru o profesie, adică 
cu aptitudine pentru o profesie nu este numai decât ori şi care s’a dovedit 
că are bune dispoziţii pentni studiu. Studiul cere o inteligenţă deschisă 
cunoştinţelor, pe când profesia cere şi stăpânirea unei tehnice speciale prin 
care se realizează cunoştinţele în vieaţa practică. Sunt de mult cunoscute ca-
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zurile elevilor, care în şcoală fac admiraţia profesorilor, şi care în vieaţa prac
tică ies slabi profesionişti. Indiferent dacă elevul şi-a câştigat cunoştinţele în 
şcoala secundară umanistică, sau în şcoala comercială ori de meserii, bunele 
dispoziţii arătate în şcoală nu sunt o garanţie suficientă pentru reuşita în 
vieaţa practică. Acî se cer aptitudini, nu numai dispoziţii. Aptitudine pentru 
o profesie are persoana care se identifică cu profesia sa în aşă fel, că din 
exerciţiul acestei profesii rezultă pentru ea, deodată cu perfecţionarea tehnică 
profesională şi perfecţionarea cunoştinţelor. Inteligenţa deschide oamenilor un 

. orizont de adaptare cu mult mai larg decât este puterea lor de înfăptuire. La 
unii chiar, între orizontul inteligenţei şi între puterea de înfăptuire este o pră
pastie. Idei fericite au mulţi, puţini însă sunt acei cari le şi realizează; aşa 
cum mulţi au bune intenţii, dar puţini sunt acei cari produc fapte morale. 
Cunoscând bunele dispoziţiuni ale unei k teligenţe, după metodele arătate mai 
sus, putem prevedeâ reuşita ei în adunarea cunoştinţelor şi nimic mai mult. 
Pentru a cunoaşte aptitudinea profesională trebuie să adâncim studiul inteli
genţei şi în altă direcţie.

Inteligenţa este; în primul rând, o bună rânduială a gândirii. Este inteligent 
acela care ştie să facă din gândirea sa o aşâ întrebuinţare, că din ea el scoate 
în fiece moment un maximum de producţie. La omul inteligent, comori 
sufleteşti uitate prin unghere nu există. Tot ce este în sufletul lui este gata 
să-i servească la cerere. Dacă omul inteligent nu poate fi totdeauna un bun 
profesionist, cauza trebuie căutată într’o nepotrivire iniţială dintre inteligenţă 
şi aptitudine profesională. Să fie oare două feluri de mijloace pentru adaptarea 
omului în vieaţă: unele generale, inteligenţa, şi altele mai speciale, aptitu
dinile profesionale? Aceasta este tocmai părerea unui mare număr de psiho
logi, cari vorbesc de existenţa a doi factori în fiecare minte de om, şi anume: 
un factor de origină centrală, care ar fi comun tuturor şi care ar fi ceea ce am 
numit inteligenţă, şi un factor special, care consistă într’o funcţiune elemen
tară deosebită, şi de care ar depinde aptitudinea profesională. Este bine când 
ambii factori conlucrează, căci atunci avem mintea profesionistului de elită. 
De multeori însă ei lucrează şi izolat; atunci avem: ori pe inteligentul fără 
specialitate profesională, ori pe specialistul profesional fără inteligenţă. Dar 
această părere nu este o explicare. Pentru a aveâ o explicare este necesar să 
ştim în ce stă deosebirea de natură între cei doi factori; care este funcţiunea 
specială de care depinde aptitudinea, şi care nu este cuprinsă în inteligenţă? 
Două răspunsuri pot fi date la asemenea întrebări. Sau se pune mai departe 
existenţa aptitudinii pe seama funcţiunilor elementare, străine de inteligenţă, 
ceeace şi gândesc să facă unii dintre psihologii cari împărtăşesc părerea despre 
existenţa celor doi factori, sau se consideră aptitudinea profesională numai ca o 
desvoltare specială pe care o ia inteligenţa sub înrâurirea propriului său exerciţiu. 
Primul răspuns este departe de adevăr. Funcţiuni speciale care să nu intre în 
formarea inteligenţei şi să rămână pentru aptitudini, greu sunt de găsit. Nu 
este una, de care să nu fie legată o verigă din mecanismul inteligenţei. Profe
sionistul este, ca număr de funcţiuni sufleteşti, la fel cu toţi oamenii. In orice
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caz el se naşte la fel cu toţi oamenii. Dacă aptitudinea profesională ar consistă 
într’o funcţiune specială, nimic n’ar fi atunci mai uşor decât ca ea să se re
cunoască de fie cine fără greşală. Cel dintâiu care ar trebui să o recunoască 
fără greşală ar fi însăş persoana care o are. Dar aceasta nu se întâmplă. De 
obiceiu se întâmplă contrariul. Persoanele fără aptitudini profesionale cred că 
le au şi acelea care le ău nu şi le recunosc din primul moment. Aptitudinea 
se desvăluie numai dela o anumită vârstă, dupăce inteligenţa a fost exercitată 
în direcţia ei.

Din naştere nu este nimeni bun profesionist. Profesionişti buni devin câţiva 
în anumite condiţiuni. Cu examinarea acestor condiţiuni venim la al doilea 
răspuns. Un om inteligent poate rămâne toată vieaţa lui inteligent, fără să fie 
şi bun profesionist; el devine bun profesionist când inteligenţa sa începe să se 
resimtă de exerciţiul special care s’a făcut cu dânsa, în vederea împlinirii unui 
scop practic, a unei fapte r4ale. Exerciţiul produce asupra inteligenţelor efecte 
deosebite. Cu deosebire exerciţiul des repetat. Unele inteligenţe scad sub in
fluenţa lui; altele dobândesc o simplă creştere de intensitate; pe când altele 
o creştere în varietate. Numai la acestea din urmă este pregătit terenul apti
tudinilor profesionale.

' Dealtmintreli era de mult observat faptul că elevii de şcoală, cu cât înain
tează în vârstă, şi prin urmare cu cât îşi exercitează mai mult inteligenţele, cu 
atât se deosebesc între ei mai mult. Acesta este faptul dispersiunii, sau al asi- ' 
metriei crescânde, de care ne vorbesc mulţi pedagogi. In prima copilărie, este 
între elevi o vădită omogeneitate la trup ca şj la suflet; în adolescenţă varia- 
ţile între ei se înmulţesc, iar spre maturitate variaţiile se adâncesc. In
fluenţa exerciţiului este cauza acestui fapt. Asupra inteligenţelor debile exerci
ţiul are o slabă influenţă. La cei mai mulţi debili exerciţiul este chiar însoţit 
de fenomene de perseveraţie şi de rutină, care scoboară şi mai mult nivelul 
inteligenţei lor. La normali exerciţiul este totdeauna însoţit de o creştere a in
teligenţei, dar de o creştere de intensitate, şi generală pentru toate funcţiunile 
inteligenţei. Cei mai mulţi normali ajung la acest rezultat. Ei rămân la câştigul 
unei îndemânări generale, aşa cum rămân şi elevii în timpul şcolarităţii, şi 
găsesc o uşurare de muncă în schimbarea ocupaţiilor. Un exerciţiu prea înde
lungat în aceeaş direcţie îi oboseşte. Corelaţia dintre funcţiunile lor sufleteşti 
este aşâ fixată, că ea nu se mută din loc, orişicât de îndelungat ar fi exer
ciţiul asupra unei singure, sau asupra unui grup de funcţiuni intelectuale. 
Aceşti normali, capabili de o desvoltare intensivă în sus a inteligenţei, sunt 
dar diferenţiabili între ei numai pe o linie verticală. Alături de aceştia avem 
tot între normali, o clasă de inteligenţe care se desvoltă prin exerciţiu, nu numai 
în linie verticală, ci şi în linie orizontală. Aceştia sunt câştigătorii de aptitu
dini, din care se recrutează viitorii buni profesionişti. Exerciţiul produce în 
această clasă de inteligenţe îndemânări speciale, care avantajează câteva din 
funcţiunile sufleteşti, iar nu întreaga inteligenţă. Aceste câteva funcţiuni su
fleteşti, alimentate continuu prin exerciţiul lor propriu, reuşesc să schimbe 
corelaţia inteligenţei din atitudinea ei obişnuită, într’o atitudine specială
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profesională. Inteligenţa cu atitudine profesională nu caută o uşurare în va- 
riarea ocupaţiilor, fiindcă ea nu oboseşte pe urma exerciţiului repetat. Dim
potrivă, între exerciţiu şi între funcţiunea privilegiată se stabileşte un circuit 
din ce în ce mai strâns. Exerciţiul adânceşte funcţiunea, iar adâucimea func
ţiuni aduce un interes crescut pentru exerciţiu. Persoanele care posedă ase
menea strânse circuite între anumite funcţiuni sufleteşti şi între exerciţiul 
trebuincios oridecâteori cere repetata practică a vieţii, sunt acelea care se 
disting prin aptitudini profesionale. Aptitudinile se câştigă aşadar printr’un 
fel de biruinţă asupra mersului obişnuit al inteligenţei. Inteligenţa, mersul 
său obişnuit, nu tinde la specializarea profesională, ci la variare şi la intermi
tenţe. De altfel profesia este inxpusă de organizaţia socială, externă, îar nu 
de organizaţia intern^ a sufletului. Pentru a fi bun profesionist, trebuie cineva 
să se biruie mai întâiu pe sine însuş. Din această cauză, adevăratele aptitudini 
profesionale apar numai la popoarele cu cultură înaintată;

Aceste lămuriri ne fac să înţelegem pentru ce cunoaşterea aptitudinilor 
profesionale este cu mult mai dificilă decât măsurătoarea inteligenţei în genere, 
şi pentru ce metodele întrebuinţate pentru aceasta din urmă sunt insuficiente 
când este să le aplicăm şi la ele. Testele simple ne înlesnesc să cunoaştem dacă 
p funcţiune sufletească, ca memoria, atenţia, sensibilitatea fină a unui simţ, 
etc., există sau nu, ele însă nu ne desvăluiesc modalitatea desvoltării acestor 
funcţiuni sub influenţa exerciţiului. Aceasta este însă tocmai ceeace constitue 
aptitudinea. Un aviator de răsboiu, bunăoară, trebuie să aibă vederea bună, 
mişcările repezi şi să fie în stare să-şi îndrepte atenţia după voie în mai 
multe direcţii. Toate*aceste însuşiri le pot avea multe persoane. Vedere bună 
au mulţi, dar aviatorului i se pretinde nu numai o vedere buiiă dar şi o înţe
legere vizuală bună; dintr’o multiplicitate de impresii, aşternute pe marele 
câmp al observaţiei lui, el să ştie distinge repede şi sigur: poziţiile artileriei 
inamice, culorile şi tipul altor avioane, drumurile, gările, râurile indicate pe 

’ harta sa de orientaţie, înţelegeri şi distingeri care la nimeni nu sunt date 
dintr’odată, dar care la unii se desvoltă, şi la alţii nu. Unora le este destul să 
vadă de trei, patru ori, conglomeratul de culori şi de forme, pe care îl prezintă 
perspectiva înaltă a avionului, pentru ca să ştie ce stă în faţa sa şi în consecinţă 
să ştie reacţiona la secundă; pe când altora le trebuie vreme îndelungată şi 
unii chiar n’ajung să se descurce toată vieaţa. Vederea bună, prin urmare, 

' nu este deajuns. Mai trebuie desvoltarea vederii în anumită direcţie. Tot aşa, 
cu mişcările repezi şi cu atenţia. Mişcări repezi şi atenţie au mulţi, când nici 
un pericol nu-i ameninţă. Aviatorul trebuie însă să rămână stăpân pe miş
cările sale şi pe atenţia sa, cu tot riscul vieţii în care se află. Asemenea 
însuşiri nu se desvăluie decât prin proba exerciţiului. Profesioniştii mai puţin 
expuşi la riscuri, ca şoferi de automobile, conductori de tramvaie şi de auto- 
buzuri, au şi ei nevoie de bună vedere, de mişcări repezi şi de atenţie, dar 
nu în aceeaş grupare şi cu aceeaş desvoltare ca aviatorii. De bună vedere, de 
mişcări repezi, şi de atenţie, au nevoie şi simplii căruţaşi, precum şi mulţi alţi 
profesionişti. Un bun conducător de tramvai, cât de apt ar fi în profesia
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şa, nu poate totuş schimba locul său cu acela de aviator, şi nici căruţaşul cu 
acela de conducător de tramvai, fiindcă la fiecare dintre ei modalitatea desvol- 
tării funcţiunilor este diferită. Un artist dramatic, pe lângă alte multe însuşiri, 
are nevoie şi de memorie. Dar de memorie câţi alţi profesionişti n’au nevoie! 
Aproape nu este profesionist, căruia sănu-i fie cerută această însuşire. Memoria 
care se cere artistului dramatic însă este diferită de acea care se cere oratorului, 
profesorului sau medicului. Oratorul, profesorul şi medicul (mai ales aceşti doi 
din urmă) memorează cunoştinţe ştiinţifice cu intenţia -de a le păstra în
ţelesul, dar nu şi forma exprimării, pe când artistul dramatic memorează un 
rol cu intenţia de a-1 ştî reproduce vorbă cu vorbă la anumită zi. Dacă ora
torul, profesorul şi medicul ar avea memoria artistului dramatic, ei ar ieşi foarte 
mediocri în practica profesiei lor, dar tot aşa ar eşî şi artistul dramatic dacă 
ar avea memoria celorlalţi. Un artist dramatic are memoria cerută profesiei 
sale, nu numai când ştie repetă vorbă cu vorbă, ci şi când ştie să-şi adapteze 
memoria la o anumită dată. Odată această dată trecută, el va trebui să uite, 
pentrucă numai astfel va avea mintea liberă pentru noi memorizări. Când va 
fi să alegem între cele două feluri de memorie, numai exerciţiul ne poate călăuzi. 
In şcoală întâlnim foarte des, la elevi, diferitele adaptări ale memoriei bine re
prezentate. Sunt elevi care învaţă mai greu, dar au o ţinere de minte mai lungă, 
şi sunt elevi cari învaţă repede, dar şi uită repede, după ce au fost examinaţi. 
Memoria acestora din urmă este aceea pe care artistul şi-o formează prin exer
ciţiu, iar atunci când nu şi-o poate formă este lipsit de aptitudine. La toate 
profesiile întâlnim aceleaşi condiţiuni. Testele1 prin care se măsoară inteli
genţa ne dau prezenţa funcţiunilor de care profesionistul are nevoie; iar cu
noaşterea aptitudinilor ni se desvăluie din exerciţiul acestor funcţiuni. La tele
foanele publice poate face serviciu ori şi cine are auzul bun şi îndemânarea 
de a da legătura convorbirilor. Telefonist de profesie este acela care are şi 
înţelegerea repede a cuvintelor şi îndemânarea manuală din ce în ce mai per
fectă prin exerciţiu. La serviciul căilor ferate deasemenea. Nu este destul 
vederea distinctă a semnalelor, ci şi înţelegerea lor repede. Nu este deajuns 
abilitatea de moment, ci abilitatea susţinută. Nu este profesie, în care omul 
să fie perfect dela început. La toate, perfecţia se câştigă prin exerciţiu. 
«Meşterul se cunoaşte la lucru». «Uebung macht den Meister». «C’est en 
forgeant qu’on devient forgeron».

Alegerea unei profesii, după aptitudini şi nu la întâmplare, este şi pen
tru acela care are să practice profesia şi pentru societate, de un mare folos. 
Profesionistul învinge dificultăţile practicei cu o muncă din ce în ce mai uşoară, 
fiindcă munca sa merge din ce în ce perfecţionându-se, iar societatea are o eco
nomie de oameni şi timp. A munci, în profesia pentru care ai o aptitudine, 
este astăzi, în vremea de concurenţă în care se găsesc popoarele, nu numai o 
măsură de bună prevedere personală, dar şi o elementară datorie cetăţenească. 
Nimeni n’are dreptul să-şr risipească timpul într’o ocupaţie pentru care nu 
are chemare. Deaceea în statele bine organizate pentru lupta economică, ale- 
•gerea profesiei este scoasă de sub riscul întâmplării. In America, de multă
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vreme, s’au consituit, pe lângă serviciile publice şi pe lângă marile industrii, 
birouri «de vocaţie» în care se operează selecţia profesională. Inginerul 
Taylor a fost iniţiatorul. El a izbutit să convingă pe nxarii întreprinzători in
dustriali, că este în interesul atât al lucrătorilor cât şi al capitaliştilor să dea 
fiecărui om lucrul pe care el îl poate face mai bine. Organizând munca după 
aptitudini, producţia creşte, şi cu ea profitul atât al lucrătorului cât şi al capi
talistului. După numele lui Taylor, organizarea muncii după aptitudini pro
fesionale s’a denumit multă vreme taylorism. Astăzi această mişcare, trecând 
în Europa, a dobândit o importanţă şi mai mare. In Germania organizarea 
muncii după aptitudini profesionale este o instituţie de Stat. In mai toate ora
şele germane funcţionează, pe lângă şcolile mai însemnate, birouri unde tinerii 
pot găsi sfaturi la alegerea unei profesii. In Berlin şi Hamburg sunt labora
toare speciale în care se încearcă diferitele metode. Toate serviciile publice de 
importanţă, ca telegraful, telefoanele, căile ferate, tramvaiele, uzinele mari 
etc., nu primesc decât pe lucrătorii cari s’au supus selecţiei profesionale. 
Interesul comun al selectării, îl înţeleg dealtminteri aşa de bine lucrătorii, 
că nu există din partea lor nici o opoziţie. Dimpotrivă cei mai mulţi provoacă 
ei singuri cercetarea prealabilă a aptitudinilor. Sunt destule indicii, că sub pre
siunea concurenţei economice, mişcarea aceasta se va întinde la toate popoarele 
europene.

Metodele care se aplică pentru cunoaşterea aptitudinilor profesionale 
diferă aşadar de metodele de măsurătoare.ale inteligenţei în genere. Pe lângă 
profilul psihologic al inteligenţei, metodele acestea pentru aptitudini au să ne 
deă în plus şi curba desvoltării sufleteşti a persoanei: rezistenţa la oboseală, 
influen^ exerciţiului, stăpânirea voluntară, etc. In acest scop testele trebuiesc 
înmulţite şi combinate în diferite moduri. Aceasta este şi calea urmată de către 
acei cari s’au dedicat acestor lucrări. începând dela Emest Meumann (cu
noscutul psiholog şi pedagog, care a făcut populară direcţia pedagogiei experi
mentale) institutele de selecţionare profesională în Germajiia nu se mai mul
ţumesc cu testele simple, ci ele pun descoperirea aptitudinilor în rândul adevă
ratelor experienţe, pe care le conduc cu toată grija şi cu ajutorul aparatelor 
celor mai precise. In telinica acestor institute găsim aparatele întrebuinţate 
în laboratoarele de psihologie, cu modificările cerute de condiţiile fiecărei pro
fesii în parte. Rezultatele obţinute constituesc astăzi o ramură însemnată 
a psihologiei aplicate. Ea se numeşte psihologia profesiei, sau ştiinţa apti
tudinilor profesionale.

Această nouă ramură a psihologiei aplicate nu se mărgineşte numai la 
descoperiiea aptitudinilor în vederea profesiei, ci ea unnăreşte şi o modificare 
raţională a practicei profesionale în vederea aptitudinilor sufleteşti. Multe din 
deprinderile şi din uneltele profesionale sunt produsele empirismului. Astfel: 
semnalele în culori întrebuinţate la căile ferate, au fost alese la început fără vreo 
ştiinţă psihologică; pronunţarea cifrelor în telefon s’a făcut, dela început, fără 
a se ţine seama de modificările subiective pe care le suferă tonurile când sunt 
auzite la distanţă; mulţime de unelte uzuale în colo mai variate profesii,*
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dela profesia chirurgiei până la acea de coafor de dame, s’au fabricat fără să 
se aibă în vedere fiziologia mânii şi a braţului, ci după datele empiriei cunos
cute fabricantului; în sfârşit, nu este deprindere profesională în care să nu 
găsim amestecate la un loc tradiţia şi empirismul. Toate ;aceste urme ale 
empirismului va aveâ să le îndrepte psihologia profesiei. Ea va avea să aleagă 
nu numai omul potrivit pentru vederea semnalelor colorate pe linia ferată, 
dar şi semnalele cele mai potrivite pentru a fi văzute şi înţelese dela distanţă; 
căci nu ori şi ce culoare se vede la egală distanţă şi nu ori şi ce culoare este 
în mod egal ferită de contrast şi de iluzie în ochiul omenesc. Deasemenea în 
practica tuturor serviciilor publice şi particulare. Pretutindeni, unei mai bune 
cunoaşteri a aptitudinilor sufleteşti, va avea să urmeze o prefacere în deprin
derile şi uneltele profesionale. Fiecare lucrător la lucrul potrivit aptitudinilor 
sale, dar şi fiecare lucru îo forma cerută de aptitudinile lucrătorului. Acesta 
este programul de organizare al muncii viitorimii.
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CAPITOLUL VI.
1. Eul. Explicarea lui din analiza conştiinţii. — 2. Inconştientul şi subconştientul. 

— 3. Somnul şi'conştiinţa trează. Periodicitatea şi sistematizarea inconştientului. — 
4. Evoluţia eului. — 5. Aberaţiile şi patologia eiilui. Somnambulism. — 6. Hipno
tism şi sugestiune.

1. EUL. EXPLICAREA LULDIN ANALIZA CONŞTIINŢEI. — Cu multă 
greutate am putut evită, în capitolele precedente, să nu vorbim de legătura 
în care stau diferitele acte de conştiinţă cu eul. Atât intuiţia cât şi atenţia, 
câtuşi memoria, cât şi judecata, în sfârşit toate despre câte am vorbit, stau în 
legătură cu eul. Eu sunt acela care simţ, care urmăresc cu atenţie, care îmi 
aduc aminte, care judec, etc. şi fără raportarea la un eu, nici unul dintre 
aceste acte nu se înţelege. Faptul de înţelegere, cu deosebire, este legat de eu. 
înţelesul începe cu punerea faţă în faţă a unui eu care înţelege şi a unui obiect 
care este înţeles. Prin urmare, în tot ce am expus până aci, eul a fost subînţeles. 
S’a făcut abstracţie de eu, totuş, "pentru a avea într’o lumină mai clară di
feritele feţe ale faptului sufletesc. In vieaţa concretă, aşa cum am avut ocazie 
s’o mai repetăm, faptele de conştiinţă sunt date întregi: cu înfăţişarea lor obiec
tivă, cu înţelegerea lor şi în legătură cu eul ; numai în ştiinţă, pentru a satis
face metodelor de cercetare, le despărţim, şi le studiem după fiecare punct de 
vedere în parte. Acum am ajuns la cel de al treilea punct de vedere: la condi
ţionarea faptelor de conştiinţă de eu.

Ce este eul? In observaţia internă fiecare dintre noi face cunoştinţă cu 
eul său. Nu există om normal care să-l confunde cu un obiect oarecare. Eul 
este data sufletească cea mai sigură. Fiecare îl are în conştiinţă, mai în evidenţă 
decât ori şi ce. A dovedi cuiva că are un eu, este tot aşa de inutil cum este de 
a-i dovedi că trăeşte, fiindcă această dovadă rezultă dela sine prin reflectare. 
Şi reflectarea este o activitate la care ajunge în mod natural conştiinţa. Cum 
simţim prezenţa obiectelor externe, tot aşa simţim şi prezenţa eului. Cu acest 
eu însă, găsit în observaţia internă de fiecare, nu se poate începe o expli
care ştiinţifică. El, deşi îxi evidenţă, este prea vag. Apoi' este strict subiectiv.

. II simţim fiecare din noi, dar aşa de ţesut în propria noastră fire şi experienţă, 
că nu-1 putem transpune în sufletul orişi cui. Pentru explicarea ştiinţifică tre
buie un eu obiectiv; un eu tip, care să se poată potrivi la toate individualităţile. 
Cu alte cuvinte, ne trebuie o abstracţie scoasă, după norme ştiinţifice, din 
arătările concrete şi subiective ale eului. Definirea acestei abstracţii întâm
pină multe dificultăţi. Este abstracţi.^ cea mai grea din câte are de făcut 
psihologia. Tocmai fiindcă este aşa de evident fiecăruia în observaţia internă, 
eul este aşa de greu de definit, ca abstracţie ştiinţifică. • ^

Uni^dintre psihologi definesc eul ca o substanţă spirituală şi fac să decurgă 
din proprietăţile acestei substanţe caracterele de unitate, de identitate şi de 
simplicitate cu care se prezintă eul concret. Faptul adică, că simţim fiecare 
dintre noi eul nostru unitar, identic cu sine însuş, deşi conştiinţa este inter
mitentă, şi în acelaş timp simplu, este datorit naturii pe care o are substanţa 
spirituală, care stă la baza eului. Substanţa materială n’are asemenea caractere:
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materia pânâ în ultinaele ei elemente este divizibilă, alterabilă şi diferenţiabilă; 
deaceea eul nu se poate susţine decât pe o substanţă spirituală. Această de
finire este pentru ştiinţă de foarte puţin folos. Proprietăţile substanţei spfri- 
tuale sunt obţinute din negaţia absolută a proprietăţilor materiei, iar nu direct 
din experienţă. Ele nu mijlocesc o cunoştinţă exactă a eului fiindcă nu se pot 
nici gradă, nici măsură. Substanţa spirituală este una şi aceeaş. Eul însă nu 
este unul şi acelaş.

El este unul în sufletul de copil şi altul în sufletul de adult; este unul la 
sălbatec şi altul la civilizat; este într’un fel la sănătos şi într’un altfel la omul 
bolnav. Apoi chiar dacă substanţa spirituală s’ar concepe ca fiind de natură 
să explice varietăţile eului^ să fie oare adevărat că înfăţişările acestui eu nu 
pot fi puse alături cu înfăţişările pe care le vedem în restul naturii materiale ? 
De ce nu s’ar puteă compară unitatea eului cu unitatea organismelor vii ale 

. naturii; identitatea eului cu periodicitatea formelor de energie ale naturii; 
şi tot aşă simplicitatea eului cu simplicitatea structurii pe care o găsim la baza 
multor fenomene din natură? Manifestările naturii materiale sunt aşă de va
riate şi de multiple, iar cunoştinţa noastră despre ele aşă de departe de a fi 
ajunsă la limită, încât scoaterea eului din rândul lor şi punerea lui pe seama 
imei substanţe deosebite şi opuse, Oste, dacă nu o greşală, în tot cazul o renunţare 
nemotivată la căutarea adevărului. Nu este bine apoi să îmmulţim ipotezele 
fără folos, — şi substanţele presupuse a fi la baza faptelor concrete sunt tocmai 
ipoteze, — ci este bine să rămânem la cât mai puţine ipoteze. Când nu cunoaş
tem pe deantregul felurimea manifestărilor materiale, şi când găsim aşă de multe 
analogii între aceste manifestări şi înfăţişările eului, pentru ce am r^urge la 
o substanţă spirituală separată? Odată ce substanţa spirituală este definită 
în opoziţie cu materia, ea ne mchide calea spre explicările fizice şi biologice, 
care toate au în vedere numai fenomenele materiale, aşă că explicările ce s’ar 
da eului pierd ori şi ce legătură cu toate câte le cunoaştem despre vieaţa corpului 
în care eul trăeşte şi se manifestă. Este oare această izolare spre folosul psiho
logiei? Nu, de sigur^ Deaceea şi psihologii contimporani au evitat, aproape cu 
toţii, ipoteza unei substanţe spirituale separate. Ori şi câte dificultăţi ar întâm
pină aşezarea eului în lanţul manifestărilor naturii materiale, sunt totuş de mai 
mult ajutor pentru cunoaşterea eului, asemănările scoase din aceste manifestări, 
decât toate proprietăţile cu care s’ar împănă substanţa spirituală. Lăsăm dar 
la o parte şi noi definirea eului ca o substanţă spirituală, şi trecem la defi
niţiile care consideră eul în rândul faptelor obişnuite ale naturii.

Avem, mai întâiu, părerea acelora cari fac din eu o simplă unitate formală 
a faptelor de conştiinţă. Eul, după aceştia, nu adaugă nimic la conţinutul con
ştiinţei. Cum din îngrămădirea unor simţiri se formează imagina corpului ex
tern, tot aşă din îngrămădirea altor simţiri se formează eul. Simţirile primite 
prin aparatul simţurilor externe dau corpurile externe; simţirile interne dau 
eul. Separaţiunea dintre lumea externă a corpurilor şi lumea internă a eului 
este o consecinţă a naturii simţirilor. Cele primite prin aparatele externe, fiind 
mai intense şi mai independente de noi, dau intuiţiile externe, pe când cele ve-
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nite din interiorul corpului fiind mai slabe şi mai dependente de noi, dau in
tuiţia eului. Corpurile externe, zice John Stuart Mill, sunt induse de mintea 
noastră din asociarea în mod permanent a unor anumite simţiri de văz, de auz, 
de tact, etc., iar eul nostru din asociarea unor anumite simţiri interne şi emoţii. 
Kealul este constituit din simţiri; iar unitatea acestor simţiri, fie că ea se face 
în corpuri externe, fie că ea se face în eu, nu adaugă nimic peste simţiri. Această 
părere o găsim împărtăşită, cu mici variante, mai de toţi psihologii cari aparţin 
şcoalei asociaţioniste. Ea este eronată, precum am văzut, în ce priveşte 
formarea intuiţiei corpurilor externe. Şi mai eronată este, precum vom vedea, 
în ce priveşte eul. Intuiţia corpurilor externe nu are la baza sa simpla 
asociare de simţiri, ci are structura intuiţiei: spaţiul, timpul, mişcarea, con
ştiinţa comparaţiei, etc. Această structură are rădăcini adânci în trecutul orga
nismului: este recapitularea philogenetică a tendinţei spre obiectivare. Dacă 
simţirile ar da ele singure, prin asociaţie, intuiţia corpurilor externe, această 
intuiţie s’ar prezentă atunci altminteri de cum se prezintă. Din experienţă noi 
ştim că putem păstră în faţa noastră o intuiţie invariantă, cu un înţeles con
stant, chiar atunci când simţirile, din care ea se constituie, variază. Un obiect 
văzut din diferite perspective, şi în diferite momente de timp, este pentru noi 
acelaş obiect, deşi gruparea simţirilor cuprinse în intuiţia lui formează unităţi 
deosebite. Cum se explică această invarianţă a obiectului? Prin funcţiunea 
atenţiei care selectează simţirile, punându-le într’o structură obiectivă. Atenţia, 
realizând structura intuiţiei, realizează prin aceasta unitatea şi constanţa înfăţi
şării externe a corpului. Fără structura produsă de îndreptarea atenţiei, lumea 
externă ar păreă minţii noastre un mozaic de simţiri. Asociaţioniştii nu explică, 
aşădar, intuiţiile corpurilor externe. încă şi mai puţin ei explică eul. A pune 
pe seama asociării formarea eului, este a înlătură, de dragul simplificării, în
treaga experienţă a faptelor concrete. Eul nu este o substanţă spirituală, în jurul 
căreia se învârteşte lumea materială, dar nu este nici un mozaic întâmplător 
de simţiri. Kostullui cere o explicare mai ştiinţifică. In două direcţii s’a căutat 
această explicare. Unii au cercetat în câmpul conştiinţei să descopere elemen
tele din care ar fi constituit eul; iar alţii, au mers până dincolo de câmpul 
conştiinţei, în vieaţa biologică, în inconştient. Foarte mulţi împreună ambele 
direcţii, dând prioritate când uneia, când alteia. Acei cari se mărginesc să 
cerceteze câmpul conştiinţei, sunt conduşi de gândul de a alege dintre ele
mentele conştiinţei pe acelea care se prezintă cu caracterele eului, sau în tot 
cazul pe acelea care ar puteă să se manifeste în condiţiunile eului. Eul se pre
zintă, în conştiinţa omului matur şi cult, simplu, identic cu sine însuş, opus 
lumii externe şi împreunat cu o tensiune de activitate. Care dintre elementele 
conştiinţei se prezintă în acelaş fel? Tocmai în acelaş fel nu se prezintă nici 
unul, dar în chip mai mult sau mai puţin asemănat se prezintă mai multe. 
Astfel, în primul rând, câteva dintre simţirile interne, cum sunt acelea care 
se raportează la ritmul inimii şi al pulsaţiei sângelui, la funcţiunile vegetative în 
genere, la echilibrul propriului corp şi chiar la simţirea acestui corp. In aceste 
simţiri găsim câte ceva din toate cele patru caractere ale eului. Mai ales opoziţia
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CU lumea externă şi tensiunea spre activitate sunt uşor de recunoscut. Mai puţin, 
simplitatea şi identitatea, dar şi acestea nu sunt tocmai contrazise. Deaceea 
unii psihologi s’au oprit asupra lor. In mijlocul multiplelor infăţişări pe care le 
ia conştiinţa, zic ei, persistenţa ritmului în circulaţiunea sângelui şi a vieţii vege
tative în genere, identitatea echilibrului, precum şi continuitatea impresiilor 
corpului, produc un contrast care favorizează apariţia unui act nou de con
ştiinţă, care ar fi eul. Alţii atribuesc acest rol elementului emoţional. In durere 
şi plăcere, în atracţia şi repulsia afectivă sunt date după aceştia, originile 
eului. Elementul voluntar are încă şi mai mulţi partizani. In voinţă, găsesc 
mulţi, sunt toate caracterele eului puse la un loc. In sfârşit sunt partizani şi 
pentru elementele curat intelectuale. In formarea concepţiei timpului şi în 
recunoaşterea faptelor de memorie, bunăoară, se pot află pe deaîntregul toate 
condiţiunile în care apare eul. In toate aceste teorii însă se presupune ca dela 
sine înţeles faptul unităţii de conştiinţă. Pentru ca simţirile interne, elementul 
emoţional, voluntar sau intelectual să poată produce eul, trebuieşte ca ele 
mai întâiu să poată produce unitatea în conştiinţă. Fără unitatea conştiinţei 
nu este eu. Vine unitatea conştiinţei după ce eul este format, sau eul este con
diţionat de unitatea conştiinţei? La această întrebare nu poate fi decât un răs
puns, şi anume: unitatea conştiinţei precedă eul. Altmintreli nu s’ar explică 
vieaţa de relaţiune a animalelor, din care lipseşte eul şi care pregăteşte cu 
toate acestea vieaţa conştientă a omului. Animalele nu au conştiinţa eului, şi 
cu toate acestea manifestările lor de conştiinţă stau în corelaţiunea unităţii. 
Sub unitatea conştiinţei lor, lipsită de eu, stă unitatea organică, baza tutu
ror unităţilor. Prin urmare eul nu creează, ci urmează unităţii de conştiinţă. 
Recunoaşterea acestui adevăr a şi făcut pe psihologii partizani ai explicării 
eului prin elementele din câmpul conştiinţei, să-şi modifice teoriile lor. In loc 
de a mai căută explicarea eului în elementele izolate ale conştiinţei: în simţiri 
interne, în emoţiuni, în voinţă, sau intelect, ei caută această explicare în func
ţiunile care întăresc unitatea conştiinţei, aducând-o pe aceasta să ia forma 
conştiinţei de sine, care ar fi tocmai ceeace numim eul. Oswald Kuelpe, unul 
dintre fruntaşii direcţiei, rezumă funcţiunile care ajută, în special, conştiinţei 
să se transforme în conştiinţă de sine şi eu, la următoarele: 1. Localizarea sim
ţirilor tactile, musculare şi organice în intuiţia propriului nostru corp, care îl 
fac pe acesta să se deosebească de celelalte corpuri externe prin mai multă 
căldură şi intimitate. 2. Legarea acestui conţinut sensibil cu procesele psihice 
de intuire, de gândire, reprezentare, afecţie şi voinţă. 3. Amintirile rămase 
din experienţă. 4. Dispoziţiunile pe care ni le atribuim nouă înşine în urma 
experienţei trecute. 5. Părerea altora despre noi. In afară de funcţiunile acestea, 
speciale, care ajută la producerea conştiinţei eului, sunt şi acelea care ajută 
la unitatea conştiinţei în genere. Kuelpe pune în numărul lor: atenţia; 
formele unitare ale intuiţiei, şi structurile în genere; direcţiunea unitară a 
gândirii spre obiect; uniformitatea experienţei (adică: revenirea periodică a 
aceloraş impresiuni, constanţa mediului în care trăim, repetarea aceloraşi acte, 
simţirea aceluiaş corp în tot cursul vieţii, etc.); organizarea unitară a efectelor
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şi a mişcărilor voluntare, care nu ne stăpânesc niciodată mai multe în acelaş 
timp, ci fiecare pe rând*, excluzându-se reciproc. Cu un cuvânt, o mulţime de 
funcţiuni sufleteşti tind la unificarea conştiinţei. Eul este ultima verigă a acestei 
unificări. Odată cu producerea lui, nu avem un element nou de conştiinţă, ci 
avem conştiinţa întreagă transformată. Omul ridicându-se până la conştiinţa 
eului, nu mai păstrează, pe lângă această conştiinţă şi conştiinţa anterioară 
animală: el simte, judecă, voeşte, etc., de acum înainte prin prisma eului. Iată 
de ce în observaţiunea internă a fiecărui om, — a omului matur şi cult, mai 
ales — legătura cu eul este nelipsită. Acela care ajunge până la această con
cluzie depăşeşte însă cadrul în care îşi propuseseră să rămână psihologii din 
prima direcţie. Funcţiunile de unificare ale conştiinţei, şi prin urmare ale 
eului, nu poi fi în întregime date în cuprinsul conştiinţei, ci trebuiesc să^aibă 
o origină mai adâncă şi o întindere mai vastă decât conştiinţa; trebuiesc să se 
găsească şi dincolo de conştiinţă, în organism şi în natură, aşa cum, în parte, 
le şi găseşte Kuelpe când prenumără printre ele uniformitatea experienţei. 
Odată ce cercetările sunt îndreptate spre cauzele care determină unitatea con
ştiinţei, analiza restrânsă la câmpul acesteia devine insuficientă. De aci şi 
punctul de plecare al psihologilor cari urmează cea de a doua direcţie. 
Pentru aceştia explicarea eului stă în inconştient.

2. INCONŞTIENTUL ŞI SUBCONŞTIENTUL. — Ce este inconştientul 
şi întrucât din^ cunoaşterea naturii lui ne putem explică unitatea conştiinţei 
şi eul? Cuvântul inconştient are în vorbirea curentă mai multe înţelesuri. Se 
numeşte inconştient actul care a fost intrat odată în conştiinţă şi care apoi 
a dispărut din cercul ei luminos, precum' şi actul care este numai rău desluşit, 
dar care de fapt există în conştiinţă. Astfel amintirile', sau dispoziţiile memoriei 
organice şi asociative, pe care nu le avem în momentul actual în conştiinţă, 
dar pe care le putem evocă, precum şi impresiile la care n’am fost atenţi, 
dar care totuş au pătruns nedesluşit în conştiinţă, în vorbirea curentă le numim 
inconştiente. Unele şi altele însă în mod impropriu le numim inconştiente. Ele 
sunt numai subconştiente. Inconştientul n’a trecut şi nu trece niciodată 
prin conştiinţă; prezenţa lui este indusă de logica raţionamentului. Suntem con
strânşi să-l admitem ori de câte ori voim explicarea înlănţuirii fapîtelor conşti
inţei. El este substratul presupus că există la baza vieţii noastre sufleteşti, fiindcă 
numai aşă această vieaţă ne apare continuă şi înlănţuită cauzal. Subconştiei^ul, 
este fostul conştient, care de câte ori revine la conştiinţă îmbracă înfăţişarea 
obişnuită conştiinţei, inconştientul nu se arată conştiinţei, ci numai logica îl 
induce din efectele determinărilor sale. Subconştientul este conştiinţa întune
cată, pe când inconştientul este mediul extern care determină conştiinţa: dina
mismul care târăşte conştiinţa. Aceasta este definiţia cea largă. Psihologia face 
puţin uz de această definiţie. Ea se mulţum.eşte cu o definiţie mai restrânsă. 
Pentru ea inconştientul cuprinde numai substratul din imediata apropiere a con
ştiinţei, care nu formează obiectul unei ştiinţe speciale. Astfel psihologia lasă 
la o parte determinările conştiinţei din partea mediului cosmic, de care se o(^tipă 
biologia; tot aşa determinările din partea mediului social, de care se ocupă ştiin-
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ţele sociale; ea se interesează în parte numai de determinările morfologice ale 
sistemului nervos, care formează şi obiectul fiziologiei; în schimb, cercetările 
sale se îndreaptă spre determinările produse de: heredîtate, tendinţe sistema
tizate, mişcări de adaptare, corelaţiuni dinamice, atitudini, nivel personal etc., 
care îşi au, negreşit, sediul în materia sistemului nervos, dar al căror me
canism este prea puţin cunoscut de ştiinţa sistemului nervos. Inconştientul 
psihologic consistă în (leterminismul static şi dinamic pe care nu l-am avut şi 
nu-1 putem avea intuitiv în conştiinţă, dar pe care logica ne constrânge să-l 
admitem la baza conştiinţei, fiindcă altmintreli n’am avea explicarea mersului 
acesteia. Câteva exemple ne vor lămuri încă şi mai bine deosebirea dintre in
conştient şi subconştient. Ne deşteptăm după un vis, pe care ni-1 reamintim 
cu deamănuntul. Scenele pe care le-am văzut în vis fac parte din inconştient? 
Nu; ele fac parte din subconştientul nostru. Aceste scene le putem vedea şi 
în momentul când avem conştiinţa trează. Este destul să fim prinşi de frigur i 
cu delir, pentru ca multe din ele să se urce până la lumina conştiinţei. Intre 
ele şi faptele din conştiinţa trează nu sunt deosebiri de natură. Deosebiri există 
însă. Aceste deosebiri, dacă le studiem mai adânc, ne apar ca fiind determinate 
de ceva care leagă conştiinţa din timpul somnului şi conştiinţa din timpul de 
trezire; de ceva care s’an găsi dedesubtul oscilaţiunilor conştiinţei. Acest ceva 
dincolo de scenele visului meu, dar aducându-1 pe acesta să ia cursul pe care 
îl ia şi forma pe care o ia, îl numim inconştient. Alt exemplu. înaintea noastră 
stă un alcoolic care delirează. Vorbele pe care el le spune, le înţelegem, şi până 
la un punct ne reconstituim şi scenele" care trec prin mintea lui. Toate acestea 
nu constitue decât subconştientul alcoolicului. Vine un medic şi ne explică de
terminările pe care le produce substanţa alcoolului asupra sistemului nervos, 
iar un psiholog ne explică schimbările de direcţiune pe care le suferă atitu
dinea personalităţii degenerate prin alcool: aceştia atunci nu se mărginesc 
să ne arate subconştientul, ci au trecut la inconştientul alcoolicului. Alt 
exemplu: Doi copii, egal de inteligenţi, trec printr’o comoţiune puternică. A 
doua zi, ei ne istorisesc faptul sufletesc aproape în acelaş fel. Fiind inteligenţi, 
fiecare l-a memorat cu intensitate şi cu claritate. Dar după câţiva ani la unul 
comoţiunea produce consecinţe şi la altul nu. Unul suferă de o psihoză în care 
vechia comoţie are rolul unei obsesii, pe când celalt istoriseşte mai departe 
vechea comoţie ca pe un fapt divers. Subconştientul la ambii copii este cam 
acelaş, pe când inconştientul diferă. In sfârşit, un exemplu din experienţa 
spiritistă. Spiritiştii susţin că ei se găsesc în legătură cu lumea spiritelor (sufle
tele decedate) prin mijlocirea unor persoane, numite mediuri. Aceste mediuri 
ar fi oarecum instrumentele inconştiente prin care spiritele îşi fac comuni
cările lor. Mâna mediului ar fi scriind, ciocănind în masă inconştient, după 
porunca spiritului chemat. Ca un argument pentru aceasta se pretinde că 
mediul n’are, şi n’a putut avea vreo cunoştinţă de conţinutul comunicării 
care vine prin dânsul. De fapt, lucrurile stau însă altfel. Cum ori şi ce om îşi 
are atenţia, atrasă de anumite interese, şi această atenţie conduce memoria, 
aşa şi mediurile au atenţia îndreptată spre aceeace seamănă cu comunicările
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spiritiste. Din lecturile lor şi din conversaţiile auzite, ei reţin, fără a avea 
o conştiinţă. deplină, ceeace poate lua forma unei comiunicări spiritiste. 
Astfel comunicările, pe care ei le fac, nu vin din inconştientul, ci din subcon
ştientul lor. Ei le-au cetit sau auzit undeva. Memoria lor nu este nici con
ştientă, nici inconştientă, ci subconştientă. Aceste exemple se pot îmrtmlţî. 
Din ele se vede. că în psihologie este nevoie de a se rezervă inconştientului 
un alt înţeles decât acela pe care îl acordă vorbirea obişnuită şi care se 
potriveşte subconştientului. Amândouă, dealtmintreli, atât subconştientul cât 
şi inconştientul, sunt bine să fie cunoscute. Dar subconştientul serveşte pentru 
a completă descrierea, pe când inconştientul pentni a da explicarea conşti
entului. Şi pentru a ilustră această diferenţă să venim la o veche comparaţie 

• uzitată de psihologi. Faptele de conştiinţă, s’a zis, sunt ca vârfurile de stânci 
care stau izolate deasupra suprafeţei mării, dar care cercetate de aproape se 
găsesc prinse în şirul stâncilor ascunse sub apă. Stâncile care se văd sunt 
conştienltul, iar şirul celor care nu se văd, inconştientul; noi zicem: sunt sub
conştientul. Cunoscând stâncile de sub apă avem descrierea completă a celor 
de deasupra apei, dar nu şi explicarea lor. Explicarea unora şi altora o dă 
stratificarea geologică produsă de treptata răcire a scoarţei globului. întregind 
lumina actuală a conştiinţei cu tot ce a trecut odată prin ea avem numai 
descrierea conştiinţei; explicarea o avem în dinamismul care leagă conştiinţa 
de întreaga vieaţă a organismului. Acest dinamism îl numim inconştientul. 
In el văd psihologii din a doua direcţiune, origina eului.

3. SOMNUL ŞI CONŞTIINŢA TREAZĂ. PERIODICITATEA ŞI SIS
TEMATIZAREA INCONŞTIENTULUI. — Mulţi dintre noi nu şi-au pus nici
odată întrebarea: pentru ce omul doarme? fiindcă multora li se pare că este 
un ce de sine Vţeles, să fie activitatea însoţită de repaus, cum este ziua însoţită 
de noajite. Cu toate acestea întrebarea merită să fie pusă. Activitatea,, mai 
întâiu, nu încetează câtuş de puţin în corpul nostru. Funcţiunile corpului 
nostru sunt active în cursul somhului, tot aşa cum sunt şi în timpul de veghe. 
Poate că funcţiunile sufleteşti suferă o întrerupere? Nici aceasta. Cel puţin 
o întrerupere completă nu constatăm. O probă sunt visele. In lumea 
animală apoi, sohmul nu este o condiţie atât de determinantă pentru vieaţă, 
cum este la om. Este drept că animalele domestice din jurul nostru au 
sonm, şi ca ele toate animalele vertebrate superioare, dar lumea animală se 
extinde mult dincolo de aceste specii, şi dincolo somnul nu se mai constată 
atât de sigur. Dealtminteri, începând chiar dela mamifere, somnul ini se dife
renţiază ca la om. Câine să doarmă profund, adică cu simţurile închise la impre- 
siunile externe, ştim din experienţă că nu există. Cel mai mic sgomot îl deş
teaptă. Când crezi că este mai adormit atunci el este la pândă. Tot astfel calul, 
boul, pisica, pasările domestice, etc. Din observarea comparativă asupra ma
nifestării somnului la diferite animale şi la om, rezultă neîndoios că necesitatea 
de a dormi însoţeşte desvoltarea sistemului nervos central, şi că dorm, propriu 
vorbind, numai animalele cu manifestări sufleteşti superioare. Rezultatul acesta 
nu este tocmai cel mai important, din punct de vedere psihologic. Important
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este următorul. Dacă urmărim evoluţia conştiinţei în lumea omenească, 
constatăm acî că diferenţa între conştiinţa trează şi conştiinţa din timpul som
nului nu s’a săpat atât de adânc dela început, ci ea s’a săpat treptat. Evolu
ţia ontologică a repetat pe aceea philogenetică. Omul cult de astăzi nu con
fundă visul cu conştiinţa trează, dar omul primitiv făceâ obişnuit această con
fuzie. Visul joacă un mare rol la popoarele sălbatice. El se confundă în fiecare 
mnment cu peripeţiile vieţii petrecute la lumina conştiinţei.

Un sălbatic, după cum observă toţi cei cari l-au studiat, nu ştie deosebi 
în cea mai banală povestire ceea ce a văzut real, de ceea ce a văzut în vis. Pen
tru el visul e tot aşa de real ca si lucrurile văzute la lumina zilei. Deaceea cre
dinţele în spirite sunt la el aşa de răspândite. Fetişismul lui se susţine prin acest 
amestec. El împodobeşte şi complică puţinele impresiuni pe care le dă bucata de 
lemn sau de piatră cu mulţimea impresiilor rămase din visele pe care le a 
avut. Până de curând, mărturiile viselor erau în mare favoare. Conducătorii 
de armate nu începeau nici o luptă fără să le interpreteze. La Greci şi la Komani 
prezicerea viitorului din vise eră o instituţie publică. Astăzi acest amestec a 
scăzut mult prin progresul culturii, deşi cu desăvârşire eliminat nu este încă. 
La copii şi chiar la tineri până la oarecare vârstă, visul se confundă des cu rea
litatea. Direcţia spre care evoluează însă conştiinţa în omenire este lămurită: 
omenirea câştigă, cu cât trece, o diferenţiare între conştiinţa trează şi conştiinţa 
din timpul somnului. Cultura aduce trezirea conştiinţei. Omul cult, faţa de 
omul primitiv^ deşi are acelea'şi simţuri, are o intuiţie mai precisă din datele 
simţurilor, anume: desparte cu.uşurinţă ceeace este în conştiinţa trează de 
ceeace este în subconştiinţă. Eezultatul important aşadar este înzestrarea 
omenirii cu o conştiinţă trează. Acest rezultat, fără să fie produsul direot al 
somnului, este condiţionat de existenţa acestuia. Acî ne găsim înaintea unei 
detemdnări a inconştientului, determinare pregătită^ de philogeneza animală 
cu mult înainte de apariţia conştiinţei omeneşti. Pentru ca omul să ajungă 
la conştiinţa trează, a trebuit cu mult înaintea lui în lumea animală să se intro
ducă periodicitatea de somn. şi veghe. Inconştientul pregăteşte conştientul. In 
ce consistă, în special, somnul, este o altă chestie. După unii fiziologi, el este 
datorit unui proces chimic de eliminare a substanţelor toxice produse de obo
seala organismului, şi cu deosebire de oboseala sistemului nervos. După psi
hologul Claparede, somnul ar fi un instinct de preservare pentni activitatea 
sistemului nervos. înainte ca oboseala să ajungă a periclita organismul, im
presiile acestei oboseli aduc somnul reparator. întocmai cum pasările îşi fac 
cuibul, împinse fiind să lege cii anumite impresii ale maternităţii lor mişcă
rile ghiarelor şi ale ciocului, tot astfel animalele superioare îşi reduc mişcările 
şi se aşează să doarmă în urma impresiilor de oboseală. Dormim prin instinct, 
pentru a înlătură consecinţele oboselii. Oricare ar fi explicarea, rolul însă al 
somnului, ca inconştient, faţă de conştiinţă, este acelaş. El este condiţia care ' 
determină desvoltarea conştiinţei.

Dar împărţirea activităţii nervoase în somn şi veghe nu este singura con
diţie pe care are s’o îndeplinească un organism pentru a dobândi o conştiinţă
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trează. Mai sunt şi multe altele. Cea mai principală din acestea, rămasă a se 
îndeplini, este sistematizarea mişcărilor pentru a da acte singulare şi noui. 
Animalele au mişcările sistematizate în instincte; omul având însă să tră
iască într’un mediu cu mult mai complex decât acel al animalului, are nevoie 
de o sistematizare care să facă cu putinţă actul personal în vederea noutăţii 
împrejurărilor şi nu actul instinctiv. Cum ajunge el la actul personal? învingând 
reflexivitatea pasivă a centrilor nervoşi; interpunând între receptivitatea sim
ţurilor şi între executarea instinctivă a mişcărilor funcţiuni noui care produc 
selectarea mişcărilor. Aci însă, avea o mare greutate de învins. Intre impre
siile sensibile şi mişcările corpului era stabilită de multă vreme o legătură 
strânsă. Moştenirea ancestrală, adică experienţa philogenetică, făcea din om o 
fiinţă sugestibilă, adică pasivă în cel mai înalt grad. Fiecare impresie găsea 
la el mecanismul pregătit gata pentru ca să o transforme în mişcare. Func
ţiunile noui, care aveau să fi interpuse, erau târîte, prin moştenirea lăsată de 
instincte, spre drumul de mult bătut între impresie şi expresie. Cum a reuşit 
omul să învingă totuş această dificultate? Cu ajutorul dispoziţiilor câştigate 
de inconştientul său. In mediul din ce în ce mai complicat în care el avea să 
trăească, mişcările instinctive, devenind potrivnice împrejurărilor, au atras după 
ele contra-reacţiunea organismului; contra-reacţiune care s’au manifestat prin 
turburări în mersul normal al acestuia. Frica a fost cea mai adâncă dintre aceste 
turburări. In faţa pericolelor neprevăzute, — şi cu cât mediul de vieaţă devine 
mai complicat, cu atât pericolele sunt mai neprevăzute, — omul se găseşte 
dezarmat. El. n’are la dispoziţie mişcările instinctive pe care, în regulă gene
rală, le are animalul. In loc de fugă, sau de atac repede, el se turbură ; în loc 
de a5şi organiză mişcările, el le dezorganizează. Mediul social, cu deosebire, 
eră un izvor de continue provocării, la care adaptarea se făcea cu greu. Ma
nifestările acestor turburări, care şi la animale se produc într’o bună măsură, 
n’au rămas ca la acestea pierdute pentru experienţa omului. Ele s’au întipărit 
dimpotrivă adânc în conştiinţa lui, fiindcă el le-a regăsit în semenii săi, după 
vieaţa cărora eră constrâns sărse orienteze. Frica văzută pe chipul altuia este 
tot aşă de impresionantă ca şi frica simţită. Cât de adâncă şi de veche a fost 
întipărirea acestor manifestări în conştiinţa omului, se poate constată din pre
cocitatea cu care aceste manifestări sunt înţelese. Copilul, cu mult înainte de 
a-şi aveă formată intuiţia lucrurilor, înţelege expresia de groază şi de frică; 
înţelege chipul mamei sale. Nu este conştiinţă omenească, care să nu înţe
leagă expresiile feţei omeneşti. Pe când pentru cunoaşterea poziţiei corpu
rilor din natură, şi mai ales pentru cunoaşterea raporturilor dintre corpuri 
este nevoie de o îndelungată experienţă, cunoaşterea turburărilor din suflet 
vine uşor dela prima lor vedere. Aceste turburări, provocară în sistemul nervos 
omenesc sistematizări de tensiune noui, sistematizări cu totul diferite de ve
chile instincte. Astfel ieşiră la lumină atitudinile. Animalul n’are atitudini, 
sau le are foarte puţin diferenţiate. Omul singur, lipsit do instincte, câştigă ati
tudinile. O impresie nouă şi neaşteptată nu provoacă în el un simplu reflex, 
sau o legătură de reflexe, ci o atitudine. Atitudinea distribuie manifestarea ner-



SOMNUL ŞI CONŞTIINŢA TREAZĂ 213
voasâ. In locul mecanismului construit după un plan uniform, ca la animale, 
avem la el o ierarhie variată de tensiuni corespunzătoare atitudinilor. Şi 
acum, ultima cucerire a inconştientului: Sistematizările tensiunilor constituite 
în atitudini, transformate din pasive, în active; din mecanisme, în anticipa- 
ţiuni. Fr. Paulhan, un foarte fin psiholog francez, numeşte această trecere: 
sistemul transformat din sistem în «systeme systâmatisant». In loc de a aşteptă 
impresia externă, şi a răspunde ei cu un sistem pregătit gata, omul vine 
înaintea impresiei cu o atitudine luată. El anticipă. El opune lumii externe, 
lumea sa internă. Acî stă origina eului. Inconştientul a pregătit condiţiile 
în care acesta apare. A intensificat trezirea conştiinţei prin periodicitatea somn 
şi veghe; a dislocat mecanismul instinctelor, transformându-1 într’o mulţime 
de atitudini; a inversat curentul nervos, făcându-1 ca pe reţeaua reflexelor 
sistematizate, în loc să urmeze pasiv, să anticipe impresiile lumii. Funcţiunea 
atenţiei care a însoţit pe urmă activitatea simţurilor n’a făcut decât să 
completeze această inversiune anticipatoare. Instrumentul material care a 
înlesnit aceste schimbări pare să fi fost dat de organizarea centrilor nervoşi 
din loburile frontale, care sunt ultimele segmente adăugate de natură la coloana 
sistemului nervos.

Şi CU câtă expansiune s’a produs această arătare a eului! De unde în lu
mea animală eul nu exista, în sufletul omului el se afirmă din primul moment, 
cu o energie extraordinară. S’ar părea că natura găseşte în el o compensaţie 
de mult căutată.

Spectacol unic, în adevăr 1 Dezarmat de instincte; născut slab, cel mai slab 
dintre toate animalele pe care are să le domesticeze mai târziu, omul bravează 
totuş de cum se naşte, lumea care îl înconjoară. Eul său este un gigant cu toate 
că trupul său nu se ţine bine pe picioare. Iubirea de sine, susceptibilitatea, 
orgoliul, vanitatea, râvna spre dominaţie, egotismul, cu un cuvânt, sunt într’o 
disproporţie uimitoare faţă de puterile reale cu care el Aune înzestrat. Un fi
lozof pesimist ar zice: natura întinde omului, prin eul pe care i-1 hărăzeşte, 
cea mai vicleană tentaţiune; ea îl atrage în dnimul suferinţelor vieţii» dându-i 
iluzia măririi de sine. Eul odată produs este supus unei continue transfor
mări. întocmai cum simţirile elementare de culoare sunt contopite în intuiţiile 
concrete ale obiectelor, de unde numai prin abstracţie se pot izola, aşa şi eul 
se contopeşte în intuiţia de sine, care ia diferite aspecte, după vârstă, sex şi 
cultură. Manifestările lui însuş îi aduc transformarea. El se controlează, şi se 
stăpâneşte, şi cu stăpânirea sa, conştiinţa întreagă devine mai luminată şi mai 
trează. Activitatea simţurilor chiar se modifică. Cât timp eul pluteşte în conture 
vagiy el falsifică activitatea simţurilor şi face ca intuiţia lucrurilor să fie mistică. 
Popoarele primitive au gândirea mistică, fiindcă eul oamenilor primitivi nu cu
noaşte hotarele precise ale eului din sufletul omului cult. Pentru precizarea 
acestor hotare, despărţitoare între eu şi obiect, este nevoie, multă vreme, de 
influenţa practicei religioase, care aduce după sine deprinderea controlului 
în observarea de sine. Cu apariţia şi precizarea^ eului, conştiinţa devine 
nu numai luminată, şi trează, dar şi bogată în simţiri noui. Sistematizările
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inconştiente, premergătoare eului, erau întovărăşite de simţiri organice intense. 
Frica, ura, mânia, furia, sunt ca şi foamea şi setea, reflexe cerebrale produse 
de schimbările profunde ale funoţiunilor interne corporale, cu deosebire ale 
secreţiilor interne. Cu ivirea eului se produc simţiri mai fine şi mai variate. 
Fiecare dintre atitudinele sale este însoţită de o perspectivă subiectivă diferită. 
Prin aceste atitudini simţirile organice ale corpului se transformă în simţi
rile persoanei omeneşti, în emoţii personale, sentimente şi ideal. Astfel 
după apariţia eului o no\iă vieaţă are conştiinţa, vieaţa afectivă personală. 
Dar schimbarea cea mai plină de consecinţe o avem în apariţia voinţei. Voinţa 
este determinată de atitudinea eului. Din cauza existenţei eului activitatea 
organismului ia caracterul^ unei instrumentaţii, adică a împlinirii unui scop. 
Având un eu, omul are o voinţă.

Problema dacă eul este un fapt de conştiinţă simplu sau compus se'des- 
leagă dela sine, de îndată ce origina sa este atribuită inconştientului. Eul este 
pentru conştiinţă un fapt simplu: el este simţirea atitudinei din care pornesc 
impulsiunile spre activităţile anticipatoare ale organismului. Şi cum organis
mul omenesc este aşa pregătit de inconştient, că el este într’o continuă atitu
dine de anticipare, sau de preradaptare, cum se mai zice de biologi, de aceea 
eul este nelipsit din toate actele conştiinţei. Chiar în cele mai exterioare acte 
ale percepţiei simţurilor, rolul său se simte. Când simţirea eului este slăbită, 
impresiile simţurilor nu se întăresc, ci apar ca intuiţii nenaturale. Bolnavii 
atinşi de slăbirea eului se plâng că trăiesc într’o lume ireală; pipăiesc lucrurile 
şi totuş aceste lucruri li se par că nu există; pipăiesc corpul lor însuş şi n’au 
credinţă că acest corp există, atât de înrădăcinată este atitudinea de anti
cipare pe care o dă simţirea eului.

Fiind o simţire simplă, eul nu se poate defini prin cuvinte, cum nu se pot 
defini nici simţirile elementare venite prin simţurile externe. Eul originar 
produs direct al inconştientului, se simte de fiecare în lumina conştiinţei subiec
tive. Se pot defini numai transformările lui succesive, adică raporturile în care 
el intră «cu celelalte fapte ale conştiinţei, precum şi amplificaţiile pe care le 
câştigă el prin experienţă. In rândul acestora din urmă este personalitatea: ţintă 
finală spre care tinde evoluţia eului. Personalitatea se susţine 'pe simţirea ori
ginară a eului, dar ea cuprinde în sine cu mult mai mult decât eul. Eul este 
născut, adică direct produs de condiţiile organice ale individului, pe când 
personalitatea este eul aşezat în structura experienţei sociale. De multe ori însă 
această structură nu-1 modifică prea adânc. Sub faţada unei personalităţi îm
prumutate din cultura timpului regăsim adeseori eul în toată primitivitatea lui.

4. EVOLUŢIA EULUL — Evoluţia eului este foarte greu de urmărit 
în linia sa ascendentă. Pe ea se sprijină cursul istorici omenirii, întocmai cum 
se sprijină flora unui munte pe diferitele formaţii ale terenului din care ea 
îşi trage seva, cu deosebire numai că flora se poate cercetă în întregime, pe când 
cursul istoriei se pierde în necunoscut la ambele sale capete, iar la mijloc arc 
continuitatea tăiată de multe goluri* Ca să avem o confirmare istorică a evoluţiei 
eului ne-ar trebui cu mhlt mai multe documente decât avem. Aceste docu-
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mente nu se vor completă decât după o muncă'de mulţi ani, de aci înainte. 
Totuş ceeace avem până/ acum nu^ contrazice ipoteza psihologică schiţată mai 
sus. Primele manifestări ale eului sunt atitudinile determinate de organizarea 
mişcărilor corpului.' înainte de a se opune subiectiv naturii, omul se opune ei 
prin atitudine corporală. Pierzând organizarea instinctelor, inconştientul or
ganizează anticipaţia. In forma sa rudimentară, eul este simţirea mişcării 
corpului. Urmele acestei prime faze le avem mărturisite şi astăzi în vieaţar po
poarelor sălbatice. Nimic nu ne face să pătrundem mai adânc în cunoaşterea 
sufletului acestor popoare, decât studiarea mişcărilor. Prin mişcări corporale 
sălbaticul comunică cu semenul său; prin mişcări rituale se apără de spiritele 
rele; prin mişcări de vi'ajă el are credinţa că schimbă cursul evenimentelor. 
Un om cult se reculege în faţa divinităţii; sălbaticul sare şi se învârteşte până 
ce cade jos istovit. Această mare.importanţă pe care o au mişcările în vieaţa 
sălbaticului, vine din strânsa lor legătură cu proiectarea în afară a eului. Vieaţa 
copilului, o reproducere a vieţii philogenetice, confirmă deasemenea această 
ipoteză. Nimic nu-i este mai natural copilului decât supunerea subiectivităţii 
eului la atitudinea corpului. Fără această supunere nici că ar putea el să se 
joace; şi se ştie cât de mare este rolul pe care îl are jocul în vieaţa copilului. 
La copil eul şi simţirea atitudinei corporale sunt aproape identice. Primele 
constrângeri exercitate de societate1 asupra individului consistă în imitarea miş
cărilor. Imperativele religiei, moralei, dreptului, artei se exprimă prin mişcări. 
Procedura judiciafă păstrează şi până astăzi tradiţia lor. Peste tot locul, la 
popoarele primitive, întâlnim ceremonialul şi solemnitatea, ca fiind de esenţa 
însăş a actelor sociale. Sălbaticul nu vorbeşte, deşi vorba cuprinde şi ea arti
culaţii, ci gesticulează; vorba lui este prinsă în mişcările corpului întreg. 
Vorba omului cult este un simbol, atât de mult s’a desprins ea de fondul emo
tiv al primelor atitudini personale, pe când vorba sălbaticuluj este strâns le
gată de mişcarea corpului întreg, fără de care ea nici că se înţelege. De aceea 
sălbaticii pe întuneric n’au obiceiul să comunice prin vorbă, iar la lumina 
zilei, un observator ,poate citi din mişcările lor tot ce le stă pe suflet. Incli- 
naţiimile luate.de eul lor, în judecăţile de valoare: ce place şi ce np place; 
c,e este socotit ca bun şi ce este socotit ca rău; ce este cu preţ şi ce este fără 
preţ; ce este intangibil, «tabu», şi ce este lucru obişnuit; ce este frumos şi ce este 
urât, etc. se pot cunoaşte mai bine din atitudinea corpului lor decât din cuvinte. 
Din cauza acestei identificări a simţirii eului cu mişcările corpului avem, în so
cietăţile primitive, şi după ele multă vreme în primele societăţi civilizate, tra
diţia şi autoritatea nedeshpite. Eul individual nu se poate abate dela eul 
social, câtă vreme ^el este trădat în fiece moment prin caracterul prea vizibil 
-al expresivităţii sale.' In decursul vremii însă eul evoluiază. El se amplifică. 
Simţirea lui se constelează cu simţirile provocate de lumea externă şi se trans
formă în conştiinţa de sine, pe care se ridică apoi personalitatea. Personalitatea 
este faţă de eu ceeace este intuiţia unui corp faţă de simţirea elementară de 
culoare; ea este un complex de simţiri, cu o structură şi un -înţeles. Dintre toate 
simţirile interne produse în om prin ruperea mecanismului instinctelor, simţirea
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eului este cea luai primitoare de structură şi de înţeles. Această însuşire a 
simţirii eului, de a se constelă şi de a evolua, a fost ceeace a înşelat pe cei 
mai mulţi psihologi în cunoaşterea adevăratei lui naturi, făcându-i pe aceştia 
să-i caute origina în asociaţia diferitelor stări de conştiinţă. Eul însă este 
o simţire de sine stătătoare, ireductibilă: este simţirea activităţii sistemati- 
zante din care pornesc impulsiunile interne ale organisinului. El nu are un 
organ al său special, dar pentru manifestarea sa conştientă sunt indispensabile 
fimcţiunile loburiîor din regiunea anterioară a creierului. In centrii frontali 
şi prefrontali, inconştientul organizează funcţiunile de anticipaţie ale vieţii 
de relaţie, care apar apoi în conştiinţă ca funcţiuni ale eului.

Primele funcţiuni anticipatoare pregătite de inconştient sunt mişcările de 
atitudine ale corpului întreg care au să înlocuească instinctele. De ele se leagă 
prima simţire a eului. Dar odată ce, în decursul vremii, aceste mişcări sunt fixate 
în memoria sistemului nervos şi au devenit automate, rolul lor trece în sub
conştient ; eul se desleagă de sub influenţa lor directă. Eul intră în complexe 
noui. Mişcările cu care el se leagă de acum înainte suilt mişcările parţiale şi sim
bolice. Cuvântul se desparte de atitudinea corpului şi este întovărăşit numai de 
gest. Curând după aceea el se desparte şi de gest pentru a deveni un pur sim
bol. Liberarea lui aduce după sine desvoltarea gândirii. Funcţiuni anticipa
toare noui se îndreaptă spre formarea intuiţiilor externe, şi prin acestea proiec
tarea asupra lumii externe a eului se precizează, controlându-se. Cu precizarea 
eului mişcările devin instrumentale, adică urmează o 'direcţie voluntară. 
Mişcările mânilor urmează cuvântului. Ele se separă de mişcările ritmice ale 
corpului şi creiază munca. Paralel cu aceste schimbări merg şi schimbările 
sociale. Li locul vrăjitoriei primitive vine tehnica manuală. Atotputernicia 
tradiţiei şi a autorităţii, bazată pe ritual şi ceremonial, se sfarmă; nu mai 
este continuitatea aceloraşi mişcări care ţine strînşi la un loc pe membrii unei 
societăţi, ci continuitatea muncii, a răspunderii morale şi a gândirii. In sfârşit, în 
mediul societăţilor civilizate, legătura eului de atitudinile şi mişcările corporale 
nu mai este amintită decât prin câteva simboale, menite şi acestea să dispară 
cu timpul. In schimb, eul se găseşte acî transformat în conştiinţa personalităţii 
din care radiază întreaga activitate creatoare a omului. Dela brutala atitudine 
corporală, cu care începe, eul evoluează în mod normal spre conştiinţa de per
soană morală si creatoare.

5. ABEKÂŢIILE ŞI PATOLOGIA EULUI. — Nu totdeauna evo
luţia eului este normală. Ea poate suferi abateri, sau aberaţii; şi poate fi 
oprită, sau regresată prin boală. Cazurile de aberaţie sunt produse prin con
cursul influenţelor cosmice şi al împrejurărilor istorice. In istoria omenirii 
găsim, la multe popoare, epoce întregi subminate de aberaţiile eului. Acestea 
sunt epocele de misticism, de fanatism religios şi politic, de nihilism şi'apatie. 
Producerea acestor aberaţii a fost explicată în diferite moduri. Unii o pun 
pe seama condiţiilor mediului cosmic. Unde fenomenele climaterice sunt de 
o intensitate extraordinară, iar solul de o vegetaţie extrem de mare sau 
extrem de mică, acolo eul omenesc se abate dela creşterea sa normală. Co-
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pleşit de puterea naturii şi şimţindu-se prea slab, el aberează spre nihilism. 
Aşa s’ar explică eul locuitorilor din India, care prin contrast cu natura sunt 
atraşi spre nirvana budhistă şi spre practica fakirismului. Deasemenea, în 
regiunile polare, unde noaptea durează luni întregi şi privează corpul de 
lumina şi căldura soarelui; sau în regiunile equatoriale, unde dimpotrivă, 
lumina şi căldura soarelui sunt prea intense, aceeaş superioritate a naturii 
sileşte eul omenesc să persiste în misticism şi fanatism. Chiar despre eul locui
torilor dim Rusia s’au dat explicări asemănătoare. Imensitatea câmpiilor ruseşti; 
variaţia bruscă de temperatură; amestecul de rasse, sunt socotite cauze 
determinante şi le întâlnim aproape în fiecare scriere care se ocupă de eul ru
sesc. Dar aceste explicări sunt, cel puţin în stadiul actual al ştiinţei, foarte 
îndrăsneţe. De sigur eul omenesc fiind un produs al inconştientului, şi incon
ştientul fiind în corelaţie cu mediul cosmic, eul este şi el în corelaţie (m 
acesta din urmă. Pentru explicările ştiinţifice se cere însă ceva mai mult decât 
afirmarea corelaţiei. Acest ceva mai mult, care consistă în cunoaşterea de
pendenţelor cauzale precise, lipseşte. Deaceea pentru explicarea aberaţiilor 
eului este mai potrivit, în psihologie, să ne mulţumim cu punerea lor în depen
denţă de împrejurările istorice, şi să lăsăm metafizicei cercetarea conexiunii 
cu mediul cosmic. Dealtminteri, explicarea prin împrejurările istorice este şi 
ea destul de grea. Misticismul care s’a lăţit în Europa occidentală în jurul datei 
anului 1000, după Christ; fanatism.ul religios din timpul cruciadelor; fanatismul 
cuceritor al semilunei; exaltaţia intermitentă a eului revoluţionar, pe care 
o constatăm la diferite popoare europene, şi acum în urmă la poporul rus, sunt 
fapte, care cu toate că au fost studiate şi restudiate de specialişti, aşteaptă 
încă o bună explicare psihologică.

Mai bine cunoscute ne sunt cazurile de_patologie a , eului. In acestea 
cuprindem aberaţiile, eului dela tipul normal, prin degenerescenţă, boală şi 
intoxicare, adică prin cauze pe care le putem, izola şi cerceta. în parte. Aceste 
cauze pot să atingă uneori şi grupuri Întregi de oameni. Aşa răspândirea unor 
boale infecţioase, ca frigurile palustre, malaria, sifilisul, sau întrebuinţarea 
îlLcajliitate maje. a băuturilor alcoolice şi a. narcoticelor, poate să aducă la 
popoare întregi degradarea eului până la imbecilitate. Se citează, în această 
privinţă, multe cazuri din ţările locuite de sălbatici. De regulă însă, cazurile 
patologice sunt izolşte şi lovesc numai pe indivizi. Pe acestea, individuale, 
le vom avea şi noi în vedere.

Sunt bolnavi cari se plâng că eul lor este cu desăvârşire schimbat. Unii 
cred eul lor de mult decedat; şi vieaţa pe care o trăiesc o leagă de un 
alt eu. Sunt bolnavi care"trec succesiv prin două, şi mai multe personalităţi; 
alţii se dedublează şi triplează chiar simultan. Interesante sunt cazurile de 
somnambulism, în care simţirea personalităţii adevărate este înlocuită pentru 
un timp cu altă personalitate, produsă în timpul somnului, în mod inconştient. 
In toate aceste cazuri este de făcut însă o mare deosebire. Şi anume: nu în 
toate cazurile este alterată însăş simţirea eului, ci numai constelaţia supe
rioară a acestuia. Un bolnav care se plânge că şi-a pierdut eul, nu probează
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prin aceasta numai decât ca are alt eu, ci afirmă numai că ei 1 său nu are aceeaş 
extensie, sau funcţiune ca măi nainte, ceeace este cu totul altceva. întoc
mai cum un bolnav de ochi se poate plânge că nu mai vede ca mai înainte, 
fără ca prin aceasta să ne probeze că are altă simţire în locul celei diminuate, 
tot aşa şi la unii bolnavi de eu. Aceştia păstrează eul lor% dar nu mai găsesc 
simţirea acestuia în structura şi intensitatea de mai nainte. Trebuiesc dar des
părţite cazurile în două: în categoria acelora, în care alteraţia merge până 
la înlocuirea completă a simţirii'eului primitiv,, şi categoria acelora, în cajre 
alteraţia atinge numai constelaţiile .superioare. Psihologii care consideră eul 
ca o asociaţie de simţiri, şi nu ca o simţire specială, nu insistă îndeajuns asupra 
acestei despărţiri, fiindcă această despărţire nu se potriveşte teoriei lor. Des
părţirea însă este. reală. Observaţiile psihiatrilor din timpul din urmă,, obser
vaţii făcute cu mai multă rigurositate ştiinţifică de cum se obişnuia înainte, 
par să probeze chiar, ca în afară de somnambulism, numănil cazurilor în care 
simţirea eului primitiv este cu desăvârşire perdută este foarte redus. Mai tot
deauna bolnavii păstrează simţirea’ eului lor primitiv, nu pot însă pune în 
acord această simţire cn nouile stări de conştiinţă pe care le au, şi de aceea 
ajimg la interpretări greşite: se consideră decedaţi, transformaţi sau necu- 
noscuţi.v Psihologul K. Oesterreich, după o amănunţită analiză a cazurilor do 
despersonalizare, ajunge chiar la concluzia că dovada formării unui nou eu 
nu se găseşte în nici unul. De fapt, în dedublările de personalitate, în cazurile 
de alienaţie mintală, nu avem un eu nou, ci o simplă interpretare greşită a 
bolnavului. In cazurile aşa numite de «incamaţie», când bolnavul crede că în 
corpul lui s’a încarnat un suflet străin, precum şi m cazurile de convertire 
religioasă, avem totdeauna continuarea eului primitiv. Cceace se schimbă 
la bolnavi, în cazurile acestea, nu este eul, ci stările de conştiinţă care vin 
în legătură cu eul. Bolnavului i se par străine im.presiile pe care le primeşte 
dela lucruri şi chiar dela corpul său. El păstrează însă simţirea eului originar, 
fără- de care nici n.’ar putea să-şi dea seamă de schinibarea petrecută. v

Dar şi cu această corectare, rămâne totuş de explicat faptul psihologie, 
pentru ce bolnavilor le apare eul lor transformat sau dedublat în somnambulism. 
Nu numai că lor le apare transformat, dar şi pentru străinul observator, eul este 
schimbat. Actele bolnavului nu se aseamănă cu acelea pe care el le făceAîna- 
inte. Doctorul Azam, în descrierea pe care o face cazului Felidei X, caz care 
a fost unul dintre cele mai bine studiate, ne spune că Felida X avea două stări 
personale, pe care nu le legă de loc la olaltă. In starea care dură la început mai 
mult, şi pe care s’o nlimim normală, nu-şi amintea de loc de ceeace se petrecea 
Gi\ ea în starea de a doua; fiecare stare îşi avea unitatea şi continuitatea sa. 
Chiar dacă eră ajutătă de alţii, amintirea, dela o stare la alta nu se putea produce. 
In primii ani de observaţie, bolnava, care nu avea încă 17 ani, avea starea 
de a doua foarte scurtă. Ea ţinea câteva ceasuri sau câteva zile, aşa că bolnava 
trăia în ea numai intermitent. In urmă însă raportul dintre cele două stări s’a 
schimbat. Starea de a^doua a devenit din ce în ce mai lungă, pe când starea 
primă, cea normală, s’a scurtat. Tot timpul bolnava n’a confundat amintirile
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unei stări cu a celeilalte. Se găsea în starea No. 1, atunci toată memoria din 
starea No. 2 eră dispărută. Se găsea în Np. 2, atunci nu-şi mai amintea nimic 
din ceeace se petrecea în starea No. 1. De fapt bolnava nu se ştia că trece 
prin două personalităţi diferite. Ea avea totdeauna conştiinţa unei personalităţi. 
Observatorul avea însă înaintea sa dou| persoane, cu două.memorii depsebite şi 
cu două caractere deosebite. Intr’una'din stări eră afabilă cu lumea şi bună mamă 
(bolnava avea bărbat şi copii); în alta eră de uii caracter iraşcibil şi dezordonat. 
Trecerea dela o stare la alta se operă brusc, în câteva clipe. Bolnava eră cuprinsă 
de un somn adânc din care după câteva secimde, ieşiă ca o persoană nouă. De ^ 
multe ori i s’a întâmplat ca, dela un moment la altul, stând alături de o rudă 
cu care făceă drumul împreună, să fie cuprinsă de un somn, din care se deşteptă 
fără să mai ştie cine este persoana de alături, şi în ce scop face drumul împreuna. 
Pentm a se orientă, Felida X, care eră croitoreasă, luase obiceiul să-şi noteze 
ce are de făcut pentru a nu fi surprinsă. Ea aveă de altminteri o presimţire, când 
se apropiă de somnul transformator. Felida nu aveă conştiinţa că este dublă. 
In alte cazuri, bolnavii au conştiinţa dublei personalităţi. Un bolnav observat 
de Morton Prince s'e vedeă în două stări distincte, deşi aveă conştiinţa că am
bele stări aparţin eului său. Eră odată (A) neurastenic, irascibil, bolnav *, şi 
altă dată (B) în plină sănătate. Aveă simţimântul că trece prinţr’un delir, pe 
care nu-1 puteă alungă. In sfârşit, în unele cazuri bolnavii se despersonalizează 
complet, până a vorbi de ei, ca de o a treia persoană. Pierre Janet a avut în 
observaţia sa multe asemenea cazuri. Cele mai multe dintre ele sunt cazuri 
de somnambulism.

Fenomenele de somnambulism au atras de multă vreme atenţia, nu 
numai a medicilor şi a psihologilor, ci şi a,poporului. Oamenii cari, adormiţi,^ 
merg pe acoperişul caselor şi pe muchia îngustă a zidurilor, cu siguranţa pe 
care o au cele mai dresate animale, nu se puteă să nu deştepte atenţia tuturor. 
In somn, de 6bi6eiu omul stă nemişcat, deşî'în visele lui el se vede umblând, 
şi luând parte la tot felul de întâmplări. Somnambulul doarme mergând; el 
îşi încorporează visul în fapte. Şi încă o diferenţă. Pe când de obiceiu, după 
somnul normal, când sunt vise, omul îşi aduce aminte, dacă nu de toate, dar 
de o parte din aceste Tise; somnambulul nu-şi aduce aminte de nimic. El ur
mează impresiilor interne sau externe, cu totul pasiv, tot timpul adormit. 
Un caz tipic este umaătorul relatat de Pierre Janet.^Un tânăr de 19 ani, Nof., 
din timp în timp cădeă în stări bizare, în care el eră incapabil să reziste la 
impulsiile pe care i le provocau anumite- impresii. Astfel după cum istori
seşte el singur, şi după cum l-au observat şi părinţii săi, într’o zi, când se găseă 
într’una din aceste stări, trecu pe dinaintea unei prăvălii de pălării, şi îşi zise: 
iată o prăvălie de pălării, unde se cumpăra pălării 1; intră înăuntru şi îşi cumpără 
o pălărie de care nu aveă nici o nevoie. Bi altă zi, aflându-se în aceeaş stare, 
trece pe lângă o gară (gara de Lyon din Paris) şi îşi zice iarăşi: iată o gară, 
de unde se cumpără bilete pentru voiaj! Intră ^ gară, citeşte la întâmplare 
pe afişele de pe zid numele Marseille; se duce la cassa de bilete şi îşi ia bilet 
pentru Marseille. Se suie în tren şi numai după câteva ore de călătorie îşi dă
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seama de absurditatea faptului; se deşteaptă şi revine la Paris. Acest caz 
este tipic, fiindcă întocmai ca el sunt sute şi inii. In alte cazuri lipseşte desfă
şurarea scenelor de vis, şi nu răniân decât obsesiile izolate. O bolnavă Irene 
(observată tot de Janet) refuză să bea apă dela robinet, sub cuvânt că de acî 
curg picături de sânge, nu apă. Acest delir începuse de când bolnava văzuse 
picurând sânge din gura maniei sale; ori şi ce picurâj eră pentru dânsa sânge. 
Altă bolnavă se credea cu coardele vocale rupte şi nu putea vorbi. In vis însă 
vorbea. Vorbea şi în momentele/când se dispută cu alţi, dar de îndată ce se 
observă atent nu mai vqrbeă. Delirul începuse dela o dispută avută cu tatăl 
său, şi în care ţipase aşă de tare că răguşise. Neputinţa ei pentru moment de a 
vorbi, o interpretase ca fiind provenită din ruperea coardelor vocale. Un bol
nav asistase la o scenă de tetanos. După câteva ore crede că are şi .el tetanos; 
în consecinţă imitează rigiditatea corpului şi toate gesturile văzute. Altul 
din pricină că tatăl său eră atins de paralizie, se crede şi el atins. In conse
cinţă nu mai poate mişcă o parte a corpului. Aşă în nenumărate observaţii, 
pe care le găsim în cărţile psihiatrilor. In aceste cazuri găsim, întocmai ca în 
visele obişnuite din timpul somnului, mai întâiu, lipsa de rezistenţă în care 
este conştiinţa faţă de impresie. Vederea unei scene, sau ivirea unui gând 
se transformă imediat într’o tendinţă care se realizează. De cele mai multe 
ori, impresia se interpretează şi apoi se realizează. In timpul visului aceasta 
este regula. Impresia produsă de poziţia incomodă a corpului; lipsa de 
aer; impresia de sufocaţie produsă de boala asthmului; răceala camerei; 
încărcarea stomacului printr’o masă prea bogată, sau contrariu, golul 
stomacului din cauza nemâncării, etc., nu se arată în vis, aşă cum sunt, ci 
travestite prin interpretaţii. Acel ce doarme incomod, se vede urcând munţii 
şi gata să cadă; acel ce suferă de asthm se vede în faţa unui tribunal revolu
ţionar condamnat la moarte; acel cu stomacul încărcat trece printr’un coşmar 
de scene bizare, iar acel flămând se crede înaintea unei mese bogate, etc. Prin 
aceste interpretări trec şi bolnavii stăpâniţi de obsesii. Impresiile, care la 
oameni sănătoşi se pierd fără a deşteptă atenţia, la ei prin interpretări gre
şite dobândesc o stăpânire exclusivă asupra conştiinţei. Ceea ce^i deosebeşte 
dar pe bolnavii aceştia de oamenii sănătoşi este lipsa lor de control asupra 
impresiilor. Când lipsa de control este totală, atunci nu avem obsesiile 
izolate, ci avem pe omul întreg pus în mişcare în mod pasiv, adică pe somnam
bul. Lipsa de rezistenţă a conştiinţei s’a generalizat acum şi a produs alături 
de persoane cu conştiinţa trează şi-pe a doua persoană, persoana somnambulă. 
Ele stau alături, fără să se cunoască. La cea dintâiu, la persoana trează, amin
tirile şi actele sufleteşti în genere se leagă prin conştiinţa eului treaz,* la cea 
de a doua printr’o legătură mecanică. Bolnavul are două memorii şi două acti
vităţi, pe care le ţine despărţite.

In rezumat aşa dar, şiniţirea eului poate să sufere eclipse parţiale şi eclipse 
Jtpţale. Iii eclipsele parţiale vedem cum obsesii, tendinţe sau gânduri se impun 
în constelaţia eului fără ca ele să fie cerute, sau să fie în corespondenţă cu 
aceasta; iar în eclipsele totale, alături de conştiinţa eului natural se instalează
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O a doua sau şi o a treia conştiinţă a unui eu deosebit, care merge alături, în 
mod intermitent, ca şi cum ar trăi alături de persoana reală, o persoană ima
ginară deosebită. Cum să ne explicăm această patologie a eului? Pentru psi
hologii cari pun formarea eului pe seama asociaţiei stărilor de conştiinţă, 
explicarea este uşoară. Pentru ei, eclipsele din simţirea eului vin din turbu- 
rările pe care le suferă asociaţiile dela baza lui. Dar eul nu rezultă din sim
ple asociaţii, ci asociaţiile, dimpotrivă, rezultă din atitudinile eului. Apoi 
şi dacă ipoteza ăsociaţionistă ar fi adevărată, tot rămâne nelămurită între
barea: care turburări produc patologia eului, şi care nu. Se pot pierde multe 
asociaţii intelectuale — câte nu uită omul în decursul vieţii!, — se pot pierde 
chiar funcţiuni de simţuri întregi, — mulţi oameni ajung orbi şi surzi la bă
trâneţe, — fără ca să constatăm totuşi la ei o eclipsă în simţirea eului. Tur- 
burările afective sunt mai grave decât cele intelectuale, dar şi acestea nu aduc 
numai decât schimbarea eului. Bolnavii cari au asemenea turburări se plâng
ea trăiesc într’o lume ireală, însă nu-şi pierd continuitatea eului originar. Ei 
au alterări în constelaţia eului lor, dar nu se simt pe ei şi nu se comportă 
ca fiind persoane duble. Singurele cazuri în care bolnavii, şi dacă nu se simt, 
(este şi greu de constatat, în adevăr, dacă un bolnav se simte sau nu cu un alt 
eu), dar în care bolnavii se comportă ca având două personalităţi deosebite, 
sunt acelea în care sistematizarea mişcărilor suferă profunde schimbări. 
Acestea sunt tocmai cazurile de somnambulism. Eul normal îşi are sistemati
zarea sa de mişcări, adică atitudinea sa expectativă şi anticipatoare faţă de 
impresiile externe. Alături de acest eu, la bolnavii atinşi de dublă persona
litate, se instalează o a doua sistemaLizare de mişcări, dând o a doua atitudine 
corpului. Până ce această de a doua sistematizare de mişcări nu este produsă, 
avem numai alterări superficiale în simţirea eului. Bohiavii se plâng de 
halucinaţii şi iluzii, interpretează fals impresiile externe, au obsesii, confu
zii mintale şi amnesii, dar păstrează "continuitatea eului originar. Ei nu 
leagă halucinaţiile, interpretările false, obsesiile .şi toate câte se produc 
anormal în conştiinţa lor în unitatea unui eu nou, care apoi să se continue şi 
sase recunoască identic cu sine însăşi, ci toate aceste'manifestări anoimale 
rămân pentru ei ca accidente care întrerup eul originar, fără să-l înlocuiască. 
Chiar în cazul Felidei, observată de dr. Azam, am văzut că eul originar se păs
trează. Bolnava avea conştiinţă că ea este aceeaş persoană, dar sub două 
aspecte diferite. In cazurile de somnambulism curat însă, lucrurile se schimbă. 
Aci avem două persoane, cu două sistematizări de mişcări distincte. Eul unei 
persoane nu se leagă de loc cu eul celeilalte. Când somnambulul se trezeşte, 
încetează de odată înlănţuirea mişcărilor pe care el le avea în timpul somnului 
şi începe o înlănţuire nouă. Tânărul Nof. observat de Janet, cum s’a trezit în 
drumul spre Marseille, revine la prima personalitate, şi pierde deodată obsesia 
care îl făcuse să plece cu primul tren din Paris. Această exclusivitate între 
un eu şi alt eu este faptul caracteristic pe care trebuie să-l avem în vedere în 
explicarea patologiei eului. El ne pune pe urmele adevăratei origini de unde 
pleacă spărtura, sau dedublarea. Acestea nu stau nici în insuficienţa simţi-
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. rilor, nici în tulburările asocierilor mintale, ci în sistematizarea contrară pe 
care mişcările aceleiaş persoane pot să o ia succesiv. In cazurile normale avem 
aceea ce numim conştiinţa trează: pasivitatea mişcărilor'corpului este învinsă 
şi înlocuită cu o sistematizare de mişcări anticipatoare, sau spontane, care ne 
dau simţirea eului. In timpul somnului anormal, pasivitatea mişcărilor revine, 
dar ea se mărgineşte la condiţionarea viselor. In somnambulism ea condiţio
nează o a doua personalitate, fiindcă ea face posibilă o a doua sistematizare 
de mişcări, în afară de aceea a eului din conştiinţa trează. Patologia eului ne 
readuce la primele începuturi ale evoluţiei acestuia, la pregătirea dată deN 
inconştient prin separarea somnului de conştiinţa trează.

6. HIPNOTISM ŞI SUGESTIE. — Dacă stabilitatea simţirii eului 
nu depinde atât de asociarea actelor intelectuale şi afective din conştiinţă, cât 
de sistematizarea mişcărilor corpului, şi dacă această sistematizare, ar mişcă
rilor se poate uşor sfărâipă prin revenirea corpului la pasivitatea pe care el a 
avut-o Căinţe de formarea conştiinţei treze, atunci “0 consecinţă se impune 
dela sine, şi anume: eul atât de înrădăcinat în conştiinţa trează, şi pe care 
pierderile intelectuale şi pierderile afective îl doboară cu greu, poate fi uşor 
transformat şi silit la constelaţii străine lui, de îndată ce înlocuim conştiinţa 
trează prin somn. Dacă găsim mijlocul să facem pe omul adormit să vorbească 
şi să făptuiască sub direcţia noastră, atunci avem posibilitatea să dăm omului 
adormit o nouă sistematizare de mişcări, aceea pe care o voim noi, şi prin 
urmare să producem alături de persoana lui veche, o persoană nouă. Este acest 
lucru însă cu putinţă?

Da, în fenemenele de hipnotism. Unii susţin că ori şi cine poate fi hipnotizat; 
alţii,^aThumâi persoanele cu conştiinţa nestabilă, cum sunt bolnavii de histerie; 
în tot cazul, foarte multe .persoane pot fi hipnotizate. Cu preferinţă copiii, 
bolnavii şi femeile sunt cu uşurinţă hipnotizaţi. Som.nul hipnotic consistă în 
somnul provocat în mod artificial la cineva, de obiceiu făcâiidu-1 pe acesta să 
privească fix un obiect, în timp ce corpul păstrează o imobilitate completă, 
iar când simpla privire nu este deajuns, adăogând şi intervenţia cuvintelor şi 
gesturilor hipnotizorului. Prin somnul care i-a fost impus, omuL hipnotizat 
pierde controlul euEi său propriu, şi rămâne sub dominaţia hipnotizorului. 
Ii comandă acesta să se scoale, el se scoală; să se mişte, el se mişcă; să 
se apere de câinele care îl latră (deşi nici un câine nu este de faţă),'el se 
apără, întocmai cum ar fi un câine de faţă care îl latră, etc. Tot ce-i spune 
hipnotizorul să vadă, el vede; tot ce-i spune că se află în faţa lui, el crede. 
Ceva mai curios: lucrurile cari stau în faţa lui, dacă hipnotizorul îi spune 
că nu sunt, ele nti sunt. Prin urmare, persoana hipnotizată suferă toate 
halucinaţiile şi obsesiile care îi sunt impuse, indiferent dacă acestea sunt 
positive sau negative. Pasivitatea hipnotizatului merge şi mai departe. I se 
spune de hipnotizor că el, hipnotizatul, este un general, atunci el îşi ia 
îndată atitudinea de general şi începe să comande; i se spune că este vânător, 
el ia atitudinea de vânător; i se spune că este cerşetor, el ia atitudinea 
de cerşetor, etc. Sau, fără să i se spună, hipnotizorul pune pe hipnotizat
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într’o atitudine oarecare: de general, care comandă; de artist, care declamă; 
de cerşetor, care cerşeşte, etc., imediat hipnotizatul realizează atitudinea 
în care a fost pus şi se comportă în consecinţă, ca, un general, ca un artist, 
sau ca un cerşetor. întocmai cum în vis impresiile cele mai indiferente ne 
implică în scene bizare şi ne transformă în personaje curioase, tot aşa cuvin
tele hipnotizorului ajunse în mintea hipnotizatului se reializează de către acesta 
în mod pasiv. Hipnotizc tul este, sufleteşte vorbind, ea o ceară moale, pe care 
hipnotizorul o pune în forma pe care el o voieşte. Când se deşteaptă, el nu ştie 
nimic din câte s’au petrecut cu dânsul. Este adormit din nou şi este întrebat 
asupra celor petrecute în somnul .hipnotic anterior, atunci el spune tot ce s’a 
petrecut. Prin urmare, personalitatea nouă în care el s’a transformat, după 
voia hipnotizondui, îşi are upitatea şi continuitutea sa proprie, despărţită de 
aceea din timpul conştiinţei treze. întocmai ca în cazurile de somnambulism. 
lată-ne dar în stăpânirea unui mijloc relativ uşor prin care putem produce spăr
tura sau dedublarea eului: somnul provocat prin practica hipnotismului. Cea 
mai înaltă cucerire a sufletului omenesc, ei 1, de care se leagă conştiinţa perso- 
hahtăţii, şi cu aceasta împreună cultura morală şi intelectuală a individului, 
îşi au existenţa lor asigurată câtă vreme nu sunt atacate de somn. Ai găsit 
mijlocul însă să-i deschizi acestuia o portiţă în vieaţa sufletească, atunci în
treaga organizaţie a eului şe clatină şi cade. Eul cel mai solid nu poate în
lătură nouile sisfematizări de mişcări pe care i le impune hipnotizorul.

Deaceea hipnotismul a fost dela început şi este încă o problemă pentru 
psihologie. Când primii hipnotizori (cu Mesmer la sfârşitul secolului XVIII-lea) 
îşi făcură apariţia în .practica medicinei, ei fură consideraţi ca nişte 
adevăraţi'vi’ăjitori. Puterea lor asupra persoanelor hipnotizate eră explicată 
că un magnetism ocult. Oamenii de ştiinţă stăteau deconcertaţi în faţa lor. 
In unele ţări li* s’a interzis chiar şederea. Astăzi, fenomenele de hipnotism nu 
mai deşteaptă atâta curiozitate. Lumea s’a obişnuit cu ele şi nimeni nu le mai 
pune pe seama puterilor oculte. Din punct de vedere ştiinţific, însă, ele sunt 
astăzi şi mai interesante de cum erau la prima lor apariţie. Căci cu cât ele 
sunt considerate ca fenomene naturale şi deci obişnuite, cu atât ele ating mai 
multe probleme ştiinţifice. Ele ating în primul rând problema responsabilităţii 
penale şi a educaţiei. Sunt fenomenele hipnotice fenomene extraordinare, 
atunci ele, fiind rare, sunt fără mare importanţă; sunt ele însă naturale, adică 
poate fi ori şi ce om, hipnotizat, atunci responsabilitatea trebuie suprimată, sau 
fundată pe altceva decât pe libertatea eului, iar educaţiunea trebuie lăsată pe 
mâna hipnotizorilor. Dacă hipnotismul se poate produce oricând, atunci în el 
trebuie căutată cauza mişcărilor sociale; în el, puterea de care dispun condu
cătorii masselor populare; în el, prestigiul de care se bucură fondatorii de reli- 
giuni şi toţi oamenii mari; în el, însfârşit, puterea cu care ni se impun valorile 
morale şi estetice. Până şi practica medicinei este ameninţată să se suprime 
şi să fie înlocuită cu hipnotism. In loc de doctorii, hipnotizarea bolnavului I 
Şi n’au lipsit, în adevăr, scrieri, în care să se susţină toate acestea. Intre anii 
1880 şi 1900, mai ales, ele sunt foarte dese. In limba franceză, cu sutele. Aceste
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scrieri asimilează pe criminali cu hipnotizaţii; recomandă educatorilor să 
hipnotizeze pe elevii recalcitranţi şi leneşi ; descriu mecanismul politicei ca un 
mecanism de hipnotism exercitat asupra naivilor; pătrund în misterele religiei 
şi ale artei, descoperind în fiecare mijloacele prin care se provoacă delirul şi 
entusiasmul, etc.; cu un cuvânt, tocmai cu cât devin mai naturale cu atât 
fenomenele de hipnotism devin mai obsedante pentru omul de ştiinţă. Ele 
pun în discuţie temeiul personalităţii omeneşti, şi prin urmare toate expli
cările care se dădeau până acum manifestărilor sufleteşti.

Adevărul, ca de cele mai multe ori în asemenea cazuri, este la mijloc. Fe
nomenele hipnotice nu sunt nici vrăjitorii extraordinare, nici fapte de fiece 
moment; ele se produc în mod natural, dar numt i în anumite condiţii. In 
somnambulism poate să cadă fiecare, când este bolnav de histerie, şi de boala 
această nu toată lumea este atinsă; în somn hipnotic nu poate să cadă decât 
acela care vrea, şi numai după ce asupra lui s’au făcut mai multe încercări 
cu succes. Efectele hipnotismului apoi, nu sunt de lungă durată. Criminal, 
în urma şedinţelor de hipnotism, nu poate deveni oricare; nici elev ’sârguitor, 
acela care eră leneş înainte; nici dus de nas de fiece politician, acela care este 
om cult... Hipnotismul nu ne poate ameninţă cu surparea definitivă a eului. 
El este însă un «memento» al fragilităţii cu care este venit eul pe lume.

In directă legătură cu provocarea somnului hipnotic este un fapt de o 
deosebită importanţă pentru psiholog, şi care până acum a fost prea puţin 
explicat: faptul raportului care se stabileşte între persoană adormită şi hip- 
notizor. Persoana adormită izolată de lumea externă ascultă de hipnotizor. 
Este, cum se zice, sub puterea de sugestiune a acestuia. Sugestiunea acestuia 
se operează prin cuvinte. Iată dar faptul: persoana- căzută în somn hipnotic, 
nici nu doarme somnul natural, cum doarme toată lumea; nici nu urmează 
cursul delirului somnambulic, ci rămâne sub dependenţa aceluia care o adoarme. 
Acesta, prin simple cuvinte rostite, poate determină într’însa halucinaţii, 
obsesii, transformări de personalitate, etc. Cum este cu putinţă stabilirea 
acestui raport de dependenţă; şi mai ales cum este cu putinţă realizarea acestui 
raport prin simpla sugestie verbală? De regulă cuvintele nu impresionează 
simţurile, ci sunt simple simboale pe care le poate interpretă gândirea, iar gân
direa este tot ce poate fi mai depărtat de matera corpului. Cum dar poate 
hipnotizorul să ia în stăpânire corpul persoanei adormite, făcând-o pe aceasta 
să se mişte, să simţă şi să se emoţioneze după comandă, când el nu are la dis
poziţie, ca instrument de sugestie, decât cuvântul? Din primul moment, 
psihologii au căutat să explice acest fapt din dispoziţiile speciale în care se 
găsesc funcţiunile cerebrale ale hipnotizatului. AcesteJuncţiuni s’ar fi îngustând 
în jurul câtorva centri, aceia prin care se primeşte sugestia, şi prin această 
îngustime s’ar face posibilaTJorninaţia unei idei, sau unui act în totul restul 
conştiinţei. Alţi psihologi vorbesc de starea de emotivitate specială, în care se 
găseşte hipnotizatul, stare care favorizează realizarea cuvântului în imagină * 
şi apoi în act. Din toate explicările nu lipseşte punerea în evidenţă a auto
matismului subconştient, care, cu deosebire în timp de somn, aşteaptă un cât
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de mic impuls pentru ca să deslănţuiască mişcările corpului şi să realizeze su
gestia. Toate aceste explicări se rezumă, cu un cuvânt, în idea, că dispoziţi- 
iinile cerebrale ale persoanei adormite sunt de aşa fel, că sugestia găseşte în 
lăuntrul lor posibilitatea să acţiyeze anumite tendinţe şi acte, fără ca acestei 
să fie controlate şi oprite de re&tul conştiinţei. Idea nu este greşită, dar ea 
este departe de a da o completă explicare faptului. Kămâne încă plină de ob
scuritate pregătirea cu care persoana adormită vine înaintea sugestiei. .Cum de 
cuvintele cu care hipnotizorul sugestionează, găsesc aşă de uşor un ecou în 
automatismul adormitului? Trecerea dela simbol la tendinţa corporală se 
operează cu greu în timpul conştiinţei treze, aşa că nu înţelegem de ce ea 
se operează uşor în timpul somnului hipnotic. Stă poate în natura cuvân
tului ceva, care îl face pe acesta să fie im bun mijloc de sugestionare în 
somnul hipnotic?

Aceasta este tocmai idea pe care o întrevede Pierre Janet în cursul ţinut 
la College de France, între anii 1913—1915, asupra «tendinţelor realiste şi ten
dinţelor raţionale». După Janet, cuvântul pe care.îl întrebuinţăm noi astăzi 
ca simbol, are în urma sa o lungă evoluţie. El a fost, în forma sa primitivă, 
legat intim de mişcările corpului întreg, cu care făcea un lanţ comun. Sălba
ticul nu desparte, nici astăzi, cuvântul, de mişcările corporale cu care el este 
însoţit. Guvântul, ca şi gestul, este o parte dintr’o mişcare ordonată. Mai târziu, 
cuvântul se desparte de mişcarea corpului, dar în subconştient el rămâne în 
lanţul acesteia ori de câte ori prin el se exprimă o promisiune, o afirmaţie, o 
negaţie, o întrebare, un consimţimânt, o credinţă. In toate aceste exprimări, 
cuvântul nu este atât un simbol, cât o atitudine a corpului. Acel ce afirmă, 
are în subconştientul său alte tendinţe gata de a începe să se execute, de cum 
are acel ce neagă; acel ce întreabă, alte tendinţe, de cum are acel ce consimte. 
Cuvântul poartă cu sine nu numai un înţeles, ci şi un început de mişcare. In 
somnul hipnotic acest început de mişcare, este mai mult decât ori când gata 
să se realizeze. Persoana adormită este sub dominaţia hipnotizorului. Cuvintele 
acestuia sunt atitudini care se comunică, iar nu simboale supuse deliberării. 
Astfel sugestia găseşte în subconştientul adormitului un automatism de ten
dinţe pregătit gata, nu numai fiindcă ea este favorizată de îngustimea con
ştiinţei, ci mai ales fiindcă este făcută prin cuvânt, adică printr’o articulaţiune 
care deşteaptă o veche legătură cu mişcările corpului întreg.

Această teorie a lui P. Janet este de o netăgăduită valoare pentru expli
carea sugestiei, şi în acelaş timp ea este o confirmare a argumentelor pe care 
ne-am sprijinit mai sus în explicarea dată originei şi evoluţiei eului.
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CAPITOLUL VIL
1. Emoţia. Caracterele ei. — 2. Origina emoţiei. Teoria James-Lange. — 

, 3. Cercetările experimentale şi emoţiile. — 4. Instinctul şi teoria emoţiei. — 
5, Gesturile, mimica, expresiile emoţionale. Grafologia. — 6. Felurimea emoţiilor. 
Sentimente. Patimi. Fobii,

1. EMOŢIA. CARACTEKELE EL — Toate faptele de conştiinţă simt în 
legătură cu eul, dar nu toate în acelaş fel. Când privim spre un lucru extern, 
legătura intuiţiei acestui lucru cu eul nostru se simte în destul, mai ales când 
intuiţia lui este aşteptată, dar nu se simte ca un ce la care conştiinţa nu poate 
şă reziste. Din potrivă, cu cât căutăm să pătrundem mai adânc în firea lucrului, 
şi aceasta o facem prin atenţie, cu atât legătura acestuia cu eul nostru aproape 
că dispare. Simţim atunci intuiţia ca o înfăţişare străină, opusă nouă. Atenţia 
Ine completează intuiţia, şi în acelaş timp ne şi separă de ea. La alte fapte 
de conştiinţă, acest raport este- însă cu desăvârşire altfel. Când simţim o plă
cere, legătura acestei plăceri cu eul nostru este dela început irezistibilă pentru 
conştiinţă. Nu putem simţi o plăcere, fără ca în acelaş timp să simţim părtaş 
a ea şi eul nostru. Dacă încercăm să ne fixăm bine plăcerea prin atenţie, atunci 
constatăm un fenomen cu totul invers de acela obţinut la intuiţia lucrului 
extern. In loc ca plăcerea să devină mai clară, mai completă şi mai afară din 
noi, ea dinpotrivă se întunecă, se amestecă cu alte stări subiective, şi prin 
aceasta se confundă în atitudinile eului nostru. Prin atenţie intuiţia lucrului 
se obiectivează, adică ia o structură mai plină şi mai reală, pe când plăcerea 
dimpotrivă se confundă mai mult în subiectivitatea eului. Acest eu are dar 
aparenţa că oscilează, în câmpul conştiinţei, ca un pendul în câmpul gravitaţiei, 
între două stări de intensitate opusă: uneori el devine deabiâ perceptibil, alte
ori el este factorul determinant al conştiinţei; el devine deabiâ perceptibil, 
când atenţia îl duce spre intuiţii deplin obiectivate, şi este factor determinant 
în faptele de conştiinţă subiectivă; de o parte avem obiectul, când eul se depăr
tează prin atenţie dela linia sa verticală de gravitate, care este adâncul su
biectivităţii; de altă parte, avem subiectul, când eul revine, ca pendulul, la 
linia sa normală.

In capitolul de faţă ne ocupăm de faptele de conştiinţă, în care eul, ca la 
plăcere, are un rol determinant. Care sunt aceste fapte? Enumerarea, şi cu atât 
mai mult clasificarea lor, se lovesc de o mare dificultate. Acî nu avem,-ca la 
intuiţiile obiective, un ajutor în împărţirea simţurilor. Faptele de conştiinţă 
de care avem să ne ocupăm, n’au origina localizată în anumite simţuri. Ele 
au un caracter general. Bunăoară, plăcerea pe care am amintit-o mai sus. Ea 
nu are un anumit organ de percepere de care putem s’o legăm. Plăcerea este 
în tot corpul, sau mai bine zis în tot sufletul. Tot aşa: neplăcerea, frica, iubirea, 
mila, antipatia, ura, neliniştea, supărarea, ruşinea, gelozia, îngâmfarea, ambiţia.
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veneraţia, etc., cu un cuvânt, toate stările sufleteşti, pe care limbagiul obişnuit 
le botează când emoţii, când afecţiuni şi când sentimente, şi pe cari noi le vom 
numi deocamdată pe toate emoţii. După ce criteriu să facem enumerarea acestor 
emoţii, pentru ca să avem siguranţa că le-am enumerat pe toate, şi mai cu deose
bire, pentiu ca să avem siguranţa că n’am enumerat decât pe acelea care tre
buiesc? Iată dar, dela început, o dificultate. Nu este singura. Pe lângă lipsa 
simţurilor speciale, îngreuiează enumerarea lor şi nestabilitatea firii cu care 
ele se prezintă. Intuiţiile constituite din culori, sunete, impresii de miros, sau 
de gust, etc., se disting în orişice moment una de alta prin calităţile lor stabile, 
aşa că le putem deosebi uşor între ele, şi putem ştî când simţirile dela baza lor 
sunt elementare şi când sunt combinate, pe când la emoţii putinţa acestor 
distincţiuni dispare. Emoţiile au tendinţa de a se penetra între ele, în mod 
aşa de intim, că nu ajungem deloc să le avem în gtupe izolate. Ele se pene
trează nu numai între ele, dar se şi lipesc de celelalte stări de conştiinţă, în 
aşa fel, că au aparenţa de a fi proprietăţile acestora. Din această cauză o seamă 
de psihologi le şi contestă existenţa a parte, şi le consideră, atunci când sunt 
simple, ca fiind proprietăţile sensaţiilor, adică a simţirilor date de simţuri, 
iar când sunt complexe, ca fiind ieşite din conflictul sau din armonia diferitelor 
stări intelectuale de conştiinţă. Când gustăm dintr’un aliment bine preparat, 
sau privim la o culoare vie, simţim o plăcere. Este această plăcere de sine stă
tătoare, sau este o calitate în plus a simţirii de gust şi de culoare ? Auzim sgo- 
motul unei zgârieturi pe geam, care ne face neplăcere. Este neplăcerea aceasta 
altceva, decât o calitate care însoţeşte zgomotul? In sfârşit, în faţa unei scene 
dureroase, simţim milă, sau simţim simpatie, sau simţim ură, etc.; cuprird 
aceste stări ceva mai mi It decât cuprindiB conflictul dintre intuiţiile şi gân
durile noastre? La aceste întrebări o seamă de psihologi răspund, cum am zis, 
negativ. Alţi psihologi nu tăgăduesc existenţa separată a naturii emoţiilor, 
dar reduc numărul acestora la două: la plăcere şi neplăcere. Toate celelalte 
emoţii ar fi combinaţiunile acestor două emoţii fundamentale. Intre aceşti 
psihologi este apoi o divergenţă: pe când o parte consideră plăcerea şi neplă
cerea, ca având o natură cu totul deosebită de aceea a simţirilor (sensaţiilor), 
o altă parte le consideră ca fiind, deşi deosebite, tot simţiri, şi anume ca fiind 
două simţiri organice interne. Principalul reprezentant de astăzi al părerii că 
emoţiile sunt simple calităţi ale simţirilor este Th. Ziehen; iar al părerii, că 
emoţiile sunt simţiri organice, este Cari Stumpf. Pentru părerea că emoţiile 
elementare sunt două, şi de natură deosebită de simţirile celelalte, un repre
zentant principal nu se poate cita, fiindcă aceasta este o părere foarte răspân
dită astăzi în rândul psihologilor. Ca mai cunoscuţi se pot totuş aminti Kuelpe, 
Ebbinghaus, Titchener. In psihologia veche părerea cea mai răspândită eră 
că emoţiile derivă din conflictul stărilor intelectuale de conştiinţă (teoria inte- 
lectualistă).

Contestarea naturii deosebite a emoţiilor, precum şi reducereanu mărului 
acestora la două, ni se par însă că nu corespund realităţii. Ultimele cercetări 
de fiziologie, ale căror rezultate au fost în bună parte utilizate de Wilhelm
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Wundt, William James, K. Lange, Th. Kibot, A. Lelunann, G. Dumas şi alţii, 
completate şi interpretate cu deosebire prin legea evoluţiei animale, ne 
îndreptăţesc să considerăm emoţiile ca fiind cu mult mai adânci şi cu mult 
mai nuanţate decât admit părerile amintite mai sus. O primă şi cutezătoare 
încercare în această direcţie găsim la W. James. Acest psiholog leagă origina 
emoţiilor de vieaţa instinctelor. Un alt psiholog, W. Bechterew, localizează 
mişcările emoţionale în centrii subcorticali (thalamus), adică le consideră ante
rioare intuiţiilor conştiente. Toţi biologii, începând* cu Ch. Darwin, dau o mai 
mare extensiune vieţii emoţionale decât vieţii intelectuale. Psihiatrii împăr
tăşesc, de asemenea, aceeaş părere. In lumina cercetărilor psihogenetice, bazate 
pe legea biogenetică, vechile teorii despre emoţiuni, în special teoria intelec- 
tualistă, apar ca foarte strîmte, şi menţinerea lor la atâta cinste până acum 
ne-ar ff chiar inexplicabţjă, dacă nu ne-am gândi la îngustele metode de care 
s’a servit vechea psihologie. Teoria care rezumă aceste cercetări, departe de a 
face din emoţie o însuşire accesorie a sensaţiei, face din ea, din potrivă o con
diţie fundamentală a întregii vieţi sufleteşti.

înainte de a expune această teorie, să revenim la analiza începută mai 
sus, asupra deosebirilor dintre emoţie şi sensaţie.Această analiză a fost făcută 
cu multă competinţă de O. Kuelpe şi Edw. Titchener. Principalele deosebiri 
sunt, după Kuelpe, următoarele două: sensaţiile sunt provocate de anumite 
excitaţii, şi sunt primite de anumite aparate ale simţurilor, pe când emoţiile 
au un caracter de universalitate, atât în ceeace priveşte origina excitaţiei, cât 
şi în ceeace priveşte organele de receptare. Emoţiile n’au nici excitaţii externe 
adequate, nici organe speciale pentru fiecare grupă a lor. In al doilea rând, 
sensaţiile întrupate în intuiţii, odat^ă ce au trecut prin conştiinţă, lasă după 
ele dispoziţiunile memoriale, care sub forma de imagini şi de reprezentări, 
au o vieaţă deosebită de a sensaţiilor originare. Reprezentările, în special, sunt 
mai puţin intense decât intuiţiile; ele păstrează structura, iar nu şi vieaţa intui
ţiilor. Emoţiile, din potrivă, când se reproduc din memorie, au caracterul lor 
originar; adică par totdeauna în actualitate. Mi-aduc aminte de. o scenă,în care 
rolul pe care l-am avut mi-a fost neplăcut; am simţit o spaimă, atunci când am 
trăit acea scenă. Amintirea mă face şi acum să simt spaima în acelaş fel. Pe 
când celelalte elemente ale scenei îmi revi' ca reprezentări slabe ale vieţii 
trăite, singură emoţia, spaima, pare că o simt încă actuală. Prin urmare, uni
versalitatea şi actualitatea sunt două caractere pe care le găsim la emoţii şi 
nu la sensaţii. Aceste două caractere sunt negreşit contestate de psihologii 
cari cred că emoţiile sunt tot un fel de simţiri (şi anume simţiri organice), cum 
bunăoară crede G. Stumpf. In special mai contestat este cel de al doilea caracter, 
actualitatea. Th. Ribot a dovedit cu prisosinţă că există o memorie emoţio
nală (m^moire affective), alături de o memorie sensorială, iar alţi psihologi 
nu stau la îndoială să susţină că ar fi existând şi abstracţiuni emoţionale. Pe 
altmintreli Kuelpe însuşi concede existenţa memoriei emoţionale, dar el crede 
că o emoţie reprodusă din memorie nu se deosibeşte prin nimic de o emoţie 
actuală. Emoţiile memorizate ar fi prin urmare pentru el, ca imaginile conse-
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cutive care reproduc întocmai intuiţiile. Sub această formă însă nu mai avem 
în actualitate un caracter de deosebire. In tot cazul, deosebirile găsite de Kuelpe 
sunt izvorîte din observaţia subiectivă internă, şi nu se pot susţine decât în 
cadrul acesteia. Mai obiective sunt caracterele găsite de Titchener, şi pe cari 
în parte le-am anticipat cu expunerea de mai sus. După Titchener între sen- 
saţie şi emoţie există asemănări şi deosebiri. Asemănările vin din faptul că 
una şi alta au însuşiri de calitate, de intensitate şi de durată. O emoţie are cel 
puţin două însuşiri calitative, dacă nu'mai multe: plăcerea şi neplăcerea; ea 
are apoi grade de intensitate şi de durată; este mai tare, sau mai superficială; 
este momentană, & au de lungă durată. Mai departe, la emoţie ca şi la sensaţie 
constatăm fenomenul de adaptare. In tocmai cum conştiinţa noastră se adap
tează la anumite împrejurări sensoriale, tot aşa se adaptează ea şi la anumite 
emoţii. Greutatea aerului n’o mai simţim, când ea persistă în mod permanent; 
un miros constant de lungă durată, nu-1 mai simţim; o temperatură uniformă, 
n’o mai simţim, tot aşa încetăm de a n\ai simţi şi o emoţie constantă şi de lungă 
durată. Se adaptează omul cu multe neplăceri, când n’are cum să le evite, 
şi mai ales cu multe plăceri, când acestea se pot avea în mod permanent. Aşa 
se explică, de ce meşteşugurile grele şi periculoase nu sunt părăsite de cei 
cari le practică, cu toate riscurile şi necazurile de care ele sunt însoţite; de ce 
locuitorul dela ţară nu stă veşnic în admiraţia frumuseţilor naturii; de ce, 
săracul îşi uită de sărăcie şi bogatul de bogăţie; de ce, rutina şi nepăsarea sunt 
atât de înrădăcinate în. deprinderile vieţii. In al treilea rând, emoţiile au ase
mănări particulare cu sensaţiile organice. Plăcerea aproape că nu se deosebeşte 
de sensaţia organică de sănătate, de voioşie, şi de putere; iar neplăcerea se 
confundă în multe privinţe cu sensaţia organică a durerii. Cu multă greutate 
le putem deosebi, când sunt împreună; şi de cele mai multe ori chiar şi sunt 
împreunate. După asemănări, să vedem deosebirile. Prima deosebire este acea 
despre care am vorbit mai sus: funcţionarea atenţiei nu produce asupra emo
ţiei transformări analoage cu acelea pe care le produce asupra intuiţiei sensibile. 
Fixăm cu atenţia o culoare, dintr’o intuiţie, ea devine din ce în ce mai clară 
şi mai conturată: culoarea se distinge ca fiind culoare de suprafaţă, sau de 
adâncime; ca fiind simplă, sau un amestec de mai multe culori. O emoţie, fixată 
prin atenţie, nu se clarifică şi nu se ccmplectează; dinpotrivă ca dispare. Sub 
raportul efectului produs de atenţie, emoţia nu se deosibeşte mai puţin de sen
saţia organică, de cum se deosebeşte de sensaţia de culoare. Gând suntem atenţi 
asupra sensaţiilor organice (foame, sete, durere, greaţă, etc.), acestea nu dispar, 
ci devin mai clare şi mai intense; asemănarea dar dintre emoţie şi sensaţie orga
nică nu merge până a suprimă efectele deosebite pe care le are atenţia asupra 
fiecăreia dintre ele: atenţia obiectivează sensaţia de ori şi ce natură ar fi ea, 
dar nu şi emoţia. La această deosebire se mai adaogă uimătoarea: emoţiile 
au în câmpul conştiinţei o polaritate antagonistă, — sunt adică dispuse în 
curente de sens contrariu, fapt pe care nu-1 intâlninii la sensaţii. Neplăcerea 
suprimă plăcerea; frica suprimă curajul; simpatia, antipatia. Când o emoţie 
ocupă câmpul conştiinţei, ea exclude pe toate câte sunt antagoniste ei. La
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sensaţii acest fenomen nu-1 avem. Acî avem contrastul, care are ca efect întări
rea uneia dintre sensaţiuni, fără suprimarea celeilalte. La aceste deosebiri, 
asupra cărora insistă Titchener, trebuie să mai adăogăm şi însuşirea radiaţiunii 
pe care o întâlnim la emoţii într’o măsură cu totul necunoscută sensaţiilor. 
Fiecare emoţie, odată ce este intrată în câmpul conştiinţei, tinde să umple 
sufletul întreg; se întinde ca pata de ulei, cum zice Kibot; ea radiază. O impre- 
siune de culoare, sau de sunet ne pot absorbi atenţia pentru moment, fără să 
se împrăştie însă asupra celorlalte stări de conştiinţă; culoarea rămâne culoare 
şi sunetul, sunet; emoţia, dimpotrivă, se împrăştie şi tinde să aducă la tonul 
ei pe toate celelalte stări de conştiinţă. Neplăcerea provocată de o durere de 
dinţi strică, cum ştim, toată buna dispoziţie a sufletului, oricât de frumoasă 
ar fi priveliştea care stă înaintea ochilor. Şi invers, o plăcere, când ocupă câmpul 
conştiinţei, te face să uiţi necazurile şi să vezi toate lucrurile în trandafiriu. 
In sfârşit, o deosebire însemnată, între emoţie şi sensaţie, este aceâ despre care 
am vorbit la început: felul legăturii fiecăreia dintre ele cu eul. Pe când sensaţia, 
şi după ea intuiţia şi toate stările intelectuale, se pot deslipî oare cum de eu, 
emoţiile rămân strâns legate de atitudinile acestuia.

2. ORIGINA EMOŢIEI. TEORIA JAMES-LANGE. — Deosebirile dintre 
emoţie şi sensaţie sunt dovezi destul de puternice contra părerii celor cari 
susţin că emoţia este numai o proprietate a sensaţiilor. La aceste dovezi se mai 
adaogă şi altele. Sunt cazuri în cari avem sensaţii fără să avem emoţie; precum 
şi cazuri în cari aveni emoţie fără să avem sensaţie. De obiceiu unele şi altele 
sunt împreunate, dar această împreunare nu justifică confundarea lor. Fiecare 
urmează în parte scara sa de creştere şi de descreştere în intensitate: înainte 
ca intensitatea sensaţiei să ajungă la zero, emoţia dispare, iar cu creşterea 
intensităţii sensaţiei nu urmează şi o creştere în intensitatea emoţiei.. In cazurile 
patologice, discordanţa este şi mai isbitoare. Turburările emoţionale nu sunt 
acî consecinţele turburărilor inteligenţei. Sunt bolnavi, cu pierderi însemnate 
afective, cari totus păstrează funcţiunile lor sensoriale în mod normal. Multe 
cazuri de criminalitate se explică prin această discordanţă. In cazul psiho
zelor circulare avem, la fiecare perioadă, o schimbare totală în afectivitatea 
şi intehgenţa bolnavului, dar fără legătură între ele. In perioada de expansi
une maniacă, bolnavul se simte bine, este exuberant; în perioada aceasta însă 
simţurile lui tocmai n’au o funcţionare ageră, căci bolnavul este deseori supus 
sugestiunilor. In perioada de depresiune, bolnavul este melancolic, se crede 
persecutat, este'trist, şi în această perioadă tocmai simţurile lui sunt mai ascu
ţite ca oricând. Vede şi aude la mai mare depărtare; are spiritul critic mai 
desvoltat. Aceeaş constatare şi în educarea afectivităţii prin cultură. Cultura 
intelectuală nu este numai decât urmată de mobilarea morală.

Emoţiile îşi au, aşâ dar, condiţiile lor proprii de existenţă, în deosebire 
de sensaţii. Care este atunci origina lor, şi câte feluri de emoţie avem? Cu 
aceste întrebări venim în însuşi miezul problemei care se discută de psihologii 
contimporani.

Origina emoţiilor a fost atribuită la două grupe de fapte deosebite. Unii
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au atribuit-o schimbărilor locale din mediul intern al corpului. întocmai cum 
schimbările din mediul extern excită aparatele simţurilor şi produc simţirile 
intuitive, tot astfel schimbările din mediul intern: turburările bătăilor inimii, 
constricţiunea şi dilatarea vaselor sanguine, turburările respiraţiei, schim
bările în compoziţia sîngelui, etc., excită prin expresiunea lor externă termina- 
ţiunile neuronilor împrăştiaţi în corp şi produc impresiuni care se traduc pentru 
conştiinţă în emoţii. O formulare a acestui fel de a explică o găsim la fiziolo- 
gistul K. Lange. După Lange origina emoţiilor trebueşte căutată, în primul 
rând, în turburările inervaţiunii vaso-motrice. Aceste turbui*ări atrag în urma 
lor multe alte schimbări în funcţionarea organelor interne şi externe, şi anume: 
dacă vasele se dilată, muşchii voluntari primesc sînge mult, care sporeşte toni- 
citatea lor, aşa că omul se simte ca şi cum ar fi mai uşor, el gesticulează (copiii 
sar şi bat din mâini), figura ia o formă mai plină, larinxul începe să funcţioneze 
de sine; în acelaş timp, sub aceeaş influenţă, pielea primeşte sînge mai mult, 
se roşeşte şi se încălzeşte; secreţiunile, în special salivaţia, abundă, câte odată 
şi ochii lăcrămează, şi în acest caz avem împresiunile cari dau emoţia de veselie. 
In cazul contrariu: dacă vasele se constrâng, sângele este împedicat să circule 
în muşchii voluntari şi după această împiedicare vin o mulţime de alte schim
bări care transmise conştiinţei ne dau tristeţa. Capul se pleacă, din cauza lipsei 
de încordare a muşchilor; gura se usucă; respiraţia se prelungeşte şi devine 
adâncă; pulsul bate încet. Când constricţia vaselor ajunge să influenţeze până 
şi muşchii vişcerali, atunci tristeţa se schimbă în frică. Dacă turburările vaso- 
motrice produc incoordonarea mişcărilor, avem nehniştea, la constricţia vaselor; 
şi furia, la dilatarea vaselor. Inervaţia vaso-motrice, fiind hotărîtoare în des- 
lănţuirea atâtor schimbări organice, ea trebuie considerată ca fiind hotărîtoare 
şi hi producerea emoţiilor. Mecanismul emoţional ar fi dar acesta: excitaţia 
asupra inervaţiei vaso-motrice aduce după dânsa turburări organice interne 
şi externe, în special mişcările expresive ale muşchilor, care în lumina conştiinţei 
apoi sunt emoţia. Lange nu se pronunţă destul de lămurit asupra drumului 
pe care îl iau impresiunile ieşite din turburările organice, (prin ce fel de nervi 
ajung acestea la conştiinţă?), şi nici asupra legăturii care există între inervaţia 
vaso-motrice şLmişcările expresive ale muşchilor; el se mulţuiheşte numai 
să dea mecanismului emoţiei o explicare fiziologică analoagă cu explicarea 
care se dă sensaţiei. întocmai ca şi sensaţia, emoţia vine din excitaţii, care 
traduse în reacţiuni organice, sunt transmise scoarţei cerebrale, unde se 
prefac în emoţii. Vechia teorie intelectualistă eră acum înlocuită prin o teorie 
fiziologică. Dar nu tocmai lămurită eră noua teorie. Numai prin completările 
aduse ei de W. James, ea dobândi o deosebită autoritate, pe care în bună 
parte o păstrează şi astăzi. De aceea teoria aceasta fiziologică este şi cunoscută 
de psihologi sub denumirea de teoria James-Lange. W. James, cam în acelaş 
timp cu Lange (între anii 1884—1894), ajunge cam la aceleaşi conclusiuni cu 
acesta, dar cu următoarele două adaosuri principale. 1. Pentru James, impre
siunile ieşite din turburările organice (James vorbeşte de turburări organice 
fără să deă prioritate inervaţiei vaso-motrice), şi în special din mişcările muş-
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chilor, ca să fie percepute de conştiinţă, trebuie să treacă prin nervii periferici. 
Massele nervoase nu simţesc prin ele însăşi, ci numai prin terminaţiunile neu
ronilor care se împrăştie pe suprafaţă corpului. Pentru James dar, drumul 
care duce la emoţie vine numai dela periferie. Origina emoţiei, zice el, este peri
ferică, întocmai ca şi origina sensaţiei. 2. Al doilea adaos, şi mai important, 
priveşte legătura dintre turburările organice şi expresiunea externă a acestora. 
Pe când Lange nu dă o deosebită atenţie acestei legături, James, dinpotrivă 
se încearcă s’o explice din vieaţa instinctivă a animalelor şi din legile expresi- 
unilor externe emoţionale. Vom vedea mai jos că tocmai acî este punctul cen
tral al problemei. înainte ca conştiinţa omenească să ia cunoştinţă de emo
ţiile de frică şi de curaj, de durere şi de plăcere, etc., cu sute de secole înainte 
de apariţia conştiinţei omeneşti, animalele aveau expresiunile corporale, 
pe care noi acum le găsim legate de emoţii. Mecanismul acestor expresiuni 
corporale interesează mecanismul emoţional, cu mult mai mult decât a crezut 
Lange. Cu aceste două adaosuri, teoria fiziologică se formulează, în cuvintele 
lui Jaintes, astfel: Excitaţiile (externe sau interne) provoacă schimbări cor
porale şi aceste schimbări apoi intrate în conştiinţă dau emoţia. In limbagiul 
obişnuit zicem: am pierdut "averea, suntem trişti şi plângem; am văzut un urs, 
am avut frică şi am fugit; un rival ne-a insultat, ne-am înfuriat şi am lovit... 
După teoria nouă trebuie să zicem: am pierdut averea, plângem şi de acea 
suntem trişti; am văzut un urs, am fugit şi de aceea ne-a fost frica; un duşm.an 
ne-a insultat, am lovit şi de aceea suntem furioşi; adică, ca să fim în înţelesul 
teoriei, trebuie să îiitercalăm expresiunea corporală între excitaţie şi emoţie; 
întâi să punem expresia corporală şi apoi emoţia. Aceasta a şi făcut pe critici 
să zică: după teoria lui James-Lange căruţa vine înaintea cailor.

Intre Jan\es şi Lange sunt câteva diferenţe, dar aceste diferenţe sunt seciui- 
dare faţă de fondul comun care îi uneşte, şi care consistă în afirmaţia că emoţia 
are la origina sa impresiile locale pe care schimbările organice le provoacă în sen
sibilitatea corpului. Plăcerea, neplăcerea, frica, furia, etc. corespund excitaţiei 
unei anumite regiuni a corpului, aşa cum se întâmplă la producerea ori şi cărei 
sensaţii. Aşa cum impresiile, pe care excitaţia externă le determină pe retină 
şi în centrii nervoşi occipitali, produc sensaţiile de văz, aşa schimbările din anu
miţi neuroni, legaţi de muşchi sau funcţiuni organice, produc plăcerea. Nu 
este tot corpul părtaş la producerea emoţiei, cum nu este tot corpul părtaş la 
sensaţiile de văz. Emoţia este legată de anumite reacţiuni pe cari conştiinţa 
le rezumă. Cum nu conştiinţa, ci multiplicitatea impresiunilor venite din 
schimbările organice, determină felurimea emoţiilor, acestea n’au dar un 
număr limitat, ci ele pot fi cât de multe. Ceva mai mult chiar. Cum fiecare 
om îşi poate avea reacţiunile corporale diferenţiate de ale altora, fiecare om 
poate avea şi emoţii diferit exprimate de ale altora. Unul, îngălbeneşte, când 
plânge, şi altul când râde. Unul fuge de frică, şi altul stă pe loc. întrebarea 
nu este, zice James, care este adevărata expresiune tipică a urii, a furiei, a 
fricei, etc., ci întrebarea serioasă, ştiinţifică, este: cum să ne explicăm că au 
putut ura, furia, frica, etc., să ia formele de expresiune pe care le vedem
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repetându-se Ia toţi oamenii. Şi pentru această explicare, James recurge la 
legile biologice date Qxpresiunii emoţionale de Darwin şi alţii. Faptul netă
găduit, atât pentru James cât şi pentru Lange, rămâre rolul pasiv pe care 
îl are conştiinţa faţă de impresiunile periferice ale turburărilor organice.

3. CEKCETĂKTLE EXPERIMENTALE ŞI EMOŢIILE. — Principala 
inovaţie adusă de teoria James-Lange este asemuirea mecanismului emoţiei 
cu acela al sensaţiei; şi anume explicarea emoţiei ca produsul unor schimbări 
parţiale petrecute în corp. Până la această teorie, mecanismul emoţiei eră tot
deauna explicat ca fiind invers de acela al sensaţiei. Era sensaţia provenită din 
reacţiuni diferenţiate, produse într’un aparat de simţ, emoţia era considerată, 
dimpotrivă, ca o reacţiune totală, fie a conştiinţei, fie a corpului întreg. Sen
saţia avea o origină periferică, fiindcă pe periferia corpului se găsesc reacţiunile 
diferenţiate, pe când emoţia avea o origină centrală, fiindcă ea era concepută 
ca o reacţiune totală a centrului sufletesc, sau a unor funcţiuni generalizate 
în tot corpul. In această privinţă, vechia psihologie, fie cu tendinţe spiritualiste, 
fie cu tendinţe materialiste, nu prezintă o abatere; opoziţia între origina emo
ţiei şi origina sensaţiei a fost susţinută de ea în mod consecvent. Pentru prima 
oară teoria lui James-Lange vine să conteste această opoziţie şi să găsească 
o perfectă asemănare între mecanismul prin care se produce emoţia şi mecanismul 
prin care se produce sensaţia.

Care este valoarea ştiinţifică a teoriei James-Lange? Psihologii contimpo
rani o discută cu multă atenţie, dar nu o împărtăşesc decât foarte puţini. Contra 
ei s’au adus o ntulţime de argumente. Ea nu explică, în primul rând, faptul 
strânsei asociaţiuni dintre emoţie şi sensaţii. Dacă emoţia este datorită 
reacţiunilor periferice locale, atunci ea ar trebui să se localizeze în centri speciali 
pe suprafaţa corticală, şi asociaţia ei cu sensaţiile ar urmă să se facă după legile 
asociărilor, adică să se întărească prin repetiţiuni şi să se piardă prin neuz; 
noi însă găsim între emoţie şi anumite sensaţii mai mult o sinestesie, adică o 
contopire, decât o asociaţie. Cu culoarea de purpur, sau cu un acord de tonuri, 
sau cu o sensaţie de temperatură rece, primită pe mâră, vara în timpul căl
durii năbuşitoare, sau cu o aromă mirositoare, etc., nu asociem o plăcere, ci 
simţim în acelaş timp cu sensaţia şi o plăcere. Cele două fapte de conştiinţă 
sunt aşa de strâns legate, că nu poate fi vorba de o asociaţie. Apoi, nu cu ori 
şi ce fel de sensaţii găsim împreunate emoţiile. Unele sensaţii sunt mai sepa
rate de emoţii şi altele mai puţin separate. Sensaţiile de văz şi de auz, bunăoară, 
le întâlnim adeseori pure, fără amestec de emoţie, pe cârd sensaţiile de gust 
şi de miros totdeauna sunt amestecate cu emoţii de plăcere sau neplăcere. Care 
pot fi dar centrii în care se localizează emoţiile, pentru ca asociţia lor cu sensa
ţiile să fie aşa de diferită? Deasemenea teoria nu concordă cu cazurile patolo
gice. Nu s’a găsit încă un bolnav atins de o pierdere parţială în simţirea unei 
emoţii. Emoţiile se pierd totdeauna în totalitate. Li ce priveşte sensaţiile, 
un bolnav poate pierde simţirea culoarei de roşu şi verde, dar conservă simţi
rea restului de culori; poate să piardă numai simţirea câtorva tonuri din scara 
totală a tonurilor; poate în faptele de memorie să aibă pierderea unor intuiţii,
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păstrând restul, etc.; în vieaţa afectivă însă, boala este întinsă peste toate 
emoţiile; ea aduce scăderi sau pervertiri în tot câmpul emoţiilor. In sfârşit, 
teoria James-Lange este cu desăvârşire în imposibilitate să ne explice emoţiile 
morale, adică emoţiile mai complexe sufleteşti. Pentru acestea nici că există 
adeseori reacţiuni externe, prin urmare nici impresionabilitate periferică prin 
care să se producă: cum sunt atunci posibile aceste emoţii? Toate aceste argu
mente, şi mai ales ultimul, au silit pe partizanii teoriei James-Lange să recurgă 
la modificări. Insuş W. James a dat primul exemplu, scoţând din cuprinsul 
teoriei explicarea emoţiilor morale. Teoria James-Lange rămâne aşa dar pentru 
emoţiile simple—grosolane, cum le numeşte chiar James:—plăcerea şi ne
plăcerea fizică, frica, furia, neliniştea, groaza, ura, gelozia, atracţia sexuală, 
ruşinea, etc., adică pentru emoţiile care se caracterizează prin reacţiuni externe 
vizibile; iar tot ce este fapt intern, ascuns, în dependenţă de memoria şi de ex
perienţa personală, este lăsat la o parte. Dar care este emoţia omenească, în 
care să nu se găsească şi o parte internă, ascunsă, în dependenţă de memorie 
ş\ experienţă personală? Cele mai fizice plăceri, iau în conştiinţă, o faţă morală. 
Eliminarea emoţiilor morale din cuprinsul teoriei însemnează prin urmare, 
depreciarea teoriei întregi.

Aceasta este şi părerea majorităţii psihologilor contimporani. Depreciarea 
teoriei nu suprimă însă metoda de cercetare, pe care ea fusese ridicată. Cercetă
rile experimentale asupra emoţiilor continuă, în altă direcţie. O parte rămân 
tot fiziologice, o parte psiho-fizice. Cele fiziologice sunt îndreptate spre găsirea 
funcţiunilor interne organice, de care se presupune a fi legată origina emoţiei. 
Spre funcţiunea de nutriţie a celulei nervoase din creier şi spre secreţiile inteme, 
în primul rând. Apoi sunt căutate firele de conducţiune ale emoţiilor, şi centrii 
nervoşi cu care acestea au o mai strânsă legătură. Trebuie mărturisit însă, 
că în toate aceste trei direcţiuni s’a ajuns la foarte puţine rezultate positive. 
Este probabil, că anemia celulei cerebrale, după cum crezuse de multă vreme 
psihiatrul Meynert, să aibă un deosebit rol în producerea emoţiilor dureroase. 
De asemenea, este tot aşa de probabil că un mare rol în producerea emoţiilor 
să-l aibă secreţiunile inteme. Centrii subcorticali din thalamus, este iarăş foarte 
probabil, să fie în legătură cu emoţiile. Dar toate aceste păreri până acum 
n’au ajuns la o confirmare definitivă. Cercetările experimentale psiho-fizice 
sunt mai modeste, dar tocmai din această cauză ele stau pe un teren mai sigur. 
Acei cari le Întreprind nu urmăresc să explice cum ia naştere emoţia, aceasta 
este presupusă a fi de origină centrală, ci ei se mulţumesc să arate numai con- 
diţiunile psiho-fizice în care emoţia există. Două sunt metodele utilizate în acest 
scop. Metoda impresionistă şi metoda expresionistă; una are atenţia îndrep
tată la măsurarea excitaţiilor, cealaltă la măsurarea expresiunilor emoţiei. 
Prima metodă consistă în variarea sistematică a excitaţiilor (excitaţie fizică, 
sensaţie, reprezentare şi alte fapte de conştiinţă, pe care noi le producem după 
voinţă, şi le putem măsură) şi apoi urmărirea dependenţei în care stau emoţiile 
de aceste excitaţii. A doua metodă consistă în măsurarea expresiunilor corpo
rale care însoţesc emoţiile. De regulă trebuesc utilizate ambele metode deodată
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pentru a avea rezultate sigure. Căci prima metodă utilizată singură este foarte 
puţin precisă: emoţiile nu le putem observă decât prin expresiunile lor. A doua 
metodă singură iarăş, nici că se poate practică. Pentru a aveă posibilitatea 
măsurătoarei expresiunilor corporale, trebueşte ca mai înainte să variăm inten
sitatea sau cursul emoţiilor, şi pe acestea nu le putem aveă decât prin variarea 
excitaţiilor. Cu toate acestea deosebirea dintre ele se păstrează, pentru a se 
indică dacă rezultatele au fost obţinute dându-se mai multă importanţă exci
taţiilor, sau expresiunilor corporale.

Prin aplicarea primei metode, psihologia contimporană s’a îmbogăţit cu 
un capitol necunoscut vechii psihologii, capitolul esteticei experimentale. In 
adevăr, mai toate experimentele făcute cu variarea excitaţiilor s’au pus în ser
viciul soluţionării problemelor de estetică. Care împerechere de sensaţii de cu
loare, de ton, de formă, etc., duc la emoţii plăcute? Care structură intuitivă 
este frumoasă, adică plăcută, şi care urîtă, adică neplăcută PDupă ce raport 
trebuesc dispuse excitaţiile pentru ca ele să fie armonice şi să fie însoţite de 
plăcere? etc. Toate aceste întrebări aparţin esteticei elementare. Kezultatele 
dobândite sunt destul de apreciabile. S’au putut documentă prin ele în mod 
experimental câteva legi. Legea unităţii în multiplicate, amintită în estetică 
încă de Aristoteles, şi probată prin experienţă de G. T. Fechner. Legea armo
niei tonurilor şi a culorilor. Legea după care se poate obţine cea mai plăcută 
formă a figurii cu patru laturi, pe care Zeissing o numeşte tăietura de aur, 
şi o vede răspândită în toată arta. Legea simetriei, între liniile verticale, ori
zontale, curbe şi drepte. Legea ritmului în poezie şi în muzică, etc. In timpul 
din urmă, s’a încercat a se găsi, prin experienţă, şi legile după care trebuesc 
grupate sensaţiile tactile (tactilism) pentru a produce Impresii plăcute este
tice. Filozoful francez Guyau (în Sociologie de Vart) a fost între primii care a 
atras atenţia asupra valoarei ce au aşă numitele simţuri inferioare (tactul, 
gustul, mirosul) pentru artă. Din punct de vedere metodic, experienţele, 
prin care s’au dobândit rezultate, sunt toate conduse după aceeaş normă. 
Persoanele asupra cărora se experimentează sunt puse înaintea unor serii de 
excitaţii, din rândul cărora ele au să aleagă împerechierile care plac şi care nu 
plac. Negreşit, cu aceste experienţe numai, legea estetică nu este consolidată 
deplin. Ea primeşte o simplă documentare. Căci în afară de excitaţiile pe care 
le provoacă experimentatorul, şi pe care, după termenul propus de Fechner, 
avem să le numim factorul direct, emoţia estetică mai este dependentă şi de 
trecutul persoanei asupra căreia se experimentează, care constitue un al 
doilea factor, indirect, sau asociativ, şi numai din împreunarea acestor doi 
factori avem explicarea emoţiei estetice. Ori şi cum însă documentarea pe 
<îare o dă experimentul cu factorul direct, este de o netăgăduită valoare. 
De aceea, această metodă de experimentare asupra emoţiilor va găsi şi de 
acum înainte numeroase apiicaţiuni.

Metoda de a doua, care are îh vedere măsurătoarea expresiunilor este mai 
intim legată de studiul emoţiilor. La măsurătoare sunt supuse: schimbările 
ce se petrec în puls, în respiraţie, în volumul membrelor, în mişcările invo-
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luntare, în puterea nauşculară, şi în starea de electrizare a ţesăturilor, ca fiind 
acelea care se pot gradă şi observă mai de aproape. Celelalte expresiuni, cum 
sunt: schimbările muşchilor feţei, gesturile, râsul, atitudinea corpului, colo
rarea figurei, secreţiuhea glandelor, vioiciunea ochilor, etc., adică acelea care 
se numesc de obiceiu prin cuvântul de mimică, nu sunt cuprinse ad, fiindcă 
ele sunt greu de măsurat. Nu mai puţin însă, ele fiind legate unele cu altele, 
studiul lor trebuie să meargă împreună pentru a ajunge la rezultate positive.. 
Deocamdată, metode idirect experimentale sunt supuse cele dintâi, iar mimica 
rămâne să fie studiată deosebit, prin metodele de observaţie comparativă.

Măsurătoarea pulsului, a respiraţiei, a volu
mului pe care le are corpul în timpul diferitelor 
excitaţii, precum şi înregistrarea puterii şi a miş
cărilor involuntare ale muşchilor sunt de multă 
vreme obişnuite în fiziologie, care şi posedă pentru 
ele aparate speciale. Psihologia a împrumutat din 

laboratoarele de fiziologie aceste apa- 
ii pB rate, adaptându-le studiului emoţiilor.

tehnica sumara a acestor aparate con- 
p, ^ sistă în primirea schimbărilor corporale

Piiiiiiii ^ ’Uw şi transmiterea lor la un aparat
care le transformă în .mişcări 
ce se înscriu pe suprafaţa unei 
hârtii negrite de fum, lăsând 
aci urme vizibile în alb. Deo
parte, un aparat pentni prinde
rea mişcărilor pulsului, a miş
cărilor toracelui, a creşterii de 
volum, a creşterii de putere etc.; 
de cealaltă parte, un aparat care 
transformă aceste schimbări cor
porale în deviaţiunile unui ac

lliSl

w

. .
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Fig. 28

lung, sau pai care ating hârtia negrită aşezată în faţa lor, dând linii albe. 
Pentni aşezarea hârtiei negrite în poziţia de a se înscrie pe ea diferitele 
deviaţiuni ale acului sau paiului, se utilizează cilindre care se învârtesc în 
mod regulat prin o maşinărie de ceasornic. Aparatul care poartă cilindrul se 
jiumeşte K}Tnograf, şi se poate vedea unul, modelul Wundt, în fig. 28. Cilin- 
druPpoate stă în poziţie orizontală sau verticală; poate avea o rotaţie mai 
repede sau mai înceată, iar vârful acului care înscrie mişcările pe suprafaţa 
lui, se scoboară pe măsură ce cilindrul se învârteşte. Dacă voim să înscriem 
acum pe cilindrul unui asemenea K}rmograf mişcările pulsului, ne servim de 
un aparat special, care prinde aceste mişcări şi le transmite până la cilindru. 
Acest aparat special pentru puls ne numeşte sfigmograf. Când aparatul 
este adaptat pentru mişcările toracelui, el se numeşte pneumograf, iar pentru 
schimbările de volum ale braţului, sau altă parte a corpului, pletismograf.
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In fig. 29 avem un pneumograf, model Marey, şi în fig. 30 un pletismograf, 
model Kroneker. Mişcările pulsului, ca şi ale toracelui sunt prinse, prin mij
locirea, unei capsule de metal închise de două membrane de cauciuc,'cum

este în fig. 29, din care una este aplicată pe corp şi una serveşte să comu
nice presiunea aerului mai departe până la acul ce atinge cilindrul, sau prin 
un sistem de înlănţuiri mecanice cum se obişnueşte îh aparatele mai compli
cate. Comunicarea acestor mişcări acului, care le înscrie pe cilindru, ^e face 
prin im aparat analog, aşa cum avem unul, acela al lui Marey, în fig. 31. El con
stă într’o capsulă cu două membrane: una primeşte presiunile şi cealaltă 
pune în mişcare acul (sau paiul) care înscrie. Schimbările de volum, ale bra
ţului, s. ex., se obţin, la pletismograf, (fig. 30), introducându-se braţul într’im 
cilindru de sticlă groasă, cu o bună manşetă de cauciuc la partea unde se intro
duce mâna, şi cu un tub prin care comunică cu un vas cu apă de cealaltă parte. 
Sporirea sau scăderea volumului se vede din ridicarea şi scăderea nivelului 
apei din vas. Mişcările involuntare se înregistrează de automatograf. In fig. 32 
avem un automatograf, aşa cum se obiş- 
nueşte la şedinţele spiritiştilor. Mâna 
persoanei care serveşte drept mediu este 
aşezată pe scândura suspendată (M), care ^ 
are dedesubtul ei un creion ce atinge foaia ^ 
de hârtie întinsă pe o masă (H). Mişcările 
involuntare ale mânii comunicate scân- 
durei, se înscriu pe hârtie dedesubtul ei şi 
se pot citi. Aparatele care servesc pentru 
înregistrarea oscilaţiunilor muncii muscu
lare se numesc dinamografe şi ergografe.
Tehnica lor este analogă celor precedente.
In fig. 33 avem schiţa ergografului lui Mosso.
Mâna persoanei asupra căreia se experimentează este aşezată pe scândura din 
dreapta, şi cu un deget prinde firul de care atârnă o greutate. Pe un cilindru 
se înregistrează apoi toate oscilaţiunile pe care le produce excitaţia emotivă 
în munca regulată a ridicării greutăţii. In sfârşit, de câţiva'ani, avem şi aparate 
pentru înregistrarea reflexelor psihogalvanice. Toate aceste aparate, enumerate
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până acî, au ca ţintă să ne facă a vedea grafic diferitele schimbări care 
se petrec în bătăile pulsului, în mersul respiraţiei, în puterea şi volumul 
braţului, etc., pe iimpul cât persoana asupra căreia se experimentează trece 
prin o excitaţie emotivă. Pentru a apreciâ însă schimbările acestea, 
trebuie să avem,
mai întâiu, mer- ■ =
sul normal al

Vig. 31

fenomenelor organice. De aceea experienţa 
începe cu înregistrarea mişcărilor naturale, 
şi apoi se continuă cu schimbările provocate 
de emoţie. In fig. 34—37 avem ilustrarea 
graficelor care se obţin. In fig. 34 avem curba respitaţiei unei persoane: 
a, în stare naturală, &, sub influenţa excitaţiei cu culoarea roşu, c, cu culo
area albastru. In fig. 35 avem depresiunea produsă în braţul mânii drepte 
a unei persoane care stă sub influenţa fricei. In fig. 36, pulsul normal, şi 
în fig. 37 pulsul sub influenţa tristeţii. La pulsul normal observăm că 
raportul între linia ascendentă c a şi linia descendentă a & este bine deosebit 
de raportul ce are loc sub influenţa tristeţii. Experimentatorii au explorat 
în chipul acesta toate schimbările care se produc în fenomenele organice,, 
enumerate mai sus, când persoana se află sub influenţa emoţiilor, sau a 
excitaţiilor producătoare de emoţii, şi ei au găsit pentru toate aceste schim
bări curbe grafice. La aceeaş persoană, altfel este pulsul în stare de bucurie, 
şi altfel în stare de tristeţă, de frică, de groază, etc. Fiecare emoţie este 
redată în mod grafic prin înregistrarea expresiunilor care o însoţesc. Studiul 
emoţiilor se aşează, astfel pe un teren sigur obiectiv. Căci curba grafică este 
ceva mai mult decât o ilustrare. Ea desvăluie mecanismul intim al vieţii, 
întocmai cum în ştiinţa foneticei imagina grafică a cuvântului ne pune în 

I măsură să observăm şi să studiem unele tonuri ale cuvântului
I pe care nu le prindem cu auzul, tot aşa va fi şi la emoţii.

Liniile grafice, prin care ni le reprezintăm pe acestea, pot 
fi comparate şi combinate între ele, şi din această compa
raţie şi combinaţie rezultă multe indicaţiuni noui asupra 

\ naturii ascunse a emoţiei. Oare nu din compararea şi din 
combinarea liniilor geometrice, care reprezintă 
funcţiunile algebrice, matematicianul scoate 
indicaţiuni pentru cunoaşterea mai adâncă a 
acestora din urmă? O emoţie redată prin linii 
grafice este pe jumătate cunoscută, fiindcă în 
linia grafică stau fixate, deodată cu schimbările 

organice şi momentele ei de succesiune. lată-ne dar înaintea unei perspective 
atât de plină de promisiuni, cum n’am întâlnit nicăieri până acum în dome
niul vieţii sufleteşti!

Şi cu toate acestea experimentele n’au îndreptăţit acest optimism. Foarte 
la modă în psihologia de acum douăzeci de ani, ele sunt astăzi, dacă nu

Fig. 32
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înlăturate, dar^'ioarte rare. Poate că şi părăsirea lor este o greşală, cum o 
greşală a fost şi optimismul cu care au fost primite la început. Experimen
tatorii se aşteptau să suprindă în curba grafică a schimbărilor organice, 

influenţa directă a emoţiei, şi prin aceasta să se apropie de cunoaş
terea naturii intime a acesteia; în loc de influenţa directă a emoţiei, 

f ei s’au găsit însă înaintea unor fapte organice foarte complexe,
din mijlocul cărora alegerea emoţiei

Fig. 33

propriu zise este greu de făcut. Ei 
s’au convins în urmă că schimbările 
organice constatate sub influenţa 
emoţiei pot fi atribuite şi altor func
ţiuni. In special atenţiei. Volumul 

braţului scade la frică şi creşte la bucurie, dar aceleaşi efecte le are şi momen
tele de intensitate ale atenţiei. Pulsul variază după felul emoţiei, dar mai 
mult după dispoziţiile organice ale persoanei. Tot astfel respiraţia şi puterea 
musculară. Numai în chip vag se poate vorbi de o caracterizare a emo
ţiilor prin curbele grafice, obţinute din aceste experinţe. De altmintreli, nici 
acea ce se numeşte starea nonnală, adică starea în care se găseşte cineva înainte 
de a fi influenţat prin emoţie, nu-şi găseşte o caracterizare precisă în grafica 
obţinută. Aceea ce numim normal, este o luptă continuă între curiozitate, 
plăcere, sau neplăcere, încordare, atenţie. Titchener, 
ale cărui merite în cunoaşterea emoţiilor le-am amintit 
mai sus, se pronunţă de aceea foarte sceptic asupra 
acestor experienţe. Ele sunt mijloace excelente pentru 
a ne înlesni cunoaşterea funcţiunilor fiziologice, dar 
nu ne dau nimic sigur, zice el, în ceace priveşte cu
noaşterea unei emoţii. Cel milt ele pot fi psihiatrului 
de ajutor pentru ca acesta să-şi găsească orientarea în 
desfăşurarea fazelor prin care trece vieaţa sufletească 
a unui bolnav.

Totuş, examinând de aproape rezultatele date de 
experienţele asupra schimbărilor organice care înto
vărăşesc emoţiile, un interes li se poate găsi, şi încă 
un deosebit interes. Ele sunt adeseori cheia care ne 
înlesneşte să pătrundem în mecanismul mimicei emo
ţionale. Luate în parte, variaţiunile pulsului, ale respi
raţii, ale volumului braţului, etc., nu ne fac să 
înţelegem mult din mecanismul emoţional, dar luate 
toate la un loc şi alăturându-le la mimica cu care se 
exprimă o emoţie, ele ne sunt de un netăgăduit ajutor. Prin ele explicăm 
procesele fiziologice care stau la baza expresiunilor mimice. întregite în 
mimică, ele de\in caracteristice. Aşa, pentru a luă un exemplu tipic, să reflec
tăm asupra următoarelor. Kezultatul, pe care îl avem în mod constant în toate 
experienţele, este contrarietatea pe care o prezintă emoţiile, luate două câte

Fig. 34
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Fig. 35

două. Sunt la plăcere: respiraţiunea mai deasă şi superficială, pulsul mai ridicat 
şi prelungit, volumul sângelui în creier crescut, etc.; la neplăcere, toate acestea 
sunt inverse. Este încordarea urmată de o respiraţie superficială, de o scădere 
în volumul braţelor, şi de o 
accelerare a pulsului, lânce- 
zirea este dimpotrivă. Este 
excitarea urmată de un puls 
repede, de o respiraţie nere
gulată şi adâncă; liniştirea, 
care vine după excitare, este 
tocmai contrarie. Această 
contrarietate rămâne fără 
explicare, dacă nu o punem 
în raport cu atitudinea cor
pului întreg, căci numai în lăuntrul acesteia ea are un rost. Mulţi dintre 
experimentatori chiar presupun acest raport. Aşa, toţi aceia care dau explicări 
teleologice rezultatelor găsite. Dacă în timpul plăcerii, spun ei, volumul 
braţului scade, cauza trebuie căutată în grămădirea sângelui la creier. Dar 
atunci, nu faptul scăderii volumului din braţ are o importanţă pentru cu
noaşterea plăcerii, ci legătura dintre faptul acesta şi acela care se petrece în 
creier. Asemenea legătură însă intră în cadrul manifestărilor de mimică. Cu un 
cuvânt, insuficieiite prin ele înşile să ne dea o explicare a emoţiilor, expe
rienţele asupra schimbărilor organice, despre care am vorbit mai sus, ^unt in
dispensabile pentru explicarea ştiinţifică a mimicei. In acest rol, putem aşteptă 
rezultatele, pe care ele ni le vor mai da în viitor, cu cel mai deplin optimism.

4.’INSTINCTUL ŞI TEOKIA EMOŢIEI. — William James, în studiul 
său asupra emoţiei, publicat în revista Mină, din 1884, şi pe care l-a continuat 
apoi în cap. XXIV din The princifles of Psycliology, New-York, 1890, pleacă 
dela următoarea observaţie. Intre instincte şi expresiunile emoţionale este greu 
să facem o separaţie, zice el. Obiectele care produc furia, iubirea, frica, etc., 
nu nunmi că împing pe om la fapte externe, dar ele provoacă şi alterări carac

teristice în atitudinea şi în 
fizionomia lui, alterări care 
afectează în mod special 
respiraţia, circulaţia şi alte 
funcţiuni organice. Când 
faptele externe sunt reţinute 

Fig. 36 şi nu au loc, alterările în
atitudine şi fizionomie totuş 

persistă: furia se citeşte pe faţă, chiar dacă un fapt de furie nu s’a produs; 
frica se recunoaşte după voce şi după îngălbenirea feţei, şi în cazurile când 
alte semne nu se mai văd. Eeacţiunile instinctive şi expresiunile emoţionale 
se confundă, aşa dar, unele în altele. Orice obiect care excită un instinct 
excită şi o emoţie.
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Această observaţie a lui James este, după părerea noastră, primul început 

de vedere limpede în câmpul faptelor sufleteşti cuprinse sub denumirea de 
emoţii..La înţelegerea emoţiilor iiu se poate ajunge decât studiind legătura lor 
cu instinctele. Această legătură a şi voit James să o studieze. Studiul său 
însă n’a dus la rezultatele la care trebuia să ducă, din cauza incompletei 
definiţii dată de dânsul instinctului.

Am avut ocaaa să atragem atenţia cititorului, încă dela început (în Partea 
Il, Cap..I),că împmm\itarea din fiziologie a definiţiilor date reflexelor şi instinc
telor trebueşte făcută cu rezervă. Fiziologia studiază reflexele în4 condiţiuni 
.artificiale de laborator. Muşcliiul sau tendonul animal asupra cărpra se expe
rimentează, se izolează mai întâi şi apoi sunt excitate, iar excitaţia lor se face 
în condiţiuni altele, decât le întâlneşte, animalul în vieaţă. Din această cauză 
reflexui apare^ ca un act absolut mecanic, cum el nu este în vieaţa reală a ani
malului. In vieaţa reală a animalului reflexul este un act de adaptare a corpului 
întreg, şi nu o reacţiune mecanică anonimă. Instinctul, fiind o coordonare de 
reflexe, este cu atât mai puţin un act pur mecanic. El este în strânsă dependenţă 
de organisinul individual al ani
malului. Dacă fiziologul'poate să 
facă abstracţie de acest caracter 
de individualitate pe^care îl are 
reflexul, şi pe care îl are cu atât 
mai mult instinctul, această abs-1 
tracţie nu o poate face în nici. Fig. 37
iin^caz psihologul, care s.e ocupă
în special de vieaţa de relaţiune a animalului. Ca acte ale vieţii de rela- 
ţiuiie, reflexul şi inkinctul sunt acte' individuale, adică acte care pornesc 
din determinarea corpului întreg şi care păstrează caracterul de individu
alitate şi în efectele lor. Pasărea, care. îşi face cuibul, nu execută mişcări 
determinate de excitaţii anonime, ci 'mişcările pe care . le cere corpul său 
din o anumită epocă de desvoltare (înainte de clocit); crocodilul se repede 
instinctiv la pradă când este flămând; copilul suge când îi este foame; broasca 
face mişcările de îmbrăţişare sexuală numai în perioada de excitaţie, când 
au loc în corpul său anumite secreţiuni interne care înlătură funcţiunea de 
oprire a unor centri din corpora bigemina şi din creierul mic (dacă funcţiunea 
acestor centri este înlăturată îri mod artificial prin injectarea unei secreţiuni 
interne, aşa cum a reuşit s’o facă Steiţiach, atunci broasca face mişcările de îm
brăţişare sexuală, chiar când are la piept o bucată de lemn în loc de trupul 
unei broscoaice; ea merge chiar, în cazul acesta, să repete mişcările şi dacă 
are capul tăiat); ca broasca, toate, animalele cu instincte sexuale: toate nu 
exercită instinctele decât în anumite perioade de desvoltare. a corpului lor 
(probabil în urm[a aceloraşi procese de secreţie internă). Gu un cuvînt, reflexele 
şi instinctele nu sunt câtuş de puţin mecanisme anoninre care se pot pune în 
mişcare prin excitaţii anonime, ori şi când şi ori şi cum. Cum ele nu sunt puse 
în mişcare de. cauze anonime, nici numărul şi nici felul nţişcărilor, din care şunt.
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constituite, nu sunt lăsate la întâmplare. Fiecare dintre ele îşi are complicaţiuiiea 
determinată de structura corpului animal. Nici* o mişcare de prisos şi nici o 
mişcare lipsă,’ ci exact atâtea câte stau în dispoziţiunile organismului.^Aceasta 
explică pentru ce animalele din aceeaş specie, vârstă şi sex, în instinctele lor 
se aseamănă. Aceeaş structură organică, ieşită din aceeaş evoluţie philogenetică, 
atrage după sine acelaş mecanism la instincte. Animalele cu o structură orga
nică labilă, şi acestea sunt animalele care trec prin o vârstă de copilărie înainte 
de a se fixă definitiv, sunt ani malele cu instincte labile. Omvl, având o copi
lărie disproporţionat de lungă ,este la punctul extrem al labilităţii instinctelor; 
la el actul ponştient înlo'cueşte instinctul. Animalele rudimentare îşi fixează 
instinctele din momentul naşterei, căci ele n’au copilărie. Dar fie labilitate, 
fie fixitate precoce, în ambele cazuri, natura instinctelor rămâne aceeaş; în 
acestea găsim expresia organismului individual întreg, iar nu o împerechere 
de mişcări anonime. In sfârşit, instinctele fiind ieşite din evoluţia philogenetică 
a organismelor, rezumă în mecanismul pe care îl au în vieaţa unui animal 
dat, întregul şir de forme ancestrale prin care ele -au trecut în animalele 
anterioare. De aceea ele smit adânci şi intim legate de toate funcţiunile cor
pului animal. Mişcările prin care ele se exprimă nu sunt de suprafaţă, ci din 
adâncul corpului. .

W. James este printre psihologii cari au afinnat cii .multă încredere indi
vidualitatea conştiinţei. Când «principiile sale de psihologie» au apărut în 1890, 
cu cunoscuta teorie asupra curentului conştiinţei, deoseloita importanţă dată 
de el eului a surprins pe mulţi. Pe atunci, eră timpul, când în psihologie 
dominau teoriile asociaţioniste şi prin urmare când conştiinţa şi eul erau 
explicate ca produse ale asociaţiei.' W. James a fost dela început pe drumul 
cel bun. Foarte curios însă, această individualitate, afirmată aşa de sigur de el 
penţru conştiinţă, nu mai este afirmată în vieaţa reflexelor şi a instinctelor, 
sau chiar dacă pe alocuri este afirmată, din ea nu se trag toate concluziile 
ce ar trebui. In judecata marelui psiholog american, înţelegerea mecanicistă 
a reflexelor şi a instinctelor, împrumutată fiziologiei, a împiedicat ca aceste 
concluzii să se producă. Aşa se explică rezultatele exagerate la care teoria 
sa a ajuns. Partea vulnerabilă a acestei teorii este datorită înţelegerii mecani
ciste a instinctelor. In adevăr, aceasta se vede clar din examinarea teoriei. Câre 
este punctul de plecare al lui James? Că reacţiunile instinctive şi expresiiinile 
emoţionale se confundă unele în altele, la început. Un obiect care excită uii 
instinct, excită şi o emoţie; pe când însă instinctele se manifestă prin acte în 
exterior, emoţiile se manifestă prin expresiuni în corp. Odată aceste premise 
puse, eră natural că teoria care va explica origina instinctelor, va explică 
şi origina emoţiei, şi tot astfel teoria care va determină numărul şi felul instinc
telor, va determină numărul şi felul emoţiilor. Să vedem la ce puteă să ducă 
înţelegerea mecanicistă a instinctelor. După această înţelegere. Instinctele sunt 
ieşite din coordonarea reflexelor, iar reflexele sunt răspunsurile mecanice pe 
care corpul animal le dă excitaţiilor externe. Din momentul ce avem posibili
tatea unor coordonări de reflexe, avem şi posibilitatea instinctelor. Structura



INSTINCTUL ŞI TEORIA EMOŢIEI. 243
şi evoluţia corpului animal nu intervin, sau cel puţin înţelegerea mecanicistă 
n’are nevoie de ele. Instinctele cuprind în ele atât cât cuprind reflexele, iar 
reflexele sunt acte pur mecanice. Principala problemă care se pune înţelegerii 
mecaniciste, este să arate pentru ce unele excitaţii sunt urmate de anumite' 
reflexe, şi pentru ce alte excitaţii sunt urmate de alte reflexe. Când această 
problemă este rezolvită, atunci ea crede că a dat şi explicarea originei instinc
telor. Prin urmare, după înţelegerea mecanicistă, origina instinctelor depinde 
de natura excitaţiilor externe. Care este numărul şi felul instinctelor, după 
aceeaş înţelegere? La această întrebare răspunsul vine dela sine. Sunt, ca număr 
şi fel, atâtea instincte, câte coordonări de reflexe pot să fie. Natura produce 
coordonări la întâmplare, din care apoi mediul selectează pe cele trebuincioase 
adaptării organismului. întrebarea ştiinţifică pentru mecanicist, nu este «pentru 
ce instinctele au tipurile cutare sau cutare», ci «cum au ajuns instinctele prin 
selecţiune mecanică la tipurile cutare». Cu un cuvânt, origina stă în natura 
excitaţiilor, iar numărul şi felul instinctelor sunt nelimitate în principiu, fiindcă 
nelimitate sunt reflexele care răspund excitaţiilor. Ambele rezultate le găsim 
şi în teoria prin care James explică emoţia. Origina emoţiei este, mai întâi, 
determinată de reacţiunile expresive cu care corpul răspunde excitaţiilor externe. 
James îşi dă toată osteneala să ne convingă că precum la anumite excitaţii 
răspund anumite instincte, tot aşa la anumite excitaţii răspund anumite 
expresii corporale, — (o comparaţie care adese ori revine în scrisul lui este 
că emoţia ca şi instinctul sunt ca broaştele de uşă, avînd fiecare cheia cu 
care se deschidţe, — iar expresiile corporale după ce sunt produse, se sensi
bilizează pe suprafaţa corpului, şi de aci merg la conştiinţă, unde iau forma 
de emoţie. Că aceste expresii corporale îşi au legile lor interne de producere, 
legi care hotărăsc natura emoţiilor în conştiinţă, la aceasta nu se dă atenţie. 
Părerea subînţeleasă este că expresiile corporale sunt simple reflexe mecanice 
dependente de excitaţiile externe, şi ca atare nu. legile interne ale expresiilor 
corporale importă, ci legile excitaţiilor externe. Această părere subînţeleasă 
merge aşa de departe, încât James crede că emoţia constă în simpla înregis
trare făcu ă de conştiinţă a împresiunilor sensibile produse de expresiile cor
porale. «Şi acum, zice dânsul ajung la punctul vital al teoriei mele, care este 
unnătorul: Dacă ne reprezentăm o emoţie puternică şi pe urmă încercăm să 
scoatem din conştiinţă tot ce este legat de sensibilizarea simptomelor organice, 
constatăm că nu ne mai rămâne nimic. Nu rămâne nici o «stofă mintală» pentm 
a constitui emoţia, ci tot ce mai rămâne este starea rece şi neutră a percepţiei 
intelectuale». (Cap. XXIV din Princ. of Psychology). Din acest citat vedem 
că legătura dintre expresiile corporale, sau simptomele organice, cum se numesc 
aci, şi individualitatea, sau evoluţia philogenetică a corpului, este complet 
dispărută; expresiile corporale sunt exclusiv în funcţie de excitaţiile externe 
şi de sensibilitatea periferică. Faptul că expresiile corpului sunt acte instinctive, 
deci acte cu un trecut mai vechiu decât este însăşi sensibilitatea conştiinţei 
omeneşti, nu spune nimic lui James. Mai paradoxal este încă al doilea rezul
tat. De când este lumea, de aceleaşi emoţii s’a vorbit: de frică, de bucurie.
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de durere, de ambiţie, de mândrie, de gelozie, de ură, de răzbunare, de iubirer 
etc., şi nu numai s’a vorbit, dar aceste emoţii s’au descris în acelaş fel de toţi 
oamenii; în fiecare timp revin,' şi ne aşteptam la ele să revină cât' timp- vor 

7 mai trăi oamenii. De unde această persistenţă în tipurile şi numărul emoţiilor? 
James răspunde: «Din momentul ce' explicăm geneza emoţiei,.ca fiind simţi
rea unui mare număr de acte reflexe trezite printr’un obiect, vedem de îndată 
că nu este nici un motiv să limităm numărul emoţiilor care pot să existe; că 
din potrivă emoţiile diverşilor indivizi pot varia la infinit, atât în constituţia 
lor, cât şi în cauza care le produce, căci nu este nimic misterios sau fix 
pentru eternitate în actul reflex». Şi apoi uimează aceste cuvinte semnificative, 
care- explică, toate cele spuse până acî: «Orişi ce fel de act reflex este posibil, şi 
reflexele după cum ştim variază în realitate da indefinit». (Ibidem).

«Keflexele variază la indefinit», în concepţia abstractă-mecanică, dar în 
realitatea vieţii organice, niciodată. Pentru ca variaţia reflexelor să fie indefi
nită, ar trebui .nu numai ca numărul cauzelor de excitaţie să fie indefinit, dar ' 
şi materia excitată ar trebui să fie fără individualitate, aşa ca ea să răspundă 
pasiv şi absolut la toate excitaţiile. In lumea materiei organice asemeni virtua
lităţi indefinite nu există. Nici numărul cauzelor de excitaţie nu este acî inde
finit, nici materia organică nu răspunde absolut la toate excitaţiile. Numărul 
şi felul reflexelor este strict determinat de mediul de vieaţă al animalului şi 
de constituţia corpului său. Fiecare specie de animal îşi are mediul său de vieaţă 
şi organismul său intern. In legătură cu acestea, şi numai cu acestea, apar 
reflexele. Ele nu sunt acte anonime, care să se multiplice fiecum,-ci sunt acte 
precise, care după ce se petrec, intră în memoria organică a corpului animal, 
dând acestuia o individualitate din ce în ce mai concretă. Instinctele, în tot 
cazul mai mult decât reflexele, sunt strâns legate de corpul animal; în ele nu 
se exprimă varietatea infinită a cauzelor de excitaţie, ci trebuinţele restrânse 
pe care structura şi evoluţia animală le cer.

Cu toată luminoasa îndrum,are, pe care James o găsise în asemuirea dintre 
instinct şi emoţie, teoria sa asupra acesteia din urmă sfârşi în explicări para
doxale, din cauza incompletei înţelegeri a instinctului. înţelegerea mecani
cistă^ instinctului îl duse la o înţelegere superficială a emoţiei. Kevenind la 
îndrumarea dată-de el, cu o mai bimă înţelegere a instinctului îiîsă, teofia emo
ţiei se poate reconstitui pe alte baze. Formularea acestei noui teorii gândim 
că se poate face în modul următor. ^ _ .

Excitaţiile (şi prin acestea înţelegem ori şi ce cauză de schimbare în mediul 
extern sau în mediul intern), dau naştere, în corpul animal, la iritaţiuni ner
voase. înainte de a ajunge la conştiinţă, aceste iritaţiuni produc reflexe corpo
rale, prin ajutorul cărora impresiunea se intensifica, se diferenţiază şi dobân
deşte caractere proprii. O parte dintre aceste reflexe au ajuns să constitue în ( 
corpul animal aparate bine localizate şi bine specializate. Astfel sunt acelea 
grupate în jurul simţurilor externe, în special la vedere şi auz. Iritaţiunile 
nervoase produse de excitaţiile de lumină şi de sunet, înainţe de a ajunge la 
conştiinţă, sunt ajustate prin reflexele care au loc în aparatele simţurilor. Dacă
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ii’ar fi aceste aparate, n’ar fi intuiţii clare de vedere şi auz. Multe animale au 
celule nervoase sensibile la lumină, dar neavând convergenţa şi acomodarea, 
precum şi contrastul produs de suprapunerea neuronilor pe retină, imaginile 
obiectelor luminoase suiit la ele foarte imperfecte. Tot aşa şi la auz. Aceea ce 
face bogăţia acestui simţ la om, nu sunt atât celulele nervoase impresionabile 
la excitaţiile sonice, cât admirabila dispoziţie analitică a aparatului urechii, 
care pregăteşte materialul sunetului; apoi, pe lângă aparatul urechii, asocia
ţiile care se stabilesc între sunet şi articulaţiile vocii. Toate simţurile externe 
oferă la om asemeni dispoziţii, deşi nu "toate în acelâş grad de perfecţiune. 
Toate tind să intensifice, să diferenţieze şi să caracterizeze impresiunile pro
duse de excitaţii. €ând aceste impresiuni ajung în conştiinţă, prin reflexele 
înşirate de alungul parcursului lor, ele sunt complet transformate. Dar cu 
cât mai transformate, cu atât ele dau intuiţii mai adequate despre excitaţiile 
din afară. (Mai sus, în Partea II, Cap. II şi III, s’a expus pe larg organizarea 
reflexelor în aparatele simţurilor externe. O ilustrare caracteristică la simţul 
văzului: pag. 70 şi urm.)*

Se produc însă în corpul animal, de pe urma iritaţiunii nervoase şi. alte 
reflexe care nu se adună în aparate speciale, ci rămân răspândite peste tot 
corpul. Aceste reflexe au fost chiar cele primitive.' înainte de a se formă simţurile 
localizate în diferitele regiuni ale corpului, ele erau singurele care însoţeau iri- 
taţiunea. Şi după ce simţurile au fost localizate, ele continuară încă să înso- * 
ţească iritaţiunea. Fiecare excitaţie de lumină, sunet, căldură, greutate, etc., 
dinpreună cu reflexele speciale pe care le provoacă în aparatele simţurilor externe, 
provoacă şi reflexe generale, care răspândite peste tot corpul, în funcţiunile 
organice ale acestuia, schimbă tonicitatea muşchilor, atitudinea corpului, 
pulsul circulaţiei şi al respiraţiei, volumul, secreţiunea diferitelor glande 

' interne, etc. Reflexele speciale, grupate înprejurul aparatelor externe ale sim
ţurilor, ajută la intensificarea, diferenţiarea şi caracterizarea iritaţiunilor, 
făcând din acestea intuiţii adequate; la ce ajută reflexele răspândite în funcţi
unile organice ale corpului? Acestea din uimă ajută la înzestrarea corpului 
cu aptitudini de preadaptare, sau de anticipare, şi prin acestea indirect la carac
terizarea animalului ca totalitate organică. Aceste aptitudini de preadaptare, 
sau de anticipare, sunt pentru corpul întreg, ceeace este atenţia pentru, sim- 

,ţurilespeciale; ele constituesc^armătura de ofensivă a individualităţii organis
mului. La animale, armătura aceasta se diferenţiază puţin şi numai pe specii.

^ La om, ea merge cu mult mai departe. Reflexele generale la om, urmând struc
tura sistemului nervos, se coordonează în mecanisme din ce în ce mai coippli- 
cate, dintre care, probabil, cele antagoniste sunt cele mai primitive (căci ele 
au la bază însăş dispoziţia antagonistă a sistemului simpatic şi parasimpatic), 
şi aceste mecanisme, din ce în ce mai complicate, sunt ceeâce numim expre
siile emotive, sau mimica. Ele sunt liniile de direcţie hi care se oristalizează 
profilul eului omenesc. Când «eul» devine conştient, mecanismele, în care s’au 
coordonat reflexele generale ale corpului, devin şi ele modalităţile subiective- 
ale eului, adică emoţii. Emoţiile au, prin- uim.are, la baza lor aceeaş iritaţiune
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nervoasă ca şi sensaţiile^ dar această iritaţiune este intensificată, diferenţiată şi 
caracterizată'la emoţii, nu prin reflexele speciale adunate în aparatele simţu
rilor şi caro prin atenţie duc la intuiţii, ci prin atitudinile eului în care sfârşesc 
să fie adunate toate mişcările anticipatoare ale corpului. William James ayeâ 
dreptate în ceeace priveşte ordinea de succesiune în procesul emoţiilor. întâi 
vin expresiile instinctive şi apoi conştiinţa emoţiilor. El nu avea Insă drep
tate în ceeace priveşte înţelegerea expresiilor instinctive: acestea nu produc 
emoţii, fiindcă premerg ca reflexe medanice, ci fiindcă sunt părţile unui meca
nism în care se afirmă individualitatea organismului. Dacă emoţia, ca să se pro
ducă, ar aveă nevoie numai de câteva reflexe organice premergătoare, atunci 
numărul şi caracterele emoţiilor ar fi nesfârşit de mare; şi aceasta eră chiar 
părerea lui James. Experienţa contrazice o aşa părere. Emoţiile în realitate 
se diferenţiază după anumite caractere constante; caractere care stau în strânsă 
legătură cu atitudinile eului. Nu sunt urmate de emoţii decât reflexele organice, 
care fac parte dintr’un sistem de expresie corporală, şi sistemele de expresie 
corporală sunt restrînse ca număr cum sunt însăş atitudinile eului.

La animalele rudimentare, simţurile fiind puţin diferenţiate, refle^^ele care 
însoţesc iritaţiunile se propagă totdeauna peste tot corpul: emoţiile fiind con 
diţionate tocmai de asemenea reflexe avem oare dreptul să susţinem, ca o con
secinţă a teoriei de mai sus, că emoţia este mai primitivă decât sensaţia? Intre- 

'barea, aşa pusă, nu poate avea un răspuns ştiinţific. Sensaţie pură nu există, 
cum nu există nici emoţie pură. Sensaţia este un element pe'care îl abstragem 
din intuiţie, şi tot astfel emoţia este un element abstras din simţirea eului. 
Nu putem vorbi de sensaţie, decât după ce se constitue în conştiinţă intuiţia, 
şi, tot aşa, de emoţie, decât după conştiinţa eului; întrebarea, care poate avea 
un răspuns ştiinţific, este numai dacă atitudinile emotive ale eului se preci
zează în conştiinţă înainte de structura intuiţiilor, sau se precizează după? ^ 
In lumea animală, după bunul simţ care judecă prin analogie, s’ar părea că 
intuiţiile preced emoţiilor. Bunul simţ poate fi în greşeală. Ştiinţificeşte nu 
putem ştî în ce măsură animalele au intuiţii, căci ceeace credem noi că ar fi 
la dânsele intuiţii, se poate prea bine să fie adaptări instinctive, fără o conştiinţă 
clară obiectivă. La om singur se poate piine întrebarea, pe un teren ştiinţific. 
Dar şi acî răspunsul este riscat. Mulţi psihologi susţin cu toate acestea priori
tatea emoţiilor asupra intuiţiilor. Un prim-argument, în favoarea acestei păreri, 
este caracterul de fixitate pe care par să-l fi dobândit emoţiile înaintea intui
ţiilor. Pe când emoţiile, în expresiile lor cel puţin, sunt pentru totdeauna-fixate 
structura intuiţiilor pare încă în curs. Al doilea argument ar fi caracterul de 
universalitate al emoţiilor. Emoţiile însoţesc tot felul de iritaţiuni nervoase, 
pe când intuiţiile numai anumite iritaţiuni şi anume pe acelea care se produc în 
aparatele simţurilor. Aceeace este mai general este logic să fie şi mai primitiv. 
In sfârşit, argumentul cel mai important este scos din examinarea cazurilor 
patologice. In cazurile de boală a sistemului nervos, emoţiile se pierd foarte 

xcu greu, şi unii cred chiar niciodată.
O problemă care rămânea nerezolvată în teoria lui James-Lange eră aceea
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a originii emoţiilor morale. Greutatea pentru James-Lange nu constă însă 
în faptul că teoria lor nu explică cum ajung excitaţiile morale din inteligenţă 
să producă reflexele organice premergătoare emoţiilor morale, căci explicarea 
cerută a dat-o în urmă experienţele lui Pawlow, care au demonstrat că sunt 
reflexe condiţionale legate cu ori şi ce fel de excitaţie intelectuală, în urma 
cărora pot veni mişcările corporale expresive, (argument pe care îl şi aduce 
,Ebbinghaus-Durr în sprijinul teoriei Jui James-Lange în ultima ediţie a manua
lului lor de psihologie, voi. II), ci greutatea eră pentru ei să explice de ce emo
ţiile morale sunt aşa de deosebite de la om la om. Această greutate se înlătură 
prin corectarea adusă la înţelegerea reflexelor organice. Aceste reflexe, ne fiind 
mecanice, ci legate de individualitatea eului, urmează desvoltării acestuia. 
Este dar natural ca fiecare om să-şi aibă emoţiile morale pe care le produce 
atitudinile etilui său moral. Cii corectarea de mai sus avem astfel explicate şi 
emoţiile morale.

Să trecem acum la analiza principalelor fapte, din grupul celor care con- 
stituesc expresiile corporale ale emoţiilor.

5.GESTURILE,MIMICA,EXPKESIILE EMOŢIONALE. GRAFOLOGIA. 
— Atitudinea emoţională a eului se exprimă în afară prin gesturi şi prin 
schimbări în expresiunea figurii şi a corpului întreg. Numim schimbările 
din expresiunea figurii mimică, iar schimbările în poziţiunea şi mişcarea 
coi-pului, pantomimă. Aceste schimbări (în expresia figurii şi a corpului) se 
mai numesc şi expresii fizionornice. Atât gesturile cât şi expresiile fiziono- 
mice sunt de^ două feluri: unele sunt instinctive, adică se petrec fără 
participarea conştiinţei celui emoţionat, şi altele convenţionale. Gestul de 
apărare, pentru a preîntâmpină un corp~ care stă să cadă asupra-ne, con- 
tracţiunea muşchilor frontali în momentele de disperare, sunt instinctive, 
îmbrăcarea hainelor de doliu şi păstrarea tăcerii la înmormântare sunt con
venţionale. Gesturile şi expresiile intinctive sunt înăscute în fiinţa psihologică 
a omului; gesturile şi expresiile convenţionale diferă dela un popor la altul 
şi constă în tradiţie şi imitaţie. Acelea care ne interesează pe noi, în studiul 
emoţiilor, sunt cele instinctive. Pe acestea le-am avut în vedere mai sus. Numai 
mecanismul acestora poate fi pus în legătură cu origina şi natura emoţiilor.

Studiul gesturilor şi al expresiilor corporale nu se începe în zilele noastre. 
El este vechiu; a format chiar odinioară obiectul de predilecţie al multor 
cercetători iscusiţi în ale psihologiei. In toată cultura vechiă întâlnim scrieri^ 
care au pretenţia să ne deă cunoştinţa sufletului: după forma şi mai ales 
iregularităţile pe care le prezintă suprafaţa mânii (chiromanţia), după forma 
şi caracterele scrisului (grafologia), după şi cu deosebire după trăsăturile 
figurii şi atitudinile corpului (ştiinţa propriu zisă a fizionomiei). Aceste 
scrieri, lipsite de o bază experimentală ştiinţifică, expunereau vederile obser
vatorilor de ocazie şi ajungeau pe o bază empirică la generalizări adeseori 
pripite. Ele nu erau totuş lipsite de ori şi ce valoare. Alături de multe afir
maţii nedovedite, găsim în ele intuiţii fericite, pe care cu folos le putem utiliză 

^ şi astăzi. Toate aceste începuturi de studiu căzură în mare discredit, pe la jumă-
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tatea secolului trecut, deodată cu răspândirea teoriilor mecaniciste în biologie. 
Aceste, teorii, definind reflexele şi instinctele ca simple acte mecanice, tăiară 
legătura dintre expresiile corporale şi unitatea sufletească. Expresiile corporale 
apărură ca fiind nişte acte reflexe, care există după raţiunea legilor lor meca
nice, iar nu după raţiunea unităţii individului. Psihologii ştiinţifici lăsară pe 
al doilea plan problemele puse de vechii fizionomişti, grafologi şi chiromantişti.> 
Unii chiar le elimiîiară cu desăvârşire. Piiţinii, cari continuară să le studieze.- 
fură priviţi cu neîncredere. La sfârşitul secolului trecut eră,aproape generală 
convingerea, că expresiile corporale sunt produsele selecţiunii naturale, care 
a avut loc între actele mecanice ale corpului, acestea fiind fără legătură cu 
caracterul sufletesc al individului.

Cercetările de identificare a sufletului prin expresiile corporale continuară 
totuş, cu tot discreditul aruncat asupra lor de teoriile mecaniciste. Faptele

fură mai tari ca teoria care 
voia să le ascundă. Ele se im
puseră mai întâiu, cum este şi 
natural, în mintea oamenilor 
practici. Practica chiromanţiei 
persistă. Ea luă însă o întor
sătură necunoscută în vechime. 
Pe când cei vechi se trudeau să 
găsească în conformaţia mânii 
un instrument pentru a ghici 
viitorul unei persoane, cei noui 
se mtilţumiră să găsească în 

- conformaţia mânii, şi cu deose- 
\ * bire în întipăritura pe care o

R,.; •: lasă vârful dcgetclor, identifi-
38 carea individului. Nu sunt doi

indivizi, la sute de milioane de cazuri, care să se asemene perfect în înti
păritura pe care o lasă degetele lor! Iată, în adevăr, un lucru extrem de 
interesant, şi pe căre teoriile mecaniciste ale biologiei nu-1 făceau deloc pro
babil. Printr’un mijloc foarte simplu el este dovedit astăzi de experţii poliţiei 
judiciare. Un criminal, care a avut nenorocul să-şi lase urmele degetelor înti
părite pe un obiect de pe locul crimei, a lăsat prin aceasta în mânile poliţiei, 
certificatul său de identitate. Dacă este prins, confruntarea intipăriturii dege
telor sale cu intipăritura găsită pe obiectul de pe locul crimei, nu mai lasă nici 
o îndoială. In fig. 38 avem un model de asemenea intipăriri. Ele se obţin apă
sând cu degetele unse de o materie colorată pe o bucată albă de hârtie. La exa- 
nţinarea lor este nevoie de o lupă" care să le mărească. Iată dar o expresie cor
porală în legătură cu individualitatea omului. Nu este exclus ca ştiinţa con
formaţiei mânii şă meargă mai departe în viitor, aducându-ne date asupra 
caracterelor sufleteşti ale persoanei. Mai expresive decât intipăriturile degetelor 
sunt însăşi mişcările mânii, gesturile propriu zise. Privind cineva la- tabloul ^

r :‘v,;
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lui Leonardo da Vinci, «Cina cea de taină» (fig. 39), n’are nevoie să întrebe ce 
cuvinte istorice a pronunţat fiecare apostol din jurul lui Christ; cuvintele se 
citesc privind manile fie căruia. Altă ştiinţă ieşită din practică este grafologia. 
Pretenţia vechilor grafologi, ca şi a chiromantiştilor,, eră ca din confonnaţia 
literelor, a apăsării scrisului, a înclinaţiei liniilor scrise, a aruncării semnelor 
puse deasupra literelor, a distanţierii şi a înfloririlor adăogate, să cunoască 
natura sufletească şi chiar viitorul unei persoane. Grafologii cei noui se mul
ţumesc cu mai puţin. Ei se mulţumesc deocamdată să identifice pe autorul 
unei scrieri. Şi în această privinţă, ei şi-au atins ţinta. Metoda analizei grafolo
gice ne dă astăzi putinţa să ştim cu siguranţă, dacă două scrieri, care ni se pre
zintă. sunt dela aceeaş persoană sau nu. (Aceasta este expertiza care se cere de;

Wn.... ;■■■? ■ '-'''-p--
f" ■ •/

Fig. 39

obiceiu în cazul de falşificare de acte juridice. Avem dela o persoană un scris 
autentic, şi alt scris presupus falş. Grafologia de astăzi este în măsură să răspundă- 
în acest câz, în mod sigur, dacă au acelaş autor sau nu). Ceva mai puţin sigură 
este identificarea vârstei, culturii şi a stării sufleteşti a unei persoane necunos
cute, dela care Vavem un singur document scris. Cazurile cele mai interesante, 
în practică, aparţin celor dintâi, căci în acestea se cuprind cazurile de expertiză 
judiciară, în care grafologul este adus să constate dacă scrisul dintr’uii act este 
contrafăcut cu intenţie pentru 'a imită scrisul persoanei dispărute. (Procesele 
de anulare de testament tind să dea convingerea că testamentul găsit este con
trafăcut de "o persoană interesată şi care trăieşte). Care sunt mijloacele grafo
logului în aceste cazuri ? Autorul actului contrafăcut s’a ferit sa se trădeze. El 
a imitat literă cu literă scrisul persoanei dispărute, după un scris autentic pe 
care l-a ţinut înaintea ochilor. Unii falşificatori merg chiar mai departe. Ei 
desprind cuvânt cu cuvânt scrisul autentic al unei persoane dispărute, pentru
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a recompune alt scris, cu un conţinut negreşit diferit. Stă în putinţa grafologului 
să descopere falşul şi în aceste condiţiuni? Să descopere falşul în tot cazul. 
Să descopere pe autorul falşului, nu în tot cazul, dar foarte adeseori. Procedarea 
lui este următoarea. Cuvintele scrise (din actele ce se confruntă) el nu le judecă 
după forma globală în care ele se prezintă ochilor ci după analiza lor minuţioasă. 
Această analiză consistă în măsurători precise asupra deviaţiunii, distanţei, 
intensităţii de apăsare a fiecărei litere, precum şi după ritmul punctuaţiei şi 
a formei în care bterole se înşiră, adică el măsoară, nu ceeace este convenţional 
în literă, ci ceeace vine din mişcarea inconştientă a mânii. Convenţional în literă 
este ortografia, sublinierea, mărimea chiar a literei, pe când instinctiv este 
ritmul mişcări, apăsarea măinii, strânsura degetelor, etc. Toate aceste măsură
tori ar fi nespus de greu de realizat, dacă s’ar face asupra literelor în mărimea 
în care ele sunt date. Există însă mijloace artificiale, prin care unghiurile şi 
proporţiile dintre literele ireale pot fi substituite prin alte unghiuri şi alte pro
porţii în dimensiuni mărite, care păstrează totuş aceleaşi caractere cu cele din
tâi. Unul dintre'aceste mijloace este întrebuinţarea liniilor de-prelungire, aşa

Fig. 40

cum se vede în fig. 40, şi care duce la găsirea unor asemănări de iiidice cu mult 
mai vizibile decât acelea pe care le poate da măsurătoarea literelor reale. In fig.40. 
avem jos (A), un scris de persoană, cu intenţia de a-şi contraface scrisul, şi sus 
(B), scrisul normal al aceleiaşi, persoane. Comparaţia între cuvintele globale 
nu he dă cheia asemănărilor. Făcând prelungirea literelor, obţinem câteva 
asemănări care ne permit identificarea autorului. Cu toată intenţia pusă de a-şi 
schimbă scrisul,-persoana n’a isbutit să schimbe: raportul de inclinaţie dintre 
literile l, unghiul dintre linia lui t şi bara care îl taie,' proporţia între spaţiul 
literelor, etc. (fără'a mai vorbi de apăsarea scrisului care pe figură nu este redată, 
dar care se poate face vizibilă prin aceeaş metodă). Acestea, în ceeace priveşte 
expertiza sigură a grafologiei. Ea nu se opreşte însă aci. Progresele din urmă 
ne îndreptăţesc să aşteptăm că ea va ajunge şi la identificarea stărilor sufleteşti 
din care porneşte scrisul. Starea de tristeţă şi starea de bucurie au expresiuni 
scriptice deosebite. Egoismul, ambiţia, neliniştea, incordarea, etc., cum boala 
şi sănătatea, de asemeni. Toate diferenţiările eului determină diferenţiari gra- 
hce, şi nu este deloc împosibil ca din aceste din uimă să putem identifica pe 
cele dintâiu. Scrisul nu este singura mişcare care exprimă personabtatea. Ori şi 
care^mişcare instinctivă exprimă personalitatea. Modul cum se închide o uşă, 
buni oară, nu este acelaş la toată lumea. Unul apasă pe clanţa uşii prelung
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Şi cu putere; altul prelung şi uşor; altul repede; altul încet etc.; nu există doi 
oameni la fel. Nici mişcarea salutului nu este la toată lumea aceeaş. Aceeaş 
la salut este partea lui convenţională, dar toate celelalte elemente ale lui, care 
ţin de mişcările instinctive, sunt diferite după persoană. 0 strângere de mână 
prietenească, are în ea multe elemente, care rămân legate de mişcările instinctive 
ale personalităţii. Dacă n’ar fi aşa, orbii n’ar recunoaşte precis.pe fiecare persoană 
după simpla strângere de mână. Helena Keller, o persoană oarbă şi mută, care 
a făcut obiectul unei amănunţite examinări psihologice, povesteşte în memoriile 
sale că niciodată nu s’a înşelat asupra persoanei care i-a strâns mâna. Nu nu
mai că ea recunoştea identitatea materială, a celor cu care venea în contact, 
dar din strângerea’ mănii avea indlcaţiuni sigure şi asupra dispoziţiunilor sufle
teşti ale acestora. Intonaţia vocii, de asemenea, desvăluie multe. Criminalistul 
expert ştie din experienţă, că acel ce suferă adânc Vorbeşte răguşit şi cu pauze; 
acela care reclamă pentru lucruri neînsemnate are vocea ridicată; calomniatorul 
vorbeşte pe un ton misterios; iar criminalul, care tăgăduieşte, are o voce rece 
şi monotonă, face dese pocniri din buze şi înghite în sec. Chiar felul cum poartă 
cineva pălăria pe cap nu este indiferent. Pedantul o poartă drept la mijloc; 
afectatul la o parte; pierde-vară pe ceafă, etc. Tot ce este gest, atitudine, sau 
expresiune instinctivă nu este uniform, ci personal.

Pe lângă gesturile, atitudinile şi expresiile înşirate până aci, a căror legă
tură cu sufletul a fost adeseori neobservată şi uneori chiar contestată, sunt 
alte mişcări de expresiune corporală pentru care n’a fost discuţie în această 
privinţă. Ingălbenirea feţei, şi cu ea în acelaş timp deschiderea ochilor şi ridi
carea sprâncenelor, tremuratul muşchilor de la suprafaţa pielii, căderea pică
turilor de sudoare pe frunte, respiraţia'grea, deschiderea largă a nărilor nasului 
şi convulsiunea buzelor, etc., n’au înşelat pe cineva când le-a văzut la un semen 
al său; a ştiut fiecare că are în faţa sa pe un ins cuprins de frică. De asemenea, 
nici ochii umezi de lacrămi, dinpreună cu aplecarea capului şi încovăiala cor
pului, căderea în jos a braţelor, lungirea figurii prin atârnarea puţin în jos a 
maxilarului inferior, etc. n’au fost luate decât drept întristare. Ochii vii, injec
taţi do sânge şi cu pupilele strânse, pieptul scos înainte şi gata de atac, buzele 
încleştate şi nările nasului tremurând, braţul ridicat şi pumnul strâns, etc., 
au fost totdeauna luate drept expresia furiei. Copilul, abia de câteva săptămâni, 
plânge când vede o figură ameninţătoare sau tristă, şi rîde când vede o figură 
veselă, prin urmare, chiar dacă nu în mod conştient, prin imitaţie el redă just 
atmosfera sufletească din jurul său. Acestea sunt expresiile mimice, fizionomice, 
şi pantomimice pa care toată lumea le înţelege. Teatrul mimic şi pantomimic 
este pentru ori şi ce public; aci înţelege ori şi cine, fie copil sau bătrân, învăţat 
sau ignorant, civilizat sau sălbatic. De aceea de origina lui nici nu se vorbeşte, 
ol este de când lumea. Aceasta nu însemnează însă, că toţi oameni râd, plâng, 
au frică, se înfurie, etc. în mod absolut identic. In cadrul unei mimici sau fizio
nomii cu caractere' comune, fiecare îşi exprimă personalitatea sa. Este un anu
mit tip de expresie pentru plăcere, pentru furie, sau pentru frică, etc. şi cu toate 
acestea în fiecare dintre aceste anumite tipuri de expresie sunt infinit de multe
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nuanţe personale. Lumea înţelege caracterele comune^ care constituesc tipuf 
expresiei, nu nuanţele. Dacă nuanţele acestea personale ar diferi prea mult 
între ele, n’ar mai fi tipurile comune, şi nici uşurinţa înţelegerii lor. Natura, 
menţine persistenţa tipurilor, prin aceea că menţine persistenţa caracterelor 
comune ale speciei omeneşti.

Două probleme ştiinţifice se leagă de faptele pe.care le constatăm în expre
siile corporale ale emoţiilor. Prima problemă este aceea a originii lor. Sunt ele- 
anterioare sau sunt posterioare emoţiilor subiective din conştiinţă? A doua 
problemă priveşte mecanismul lor. Care sunt legile care pot explică înlănţuirea 

.mişcărilor cuprinse în fiecare tip de expresiune emoţională?
Pentru rezolvarea problemei originii, faptul principal pe care trebuie săd 

avem în vedere este acela’asupra căruia s’a insistat şi mai sus: expresiile corporale 
ale emoţiilor sunt hereditare; ceva mai mult, le găsim şi la animale. Neîndoios, 
organismul animal le-a câştigat, înainte ca conştiinţa să ia caracterele subiec
tive pe Care le constatăm la om. .Ele sunt dar anterioare emoţiilor subiective. 
Dealtminteri cu această soluţiune punem emoţiile în rândul celorlalte fapte*' 
de conştiinţă. Toate faptele subiective de conştiinţă, sensaţiile buni oară, au 
baza lor fiziologică pregătită înainte ca ele să apară în conştiinţă. Cum nu 
intuiţia arborelui vine întâiu în conştiinţă şi apoi reflexele din aparatul ochilor, 
tot aşâ liu vine întâiu emoţia subiectivă şi apoi reflexele organice. împrejura
rea că aceste reflexe organice se pot înlocui prin reflexe cerebrale, aşă cum so 
întâmplă în cazul emoţiilor datorite reproducerilor de amintiri, nu schimbă 
întm nimic explicarea ştiinţifică a faptelor. Şi la intuiţiile produse din şensaţii 
putem înlocui reflexele simţurilor externe cu reflexele cerebrale ale represen- 
tărilor, fără ca aceasta să dovedească că putem avea intuiţii sensibile care să 
fie venite deadreptul din conştiinţă.

A doua problemă este mai greu de rezolvat, mai ales dacă ţinem seamă 
de soluţiunea pe care am dat-o primei. Dacă reflexele organice preced emoţiile, 
atunci cum să ne explicăm înlănţuirea lor în mecanisme tipice, de care să. 
se lege apoi câte o anumită emoţie? Al doilea, cum să ne explicăm faptul că 
pe lângă mecanismele tipice, avem şi nuanţările personale, care joacă uji aşă 
de mare rol în enfoţiile superioare morale? Ch. Darwin a încercat să dea un răs
puns la prima întrebare, punând înainte trei principii. Primul este principiul 
asociării dintre deprinderile utile organismului. Organismul a răspuns,,1a în
tâmplare, cu un reflex satisfăcător la o anumită excitaţie. Bunioară, un animal, 
gata să cadă victimă, s’a apărat cu dinţii în contra unui agresor. Acest reflex 
util s’a asociat altora de câte ori aceeaş excitaţie s’a repetat. La sfârşit el a de
venit instinctiv şi s’a transmis prin heredltate. Astăzi, ^mul la mare furie lasă 
adeseori să-i se vază dinţii (dinţii câineşti, cu deosebire), deşi el nu se mai luptă 
cu dinţii. Iată dar, o mişcare expresivă înfiptă în lanţul celorlalte, graţie unei 
asociări învechite. Al doilea principiu este opusul asociării: este antagonismul. 
Când la anumite excitaţii animalul s’a obişnuit să răspundă cu anumite miş
cări, el are tendinţa pe urmă să răspundă la excitaţiile contrare cii mişcări 
contrare. Lajurie este bine să se arunce corpul înainte, la opusul furiei, la frică.
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îirinează să se retragă corpul. Al treilea principiu, după Darwin, este acţiunea 
«directă a sistemului nervos. Sisteniul nervos, potrivit constituţiei sale, împrăştie 
şi canalisează inervaţia produsă de excitaţie. După Darwin, Piderit (1858), 
încearcă un nou răspuns. W.Wund apoi, folosind pe al acestuia şi pe acel dat 
4e Darwin, ajunse la următorul rezultat. Sunt trei principii de explicare: Princi
piul iradiaţiuiiii (o nouă formulare a celui de al treilea principiu găsit de 
I)ai:win); principiul ăsociaţiunii reflexelor prin Înrudirea emoţiilor, şi prin
cipiul raportării reflexelor emoţionale la obiectele, reprezentate prin simţuri. 
Acesta din urmă este luat dela Piderit. El vrea să spună că reflexul emoţional 
tindo să se conformeze obiectului care excită, fie că acesta stă în faţă, fie că 
este dat în reprezentare. Din aceste trei principii cel de al doilea, al asgciaţiei, 
este curat psihologic. El ia ca bază pentru asociarea de reflexe organice, 
^dică pentru constituirea mişcărilor expresive, înrudirea emoţiilor, înrudire 
Oare nu se poate stabili decât în mod subiectiv. Bechterew face o critică severă, 
şi în acelaş timp justă, tuturor acestor principii. Atât Piderit, cât şi Wundt 
sun^ inconsecvenţi constatării, că mimica expresivă constă din reflexe, fiindcă 
amândoi fac să intervină principii^sihologice la explicarea unor fapte anteri
oare-ori şi cărei conştiinţe su.biective. Insuş Darwin, teoreticianul selecţiunii 
naturale, amestecă în explicările sale consideraţiuni utilitare, care. iarăş sunt 
proprii conştiinţei subiective. Când el zice, de exemplu, că unele mamifere îşi 
sbârlesc părul, sau unele pasări îşi umflă penele pentru ca să pară mai mari, 
şi părând mai mari să-şi sperie duşmanii, nu face decât consideraţiuni subiec
tive. De altfel cu totul eronate, şi din punct de vedere subiectiv. Mărimea prin 
^ea însăş nu este o. sperietură pentru animale.. Câini şi tigri se reped asupra imor 
animnle cu mult mai mări ca ele. In schimb multe animale mari se sperie de 
lucruri mici. Apoi lupta, dându-se de obiceiu între animale de aceeaş familie, 
sperietura n’are nici o raţiune, fiindcă mecanismul ei este deopotrivă de bine 
cunoscut de ambele părţi ale combatanţilor. Bechterew propune o explicare cu 
desăvârşire consecventă punctului de vedere obiectiv. El consideră expresiile 
mimice ca o asociare de reflexe, impusă de trebuinţele organismului. Leul, în 
furie, nu fiindcă vrea să pară mai mare şi mai puternic de cât este, îşi sbârleşte 
<îoama, rage şi are ochii înjectaţj de sânge, «ci fiindcă toate acesta reflexe 
se înlănţuesc de sine prin trebuinţa pe care o are organismul lui de'a-şi încorda 
forţele pentru luptă. Odată ce excitaţia luptei se produce, leul prin simpla ati
tudine de ofensivă pe care şi-o dă, provoacă în el o mulţime de reflexe care se .^ 
uimează.Vin pe rând:. încordarea muşchilor care aduce după sine ridicarea pielii 

'Şi prin urmare sbârlirea coamei; aruncarea corpălui înainte, care aduce cu sine 
o lungă inspiraţie de aer în plămâni, după care urmează punerea in vibrare 
^ cordelor vocale ţinute în tensiune, în vreme ce diafragma este paralizată şi 
aşa produce, la leu răgetul (la câine, mârâitul; la pisică, mionatul înăbuşit, 
otc.); accelerarea bătăilor inimii şi cu aceasta năvălirea sângelui spre periferie, 
etc., adică vin pe rând reflexe care se asociază după cerinţele adaptării organis
mului. In cazul atitudinei de defensivă, altă înlănţuire, după alte cerinţe. 
Fiecare reflex corespunde unei utilităţi; nu însă unei utilităţi aşa cum judecă ,
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conştiinţa subiectivă, ci unei utilităţi obiective organice. Onuil plânge, fiindcă 
plânsul este în legătură cu descongestionarea creierului; privighetoarea cântă, 
fiindcă tonurile cântecului la pasăre sunt în serviciul simţului genetic ^cocoşul 

- se bate şi se expune să fie smuls de pene, din aceeaş cauză; maimuţa se conges
tionează pe partea dinapoi, tot din aceeaş cauză, etc.; prin urmare reflexele 
organice se înlănţuiesc între ele după o mecanică a lor obiectivă, iar hu după 
efectul pe care ele le produc asupra acelora care le vede. Cocoşul se bate, nu 
pentru ca să se facă admirat de găină, ci pentru că secreţiunile sexuale la el, 
ca şi la multe animale, sunt legate de atitudinea ofensivă. Astfel Bechterew este 
consecvent constatării că expresiunile mimicei sunt asocieri de reflexe;

Nu rămâne, de adăogat la explicările date de Bechterew decât pe acelea 
relativ la formarea individualităţii organice, şi a eului personal, pentru a aveâ 
întreaga teorie a mecanismului expresiilor emoţionale. Acest adaos l-am făcut 
măi sus şi, credem, fără a contrazice punctul deveşdere obiectiv susţinut de ma
rele psihiatru rus. Aceeace Bechterew numeşte utilitate organică este pentru noi 
foimarea individualităţii şi a eului. înlocuirea noţiunii de utilitate organică 
prin' noţiunea de individualitate şi de eu^elimină din explicarea expresiilor 
emoţionale ideea de finalitate, care a fost aşa de adeseori imputată lui 
Bechterew.

6. FEI,iUKlMEA EMOŢIILOK. SENTIMENTE. PATIMI. FOBII.- 
Vorbirea curentă întrebuinţează pentru faptele de conştiinţă, de care ne-am 
ocupat până acum nu numai denumirea de emoţii, ci diverse alte denumiri: 
sentimente, afecţii, dispoziţii, patimi, etc. Care este raţiunea acestei diversi
tăţi? Emoţia, cum cuvântul însăş arată, (dela latinescul moveo, moius)f redă 
în mod limpede idea de mişcare a sufletului. In româneşte, pentru emoţie şi 
emoţionat, se zice chiar mişcare şi mişcat. Sunt mişcat până la lacrimi, adică 
sunt emoţionat până la lacrimi. Clim mişcarea întinsă peste tot corpul este 
reflexul fundamental care duce la formarea individualităţii şi a eului, cuvântul 
emoţie este bine să fie păstrat ca denumire generică pentru toate faptele de • 
care ne-am ncupat mai sus, fiindcă în toate se cuprinde idea unei mişcări sufle
teşti. Celelalte denumiri ne vor servi pentru a diferenţia emoţiile între ele. 
Totdeodată, cum cuvântul emoţie redă aşa de bine idea de mişcare sufletească, 
îl'păstrăm.şi ca o denumire specială pentru acele dintre fapte care sunt în directă 
legătură cu mişcările eului; adică 'vom luă cuvântul emoţie şi în înţelesul de 

• emoţie primitivă, fundamentală. Atitudinile eului sunt aşa dar, simţite de 
conştiinţă, ca emoţii, în înţeles general; în înţeles special, emoţii sunt faptele 
de conştiinţă care răspund la atitudinile primitive ale eului. Faptele de conştiinţe 
care răspund la atitudinile mai complicate ale eului, le numim sentimenteă 
afecţiuni, dispoziţiuni, şi, când ele iau un caracter patologic, patimi (sau pasiuni, 
şi fobii.

Felurimea emoţiilor primitive atârnă de felurimea atitudinilor primitive) 
ale eului. Sunt două cauze care produc în genere felurimea atitudinilor eului. 
Una este natura excitaţiilor externe şi alta finalitatea organismului corporal.

, La eul primitiv această de a doua cauză este cu mult cea mai Influentă. După
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trebuinţele acestui organism, avem: atitudinea ofensivă şi atitudinea defensivă; 
atitudinea atracţiei sexuale şi atitudinea de iubire pentru progenitură; atitu
dinea egoistă şi atitudinea altruistă, — cu un cuvânt avem primele sistemati
zări de mişcări cu care eul omenesc Mocneşte instinctele, şi în care instinctele 
sunt încă de recunoscut. Emoţiile care răspund acestor atitudini sunt: furia; 
frica, groaza, umilinţa; iubirea sexuală şi gelozia; iubirea de familie; plăcerea 
şi durerea egoistă; trufia, vanitatea şi toate emoţiile care însoţesc atitudinile 
de preamărire a eului; în sfârşit simpatia şi ura de semeni. Multe dintre ani
malele mamifere par a avea aceleaşi atitudini, au ele prin urmare şi emoţiile 
corespunzătoare? Răspunsul nu este aşa uşor de dat. Atitudinile- animalelor 
sunt curate instincte, pe când la om ele sunt sistematizări ale eului ieşite din 
vechile instincte; la om ernoţiile sunt personale, pe când la animale ele sunt 
lipsite de întregirea eului. Se poate oare concepe o emoţie, în care să nu se 
regăsească atitudinea eului personal? Cine vrea să observe diferenţa între emoţia 
omenească şi emoţia animală n’are decât să privească pe un animal, când este 
bolnav, şi să-l compare unui om. Pasivitatea în care stă animalul bolnav nu o 
poate avea niciodată omul. La animal: nici un gest de revoltă, nici o lamen
taţie alta decât aceea venită din reflexul durerii, nici o implorare către forţe ne
văzute, nici o credinţă în noroc, toate la el sunt ordonate de instinct. La om, 
dimpotrivă: gesturi de anticipare, nerăbdare şi sbucium. Emoţia la animal 
există ca simplă sensibilitate organică, pe când la om ea ia însuşiri deosebite 
prin atitudinile eului.

Cealaltă cauză care produce felurimea emoţiilor este natura excitaţiilor 
externe. Influenţa acestei cauze creşte în importanţă cu desvoltarea pe care 
o ia simţirea eului. Dar trebuie să ne lămurim dela început bine asupra a ceeace 
înţelegem prin natura excitaţiilor externe. Am văzut că natura excitaţiilor 
externe are un mare rol la diferenţiarea sensaţiilor şi la formarea stărilor inteli
genţei. După numărul oscilaţiunilor sonice, se deosebesc tonurilor; după mări
mile de undă ale eterului, culorile; după posiţia sau succesiunea excitaţiilor, 
avem fehomenelede contrast la văz, auz, gust, miros şi. tact; după repetarea 
excitaţiilor avem tăria asociaţiilor în memorie, etc., prin urmare după intensi
tatea, durata, poziţia spaţială şi exerciţiul excitaţiilor externe avem însuşiri 
deosebite la sensaţii şi asocieri felurite între actele intelectuale. Găsim aceleaşi 
efecte şi la emoţii? Nu. Emoţiile fiind în legătură directă cu eul, şi nu cu exci
taţiile extenie, primesc influenţa acestora numai sub forma pe care i-o dă eul. 
Aceasta ne explică pentru ce o excitaţie repetată în aceleaşi condiţiuni de 
intensitate, durată şi poziţie, nu este urmată de acelaş fel de emoţie,' dacă dis
poziţia .sufletească a aceluia care simte emoţia nu este aceeaş. Când punem 
natura excitaţiei, ca o cauză de diversificare a emoţiilor, gândim dar la altă 
natură a excitaţiei decât la acea fizică. Care este această altă natură? Este va
loarea excitaţiei pentru desvoltarea eului. Excitaţiile care interesează eul, înles- 
nindu-i totalizarea actelor de conştiinţă prin armonii de ritm şi forme; ori lăr- 
gindu-i orizontul mediului social, prin creare de ideal; ori dându-i liniştea 
senină a încrederii în sine şi a credinţei m divinitate, sunt valori, de care eul
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leagă atitudini,,iar conştiinţa emoţii. Aceste emoţii legate de excitaţii ca valori 
externe, se numesc sentimente, sau emoţii superioare^ In rândul lor avem senti
mentele estetice, morale şi. religioase. Numărul excitaţiilor, sau a valorilor spre 
care se îndreaptă aceste sentimente, este nelimitat, dar nelimitate nu sunt 
«i emoţiile, fiindcă ele depind de atitudinile eului şi nu de exciţaţii. Iar atitu
dinile eului sunt limitate de legile expresiunilor corporale. Aceasta ne explică 
pentru ce fondul sentimental al unui suflet nu se schimbă după orizontul larg 
-al excitaţiilor externe. Un eu primitiv rămâne primitiv în sentimentele lui, 
ori şi câte valori externe s’ar perinda în faţa lui.. In schimb un eu desvoltat 
găseşte nuanţe de sentimente în cele mai nvonotone excitaţii externe.

Intre excitaţiile de v.doare care au atras de'la început o diferenţiare în ati
tudinile eului, şi prin aceasta o diferenţiare în sentimente, a fost corpul omenesc, 
şi în primul rând figura omenească. Nu există obiect mai interesant pe lume 
pentru om, decât însăş omul. Figura acestuia, cu deosebire. Expresiile emoţio

nale, văzute pe figura semenului său, au fost probabil primele excitaţii de 
care omul sălbatic a legat o valoare sentimentală. De altfel ele au rămas, ca 
origină de emoţie, predominante până astăzi. Sunt sentimente care nici nu 
s’ar înţelege, dacă n’ar fi raportate la o figură omenească. Admiraţia, veneraţia, 
dragostea, recunoştinţa, pietatea, emulaţia, invidia, sunt din această categorie. 
Aceste excitaţii au însuşirea de a fi înţelese imediat. Ele sunt ca undele care 
se comunică dela om la. om direct, fără a fi nevoie de interpretarea judecăţii. 
Din această cauză, rolul lor cel mare în crearea simboalelor şi punerea în legă
tură ă sentimentelor cu simboalele. Când cercetăm origina şi evoluţia simboa
lelor în cultură omenească, suntem dela început isbiţi de strânsa legătură pe 
care au păstrat-o tot timpul simboalele cu expresiile corpului şi în special cu 
expresiile figurii omeneşti. In artă, ca şi în religiune, primele simb oale sunt 
•eşite din aceste expresii, şi ele. au fost cil mult înainte de simboalele pe care 
ştiinţa şi le-a creat prin funcţiunea judecăţii. Ştiinţa face azi un uz întins, de 
simboale, şi ea nici că s’ar putea desvoltă mai departe fără a mări numărul 
acestora, dar dacă între oameni nu ar fi existat dela început comunicarea directă 
emoţională, comunicare care a pornit dela înţelegerea expresiilor corporale si 
mai ales dela înţelegerea expresiilor figurii, simboalele ştiinţei ar fi fost mult 
întârziate. Primele clasificări şi definiţii ştiinţifice sunt venite mulţumită dru
mului pe care l-a deschis inima omului prin atitudinile sale emoţionale.

Cum felurimea emoţiilor nu se leagă de natura fizică a excitaţiilor, nici 
asociarea dintre emoţii nu urmează legile pe care le-am găsit la faptele inteli
genţei. înfăţişările obiective ale conştiinţei, cât de diferite să fie între ele, pot 
stă alături şi pot constitui împreună o asociare intelectuală durabilă. Intuiţii 
de văz, de auz, de pipăit, etc., merg laolaltă, încadrate în aceeaş structură de 
spaţiu şi de timp. Lumea externă, privită prin înţelegerea lor, este ca un câmp 
vast, cu obiecte îngrămădite sau rărite, apropiate sau depărtate, fără ca o 
parte a acestor obiecte să strice existenţei celorlalte. Lumea emoţională nu este 
tot astfel. Aci, partea este supusă totului. Fiecare emoţie nu stă de sine, ci 
in funcţiune de acelea cu care ea se află în acelaş timp în conştiinţă şi cu care
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formează ceeace numim dispoziţia afectivă. Funcţiunea aceasta aşează emoţia 
într’un câmp împărţit între două tendinţe de direcţiune contrară ; iar emoţia 
este interpretată, nu după natura ei intrinsecă, ci după poziţiunea pe care 
ea o ocupă faţă de cei doi poli contrarii ai acestor tendinţe. Unul din aceşti poli 
este plăcerea, şi celalt durerea. Dispoziţia afectivă este totdeauna cu o încli
nare pronunţată spre plăcere sau spre neplăcere. Este emoţia cea nouă la nive
lul plăcerii pe care l-a atins câmpul conştiinţei, sau este mai ridicată, atunci 
ea este atrasă şi interpretată ca plăcere; este sub nivelul pe care îl are câmpul, 
atunci ea este interpretată ca durere. Unii psihologi, urmând pe W. Wundt, 
susţin că pe lângă contrarietatea dintre plăcere şi durere, mai există în câmpul 

Vemoţional al conştiinţei încă altele două: contrarietatea dintre surexcitare şi 
linişte, şi contrarietatea dintre încordare şi descărcare. Câmpul emoţional ar 
avea astfel trei dimensiuni, şi fiecare emoţie,intrată în el s’ar caracteriza după 
poziţiunea ce ea o are faţă de direcţiunile acestor dimensiuni.

Sunt aceste direcţiuni (între doi poli contrarii, după cum afirmă mulţi 
psihologi, sau între şase, cum susţin cei care urmează lui Wundt), în acelaş timp 
şi singurele modalităţi de însuşire ale emoţiilor? Adică, avem în ultimă analiză, 
numai două însuşiri fundamentale la emoţii: plăcere şi neplăcere; sau avem 
şase? Avem şi altele? După cele arătate mai sus,răspunsul la această întrebare 
vine de sine. Emoţiile, fiind izvorîte din atitudinile eului, ele au tot atâtea 
modalităţi câte se pot găsi şi în atitudinile acestuia. A pretinde, bunioară, că 
emoţia de plăcere, pe care o simţim la gustarea unei mâncări, este ca modali
tate aceeaş cu plăcerea pe care o simţim când gustăm o operă de artă, este a 
pretinde că atitudinea eului nostru este în ambele cazuri analoagă, dacă nu 
identică. Ni se pare însă, că în afară de asemănarea cuvintelor, fiindcă între
buinţăm cuvântul de plăcere în ambele cazuri, nu este nimic comun între aceste 
două emoţii. Dar de ce acelaş cuvânt pentru emoţii aşa de deosebite? Fiindcă 
crearea de cuvinte nu este o funcţiune socială obligatorie. Emoţia pe care o 
simţim noi astăzi la gustarea unei opere de artă a venit în sufletul omenesc 
târziu, după alte emoţii mai primitive, şi ca venită în urmă ea a împrumutat 
cuvântul care eră de mai nainte format pentru altele. întocmai cum zicem 
«gustăm» opera de artă, când de fapt nervii gustativi- n’au acî nici un rol, zicem 
şi că simţim o plăcere, lăsând să se înţeleagă, că este o plăcere comună şi tot 
aşa de primitivă ca aceea când mâncăm. Contrarietatea din câmpul emoţional 
al conştiinţei nu trebuie interpretată ca o reducere la două a numărului emo
ţiilor, ci ca o structură exterioară impusă de mijloacele de expresie ale cor
pului. Corpul nostru, în exprimarea emoţiilor, se serveşte de funcţiunile anta
goniste ale sistemului simpatic şi parasimpatic (fapt care se observă mai ales 
la emoţiile primitive de ofensivă şi de defensivă corporală) şi din aceste funcţiimi 
antagoniste avem dispoziţia emoţiilor în direcţiunea de contrarietate. Netă
găduit, are o mare importanţă pentru vieaţa emoţională, şi cu aceasta pentru 
toată vieaţa sufletească, faptul că emoţiile nu se pot exprimă decât punându-se 
în antagonism. Acest fapt influenţează logica sentimentelor şi, la început, a 
influenţat foarte mult chiar logica raţiunii omeneşti. Toate sistemele vechi
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de gândire filozofică au la baza lor dialectica între contrarii, — lupta între 
principii contrarii, teză şi antiteză, — dialectică atrăgătoare, fiindcă este însăş 
dialectica în care îşi exprimă corpul omenesc emoţiile sale. Această dialectică 
explică pentru ce trecerea, pe care o vedem la unii oameni,dela o emoţie la contra
rul ei tocma i, este aşa de naturală. Primitivii, mai ales, trec dela o expresie extremă 
la alta cu cea mai mare uşurinţă. Dar această dialectică este departe de a jus
tifică reducerea emoţiilor numai la plăcere şi neplăcere. Avem atunci un infinit 
de mare număr de emoţii, aşa cum susţinea James? Desigur, nu. Cum 
varietatea Sensaţiilor este limitată prin numărul reflexelor pe care aparatele 
simţurilor externe le pot produce, tot astfel este şi cu varietatea emoţiilor. 
Conştiinţa distinge atâtea emoţii câte atitudini diferite poate luă eul. Iar eul 
ia atâtea atitudini diferite câte sistematizări diferite de expresii ia corpul. 

v Este însă adevărat că emoţiile nu au, în ceeace priveşte fixarea varietăţii 
lor calitative, precocitatea pe care o au sensaţiile. Cu aceasta ajungem la unul 
dintre caracterele cele mai originale ale vieţii afective. Varietatea sensaţiilor 
se fixează dela început, aproape deodată cu naşterea. Copilul vede culorile 
ca şi bătrânul; aude, gustă, pipăie la fel cu acesta. In vieaţa emoţională această 
precocitate nu există. Sunt emoţii de care copilul este lipsit. Emoţiile de iubire 
sexuală şi sentimentele legate de excitaţii a căror valoare presupun o pricepere 
desvoltată, copilul nu le are. Copilul nu le are, nu fiindcă inteligenţa sa este 
puţin desvoltată, căci emoţiile nu sunt produsul inteligenţei, ci fiindcă corpul 
lui este nedesvoltat. Emoţiile unnând expresiilor coi’porale şi expresiile corporale 
urmând instinctelor, întreaga varietate a emoţiilor o găsim numai în corpul 
deplin desvoltat, acolo unde avem sistematizările de expresie emoţională. In 
deosebire dar de sensaţii, emoţiile nu sunt date dela naştere, ci ele apar 
treptat, pe măsură ce sufletul se^ desvoltă.-

Aceasta este o deoşebire plină de consecinţe. Ea ne explică pentru ce între 
indivizi, între popoare, sau între clase sociale, diferenţele emoţionale sunt cele 
mai caracteristice. Ea explică' şi de ce, în istoria omenirii, întâlnim popoare 
capabile să se ridice pe treptele culturii artistice, şi popoare care rămân în veci 
în stare de copilărie. Popoarele capabile să se ridice pe treptele culturii artistice 
sunt popoarele în care noutatea sentimentului găseşte răsunet şi prinde o formă 
expresivă, durabilă. In sufletul acestor popoare fiece atitudine nouă a eului 
îşi caută o realizare în munca braţelor. Popoarele condamnate la copilărie 
simt insensibile la valori sentimentale. Sufletul lor nu găseşte motive de atitu
dini noui. Excitaţiile externe produc în simţurile lor imagini stereotipe de 
obiecte, iar valoarea acestor excitaţii, atitudini streotipe emoţionale.(Cultura 
artistică determină apoi cultura morală şi ştiinţifică, din cauza influenţei pe 
care o are emoţia asujira întregului orizont sufletesc). Aceeâş deosebire ne dă 
şi explicarea unor fapte de psihoză, pe care le întâlnim în vieaţa unor indivizi, 
şi pe care le-a pus în evidenţă şcoala psiho-analitică a psihiatrului Sig. Freud. 
Aceste psihoze iau naştere astfel. Emoţiile pentru care individul nu are încă 
mijloacele naturale de expresie, dar pentru care a.re virtualitatea să le exprime, 
cum sunt spre ex. emoţiile sexuale la copii, când se produc prin anticipare.
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dau naştere la turburări sufleţeşti, care sfârşesc adeseori în adevărate psihoze. 
Căci ce se întâmplă în cazul acestor anticipări ? Se întâmplă că emoţia deabiă 
începută, să fie pe dată înăbuşită. Educaţia, morala, frica de părinţi şi de opinia 
lumii, opresc în sufletul individului exprim.area pe care precocitatea sa o cere. 
Această înăbuşire aduce întâi turburarea şi apoi psihoza. Freud şi şcoala sa sus
ţin, că sănătatea nu poate reveni în asemenea cazuri decât printr’o pacientă 
desen sare a trecutului. Trebuie întrebat bolnavul cu deamănuntul ce contrarie- 
tate afectivă a avut, şi odată contrarietatea găsită, prin sfaturi apropiate, 
ea să fie desbătută la lumina zilei pentru a-i se luă caracterul de lucru ascuns 
şi oprit. Bolnavul dobândeşte atunci din nou libertatea atitudinii emoţionale 
şi poate fi scăpat. Cum emoţiile sexuale constituiesc cele mai numeroase cazuri 
de anticipare, Freud le dă denumirea de lihido (o denumire care a fost criticată, 
pentru motivul că în liihba latină mai nouă înţelesul acestui cuvânt a degenerat 
în desfrâu. Freud se apară însă invocând înţelesul cuvântului vechiu). Lihido 
explică, după părerea şcoalei lui Freud, nu numai psihoza afectivă la câţiva 
indivizi, ci ea explică şi manifestările simbolice pe care le aflăm în cultul vechiu 
religios, dela toate popoarele. S’ar părea, după această şcoală, că emoţia sexuală 
a fost o continuă cauză de perturbare afectivă în omenire, şi aceasta pentru 
a-i găsi o deviaţie, a exprimat-o prin simboale de cult. Ori şi care ar fi valoarea 
acestor generalizări, faptul descris mai sus nu se poate contestă. El este de alt- 
mintreli subînţeles în practica mărturisirilor (în biserica creştină, a spoveda
niei), pe care o găsim mai peste tot locul. Omul prin mărturisire îşi descarcă 
sufletul; îşi ridică o'piatră de pe inimă,— adică recapătă libertatea de atitu
dine afectivă. întreg acest mecanism emoţional este cu desăvârşire necunoscut 
în lumea intuiţiei. Acî o anticipare — anticipare ce vine prin atenţie, — departe 
de a strică procesului intelectual, este dim.potrivă de cel mai mare ajutor. Un 
precoce intuiţional nu poate deveni nici când un pervers intelectual, pe când 
un precoce afectiv ajunge adeseori un pervers moral. In sfârşit, deosebirea de 
mai sus ne explică şi transformarea emoţiilor în patimi şi fobii fapt care 
iarăş nu îşi are analogia în vieaţa intelectuală.

Acî ne găsim înaintea unor turburări mai profunde, decât sunt psihozele 
avute în vedere de şcoala psiho-analitică a lui Freud; totuş şi acî la bază stă- 
acelaş fapt: emoţia virtuală influenţează şi transformă exprimarea emoţiei 
actuale. In psihozele lui Freud eră însă vorba de înăbuşire, pe când la patimi 
şi fobii este vorba de prelungire şi intensificare.

Patimile şi fobiile, sunt considerate de mulţi ca nişte cazuri patologice 
ale vieţii sufleteşti. Prin patimi, în mod obişnuit se înţelege suferinţa, sau aser
virea individului la anumite acte. Th. Kibot, care a scris o carte specială asupra 
patimilor, ne şi vorbeşte de asemănarea dintre patimă şi instinct. Fiecare 
patimă mare, zice el, se aseamănă cu un instinct; ea este un automatism câştigat, 
care, atât cât durează, reacţionează cu o constantă uniformitate. Albina^ care 
îşi construeşte căsuţa în stup, dacă ar aveă conştiinţa actului pe care ea îl face, 
şi dela care nu se poate sustrage, ar aminti în multe privinţe pe un pasionat, 
cu singura diferenţă poate, că albina ar fi lipsită de concomitantul afectiv al
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pasionatului. In acelaş timp, Kibot compară patima cu idea fixă din domeniul 
inteligenţei, şi găseşte că intensitatea, durata şi tendinţa intelectuală o des
parte de simpla enxoţie. Patima ar fi o emoţie prelungită şi intelectualizată. 
Acelaş lucru, urmând definiţiile lui Kibot, s’ar putea zice şi despre fobie. Dar 
atât patimile, cât şi fobiile, noi ştim că sunt nu numai acte pasive, ci au în ele 
un pronunţat caracter activ; sunt acte de lungă durată, care se întreţin prin 
propria lor dinamică. Kibot nu tăgădueşte acest caracter activ; el îl pune însă 
pe seama instinctelor şi a tendinţelor, nu a emoţiei. Cunoscutul psiholog francez 
numeşte patima o emoţie prelungită şi intelectualizată, şi în acelaş timp con
testă că patima s’ar susţine pe emoţie. Pentru el, emoţia este consecinţa unui 
«choc» brusc; este reacţiunea deteiminată şi adaptată la o anumită excitaţie şi 
numai la aceasta. Patima, dimpotrivă, presupune un lanţ de stări emotive, 
o tensiune continuă. Intre emoţie şi patimă există, după el, o nepotrivire fun
damentală, care înxpiedică transformarea uneia în cealaltă. Nepotrivirea aceasta 
este însă aparentă. Există şi emoţii de lungă durată, şi mai ales există emoţii 
care nu se leagă de anumite excitaţii deteiminate. In rândul acestora sunt toate 
emoţiile provenite din starea generală a corpului şi a sufletului: virtualităţilc 
emotive. Vagul amoros, pe care îl simte adolescentul; nostalgia de locul natal, 
pe care o simte exilatul; dorul de libertate, la care aspiră ori şi ce animal sănătos; 
sociabilitatea şi chiar prietenia, aşa de răspândită între oameni; atracţia spre 
ce este frumos şi bun, etc., de o parte; repulsiunea nemotivată pentru anumite 
obiecte sau oameni; plictiseala; melancolia vagă, teama de necimoscut, etc., 
de altă parte, toate acestea surit emoţii, cu toate că nu sunt determinate şi 
adaptate la o anumită excitaţie. Ele constituesc o atmosferă emotivă pentru 
alte emoţii, şi sunt nelipsite din conştiinţa omenească, ori de câte ori această 
conştiinţă trece prin o criză de creştere, sau descreştere. Aceste emoţii nedefinite, 
virtuale, transformă emoţiile obişnuite în patimi, uneori; în fobii, alteori. In 
patimi, când virtualităţilc dau eului o atitudine de ofensivă; în fobii, când 
virtuâlităţile dau eului o atitudine defensivă. In primele prevalează plăcerea, 
în cele din urmă, frica.

Patimile ca şi fobiile nu sunt determinate, în felurimea lor, de anumite 
cauze externe. Ori şi ce excitaţie exteniă poate deveni o cauză de patimă sau 
fobie. Proverbul popular chiar zice: patima vine ca trăsnetul. Ea nu este prece
dată de o judecată sau alegere, cum este cazul la sentiment. La sentiment, 
cauza este totdeauna hotărîtă de o judecată de valoare. La patimă cristalizarea 
în. jurul excitaţei se face brusc, fără intervenţia judecăţii. Omul care iubeşte 
cu patimă, este în aşâ fel robit de imagina persoanei ce iubeşte, că judecata la 
el este fără rol.' Tot aşâ şi idealistul care urmăreşte cu patimă o idee; sgârcitul 
care strânge ban pe ban; cel din urmă jucător de cărţi, care îşi aşteaptă norocul 
din minut în minut. La toţi aceştia nu valoarea excitaţiei determină patima, ci 
atmosfera în care se găseşte excitaţia. Şi tot astfel şi la fobii. Unul nu poate 
trece pe o piaţă publică, fără să se creadă pierdut; altul nu poate atinge un 
obiect, sau vedea un şoarece, fără să leşine; altul nu poatet suportă un obiceiu; 
altul nu poate vedea anumiţi oameni, etc.; în toate aceste cazuri, ca şi la patimi.
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valoarea intrinsecă a excitaţiei este indiferentă; motivele de detenninare stau 
în sufletul celui care are fobia. Sentimentele, fiind determinate de o judecată, 
pot fi cultivate. Preferăm sefitimentele altruiste înaintea celor egoiste, fiindcă 
le judecăm pe unele şi pe altele după valoarea lor pentru vieaţa socială; culti
văm sentimentele estetice, morale şi patriotice, fiindcă ele completează educa
ţia omului desăvârşit; sentimentele, cu *un cuvânt, pot fi obiect de educaţie. 
Patimile şi fobiile nu pot fi cultivate. A vorbi de patimi nobile şi de patimi: 
josnice, de fobii morale şi de fobii bolnăvicioase, este a părăsi terenul ştiinţific 
şi a face simplă morală de ocazie. Patimile şi fobiile sunt dincolo de rău şi de 
bine. Ele depăşesc nuanţările care rezultă din conştiinţa personalităţii morale; 
sunt chiar la marginea conştiinţei. Logica lor este simplă, ca logica gesturilor; 
uni zic chiar ca logica nebuniei. De aceea, în artă, patimile şi fobiile sunt uşor 
de exprimat, mai uşor decât emoţiile şi sentimentele liniştite, care toate sunt 
legate de nuanţele conştiinţei personale. Un debutant în ale teatrului începe 
de obiceiu prin a scrie tragedii pline de patimi şi numai după ce capătă o adâncă 
cunoştinţă de oameni, îndrăsneşte să pună pe scenă şi comediile de moravuri. 
Acestea din urmă cuprind emoţii variate şi nuanţate, pe câtă vreme patimile 
sunt rigide ca pantomima.

Cu toate că patimile nu se pot cultivă, ci fiecare individ rămâne cu acelea 
ieşite din virtualităţile sale emotive, ele pot totuş servi ca un mijloc de edu
caţie, când sunt reprezentate în artă, şi în special în tragedie. Filozoful Aristo- 
teles explică această educaţie ca o consecinţă a descărcării sufleteşti, pe care 
spectatoml o simte la vederea patimilor. Keprezentarea acestora umple de 
groază, şi în acelaş timp de milă, iar efectul final este o uşurare pentru conştiinţă 
(Katharsis). Explicarea lui Aristoteles se poate complectă, după cele expuse 
mai sus, într’un chip mai ştiinţific, astfel. Keprezentarea artistică dă virtuali- 
tăţilor emotive, din care sunt ieşite patimile, o formă precisă personală, şi prin 
aceasta le pune sub dominaţia conştiinţei eului. Spectatorul se simte în^ţat 
pe sine, simpatizând cu conştiinţa eroului, care se ridică deasupra patimilor. 
Reprezentarea artistică este un mijloc de umanizare, şi prin aceasta un mijloc 
de educaţie. Regăsim dar şi la patimi, ceeace am găsit la psihosele produse 
prin înăbuşirea emoţiilor anticipatoare. Exprimarea, desfăşurarea, mărtu
risirea, scoaterea la lumină... este cel mai bun mijloc pentru redarea liniştii 
şi a stăpânirii de sine.

(D-espre marele rol pe care îl au mişcările de expresiune emoţională în 
crearea simboalelor n’am vorbit de loc în acest capitol. Acest rol aparţine 
vieţii sociale a conştiinţei, de care ne vom ocupa pe larg ceva mal târziu, 
în Partea IV, Cap. II).
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CAPITOLUL. VIII
1. Faptul voluntar. — 2. înlănţuirea sensorio-motorice. Exerciţiul. Oboseala. 

Durata reacţiunilor. ~ 3. Localizarea şi diferenţiarea mişcărilor. —4. Motivarea şi 
lumea valorilor.—5. Automatism şi obişnuinţă.-r-6. Temperament şi caracter.— 
7. Patologia voinţei.

1. FAPTUL VOLUNTAR. — In nici un fapt de conştiinţa nu se arată 
rolul eului mai lămurit ca în faptul voluntar. In intuiţie, eul este dat sub forma 
unui raport conştient, dar pasiv. Intuiţia pomului din faţa mea, este a mea; 
ştiinţificeşte ştiu, că ea este o creaţie a organizării mele sufleteşti; cu toate 
acestea prezenţa ei nu depinde de eul meu. Tot astfel şi emoţia. Emoţia, încă 
ceva mai mult. Pe ea n’o pot concepe decât ca o atitudine a eului, şi cu toate 
acestea ea, în conştiinţă, se arată independentă de activitatea acestuia. Sunt 
vesel sau trist, nu în urma străduinţii mele, ci independent, ca un mod al meu 
de a fi în anumite momente. In faptul voluntar, este eul activ. Faptul voluntar 
este produsul eului meu. In conştiinţa lui simt activitatea mea proprie. Mişc 
un braţ; îndrept privirea, ori gândul spre un lucru, sau spre altul, iau o hotărîre 
să execut sau nu ceva; aceste fapte îmi apar ca determinate de activitatea eului 
meu. Sunt şi fapte independente de eu: amintirea care îmi vine fără să vreau; 
mişcarea instinctivă pe care o fac când mă feresc de ceva, etc., sunt dintre 
acestea. Toate reflexele care întreţin vieaţa vegetativă, de asemenea. Eul nu 
ia parte: la regularea bătăilor inimei; la constricţiunea şi dilataţia vaselor 
prin care circulă sângele; la funcţiunea digestiei, respiraţiei,’etc., la toate 
schimbările organice, pe care le numim mecanice şi automate. Acestea însă 
nici nu ajung la conştiinţă; iar atunci când ajung constituesc intuiţii şi emoţii, 
cU care eul deşi stă în raport, nu apare ca fiind el cauza lor. Fapte independente 
sunt prin urmare numeroase. Nu mai puţin, într’o altă despărţire sunt faptele 
voluntare, cari apar în conştiinţă, ca fiind provenite din activitatea eului.

Să fie oare această despărţire,, o simplă eroare, — o iluzie a conştiinţei? 
Iată o întrebare pe cari şi-au pus-o mulţi psihologi, şi pe care unii au şi rezol
vat-o în mod afirmativ. Raţionamentul pe care ei şi-l fac este următorul.’Fap
tele voluntare sunt mişcări, iar mişcările sunt fapte materiale care nu pot fi 
cauzate decât de cauze materiale. Eul este dat în structura conştiinţei subiec
tive, şi întocmai ca şi această conştiinţă el nu are un substrat material. Prin 
urmare el nu poate fi o cauză de mişcare. Bine înţeles, nici conştiinţa nu este 
o cauză de mişcare. Dar cu atât mai puţin eul. Mişcarea voluntară este b simplă 
iluzie. Analiza unui fapt de mişcare voluntară ne îndreptăţeşte, zic ei, să credem
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aceasta. Să analizăm, în adevăr, o mişcare voluntară oarecare, bunăoară miş
carea degetelor şi a braţului, când voim să semnăm numele. Ce găsim în această 
mişcare? O înlănţuire, mai întâiu, de multe mişcări parţiale, despre care nu 
avem nici o conştiinţă. In conştiinţa celui ce semnează stă numai ideea direc
ţiunii mâinii şi degetelor, dar nu mecanismul mişcării lor. Acest mecanism se 
petrece în afară de conştiinţă. Când mecanismul se abate dela direcţia voită, 
atunci abaterea lui se semnalează prin impresiuni periferice înregistrate de ner
vii suprafeţii corpului, iar nu printr’o inervaţie centrală a conştiinţei. Dacă în 
urma acestei abateri se produce o corectare, adică o nouă mişcare, aceasta este 
datorită impresiunilor externe înregistrate, iar nu eului. Eul este fără putere 
determinantă. Braţul se aşează pe masă şi degetele se mişcă, sub impulsul ener
giei nervoase pe care au format-o în centrii nervoşi excitaţiile acumulate, în 
parte din experienţa moştenită, îo parte din experienţa post nata, fie că aceste 
excitaţii sunt sau nu întovărăşite de conştiinţă şi prin urmare de eu. Pentru 
explicarea semnării numelui nu este dar nevoie de intervenţia eului, căci simpla 
asociare dintre urmele lăsate de excitaţiile cutanee şi musculare explică totul. 
Şi aşa în toate mişcările voluntare. Mă hotărăsc pentru o faptă sau alta, nu 
fiindcă eu vreau, ci fiindcă mă determină la aceasta asociaţia dintre impre- 
siunile păstrate în centrii mei nervoşi, şi cari impresiuni urmează să fie înso
ţite de reacţiuni. Am conştiinţă totuş de a avea un rol activ în hotărîrea luată! 
Iluzie! Conştiinţa unui rol activ o pot produce, în anumite condiţiuni, şi în mod 
artificial, excitând muşchii corpului printr’un curent electric. Mă pot lăsă, de 
asemeni, să fiu hipnotizat şi în timpul somnului hipnotic să mi se sugereze o 
faptă pe care am s’o execut după ce mă voiu deşteptă, şi pe care o voiu execută 
în adevăr, având conştiinţa că.eu am voit-o singur. Acî iluzia este vădită. Exe
cutarea post hipnotică a sugestiei n’are nevoie de intervenţia eului. Cu un cu
vânt, nu există fapt voluntar, fiindcă în lanţul dintre excitaţiile şi mişcările 
corporale, nu există o întrerupere în care să se aşeze voinţa. Intre excitaţiile, 
cari constituesc cauza, şi mişcările corpului, cari constituesc efectul, este o 
continuitate perfectă. Efectul este echivalentul cauzei. Eul este un «Deus ex 
niachina» de care ştiinţa nu are nevoie.

Care este valoarea acestui, raţionament? Acest raţionament este perfect 
logic, numai întrucât premisele dela care el pleacă sunt adevărate. Premisele 
dela care el pleacă sunt ipotezele vechii psihologii mecaniciste: asociaţia* sen- 
saţiilpr, considerată ca lege de constituire a întregii vieţi sufleteşti, şi reacţi- 
unea corpului, redusă la un act pur mecanic. Sunt aceste premise adevărate? 
Câtuş de puţin. Nici unul dintre reprezentanţii de frunte ai psihologiei şi fizio
logiei de astăzi nu şi le însuşeşte. !l^r dacă le întâlnim la fiziologii cari cunosc 
psihologia din scrierile filozofilor materiali^i. Vieaţa sufletească jiu vine din 
simpla asociare a sensaţiilor produse de excitaţii şi nici reacţiunile corpului 
nu au un caracter pur mecanic.

La baza vieţii sufleteşti stă unitatea organică, de care depinde atât pro-, 
ducerea senzaţiilor, cât şi reacţiunile corpului. Eul, care este forma conştientă 
a unităţii organice, nu se adaugă, ca un «Deus ex machina», ci este dela început,



264 CURS DE PSIHOLOGIE. PARTEA 111. CAP. VIU

atât în sensaţie cât şi în reacţiune. El apare în vieaţa de relaţiune a animalelor, 
deodată cu conştiinţa; şi atunci se produce, nu ca un adaos, ci ca o desvol- 
tare firească a vieţii de relaţiune însăş. De altmintreli amestecul conştiinţei 
şi al eului, în producerea mişcărilor corpului este greu de definit, dar nu exclus. 
In raţionamentul de mai sus, totul părea că se petrece în afară de intervenţia 
conştiinţei şi a eului. Aceleaşi lucruri se pot prezentă însă şi altfel. Un autor 
foarte în curent cu această chestiune, R. S. Woodworth (în Le mouvement, Paris, 
1903, pag. 221), scrie cu drept cuvânt: în fiecare mişcare sunt amestecate ele
mente inconştiente şi elemente conştiente, voluntare. Bătăile inimii, constricţia 
şi dilataţia vaselor prin care circulă sângele; mişcările stomacului şi ale intes
tinului, par la prima vedere să fie cu totul involuntare şi independente de con
ştiinţă. Cu toate astea ele sunt afectate de idei şi de emoţii. Influenţa emoţiilor 
asupra bătăilor inimii şi asupra coloraţiunii obrazului sunt cunoscute de toată 
lumea. Prin mijlocul razelor Roentgen s’a constatat că şi mişcările stomacului, 
precum şi mişcările peristaltice ale intestinului, încetează când animalul se 
găseşte sub influenţa fricei. Pawlow a găsit, de asemenea, că secreţiunea sucului 
gastric depinde de gustul şi aspectul conştient al alimentelor. Activitatea şi 
lenea creerului, precum şi fiecare gen de activitate cerebrală conştientă, in
fluenţează gesturile corpului. Este tot aşă de greu să găsim o mişcare pur me
canică reflexă, cum este de greu să găsim o mişcare în care să nu fie deloc ele
mente mecanice reflexe. Prin urmare, după acest bun cunoscător al chestiunii 
mişcărilor, rolul conştiinţei nu este tocmai un rol de neglijat.

Dar pe lângă aceste consideraţii generale, este o constatare de fapt, care 
înlătură orice îndoială asupra rolului pe care îl are individualitatea organică, 
şi prin aceasta eul, asupra mişcărilor corpului: constatarea pe care adeseori 
am avut ocazia s’o facem în cursul scrierii de faţă. Mişcările fiecărui animal, 
fie că ele sunt mişcări de copite pe nisip, fie că ele sunt mişcări în privirea ochilor 
sau în scrisul mâinii; fie că sunt frecvente sau rare, toate poartă pecetea indi
vidualităţii animalului, indiferent dacă animalul este câine sau om. Dar la om, 
cu deosebire, pecetea este clară şi caracteristică. Nu există în mişcările unui 
om, mişcări anonime care să poată fi atribuite ori şi cărui om; fiece mişcare 
omenească este produsul unei individualităţi. Pe această constatare se bazează 
expertiza ştiinţifică judiciară, care are de scop să descopere pe făptuitor după 
urmele mişcărilor sale. Această constatare am regăsit-o în studiul expresiilor 
emoţionale. Fiecare mişcare expresivă stă în legătui-ă cu atitudinea unui eu, 
în care ea află. înţeles şi valoare. Această legătură este aşă de strânsă, că se 
impune dela sine. Copilul mic, care n’are încă bine formată structura spaţiului, 
şi în consecinţă caută să prindă luna cu mâinile, înţelege totuş mişcările expre
sive de pe feţele persoanelor care îl înconjură; se bucură şi se întristează dim
preună cu acestea. In mişcările corpului sunt dar, dela început, dispoziţii care 
pregătesc manifestarea eului. Când eul se manifestă, mai târziu, el nu vine 
ca un «intrus», ci ca un factor cuprins în însăş natura mişcărilor, ca o întregire 
a individualităţii organice.

Acesta de al doilea raţionament, pe care îl opunem celui precedent, este
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însă şi el subordonat validităţii premiselor sale. Premisele primului raţionament 
erau: definirea asocierii, ca lege constitutivă a sufletului, şi natura mecanică 
a reacţiunilor corpului; premisele celui de al doilea raţionament sunt: defini
rea eului ca o întregire a individualităţii organice, şi socotirea individualităţii 
organice ca un factor determinant în mişcările corpului. întrucât premisele 
raţionamentului nostru sunt mai temeinice decât premisele primului raţionament? 
In realitate. Ia această întrebare se reduce întreaga discuţiune. Dacă sunt psi
hologi astăzi, cari tăgăduesc dependenţa faptelor voluntare de activitatea eului, 
trebuie să mărturisim, că în bună parte motivele care îi determină la aceasta 
vin tocmai din definirea eului. Existenţa unui eu, străin cu desăvârşire de lumea 
materială, şi totuş hotărând de mersul acesteia, pare multora, şi cu drept cuvânt, 
ca un ceva puţin probabil. Deaceea îl socotesc ei ca un «intrus». Existenţa unui 
asemenea eu, nici noi nu o afirmăm. Ştiinţificeşte, ea nu se poate nici afirmă, 
nici negă; cel mult, poate fi un obiect de credinţă. Ceeace afirmăm noi, 
pe baza ultimelor rezultate dobândite de cercetările psihologice şi biologice, 
este existenţa eului, ca funcţiune organică, în mijlocul şi în corelaţiune cu cele
lalte funcţiuni organice. Ne bazăm pentru a susţine aceasta, pe observaţiunea 
internă, care dă fiecăruia o intuiţie despre existenţa eului, şi cu deosebire pe 
observaţiunea comparată externă. Manifestările externe ale eului constituesc 
materialul cel mai solid din care acesta se poate studiă. Aceste manifestări, 
când sunt bine observate, duc la un rezultat sigur, anume: se constată că eul 
este împreunat cu anumite condiţii biologice, care îi fixează locul şi timpul 
apariţiei. Se mai constată apoi, că apariţia eului este precedată de o înlăn
ţuire de funcţiuni organice în care multe din elementele eului se pot recu
noaşte ca începuturi anticipătoare. Mai mult. înlănţuirea de funcţiuni este 
întovărăşită de o înlănţuire de^forme organice, care se succed după un plan 
bine fixat. Manifestările eului apar astfel, numai după. ce scoarţa cerebrală a 
oreerului anterior a luat asupra ei mişcările de oprire, de atenţie şi mişcările 
singulare ale corpului; nici mai înainte, nici mai târziu. Odată manifestările 
«ului începute, constatăm la prima vedere o transformare în vieaţa de rela- 
ţiune a organismului. Vedem dominaţia instinctelor scăzând, şi în schimb în- 
nuilţindu-se mişcările conştiente. Examinând mai de aproape, constatăm că 
transformarea vieţii de relaţiune a organismului corespunde cerinţelor con
servării acestuia. Deasupra instinctelor şi manifestărilor eului, există înlăn
ţuirea superioară care întreţine conservarea vieţii în şirul formelor organice. 
Eul nu vine la întâmplare, ca un privilegiu dat omului, regele animalelor, 
ci ca o întregire inevitabilă pentru ca vieaţa să se continue... Funcţiunile pe 
care el le continuă şi le întregeşte, sunt funcţiunile unităţii organice şi ale indi
vidualităţii animalului. Problema cea grea, metafizică, nu stă în întrebarea: 
cum s’a format eul? întrebarea, oare duce la metafizică, este cealaltă: cum a 
luat naştere prima unitate organică? Odată ce prima unitate organică a fost 
produsă pe lume, împlicit erau date şi condiţiile de producere ale eului.

Afirmarea din a doua premisă formează însă miezul discuţiei. Noi ziceam 
că individualitatea organică trebuie înţeleasă ca un factor determinant în pro-
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ducerea mişcărilor corpului. Această individualitate organică, transformată în 
eu, determină la om mişcările voluntare. Această afirmare este cu deosebire 
contrazisă de şcoala fiziologilor şi psihologilor mecanicişti. Pentru aceştia, 
odinioară foarte numeroşi, astăzi mai rari, individualitatea ca factor aparte 
nu există. Ea se rezolvă în funcţiuni elementare. Fiecare mişcare corporală se 
explică din cauze mecanice elementare, fără amestecul individualităţii. întoc
mai cum ne explicăm o reacţiune chimică din natura elementelor chimice, 
fără a face să intervină individualitatea împreunării elementelor, tot astfel 
ne explicăm şi mişcările corpului animal. Animalul este o împreimare de ele
mente cu funcţiuni fizico-chimice, nimic altceva. Această şcoală ni se pare 
astăzi un anachronism în mişcarea ştiinţifică. Pretenţiunea de a explică feno
menele biologice numai prin funcţiuni fizido-chimice, fără a ţme seamă de indi
vidualitatea organismelor, nu are la bază nici o observaţie experimentală te
meinică. Observaţia experimentală, din potrivă, ne face să ne întâlnim, în vieaţa 
biologică, la fiecare moment cu individualităţile organice. Ar trebui, pentru 
a ne potrivi acestei pretenţii, să eliminăm, ca neexistent, faptul cel mai impor
tant pe care îl constată biologia, anume faptul heredităţii, care numai legata 
de individualitatea organică, are un rost; şi cum de hereditate apoi se leagă 
cele mai multe din explicările biologiei, ar trebui atunci să reducem această 
ştiinţă la foarte puţin, dacă nu chiar s’o desfiinţăm cu totul. Preferăm să lăsăm 
biologiei existenţa autonomă pe care ne-o impun logica şi observaţiunea. Dar 
afirmarea individualităţii organice nu desleagă complet problema originei 
faptului voluntar. Nu numai că nu desleagă, dar în mod neştiinţific înţeleasă, 
ea e^te chiar o pricină de încâlcire a acestei probleme. Din nenorocire,, suntem 
ţinuţi să constatăm acest lucru, căci alături de tăgăduirea individualităţii, 
avem afirmarea ei în mod greşit, la adversarii mecaniciştilor: la psihologii, 
moraliştii şi filozofii spiritualişti. Aceştia din urmă văd în individualitate o 
entitate, care sub forma eului, dispune de o voinţă arbitrară. Alunecarea de pe 
terenul ştiinţei este astfel şi mai primejdioasă.

Intre aceste două exageraţiuni psihologia contimporană cu multă greutate 
îşi croieşte astăzi un drum spre adevăr. Soluţia pe care ea tinde s’o dea pro
blemei faptului voluntar, ni se pare a fi următoarea. Individualitatea organică 
este considerată a fi la baza tuturor mişcărilor corpului. Nu este mişcare, în 
care să nu se exprime individualitatea animalului. Dar mişcarea în care se 
exprimă individualitatea nu este totdauna mişcare voluntară. Un om furios, 
s. ex., bate cu pumnul în masă ca răspuns la o exitaţie primită. In bătaia 
cu pumnul în masă se exprimă individualitatea lui; cu toate acestea, ea nu 
este un fapt voluntar. Tot aşa, nu este fapt voluntar mimica de des nă
dejde pe care o face cineva la auzul unei veşti triste. Toate mişcările de expre
sie emoţională exprimă individualitatea, şi cu toate acestea ele nu sunt fapte 
voluntare. L. Klages, dela care împrumutăm exemplul de mai sus (Ausdrucks- 
hewegung u. Gestaliungskraft, Leipzig, 1921 j zice că acestea sunt mişcări gene
rice, care preced mişcările individuale voluntare. Problema este: cum se nasc 
mişcările individuale voluntare? Ce complicaţie nouă intervine pentru ca o
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exprimare emoţională să se prefacă într’un fapt de voinţă? Klages nu dă la 
aceste întrebări un răspuns explicator, dă însă o bună descriere a diferenţei 
dintre expresia emoţională şi faptul voluntar. Direcţiunea mişcărilor voluntare, 
zice el, este determinată de imaginile individuale ale obiectelor externe, pe când 
mişcările emoţionale, de imaginile tipice formate după obiecte. Expresiile emo
ţionale ar fi faţă de faptele voluntare, ceeace sunt proverbele faţă de jude
căţile precise ştiinţifice. Lor le lipseşte însuşirea de a fi instrumente pentru 
atingerea unui scop. Omni furios dă cu pumnul în masă pentru a-şi 
descărca furia, dar nu pentru a produce o anumită schimbare în masă; 
schimbarea când se produce, este fără utilitate pentru el, dacă nu chiar păgu
bitoare. Faptul voluntar este o instrumentaţie în vederea unui scop, şi de 
aceea el este şi variabil după trebuinţă, pe când expresia emoţională rămâne 
aceeaş ori de câte ori este repetată: nu plânge mai bine acela care a plâns mai 
des, şi nu râde mai bine acela care a avut bucurii mai des, ci expresia plânsului 
şi a râsului rămâne la fiecare om cum este dată dela naştere. La faptul voluntar, 
dimpotrivă, repetarea are efecte vizibile. Un fapt voluntar repetat se perfec
ţionează uneori ca uşurinţă de executare, până ce devine obişnuinţă, alteori ca 
preciziune. Deaceea, conchide Klages, este eronată teoria lui Darwin care explică 
expresiile'emoţionale prin obişnuinţa dobândită în urma unor acte des repetate. 
Obişnuinţa nu are rol la expresiile emoţionale, ci numai la faptele voluntare.

Cu această descriere ne aflăm pe pragul explicării faptului voluntar. Ce 
este nou şi original în faptul voluntar? Legătura dintre mişcare şi reprezen
tarea excitaţiilor externe? Nu. Această legătură există şi în mişcările emoţio
nale. S’ar puteă chiar merge mai departe şi zice: această legătură există şi în 
mişcările instinctive ale animalelor. In tot cazul, tranziţia dela excitaţie la 
dispoziţie memorială, la imagine şi l^reprezentare, este, după cum ştim, aşa 
de nesimţită, în cât nu în ea ar putea să stea natura faptului voluntar. Ani
malul cel mai rudimentar, ca sistem nervos, se mişcă sub influenţa excitaţiilor 
actuale externe. La aceste excitaţii actuale externe se adaugă, la animatele 
mai complicate, şi urmele lăsate în memorie de experienţa făptuită. Pe nesim
ţite ajungem aşa până la mişcările care se produc sub influenţa reprezentărilor 
obiectelor. Gândim la un munte înalt, şi fără voie ochii ni se dilată pentru a 
cuprinde mărimea muntelui; ţinem cu mâna ca pe un pendul, o sfoară 
întinsă de o greutate, si constatăm cu uimire că mişcările greutăţii urmează 
gândului nostru; ne aducem aminte de o primejdie prin care am trecut, şi 
simţim cum reprezentarea împrejurărilor trecute deşteaptă în noi cele mai 
felurite mişcări; ne aflăm în trăsură în mers şi gândul că suntem în întârziere 
ne face să simţim o încordare în picioare, că par’că am voî să grăbim paşii, 
şi uneori chiar obosim din cauza acestei încordări, etc., toate acestea exemple 
ne dovedesc, că legătura dintre reprezentare şi mişcare este în vieaţa de 
relaţiune a omului un fapt foarte comun, fără să fie numai decât prin aceste 
un fapt voluntar. Experienţele care se fac de spiritişti, cu învârtirea meselor 
şi citirea gândului din scrierea automată, ce sunt ele altceva decât mişcări 
determinate de reprezentări? Dacă le-am numi fapte de voinţă şi pe acestea.
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ar fi să învinovăţim de fraudă pe toţi aceşti experimentatori spiritişti. Prin- 
urmare ceeace este nou şi original în faptul voluntar nu stă în legătura dintre 
reprezentare şi mişcare, şi deci nu explicarea mecanismului acestei legături 
ne dă explicarea faptului voluntar; 6el mult faptul voluntar se serveşte de acest 
mecanism, cum se serveşte el de multe altele. Aceeace este nou şi original în 
faptul voluntar este direcţiunea lui instrumentală: intenţiunea motivată a con
ştiinţei de a se servi de el pentru un scop, de mainainte reprezentat. Sunt dar 
aci două probleme cu totul deosebite: una aceea a mecanismului, care leagă miş
carea corpului de excitaţie, obiect, sau reprezentare de obiect, o problemă care 
s’ar putea rezumă în întrebarea: cum se înlănţuiesc actele sufleteşti în mişcare? 
şi este problema de a doua, problema motivării mişcării în vederea realizării 
unui scop, problemă care s’ar putea rezumă în întrebarea: pentru ce această 
mişcare şi nu alta? In psihologia veche, se confundau foarte adeseori aceste 
două probleme, şi ceeace eră mai grav încă, se suprimă una din ele; de regulă, 
în psihologia spiritualistă, se suprimă problema înlănţuirii, iar' în psihologia 
materialistă, problema motivării. Faptul voluntar nu se explică complet decât 
dându-se atenţie ambelor acestor probleme.

. 2. INLĂNŢUIKEA SENSOKIO-MOTOIIIE. EXERCIŢIUL. OBOSEALA. 
DURATA REACŢIUNILOR.—Pentru exţ)licarea faptului voluntar vom aveădar 
să ţinem seamă de ambele probleme: de aceea a înlănţuirii mişcărilor şi de aceea a 
motivării. La una ca şi la cea lâltă experimentul ne este de cel mai mare ajutor.

Corpul animal are funcţiunea mişcărilor, înaintea de a aveă pe aceea a 
conştiinţei. Mişcările reflexe, tropismele şi instinctele preced, precum am văzut 
(Partea I-a), conştiinţa, prin urmare, ele preced faptul voluntar, fiindcă acesta 
este un fapt de conştiinţă. Când faptul voluntar începe să se producă, nu avem 
în corp mişcări de altă natură, sau un alt mod de înlănţuire de mişcări, ci miş
cările cu înlănţuirea lor sunt cele mai de nainte; ceeace se schimbă în ele este 
scopul spre care sunt îndreptate. Mai înainte, ele serveau unui scop vegetativ, 
adică conservării corpului animal; în faptul voluntar ele servesc atitudinii 
eului conştient. Eul conştient nu crează un mecanism nou de mişcare, ci numai 
dă o utilizare nouă mecanismului vechiu.

Elementele din care se constituie înlănţuirea mişcărilor sunt, în ultimă 
analiză, două: un element sensorialşi un element motor, un neuron şi o fibră 
musculară. Mişcarea corporală presupune ambele aceste elemente. Ea este dar 
totdeauna sensorio-motorie. Un corp fără sensibilitate nu se poate mişcă, tot 
aşa cum nu se poate mişcă un coi’p lipsit de contractilitatea muşculară. Corpul 
animal cuprinde de altmintreli în sine şi alte mişcări decât acelea ce se produc 
prin elementele neuro-muşculare. Astfel secreţiunile glandelor, combinaţiile 
din mediul intern, schimbările moleculare din ţesuturile corpului, etc., pot fi 
considerate ca mişcări; niciodată însă aceste mişcări nu intră în înlănţuirea 
conştientă a faptului voluntar, nu pot deveni mişcări voluntare. Deaceea de 
ele facem abstracţie, şi socotim ca mişcări numai pe acelea care au la baza 
lor elementele neuro-muşculare, adică elementul sensorial şi elementul motor 
(care consistă în muşchii cu ţesutul dungat).
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Fiecare dintre aceste elemente sunt susceptibile de variaţiuni şi compli- 

caţiuni. Cele mai principale sunt: la elementul sensorial, înlocuirea excitaţiei 
sensoriale directe prin reprezentare, sau idee, ceeace aduce transformarea 
înlănţuirii sensorio-motorie în ideo-motorie; la elementul muscular, transfor
mările produse de exerciţiu. înlocuirea înlănţuirii sensorio-motorii prin înlăn
ţuirea ideo-motorie este o condiţiune necesără pentru producerea actului volun
tar. Keprezentarea înlesneşte dirijarea mişcărilor. Tot aşa de necesare sunt şi 
transformările care rezultă după urma exerciţiului. Exerciţiul aduce puritatea, 
repeziciunea şi exactitatea mişcărilor.. Muşchiul exercitat devine un instrument 
sigur la întrebuinţare. Bine înţeles exerciţiul nu este de ajuns. Muşchiul trebuie 
să lucreze în condiţiuni prielnice de nutriţie şi de repaus. El nu trebuie să ajungă 
la oboseală. Munca să-i fie jproporţionată puterii sale; să se facă în pauze şi 
în timp determinat. Experimentele care s’au făcut în această privinţă, şi care 
poartă denumirea de «experienţe asupra muncii corporale şi psihice», sunt foarte 
instructive. Iată câteva din rezultatele lor. Puterea muşculară se arată a fi 
în dependenţă de influenţele meteorologice, după Lehmann şi Pedersen. Dintre 
razele soarelui, unele, cele active, fac să crească puterea muşculară, altele, cele 
de căldură, au efect variabil. Trecerea dela nivelul mării la înălţimea de munte, 
şi viceversa apoi, revenirea dela înălţime la mare, au influenţe apreciabile, 
care se produc prin sporirea hemoglobuiinei în sânge. Oboseala, cu deosebire', 
înrâureşte munca muşculară. După Woodworth, ceeace muşchiul pierde prin 
oboseală, nu este atât precisiunea, cât repeziciunea şi puterea. Dar oboseala 
vine oare din muşchiu, sau din centrii nervoşi de unde pleacă iritaţiunea? Mosso, 
care este între primii experimentatori în ramura muncii corporale, şi dela care 
avem şi un tip de ergograf cu care se experimentează încă astăzi, credea că 
oboseala vine din centrii nervoşi, nu din muşchiu. Această părere s’a dovedit 
eronată. Cauza care aduce oboseala stă probabil în reziduurile materiale de 
natură toxică pe care muşchiul le, produce prin activitatea sa, în special prin 
contracţiune. Dela centrii nervoşi vine sensaţia de oboseală, care nu este propriu 
zis oboseala, dar care de sigur grăbeşte oboseala. Un cataleptic, pare nu simte, 
poate ţine, din această pricină, braţul său contractat timp mai îndelungat, 
decât un om normal care simte. Muşchiul inimii, care bate încontinuu, nu se 
resimte de oboseală. Probabil că pauzele dintre bătăile lui sunt îndestulătoare 
pentru a-i înlătură oboseala. Toate aceste experienţe ne arată condiţiunile în 
care se face munca muşculară, şi în acelaş timp ele explică înlănţuirea care 
există între mişcarea muşculară şi excitaţie, indiferent dacă mişcarea se face 
în mod conştient, sau nu. Faptul voluntar găseşte această înlănţuire formată 
înainte de producerea sa. Este interesant, în special, să cunoaştem legea, după 
care activitatea*muşculară câştigă prin exerciţiu şi pierde prin oboseală, fiindcă 
această lege hotărăşte de reuşita faptului pe care îl punem la cale cu voinţă. 
Când ştim potrivi exerciţiul şi înlătură prin pauze oboseala, ajungem să avem 
o muncă egal de încordată pe mai multe ore, în urma căreia obţinem miaximul 
de producţiune, adică tocmai ceeace urmărim în munca de atelier, în serviciile 
funcţionarilor, în şcoală, etc. Legea după care activitatea muşculară câştigă
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Fig. 4i

prin exerciţiu şi pierde prin oboseală, se ilustrează foarte bine în mod grafic. 
Avem bunioară, la dispoziţie un dinamometru obişnuit, ca acela din fig. 41, 
sau un ergograf (ca acela din fig. 33 de mai sus), care ne dă posibilitatea să 
înscriem pe un cilindru sforţările pe care le fa^cem în 
ridicarea unei greutăţi, sau în orice altă activitate 
musculară a mânii, vedem atunci că sforţările înscrise ^ )
formează o curbă caracteristică. Ea (fig. 42) arată că 
sforţările noastre dau din ce în ce un rezultat mai 
slab. Avem acî curba oboselii. Dacă înainte de a 
ajunge la oboseală; întrerupem activitatea'muşculară şi o reluăm după dife
rite pauze, constatăm că sforţările noastre se susţin mai îndelung la înălţime 
(fig. 43). Avem atunci curba exerciţiului. Această curbă, când ia într’un interval 
de timp forma dreaptă — la infinit, cum se zice — ca în fig. 44, ea reprezintă 
atimci munca în condiţiunile cele mai bune. Toate străduinţele noastre în 
vieaţa prac*tică sunt, precum am zis, de a susţine munca în condiţiuni bune, 
pe un interval cât mai mare de timp. Nu toţi oamenii însă dau aceleaşi 
rezultate. Sunt unii cari câştigă repede şi durabil prin exerciţiu şi pierd mai 
puţin prin oboseală, sunt alţii dimpotrivă, cari obosesc repede şi câştigă greu 
prin exerciţiu. Chiar la acelaş om exerciţiul şi oboseala au efecte deosebite, 
când se produc în condiţiuni sufleteşti excepţionale. Sub o puternică emoţie, 
bunioară, oboseala dispare, ca şi efectele exerciţiului. Deasemenea putem 
obţine variaţiuni sub influenţa alcoolului, cafelei, ceaiului, haşişului şi a tuturor 
narcoticelor. Cîunoaşterea curbei de exerciţiu şi de oboseală a fiecărui om în 
parte este de cea mai mare însemnătate, căci numai după această cunoaştere 
putem prevedea roadele muncii cuiva. Pedagogia experimentală, precum şi 
birourile de selectare profesională, în ţările unde asemenea birouri există, 
se servesc deaceea într’o foarte largă măsură de indicaţiunile pe care le dau

aceste curbe. Am vorbit până acî 
de exerciţiu şi de oboseală, ca de 
singurele componente ale muncii 
muşculare. De fapt, mimca muscu
lară, ca şi cea psihică, se descom
pune în mai multe componente, 
precum au stabilit cercetările lui 
Kraepelin, un specialist în această 
chestiune. Dar pentru problema ce 
urmărim, numănil componentelor 
nu interesează. In tot cazul, din 
toate aceste componente exerciţiul 
şi oboseala sunt cele mai importante.

Alte experimente au de scop să ne facă să constatăm durata de timp în 
care se face înlănţuirea dintre excitaţie şi mişcare: experienţele aşa numite 
de reacţiune. Ele erau în practica astronomiei, înainte de a se şti importanţa 
lor pentru psihologie. De multă vreme, astronomii, în observarea stelelor, se

Fig. 42
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Fig. -13

serveau de următoarea procedare. Ei îndreaptau telescopul spre steaua ce aveau 
de observat şi aşteptau până ce aceasta trecea prin firul din linia centrală 
a lunetei, şi just în momentul trecerii îşi notau momentul arătat de bătaia

pendule! cronometrice. Până la B.essel 
însă nici un astronom n’a avut bănuiala, 
că dela momentul vederii stelei şi până 
la notarea bătăii pendulei este o trecere 
de timp apreciabilă — şi care nu este 
egală la toţi oamenii. In 1795 chiar, astro
nomul Maskeljme, dela observatorul din 
Grreemvich, era aşa de convins că toţi 
oamenii întrebuinţează acelaştimp pentru 
a face notarea cerută, în cât îşi concediă 
pe asistentul său Kinne'brook, pentru 
motivul că acesta se făcea vinovat de o 

întârziere de aproape o secundă. Bessel arată, în 1820, că întârzierea lui 
Kinnebrook nu eră din neglijenţă, ci din o lege psihologică naturală; pentru 
fiecare observator există o durată variabilă dela fixarea stelei prin vedere şi 
până la notarea ei după auzul pendulei. Această durată variabilă o numeşte 
Bessel equaţjunea personală a observatorului. Pentru a înlătura variaţiunile 
acestei equaţiuni personale, astronomii, de după Bessel, căutară să perfecţio
neze procedeul de notare, făcându-1 cât se poate mai mecanic. Ei înlocuiră 
bătăile pendulei cu un aparat, care permitea să înregistreze, de îndată ce 
observatorul vedea steaua trecând prin 
linia centrală a lunetei, imediat şi un 
semnal dat de apăsarea mânii aces
tuia, semnal care se înscria pe o făşie 
de hârtie ce se desfăşura cu o miş
care de cronometru. Astfel astronomul 
avea: excitaţia produsă de vederea 
stelei, şi imediat, cu producerea aces
teia, semnalul mânii sale înregistrat 
pe făşia de hârtie, care înfăţişă cur
gerea timpului. Nici acest procedeu 
nu suprimă însă equaţiunea'personală.

, Intre excitaţie şi mişcare rămâne tot
deauna o durată. Aceasta o dovediră 
cu prisos psihologii cari făcură din 
niăsurătoaiea acestei durate o temă 
favorită a experimentelor lor. Tehnica experimentului psihologic, în forma lui 
redusă, nu diferă prea mult de tehnica astronomului. In fig. 45 avem ilustraţia 
unui asemenea experiment făcut cu o elevă. Eleva priveşte la un cilindru 
acoperit cu hârtie înegrită de funingină, aşa cum am văzut că este la kimo- 
graf, fig. 28, şi pe care se găseşte trasă o linie verticală albă. Când această

Fig1. 44
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linie va trece în dreptul vergelei verticale ce se găseşte în faţa ei, ea va . avea 
să apese pe o clapă ce . stă sub degetul său, şi care este dată şi separat în 
fig. 46. Apăsarea degetului se înregistrează pe cilindru, printr’o linie mai 
mică dar tot verticală produsă de acul cel lung care atinge hârtia cilindrului, 
şi care stă legat cu clapa printr’un mecanism sijnplu, după cum ştim. 
Cilindrul se învârteşte, pus fiind în mişcare de experimentator prin ridicarea 
piedecei, care îl opreâ şi care se află dedesupt. Experienţa merge, prin urmare, 
astfel. Experimentatorul dă drum cilindrului, care se învârteşte uniform; 
eleva aşteaptă până ce linia albă verticală vine în dreptul vergelei, şi just
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Fig. 45

când coincidenţa se produce, apasă pe clapa de sub deget. In timpul acesta 
cilindrul învârtindu-se, acul a lăsat în urma lui o linie orizontală, care se 
va întrerupe brusc prin apăsarea făcută de elevă. Măsurăm pe linia orizon
tală distanţa dela linia verticală cea .mare, care reprezintă excitaţia, până la 
linia verticală mică de întrerupere, şi avem durata între excitaţie şi mişcare. 
Constatăm că această durată este de aproape l/s din secundă. In cazul de faţă 
avem durata dintre o excitaţie vizuală şi mişcare. Păstrând acesaş tehnică, 
putem să avem însă şi durata dintre o excitaţie sonoră, tactilă, gustativă, olfac
tivă, de temperatură, etc., şi mişcare. In acest scop avem să rostim numai 
aparatul aşa, ca deodată cu excitaţia să corespundă un anumit semn pe cilin
dru, dela care să se măsoare distanţa. Dealtfel sunt şi alte aparate precise şi
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simple, care ne pot face acest serviciu. Tehnica rămâne aceeaş. Ea trebuie să 
ne dea momentul precis când se produce excitaţia, şi momentul când se p^oduce^ 
reacţia mişcării.'

Experienţele ne dau durata dela excitaţie la mişcare. Dar durata aceasta 
este brută. Ea tiebuie interpretată, căci îh ea se cuprind mai multe durate; 
cel puţin (după W. Wundt) duratele a şapte fapte deosebite: 1. Mai întâiu, 
durata de care are nevoie excitaţia ca să iriteze aparatul extern al simţului. 
2. Apoi, du^ta pe care o cere conductibilitatea iritaţiei în centrii nervoşi. Aceste 
două sunt fapte fiziologice. 3. Urmează acestora: duratele cerute de intrarea 
excitaţiei în conştiinţă; 4. în înţelegerea conştiinţei; şi 5. transformarea în fapt 
de voinţă; căte-şi trele fapte psihice. In sfârşit: 6. Durata cerută de conducerea 
iritaţiii spre aparatul muşcular şi, 7. contracţiunea muşchiului; fapte iarăşi 
fiziologice. Câtă extensiune să acordăm fie căreia dintre aceste durate? Dacă, 
în total, persoana a avut nevoie de 1/6 din secundă pentru a răspunde cu o 
reacţiune la o excitaţie de vedere, câtă parte din acest raport trebuie atribuit 
fiecăruia dintre faptele enumerate mai sus? Kăspunsul la această întrebare 
implică o tehnică mai complicată. Psihologii contimporani au şi dobândit-o 
în parte. Metoda care-i călăuzeşte la găsirea acestei tehnice este variarea 
cantitativă a fiecăruia dintre faptele cuprinse în procesul total.
Ei . caută adică să prescurteze sau să prelungească câte unul 
din aceste fapte, pentru a avea în diferenţele pe care le dă 
rezultatul total, quantumul constant al celorlalte. Astfel, prin 
complicarea înţelegerii excitaţiei; prin complicarea alegerii 
între motivele reacţiunii; prin prescurtarea mişcării muşculare în urma unui lung 
exerciţiu; prin felurita îndreptare a atenţiei, ei ajung oarecum la o izolare a 
diferitelor componente din durata totală, negreşit, o izolare foarte relativă 
încă. Cu această metodă de variare, un rezultat sigur s’a obţinut până acum: 
s’a ajuns a se deosebi între durata reacţiunii pe care o face o persoană, când 
îşi are atenţia îndreptată spre excitaţie şi durata reacţiunii aceleiaşi persoane, 
când îşi are atenţia îndreptată spre mişcare. Cea dintâiu să numeşte reacţiune 
sensorială, cea de a doua muşculară. Aceasta, de a doua, se face după o durată 
mai scurtă decât cea dintâiu. Pentru a avea una din aceste reacţiuni, în formă 
pură, trebuie ca persoana asupra căreia se experimentează să-şi exercite timp 
îndelungat atenţia. De regulă atenţia oscilează între excitaţie şi mişcare. Reac- 
ţiunea care se produce în aceste condiţiuni de oscilaţie se numeşte naturală. 
In fig. 47, (după Alechsieff, un elev a lui Wundt), avem ilustrate câte-şi trele 
a?este reacţiuni. , Reacţiunea muşculară (redate cu... A) se face după' 150 
grade de secundă; reacţiunea naturală (—B), după 200; iar reacţiunea sen
sorială (---------C), după 240. Reacţiunea muşculară este dar acea care vine
mai repede. Preferinţa arătată de o persoană pentru un fel de reacţiune mai 
mult decât pentru un altul, -este un indiciu preţios, de care se leagă ct^oaşterea 
individualităţii sale sufleteşti. Duratele, prea lungi sau prea scurte ale acestor 
reacţiuni sunt, de asemenea, legate de anumite stări anormale. De aceea ele 
sunt mult experimentate de psihiatri şi de pedagogi. _ ^

Fiff. 46
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Pentru cunoaşterea mai adâncă a înlănţuirii' dintre excitaţie şi mişcare, 
psihologii au încercat, după exemplul dat de şcoala lui Kraepelin, să prindă 
curba grafică, nu numai a duratei reacţiunii, ci şi a modului în care mişcarea 
musculară se produce. Este primul in)puls* urmat de un contra impuls? Este 
mişcarea făcută în ritm, sau este fără ritm? Toate acestea sunf probleme cari 
se leagă de problema generală^ mecanismului sensorio-motor. In această direc
ţie s’a ajuns la rezultate destul de importante. Pe baza lor, pedagogia experi
mentală este în măsură să aleagă pe elevii cari sunt apţi, şi cari nu sunt apţi 
pentru desen; pe elevii normali, primitori de avantajele exerciţiului, şi pe cei 
anormali, refractari la exerciţiu.

3. LOCALIZAKEA ŞI DIFEKENŢIAKEA MIŞCĂKILOR. — Toate aceste 
experimente îşi găsesc completarea în teoria funcţionării centrilor nervoşi. 
Fără o asemenea teorie, nu poate fi o adevărată explicare a înlănţuirii dintre 
excitaţie şi mişcarea muşculară.

Centrii nervoşi înmagazinează, transformă şi opresc uneori ca excitaţia 
produsă să se comunice muşchilor. Dacă n’ar fi acest rol al centrilor nervoşi, 
cum prea bine observă Th. Ribot, în scrierea sa, Les maladies de la volonU, 
apărută de mai bine de patruzeci ani (Paris, Felix Alean), toate mişcările noastre 
ar fi simple reflexe. Tot ce s’ar înregistra ca excitaţie ar fi să se transforme în 
mişcare. Voinţa ar fi o liberă trecere de impulsiuni, «un laisser faire». Ştim însă, 
că nu toate faptele noastre uzează de o asemenea liberă trecere. Unele au cauza 
lor în excitaţii indepărtate, memorate; multe n’au nici o cauză aparentă; multe 
sunt chiar contrare cauzelor aparente. Această varietate de manifestare nu 
poate să se explice decât prin funcţiunile diferiţilor centri nervoşi. Legile după
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care se repartizează rolul şi locul acestor fnucţiuni sunt, după C. v. Monakow 
(Die Lokalisaiion im Grosshirn und der Ablau der FunUion durch cortikale 
Eerde, 1914), următoarele: pe când pe treptele philogenetice anterioare eră 
de ajuns un singur centru nervos pentru ca să producă toate mişcările de care 
animalul aveă nevoie, mişcări care se grupau adesea în jurul unui singur organ, 
cu lărgirea câmpului de experienţă, şi cu îmbogăţirea animalului în mişcări, 
vedem afirmându-se legea diferenţiării funcţionale, prin înmulţirea centrilor 
nervoşi, şi în acelaş timp prin stabilirea unei stricte ierarhii între diferiţii centri: 
centrii primitivi se pun sub stăpânirea centrilor formaţi în urmă, cu deosebire 
sub stăpânirea centrilor corticali din creierul mare. Mişcările se descompun 
în componente multiple şi se localizează pe suprafaţa acestui creier, profitând 
în modul cel mai raţional de spaţiul ce el îl oferă. Avem un fel de emigrare a 
mişcărilor mai fine şi mai speciale, dinspre centrii primitivi spre centrii corticali 
veniţi în urmă; o emigrare pe care am găsit-o şi în domeniul sensibilităţii (comp. 
Partea II, Cap. I). Cu cât animalele au ajuns să aibă o suprafaţă mai hitinsă 
a creierului, cu atât se înmulţesc la dânsele diferenţiările între componentele 
mişcărilor. De unde la început, mişcările animalelor erau puse în serviciul 
instinctelor de ofensivă şi defensivă corporală; erau brute, monotone, amin
teau pe acele-mecanice; de îndată ce ele se leagă de suprafaţa creierului iau 
caracterul de singularitate, adică par îndreptate spre un scop, pe care ele sin
gure pot să-l îndeplinească. înainte de von Monakow, Edinger deasemenea 
ajunsese la o părere analoagă, la care am şi făcut aluzie mai înainte. (Partea 
III, Cap. IV). Separaţiunea acestuia între paleoencephalon şi neoencephalon, 
presupune aceeaş emigrare în decursul philogenezei. Cu cât formele animale 
evoluiază, cu atât mişcărilor lor devin nu numai complicate, dar şi instrumen
tale, adică devin potrivite cu realizarea unui scop, şi emigrează dela paleoence
phalon spre neoencephalon. Această evoluţie o găsim confirmată, continuă 
V. Monakow, îh desvoltarea embrională a omului. Ontogeneza repetă philo- 
geneza. Primele mişcări ale fetusului (la 5 luni), sunt reflexele brute de ofen
sivă şi defensivă organică, produse de centri medulari. La pruncul nou născut 
se adaugă la .aceste reflexe, ţipătul, suptul şi lovitul cu picioarele. După câteva 
luni vin apoi mişcările de orientare şi de acomodare a simţurilor spre direcţia exci
taţiilor care pornesc din centrii cerebrali. Numai cu greu vin în sfârşit mişcările 
precise, prin mijlocul cărora se execută o muncă cu scop special, produsul ex
clusiv al creierului anterior. Această înşirare a diferitelor categorii de mişcări 
este întovărăşită de înaintarea procesului de mielinizare dinspre elementele 
centrilor nervoşi primitivi, spre centrii recenţi ai creierului; mielina fiind, precum 
am arătat, substanţa care întreţine şi protejează fibra nervoasă. Pruncul se 
naşte cu fibrele nervoase neacoperite de această mielină. Pe măsură ce vine 
acoperirea, funcţiunile lui nervoase se întregesc şi mişcările, de asemeni, devin 
din ce în ce mai coordonate.

Experienţa, de altfel, ne dă destule constatări, din care să conchidem că 
înşirarea diferitelor categorii de mişcări stă în legătură cu o ierarhie a funcţiu
nilor nervoase. Iată, bunioară, un fapt care paie trivial, atât de des îl găsim
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amestecat în vieaţa zilnică, faptul scărpinatului. Se scarpină animalele, se 
scarpină şi omul. Omul se scarpină, când cu nţâna, când frecându-şi trupul 
de un obiect. La scărpinatul cu mâna, uneori el se scarpină în mod mecanic, 
alteori cu deplină conştiinţă. Când se scarpină în mod mecanic, scărpinatul 
consistă în aducerea mânii ^re locul iritat şi în mişcarea în formă pendulară v 
a degetelor îndoite spre podul palmii, aşa că vârful unghiilor sgârie direct pe 
corp. Scărpinatul cu conştiinţă este adeseori asemenea celui mecanic, dar de 
multe ori cu mult mai complicat. In el, pqate avea fie care deget un rol deosebit, 
pe lângă că şi mâna este adusă de braţ în forme deosebite. In cele din urmă, 
toate aceste mişcări, prin care producem scărpinatul, fie cu conştiinţa, fie fără 
conştiinţă, aparţin în aceeaş familie. Sunt înşirate numai în deosebite categorii. 
Dacă avem în vedere vârsta omului, când începe să se producă fiecare din aceste 
categorii? încep toate dela aceeaş dată? Toate nu încep; aceasta o ştim din 
experienţă. Copilul mic, până la două luni, dacă îi irităm ploapele, sau o altă 
parte a corpului, nu aduce mâna să se scarpihe, cuni ar face omul matur, ci el 
manifestă un fel de spasm general aLcorpului: muşchii feţei i se contractă; 
pleoapele clipesc; mânile lui se agită, trupul şi picioarele, de asemenea; capul 
îi se mişcă la dreapta şi la stânga; ţipă, etc. Prin urmare, are mişcări generale, 
fără o coordonare specială, făcută cu scopul de a. înlătura iriţ^.ţiunea. După 
vârsta de trei luni, mişcările copilului se schimbă. Spasmul general tot mai 
subsistă, dar deoeată cu el are loc şi mişcarea mânii homolaterale spre locul 
iritaţiei. La un an, mişcările devin mai sigure. Copilul începe să mişce şi 
degetele mânii. La un an şi jumătate vârful unghiilor intră în funcţiune. Acum 
începe el să răspundă cu aducerea mânii, chiar când ameninţăm numai să-i 
producem iritaţiunea. Li sfârşit, omul matur îşi coordonează mişcările scărpi
natului, după felul şi locul iritaţiunii. Dar nu fără să urmeze şi el anumite legi. 
J. S. Szymansld, dela care împrumutăm aceste observaţiuni, enumeră două. 
Legea celei mai mici sforţări şi legea neturburării ocupaţiunii în curs. Legea 
micii sforţări impune omului matur să se scarpine cu mâna, care cere cea mai 
mică sforţare pentru a ajunge la locul iritat. Nu se scarpină nimeni cu mâna 
dreaptă când simte o usturime la ochiul stâng, şi viceversa. Fiecare parte a 
corpului este scărpinată de mâna apropiată ei. Numai părţile din linia mediană 
a corpului sunt scărpinate la întâmplare. A doua lege este tot aşa de generală. 
Când cineva este ocupat cu citirea, cu scrierea, etc., aşa că are o mână prinsă, 
scărpinatul se face în aşa fel, ca pe cât se poate ocupaţia în curs să fie neturbu
rată. Cu toate că omul matur are mişcările libere, şi el ar putea să şi le combine 
după voie, el urmează, cum vedem, unor legi neschimbate. Am avut până aci 
în vedere pe copil şi pe omul matur normal. Dacă întindem observaţiunea 
noastră la idioţi şi la imbecili, constatările sunt tot aşa de interesante. Idioţii, 
întocmai ca şi copiii mici, nu răspund prin mişcări speciale de scărpinat, ci prin 
spasme generale. Râd cu întortochieri de corp; mişcă mânile şi picioarele; 
scot strigăte şi chiote, etc. Imbecilii, dacă răspund câteodată cu mişcări Speciale, 
răspund în mod neproporţionat. O mică iritaţiune îi face să ia poze teatrale, 
să râdă cu exageraţie, şi să-şi tortureze întreg corpul. După toate aceste obser-
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vaţiiini, concluzia se impune de la sine. In faptul, aşa de banal al scărpinatului, 
care la prima aparenţă ar părea să fie instinctiv, căci el se întâlneşte atât la 
animale cât şi la om, înşirarea mişcărilor care îl compun se face în raport cu 
vârsta şi cu desvoltareă funcţiunilor cerebrale. Dispoziţiunea la scărpinat o 
are omul din naştere; mecanismul scărpinatului însă este învăţat de om prin 
experienţă. De aceea am şi ales acest exemplu. El ne arată lămurit că spe- 
ciabzarea mişcărilor, în vederea ^unui scop, nu vine numai prin învăţarea atentă 
şi intenţionată, ci şi prin simpla desvoltare a centrilor nervoşi, când aceşti 
centri funcţionează în mod normal.

Din teoria care explică localizarea şi diferenţiarea mişcărilor, vedem astfel 
că înlănţuirea dintre excitaţie şi mişcare este supusă la mari prefaceri în orga
nismele cu un sistem nervos desvoltat. De un «laisser faire» în faptele acestor 
organisme nu poate fi vorba. înainte de a se transformă în mişcare, excitaţia 
se transformă ea mai întâi, asimilându-se organizării nervoase a individului. 
Cu cât este această organizare mai desvoltată, cu atât şi mişcările pierd legătura 
lor directă cu excitaţiile. La om, în special, mişcările se numesc tocmai de aceea 
voluntare.^Voinţa, când apare la om, mişcările acestuia nu mai pot fi explicate 
prin excitaţiile lor. Dar nu se mai pot explică,'fiindcă între ele nu mai există deloc 
înlănţuirea sensorio-motorie, sau există o altă înlănţuire care interesează pe om?

4. MOTIVAKEA ŞI LUMEA VALOKILOK. — Cu această întrebare ne-am 
apropiat de a doua problemă, problema motivării.

Motivarea este, în organizarea mişcărilor omeneşti, ceeace este atenţia în 
organizarea intuiţiilor. Una ca şi cealaltă sunt funcţiuni de selectare. Dar pe 
când atenţia selectează elementele intuiţiei pentru a da acesteia o structură 
obiectivă, motivarea selectează mişcările pentru a da putinţă omului să-şi reali
zeze scopuri personale, subiective. Atenţia tinde la anihilarea eului dinaintea 
excitaţiei externe: cu cât mai atent este omul, cu atât subiectivitatea eului său 
se întunecă; motivarea, dimpotrivă, tinde la anihilarea excitaţiei dinaintea ati
tudinii eului: cu cât eul este mai interesat la o.valoare, cu atât influenţa exci
taţiilor externe asupra purtării sale scade. Dacă în ultimă analiză, atenţia 
şi motivarea stau, ca două ramuri, pe acecaş tulpină, dacă una şi alta izvorăsc din 
aceeaş necesitate fundamenţală organică, este o cestiune care depăşeşte cadrul 
psihologiei, ca ştiinţă specială, deslegareaei fiind lăsată filozofiei şi metafizicei. 
W. Wundt psiholog şi metafizician de frunte>1 vremei noastre, o şi desleagă 
în mod afirmativ. Şi este multă probabilitate ca deslegarea aceasta să fie cea 
bună., Istoria culturii omeneşti ne documentează, în adevăr şi cu prisos, depen
denţa a tot ce este obiectiv de atitudinea egocentrică a omului. Religiunea, arta 
şi chiar ştiinţa sunt valori care se schimbă, în decursul timpului, după înălţarea 
treptată a sufletului omenesc. Este prin urmare numai o chestiune de grad deo
sebirea dintre atenţie şi motivare. Această deosebire este totuş importantă, din 
punct' de vedere psihologic. Atenţia, deşi nu este cu totul independentă de eii, 
tinde să se emancipeze de eu, în deosebire de motivare, care tinde să afirme 
atitudinea eului: această deosebire este psihologiceşte plină de consecinţe, şi 
de aceea o păstrăm.
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Cum ajunge atenţia sâorganizeze elementele intuiţiei, am văzut mai'sus 
(Partea III, Cap. III). Prin reacţiunile simţurilor din ce în ce mai adaptate; 
prin asociarea dispoziţiunilor memoriei; prin formarea structurilor de spaţiu 
timp, comparaţie, etc., şi suprapunerea asupra acestora a structurii reprezen
tărilor şi a abstracţiei, multiplele excitaţii externe se clarifică, se leagă de un 
înţeles şi devin obiecte. Că aceste obiecte, încă odată, nu sunt dela început 
prea obiective, şi niciodată absolut obiective, n’are mare importanţă. Impor
tant este că ele tind să devină din ce în ce mai obiective. Mintea primitivă nu 
ştie încă deosebi visul de realitate; o mulţime de prejudecăţi 6 întunecă, este 
adevărat. Dar ea se ridică, în cele din urmă; căci din ea este ieşită mintea 
omului civilizat de astăzi, care crede într’o realitate strict obiectivă, pe care ne 
străduim s’o păstrăm şi s’o înaintăm cu toţii, ca pe un ideal.

Cum organizează motivarea mişcările? Din observaţiunea internă organi
zarea ei ne este prea cunoscută. Avem fiecare conştiinţă, că mişcările se organi
zează după gândul sau reprezentarea care le serveşte drept scop. Dar această 
cunoştinţă, scoasă din observaţia internă, nu suportă o prea adâncă analiză. 
Scopul nu poate să organizeze mişcările, fiindcă nici el nu este organizat pe 
deaîntregul în conştiinţă, şi apoi chiar dacă ar fi organizat, nu înţelegem cum 
această organizare poate fi comunicată mişcărilor. Voiesc să scribi o scrisoare. 
Pentru aceasta am nevoie de hârtie, condeiu, cerneală, de un loc pe care să 
stau şi de masă. Aceste obiecte îmi cer o mulţime de mişcări. Dacă examinez 
de aproape aceste mişcări, găsesc că multe dintre ele, aproape toate, sunt 
indiferente scopului meu. Ele sunt repetate şi cu alte ocazii. Ele se repetă 
chiar în mod mecanic, ca simple reflexe. Când mă aşez pe scaun ca să scriu, 
muşchii pe care îi pun în mişcare urmează legilor lor mecanice, care sunt străine 
scopului meu. Toate mişcările pe care le fac ca să scriu, nu le creez acum pentru 
prima oară, ci ele au fost create şi exercitate mai demult, pentru variatele 
trebuinţe ale organismului. Scopul de a scrie le găseşte pe toate gata. După 
ce scopul s’a realizat, ele rămân gata şi mai departe, pentru alte trebuinţe ale 
organismului. Ce este determinat dar de scop în mişcările mele? Fiecare miş
care în parte nu; atunci ce? Direcţia totală; adică planul după care mişcările 
se leagă între ele? Dar atunci greutatea explicării sporeşte. Ceeace numim 
scop este adeseori o tendinţă afectivă, o obişnuinţa, o dorinţă vagă, etc. Cum 
aş puteă scoate din ele un plan de mişcare? Scopul pe care ni-1 aă observaţiunea 
internă poate servi, prin urmare,' cel mult ca impuls pentru mişcare, iar nu ca 
o funcţiune organizatoare. Funcţiunea de organizare a motivării trebuie să se 
cuprindă în însăş natura mişcării, sau în elementele sufleteşti produse de miş
care. Cu această teorie, venim în contrazicere cu datele aparente ale observaţiei 
interne, dame uşurăm mult explicarea faptului voluntar. înainte de toate, avem 
prin această teorie din nou legătura dintre om şi animale. Organizarea faptelor 
de voinţă, care în observaţia internă luă un aspect excepţional, se aseamănă 
acum mişcărilor instinctive. întocmai cum acestea se organizează prin cauzali
tatea lor proprie: din simetria centrilor nervoşi şi a muşchilor; din distribuţia 
curentului nervos şi a acumulării exerciţiului; din intensificările şi opririle
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reciproce între inervaţiunile lor, etc., tot aşa şi la faptele voluntare: organizarea 
motivării ar fi rezultatul propriei cauzalităţi a mişcărilor organismului dotat 
cu conştiinţă.

Această teorie a şi dat o puternică directivă în psihologia contimporană. 
Cele mai multe cercetări ale acesteia sunt pe baza ei. Teoria poate duce însă 
la diverse soluţiuni. O primă soluţiune este aceea pe care am expus-o mai sus: 
părerea radicală a mecaniciştilor. După aceştia nu există o funcţiune proprie 
de motivare pentru faptul voluntar, fiindcă cauzalitatea mecanică a mişcărilor 
explică întreg faptul voluntar. Omul se mişcă ca animalul, şi ca piatra care se 
rostogoleşte,^^cu singura deosebire, că la el forţele care împing la mişcare, fiind 
şi conştiente, sunt într’un aşa de delicat complex, că mintea nu le poate cân
tări exact ; dacă s’ar puteă cântări exact toate aceste forţe, n’ar fi mişcare 
voluntară care-să nu se explice din strictul determinism mecanic. O a doua 
soluţiune ne dau psihologii, care se ţin îh marginile observaţiunii şi ale experi
mentului metodic de laborator. Aceştia se pot împărţi în două grupe. O grupă 
înclină spre explicările fiziologice, începute de Ch. Bastian şi continuate apoi 
de Ebbinghaus, Th. Kibot şi alţii, care, explicări se împacă uşor cu teoria aso- 
ciaţionistă din psihologie. Altă grupă înclină spre explicările pur psihologice 
care dau un rol preponderant eului. Explicările fiziologice pun un deosebit 
preţ pe formarea reprezentărilor de mişcare, reprezentările kinestetice, care 
ar formă puntea de trecere între sensibilitatea şi mişcările animalelor şi în spe
cial între inteligenţă şi mişcările omului. Aceste reprezentări intrând în asociaţie 
cu restul reprezentărilor din inteligenţă, şi ele fiind direct legate cu centrii 
motori, determină mişcarea voluntară. Organizarea motivării ar constă astfel 
ţn organizarea reprezentărilor de mişcare. Mişcările care s’au dovedit prin expe
rienţă utile, sau plăcute organismului, lasă în urma lor reprezentări, care, aso- 
ciindu-se uşor cu elemente afective plăcute, au şansa de a se actualiză mai repede 
şi astfel de a produce mai repede şi repetarea mişcărilor din care ele sunt ieşite. 
Mişcările inutile sau neplăcute sunt evitate, fiindcă reprezentările lor n’au 
aceeaş uşurinţă de asociare şi prin urmare nici aceeaş şansă de actualizare. După 
părerea acestor psihologi, motivarea ar fi dar o problemă de memorie. Faptul 
voluntar şi-ar aveă motivele în legile de reproducere şi de asociare. Meritul 
principal, pe care îl revendică aceşti psihologi, este că în explicarea dată moti
vării se păstrează principiul după care se explică şi cauzalitatea faptelor 
simţirii, anume: nu este nimic pus pe seama vreunei activităţi centrale, ci toate 
motivele voinţei sunt venite prin mijlocirea reprezentărilor de mişcare, deci 
sunt de origină periferică. Din această pricină aceşti psihologi recurg aşa de des, 
pentru a-şi susţine părerea lor, la localizările cerebrale. împărţirea funcţiunilor 
sufleteşti pe centri sensoriali, sensorio-motori, motori şi de asociaţiune sunt o 
admirabilă ilustrare a părerii de mai sus.

Cu toată această admirabilă ilustrare, explicarea mişcărilor voluntare 
prin reprezentările de mişcare şi confundarea motivării cu simpla asociaţie, 
nu mulţumesc. Ele n5au mulţmnit niciodată, de câteori erau date singure, 
căci totdeauna le găsim completate cu alte explicări, în care activitatea eului
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intervine sub formă de temperament şi caracter; nu este psiholog, cât de aso- 
ciaţionist care să nu pomenească măcar cât de puţin caracterul; dar explicările 
fimdate pe activitatea eului erau, pe al doilea plan, erau pentru^ completare; 
locul principal îl ţineau acelea pe cari le văzurăm. In timpul nostru situaţia 
este inversată. La psihologii din ultimii ani, explicările date pe baza asociaţiei 
reprezentărilor de mişcare au rolul de completare, .iar locul principal îl ocupă 
explicările date pe baza eului. La această inversare au contribuit observaţi- ’ 
unile da psihologie comparată şi de psihogeneză, observaţiunile de psihiatrie, 
şi chiar rezultatele cercetărilor de laborator. Cu cât orizontul observaţiunii 
psihologice s’a lărgit, s’a impus şi însemnătatea pe care o are umtatea eului 
în vieaţa sufletească. Puţina însemnătate acordată eului în psihologia de acum 
20—30 ani în urmă, pare astăzi o curiozitate, pe care nu ne-o putem explică, 
decât prin condiţiunile excepţionale în care se aflau cercetările psihologice pe 
această vreme. Psihologia, în această vreme, eră numai europeană. In Europa 
apoi domnea credinţa că omenirea merge spre o cultură unitară şi că oamenii 

* sunt sufleteşte constituiţi după un plan unitar. Afirmarea unităţii atât la punctul 
de plecare al vieţii sufleteşti, cât şi la acela de desăvârşire al culturii, făcea 
ca să se treacă uşor cu vederea diferenţele dintre/indivizi şi popoare. Prosperi
tatea comercială şi industrială întreţineau, în acelaş timp, iluziunea unei păci 

' universale între toţi oamenii pământului. Ce eră mai natural, în asemenea con- 
diţiuni, decât să se creadă că eul fiecărui individ este un simplu agregat de cle
mente sufleteşti, elemente cari în ultimă analiză sunt identice la toţi oamenii! 
Astăzi, condiţiunile excepţionale ale acestei iluziuni au dispărut, şi cu ele şi 
rătăcirea psihologiei. Actualitatea vieţii europene o vedem astăzi stăpânită de 
afirmarea diferenţelor dintre indivizi şi dintre popoare. Vedem cu toţii, cei ce 
trăim noile vremuri, că eul este primul resort al vieţii politice şi sociale. Eul, 
cu dibuielile lui copilăroase; eul, cu tenacitatea lui formată de veacuri; eul 
cu iluziunile şi nebunia lui; eul, individual; eul de clasă socială; eul de popor 
şi de Tassă explică tot ce se transformă în jurul nostru. Departe de a fi o întâm
plătoare agregaţie de elemente, eul este acela care determină pulsăţiunile vieţii 
sufleteşti contimporane. Chiar şi fără schimbările petrecute în ultimii ani în 
condiţiunile culturii europene, rătăcirea psihologiei ar fi trebuit să dispară 
dinaintea lărgirii observaţiunii ştiinţifice. Cu cât cercetările de psihologie 
comparată ne fac mai bine cunoscute rudeniile noastre depărtate, animalele,, 
în special maimuţele, şi rudeniile, apropiate, oamenii primitivi, sălbatecii, oamenii 
de diferite rasse, cu atât însemnătatea eului se afirmă în principiile psihologiei. 
Psihiatria, încă de mult, aveâ ca noţiune fundamentală, personalitatea.^ Psiho
logia copilului şi-a. câştigat o bază sigură numai după ce a fost recunoscută 
personalitatea copilului, căoi înainte vreme se făceâ greşeala de a se consideră 
copilul ca un om matur în miniatură. Psihologia sexelor a dus la aceeaş con
cluzie. Inversiunea perspectivei, din care se privea mai înainte eul, eră dar 
necesară.

Prin intervenirea eului în explicarea motivării, se precizează mai îritâiu, 
domeniul acesteia.. Cele două probleme despre care vorbeam, anume: înlan-
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ţuirea cauzală a mişcărilor şi motivarea mişcărilor, sunt acum bine despăr
ţite. Una, cea dintâiu, este problema mtecanismului mişcărilor, mecansim in
diferent scopului urmărit de conştiinţă; cea de a doua este problema alegerii 
mişcărilor în vederea unui scop. Mecanismul are o explicare şi motivarea altă 
explicare. Pentru a> explică mecanismul trebuie să găsim cauza de care se leagă 
anume efecte: cauza şi efectul fiind amândouă fapte echivalente, între ele fiind 
raport de4 cauzalitate mecanică; pentni a. explică motivarea trebuie să găsim 
în dispoziţiunea eului motivul alegerii unei mişcări: motivul şi mişcarea hu 
sunt fapte echivalente, care să stea în raport de cauzalitate mecanică, ci amân
două sunt'faptele aceluiaş eu şi stau în raport de finalitate. Mişcarea şi motivul 
se justifică reciproc, nu se înlănţuiesc cauzal. Cauza şi mişcarea se înlănţuiesc 
strict cauzal, adică aşă cum se înlănţuiesc toate faptele naturii.

Psihologii mecanicişti, ca şi psihologii asociaţionişti urmăreau explicarea 
mecanismului mişcărilor, nu motivarea acestora. De aci toată neînţelegerea. 
Mecanismul ni-1 explică raporturile cantitative găsite în faptele materiei,, 
pe când moţi var ea ne-o explică valoarea pe care faptul o are pentru eu. Un om 
poate_să-şi deă foarte bine seamă de motivele faptelor sale, fără ca în acelaş 
thnp să ştie ceva despre mecanismul care determină realizarea corporală a 

'acestor fapte. Fiecare vorbim şi ne dăm binp seamă de motivele pentru care 
vorbim, dar'foarte puţini cunoaştem localizările cerebrale ale articulaţiunilor 
vorbirii; înlănţuirea care există între diferiţi centri. sensoriali şi articulatori 
ai vocii; asociaţia centrilor cere|)rali şi subcerebrali, medulaVi,. etc. Dacă 
pentru cuvintele ce vorbim am fi traşi la răspundere, cerându-nî-se să arătăm 
motivele, nimeni nu s’ar gândi să invoace ignoranţa sa în aceea ceNpriveşte me
canismul vorbirii. Ignorarea cauzelor nu atrage după sine ignorarea motivelor. 
Cauzele mişcărilor stau/în funcţiunile sistemului nervos, în diferenţiarea şi orga
nizarea acestuia; motivele în tendinţele deşteptate în eu de lumea valorilor! 
In lumea aceasta a valorilor centrul îl formează eul. De el depind valorile 

■ ţiicrurilor. In lumea cauzalităţii mecanice, acolo unde găsim înlănţuirea dintre 
cauză şi mişcare corporală, înţelegerea vine din structura pe care şi-o dau 
lucrurile între ele, independent de eu; în lumea valorilor, acolo unde trăiesc moti
vele, înţelegerea stă în finalitatea eului. Un lucru are valoare întrucât este preţuit 
şi dorit de eu. A preţui, este cu totul altă operaţiune de cum este a măsură 
un lucru. Măsurătoarea se face cu o unitate constantă şi uniformă, pe când 
preţuirea variază după trebuinţele, după obiceiurile, sau după înălţimea 
sufletului.

Motivele au rostul lor în lumea valorilor. Ele întreţin continuitatea acestei 
lumi în jurul eiilui. Ele înobilează faptul omenesc, dând omului conştiinţa 
alegerii libere. Iluziune, zic mecaniciştii: faptul s’ar petrece şi fără conştiinţa 
alegerji lui libere, prin simpla cauzalitate mecanică 1 Prin simpla cauzalitate 
mecanică, nu se petrece decât faptul instinctiv, şi cea mai iscusită teorie mecani
cistă nu va putşă aduce vreodată pe om să dreadă că el este un simplu făptui
tor instinctiv. De altmintreli îndreptăţirea de a vorbi de motivarea faptelor 
omeneşti, alături de cauzalitatea lor mecanică, este astăzi sprijinită pe cerce-
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ţările de laborator, mai mult decât pe dorinţa de a găsi o nobleţă faptelor ome
neşti. Toţi câţi au •experimentat asupra faptelor voluntare, au trebuit să con
state existenţa motivării alături de cauzalitate. Dela primele începuturi ex
perimentale Iii se vorbeşte de valoare. Mcbotte şi Prum, într’un documentat 
studiu din 1911, publicat,în 'Archives de Psychologie ^in Geneva, sub titlul: 
«Studiu experimentai asupra alegerii voluntare şi antecedentele sale», nici nu 
discută măcar eventualitatea înlocuirii motivării prin cauzalitate^ Faptele 
noastre voluntare sunt, după ei, alese în cea mai mare parte prin judecăţi de 
valoare produse imediat, înainte de executarea lor. Chestiunea originii va
lorii, sau a forţei motivatoare, este legată de desvoltar^ euluL €onştiinţa 
acţiunii acestuia nu lipseşte niciodată. Eezultafele principale ale experienţelor 
lui Mîchotte şi Prum sunt următoarele: 1. Când două ălfemative sunt în con
curenţă, şi persoana are să aleagă între ele două, ea va al^e pe aceea care are 
o valoare spontană mai mare. 2. Eecomandarea BUîută unei persoane, sau 
urmele lăsate asupra acesteia de un fapt voluntar anterior, crează motive.
3. Aceste motive ies în evidenţă, când, prin schimbare de condiţii,'ele sunt oprite.
4. Unul şi acelaş motiv poate să apară conştiinţei sub forme deosebite: ca jude
cată de valoare, ca sentiment, etc. Aceste forme deosebite constituiesc serii 
evolutive. 5. Valoarea este relativă. Compararea valorilor în alternativă, face 
să crească valoarea alternativei alese. 6. Există ten<Snţe determinante create 
prin recomandarea dată, prin logică, morală, etc. 7. Alegerea între motive 
apare, când ca un consimţimânt, când ca o hotăiîre luată. Hotărârea poate 
să fie caldă sau rece. Hotărîrea ci^dă este însoţită de o puternică tensiune mus
culară. 8. Prezenţa tenshmii muşculare este condiţionată de factorii care tind 
să prelungească alegerea, între cari: lipsa de adaptare a persoanei, valorizarea 
negativă a unei sau altei alternative. 9. Alegerea este influenţată de motivele 
prezente în conştiinţă şi nude numărul faptelor care ad avut loc după aceeaş 
alegere. 10. Această divergent dintre valoarea motivelor şi procentul faptelor 
este isbitoare mai ales în alegerile ^ute repede. Ceilalţi experimentaţi insistă 
încă şi mai mult asupra activităţii eului în producerea motivăriL P. Bovet 
într'hn studia, puhUcat cu puţin înainte de acela al lui Mkhotte şi Prum (§i 
tot în AirMm dr voi. IX, 1910), arată conştiinţa de datorie în
iutroxpecţHmea provocată» ea un element determinat al alegerii vblantare. 
Cam în acehş timp se produc şi lucrările Ini Earziss Ach, în care se face încer
carea să se măsoare experimental puterea voinţei din intensitatea piedicilor 
care i se opun. Experimentul se face astfel O persoană are instrucţianea sa 
ră^undă cu o anumită asociate la o excitaţie dată. Voinţei sale deară^unde 
îi se opun în^ piediti, şi anume persoana învaţă până la memoriiatea automată, 
alte asock^, care tind ^ revină şi formeaaă.,astfel o piedică pentru ceeace ar 
tr^mî ^ vie în mod liber prin voinţă. Cu cât piedica este mai mare, cu atât 
§i voinţa este mai putmdcă dacă învinge- Ach numeşte procesul vbinţei 
determfaiaţiHne. Beterminaţinnea este dar opu^ antomatismulni r^prodnctor. 
Itumărul de reproducsn asociative, care covârşeşte la limită determinaţi 
voiuţd se numeşte echivalentul asociativ al acesteiau O persoană are dar ecM-
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valentul determinaţiunii cu atât mai ridicat, cu cât poate înlătura dela repro
ducere, prin voinţă, asociaţii mai înrădăcinate. In lăuntrul unui fapt energic 
de voinţă, distinge apoi Ach patru momente: 1. Trezirea unor simţiri de în
cordare în muşchii capului şi ai pieptului; 2. Conştiinţa subiectivă a greutăţii 
ce este de învins; 3. îndreptarea conştiinţei spre obijectul sau scopul ce este 
de ajuns; 4. Momentul «actual» al determinaţiunii: eu voiesc. Acest uitjm mo
ment stă direct legat de activitatea lăuntrică a persoanei. Este simplu şi indi
vizibil, de aceea nici nu se poate descrie. In acest ultim moment eul apare direct 
a fi cauza faptului. La concluzii analoage. ajung şi experimentatorii de după 
Ach: Watt, Kuelpe, Koffka ş. a. Şirul acestora îl complectează J. Lindworsky, 
care rezumă şi dă rezultatelor experimentale b formulare precisă (Der Wille 
2-a Ediţie, Leipzig, 1921). ;

Faptul voluntar este aşa dar deosebit de faptul automat şi mecanic. El 
este ieşit din activitatea prin care eul ia o poziţiune, sau îşi realizează im scop 
în lumea valorilor. Determinaţiuhile voinţei sunt motivate, nu cauzate. Moti
vate, fiindcă se înţeleg din efectele spre care tind, iar nu din raporturile în care 
stau cu celelalte procese ale ’ sistemului nervos. Nimic nu opreşte însă ca ele 
să poată fi studiate şi sub acest din urmă aspect. Dar atunci, ele nu sunt stu
diate ca fapte voluntare, ci ca fapte musculare. Un om poate să-şi exerciteze 
muşchii, şi poate să-şi exerciteze şi voinţa; un animal poate să-şi exerciteze 
numai muşchii. Un om poate fi activ, în vederea unei poziţiuni de luat, sau a 
uiiui scop de atins în lumea valorilor, şi poate fi. activ în vederea dresării muş
chilor; lîn animal, numai în vederea dresării muşchilor. Educaţia mişcărilor 
musculare, ca să fie sistematic desăvârşită, trebuie să se bazeze pe cunoştinţa 
mecanismului muscular, şi pe formarea reprezentărilor de mişcare, pe când 
•educaţia voinţei, ca să fie sistematic desăvârşită, trşbuie să se bazeze pe 
cunoştinţa valorilor spre care omul năzuieşte şi pe ridicarea nivelului sufle
tesc, din care pornesc determinaţiunile acestuia. Asupra mişcării musculare 
ne pune în stăpânire sănătatea fizică; asupra faptului voluntar, caracterul 
moral. •

r 5. AUTOMATISM ŞI OBIŞNUINŢĂ. — Faptul voluntar este ieşit din 
■activitatea eului. Cum trebuie înţeleasă această activitate aeului? Este ea mă
surabilă, din punctul de vedere af intensităţii; poate fi diferenţiată în mai 
multe funcţiuni, pentru ca aceeaş măsură şi aceeaş diferenţiare să le găsim 
^poi la faptul voluntar? Această importantă întrebare aproape că nu există 
pentru acela care îşi* adună cunoştinţele psihologice exclusiv din observaţia 
internă. In observaţia internă, eul apare ca unul, simplu şi indivizibil; activi
tatea lui este ca o creaţie din nimic, atât pare ea să fie neatâmată de condi- 
ţiunile materiale. Eul, când voieşte, faptul voluntar urmează de sine. Voieşte 
şi vei puteâ, zice un proverb popular. Un caz bine observat însă, în e^^erinţa 
externă, ne convinge repede că activitatea eului nu este tocmai aşă cum ne 
•apare ea introspectiv. Iată cazul unui om atins de slăbiciunea voinţei; un caz 
din multele cazuri de psihastenie. De câte ori este să ia o hotărîre, omul nostru 
se codeşte, evită; caută o derivare dela îndatorirea de a se hotărî. H constrân-
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gena să-şi îndeplinească voinţa. Atunci observăm la el următoarele curioase' 
fenomene. Bolnavul devine agitat ; în loc de a execută faptul simplu, pe care 
îl cere hotărîrea voinţei, s. ex. să deschidă sertarul mesei şi să ia am timbru pe 
care să-l lipească pe o hârtie, el începe să mişcie convulsiv mânile, să se îndoaie- 
de corp, să.asude, să facă o mulţime de grimase; singură mişcarea cerută nu 
o face’ V Judecând, dilpă observaţia internă, purtarea bolnavului este parado
xală. El se arătă incapabil să execute un fapt, care după observaţia internă 
ar costă aşă de puţin; ar fi destul să voiască spre a-1 aveă, şi în schimb îşi cheltu
ieşte energia într’o mulţime de mişcări nefolositoare. Nu este capabil să facă 
un pas, pentru a deschide sertarul mesei, dar în schimb este capabil să tropăie 

■ din picioare ore întregi. Cum se explică această purtare paradoxală?^ Expli- ’ 
carea este simplă, şi este dată într’un mod magistral de Pierre Janeţ (în Les 
nijdications psychologiques, 3, voi. Paris, 1919), unul dintre- cei mai de seamă 
psihologi ăi Franţei contimporane. Mişcările pe care le face bolnavul, zice Janet, 
sunt mişcări automate, neadaptate la un anumit scop, ele sunt mişcările pro
vocate de mecanismul dispoziţiuriilor corpului, pe când mişcarea de a des
chide sertarul este mişcarea adaptată lă uh scop, este un fapt singular deter
minat de voinţă; între unele ^i altele este o mare diferenţă. Pentru a execută 
,iin fapt potrivit unu; scop, omul trebuie să se controleze, să-şi adune- toată 
atenţiunea, să aibă conştiinţa deplină; condiţiuni care nu se cer pentru miş
cările automate. Faptele voluntare sunt fapte de mare tensiune nervoasă. 
Nu le poate săvârşi decât acela, care poate pune la contribuţie tendinţele, 
ieşite din formaţia superioară a eului său; ele sunt în vederea unui scop, şi cer 
alegerea mijloacelor. Mişcările automate nu cer atâta sforţare. Ele se săvârşesc 

' prin tendinţele Înmagazinate de corp, de aceea şi vin cu ilşurinţă la cea dintâiii 
ocazie. Bolnavul nostru nu are tăria să-şi coordoneze mişcările în vederea 
unui scop, pentrucă scopul implică adaptarea eului la o situaţie nouă, şi această 
energie el nu o are., -Observaţi, continuă Janet, în lumea care ne înconjură. 
La fiecare pas întâlnim indivizi care n’au curajul să înfrunte o adaptare nouă. 
Omul cutare, care vorbeşte aşă de natural, când se găseşte în cerc î:estrâns, 
sau între patm ochi, pus fn faţa unui numeros auditor, bâlbâie, face gesturi 
fără rost şi se pierde 4u divagări. Un altul.nu poate să mănânce cu eleganţă, 
decât dacă este singur la masa şi neobservat. Altul evită vizitele, sau dacă 
le face, este surprinzător de stângaci faţă de persoanele străine. Adapiarea la 
o împrejurare nouă, la o impresie nouă chiar, nu este un lucru uşor. Pentru 
aceasta trebuieşte o concentraţiune a conştiinţei, şi nu ori şi cine este capabil 
să o facă. Mişcările automate, da, acelea se fac uşor, fiindcă ele n’au nevoie 
de intervenţia conştiinţei. De aceea readucerea bolnavilor de voinţă la auto
matism este o liniştire pentru ei. Janet le recomandă această practică (de aci 
şi cuvântul midications din titlul scrierii citate).

Prin urmare activitatea eului, din care iese faptul voluntar, nu este o acti
vitate aşă de uşoară cum pare să se arate în introspecţiune. Ea este legată de^ 
o sforţare, şi de o sforţare foarte intensă, pe care nu ori şi cine o ţloate săvârşi. 
Executarea unui fapf cu voinţă presupune.un eu capabil de atitudini noui,.



AUTOMATISM Şl OBIŞNUINŢĂ 285
uin eu anticipator. Din această nevoie a anticipaţiunii este isvorît însuş eul, 
după cum am văzut (mai sus, Cap. VI). Omul a găsit în eu compensaţiunea 
trebuincioasă la pierderea instinctelor. Capacitatea eului de a luă atitudini 
noui, de a anticipă, este, cu denumirea lui Janet, tensiunea psihologică a cuiva. 
Această tensiune implică diferite ’ grade, după desvoltarea fiecărui individ. 
Cea mai mare tensiune o are individul care în mod continuu îşi determină prin 
conştiinţa eului motivele activităţii sal^ Cea mai mică tensiuni o are individul 
rutinar, care îşi desfăşură activitatea în mod automat, fără să pună la mare 
contribuţie conştiinţa eului său.

Dar o continuă determinare conştientă a motivelor activităţii, adică o 
stare continuă de tensiune psihologică, ar fi şi obositoare pentru organismul 
individului, ar fi şi o piedică la valorarea calitativă a activităţii acestuia. In 
interesul individului este ca determinarea conştientă să fie distanţată prin 
intervale de repaus, în care timp conştiinţa să se reculeagă pentru a reveni 
ou mai mare concentraţiune. Interesul acesta al individului îl salvează obiş
nuinţa. Obişnuinţa este faptul voluntar, în care conştiinţa eului este extrem, 
de mult micşorată, fără să fie complet dispărută. Complet dispărută nu este 
conştiinţa niciodată în obişnuinţă. Experienţa zilnică ne arată, în adevăr, că 
la cea dintâiu ciocnire a obişnuinţei cu interesul organismului, conştiinţa revine 
la loc, ca şi cum ea h’ar fi lipsit vreodată. Astfel: ne-am obişnuit să mergem 
pe drum, fără să gândim la fiecare mişcare a picioarelor, dar un pas greşit şi 
oonştiinţa intervine pentru a corija. Ca să poată, conştiinţa corija, a trebuit 
ca impresiunile pe care le dă mersul picioarelor să fi fost înregistrate îii mod 
oontinuu, căci altmintreli greşeala nu ş’ar fi deosebit îii mod brusc. Ele au şi 
fost înregistrate, dar în centrii nervoşi de sub nivelul conştiinţei clare; au ră
mas în subcqnştiinţă. Profitul nostru a fost, că aceste impresiuni rămânând, 
în subconştiinţă, n’au mai venit să împiedice conştiinţa dela alte determinări. 
Pe când mergem în mod obişnuit, putem gândi la alte motive; putem lua 
alte hotărîri. Obişnuinţa este dar de cel mai mare folos. Ea scuteşte-pe individ 
de o încordare continuă a voinţei; este un repaus. Ea este în acelaş timp un 
mijloc de înălţare al voinţei. Faptele care se repetă mai des, în vieaţă, cum sunt 
mişcările corpului în adaptările de fiecare zi, dacă ar fi să fie la fiecare dată a 
producerei lor însoţite de conştiinţă, nu numai că ele ar ocupa prea mult timpul 
•conştiînţei, dar ar şi scoborî nivelul acesteia. Tensiunea psihologică s’ar men
ţine atunci la o intensitate mediocră."Dispărând aceste fapte uzuale din con
ştiinţă, se lasă tensiunii psihologice posibilitatea să atingă înălţimi măi mari. 
Muncitorii manuali şi intelectuali sunt cu atât mai apţi să dea o muncă valo
roasă, cu cât posedă mai bine tehnica, adică obişnuinţa desăvârşită a.lucrurilor 
mici, rămânând liberi să se concentreze asupra lucrurilor importante.

Aceste foloase ale obişnuinţei au şi făcut pe oamenii practici să se gândească 
la dobândirea ei în mod metodic. Dobândirea metodică a obişnuinţei se numeşte 
exerciţiu. Exerciţiul constituie baza dresajului, şi este în acelaş timp de 
mare folos educaţiei. El nu este însă scopul educaţiei, ci un mijloc al. ei. 
Căci scopul educaţiei nu poate fi realizarea cu ori şi ce preţ a obişnuinţei
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pentru obişnuinţă, ci a obişnuinţei ca economie, în vederea unei activităţi 
ridicate a conştiinţei. De aceea părerea filozofului francez Gustave Le Bonr 
deseori repetată de pedagogii noştri- contimporani, că scopul educaţiei 
ar fi trecerea conştientului în inconştient, este cel puţin exagerată. Scopul 
educaţiei nu poate fi trecerea în inconştient a întregului conştient, ci a con
ştientului de prisos, sau nevaloros. Altmintreli educaţia oamenilor nu s’ar 
deosebi prin nimic de dresajul animalelor.

6. TEMPERAMENT ŞI CARACTER. — Dispoziţiunile care susţin acti
vitatea eului se grupează în două categorii principale: temperamentul şi carac
terul. Prin temperament înţelegem dispoziţiile organice (în cea mai mare parte 
afective); prin caracter, dispoziţiile speciale voinţei. Dispoziţiunile din ambele- 
aceste categorii nu constituesc însăş motivele activităţii eului; constituesc 
însă ceva mai inult: ele dau direcţie mecanismului care distribuie tensiunea 
psihologică între motive. Ceeace.este energia specifică pentru nervii simţirilor 
externe, sunt dispoziţiunile de temperament şi de caracter pentru activitatea 
eului. '

Dispoziţiunile temperamentului sunt la baza eului fizic, iar dispoziţiunile 
caracterului la baza eului moral, adică la baza personalităţii. Pe măsură ce 
personalitatea covârşeşte eul fizic, dispoziţiunile temperamentului sunt înfrâ
nate şi înlocuite prin dispoziţiunile caracterului. La omul care atinge idealul 
moral al personalităţii,, urmele dispoziţiunilor de temperament nu se mai recu
nosc în motivarea faptelor sale. Dar de acest ideal, omul concret al experienţei 
noastre este foarte departe. Temperamentul stă deaceea alături de caracter. 
Prin temperament, eul ia atitudinea pe care i-o imprimă constituţia corpului 
fizic; prin caracter, eul ia atitudinea pe care o imprimă trecutul său conştientr 
adică lungul şir de fapte motivate pe care le-a săvârşit el în trecut. Heredita- 
tea şi însuşirile dobândite din cursul experienţei individului au în amândouă, 
cazurile un rol însemnat, dar hereditatea are, la temperament, un rol predomi
nant ; pe când la caracter acest rol îl au însuşirile dobândite din cursul experi
enţei individului. Caracterul stă, de aceea, în legătură intimă cu firea indivi
dualităţii psihice. De un temperament rău nu poate fi învinovăţit cineva, ci 
cel mult poate fi deplâns, fiindcă temperamentul resfrânge firea corpului; de 
un caracter rău poate fi învinovăţit şi făcut răsponsabil ori şi cine, căci carac
terul este în mare parte produsul experienţei conştiente a individului.

Cum în vieaţa practică oamenii între ei se cunosc după. faptele lor volun
tare şi cum la producerea acestor fapte dispoziţiunile de temperament şi de 
caracter au o influenţă covârşitoare, este lesne de înţeles pentru ce studiul 
temperamentului şi. al caracterului au fost începute din timpurile cele mai 
vechi. Pe când psihologia nu eră încă bine despărţită ca ştiinţă, medicii şi filo
zofii antici despărţiau în categorii precise temperamentele şi caracterele; mai 
ales temperamentele, pe care le legau de anumite humori ale corpului. Dela 
ei avem descrierea celor patru temperamente: a sanguinicului (care lucrează 
împins de,căldura sângelui); a colericului (care stă sub influenţa fierei galbene)r 
a melancolicului (sub influenţa humorilor negre); şi_ a flegmaticului^ (de sub-
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influenţa humorilor apătoase). Cele patru feluri de humori amintesc cele patru 
elemente fundamentale ale metafizicei aristotelice: focul (sângele)^ aerul (fierea), 
pământul (humoarea neagră) şi apa (humoarea apătoasă). Moraliştii au dat, 
de altă parte, o deosebită atenţie tipurilor de caractere, pe care le puneau 
în legătură cu diferitele tipuri de motivaţiune morală.

Astăzi cercetarea temperamentelor şi a caracterelor se face pe baza expe
rienţei şi nu pe baza deducţiunilor filozofice şi morale. Heymans şi Wiersma 
au întreprins în ultimii ani o foarte intensă anchetă^ în scopul de a stabili cum 
se grupează temperamentele, avându-se în vedere gradele de intensitate a celor 
trei dispoziţiuni fundamentate sufleteşti: emotivitatea, activitatea şi dispozi- 
ţiunile reprezentative (sau funcţiunile secundare); şi cum stau în corelaţiune 
însuşirile individului cu temperamentele grupate. Pentru ancheta lor aceşti 
doi psihologi au consultat însemnările făcute de medici asupra unui mare număr 
de persoane, au analizat biografiile a 110 oameni de ştiinţă, poeţi, bărbaţi 
de stat, etc., şi s’au adresat şi direct la cunoscuţi şi necunoscuţi cu foi de anchetă 
pe care erau imprimate întrebările la care aceştia trebuiau să răspundă, şi la 
care au şi răspuns foarte mulţi. Kezultatul anchetei lor este următorul'. Putem 
distinge opt tipuri de temperamente:,

; 3. Amorfii; nici emotivi, nici activi, nici cu dispoziţiuni reprezentative
puternice. Adică: amorful nu se emoţionează repede; nu reacţionează prin 
activitate vie la excitaţiile primite, şi nu păstrează în suflet reprezentări dura
bile dela impresiunile primite.

2. Apatici; nici emotivi, nici activi, dar cu dispoziţiuni reprezentative 
durabile.

3. Nervoşii; emotivi, dar neactivi şi fără dispoziţii reprezentative.
4. Sentimentalii; emotivi şi cu dispoziţii reprezentative, dar ne activi.
5. Sanguinici (iuţii); activi, dar fără emoţii puternice şi fără dispoziţii 

la reprezentări puternice.
6. Flegmaticii; activi şi cu dispoziţii reprezentative puternice, dar fără 

emoţii puternice.
7. Colericii (violenţii); emotivi, activi, dar fără dispoziţii să păstreze re

prezentări durabile după impresiile primite.
8. Pasionaţii; emotivi, activi şi cu reprezentări puternice, adică tocmai

opuşi amorfilor., '
Dintre oamenii celebri şi cunoscuţi în istorie, Fr. Bacon şi Lessing ar fi, 

după cei doi autori, la tipul sanguinicilor; Franklin, Hume, Kant, Locke, Mill^ 
Taine la tipul flegmaticilor; Danton, Dickens, Mirabeau, Scott la tipul violen
ţilor; Michelangelo, Pascal, Pasteur, Nietzsche la tipul pasionaţilor; Byron la 
tipul nervoşilor; Kobespierre, Kousseau la tipul sentimentalilor; nici unul 
dintre asemenea oameni la tipul apaticilor şi amorfilor. Pentru o bună înţele
gere trebuie adăugat, că dfept emotiv nu trebuie luat acela care se emoţionează 
des, ci acela care se emoţionează uşor din ori şi ce motiv; drept activ, dease- 
menea, nu acela care este veşnic în agitaţie, ci acela care se determină repede la 
activitate, din motive puţin puternice; şi în sfârşit, cu dispoziţiuni reprezen-
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tative este acela care păstrează după impresiuni, fără intensitate şi impor
tanţă, urme durabile, şi care tind să revină la actualitate.

Interesante sunt corelaţiunile de însuşiri sufleteşti, pe care ancheta lui 
Heymans şi Wiersma le găseşte în legătură .cu aceste tipuri de temperamente 
{în Zeitschrift fur- Psychologie, voi. 51, pag. 1 şi urm.). Nervoşii sunt impul
sivi, dar repede îşi pierd curajul; sunt violenţi, excitabili şi trec cu uşurinţă 
dela veselie la întristare; vieaţa lor este plină de contradicţii; siint răi obser
vatori, superficiali în judecată, nepractici, vorbăreţi şi cu memorie infidelă; 
in schimb, sunt" spirituali, muzicali, înclinaţi spre petreceri, vanitoşi, cheltui
tori, cruzi faţă de cei subordonaţi lor, pedanţi în mers şi îmbrăcăminte, intri
ganţi şi fără credinţă; le plac animalele şi sportul; în politică sunt radicali; 
111 vieaţa de toate zilele nepunctuali şi distraţi. Sentimentalii, atât după anchetă, 
cât şi după cercetarea biografiilor, se arată a avea partea lor cea tare în emoti
vitate. Au dispoziţii pentru matematică şi limbi. Sunt mai puţin violenţi şi 
impulsivi ca nervoşii, dar ocţată iritaţi, ei sunt mai greu de împăcat; sunt în
chişi în ei, timizi şi înclinaţi spre melancolie. Sentimentalii sunt serioşi, cins
tiţi, credincioşi: înclinaţi spre idealism; râd rar; în politică sunt conservatori 
şi au sentimente calde pentru religiune; foarte observatori de ei înşişi, plăcân- 
du-le să-şi vorbească mult despre ei înşişi, în toate ocaziile. Sanguinicii (iuţii) 
ies nu prea bine definiţi din anchetă şi din cercetările biografice. La ei găsim: 
simţ practic şi talent de observaţie; talent la desemn; cumpătare în ceeace 
priveşte raporturile sexuale; egoism şi lipsă de patriotismindiferenţă religi
oasă; atracţie pentru sport şi curaj. Flegmaticii sunt puţin impresionabili, 
■dar munca lor este mai durabilă. Au răbdare şi concordanţă între faptă şi 
vorbă. La ei punctualitatea, economia,'credinţa şi sinceritatea sunt de regulă. 
Buni cunoscători de oameni. Colericii, sau violenţii, sunt impulsivi, nerăbdători 
intoleranţi, şi totuş uşor de împăcat; trec repede la glume. Inteligenţa lor este 
vie, dar nu prea adâncă. Sunt capabili de atenţie încordată, şi ţin să-şi exprime 
cu hotărîre părerile. In politică, patrioţi şi iubitori de libertate; Culanţi în afa
ceri de bani şi mulţumiţi cu ei înşişi. Pasionaţii sunt răbdători, tari şi hotărîţi. 
Au înţelegerea uşoară şi largă. Au simţ practic şi bună memorie. Sunt indife
renţi la plăcerile sexuale şi stomacale, la sport şi la artă. Sunt lipsiţi de vanitate 
şi susceptibilitate. Au patriotism şi milă faţă de cei subordonaţi lor. N’au sim
patii pentru politica cu tendinţe radicale. Amorfii sunt superficiali, sau proşti 
ca inteligenţă; nepractici; mărginiţi; vorbăreţi; confuzi; stângaci. înclinaţi 
•spre egoism. Le place să bea, să mănânce, să joace. Istorisesc cu drag anecdote 
:şi sunt vanitoşi. Fac ^datorii şi cheltuesc cu nemiluita. N’au nici patriotism, 
nici sentiment religios. In sfârşit, apaticii: intoleranţi, bănuitori, greu de îm
păcat, melancolici, îndărătnici câteodată, nedecişi mai totdeauna, fără fantezie 
şi fără memorie. In politică desinteresaţi. Fără curaj, distraşi şi nepiinctuali.

Cercetări analoage s’au făcut şi pentru gruparea caracterelor. Cercetările 
însă asupra caracterelor se isbesc de greutăţi mai mari, fiindcă dispoziţiile 
fundamentale care ar fi să dea gruparea caracterelor sunt virtualităţi sufleteşti, 
adică înlănţuiri de funcţiuni în care intră şi unitatea conştiinţei, şi nu reacţiuni
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simple Şl tipice, ale sistemului nervos, cum sunt dispoziţiile temperamentului- 
Caracterul ne indică nivelul dela care porneşte precum şi direcţia în care se 
desfăşură motivaţiunea voinţei, pe când temperamentul ne indică condiţiile 
organice favorabile pentru unele manifestări sufleteşti mai mult decât pentru 
altele. • Cunoscând caracterul, ţintim să prevedem activitatea viitoare a indi
vidului, fiindcă prin cunoştinţa caracterului pătrundem în ţesătura intimă a 
personalităţii sale, prevedere ce nu ne preocupă la cunoştinţa temperamentului, 
sau dacă ne preocupă nu o putem obţine decât la indivizii cu caractere slabe, 
neformate. In afară de aceste greutăţi, este încă o chestiune de principiu care 
pune la îndoeală folosul cercetărilor asupra grupării caracterelor; anume ches
tiunea dacă putem concepe caractere de tipuri diferite. Admiţând tipuri diferite 
de caractere, trebuie să admitem tipuri diferite'de motivaţiune ale voinţei, prin 
urmare unghiuri deosebite în atitudinea pe nare o ia eul faţă-de lumea valorilor. 
De atitudinea eului-faţă de lumea valorilor se leagă normele moralei şi ale idea
lului. Sunt oare mai multe iporale şi mai multe idealuri, egal de îndreptăţite 
la motivaţiunea voinţei omeneşti, pentru ca să putem vorbi de mai multe tipuri 
de caractere? întrebare, din cale afară de grea, şi departe de a fi rezolvită în 
mod ştiinţific. Două temperamente diametral opuse, putem concepe, fiindcă 
nu temperamentele hotărăsc direcţiunea activităţii omeneşti, ci caracterele. 
Dar, dacă şi caracterele pot fi diametral opuse, atunci pe ce ne mai fundăm 
ierarhia valorilor, după care ne motivăm voinţa, şi în consecinţă dreptul de a 
face pe cineva responsabil de faptele sale voluntare? Tradiţiuhea culturii euro
pene a rezolvit aceste îndoieli în sensul negării tipurilor de caracter^. Caracter, 
în înţelesul deplin al cuvântului, este, pentm europeni, numai caracterul moral, 
desăvârşit. Celelalte înfăţişări ale caracterului sunt grade, sau formaţiuni infe
rioare ale caracterului. Astfel se poate vorbi de caractere slabe şi tari, de carac
tere profesionale şi naţionale; de caractere sincere şi dubioase; de caractere 
civilizate şi sălbatice ; de caractere normale şi anormale, sau criminale. Toate 
aceste diferenţiări nu constituesc tipuri, ci scăderi sau abateri dela norma 
caracterului desăvârşit, unic, acela care concordă cu idealul personalităţii ome
neşti. Chiar deosebirile de sex nu îndreptăţesc în tradiţia europeană crearea 
a două tipuri separate. Caracter de femeie în opoziţie cu caracter de bărbat 
se zice pentru a face o comparaţie, iar nu pentru a indică două naturi de. carac
tere deosebite. In sfârşit, nici după vârstă caracterele nu se separă în tipuri. 
Se zice, în adevăr, caracter de copil şi caracter de bărbat, dar exclusiv în înţe
lesul unei diferenţiări de grad.

Consecvenţi acestei tradiţiuni, mai toţi psihologii, pedagogii, şi moraliştii 
contimporani, cari au de a face cu studiul caracterului, îşi încep cercetările 
lor deadreptul cu definirea însuşirilor pe care trebuie să le aibă caracterul, fără 
să ne spună ce tip de caracter au în vedere. Este bine înţeles, că singurul carac
ter vizat, este acela care conduce voinţa; iar voinţa nu poate fi condusă decât 
în direcţia realizării idealului moral. Din punct de vedere practic ei au dreptate. 
Câtă vreme unitatea morală va constitui idealul societăţilor omeneşti — şi 
această vreme va fi eternă, poate — caracterul moral ya fi unicul caracter
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normal, iar însuşirile lui vor fi însuşirile, caracterului în genere. Vom vedea 
îndată, că existenţa unui singur tip de caracter normal se poate susţine şi pe 
consideraţiuni de filozofie ştiinţifică.

Admitem aşă dar. cu tradiţia culturii edropene, un singur tip de caracter 
normal, tipul caracterului moral — celalalte tipuri fiind numai scăderi, sau 
abateri, —şi venim la definirea însuşirilor pe care caracterul le reuneşte. Patru 
însuşiri mai principale se pun înainte: tăria voinţei, claritatea judecăţii, deli
cateţa sentimentului şi flacăra entusiasmului. Prin tăria voinţei nu se înţelege 
brutalitatea oarbă a instinctului, ci tăria conţinută, adică tăria aplicată la mo
mentul când trebuie. Tărie de voinţă nu o au nici îndărătnicii, nici impulsivii, 
ci activii curajoşi şi persistenţi. Prin claritatea judecăţii caracterul îşi dă con
tinuitate şi prevedere. Delicateţa sentimentului întreţine iubirea de oameni 
şi depărtarea de rutină. Flacăra entusiasmului, în sfârşit, răscoleşte sufletul 
şi dă puterea de sacrificiu. Toate aceste însuşiri se rezumă într’una singură: 
însuşirea de a ţine întreaga personalitate omenească sub continua tensiune a 
motivelor de activitate morală. Cu definirea însuşirilor se leagă apoi definirea 
mijloacelor prin care se poate ajunge la formarea caracterului. Din punct de 
vedere practic, aceasta este chiar problema cea mai însemnată în studiul 
caracterului.

Este cu putinţă formarea caracterelor? Mulţi filosofi au răspuns negativ. 
Aşa, între alţii, cunoscutul filozof german Arthur Schopenhauer. Schopenhauer 
pretinde că formarea caracterului este strict determinată de natura lăuntrică 
a omului. Fie care om ajunge să fie ceeace este destinat să fie şi nu mai mult. 
Dacă s’ar puteă formă caracterele, atunci oamenii bătxâni ar trebui totdeauna 
să fie mai de caracter decât tinerii; şi omul care s’a arătat odată lipsit de caracter 
n’ar trebui ocolit deloc, fiindcă experienţa din o singură dată nu prejudecă 
asupra a ceeace va fi el în viitor. Cu toate acestea nici pe oamenii bătrâni nu-i 
constatăm mai avantajaţi la caracter, nici acelui prins odată cu o micime de 
caracter nu-i mai acordăm încredere pe viitor. Cunoştinţa noastră practică 
despre oameni ne face să fim fără speranţă în ceeace priveşte îmbunătăţirea 
caracterelor. Nimeni nu devine mai bun de cum este din fire. Părerea lui 
Schopenhauer este criticată însă de mulţi alţi filozofi şi mai ales este contra
zisă de principiile unei ştiinţe întregi, de pedagogie. Unul dintre postulatele 
pedagogiei este tocmai educaţia caracterului, adică formarea caracterului. 
De ce parte este adevărul? De partea optimiştilor, cari cred în formarea carac
terului, negreşit. Faptele experienţei probează până la evidenţă influenţa bine
făcătoare a educaţiei asupra caracterului. Caracterul se poate schimbă în 
bine, cum el se poate schimba şi în rău. Acei cari tăgăduiesc schimbarea în 
bine, ar trebui pentru a fi consecvenţi, să tăgăduiască şi schimbarea lui în rău. 
Dar această din urmă părere nu o împărtăşeşte nimeni. Schopenhauer însuş 
susţine invariabilitatea caracterului numai către bine. Acest exclusivism este 
absurd. Caracterul se schimbă, în bine şi în rău, fiindcă el nu este o entitate 
substanţială, ci o organizare de funcţiuni sufleteşti, şi anume: o armonizare 
a funcţiunilor personalităţii în vederea realizării unui scop conştient. Omul



TEMPERAMENT ŞI CARACTER 291
de caracter, ziceam într’o altă scriere {Puterea sufletească, pag. 333), este ana
log industriaşului indemânatic care ştie să transforme fără pierdere formele 
de energie ale naturii, ce-i stau la dispoziţie, într’un mecanism util; pe când 
omul aşa numit fără caracter, sau cu un caracter încă neformat, este industri
aşul începător, care operează aceeaş transformare în condiţiuni defavorabile, 
pierzând fără folos mare parte din energia ce-i stă la dispoziţie. Din punct de 
vedere psihologic, formarea caracterului merge paralel cu exerciţiul pe care îl 
dobândeşte individul în utilizarea cu folos a experienţei sale trecute. Acela 
ce nu ştie învăţă din experienţa faptelor sale proprii, nu ajunge să-şi formeze 
un caracter; el poate fi consecvent cu principiile unei morale, dar nu este con
secvent cu firea sa proprie; logica faptelor sale nu este logica firii sale, ci este 
o logică impusă. Omul de caracter este în continuă desvoltare sufletească, căci 
fiecare experienţă nouă este o nouă ocaziune de perfecţionare a mecanismului 
său voluntar, pe când omul fără caracter, sau. neapt de a avea un caracter, 
este omul imperfectibil, adică omul pasiv sau rutinar.

Pentru ca industriaşul însă să poată transformă formele de energie ale 
naturii într’un mecanism util, trebuie ca formele energiei din natură să se 
succeadă într’o direcţiune constantă, căci numai astfel se poate aveă prevede
rea cu care logica creiază mecanismul util. Aceasta se şi întâmplă; constanţa 
de direcţiune din natură face tocmai forţa industriaşului. Acesta poate utiliză 
natura, fiindcă natura se conformează prevederii sale. Este oare aceeaş situaţie 
şi la formarea caracterului? Diferitele dispoziţiuni, cu care omul vipe pe lume, 
tind ele să ia o direcţiune constantă în modul lor de succesiune, pentru ca edu
catorul să le poată prevedeă şi utiliză la formarea caracterului? Cu alte cuvinte, 
între caracter şi natură există acord, sau disparitate? Aci ajungem la conside- 
raţiunile de filozofie ştiinţifică anunţate.mai sus.

In ştiinţa positivă se duce de lungă vreme o luptă înverşunată în contra 
finalismului, botezându-se cu termenul finalism teoriile care explică faptele 
naturii prin scopuri asemănate cu scopurile faptelor omeneşti. Aceste explicări 
sunt socotite ca naive; şi cu drept cuvânt în cele mai multe cazuri. Nu mai 
puţin adevărat este însă că scopurile omeneşti au fost luate, înainte vreme, 
drept produsul arbitrarului şi al iluziei, iar astăzi cu cât ştiinţele sociale şi 
morale dobândesc metode sigure de cercetare, cu atât se acreditează părerea, 
că scopurile omeneşti sunt cu totul altceva decât ceeace se credeă înainte vreme. 
A pune pe seama arbitrarului şi a iluziei subiective valorile care motivează 
activitatea omenească, când constatăm în succesiunea şi coexistenţa lor istorică 
o ordine şi o ierarhie care revin aceleaşi, ori de câte ori condiţiunile sunt ace
leaşi, este a renunţă, fără motiv, la ceeace ştiinţa numeşte obiectivitate. Iar 
dacă nu se renunţă la obiectivitate, şi se acordă valorilor omeneşti realitatea 
ştiinţifică la care au dreptul, atunci nu vedem pentru ce nu s’ar vorbi de o 
direcţiune constantă în desfăşurarea faptelor sufleteşti, aşă cum se vorbeşte 
de o direcţiune constantă în succesiunea formelor energiei din natură. Nu este 
nevoie pentru explicarea acestei .direcţiuri constante,—acestei entelechii, cum 
o numeă Aristoteles, — de ipoteza animismului primitiv, sau de aceea avitalis-
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mului. Sunt deajuns datele experienţei şi ale observaţiunii comparate. Din 
experienţa şi din observaţiunea comparată învăţăm că natura, atât pe terenul 
faptelor materiale, cât şi pe terenul faptelor sufleteşti, îşi dobândeşte totdeauna 
efectele sale întrebuinţând minimum de forţă, adică după un principiu de or
dine. Ordinea de succesiune a formelor energiei anorganice, o găsim continuată 
în ordinea de succesiune a formelor energiei organice, şi pe aceasta apoi în ordi
nea de succesiune a formelor energiei psihice.

P.e această ordine a succesiunii faptelor din întreaga natură se sprijină 
unitatea valorilor morale, care dau ţinta educaţiei caracterului. In lumina 
acestei filozofii ştiinţifice formarea caracterului apare ca încoronarea operei 
la care participă întreaga natură. Energia naturii, prin ordinea ei de desfăşurare 
se continuă în energia personalităţii. Finalitatea naturii stă în transformarea 
treptată a energiei inconştiente în energia conştienţă a personalităţii. Această 
filozofie ştiinţifică am denumit-o în altă scriere (în Metafizica, Studii Filo- 
solice, VII), cu numele de personalismul energetic.

7. PATOLOGIA VOINŢEI. —In patologia voinţei sunt cuprinse cazurile 
în care constatăm abateri dela cooperarea normală a mecanismului mişcărilor 
cu înlănţuirea motivării voinţei, precum şi-cazurile în care voinţa se arată con
dusă de o altă motivare decât aceea indicată de ordinea morală a valorilor. 
Primele cazuri cuprind: abuliile, ideile persecutorii, impulsiile automate, apra- 
xiile. Cazurile anormale ale motivării cupriad: insanităţile morale şi criminali
tatea în genere.

Abuliile le am descris, în parte, prin exemplele oamenilor slabi de voinţă 
citate mai sus. Bolnavul care nu poate trage sertarul mesei pentru a luă un 
tinibru poştal este un% abulic. Tot asemenea, multele cazuri pe care le găsim 

•^printre psihasteniei, neurastenici, isterici, etc. Quincey, în cunoscuta sa scriere 
Souvenirs d'un mangeur d'opium, arată cum prin repetata intoxicare cu opium 
ajunsese să nu mai poată scrie o scrisoare; să nu mai poată face o mişcare după 
voinţă. El îşi da însă seama de efectele conduitei sale şi îşi faceâ singur repro
şuri. Alţi psihiatri he descriu abuliile sub cele mai curioase forme. Un notar, 
la sfârşitul copierii unui contract, se simte în neputinţă de a-şi semna numele. 
Face semnătura în aer; imposibil să o aştearnă pe hârtie. Năduşeşte, bate din 
picioare, nimic. In sfârşit după aproape trei sferturi de oră reuşeşte să-şi sem
neze numele. Un comerciant îşi pregăteşte bagajele de călătorie; se duce la gară; 
se apropie de ghişeu de unde se cumpără biletele, imposibil însă să se hotărască 
a cumpăra biletul. Un funcţionar stă cu toate hârtiile-gata să le prezinte şefului 
său; este incapabil să se ridice de pe scaun. In toate aceste cazuri bolnavul 
înţelege mişcarea pe care trebuie să o facă; el nu poate dispune însă de mecanismul 
mişcării. Actul este împiedicat, ori prin slăbirea tensiunii nervoase generale 
ori prin insuficienţa funcţiunii unui anumit centru nervos motor, ori prin insu
ficienţa de transmisiune a impulsului nervos. Gând abtiliile privesc incapaci
tatea bolnavului de a articulâ cuvinte, ele se numesc afazii motorii, şi de a 
scrie, agrafii motorii. Afaziile motorii sunt de mai multe feluri,, după locul şi 

-după gravitatea defectelor care împiedică articularea cuvintelor. Sunt simple
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bâlbâieli, când cuvintele pot fi articulate, dar sunt articulate peltic, tărăgănate 
şi nedesluşite. Sunt, bunioară, muşchii care mişcă bubele defectuoşi; atunci 
bolnavul are greutate să pronunţe sunetele o şi ; când limba nu i se poate ridică, 
pierde pe t, şi când limba nu se poate îndoi, pe r şi ş, etc. Când defectul constă 
în lipsa de coordonare a muşchilor articulatori, atunci avem embolofrasia, 
amestecul de cuvinte fără rost, precum şi tot felul de schimbări în compoziţia 
cuvintelor pronunţate: sunete din cuvinte diferite se substitue unele altora, 
anticipează, sau se contaminează. Aceeaş varietate şi la cazurile de agrafie 
motorie. Unii bolnavi nu pot scrie anumite litere, alţii nu pot coordona lite- 

' rele, alţii nu pot legă în mod just mişcările scrisului cu sunetele auzite sau citite.
In deosebire de aceste cazuri, sunt afaziile şi agrafiile sensoriale. Bolnavii 

afazici şi agrafici sensoriali nu pot face mişcările voite, fiindcă ei nu le înţeleg. 
Celor motorii le lipseau funcţiunile centrilor motorii, celor sensoriali le lipseşte 
integritatea funcţiunilor sensoriale, precum şi înţelegerea.

Ar fi un mare progres pentru cunoştinţa cazurilor acestora, dacă am ştî 
localiză centrii nervoşi din a căror insuficienţă funcţională vine boala. Ne-am 
da atunci mai bine seamă de mecanismul mişcărilor, şi cum avem acî de a face 
cu bolnavi, am putea cu succes interveni pentru a aduce vindecarea. Cercetările 
în acest scop nici că au lipsit. Ele au fost chiar numeroase şi persistente. Acela 
care a deschis drumul lor, şi încă cu mare succes, a fost medicul francez Paul 
Broca, care în 1861 a descoperit, în a treia circumvoluţiune frontală din stânga, 
centrul de care depind mişcările articulatorii ale limbagiului. Se distmge acest 
centru, se distruge şi posibilitatea vorbirii. Broca descoperise centrul articula- 
ţiunilor vorbirii. Un fiziolog german, Wemicke, localizează mai târziu şi afazia 
sensorialăîn prima circumvoluţie.temporală din stânga. Topografia mecanismului 
voluntar începuse astfel să fie fixată. Curând după aceste descoperiri o reacţiune 
se produse. Cercetătorii mai noui contestară exactitatea rezultatelor de până 
aci. Insuficienţele funcţionale nu s’ar fi localizând, după ei, aşa de precis geo- 
graficeşte cum s’a crezut la început. Pierre Mărie în Franţa, şi W. Wundt în 
Germania susţin această direcţiune. Adevărul pare a fi pe partea lor. v. Monakow 
care a întreprins revizuirea generală a cunoştinţelor asupra localizărilor cere
brale, (în Die Lokalimtion im Grosshirn, Wiesbaden, 1914) conchide că meca
nismul vorbirii este cu mult mai complicat decât s’a crezut; că în el, pe lângă 
combinaţiunile simultane ale mişcărilor, joacă un mare rol înlănţuirile succesive 
— melodiile kiiietrice, cum el le mai numeşte — şi că pentru acestea în nici 
un caz nu se poate vorbi de o localizare strict spaţială.

Ideile persecutorii şi impulsiile automate dau mecanismului voluntar in
suficienţe de alt gen. In loc de imposibilitatea mişcării voite, avem imposibi
litatea înfrânării unei mişcări pe care nu o voim. Ideea se impune să fie expri
mată în mod silnic, fără motiv şi în paguba chiar a bolnavului. înţelegem 
prin idee, nu numai ideea astractă, ci ori şi ce fel de conţinut al conştiinţei. O 
femeie, povesteşte Kibot, nu putea merge pe stradă fără să fie persecutată de 
gânduhcă are să-i cadă cineva dela vreo fereastră drept înaintea picioarelor. 
Un bolnav îşi uită numele într’o zi, şi de acî înaite rămase persecutat de ideea



294/ CURS DE PSIHOLOGIE. PARTEA III. CAP. VIII

numelui său, de care întreabă pe fiecine cu care se întâlnea. Un altul îşi spală 
mâinile de o suta de ori pe zi. Un altul repetă o strofă obscenă. Mai în toate 
cazurile acestea bolnavii îşi dau seamă de lipsa de raţiune a actelor făcute, 
dar de geaba, ei nu le pot înfrâna. La aceste cazuri aparţin şi acei persecutaţi 
de ideea sinuciderii, de pericole imaginare, etc. Impulsiile automate nu exprimă 
o idee, ci ele impun o mişcare, în mod silnic. Bolnavii repetă un gest; imitează 
bătaia ciocanului; fac grimase; mişcă pleoapele; dau din cap, etc., fără sfîrşit.

Apraxiile sunt cu deosebire interesante. Ele sunt de două feluri: motorice 
şi sensoriale. In apraxiile sensoriale bolnavii nu pot să îndeplinească o mişcare, 
fiindcă au pierdut înţelegerea obiectului pe care au şă-1 mişce, sau a scopului 
pe care îl are mişcarea lor. Un bolnav are, bunioară, în mână un chibrit şi o 
ţigară; în loc să frece chibritul de cutia lui spre a-1 aprinde, freacă ţigara şi 
ţine chibritul în gură. Boala lui este apraxia sensorială. In apraxiile motorice, 
obiectul şi scopul sunt înţelese, dar nu este înţeleasă mişcarea. Un bolnav nu 
puteă să-şi închidă nasturele dela haină; deşi el înţelegeă ce este haină şi ce este 
nasture, nu înţelegeă mişcarea de închidere a na turelui. Cădea mâna sa din 
întâmplare pe nasture, atunci el făceă mişcarea în mod automat, fără să o în
ţeleagă. Apraxiile sunt dar pentru faptele voluntare, ceeace sunt agnosiile 
pentru intuiţii.

Cu termenul «moral insanity», scriitorii englezi au înţeles pe acei lipsiţi 
din naştere de simţul moral. Lipsa simţului moral se constată din rsimptome 
aproape fizice. Acel lovit de «moral insanity» nu simte mila în acelaş grad ca 
alţii; nu este capabil de iubire şi devotament; este crud în apucături; n’are 
priceperea ierarhiei valorilor în motivarea faptelor sale. Altmintreli sănătatea 
sa fizică este bună. Inteligenţa, de asemenea, nu pare să fie în suferinţă. Ceeace 
lipseşte bolnavului este simţul realităţii morale. El nu ştie ce trebuie şi cernu 
Jtrebuie, fiindcă motivele voinţei la el nu se sprijină pe aceleaşi resorturi senti
mentale ca la toţi oamenii. El suferă de un fel de insensibilitate morală. Cazurile 
acestor «moral insanes» sunt destul de numeroase; se pot observă şi în şcoală 
la copii. Sunt copii insensibili la influenţa exemplelor morale, incapabili de a 
aveă remuşcări după fapte rele. De regulă ei sunt mincinoşi şi leneşi.

Din cazurile de «moral insanity» s’ar puteă trage concluzia că abaterile 
dela motivarea normală a voinţei sunt provenite din anumite lipsuri în psi
hicul individului; că aceeace numim «delict» şi «crimă» sunt manifestările natu
rale a unui anumit tip sufletesc, tipul criminal. Aceasta a şi fost părerea lui 
Cesare Lombroso, care a făcut-o cunoscută prin celebra sa scriere din 1875, 
Omul criminal (originală în limba italiană, tradusă în toate limbile). După Lom
broso criminalul este o apariţiune atavică în lumea noastră socială; este omul. 
degenerat şi caracterizat prin anumite stigmate. Sufleteşte este insensibil la 
milă, crud, indiferent, lipsit de emotivitate profundă. Fiziceşte poartă pecetea 
degenerescenţei. Privirea ucigaşului este de ghiaţă şi fixă; ochiul lui este învă
luit în sânge; nasul îi este gros şi adeseori adus ca la bufniţă; falca de jos, osoasă, 
ieşită înainte; urechile lungi; ograjii laţi; părul creţ, des şi închis; buzele sub
ţiri ; dinţii colţoşi ieşiţi afară, etc.; este primitivul dinaintea omului moral.
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Contra lui singura armă de apărare a societăţii este stârpirea. Criminalului 
să nu-i fie permisă însurătoare, — şi când este prins vinovat să fie ucis.

Scrierea lui Lombroso a fost foarte mult discutată, şi a găsit, din primul 
moment, mulţi adepţi. Ea a contribuit într’a largă măsură să deă o intensă ac
tualitate chestiunilor de drept penal. Publiciştii cari i-au urmat însă au amen
dat mult părerea sa asupra crimei şi criminalului. Enrico Ferri, un italian ca 
şi Lombroso, dă o nouă direcţiune cercetărilor. El pune în lumină o nouă lăture 
a problemei, latura socială. Criminalul este, după Ferri, în parte un produs 
atavic, dar în mare parte un produs al patologiei vieţii sociale. Societatea îşi 
are criminalii pe cari îi merită.

Aceasta este direcţiunea care tinde să se impună din ce în ce mai mult 
în ştiinţa criminologiei contimporane. Ea merge paralel cu schimbările de păr 
reri produse şi în ştiinţa psihologiei. Factorul social intră astăzi cu un rol pre
cumpănitor în explicarea psihologică a valorilor şi a motivaţiunii voinţei. Aci 
este câmpul unde se întâlnesc cercetările psihologiei cu cercetările sociologiei.

BIBLIOGRAFIE. Pentru orientare: 'Kafka, TierpsychoJogie (în Eqndbuch der vergîeichenden Psycho- 
logiey B. I, 1922); J. Lindworsky, Experimenteîle Psychologie, 1922; Ludwig. Klages, Ausdruckshewegung 
und Gestaltungskraft, 1921; H. Ebbinghaus, Grundzuge der Psychologie, 3. Aufl., 1911; Th. Ribot, Les ma- 
ladies de la volonti. Paris, Felix Alean; J. Froebes, Lehrbuch der exper. Psychologie, II, 1920; Th. Lipps, 
Fuhlen, Wollen und Denken, 1907. In aceeace priveşte tehmea îa aplicaţiunile pedagogice: R. Schulze, Aus 
der Werkstati der exper. Psychologie und Pedagogik, 3. Auil’, 1913. Scrieri mai vechi dar mult cetite şi care 
au influenţat mult psihologia de odinioară: Charlton Bastian, Le cerveau organe de la pensie, 2 voi. (tr. fr. 
Paris, FelixAlcan, 1882); A.Bain, Les imotions et la volonti (Paris, trad.1885); A. Fâre, Sensaiionet mouve- 
meni (Paris, 1887); Luciani, Sur Veseitation micanique des cerUres sensiiivo-moteurs de Vicorce cirihrale (Arch. 
ital. de biologie, 1883). Scrieri speciale: C. v. Monakow, Die LokaUsation im Grosshim und der Ahbau der 
Funktionen durch kortikale Herde, 1914; *L. Edinger, Vorlesungen uher den Bau der nerv. Zentralorgane, 1911; 
J. S. Szymanski, Vnters. iiber eine einfache natiirliche Reaktionstătigkeit (Psychologische Forschiing, II); 
Binet et Vaschide, Riparation de la fatigue musculaire (Ann^e pşych. 1898); Joteyko, La fatigue, 1920; 
Kraepelin, Psychologische Arbeiten, cu începere dela 1896; R. S. Woodworth, Le mouvemeni, Paris, 1903; 
N. Ach, Ueber die Willensiăiigkeit und das Denken, 1905; Idem, TJeber den Willensakt und das Temperament, 
1910; Barrett, Motive-iorce and rnotivation-iracks, London, 1911; Lahy I. M., Eiude exp. de Vadaplion psycho- 
physiologique sur ades volontaires brefs et intenses (Journ. de psych. norm. et pathol., 1913, Paris); Koffka, 
Zur Analyse der.Vorsiell. und ihrer Gesetze, 1912; Meumann E., Intelligenz und Wille, 1912; Watt, Exp. 
Beiirăge zu einer Theorie des Denkens (Arch. fiir die ges. Psych., IV); J. Lindworsky, Der Wille, 1921; J. 
Geiser, Lehrbuch der allg. Psychologie, II, Cap. XV, 1920; Pierre J net, Les midications psychologiques, 
3 voi.. Paris, 1920; W. Wundt, Grundz. derphys. Psychologie, B. III, m. multe ediţii. Biblio^afia problemei 
cau’acterului şi temperamentului este foarte întinsă. ‘Multe scrieri însă sunt fără valoare ştiinţifică. Semnalăm 
dintre cele care pot a,jută unui studiu ştiinţific: Paulhan, Les caracteres. Paris, 1902; Malapert, Le caractire, 
1902; E. Hirt, Die Temperamente, 1905; Heymans, TJeber einige psychologische.Korrelationen (în Zeitschrift 
f. angew. Psych., 1908); Heymans und Wiersma, Die Korrelationen der Akiivităt, Emotionalitătund Sekundăr- 
iunktion (în Zeiischriji f. Psych., 1909); Klages, Prinzipien der Charakterologie, 1910; Elsenhans, Charakter- 
bildung, 1915. O anterioară scriere a autorului. Caracterul^ mecanismul actului voluntar, în Puterea Sufle
tească, voi. II, prezintă în mod unilateral faptul voluntar şi caracterul. Datele acelei scrieri sunt completate 
prin paginile de mai sus. Patologia voinţei este pe larg exemplificată în toate scrierile de psihiatrie. Un 
rezumat clar îl dă Th. Ribot în Les maladies de la volonti. Paris, f. Alean. De educaţia voinţei şi a carac
terului să ocupă pe larg tratatele de pedagogie. In limba română. între altele : Payot, Educaţiunea voinţei, 
trad. de N. Pandelea; G.G. Antohescu, Din problemele pedagogiei modeme. Bucureşti, 1923. Bibliografia 
asupra criminalităţii şi criminalului este dată complet în voi. III din Handbuch der vergîeichenden Psycho
logie, editat de G. Kafka, Mtinchen 1922.



PARTEA IV
PSIHOGENEZA ŞI PSIHOLOGIA SOCIALĂ

CAPITOLUL I
1. Mecanica şi geneza conştiinţei. Ignorabimus? — 2. Ipotezele fizice şi chimice. 

— 3. psiho-fizica: — 4. Interdependenţa conştiinţelor individuale. — 5. Ipotezele din 
filozofia biologiei* — 6. Sistemul nervos şi geneza conştiinţei. — 7. Deîa instinct 
la conştiinţă.

1. MECANICA ŞI GENEZA CONŞTIINŢEI. IGNORABIMUS? - 
înaintea noastră stă un om care istoriseşte cu emoţie fapte petrecute. 
El a fost prezent la scene dureroase, care l-au impresionat. Omul nostru le 
povesteşte, manifestându-şi acî compătimirea, acî indignarea. Noi îl înţelegem 
câtă vreme izbutim să ne substituim conştiinţei lui şi interpretăni cuvintele 
lui din'perspectiva cu care îl urmărim cu eul nostru. Par’că vedem distinc- 
ţiunea între faptele istorisite şi reacţiunile conştiinţei care istoriseşte: de fapt 
nu le vedem atât pe acestea, cât interpretăm datele observaţiunii noastre in
terne, care, se substituesc treptat manifestărilor omului nostru. Să oprim însă 
orice substituire. Să considerăm pe omul nostru ca un manechin fără suflet, 
şi să interpretăm cuvintele, gesturile lui ca pe nişte fapte curat fiziologice. 
Este o operaţie cam dificilă, fiindcă însufleţirea a ce Geamănă prin ma
nifestări cu omul este o tendinţă învechită şi greu de oprit,_ dar să o încercăm. 
Iată omul nostru văzut ca un manechin, în came şi oase, cu toate proprie
tăţile şi funcţiunile materiale ale .unui organism biologic, fără suflet. Din 
simplă curiozitate ştiinţifică, să începem acum, fără a recurge la sprijinul pe 
care îl dă analogia observaţiunii interne, să fixăm în mod obiectiv distincţiunea 
de care am vorbit, servindu-he numai de noţiunile uzuale ale biologiei. Unde 
să tlinia de demarcaţie între ceeaco este pove tit, adică impresiune din.mediul 
extern, şi între reacţiunile conştiinţei de «eu» ale omului nostm? La suprafaţa 
corpului, cum s’ar puteâ crede în primul moment, în nici un caz. Suprafaţa 
corpului desparte corpul omului nostm de restul corpurilor din natură, dar 
dincoace ca şi dincolo de această suprafaţă rămânem tot în lumea corpurilor 
materiale. In locul vibraţiilor razelor de lumină, a ondulaţiilor sdnore şi a 
diferitelor procese mecanice externe, avem iritaţiunea neuronilor din retină, 
din urechia internă, din întinsa reţea a neuronilor care sunt presăraţi sub 
epidermă, etc., avem înlocuirea unor fapte fi^co-chimice prin altele, dar
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faptele rămân de aceeaş natură, explicate prin aceleaşi legi; suntem tot în 
lumea corpurilor, tot în lanţul formelor energiei naturii. Iritaţiuneă neuro
nilor periferici se transmite mai departe la alte grupe de neuroni, şi dacă omul 
nostru ar fi transparent la j)rivirea noastră, şi am puteă să urmărim toate 
actele fiziologice care însoţesc iritaţiunea primitivă pe care el o primeşte 
prin excitaţia externă, am vedeă că lanţul acestor acte nu este nici- unde 
întrerupt, sau transformat în aşa fel pentru a face loc unei schimbări de per
spectivă; distincţiunea între actul de conştiinţă şi obiectul asupra căruia se 
îndreaptă conştiinţa nu se poate ilustră în lumina faptelor materiale: aceste 
fapte rămân uniform aceleaşi. Actul conştient însă este o rupere a uniformi
tăţii materiale; a fi conştient este a fi legat de un «eu» în opoziţie cu ceeace 
nu aparţine eului. Conştiinţa este reacţiunea proprie a eului, în opoziţie cu na
tura. Totuşi fiziologiceşte, nici eul, şi cu atât mai puţin actele de reacţiune ale 
eului, se pot distinge de restul faptelor care se petrec în trupul omului nostru.

Această împrejurare a şi făcut pe majoritatea fiziologilor contimporani 
să renunţe la o explicare a faptelor de conştiinţă. Fiziologul berlinez, Emil 
Du Bois-Keymond, încă din 1872, într’o cuvântare rămasă celebră: JJeber 
die Grenzen des Naturerkennens (tradusă şi în româneşte de Titu Maiorescu) 
ajunsese la această hotărîre. Ce fel de4 legătură să fi existând, zice el cu această 
ocazie, între anumite mişcări ale atomilor creierului meu deoparte, şi faptele 
originare, care nu se pot mai departe defini: eu simt durere, eu simt plăcere, 
am gustul de dulce, mirosul de roză, aud un ton de orgă, văd culoarea roşie; 
sau am convingerea, tot aşa de originară, eu exist ? Este de neînţeles cum unor 
atomi de carbon, azot, hidrogen, oxigen, etc., din corpul meu să le înceteze 
indiferenţa faţă de poziţiunea şi mişcarea lor mecanică, pentru a luă o atitu
dine conştientă. Şi el conchide cu cuvântul ignorabimus, care de atunci a devenit 
cuvântul de ordine al tuturor acelora cari se împotrivesc la aplicarea metodelor 
exacte ştiinţifice în psihologie. «îgnorabimus» vrea să Z4îă anume, că voni 
ignoră pe veci cum se produce faptul de conştiinţă din faptele materiale care 
îl condiţionează.

Dacă analizăm însă mai de aproape raţionamentul lui Du Bois-Keymond, 
vedem că el cuprinde în ignorabimus, nu atât o condamnare a explicării con
ştiinţei, cât mai mult o condamnare ca fiziologia să rămână pe veci la starea 
de ane^ţă a mecanicei. Căci evident, psihologia nu va puteă profită întru nimic 
de explicarea pe care o va da fiziologia, câtă vreme fiziologia îşi va întemeiă 
cunoştinţele sale pe noţiunile mecanicei pure. Du Bois-Keymond consideră 
în atomele materiale, care iau parte la funcţiunile organismului, numai proprie
tăţile fizice, şi mai ales mecanice ale acestora, şi încă şi dintre acestea numai 
pe cele vizibile, fiindcă dânsul vorbeşte de poziţiunea şi de mişcarea atomelor 
ca de ceva vizibil; dar să fie în realitate oare materia atomelor redusă pe veci 
la această definiţie? Să nu fie în materie şi alte proprietăţi decât cele me
canice; şi ştiinţa să nu poată fixă aceste alte proprietă(ţi în noţiuni diferite 
de cele mecanice? Nouii biologi înclină tocmai spre răspunsul afirmativ. Unul 
dintre ei, şi dintre acei cu autoritate recunoscută, Etienne Kabaud (EUmenis
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de biologie gMmle, Paris, 1920) o spune lămurit. Ceeace interesează pe biologul 
de astăzi nu este atât simpla enumerare a corpurilor care intră în constituţia 
materiei organice, nici proprietăţile fizice ale acestor corpuri izolate, ci forma 
şi condiţiunile, în care aceste corpuri intră în corelaţiune, şi odată intrate în 
corelaţiune, felul cum ele se manifestă, ca unităţi organice, faţă de mediul în 
care trăesc. Toată grija biologului trebuie să se îndrepte spre unitatea funcţio
nală care înlocueşte simpla grupare la olaltă a elementelor materiale; el trebuie 
să explice cum această unitate se conservă, se diferenţiază şi se reproduce. 
Proprietăţile fizice există, indiferent de formarea unităţilor organice; ele sunt 
ale elementelor materiale libere de orice legătură cu vieaţa, sau eliberate prin 
moarte de vieaţă; proprietăţile fizice sunt ale substratului -material încă 
nediferenţiat în forme organice. Cu apariţia vieţii, apar unităţile indivizilor 
organici, şi cu acestea funcţiunile noui biologice, care se adaugă proprietăţilor 
fizice. Du Bois-Keymond făceă greşeala să caute explicarea celei mai com
plexe funcţiuni biologice a conştiinţei, în poziţiunea şi mişcarea atomelor ma
teriale luate indiferent de unitatea organică în care ele trăesc; el se aştepta 
adică să vadă rezultând conştiinţa, ca un reflex al mişcării materiei uniforme, 
:şi nu ca o funcţiune a individualităţii. Bine înţeles, că din acest punct de vedere, 
el a avut toată dreptatea să conchidă, că aşteptarea îi va fi zadarnică.. Dar 
psicologul care adoptă punctul de vedere al nouei biologii, nu poate consi
deră concluziunea lui Du Bois-Keymond decât ca o anticipare nejnstificată.

2. IPOTEZELE FIZICE ŞI CHIMICE. — Să vedem acum, mai departe, 
ipotezele pe care le găsim la alţi oameni de ştiinţă pentru explicarea originei 
conştiinţei. Un prim grup de ipoteze îşi caută sprijin în structura anatomică 
a sistemului nervos. Acesta este grupul localizatorilor topografici. Fiecare fapt 
sufletesc îşi are localizarea lui în topografia materiei nervoase. Gradele de 
conştiinţă a faptelor sufleteşti ar fi şi ele localizate anatomiceşte. Impre- 
siunea de simplă culoare, în anumiţi neuroni; impresiunea de suprafaţă 
colorată, în alţi neuroni; impresiunea de corp colorat, în alţi neuroni; iar 
Înţelegerea semnificaţiei corpului, în alţi .neuroni, etc., aşa că la fiecare clasă 
de fapte sufleteşti ar corespunde o diferenţiare anatomică precisă. Vieaţa 
sufletească s’ar ceti din fizionomia pe care o prezintă sistemul nervos.- Forma 
şi poziţia elementelor nervoase joacă în explicarea dată de aceste ipoteze, 
rolul principal. Anatomul H. Munk poate trece drept reprezentantul de 
frunte al grupului. Adepţii lui mergeau până a crede că în fiecare neuron 
stă localizată câte o anumită stare sufletească, şi nu odată s’a exprimat în 
lândul lor părerea că numărul stărilor sufleteşti este direct proporţional cu 
numărul de neuroni pe care l-ar fi având animalul.

Explicarea psihologică pe care reuşeşte să o dea acest grup de ipoteze 
nu o putem numi greşită; ea este insuficientă. Această insuficienţă se dove
deşte de îndată ce voim să ne ajutăm cu ele pentru explicarea faptelor 
sufleteşti complicate; în primul rând, a atitudinii eului faţă de intuiţia sensi
bilităţii externe, atitudine inerentă fiecărui act de conştiinţă. Unde este loca
lizat eul? Intr’un neuron, ori într’un grup de neuroni? Ce structură anatomică
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are vieaţa sufletească internă, în deosebire de sensibilitatea externă? Este 
destul a se informă cineva de răspunsurile care se dau la aceste întrebări, pentru 
a constată insuficienţa explicărilor pe care le pot da ipotezele localizărilor topo
grafice. Cu toate acestea, aceste ipoteze pot aduce încă foloase apreciabile, 
când ele se restrâng la explicarea vieţii simţurilor şi când, fără să intre în 
analiza faptelor conştiente, dau o caracterizare a vieţii sufleteşti ca totalitate, 
faţă de vieaţa biologică.

Un ai doilea grup de ipoteze caută să pătrundă mai adânc cu explicarea. 
Forma anatomică este un produs al activităţii lăuntrice a elementelor nervoase, 
iar poziţia topografică este şi ea rezultatul evoluţiei organismului. Adevărata 
explicare trebuie căutată în felul activităţii elementelor. Forma şi poziţia 
stau la suprafaţă ca simple orientări pentru omul de ştiinţă, nu ca explicări. 
Activitatea lăuntrică este cheea enigmei. Dar în ce constă această activitate? 
Şi înainte de toate in ce direcţie trebuie căutată această activitate? Aci se 
ivesc divergenţe; multe şi profunde. Unele ipoteze urmează, pentru găsirea 
acestei activităţi, drumul analizei. Ele socotesc că analizând cât mai în 
adânc organismul animal, este dată posibilitatea să se dea de urma activi
tăţii, care stă la baza formei organice. Alte ipoteze iau drumul desfăşurării 
în timp şi spaţiu a organismelor vieţuitoare. Acestea socotesc că activitatea 
căutată se desvăluie. mai bine din studiul comparativ al formelor şi manifestă
rilor care se succed, decât din analiza unui organism dat. Cele dintâiu sunt ana
litice ; cele din urmă comparative, sintetice. Intre cele dintâi, este natural ca 
locul de frunte să-l ocupe ipotezele care înclină spre activitatea chimică, — 
obiectul de preferinţă al cercetărilor prin metodele analitice.

Vieaţa sufletească, în special conştiinţa, ar fi datorite proprietăţilor şi 
proceselor chimice din organism. Biologii adepţi au grija să adauge că aceste 
proprietăţi şi procese nu sunt acelea ale Chimiei organice, satfale Fizico-Chimiei, 
ci sunt ale Chimiei biologice; ele presupun la baza lor caracterizarea chimică 
a organismului animal. Fiecare specie de animal îşi are în mediul său intern 
o individualitate chimică constantă, pe care o putem verifică oricând prin reac- 
ţiunile ei. Cu cât specia este mai apropiată de om, cu atât şi individualitatea 
•este mai constantă. Chiar în lăuntrul aceleiaşi specii, individualitatea diferă 
dela clasă la clasă, chiar dela familie la familie. Fiecare organism lasă să 
pătrundă în mediul său intern numai ceeace este potrivit constituţiei sale 
chimice şi respinge ceeace nu este potrivit cu acest mediu. Experienţele care se 
fac injectând sânge dela un animal la alt animal de specie diferită, probează 
că albuminele din plasma sângelui fiecărui animal au o specificitate de ori- 
.^ină, care se menţine aceeaş în tot timpul vieţii animalului; aşa că fiecare 
•animal are o constituţie chimică deosebită, care ar explică morfologia lui 
deosebită şi manifestările lui deosebite. Intre aceste manifestări este probabil, 
zic partizanii acestor ipoteze, să se găsească şi manifestările sufleteşti. Unele 
din acestea, anume cele elementare, din vieaţa simţurilor, se pleacă, în adevăr, 
explicării chimice cu cea mai mare uşurinţă. J. Loeb a explicat în felul 
Acesta tropismele. înaintea lui mulţi alţii încercaseră în acelaş fel să
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explice sensaţiile interne şi în special durerea, cum a încercat Meynert. 
Hering consideră diferenţiarea culorilor ca rezultatul a două procese chimice 
inverse ale. substanţelor din retina ochiului şi anume: procesul de desasimi- 
lare (care dă roşu, galben, alb) şi de asimilare (care dă verde, albastru, negru). 
Unii merg mai departe cu rolul desasimilării şi asimilării. A. Herzen, 
bunăoară, într’o scriere foarte răspândită, pe la sfârşitul secolului trecut 
(Le cerveau ei Vactivitâ cârâbrale, 1887), explică faptul conştiinţei din desiu- 
tegrarea elementelor nervoase centrale, iar faptul invers conştiinţei, somnul, 
din integrarea aceloraşi elemente; procese care sunt evident identice cu acelea 
de care vorbeşte şi Hering. Dar cum se depărtează de activitatea elementară 
a simţurilor, explicarea pe baza activităţii chimice devine vădit insuficientă. 
Activitatea chimică o înţelegem la actele sufleteşti complicate, ca o condi- 
ţiune necesară, dar nu ca o cauză genetică, aşă cum ar cere psihologia. Sunt 
dealtmintreli acte sufleteşti care numai cu greutate pot fi explicate prin pro- 
cese chimice, şi care se produc la fiece moment. Astfel este din experienţă 
cunoscut de fiecare, actul reprezentării unei impresii ce a trecut odată prin 

I conştiinţă. Ori şi ce impresie lasă urme în sistemul nervos. Aceste urme con- 
stituesc, atât condiţiile de anticipaţie a le impresiilor noui, cât în acelaş 
timp şi condiţiile de integrare ale imaginii de obiect. Este faptul obişnuit al 
intuiţiei lumii externe. Cum să ne explicăm conservarea, şi cu deosebire 
reproducerea reprezentărilor? Reproducerea face să ne gândim mai curând la, 
o mişcare fizică decât la un proces chimic. Apoi, aceste reprezentări au par
ticularitatea de a se ţine lanţ între ele: de a rQvenî într’o ordine, şi de a se pierde 
după anumite legi. Ceva mai important: analogiile şi similitudinile joacă la 
ele un rol foarte mare. Reprezentări lăsate de impresii produse în bloc, se 
Jirimiţează şi intră în combinaţiuni diferite, după motive diferite. Se stabi
lesc astfel solidarităţi de succesiune şi solidarităţi spaţiale între reprezentări, 

, care mu pot fi puse decât cu multă greutate în legătură cu fenomenele chimice. 
Toate aceste greutăţi, la care se adaugă negreşit şi acelea 'pe care le întâmpină 
explicarea faptelor complicate de conştiinţă, au făcut pe mulţi psihologi să 
încline spre ipotezele cari caută explicarea conştiinţei în activitatea dinamica 
a elementelor nervoase, şi să menţioneze activita^a chimică numai la rari 
ocaziuni. Aproape nu există carte de psihologie astăzi, care să nu sc ser
vească de o ipoteză cu caracter dinamic. Th. Ribot este cel mai autorizat 
şi cel mai fecund propagator al acestei direcţiuni. i)eiitru Ribot, baza mai 
tuturor faptelor sufleteşti este mişcarea. «Dispoziţiuni dinamice», «tendinţe», 
«mişcări inconştiente», sunt expresiuni cari revin aproape la fiecare pagină 
în scrierile lui. Şi aceste scrieri sunt numeroase şi foarte apreciate. Şcoala 
lui este încă în mare favoare în Franţa.

De regulă ipotezele dinamiste merg împreună cu/acele bazate pe chimie, 
completându-se unele prin celelalte. Cele bazate pe chimie au câştigat 
chiar un nou avânt în ultimul timp. Cercetările ultime au găsit, între altele, 
că fenomenele de creştere la plante şi animale se explică în parte prin auto- 
catalyze, adică prin accelerarea pe care o dobândesc upele reacţiuni chimice



IPOTEZELE FIZICE ŞI CHIMICE 301
graţie produselor însăş pe care ele le scot la iveală. Cu alte cuvinte, s’a găsit 
că unele reacţiuni chimice se întreţin şi sporesc prin simpla lor desfăşurare, 
şi prin această particularitate asigură creşterea organismului. .Aceasta ar' 
explică şi particularitatea integrării actelor sufleteşti^ în anumite serii de succe
siune, despre care vorbiam mai sus. S’au descoperit apoi corelaţiuni strânse 
între multe acte sufleteşti şi secreţiuni interne, care numai lasă îndoeală asupra 
valorii ipotezelor bazate pe chimia organismului. In această privinţă, fără a 
mai vorbi de vieaţa sexuală care de mult se ştie că stă sub dependenţa secre- 
ţiunii glandelor sexuale, se pare, după concluziile lui J. Loeb, că şi desvol-’ 
tarea simţului vederii stă sub determinismul factorilor chimici. Adausul unei 
mici cantităţi de cyanură de potasiu, sau o scădere de temperatură, aduc o 
scădere de oxidări şi cu acestea o regresiune a vederii la unele animale. Dimen
siunea şi poziţia ochiului se află, la toate organismele, sub dependenţa 
reacţiunilor chimice. Acum de curând s’a constatat, că numărul faţetelor pe 
care îl prezintă organul vederii la insecte,- variază cu gradul de temperatură 
în care trăesc acestea. Cu urcarea temperaturii, scade numărul faţetelor; iar 
cu scăderea temperaturii, sporeşte. Aceeaş corelaţie în multe alte manifes
tări ale vieţii de relaţiune. Nu este funcţiune nervoasă pe care să n’o găsim 
condiţionată de factori chimici. Diferenţierea chiar a funcţiunii nervoase este 
precedată de o diferenţiare a afinităţii neuronilor pentru anumite substanţe 
chimice, precum rezultă implicit din’ experimentarea' cu otrăvuri. .S’a constatat, 
în această privinţă, că fiecare otravă nu atacă tot felul de ţesuturi nervoase, 
ci atacă cu preferinţă o anumită clasă de neuroni lăsând pe ceilalţi neuroni 
să funcţioneze neturburaţi. Fenolul şi derivatele lui atacă celulele nervoase 
motorii, făcând să crească activitatea1 acestora şi lasă pe celelalte neatinse. 
Strichnina are preferinţă pentru celulele intermediare care pun o legătură între 
celulele sensitive şi motorii. Otrava curara, după cum au demonstrat de mult 
experienţele clasice ale lui Claude Bernara, paralizează terminaţiile ner
vilor motorii din muşchii dungaţi, lăsând intacte toate celelalte elemente ale 
sistemului nervos şi muscular. Atropină paralizează numai terminaţiile 
nervilor din glandele interne şi pe acelea ale nervului vagus care dnceda inimă. 
Nicotină influenţează altfel neuronii din sistemul simpatic, şi altfel neuronii 
din sistemul nervos central. In sfârşit, se cunosc de mult efectele de anestezie 
ale cocainei, când aceasta este aplicată pe terminaţiile nervilor periferici. 
Prin urmare fiecare fel de neuroni îşi are otrăvurile sale speciale şi deci afini
tatea sa chimică specială. Ipotezele cliimiei sunt foarte ademenitoare.

Aceace susţine totuş creditul ipotezelor bazate pe mişcarea dinamică este 
uşurinţa cu care ele pot fi concepute. Mişcarea sub diferitele ei forme fizice: 
oscilatoare, vibratoare, în formă de vârtej, în formă de polarizare, etc., oferă 
ilustraţiuni uşor de prins şi care servesc tot aşa de uşor la explicările prin ana
logii. Apoi mişcarea are şi avantajul de a se comunică cu înlesnire, şi la mari 
distanţe. Ea străbate^ sub formă de vibraţii universul întreg. Ea este lumină, 
sunet, magnetism, greutate. Este baza cea mai potrivită pentru a explică 
relaţii!nile dintre organismul animal şi mediul extern.' O singură scă-
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<Jere au ipotezele bazate pe mişcarea dinamică, anume, ele nu fac parte îndestul 
individualităţii organismului. In ipoteza că vieaţa' de relaţiune a organis
mului s’ar reduce la manifestările mişcării, individualitatea nu se precizează 
nici măcar atât cât se precizează aceeaş Individualitate în ipoteza explicării 
prin procesele chimice. Şi aceasta, trebuie recunoscut, este o mare scădere. 
Ea indritueşte, contra ipotezelor alcătuite pe baza fizicei, învinuirea ce se făceâ 
şi contra vechiului materialism. Deaceea, partizanii lor mai prudenţi nu uită 
să le completeze cu acelea alcătuite pe baza chimiei, care dacă nu scapă cu totul 
de aceeaş învinuire, au totuş o poziţiune mai bună. Ipotezele fizice şi chimice 
înlesnesc biologiei o adâncă înţelegere cauzală a organismului şi prin urmare o 
bună pregătire pentru înţelegerea vieţii. Presupunând că experienţa viitorului 
le va confirmă pe deplin, vom ajunge, mulţumită explicărilor date de ele, să 
înţelegem unde si cum se produce vieaţa organismelor animale, şi chiar vom 
înţelege forma manifestărilor sub care se prezintă această vieaţă. Va fi un mare 
progres pentru biologie, fără îndoeală. Dar înţelegerea actelor de conştiinţă, 
va veni şi ea odată cu acest progres? Pregătirea ei da, dar înţelegerea însăş, 
adică înţelegerea pentru ce şi cum actele de conştiinţă se succed şi se întru
pează, nu. Din înţelegerea conştiinţei nu poate lipsi faptul individualităţii, — 
şi pe acesta nu-1 pot da ipotezele susţinute pe metodele analitice fizico-chi- 
mice, cu toată grija ce au partizanii lor, mai ales acei de partea chimiei, de 
a ne satisface această cerere. Individualitatea fizico-chimică nu corespunde 
la individualitatea conştientă. Ea nu corespunde pe deplin nici la cea biolo
gică. Vieaţa biologică, adică vieaţa în genere în afară de conştiinţă, cuprinde 
în sine ceva mai mult decât ceace rezultă din sinteza elementelor fizico- 
chimice. Vieaţa aduce cu sine o autodeterminare, pe care nu o putem explică 
din elementele fizico-chimice^ Un agent extern, fie s. exi un izvor de lumină,, 
o presiune mecanică sau acustică, o radiaţiune sau infuziune chimică, etc., 
iritează terminaţiile unui nerv periferic, şi această iritaţie se propagă mai 
departe şi produce reacţiunile organismului animal. Keacţiunile organismului 
nu sunt pur şi simplu efectele echivalente ale energiei comunicate de agentul 
extern. Agentul extern a provocat (a declanşat) iritaţia nervului, dar nu s’a 
transformat el în iritaţie. Intre reacţiunile organismului şi proprietăţile agen
tului extern, nu există nici o înlănţuire cauzală, cum există, bunăoară, între 
numărul de calorii care se comunică unui corp şi dilataţia pe care o ia acesta 
în urma creşterii de temperatură. Agentul extern provoacă iritaţiunea, felul 
iritaţiei însă depinde de nerv, care îşi are natura sa proprie. Această natură 
proprie a iritaţiei, după nervul în care se produce, şi nu după agentul extern^ 
a denumit-o celebrul fiziolog Johannes Mueller (1801—1857), şi cu el toţi 
fiziologii contimporani, energia specifică a nervilor. Ca iritaţia nervului sunt 
toate funcţiunile organismului. Acestea sunt provocate de mediul exteni, dar 
ele nu se explică prin simpla extindere asupra lor a legilor fizico-chimice. In 
aceasta stă autodeterminarea de care vorbiam.

Autodeterminarea vieţii nu trebuie înţeleasă ca o exceptare de sub legile 
naturii. Ea nu atrage după dânsa, nici «liberul arbitru», nici «principii vita-
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liste», nici măcar «anti-materialismul»; ea implică numai metode de cercetare 
deosebite pentru biologie, şi ipoteze proprii în vederea unei alte explicări, decât 
explicarea fizico-chimică.

Autodeterminarea devine şi mai pronunţată în vieaţa conştientă. Este 
un adevăr banal pentru toată lumea astăzi că un act de conştiinţă nu se 
explică din elementele sale, ci pentru explicare el trebuie să fie pus în legătură 
cu totalitatea vieţii conştiente a individului în care se petrece. Cel mai elenrentar 
act de conştiinţă este în funcţie de individualitatea întreagă a celui în care 
acest act se petrece. Impresiuni de culoare, de sunet, de presiune, etc., în abstract 
nu există; ceeace există psihologiceşte, ca impresiuni, sunt interpretările 
unei conştiinţe de om. Un om adormit are alte impresiuni ca 4in om atent, şi 
up om atent alte impresiuni ca un om neatent. Aceleaşi excitaţii externe,, 
uneori devin conştiente, alte ori devin pe jumătate, şi alte ori nu devin de loc 
conştiente. Existenţa lor în conştiinţă este condiţionată de stările acestei con
ştiinţe, iar nici de cum de stările' agentului extern care le provoacă.

3. PSIHO-FIZICA. — Un mare număr de psihologi, din a doua jumătate 
a secolului trecut, au avut convingerea, că deşi vieaţa conştientă se deosebeşte 
de procesele fizico-chimice, totuş cea mai bună metodă pentru studiul ei este 
tot aceea a cercetărilor experimentale fizice, mai ales dacă seria proceselor ' 
fizico-chimice se ţine bine separată de seria proceselor psihice. Aceşti psihologi 
s’au trudit să găsească, în primul rând, legea după care lumea psihică se acordă, 
cu lumea fizică, în ceea ce priveşte raporturile de cantitate dintre elementele 
lor. Creşte intensitatea agentului extern, care produce o impresiune subiectivă, 
în ce raport creşte noua impresiune subiectivă faţă de cea veche? Există un 
raport constant între psihic şi fizic? Aceste întrebări aduceau apoi implicit, 
şi întrebarea dacă există în lumea psihică o unitate de măsură, după care 
să se poată aprecia creşterile subiective, întocmai ca şi creşterile din lumea 
fizică. Iar problema unităţii de măsură îndreptă atenţia asupra impresiunilor 
minimale, care constituesc la fiecare simţ aşa zisul prag al conştiinţei, fiindcă 
a ieste impresiuni minimale deşteptau bănueala, că ar fi având un raport cu 
unitatea de creştere a procesului psihic. Acestea şi multe asemenea întrebări 
plecau din convingerea, că lumea psihică deşi deosebită de lumea fizică, se 
poate totuş studia după metodele acesteia din urmă, din momentul ce se ţine 
seamă pentru ea de o unitate specială de măsură.

Kezultatele n’au corespuns aşteptărilor pe care şi le făcuse aceşti psiho
logi. Cunoscute sub denumirea generală de rezultate ale psiho-fizicei, ele au 
stabilit prea puţine cunoştinţe noui. Cea mai de valoare dintre acestea este 
legea la care ajunsese, încă dela început, E. H. Weber (1795—1878), fiziologul 
care fără să fie psiho-fizician a deschis totuş deodată cu cercetările lui asupra, 
simţului muscular, calea cercetărilor de psiho-fizică; legea pe care a com
pletat-o apoi G. vTh. Fechner, dându-i şi aparenţa de exactitate matematică, 
şi anume: în lumea psihică creşterea de intensitate corespunde la logaritmul 
creşterii de intensitate fizică. Sau, cum formulează G. Th. Fechner (1801—^1887): 
s=K. log. adică intensitatea senzaţiei (s) este proporţională cu logaritmul
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catului ieşit din împărţirea intensităţii totale a energiei agentului extern (R) 
cu intensitatea minimală cerută de pragul conştiinţei (r).

Laboratorul de psihologie, experimentală dela Universitatea din Leipzig, 
înfiinţat de W. Wundt, a fost mulţi ani dearândul, izvorul cel mai productiv 
al acestor cercetări de psiho-fizică. Ele se găsesc rezumate în mod critic în ma
nualul de psihologie al lui Wundt, Grundzuege der 'physiologischen Psychologie, 
trei volume mari, în 6 ediţiuni, astăzi. W. Wundt, însuş, cu toată munca 
închinată psiho-fizicei, n’a rămas credincios metodei pînă la sfîrşit. Pe când îh% 
laboratorul condus de dânsul, discipolii persistau să măsoare creşterea minimală 
a sensaţiunilor şi să aducă date noui în sprijinul legii psiho-fizice, el personal 
in au gură vastele cercetări asupra psihologiei popoarelor,- cari depăşeau cu 
desăvârşire metodele psiho-fizicei. Felix Krueger, unul din discipolii lui Wundt, 
are meritul de a fi văzut această discordanţă şi de a fi afirmat cu curaj ster- 
piciunea metodelor psihofizice (Felix Krueger,* Ueber Entwickluhgspsychologie, 
ihre sachliche und geschichtUche Notwmdigkeit, Leipzig, 1915).

4. INTERDEPENDENŢA CONŞTIINŢELOR INDIVIDUALE. — O bună 
explicare a actului conştient nici pe urma reducerii lui în elemente fizico-chi- 
mice, nici prin introducerea lui într’un paralelism psiho-fizic, nu poate veni; 
singura cale justificată logic este aceea care duce direct în miezul genezei ac
tului de conştiinţă însi^. Actul conştient este o manifestare a vieţii de rela- 
ţiune între indivizi. El. nu se poate explică izolându-i şi analizându-i con
ţinutul, ca pe un fapt pe care îl găsim studiat de ştiinţele fizico-chimice, căci 
el izolat n’are înţeles; el nu se poate explică nici punându-1 în raport cu un 
mediu anonim biologic, fiindcă raportul cu un asemenea mediu în-ă nu-i (jă 
înţelesul lui deplin; actul conştient nu se poate înţelege decât îiitr’o vieaţă 
de relaţiune între oameni, adică într’o comunitate de conştiinţe. Această inter
dependenţă între conştiinţe o şi au în vedere filozofii contimporani, cari defi
nesc conştiinţa ca un produs social — ca o fiică a societăţii. Este, dealtmin- 
treli, un ădevăr bănuit de mult de toţi filozofii mari ai antichităţii. Aristotel 
l-a exprimat destul de clar. Dar un folos real după urma acestui adevăr nu 
l-a putut aveă psihologia nici până astăzi, din cauza marelui amestec de spe- 
culaţiuni nefundate cu care tot filozofii îl ţineau învăluit. Să încercăm a da 
la" o parte toate speculaţiunile nefundate şi să completăm apoi vechiul adevăr, 
pentru a-1 folosi mai bine, cu rezultatele pozitive ale ştiinţei de astăzi. Să pro
cedăm în mod sistematic, căci aci este una din problemele fundamentale ale 
psihologiei.

Actul de conştiinţă depinde de o comunitate de conştiinţe. Prin aceasta 
el nu se pune în opoziţie cu natura actelor biologice în genere, cum cred unii 
filozofi cari opun determinismul soeial determinismului biologic, ci el desăvârşeşte 
evoluţia pe care o urmează vieaţa tuturor organismelor. Vieaţa implică 
corelaţiune de funcţiuni, înlăuntrul organismului animal,* şi corelaţiunc de 
individualităţi organice într’un mediu. Vieaţa de sine şi prin sine, ca entitate, 
există numai în definiţiile filozofice; ceeace există pentru ştiinţă sunt 
corelaţiunile de funcţiuni sub formă de organisme animale şi epoi corelaţiunile
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dintre aceste organisme, în mediul lor de vieaţă. Din compararea acestor 
îndoite corelaţiuni se desprinde cursul vieţii organice. Dacă pătrunderea în 
entitatea însăş a vieţii scapă ştiinţei, în schimb cursul pe care îl ia vieaţa 
în diversele ei forme şi manifestări, şi în special direcţiunea de succesiune 
în procesele vieţii individuale, acestea sunt obiecte de ştiinţă şi încă de cea 
mai pozitivă ştiinţă. Un ou de pasăre se transformă în pui de pasăre, 
urmând o anumită direcţiune şi numai una; puiul ajunge să fie pasăre 
tânără, şi pasărea tânără să fie pasăre bătrână, tot după o direcţiune şi 
numai una. In oricâte exemplare s’ar succede corelaţiunile organice din 
lăuntrul organismului pasării, ele se Înlăîîţuesc în acelaş mod. Şi tot astfel şi 
apariţia individualităţilor în spaţiu. Fiecare mediu îşi are corelaţiunile sale 
biologice. Fiecare epocă geologică, fauna şi flora sa. O formă de organism nu 
apare decât ca verigă a unui lanţ bine fixat. Există o condiţionare reciprocă 
şi inexorabilă între organismele care se ucced şi între organismele care trăesc 
laolaltă. Nu este fapt biologic care să fie explicat fără a fi pus în dependenţă 
cu vieaţa din jurul său. Sunt corelaţiuni de succesiune şi sunt corelaţiuni de 
coexistenţă în spaţiu, şi în ele se rezolvă vieaţa, ca obiect de ştiinţă.

Prin urmare, interdependenţa conştiinţelor este precedată de interdependenţa 
organismelor biologice, dacă interdependenţele acestea ar fi de acelaş natură, 
problema ce urmărim ar fi rezolvată. Actul conştient s’ar putea explică atunci 
prin simpla aplicare a metodelor biologice, iar cunoştinţele psihologice nu ar 
fi decât o extindere a cunoştinţelor biologice. Psihologia n’ar avea nevoie de 
abstracţiuni şi ipoteze noui peste acelea întrebuinţate de biologie. împreju
rarea însă că metodele şi abstracţiunile biologiei n’au putut satisface cerinţele 
unei bune explicări a faptului conştient, ne face să bănuim că interdependenţa 
între actele de conştiinţă nu este de aceeaş ordine ca interdependenţa între 
faptele biologice. In adevăr, diferenţa iese la iveală de îndată ce privim de 
aproape pe fiecare din aceste interdependenţe.

Intre faptele biologice interdependenţa păstrează caracterul unui raport 
măsurabil, şi uneori chiar a unui raport spaţial. Termenii raportului sunt 
distincţi, dacă nu chiar separaţi. Organismele care stau în raport unele cu 
altele; funcţiunile dintr’un organism care se împreună într’un tot armonic; 
mediul şi vieţele lui organice, toate câte pot intră într’o dependenţă biologică, 
toate se păstrează ca termeni separaţi ai unui raport; fiecare parte stă de sine, 
şi tocmai deaceea raportul dintre ele poate fi măsurabil. Chiar animalele 
parazitare, a căror vieaţă se află în strictă dependenţă de corpurile animalelor 
pe care sunt ospătate, chiar şi acestea sunt individualităţi de sine stătătoare, 
din punctul de vedere al biologiei. Explicarea biologică presupune diferenţiarea, 
chiar separaţiunea funcţiunilor sau a organismelor cari stau în corelaţiune. 
La actele de conştiinţă situaţia este cu totul deosebită. Din vechea psihologie 
se ştiă, că actele sufleteşti sunt lipsite de spaţialitate; totuş pentru oamenii 
de ştiinţă ele erau unităţi separabile în timp, şi în consecinţă măsurabile. 
Timpul şi intensitatea, după cum adăugau unii psihologi, sunt cele două 
dimensiuni prin care se pot fixa, chiar matematiceşte, elementele vieţii sufle-
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teşti. In această direcţiune a şi fost îndreptată ştiinţa psihologiei câtăva vreme. 
Astăzi însă cele două dimensiuni ale vieţii sufleteşti se recunosc a fi cu totul 
altele decât dimensiunile pe care matematica le are în vedere, şi de care se 
servesc ştiinţele fizfcoTchimice, precum şi ştiinţele biologice. Timpul psihologic 
nu este timpul matematic. Timpul matematic se înlocueşte perfect cu mişcarea 
continuă şi uniformă a unui punct ideal pe o linie de spaţiu. Timpul psihologic 
este produsul unei varietăţi de stări sufleteşti, fără nici o analogie xu mişcarea 
în spaţiu. Intensitatea psihologică, deasemenea, nu stă îri funcţiune de o creş
tere uniformă â energiei, cum stă aceea cunoscută ştiinţelor exacte. In vieaţa 
sufletească, intensitatea ca'şi timpul,;.sunt stări complexe de conştiinţă, în care 
nimic nu ne îndreptăţeşte să găsim analogii de omogenitate cu dimensiunile 
spaţiului geometric. H. Bergson, filozoful contimporan francez, a făcut din 
acest adevăr, la a cărui elucidare a contribuit el mai mult decât ori şi ce alt 
psiholog, cu una din primele sale scrieri, Essai sur Ies donnâes immâdiates de la 
consdence, Paris, 1889, un adevăr fundamental al întregului său sistem filozofic. 
Marea răspândire pe care a câştigat-o filozofia bergsoniană în zilele noastre, 
face pe viitor cu neputinţă revenirea psihologiei în direcţia greşită a pseudo- 
exactităţii matematice. Faptele conştiinţei se pătrund între ele într’un aşa 
grad de intimitate, că ori şi ce figurare geometrică, în care^ar dori să le pună 
cineva, n’ar face decât să le falsifice natura. Să vezi pe figuri, cum naşte sen
timentul de iubire, cum el se îmbină şi se intensifică pe măsură ce cuprinde 
înfăţişarea persoanei iubite; cum uneori se depărtează şi dispare, alte ori ia 
un caracter tragic, prin linii neregulate, alte ori se transformă în prietenie du
rabilă ca două linii paralele... este, nu absurd, dar fără valoare ştiinţifică. 
Nimeni nu ar luă în serios o asemenea explicare psihologică. Cel mai elementar 
act de simţire, când . este conştient, nu se poate redă geometric. Toate figu
rile care se găsesc prin cărţile de psihologie se referă la actele fiziologice, iar nu 
la actele de conştiinţă. In actele de conştiinţă, penetraţiunea reciprocă dintre 
diferitele elemente ale actului este aşa de profundă, că orice încercare de a 
substitui realităţii ei o imagine spaţială rămâne neisbutită. Penetraţiunea 
aceasta nu are analogie cu penetraţiunea dintre atomele sau moleculele 
materiale ale corpurilor, de care se ocupă chimia. Aceasta din urmă poate fi 
reprezentată spaţial, fiindcă deşi profundă este totuş uşor de descompus în 
mişcări mecanice uniforme. Penetraţiunea sufletească este de altă ordine. 
Un suflet care se pătrunde de morala timpului său; un cap care judecă prin 
prisma mentalităţii neamului său; 'un tânăr fascinat de amintirea lucrurilor 
văzute şi, altele ca acestea, nu sunt cazuri care se pot explică după metoda 
după care chimistul explică reacţiunile substanţelor îmbibate cu soluţiuni străine.

Dependenţa dintre faptele sufleteşti, fie că ea are loc înlăuntrul unei con
ştiinţe individuale, fie că ea se extinde între mai multe conştiinţe individuale, 
na se poate redă spaţial şi nu se poate descompune în raporturi simple meca
nice. Faptele sufleteşti, cu deosebire când sunt conştiente, se pătrund şi se 
îmbină în aşă fel între ele, că orice formulare matematică nu prinde din rostul 
lor decât cel mult partea superficială; ea nu poate duce decât la explicări
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fără mare valoare ştiinţifică. Unii filozofi se cred de aceea îndreptăţiţi să tragă 
concluzia, că geneza faptelor de conştiinţă iese cu desăvârşire de sub controlul 

' legilor ştiinţifice. Materia şi fenomenele acesteia constituesc domeniul supus 
cauzalităţii, spun dânşii: acî sunt legi de succesiune şi de coexistenţă; iar 
sufletul şi manifestările sale conştiente constituesc, de altă parte, domeniul 
libertăţii; acî nu există lege ştiinţifică, fiindcă nu există determinism. Psiho
logia, prin urmare, trebuie să se ţină despărţită de biologie şi de toate ştiinţele 
materiei. Şcoala filozofică kantiană, şi această şcoală este încă cea mai im
portantă în mişcarea filozofică din zilele noastre, încurajează această direc
ţiune. H. Bergson, ale cărui merite în rezolvarea chestiunii de faţă le-am in- 

vdicat, nu este nici el ostil separării dintre psihologie şi ştiinţele materiei. 
Această concluzie este 'însă neîntemeiată. Constatarea făcută, că faptele 
sufleteşti nu se pot concepe ca figurând în spaţiu şi că între ele există o depen
denţă mai intimă de cum există între faptele studiate de celelalte ştiinţe, 
nu întemeiază de loc concluzia, că faptele sufleteşti sunt într’un domeniu 
aparţe, în care legea ştiinţei nu are ce căută, ci întemeiază numai concluzia 
că faptele sufleteşti pot să intre în raporturi noui, care nu pot fi explicate 
prin noţiunile scoase din studiul celorialte fapte cunoscute până acuma. Con
statarea ne desvălue insuficienţa adevărurilor noastre cunoscute până acum, 
dar nu şi despărţirea unei lumi spirituale deosebite. Nu avem nici un drepjt 
să restrângem realitatea la proprietăţile pe care ştiinţa de până acum le-a găsit 
şi le-a sistematizat; aceasta a fost greşala vechii metafizici materialiste şi spi
ritualista; realitatea este totdeauna mai bogată în proprietăţi, decât ştiinţa 
în definiţii, şi faptele sufleteşti sunt tocmai de o realitate mai bogată decât 
sunt definiţiile pe care ştiinţa de până acum le aplică realităţii. Descoperind 
raporturi nouă între fapte, nu intrăm într’o realitate nouă, ci ne adâncim în 
cea veche, sau mai bine zis, ne îmbogăţim cunoştinţele despre singura realitate 
care există, natura. Toate încercările de a explică faptele conştiinţei, întrucât 
ele se mărginesc la definiţiile şi ipotezele ştiinţelor sistematizate până acuma, 
se izbesc cu toate de aceeaş dificultate: faptele conştiinţei sunt prea compli
cate pentru a se subordonă sau coordonă faptelor pe care le studiază celelalte 
ştiinţe. Ele sunt strâns legate în unităţi funcţionale şi aceasta le deosebeşte 
de faptele cu care se ocupă ştiinţele fizico-chimice; apoi în comparaţie cu fap
tele biologice, care sunt şi ele unităţi funcţionale, ele prezintă dependenţe 
intime, penetraţiuni care nu se pot redă prin raporturi numerice sau spaţiale, 
prin urmare nu se pot explică prin noţiunile biologiei. Faţă de această dificul
tate psihologia este ţinută să-şi găsească metode şi ipoteze noui. Ar fi însă o 
greşală să se pună în opoziţie cu metodele şi ipotezele celorlalte ştiinţe. Da
toria psihologului este ca, înainte de a întroduce metode şi ipoteze noui, să 
examineze dacă în câmpul celorlalte ştiinţe există depăşiri care să indice unde 
şi-au simţit ştiinţele de până acum insuficienţa lor şi cum au căutat ele însăş 
să se completeze. Dacă psihologia este cu adevărat o ştiinţă necesară, atunci 
locul ei este determinat mai înainte de direcţiunea spre care merge desvoltarea 
celorlalte ştiinţe. O ştiinţă îşi are chemarea sa întocmai ca şi o funcţiune
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într’un organism. Ea răspunde unei necesităţi, adică unei aprofundări în 
cunoaşterea realităţii.

Aceste depăşiri trebuie să le căutăm, în primul rând, în biologie, cu care' 
psihologia se învecinează în mod natural. Şi ele nu sunt greu de găsit. Biologii 
au grije să le aleagă ei înşişi şi să le prezinte sub denumirea de «filozofie», — 
adică în gândul lor, ca speculaţiuni încă neconfirmate, ca teorii pentru viitor.

5. IPOTEZELE DIN FILOZOFIA BIOLOGIEI.—Filozofia biologică 
este, precum vom vedea îndată, un capitol pregătitor "de psihologie. Ea cu
prinde acelaş gen de fapte şi acelaş gen de ipoteze pentru explicarea faptelor 
ca şi psihologia. Nu atât se influenţează cercetările pozitive ale biologiei de 
teoriile pe care filozofii biologi le publică, pe cât se influenţează cercetările 
psihologiei. Filozofii biologi sunt în ordinea vremii, începând cu Aristotel, primii 
specialişti în psihologie.

Să examinăm faptele care aparţin atât biologiei cât şi psihologiei şi pe 
care biologii le consideră de domeniul explicării filozofice. Şe cunoaşte de 
mult comparaţia dintre maşină şi organismul animal. Această comparaţie 
nu înşală pe nimeni să creadă că organismul animal este întocmai ca o maşină. 
Fiecare ştie că activitatea organismului este altfel determinată ca a maşinei. 
In maşină totul se petrece în mod pasiv după planul constructorului, pe 
când organismul se întreţine el însuş în activitate prin planul pe care si-1 
alcătueşte el singur.

Dar în afară de această deosebire, principiul coordonării funcţiunilor la 
scop, principiul care formează baza explicării, este acelaş la amândouă. De 
o parte este explicarea mecanică, de cealaltă parte este explicerea fiziologică; 
în maşină ca şi în organism, partea este subordonată planului total; fiecare 
funcţiune se explică din activitatea totalităţii. Când această potrivire între 
parte wşi tot la maşină nu există, zicem că maşina a fost construită după un 
sistem imperfect. Aşa ar trebui să zicem şi la organism. Cu toate acestea la 
organism nu putem zice acelaş lucru. Aci sunt cazuri în care constatăm 
nepotriviri, dar cum aceste nepotriviri nu le putem aruncă pe seama imper
fecţiunii vreunui constructor, siliţi suntem să le explicăm ca pe nişte fapte 
naturale. Şi cu această explicare depăşim explicarea fiziologică.

Să vedem ce fel de fapte sunt acestea. Mai întâiu sunt organe care nu 
îndeplinesc funcţiuni utile pentru organismul în care le găsim. Scoica externă 
a urechii, în organismul omului, bunăoară, nu răspunde unei utilităţi. Ea poate 
fi suprimată fără ca auzul să se resimtă. Mai inutili sunt încă muşchii, care se 
găsesc în legătură cu această parte a urechii şi pot să o mişte. Ei nu o mişcă 
aproape de loc, de obiceiu, şi chiar când o mişcă la unii oameni, ei n’aduc prin 
aceasta vreo utilitate organică. Dacă privim însă rostul acestor organe la ce
lelalte animale mamifere, în afară de om, atunci vedem că situaţia se schimbă. 
La celelalte animale aceste organe sunt de folos. Ele servesc pentru a concentra 
şi a diferenţia direcţia undelpr sonore. Omul le are, dar nu fiindcă îi folosesc 
lui, ci fiindcă ele au fost la celelalte mamifere. Tot aşa cu încreţitura care se 
găseşte la coada ochiului, dinspre nas, la om şi care la unele mamifere are niă-
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rimea unei a treia pleoape. La om, ea este fără nici un rol organic, pe când la 
alte mamifere ea este o adevărată pleoapă protectoare pentru corpul ochiului. 
Şi exemple de acestea sunt multe.

Cum să ne explicăm asemenea fapte? Explicarea n’o putem avea decât 
depăşind unitatea organică a animalului şi punând-o într’o relaţiune de filia- 
ţiune cu organismele strămoşeşti care au precedat-o. Aceasta o şi fac filo
zofii biologi, cunoscuţi sub numele de transformişti. Dar făcând aceasta ei 
împrumută explicarea istorică din ştiinţele care se ocupă cu faptele sufleteşti. 
Ei zic că organele inutile din corpul animal sunt resturi istorice ale vieţii tre
cutului, întocmai cum zic istoricii de instituţiunile sociale şi politice rămase 
inutile. Sunt dar fapte biologice a căror existenţă se explică numai pe baza 
filiaţiunii lor istorice, întocmai ca şi unele fapte sufleteşti. Există prin urmare 
o explicare comună între biologie şi psihologie.

Am exemplificat mai sus inutilitatea totală a unor organe. Exemplificarea 
organelor inutile în mod parţial se poate face încă şi mai abundent. Intre acestea 
sunt interesante cazurile, în care întâlnim, la unele animale, existenţa elemen
telor care ar putea să constitue, cum constituesc la alte animale, o funcţiune 
importantă, şi care cu toate acestea rămân neutilizate cum trebuie. Astfel 
ochiul unor ce alopode este, din punct de vedere anatomic, foarte diferenţiat. 
El are aproape toate elementele pe care le găsim în ochiul mamiferelor. Are: 
cristalin, corp vitros, retină, coroidee şi iris, cornee, înveliş scleros, etc., chiar 
are şi un ganglion optic şi totuş funcţionarea lui totală este departe de a egală 
pe aceea a mamiferelor. Elementele din ochiul cefalopodelor nu sunt bine aco
modate între ele. Ketina este despărţită de ganglionul optic, şi neuronii din 
ea sunt dispuşi în altfel de straturi ca la mamifere; cristalinul nu are o elasti
citate convenabilă; iar comea fiind deschisă lasă apa să intre în camera ante
rioară a ochiului. Diferitele elemente sunt dar prezente, dar coordonarea lor 
într’o funcţiune utilă lipseşte. Această funcţiune utilă vine în momentul istoric, 
când trebuie, adică la animalele care au ajuns o anumită treaptă de desvoltare. 
Acelaş fapt îl regăsim şi în manifestările sufleteşti. In drumul spre cucerirea 
de funcţiuni noui, natura, atât în domeniul faptelor biologice cât şi în domeniul 
faptelor sufleteşti, întrebuinţează acelaş procedeu: utilizează brganele existente; 
pe unele transformându-le până ce le ajustează unor funcţiuni noui, pe al
tele părăsindu-le în roluri inutile până ce dispar cu totul. Inutilităţi, precum 
şi nu depline utilităţi, găsim în fiecare organism animal, fiindcă fiecare organism 
este un punct de trecere pentru cursul vieţii.

Constatările biologilor, care fac filozofie, nu se opresc însă acî. Filiaţiunea 
istorică dintre animale aduce după sine în discuţiune o mulţime de probleme, 
care toate depăşesc cadrul obişnuitelor explicări biologice. Căror cauze se da
torează asemănarea dintre formele animale, şi căror cauze se datorează va
rietatea lor? După ce lege se face descendenţa unor forme animale din altele? 
Care este corelaţiunea dintre mediu şi originile vieţii? Este vieaţa un dinamism 
separat şi opus mediului, sau este ea un dinamism împrumutat mediului? 
Toate aceste probleme se ridică deasupra explicărilor obişnuite biologice,
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fiindcă ele fiu în vedere alte dependenţe între formele de vieaţă, decât acele 
care se pot reprezentă prin cifre sau figuri spaţiale. Dibuelile organismului 
animal, când acesta îşi caută organe potrivite pentru a răspunde împrejură
rilor externe, nu sunt fapte care se pot explică din simpla analiză â constituţiei 
anatomice şi fiziologice a animalului actual, chiar când acesta este pus în 
corelaţiune cu mediul; dibuelile sunt determinate de vieaţa trecutului ; la spatele 
animsduluî actual stau şirurile nesfârşite sde strămoşilor care continuă 
ritmul lor de propagare, ţinând în acest ritm şi pe animalul actual. Deasupra 
dependenţelor văzute stau dependenţele nevăzute, dar totuş necesare, induse 
de raţiune din logica faptelor. Şi aceste dependenţe pentru a fi formulate 
ştiinţificeşte au nevoie de alte definiţiuni şi ipoteze, decât cele obişnuite ale 
biologiei.

Aprofundând aceste noui definiţiuni şi ipoteze ne găsim pe resimţite tre
cuţi în domeniul psihologiei. Dependenţele pe care le constată biolog, pri
vind totalitatea fiinţelor animale, şi pe care filozoful vrea să le explice, sunt 
aceleaşi cu dependenţele pe care le constată şi vrea să le explice psihologul, 
analizând cele mai elementare fapte sufleteşti. Cauzele care produc unitatea 
şi evoluţhmea formelor animale în decursul timpului şi în întinderea Saţiului, 
sunt aceleas cauze pe care le găsim la l)aza vieţii sufleteşti. Natura pare a reîn
cepe într’o ordine nouă de fapte, în microcosmul sufletesc, experienţa pe care 
a desfăsurat-o în milioane de secole în- macrocosmul vieţii organice.

6. 'sistemul nervos şi geneza CONŞTIINŢEL — Ceeace a 
înlesnit înfiriparea vieţii dintre organisme şi prin urmare trebuie pus ca o con- 
diţiune necesară în geneza conştiinţei, a fost sistemul nervos. Sistemul nervos 
n>a creat conştiinţa, fiindcă nu a creiat vieaţa, —aceasta era înaintea lui; dar 
el, prin proprietăţile şi diferenţierile lui, a întărit Imatura dintre oiganisme, 
şi prin aceasta a grăbit apariţia conştiinţei. ' Dintre toate sistemele func
ţionale ale corpului animal, sistemul nervos este cel mai general. Dacă ex
ceptăm speciile bureţilor, el se găseşte aproape în corpul tuturor animalelor. 
Evoluţîunea lui se poate urmări fără a întâlnî salturi sau lipsuri. Sistemul nervos 
corespunde în fiecare moment la complicaţiunea vieţii de relaţhme a anima
lului. Forma, volumul şi funcţiunile lui simt strâns l^te de interdependenţa 
animalelor. In fiecare împletitură a lui cetim o pagină din trecutul’vieţii 
pământeşti; fiecare încreţitură pe suprafaţa lui este o cotitură în drumul 
pe care l-a urmat, îu căutarea întrupării salfe, vieaţa. Deaceea este atât de 
interesant studraT comparativ al sistemului nervos. Nu că el este substratul însuş 
al conştiinţei, —el este instrumentul indispensabfl al acesteia, şi în ori şi ce 
caz el este singura carte în care putem ceti desluşit trecutul conştiinţei. Cele
lalte sisteme de funcţiuni ale corpului, a oirculaţîeî sângelui, a nutriţiei, a 
secreţiunii şi a excrefîunii, a reproducerii, ete. — nici unul nu se poate com
pară, în această privinţă, cu sistemul nervos. Aceste funcţiuni organice au 
evoluat şi ele dimpreună cu evoluţia vieţii animale, — ontogeneza fiecăreia 
recapitulează vieaţa trecutului; —în ele s’a imprimat experienţa trecută, care 
stă deschisă unei priviri comparative, dar fără mare folos, fiindcă s’a imprimat
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în caractere pe care noi nu le putem desluşi. Dealtmintreli toate aceste func
ţiuni cu sistemul nervos laolaltă, stau într’o strânsă corelaţiune. Fiecare 
fază în evoluţia uneia este legată de^o fază în evoluţia celorlalte; structura 
de un fel a uneia atrage o schimbare în structura alteia. Aşa că oricare' dintre 
ele poate servi drept material documentar pentru reconstituirea istoriei prin 
care a trecut vieaţa. Sistemul nervos prezintă însă materialul cel mai bogat 
şi cel al cărui continuitate se poate mai bine urmări pe epoce.

In legea biogenetică se găseşte motivarea primei şi celei mai importante 
diferenţieri nervoase pe care o găsim la baza conştiinţei. Conştiinţa apare 
deodată cu diferenţiarea dintre dispoziţiunile moştenite şi dispoziţiunile venite 
din experienţa personală. La animalele cu copilărie lungă, adică la animalele 
în condiţiuni de a ajunge pe îndelete la maturitatea organismului, dispozi
ţiunile moştenite trec prin o perioadă de exerciţiu înainte de a intră în practica 
vieţii. Animalele acestea mi sunt aşă de robite mecanismului învăţat de secole. 
Ele cunosc jocul, adică exerciţiul anticipator al dispoziţiunilor, şi sunt atente 
la impresiunile noui. Ele au posibilitatea de a aveă o experienţă personală, 
împletitura sistemului nervos în straturi suprapuse a înlesnit fixarea diferen
ţierii între cele două feluri de dispoziţiuni. Probabil că o îmbogăţire a plasti
cităţii lui a înlesnit organismelor reacţiuni din ce în ce mai originale şi mai 
personale. Geneza conştiinţei coincide cu o îmbinare originală între factorii 
heredităţii si dispoziţiunile câştigate în experienţa personală.

7. DELA INSTINCT LA CONŞTIINŢĂ. — Marea bogăţie cu care vin 
pe lume animalele mamifere, începând dela cele mai simple până la maimuţe, 
este organizarea minunată a mişcărilor instinctive. Animalele mamifere, care 
aparţin unei aceleiaşi dase, puse înaintea unei împrejurări, răspund cu toate 
şi totdeauna, cu mişcări uniforme. Nu este răspunsul unui individ animal, ci 
al unei totalităţi de animale. împrejurarea primeşte acelaş răspuns dela toţi 
indivizii din aceeaş clasă. RăspunsurUa acestor indivizi formează un bloc. Kăs- 
punsuiile atât de uniforme dela un individ la altul ne fac să bănuim că şi îm
prejurarea care le provoacă este deasemenea uniformă pentru toţi indivizii; 
că adică animalele care răspund uniform, nu analizează datele care compun 
împrejurarea, ci ele simţesc datele acestei împrejurări iarăş ca un bloc. In chipul 
acesta, animalele răspund, nu unor impresiuni diferenţiate, şi grupate pe 
obiecte, ci unor totalităţi de impresiuni grupate în blocuri. Această bănuială 
se găseşte confirmată prin ultimele cercetări ale celor ce se ocupă de psihologia 
animalelor, care mai toţi admit, începând cu I.Volkelt, {Die Vorstelhmgen der 
Tiere, Leipzig, 1914), acest mod de a vedea. Mamiferele nu au în intuiţia 
lor un joc liber de imagini la care răspund printr’un lanţ de mişcări uniforme, 
cum s’ar crede judecând animalele prin analogie cu omul, ci cum răspunsul 
lor este încătuşat ca într’un cleşte, de mişcări, aşa este şi intuiţia lor o pano
ramă turnată ca dintr’o bucată. Asemenea intuiţie se menţine prin cercul 
îngust al sensibilităţii animalului. Animalul nu ezită între excitaţiile dife
ritelor simţiri. Ierarhia acestora este bine fixată după interesul organic al 
animalului şi este neschimbată. Domină totdeauna datele simţului a cărui
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funcţiune corespunde cu natura mediului. Peştele se orientează după simţul 
presiunii, furnica după miros, pasărea după văz, etc., fiecare animal după simţul 
care serveşte mai bine genul său de vieaţă. Datele simţului principal formează 
tiparul de bază în care se toarnă datele celorlalte simţuri, iar mişcarea ani
malului este determinată de fixitatea tiparului.

Aceasta este şi moştenirea cu care vine, ca mamifer, omul pe lume. Dar 
genul său de vieaţă este diferit de al celorlalte mamifere. El este animalul cel 
mai puţin legat de un mediu constant. Ierarhia simţurilor sale este apoi zdrun
cinată complet prin erupţiunea bruscă a datelor de văz şi auz produsă în urma 
schimbării din poziţiunea corporală. Mamiferele până la om au poziţiunea cor
pului în direcţie orizontală. Botul lor se ridică puţin deasupra pământului. 
Din această cauză funcţiunea de alimentare care este ţâţâna în jurul 
căreia se învârtesc instinctele, este la ele păzită şi întreţinută, în prima linie, 
de simţul mirosului. La om, importanţa mirosului' decade, şi în schimb, mul
ţumită poziţiunii verticale, se ridică în importanţă văzul şi auzul, dar mai ales 
văzul. Multiplicitatea datelor acestor simţuri copleşeşte tiparul intuiţiei ani
male. Insfârşit, vieaţa socială,—mediu nou cu impresiuni până aici necunos
cute, — aduce nevoia înţelegerii între oameni. Conştiinţa — aceea din obser
vaţia noastră internă — trebuie să înlocuiască atât instinctele cât şi blocul 
de intuiţie rigidă cu care instinctele sunt legate. Omul are nevoie de intuiţii 
individuale, şi de mişcări libere voluntare. Cum ajunge el la acestea? Dând 
o nouă întrebuinţare moştenirii de instincte.

Ceeace face ca instinctele să apară în vieaţa mamiferelor ca un cleşte, 
din care acestea nu pot ieşi, este mecanismul direct şi strâns, care leagă centrii 
sensoriali de aparatele de mişcare şi de secreţiune ale organismului. Excitaţia 
transmisă centrilor sensoriali, aceştia deslănţuesc imediat instinctele. Propa
garea excitaţiei se face într’o singură direcţiune. Această uniformitate de direc
ţiune menţine mecanismul strâns, dar îngreuiază şi întârzie organizarea de 
instincte nouă. Animalul neavând mijlocul de a-şi controla mişcările, instinctele 
lui se formează treptat din mişcările întâmplător utile. Dintre acestea, lupta 
pentru existenţă selectează treptat, şi trebuie să adăugăm: cu mare pierdere 
de timp şi mai ales cu o colosală risipă de vieaţă. Moştenirea de instincte cu 
care mamiferele de astăzi vin pe lume, este şirul de întâmplări fericit acu
mulate, în timp de milioane de secole, de organismele unor ascendenţi aleşi 
cu o sită din cele mai dese. Această moştenire trebuia deviată din creşterea 
sa de pâpă aici, pentru ca selecţiunea la care era supusă să fie mai puţin 
costisitoare şi mai puţin oarbă. Şi s’a produs o asemenea deviare la om. 
Printr’un proces de metamerie, proces care s’a repetat adeseori în decursul 
desvoltării sistemului nervos la mamifere, baza organică, pe care avea să se 
aşeze instinctele omului, s’a fragmentat şi s’a împletit altfel. Alături de con- 
ducţiunea excitaţiei într’o singură direcţiune, şi-a făcut apariţia conducţiunea 
în dublă direcţiune. Centrilor nervoşi, în care se acumulau dispoziţiunile here- 
ditare ale instinctelor li se dete de acum înainte posibilitatea să aibă, în locul 
rolului simplu motor de până acuma, un rol sensorio-motor. Printr’o acţiune
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recurentă, dispoziţiunile hereditare se transformară într’un izvor de simţire.

Aici stă misterul conştiinţei omeneşti, dacă cuvântul mister poate fi îngă
duit într’o carte de ştiinţă. In deosebire de anim^,!, omul împleteşte moşte
nirea trecutului său într’o simţire nouă. La început, în mod confuz, dar cu 
timpul din ce în ce mai precis, pe măsură ce simţirea se exercită. La animal, 
moştenirea instinctelor este un cleşte îndreptat spre mişcările externe; la om, 
ea este un centru de sensibilitate internă. Animalul dobândeşte prin experienţa 
trecutului naişcări de adaptare la mediul extern, pe când omul dobândeşte 
prin experienţa trecutului un ferment care cristalizează şi sporeşte licăririle 

/ sensibilităţii sale. In amândouă cazurile experienţa trecutului menţine core- 
laţiunea strânsă dintre individ şi specie; cu deosebire numai că la animal 
corelaţiunea este de ordine curat biologică, pe când la om ea este de ordine 
psihică socială.

Conştiinţa omenească recapitulează prin urmare sensibilitatea animală 
plămădită de veacuri, dar recapitularea dă loc la o adâncire a sensibilităţii. 
Experienţa trecută a speciei omeneşti joacă rolul, nu numai de depozitară, 
ci şi de ferment al experienţei personale. Deaceea dela primele scânteeri de 
conştiinţă omul întrevede între el şi lume raporturi pe cari mica lui expe
rienţă personală nu i le poate da.

El se naşte slab în lupta pentru existenţă; şi dacă n’ar avea îngrijirea 
părinţilor, ar.pieri din primele zile, atât de săracă îi este natura corporală. 
Experienţa ^rămoşilor pare pentru el ca pierdută, când îl vezi abia născut. 
Dar îndată se manifestă urmele acestei experienţe prin determinarea unor 
atitudini. Iată-1 religios; setos de dreptate şi adevăr; iubitor de frumos; 
punând între el şi restul lumii tot felul de raporturi: el, animalul născut aşa de 
slab. In loc de armatura corporală, o simţire nouă, necunoscută până acî, iese 
din dinamica instinctelor. Vieaţa din trecut învie sub forma simţirii eului; 
simţirea epidermei animale se transformă în simţire personală. Descendentul 
mamiferelor utilizează moştenirea instinctelor pentru a-şi da o atitudine 
socială: o lume infinită de înţelesuri se creiază din opoziţia între eu şi altul. 
Pe când animalul îşi plimbă privirea peste mediul care îl înconjoară, fără să 
descopere în acesta altceva decât impresiunea directă a ochilor corporali, 
omul vede în jurul lui persoane şi lucruri cu înţeles. Această atitudine i-o 
dă vieaţă prin care au trecut generaţiunile dinaintea lui, care recapitu- 
lându-se şi trezindu-se într’o simţire de sine, transformă sensibilitatea animală. 
Prin conştiinţă, omul simte şi înţelege natura, pe când animalul simte fără 
să înţeleagă.

Intr’un cuvânt, psihogeneza îşi are rădăcinile în biogeneză, după ale cărei 
legi se explică diferenţiarea sensibilităţii, iar vârful şi-l are în vieaţa socială, 
pentru întreţinerea căreia concurg toate manifestările conştiinţei individuale.

BIBLIOGRAFIE. Georges Bohn, La forme et le mouvement, essai de dynamique de la vie, Paris (unde, 
se află mare parte din bibliografia chestiunii). In afară de serierile citate în text, de eonsultat: Voi. I din 
Handbuch der tergleichenden Psychologie, de G. Kafka; J. v. Uexkiill, Theoretische Biologie, Berlin, 1910; 
R. Semon, Bewusstseinsvorgang und Gehimprozess, Wiesbaden, 1920; Idem, Die Mneme als erhaltendes 
Prmzip im Wechsel des organischen Geschehens, Leipzig, 1904, precum şi bibliografia dată în capitolele 
cursului de fafă, partea II.
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CAPITOLUL II
1. Copilăria. — 2. Problema heredităţii. —3. Hereditatea psihică şi memoria, 

4. Vieaţa socială. \'
1. COPILĂRIA. — Constituirea experienţei personale dobândite în cursul 

vieţii individului, alături şi în deosebire de experienţa speciei, care se trans
mite prin hereditate, atrage după sine o nouă îndrumare în vieaţa de relaţiune 
a animalelor. Cu cât experienţa personală creşte, cu atât rolul conştiinţei se 
extinde: animalul cu experienţă personală nu răspunde la excitaţiile mediului 
prin reacţiuni tipice, ci prin reacţiuni singulare, ceeace ne tace să presupunem 
că la el legătura dintre centrii sensitivi şi centrii motori este mai variată şi 
mai complexă, sau mai bogată în plasticitate, cum se zice de obiceiu. O întă
rire a acestei presupuneri o găsim în faptul că animalul cu experienţă personală 
are nevoie de o mai lungă copilărie de cum are nevoie animalul înzestrat 
numai cu experienţa speciei. Experienţa personală cere timp să se adune şi 
să se consolideze. Acest timp este copilăria. Omul este animalul cu copilăria 
cea mai lungă.-Iar în lăuntrul omenirii, rassele albe au o copilărie mai lungă 
decât rassele negre.

Experienţa personală se cristalizează în jurul simţirii eului, care este ca 
un fel de ferment pentru creşterea ei. N’ar fi această simţire a eului, experienţa 
personală s’ar redime la câteva variaţii organice, fără mari consecinţe. Le-ar 
lipsi acestor variaţii organice legătura unităţii şi a continuităţii. Eul dă am
bele aceste legături, şi aşa, prin consolidarea pe care el o dă experienţei perso
nale, deschide vieţii de relaţie a animalului o îndrumare nouă, îndrumarea 
tocmai pe care o constatăm la om. Dealtfel eul pare psihologilor aşâ de indis
pensabil pentru aceasta de a doua experienţă a animalului, încât termenul 
de personală prin care această experienţă se denumeşte, îl implică. Plasticitatea 
mecanismului sensitivo-motor nu este dar îndeajuns pentru emanciparea ani
malului de sub jugul instinctelor; pentru desăvârşirea acestei emancipări 
trebuiesc legăturile pe care le aduce eul. Timpul copilăriei serveşte, în primul 
rând, cristalizărilor pe care le încearcă eul. Deaceea de copilărie, în înţelesul 
strict al cuvântului, nu se poate vorbi decât la* om. Animalele trec printr’o 
perioadă de primă desvoltare, dar nu prin copilărie. Intre animalul pui mic 
şi animalul matur nu există deosebirile caracteristice care există între omul 
copil şi omul matur. Anilnalul pui este fără atitudine sufletească proprie; el 
se deosebeşte de animalul matur prin numărul restrâns de funcţiuni pe care 
le poate exercita, şi la exercitarea cărora el şi trece fără salturi şi în foarte 
scurt timp; omul copil are o atitudine proprie, care îl deosebeşte în mod 
radical de omul matur. Acest adevăr trebuie accentuat, fiindcă el a fost multă 
vreme nesocotit. In întregime, nici astăzi nu este el socotit precum se cuvine. 
Pedagogii, cari au în grija lor creşterea copiilor, nu mai fac greşeala să ia pe 
copil drept un om matur redus, ci îi acordă o individualitate proprie, şi de 
sine stătătoare. Din punct de vedere teoretic vechia greşeală este* înlăturată. 
In practică însă ea se urmează mai departe prin nesocotirea rolului pe care 
îl are eul în desvoltarea copilului. Se urmăreşte mai departe această desvol-
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tare prin evxerciţii mecanice şi jocuri, ca şi cum copilul om ar fi identic puiului 
de animal. Singurul progres obţinut astăzi, este acela că s’au descărcat func
ţiunile memoriei de prea multele exerciţii la care erau supuse şi s’a trecut 
oboseala lor şi asupra altor funcţiuni sufleteşti şi corporale; dar de eul copilului 
se ocupă pedagogul şi astăzi foarte puţin. Câteva precepte morale; câteva pilde 
luate din istoria pragmatică; restul ce mai trebuie îl lasă pedagogul apoi să 
vină de sine din armonizarea exerciţiilor! Nu este oare un postulat al ştiinţei 
educaţiei: mens sana in corpore sano? Corpul sănătos poate avea un alt eu, 
decât unul tot sănătos? Adevărul întreg, când se va recunoaşte, va schimbă 
multe din practica pedagogilor. El va explică, în tot cazul, pricinile pentru 
care multe încercări bine intenţionate din zilele noastre duc la rezultate 
puţin durabile.

Copilăria prin care trece omul este determinată şi caracterizată de prima 
formă a eului omenesc. Aceea ce deosebeşte copilul de matur nu este micimea 
corpului lui, ci este felul lui de a simţi, de a judecă şi de a voî. Durata relativ 
lungă pe care o ajunge copilăria la om,.în comparaţie cu aceea a celorlalte ani
male, este datorită tocmai stabilităţii relativ lungi pe care o ia prima formă 
a,eului omenesc. Restul corpului poate să se desvolte; cât timp eul rămâne 
la prima sa fermă, omul este copil. Astfel se vorbeşte de copii întârziaţi, de 
bătrânii copilăroşi, sau reîntorşi la vârsta copilăriei, şi nu se vorbeşte de loc 
de animale rămase copilăroase, sau de animale reîntoarse la vârsta copilăriei. 
Lă animale, copilăria atârnă de funcţiunile corpului; la om de funcţiunile eului. 
Animalul iese din vârsta copilăriei, din momentul ce funcţiunile lui corporale 
au dobândit un mecanism complet; omul iese din vârsta copilăriei, când are 
un alt eu. Funcţiunile corporale, ca şi funcţiunile eului se desvoltă prin exer
ciţiu. Dar altfel este dirijat exerciţiul în vederea desvoltării funcţiunilor cor
porale, şi altfel în vederea desvoltării funcţiunilor eului. In primul caz exer
ciţiul rămâne în marginile funcţiunii biologice; nu copiază, nu imitează: este 
un simplu joc; în al doilea caz exerciţiul urmăreşte o transformare, o apropiere 
de un ce e^em. Animalele mici se joacă, exercitându-şi instinctele hereditare; 
omul mic se joacă, imitând. Că în această imitare, intervin şi elemente here- 
ditare, aceasta nu schimbă nimic în natura jocului la om. Jocul omenesc nu 
este un instinct, cum este la animal. Toate aceste deosebiri vin din aceea, că 
exerciţiul la om este determinat de eu, iar eul de existenţa unui mediu social. 
La animal, exerciţiul nu transformă structura intuiţiei, felul simţirii şi mo
tivarea activităţii; animalul rămâne în aceeaş atitudine faţă de mediu; la om 
exerciţiul are consecinţe cu mult mai profunde, fiindcă acî el aduce o transfor
mare a eului, şi prin eu o transformare a întregii firi. Exerciţiul, joc instinctiv, 
este suficient pentru copilăria animalului, el nu este suficient pentru copilăria 
omului. Animalul mic n’are curiozitate şi nu învaţă, sau învaţă într’o foarte 
mică măsură, fiindcă ceeace el trebuie să ştie, este dat de mult în organizaţia 
instinctelor sale; pe când omul mic este curios şi învaţă la fiece mişcare.

Pedagogul care are în grijă sa creşterea copiilor, va trebui să ţină seamă 
de aceste deosebiri. El nu va neglija exerciţiile corporale, bine înţeles, — co-

V
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pilul înainte de a fi un eu, este un corp care are nevoie de exercitarea dispo
ziţiilor lui înăscute, — dar el nu va uită un moment, că ceeace formează pro
pria menire a pedagogului este de a preîntâmpină şi conduce dorinţa de învă
ţare a copilului. Copilăria este epoca învăţării: nu a învăţării silnice, adică a 
dresării>#pasive, ci a învăţării prin cultivarea eului, adică cu utilizarea origi
nalităţii copilului.

2. PKOBLEMA HEREDITĂŢII. — Aceste afirmaţiuni se întăresc, precum 
vom vedeă îndată, prin o amănunţită înţelegere a problemei beredităţii. Această 
problemă face obiectul celor mai aprinse discuţii între biologi. Ea a devenit 
problema centrală a biologiei în genere, după scrierile naturalistului englez 
Ch. Darwin, de pe la jumătatea secolului al XlX-lea. Acest mare naturalist 
a susţinut părerea, că diferitele specii de animale care trăesc astăzi pe supra
faţa pământului, se trag din câteva tipuri comune organice, posibil chiar din- 
tr’un singur tip, dela care s’au depărtat în şirul secolelor prin variaţiunile mi
nimale, pe care organismul lor le-a produs întâmplător, şi care variaţiimi 
selectându-se prin lupta pentru, existenţă şi acumulându-se treptat, au ajuns 
şă creieze diferitele forme de animale pe care le vedem. Acumularea treptată 
a variaţiunilor nu s’ar fi putut face însă dacă n’ar fi existat putinţa transmi
siunii lor prin hereditate. Hereditatea a fixat ceeace era numai variaţie în
tâmplătoare. Dacă variaţia nu este întâmplătoare, ci este produsă de influenţa 
mediului, aşa cum susţinea naturalistul francez Lamark, încă de pe la înce
putul secolului al XlX-lea, rolul beredităţii este şi mai important. Evoluţia 
speciilor animale s’ar produce atunci, graţie beredităţii, sub influenţa directă 
a mediului. Animalele, în tendinţa lor de a se adapta mai bine la mediu, ar 
căpăta deprinderi noui în exercitarea organelor cu care ele sunt înzestrate dela 
naştere; aceste deprinderi4noui, transmiţându-se prin hereditate, ajung să 
schimbe însuş organismul animal şi astfel produc specii noui. Cheia într’un 
caz şi într’altul, fie că variaţia organismului se produce întâmplător, fie că 
se produce sub influenţa mediului, este tot hereditatea. Fără hereditate, 
ceeace vine din întâmplarea, sau din influenţa mediului nu s’ar păstră. 
Deaceea este lesne de înţeles pentru ce problema beredităţii este aşa de 
aprins discutată între biologi. Se poate face dovada, că deprinderile noui, 
câştigate de animal în cursul experienţei sale individuale, se transmit prin 
hereditate, atunci evoluţia speciilor animale pe care o susţinea Darwin este 
explicată în sensul părerii lui Lamark; nu se poate face această dovadă, 
atunci rămâne prima explicare a lui Darwin, că evoluţia speciilor este datorită 
variaţiunilor întâmplătoare ale organismelor, pe care lupta pentru existenţă 
le selectează în mod natural. Adâncirea cercetărilor asupra beredităţii poate 
aduce chiar ceva mai mult. Dacă se dovedeşte că hereditatea păstrează neschim
bate tipurile organice, că nu există schimbări transmise descendenţilor, care 
să nu fie după un oarecare timp reduse prin regresiuni, atunci însăş teoria evo
luţiei este zdruncinată. Şi tocmai aceasta susţin unii biologi. După cercetările 
lui Galton (Natural lnlieriiance9 1889) din care părea să rezulte că deprinderile 
dobândite se moştenesc, cercetările mai noui sunt în bună parte contrarii acestei
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păreri. Ele confirmă, până în cele mai mici detalii, rezultatelevla care ajunsese 
încă dela 1865, Gregor Mendel, în studiul făcut asupra heredităţii la plantele 
hibride. O plantă, produs hibrid a două plante deosebite, în ceeace priveşte 
culoarea florilor, bunioară, poate transmite primei sale generaţiuni culoarea 
ieşită din combinarea celor două culori primitive deosebite, dar la a doua gene- 
raţiune caracterele primitive răsar din nou, şi generaţiunile următoare readuc 
plantele cu culorile deosebite pe care le aveau la început. Naturalistul danez 
W. Johannsen, o autoritate nediscutată în această materie, după ce rezumă 
aceste cercetări, conchide (in Hinnebergs Kultur der Gegenwari, Allgemeine 
Biologie) cu aceste cuyinte: legile găsite de Mendel, precum şi toate observa- 
ţiunile culese asupra descendenţelor curate contrazic cu desăvârşire teoria lui 
Lamark. Adevărul, după el, este acesta: hereditatea consistă în identitatea 
elementelor genotipice în întreaga descendenţă a animalelor. Elernentele fun
damentale cu care un animal vine pe lume, pe acelea le transmite el şi proge
niturii sale. Caracterele pe care animalul le dobândeşte în cursul vieţii, şi pe care 
le-am putea numi phenotipice, acestea nu se transmit, sau când se transmit 
sunt eliminate prin regresiune. Nu există transmisiune de caractere dobândite 
din cursul vieţii animalelor, ci continuitate de elemente primitive. în toată 
descendenţa organismelor. Elementele primitive, genotipice, pot forma struc
turi noui, pot fi transmutate, cum se zice, şi prin urmare pot da loc la 
reacţiuni noui, dar aceste reacţiuni noui, caractere phenotipice, nu se fixează 
prin hereditate, şi prin urmare nu intră în constituţia intimă a materiei 
organice. Cu un cuvânt, zice Johannsen, aşa cum se prezintă tipurile chimice 
ale materiei, se prezintă şi tipurile animalelor. O bucată de fosfor poate da 
Ioc la reacţiuni deosebite, după condiţiunile de umiditate sau de temperatură 
în care este pusă; ea poate avea aceste reacţiuni deosebite timp îndelungat, 
dacă condiţiunile persistă; aceasta nu însemnează însă, că reacţiunile produse 
prin* condiţiuni e^erioare vor schimba natura intimă a fosforului şi pe viitor 
vom avea un tip nou de fosfor; vom avea acelaş tip chimic, reacţionând în 
mod deosebit, după condiţiunile în care este pus. Putem avea şi cazul con
trar. Două tipuri chimice deosebite pot reacţiona în mod identic, tot din 
cauza condiţiunilor în care ele sunt puse. Aceasta nu va însemnă iarăş că 
după dispariţia condiţiunilor ne vom alege cu două tipuri chimice identice. 
Aşa şi la tipurile animale. Acelaş tip poate produce reacţiuni deosebite, după 
împrejurări, sau tot după împrejurări, două tipuri deosebite pot produce 
reacţiuni identice, dar aceasta nu va însemnă câtuş de puţin că ele şi-au 
schimbat constituţia lor fundamentală, biotipică. Hereditatea nu transmite 
nimic nou, ea păstrează ceeace se găseşte de mai înainte în constituţia ani
malului. Johannsen termină, adăugând cu drept cuvânt, că prin acest adevăr 
nu numai lamarkismul este înlăturat, dar şi întreaga problemă a evoluţiei 
speciilor, susţinută de Darwin, este pusă în discuţiune.

Aceasta este o părere exagerată. O mare parte dintre biologi, deşi res
ping lamarkismul, sunt totuş partizanii evoluţionismului. Experimentele 
care s’au făcut cu hereditatea, şi pe care le are Jo^nnsen în vedere, este drept
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că nu conştitui^sc încă o bază sigură pentru afirmarea evoluţiei în lumea 
animalelor, dar trebuie ţinut seama,'că şi condiţiunile în care se fac aceste 
experimente sunt foarte anevoioase şi greu de controlat. Natura heredităţii 
nu poate fi dovedită, într’un fel sau altul, decât în decursul unor lungi inter
vale, şi nu'înlocuind indiferent animalele cu plantele. Hereditatea se experi
mentează mai greu decât o simplă reacţiune chimică. Obsbrvaţiunea compa
rată, în asemenea grele cercetări, pare a fi mai îndreptăţită, ca metodă. Şi 
rezultatele acesteia sunt tocmai în favoarea evoluţiei.

Am reprodus, cu toate acestea, părerea extremă a lui Johannsen, fiindcă 
acest autor, aşa de protivnic evoluţiei pe câmpub biologic, eră cel mai indicat 
să formuleze o caracterizare bine pronunţată şi asupra evoluţiei din câmpul 
vieţii sufleteşti, care se leagă strâns de evoluţia biologica. In mersiii istoric 
al omenirii’, evoluţia sufletească este un fapt pe care nimeni nu-1 poate con
testă. Este absurd să tăgăduim distanţa dintre omul cult de astăzi şi omul 
primitiv, sau omul sălbatic. Cum s’a produs această evoluţie? Dacă heredi
tatea caracterelor dobândite, în cursul generaţiunilor omeneşti, n’a inter
venit, atunci pe ce s’au fixat variaţiunile sufletului omenesc? Iar dacă a 
iiitefVenit^ceastă hereditate în câmpul vieţii "sufleteşti, atunci nu aduce ea 
după sine pe aceea biologică? Johannsen răspunde: evoluţia umană există. 
Ea a fost tocmai faptul dela care a plecat Darwin, şi pe care într’un mod greşit, 
el l-a generalizat asupra întregii vieţi biologice. Evoluţia umană există, fiindcă 
omul are tradiţie. Keacţiunile phenotipice omeneşti se fixează pe tradiţie, şi 
astfel se pot transmite la urmaşi; pe când la animale, nefiind o tradiţie,reac- 
ţiunile phenotipice dispar deodată cu moartea acestora. Oridecâteori găsim , chiar 
în lumea animalelor o transmisiune de caractere phenotipice, zice Johannsen, 
să fim siguri că la mijloc este un început de tradiţie. Astfel mare sensaţie 
deşteptaseră într’o vreme experienţele lui Brown-S^quard, care injectând 
substanţe to^dce în materia nervoasă a porcilor de mare, izbutise să provoace 
nu numai în porcii injectaţi, dar şi în descendenţii lor, manifestări epileptice 
şi alte fenomene neuro-patologice. Toată lumea vedea acî un argument în fa
voarea teoriei lui Lamark; şi deaceea ani dearândul aceste experienţe au fost 
speculate în acest sens. Numai acum de curând s’a găsit cheia enigmei. Lucră
rile lui T. Graham Brown au dovedit că în mediul animalelor îmbolnăvite se 
stabilise o tradiţiune. Anume: animalele bolnave, între simptqmele Iqr pato
logice avea şi pe acela de a-şi roade degetele dela picioare, pe care ele nu le sim- 
ţiau dealtfel din cauza intoxicării. Kosul lor nu se mărginea la degetele lor pro
prii, ci se întindea şi la degetele puilor lor. Aceştia, mutilaţi astfel, cădeau în 
stări nervoase analoge. Lumea vedeă aci o transmisiune hereditară. S’au 
separat însă puii de părinţi, şi puii au rămas de tot teferi. Hereditatea era 
datorită unei tradiţiuni.

Omul are o evoluţie, fiindcă are o tradiţie. Puiul de animal, când vine 
pe hime, găseşte un mediu de excitaţie identic cu acela al tuturor ascenden
ţilor săi, şi când nu-1 găseşte, este expus să moară; copilul de om, din primul 
moment, este ajutat de experienţa acumulată a generaţiilor trecute. Tra-
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diţia îi economiseşte vremea şi îi înmulţeşte puterile. Născut în mijlocul săl
băticiei, el devine un fel de om, şi născut în mijlocul culturii, altfel de om. Puiul 
de animal, oriunde ar fi născut, devine tot acelaş fel de animal. Deosebirea 
dintre om şi animal vine dar din faptul că unul se sprijină pe tradiţie şi 
celălalt, nu.

Johannsen nu tăgădueşte, prin urmare, evoluţia umană; o atribuie însă 
tradiţiei, adică mediului. Aceeaş părere o susţinea mai de mult celebrul istoric 
al civilizaţiei în Anglia, H. Th. Buckle, şi mai de curând, între alţii, A. Odin, 
originalul autor al scrierii G6ndse des grands hommes (2 voi. Paris, 1895). In ul
tima analiză această părere este o tăgăduire a beredităţii psihice, sau mai 
precis zis a trasmiterii caracterelor dobândite dela părinte la fiu. Aceşti au
tori numesc evoluţie umană simpla creştere de complexitate şi de calitate a 
mediului; omul stă neschimbat, după dânşii. IJn copil din mediul culturii 
europene nu se naşte acumulând caracterele dobândite de părinţii săi, ci mijloa
cele tehnice lăsate de aceştia. El găseşte o şcoală mai bună, un mediu de viea- 
ţă mai bun, o limbă şi o telmică industrială mai complexă, etc., sufleteşte, 
fiind acelaş cu strămoşii săi.

Care este adevărul? Prin argumentări teoretice nu se poate rezolvă o ase
menea problemă. Aceasta s’a spus şi în mare parte este adevărat. Este nevoie 
şi acî de experienţe şi de îndelungate observaţii, aşa cum, de îndelungată vreme, 
se fac pentru constatarea heredităţii biologice. Unele şi altele sunt în curs. 
Din observaţiunile strânse până acum asupra familiilor în care sunt talente 
moştenite; din compararea copiilor cu părinţii lor, în ceeace priveşte notele 
lor şcolare, aşa cum s’a întreprins prin anchetele făcute de mai mulţi pedagogi, 
dintre care cea mai completă până acum este aceea a lui W. Peters, pare să 
rezulte, că atât mediul cât şi hereditatea directă contribuesc la formarea su
fletească a copilului. Contribuţia mediului este uşor de precizat. Dar nu mai 
puţin există şi contribuţia heredităţii directe. Prin ea se explică, zice Peters, 
faptul, că uneori copiii se aseamănă cu bunicii lor şi nu cu părinţii lor direcţi, 
şi încă faptul, că deşi trăind în acelaş mediu, copiii se deosebesc între ei după 
sex şi după ocupaţiunile ascendenţilor. Cu cât observaţiunile şi experienţele 
vor fi mai numeroase şi mai metodic conduse, vom avea rezultate mai sigure.

3. HEREDITATEA PSIHICA ŞI MEMORIA. —Fără a prejudecâ asupra 
rezultatelor pe care ni le vor aduce experienţa şi observaţiunea, este bine 
a examina mai cu deamănuntul, din punct de vedere teoretic, ce legătură este 
între hereditate şi funcţiunea memoriei; întrucât poate fi îndreptăţită apli
carea termenului memorie la hereditatea psihică. Aceste sunt consideraţiuni 
teoretice, dar nu mai puţin ele sunt de folos pentru interpretarea faptelor de 
care se leagă psihogeneza.

Biologii se servesc, pentru a explica hereditatea animală, de deosebirea 
între două feluri de elemente: unele constitutive, pe care le-am văzut numite 
mai sus genotipice, şi altele datorite reacţiunilor cerute de mediu, phenotipice. 
Cei mai mulţi biologi admit că schimbările suferite de elementele constitutive 
singure se transmit descendenţilor. Numai şcoala lui Lamark admite trans-
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miterea şi a elementelor phenotipice. Această şcoală este însă astăzi din ce în 
ce mai puţin numeroasă printre biologi. Deosebirea între elementele genoti- 
pice şi phenotipice s’ar putea, după unii, extinde chiar asupra corpurilor 
chimice. Astfel, Johannsen în scrierea Elemente der exakten ErUiclikeitslelire 
(2 Ed. Jena 1913), scriere de toţi cunoscută, ca fiind purtătoarea ultimului 
cuvânt al ştiinţei în materie de hereditate, spune textual următoarele: O vergeâ 
de fer expusă multă vreme la rugină, dacă a fost trecută prin foc şi readusă 
iarăş la starea de fer curat, când va fi expusă din nou la rugină, are să 
ruginească mai repede decât prima dată. Prin urmare ea a prins obişnuinţa 
ruginei în personalitatea ei. Dar această personalitate nu ne interesează. 
Atomele de fer, luate în parte, nu s’au schimbat întru nimic prin această obiş
nuinţă prinsă. Fierul rămâne fier în constituţia sa de element chimic. Cu atomele 
sale se poate face, topindu-se, o nouă vergea care să nu aibă nimic din memoria 
primei vergele. Memoria este legată de personalitatea, dar nu şi de elementele 
vergelei (pag. 423). O aşă deosebire însă este cu neputinţă să se facă în vieaţa 
sufletului. Unde sunt aci elementele genotipice şi unde cele phenotipice? De 
tendinţe fundamentale, sau constitutive, dacă nu chiar de elemente funda
mentale, se vorbeşte adeseori şi în psihologie, dar nu ca de o categorie aparte, 
în înţelesul biologic. Aeeace caracterizează sufletul este tocmai unitatea lui 
funcţională, iar nu vieaţa elementelor în parte din care el este constituit. Ele
mentele în parte nici nu ajung vreodată la conştiinţă. Conştiinţa este totdeauna 
conştiinţa personalităţii întregi; este reacţiunea acesteia faţă de mediu. In 
vieaţa sufletească atunci, cum se operează hereditatea? Observaţiunea a multor 
repetate cazuri îndreptăţeşte pe psiholog să zică: copilul se naşte cu dispozi- 
ţiuni sau virtualităţi. Copilul unui talentat muzicant, sau unui talentat pictor, 
etc.,are dispoziţiuni pentru muzică, sau pictură; deşi nu are însăş măiestria 
părintelui. Ce se înţelege însă prin dispoziţiune sau virtualitate?

Cu această întrejoare ajungem la consideraţiunile teoretice de care vorbeam. 
Căutând să înţeleagă mai clar în ce consistă dispoziţiunea sau virtualitatea 
înăscută, psihologul se găseşte intrat fără voie în domeniul faptelor de memorie. 
Definiţia căutată de el se potriveşte întru fotul faptelor de memorie, în genere. 
Astfel s’a întâmplat, cu mai toţi psihologii, începând cu Hering şi Th. Ribot, 
până la acei din zilele noastre. Dispoziţiunea şi virtualitatea, sunt aceleaşi, fie 
că le studiem la hereditate, fie că le studiem la memorie. Ele sunt schimbările 
suferite de materia organică, în urma unei excitaţii externe, şi care, după ce 
materia organică intră în echilibiTi, indiferent dacă această materie aparţine 
aceluiaş corp individual, sau a dat naştere individului descendent, revin, ori 
decâteori o excitaţie analoagă, sau numai parţial analoagă se produce din 
nou. Dispoziţiile sunt astfel ca nişte puteri potenţiale, gata să intre în activi
tate ori de câte ori împrejurările o cer. După un termen, pus în circulaţie de 
Richard Semon, ele se numesc engrame. Excitaţiile externe întipăresc în corpul 
indivizilor engrame. Acestea tind să se reproducă mai târziu, oridecâteori 
au loc noui excitaţii asemănătoare, sau numai parţial asemănătoare. Dacă 
îmbrăţişăm engramele, în totalitatea lor, atunci avem funcţiunea generală
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a memoriei în materia organică, inclusiv hereditatea; dacă ne mărginim la en- 
gramele care se leagă cu faptele de conştiinţă, atunci avem memoria psiholo
gică propriu zisă. Trecerea dela una la alta pare psihologilor aşă de naturală, 
că unii dintre ei nu se sfiesc să le studieze la un loc, ca pe fazele unei aceleiaş 
funcţiuni în evoluţie. Aşă H. Piâron, în scrierea din 1910, L'âvolution de la 
m^moire (Paris). Este destul să cităm denumirile capitolelor din această scriere, 
pentru a ne convinge de spiritul în care ea este concepută. Introducere: Dela 
persistenţele inorganice la memoria umană. Cartea I. Capitolul I: Kitmurile 
vegetale. Capitolul II: Ritmurile animale. Capitolul III: Ritmurile organice. 
Cartea II: Studiul experimental al memoriei în fenomenele de adaptare. Do
bândirea habitudinilor (la nevertebratele inferioare, arthropode, vertebratele 
inferioare (peşti, batracieni, reptile), păsări, mamifere, etc.). Cartea III: Me 
moria umană. Cu un cuvânt, evoluţia unei aceleiaş funcţiuni, indiferent de este 
la om, sau la animal; de este în corpul unui acelaş individ, sau la indivizi deo
sebiţi. legaţi prin descendenţă. Această concepţie o găsim aproape la toţi psi
hologii ; dacă nu afirmată expres, subînţeleasă este ea totdeauna. Hereditatea 
în genere, şi cu atât mai mult cea psihică, este un caz de memorie pentru cei 
mai mulţi psihologi.

întinderea noţiunii memoriei asupra faptelor de hereditate psihică este 
de fapt o recunoaştere a punctului de vedere lamarkian. Memoria, ori şi cât 
de redus ar fi concepută, nu se poate descompune în elemente, ci ea este o func
ţiune legată de unitatea organică a individului la care aparţine. Ea implică 
indisolubilitatea experienţei întregi. Aceasta au şi - înţeles-o biologiştii anti- 
evoluţionişti, deaceea cei ireductilaili dintre ei, ca Johannsen, au şi denunţat 
explicarea prin memorie ca pe o explicare pseudo-ştiinţifică, fiindcă ea face 
să intervină în hereditate agenţi misterioşi şi incontrolabili. Memoria însă nu 
este un agent misterios, ci este numai o funcţiune indivizibilă a individului 
întreg. Prin urmare, dacă hereditatea, şi în special hereditatea psihică este un 
caz de memorie, ea este nu numai a elementelor genotipice, ci a tuturor carac
terelor dobândite prin experienţa individului.

Hereditatea psihică, de este un caz de memorie, implică şi ceva mai mult; 
anume: ea implică o legătură strânsă cu mediul. Chiar în termenul de dispoziţie 
sau virtualitate, această legătură este indicată. A te naşte cu dispoziţii, în
semnează a te naşte anume pentru a realiză un scop în afară de tine, întocmai 
cum a avea dispoziţiile unui fel de memorie, însemnează a fi apt pentru evo
carea unor anumite excitaţii. Copilul care se naşte cu dispoziţii pentru mu
zică, aşteaptă el ca mediul să-i procure ocazie de a-şi realiză dispoziţiile, sau 
merge singur înaintea ocaziilor? Dacă merge singur înaintea ocaziilor, cum se 
spune despre Giotto, că în lipsă de colori şi pensulă se serviă de orice obiect 
pentru a desemnă, atunci legătura heredităţii cu mediul pare să fie şi expe
rimental dovedită. De sigur, este nevoie de experimente mai multe şi mai si
gure înainte de a aveă o concluzie definitivă. Discuţia totuş trebuie făcută, 
pentru a provocă, şi la urmă pentru a şti interpretă experimentele.

In rezumat, subsumarea heredităţii la noţiunea memoriei este plină
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de consecinţe teoretice. Psihologii totuş au făcut-o de mult. După ei şi mulţi 
biologi. Constatăm astfel faptul curios, că pe când observaţiunile şi expe
rienţele exacte par să condamne punctul de vedere al lui Lamark, şi în tot 
cazul tind să restrângă înţelesul heredităţii, de fapt, sub o altă denumire, 
credinţa în punctul de vedere al lui Lamark subsistă mai departe. De unde 
vine această contradicţie? Iată ce ne propunem să examinăm îndată.

4. VIEAŢA SOCIALĂ. — Biologii, în studiul lor asupra heredităţii, nu 
ţin seama de vieaţa socială; atenţia lor este îndreptată asupra indivizilor, 
şi asupra funcţiunilor fiziologice. Vieaţa socială, pentru ei, nu există, sau este 
redusă la rolul de mediu estern. Vieaţa socială este însă, de fapt mai mult 
decât un mediu extern. Ea este pentru indivizii cari trăesc în ea, adică pentru 
oameni, un transformator şi un fundament, în acelaş timp. Un transformator, 
fiindcă prin vieaţa socială, vieaţa individuală îşi schimbă orientarea şi carac
terele ; un fundament, fiindcă prin manifestările sale sociale, vieaţa indivi
duală are o continuitate în conştiinţa generaţiunilor ce se succed. In ambele 
aceste roluri, vieaţa socială implică hereditatea psihică. Vieaţa socială are 
o istorie, adică are o memorie. Secolul al XlX-lea, în care a trăit Darwin, 
s’a numit secolul istoriei, din cauza numeroaselor cercetări istorice produse 
în cursul lui. Insuş Darwin a avut ca punct de plecare pentru cercetările lui 
teoria socială a lui Malthus asupra poporaţiei. Este dar natural ca men
talitatea oamenilor de ştiinţă să se fi resimţit de concepţia istorică, şi astfel 
să găsim subsumarea heredităţii la noţiunea memoriei ca un ceva de sine 
înţeles, fiindcă şi istoria este, la rândul ei, o memorie. Iată de ce, cu toată 
lipsa de experienţe, credinţa în hereditatea caracterelor dobândite avea 
numeroşi partizani, printre psihologi, cu deosebire. Concepţia istorică se 
aliă de minune cu concepţia evoluţiei în lumea organică; una pe alta se 
sprijiniau reciproc.

Pe viitor, în rezolvarea acestei probleme a heredităţii, omul de ştiinţă 
va fi, de sigur, mai independent. De acî înainte, elementele problemei se 
vor separă mai mult. Ele s’au separat chiar de pe acum. Vieaţa biologică, 
vieaţa psihică şi vieaţa socială formează astăzi, în ceeace priveşte heredi- 

\ tatea, obiectul unor cercetări deosebite. Individul le împreună pe câte-şi 
trele aceste vieţi. Dar hereditatea în fiecare din aceste vieţi nu urmează 
să fie aceeaş, fiindcă ele sunt întrunite în acelaş individ. Hereditatea psi
hică şi hereditatea biologică pot avea legi deosebite între ele; apoi amîn- 
două pot fi deosebite de hereditata socială. Cu cât studiul fiecăreia dintre 
aceste heredităţi va fi mai independent condus, cu atât va fi mai uşor de 
interpretat rezultatul total pe care îl aduce în urmă împreunarea lor în 
aceeaş persoană. Biologia, psihologia individuală şi psihologia socială sunt dar 
îndreptăţite să-şi aibă fiecare metodele şi ipotezele lor de cercetare cu toate 
că în fond câte-şi trele ele urmăresc, în ceeace priveşte hereditatea, aceeaş 
problemă. Psihogeneza, adică desvoltarea sufletului omenesc, dela origină 
până la maturitate, va fi explicată numai când hereditatea, sub acest întreit 
punct de vedere, va fi înţeleasă în mod ştiinţific.
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De hereditatea biologică nu avem să ne ocupăm mai departe. Princi

piile generale ale corelaţiunilor biologice cu sufletul au fost expuse în partea 
Il-a a Cursului, Kezultatele cercetărilor biologice vor avea pe viitor să ne 
aducă un răspuns definitiv la întrebările: dacă membrii omenirii formează 
o rassă sau mai multe rasse biologice; dacă între aceste rasse există deo
sebiri anatomice şi fiziologice; dacă rassele evoluează sau nu; şi dacă evo
luează, în ce fel evoluează? Cercetările psihologiei individuale vor completa, 
în viitor, cercetările începute. Pe baza documentelor de familie, a biogra
fiilor scrise, a anchetelor întreprinse în şcoală şi în clinicile de psihiatrie, 
se va adună materialul necesar pentru a lămuri discuţiunea, întru cât here
ditatea este un caz de memorie organică, şi prin ce se diferenţiază memoria 
organică de memoria asociativă sau psihologică. Principiile după care se vor 
conduce aceste cercetări sunt acele cuprinse în sistematizarea faptelor de 
conştiinţă din partea IlI-a a Cursului, Ne rămâne să arătăm în paginile ur
mătoare, principiile psihologiei sociale, pentru a înţelege hereditatea socială, 
şi cu aceasta împreună desvoltarea sufletului, în genere.

Vieaţa socială nu se alătură vieţii psihice individuale, ci o pătrunde 
pe aceasta din urmă, în aşa fel că aproape o transformă cu totul. Aceace 
în vieaţa animalului este o excepţiune, în vieaţa omului devine o regulă. 
Excepţionale în vieaţa animalului sunt faptele de a da atenţie, de a imită, 
de a comunică şi de a cooperă cu semenii săi; aceste fapte sunt uzuale la 
om. Enumerând câteva dintre ele vom înţelege până unde merge această 
transformare. Animalul are momente de atenţie, mai ales când îşi aşteaptă 
prada, dar această atenţie este determinată la el de instincte, nu de obiec
tele externe. Atenţie contemplativă, adică legată de interesul pentru obiecte, 
nu are decât omul. Deasemenea şi de imitaţie este capabil animalul. Dar 
imitaţia lui este sporadică şi mărginită la mişcări parţiale. Animalul nu imită 
reprezentându-si totalitatea faptului, ci reacţionează direct sub impresia 
de moment a excitaţiei. Omul imită, nu atât răspunzând unei excitaţii, cât 
unei reprezentări. Dar cele mai izbitoare sunt deosebirile pe care le constatăm 
în expresia emoţiilor. Exprimă şi animalul emoţiile sale. Dar nu le exprimă 
în scopul de a fi înţelese de semenul său decât în cazuri foarte rare. Acestea 
sunt cazurile pe care le întâlnim la animalele superioare, mamifere. Câinele 
latră într’un fel când dă alarma, în altfel când se bucură, în altfel când fuge 
bătut. Este destul să observăm atitudinea pe care o păstrează un câine, 
când aude lătratul unui alt câine, pentru a ne convinge că o înţelegere între 
ei prin expresia emoţiilor există. Tot aşa şi la pisică; la păsări, etc., pentru 
a pomeni numai animalele pe care le putem observă cu uşurinţă. Din această 
cauză s’a şi vorbit cu drept cuvânt, de un limbaj al animalelor. Dar cât de 
departe merge omul, în această privinţă! Animalul, ori şi cât de bine s’ar face 
înţeles, niciodată nu ajunge să practice, sau să înţeleagă expresia emoţio
nală convenţională. Expresia lui emoţională se ţine prinsă în came şi oase, 
nu serveşte ca semn convenţional. El se bucură, dar nu are râsul; plânge, 
dar nu are doliul. Bucuria, ca expresie emoţională naturală, o are şi omul.
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dar mai caracteristic omului este râsul. Omul râde pentru a lua o atitudine 
faţă de semenii săi.^ Kâsul său este provocat dş comic, şi comicul nu există 
decât întru cât găseşte ecou în conştiinţa semenilor. De'bucurie contagioasă 
nu se vorbeşte; se vorbeşte însă de râs contagios, şi acesta numai la oameni. 
Râs contagios nu pot avea animalele, fiindcă pentru ele nu există comicul. 
Aşa şi cu expresia durerii. Animalele nu ştiu ce este doliul, fiindcă la ele nu 
există intenţiunea să ia o atitudine la durere. Omul plânge natural, dar îşi 
impune şi obligaţia doliului. Aceeaş transformare o găsim la el în toate ex
presiile emoţionale. Nu ca expresiile naturale ale omului au dispărut; expre
siile lui naturale perzi^, dar alături de ele, cu un rol cu mult mai însemnat, 
s’au desvoltat cele convenţionale. Alături de frica naturală,;—gesturile şi 
ritualul umilinţei; alături de. veneraţia naturală,— semnele adorării religioase; 
alături de simpatia naturală, — saluturile de politeţă; alături de ofensiva 
naturală a corpului, — insignele de vitejie, etc. Toate emoţiile au dobândit 
reprezentări tipice, de care omul uzează pentru a înţelege şi pentru a fi 
înţeles. Istoria culturii constă în bună parte în arătarea originii şi a sem
nificaţiei la care au ajuns aceste reprezentări tipice ale emoţiilor.

Marea deosebire totuş nu este aci. Convenţionalitatea expresiilor emo
ţionale este foarte rară la animale, poate chiar nu există, cazuri însă de si
mulare emoţională sunt, şi acestea pot fi până la un punct asemuite cu cele 
convenţionale. G. J. Romanes, în cunoscuta sa scriere asupra Inteligenţei 
animalelor (originală în limba engleză şi tradusă, în mai multe alte limbi), 
citează câteva cazuri care s’ar putea pune în această categorie. Deosebirea 
cea mare vine din aceea că: omul cunoaşte întrebuinţarea simboalelor şi a 
instrumentelor de muncă. Simboalele fac posibilă comunicarea, iar instru
mentele, cooperarea şi cultura între oameni: genuri de fapte pe care nu le 
găsim în activitatea animalelor. Despre mecanismul psihologic care dă naştere 
simboalelor şi evoluţia culturii ne vom ocupă îndată mai jos (Capitolul III), 
când vom expune şi cunoştinţele despre limbaj. Rămâne aci să facem numai 
caracterizarea lor generală în legătură cu ceeace ele datoresc vieţii sociale. 
Simbolul este un semn extern (un sunet, o figură, o schiţă, un gest, o formulă, 
etc.) care reproduce o stare sufletească prin intenţia aceluia care îl între
buinţează, iar nu prin asemănarea sau înrudirea lui cu starea sufletească 
însăş. La origina lor, multe dintre simboale erau poate elemente rupte din 
expresiunile corporale ale stărilor sufleteşti; dar epoca acestei origini a fost 
aşa de demult, că dela ea nu avem documente. Simboalele le găsim în istoria 
omenirii, chiar dela început, despărţite cu totul de expresiunile stărilor su
fleteşti. Aceace găsim sigur în ele este asentimentul dat de grupurile oine- 
neşti, de a le da un înţeles constant; fapt care a şi făcut pe m^lţi să creadă 
că ele au fost produsul unei înţelegeri contractuale între oameni; ceace este 
de sigur o eroare. Simboalele pe care le găsim la începutul istoriei omenirei, 
au înaintea lor o lungă evoluţie preistorică, în care a putut să se opereze 
despărţirea de expresiunile corporale ale sufletului. Dar nu origina: este aceea 
care interesează, ci .funcţiunea sufletească pe care şi-au fundat ele rolul de
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mai târziu. Cum s’a ajuns ca reprezentările tipice, externe, ale emoţiilor 
să înlocuiască expresiile naturale ale acestora, pare să nu fi fost un pas prea 
greu pentru psihologia individului; dar cum s’a ajuns ca semne cu totul' 
externe, asociate numai în mod vag cu expresiile unor stări sufleteşti, să le 
înlocuiască pe acestea, atrăgând asupra lor atenţia şi memoria individului, 
acesta este un pas mare, un pas de gigant. El este datorit vieţii sociale. 
Vieaţa socială a constrâns pe individ la o cât mai întinsă exteriorizare a 
sufletului. Manifestările individului sunt, precum ştim, toate personale. Nu 
există mişcare, cât de mecanică în aparenţă, care să nu fie pătrunsă de carac
terele individualităţii aceluia care o face. Dar între manifestări, sunt unele 
mai comunicabile şi altele mai puţin comunicabile. Cele mai comunicabile 
sunt cele datorite muşchilor care intră în asociaţii multiple şi variate: 
gesturile, articulaţiunile vocii, mimica. Este probabil că primele înţelesuri 
comune s’au legat de aceste manifestări. Ele s’au înmulţit şi apoi au devenit 
simboale, cu cât s’a lărgit şi cercul vieţii sociale. Instrumentele de muncă sunt 
ieşite din aceeaş tendinţă de exteriorizare a sufletului. Animalul nu ajunge 
la invenţia instrumentului de muncă fiindcă el nu-şi poate reprezenta faptul 
realizării unui scop. Aceasta o face omul ajutat de vieaţa socială. Mâna 
omului se completează cu instrumentul de muncă, după ce în structura 
intuiţiilor lui s’au organizat raporturile de cauză şi efect. Până să se orga
nizeze aceste raporturi, n’a fost tocmai uşor. Structura primitivă a intui
ţiilor omeneşti, constitue blocuri totale în care conştiinţa nu găseşte varie
tatea de obiecte pe care le găseşte conştiinţa omului de mai târziu. In 
aceste blocuri ale structurii primitive elementele de legătură sunt asocia
ţiile pasive. Omul primitiv vede în jurul său, nu obiecte stând în raporturi 
de cauzalitate, ci obiecte asociate prin impresiuni subiective. Trecerea deia 
acestea la cele de cauzalitate obiectivă, experienţa socială singură le-a putut 
obţine. Omul a descoperit cauzele activităţilor externe prin analogie după 
activităţile persoanelor din jurul său. Aceasta o putem constată şi astăzi 
în desvoltarea copiilor. Primele cauze care se impun atenţiei copiilor sunt 
persoanele. Primele efecte sunt efectele activităţii persoanelor. In prima sa 
arătare, cauzalitatea avea un caracter antropomorf ic. Acest caracter a fost 
mai târziu o piedică pentru desvoltarea ştiinţei omeneşti, dar nu mai puţin 
adevărat este însă că prin acest caracter a izbutit conştiinţa omenească să 
spargă blocul intuţiilor primitive. Animalele, zicea un filozof elin din anti- 
chitate,/ dacă ar avea o religie, şi-ar închipui pe zei du.pă chipul şi asemă
narea lor. De sigur, ele şi-ar închipui nu numai pe zei, dar şi raporturile 
lucrurilor externe după caracterul activităţii lor animale. Numai că animalele 
n’au ajuns să aibă o reprezentare după activitatea lor animală, pentru ca 
pe urmă, prin analogie, să-şi reprezinte activitatea zeilor şi a lucrurilor 
externe. Observaţiunile pe care W. Kohler le-a făcut asupra maimuţelor, ne 
dovedesc până la evidenţă greutatea, cu care animalul cel mai apropiat de 
om are de luptat, pentru ca să introducă în structura intuiţiei lui raportul 
de cauză şi efect. Maimuţele ajung întâmplător să se servească de un instru-
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inept pentru a trage în spre ele un obiect situat la distanţă; niciodată însă 
instrumentul nu este pentru ele un mijloc conştient pentru realizarea unui scop.

Vieaţa socială aduce, în sfârşit, transformarea activităţii individului în 
activitate instituţională sau culturală, adică în activitate, care desprinsă 
de individ, trăeşte de sine şi pentru sine, în cursul generaţiilor omeneşti. 
In această acţivitate culminează tendinţa spre exteriorizare. Sufletul individual 
se transformă acum după o expresie a filozofului Hegel, în spirit obiectiv 
(obiektiver Geist). Individul om devine membrul unei unităţi culturale. 
Activitatea lui este, dela naştere, îndrumată, susţinută şi sporită prin tra
diţia culturii în care trăeşte. N’are nevoie să-şi inventeze simboalele de 
înţelegere cu semenii săi, căci el le găseşte într’un sistem de cuvinte, pe care 
le învaţă din primii ani ai copilăriei; n’are nevoie să-şi stabilească o logică 
şi o morală, căci amândouă îi sunt date, formate gata, şi el nu are decât să 
le practice; n’are nevoie să inventeze tehnica instrumentală, căci aceasta 
există; nici pentru imaginaţia lui n’are nevoie să-şi caute o îndrumare, fiindcă 
îndrumarea necesară este dată în produsele artei dinaintea lui; cu un cuvânt, 
tradiţia dă omului ajutorul pe care instinctul îl dă animalului. Este inteli
genţa lui slabă, atunci vine tradiţia şi-l susţine. El pluteşte pe aripile acesteia, 
cum pluteşte pe apă, cu ajutorul cordonului de înnot, acela care nu ştie să 
înnoate. Este inteligenţa lui, dimpotrivă, vie, inventivă, atunci tradiţia îl 
va ajută să se ridice şi mai sus. Acela care continuă munca începută de alţii, 
profită de experienţa ‘ acestora; contribuţia lui câştigă în valoare fiindcă 
soseşte, ca plusul de muncă, la momentul oportun, după un exerciţiu în
delungat. Dar tradiţia culturii aduce ceva mai mult. Nu numai că ajută la 
desvoltarea individului, ea şi mobilează sufletul acestuia. Multe manifestări 
sociale sunt, la origina lor, motivate de scopuri josnice, sau triviale. Ele 
realizându-se, efectele lor întrec însă cu desăvârşire scopurile din care au 
luat naştere. Un om zgârcit, bunăoară, a adunat ban pe ban o avere mare, 
iar la moarte, din cauza vanităţii, sau a fricei de ce are să fie dincolo de 
mormânt, donează toată averea pentru o instituţie de binefacere. Efectele 
donaţiei întrec cu mult valoarea sentimentelor care au făcut să se strângă 
averea şi să se facă donaţia. Un capitalist, din aviditate de câştig, întreprinde 
construirea unei căi ferate. Binefacerile sociale pe care le aduce calea ferată 
sunt cu totul superioare sentimentelor capitalistului. Tot astfel stă raportul 
dintre motiv şi efect la toate instituţiile sociale. Efectele întrec totdeauna 
în valoare motivele care au determinat origina. Wilhelm Wundt găseşte în 
acest fapt o lege generală a evoluţiei morale în omenire, legea heterogoniei 
scopurilor. De motive neînsemnate şi triviale se leagă efecte care devin mai 
târziu motive pentru scopuri înalte şi umane. Mai toată evoluţia moralei 
se poate consideră ca o concretizare a acestei legi. Individul este determinat 
în activitatea sa de scopuri mărunte personale, dar prin faptul că această 
activitate se încorporează vieţii sociale, şi se transmite prin tradiţie, el 
contribuie la mobilarea sufletească a celor ce vor veni după dânsul. Vieaţa 
socială este dar o adevărată providenţă pentru individ. Aceasta este şi
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părerea multor publicişti, cari bazaţi pe faptele expuse mai sus, ne vorbesc 
de progresul social, ca de un ce care vine de sine prin simjila trecere a 
timpului. Individul omenesc oricum ar fi, prin faptul că el merge cu 
societatea, şi societatea merge cu timpul înainte, el este în continuu progres.

‘ Dar optimismul acesta exagerat nu este îndreptăţit. Vieaţa socială 
transformă în bine sufletul individual, numai când acest suflet participă 
în mod real la manifestările ei. Când vieaţa socială ia forme şi tradiţii străine 
de sufletele individuale, pe care le uneşte, atunci ea pierde curând toate 
foloasele de care am vorbit. Tendinţa spre exteriorizare, la care am văzut 
că ea împinge continuu, se preface într’un meaanism brut şi fără suflet. Sim- 
boalele, tehnica, morala şi ştiinţa, pe care individul le găseşte pregătite gata, 
nu ajută, ci falşifică mentalitatea şi caracterul acestuia. Tradiţia pierde 
elasticitatea necesară inovaţiilor şi devine o rutină. In loc de a avea rolul 
providenţei, vieaţa socială are rolul de duşmană a individului. In epocele 
de îmbătrânire a culturii, la unele popoare; de imitare servilă, la alte po
poare în genere; în epocele triste istorice, observăm toate aceste consecinţe 
nefaste produse de discordanţa dintre sufletul indivdual şi tradiţia vieţii sociale.

Cunoscând acum în ce constă influenţa vieţii sociale asupra sufletului 
individual, suntem pregătiţi a înţelege soluţiunile cari se dau problemei 
heredităţii psihologice. Două soluţii extreme stau astăzi faţă în faţă. Le vom 
numi, pentru a le caracteriza în inod popular, soluţia pesimistă şi soluţia 
optimistă a heredităţii. Soluţia pesimistă consideră că sufletul individual 
este invariabil, sub raportul dobândirii unor caractere noui. Acelaş om avem 
de când este lumea. In elementele constitutive ale sufletului omenesc însă, 
sunt nenumărat de multe dispoziţiuni, care nu ies toate la iveală în timpul 
vieţii unui individ. Pentru a avea natura întreagă a sufletului omenesc, 
trebuie să avem în Vedere unitatea speciei omeneşti, sau cel puţin unităţile 
rasselor omeneşti. Cu deosebire, părerea aceasta din urmă are mulţi adepţi. 
In unitatea rassei stă dar constituţia unui suflet, şi acest suflet este inal
terabil în tot decursul istoriei sale. Vieaţa socială nu face decât să favorizeze, 
ca unele dispoziţii sufleteşti să iasă mai în relief decât altele, dar de o 
schimbare, sau mai ales de amelioare a lor nu poate fi vorba. Fiecare rassă 
îşi are cultura şi tradiţia sa. Fiecare rassă, din momentul ce pierde condi- 
ţiunile favorabile care pot realiză dispoziţiile sale, pierde şi puterea sa 
de vieaţă. Eassa atunci se stinge dela sine, ca suflet. Deaceea încrucişă
rile între rasse sunt Vătămătoare, căci ele fac imposibilă o cultură unicară, 
adică fac imposibilă găsirea condiţiunilor favorabile pentru a realiză dis
poziţiile bune. Progresul social nu atinge sufletul rassei. El dealtfel nu există 
de fapt. Ceeace numim progres este numai varietatea de condiţii pentru 
desfăşurarea diferitelor reacţiuni de care sufletul rassei este capabil. Cum 
un corp elementar chimic nu se schimbă supunându-1 la diferite influenţe, 
ci numai devine odată cu reacţiuni numeroase şi altădată cu reacţiuni 
puţine, tot aşă şi sufletul. Este, cum vedem, soluţia spre care arătam că 
înclină un biolog ca Johannsen.
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A doua soluţiune este cea optimistă. Sufletul individual evoluiază pe 
măsură ce se îmbogăţeşte prin experienţa lui personală. Cultura progresează 
dimpreună cu suflatul individual. Ceeace numim suflet de rassă, este tocmai 
un . produs al dobândirii treptate de caractere noui. Kassele pure nu sunt 
la origina, istoriei omeneşti, ci la sfârşitul ei. Pe măsură ce vieaţa socială 
transformă sufletele individuale, ea creiază şi'tipuri din ce în ce mai nobile. 
Este soluţia spre care ar înclină un Lamark.

Ambele aceste soluţiuni sunt deopotrivă de susţinute. In ţările, unde 
cunoştinţele biologice sunt mai răspânditei ca în Germania, este tendinţa 
să se prefere soluţia pe care am numit-o pesimista. In ţările unde ştiinţele 
sociale au mai mult răsunet, ca în Franţa, preferinţele merg spre soluţia 
optimistă.

Ambele soluţiuni au, de sigur, o parte justă şi o parte exagerată. Până 
la găsirea adevărului ştiinţific definitiv, ele vor continuă să formeze subiectul 
multor discuţiuhi între partizanii uneia şi ai alteia. Aceste discuţii au ajuns 
astăzi, aiurea şi la noi, prin amestecul patimilor politice, cu care ele vin în 
atingere, din cale afară de violente. In capitolul final vom încerca să schiţăm 
o teorie despre progres ţinându-ne cât mai departe de exageraţiile optimis
mului şi pesimismului.
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CAPITOLUL III
1. Evoluţia culturii umane. — 2. Creaţia simboalelor. Limbajul. — 3i 'Meca

nismul limbagiului. — 4. Progresul şi idealul (în artă, ştiinţă, morală).

1. EVOLUŢIA CULTURII UMANE. — Multă vreme s’a crezut că 
evoluţia omenirii se aseamănă cu înaintarea în vârstă a individului om. Ar 
fi, prin urmare, o vârstă a copilăriei, a tinereţii şi a bătrâneţii pentru omenire 
ca şi pentru fiecare om în parte. Această credinţă a trebuit să fie corectată, 
în primul rând prin o restricţiune. Nu toate popoarele, din câte se compune 
omenirea, minează aceeaş înaintare în vârstă; nu pe toate le găsim la fel de 
desvoltate. Sunt unele popoare cari par a fi veşnic uitate în vârstă copilă
riei. Aşa sunt sălbatecii celor trei continente de sub equator. Aceste popoare 
au o origină tot aşa de veche ca celelalte popoare, cu toate acestea ele au 
rămas cu mult înapoi. In al doilea rând, şi acele popoare cari par să fie îna
intate cu vremea, nu au desvoltarea într’o singură direcţie, pentru ca să le
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putem compara între ele. Europenii şi asiaticii, sunt în acest caz. In lăuntrul 
chiar a acestor două grupări mari putem face aceeaş constatare. Nu toate 
popoarele europene de o parte, şi toate popoarele asiatice de altă parte, pen
tru a vorbi numai de aceste două grupări, au aceeaş desvoltare. Prin urmare 
omenirea, în întregul său, nici nu urmează deopotrivă o ridicare treptată 
asemănătoare înaintării în vârstă, nici nu prezintă între grupările ei desvol- 
tate asemănări pe cari să le putem compara cu treptele vârstei. Mai curând 
s’ar putea zice, că omenirea în totalitatea sa de astăzi prezintă una lângă alta 
toate vârstele.

Această nepotrivire între vieaţă omenirii şi vieaţa individului ne sileşte 
a aprofunda întrebarea: după ce semne se cunoaşte evoluţia omenirii? Evo
luţia individului se cunoaşte după semne fizice bine stabilite; semne cari 
sunt aceleaşi la toţi indivizii. Toţi copiii, toţi tinerii, toţi bătrânii au între ei — 
adică copiii între ei, tinerii între ei, bătrânii între ei— caractere cumune care 
nu ne înşală niciodată, ori şi unde le întălnim. Aceste caractere constituesc 
tocmai aceea ce numim vârsta unui individ. Copilul are funcţiunile sale cor
porale desvoltate într’un anumit fel, după care urmează felul de a fi al func
ţiunilor tânărului, şi apoi al funcţiunilor' bătrânului. Aşa de regulat se urme
ază aceste feluri de a fi, unul după altul, că nu facem o prea mare greşeală 
când le confundăm cu numărul anilor de vieaţă. Copilul se ridică până la 
11—12 ani; da aci înainte urmează tinere'ţea, în perioada adolescenţei până 
pe la 17—18 ani, în perioada tinereţii propriu zise până la 45—50 ani, apoi 
de aci înainte bătrâneţea, care se poate şi ea împărţi în diferite perioade. 
Funcţiunile corporale au între ele, în cursul desvoltării lor, coreîaţiuni stabile, 
cari se pot fixa după această numerotare a anilor. Cel mult, dacă la unele 
popoare copilăria se termină mai curând, şi la altele mai târziu; dacă la 
unele, bătrâneţea vine mai de vreme şi la altele mai târziu, dar şi în aceste 
cazuri excepţia nu priveşte pe individ, ci pe întreaga grupare la care acesta 
aparţine, şi atunci ea se explică prin cauze bine determinate fizice. După 
ce să cunoaştem evoluţia omenirii? Semnele cari însoţesc funcţiunile ei cor
porale nu pot fi luate în seamă, fiindcă omenirea este compusă din indivizi 
deosebiţi fiziceşte. In acelaş moment de timp, indiferent dacă acest moment 
este depărtat sau apropiat de noi, trăesc la un loc, în sânul aceleiaşi omeniri, 
copii, tineri şi bătrâni. Trebueşte \să găsim un alt criteriu de judecată. El ne 
este dat în semnele cari însoţesc vieaţa socială, în deosebire de aceea a indi
vidului. Desvoltarea vieţii sociale se confundă însă cu desvoltarea culturii. 
Cultura consistă, în adevăr, în manifestările pe cari le produce sufletul indi
vidului sub influenţa vieţii sociale. Tot ce ajută la intensificarea şi conti
nuitatea acestei vieţi este şi un element de cultură. Deprinderile pe cari le 
dobândeşte omul potrivindu-şi faptele unor norme morale; expresiunea senti
mentelor în forme care să fie apreciate de semeni; orientarea gândirii după 
principii logice, ceeace face posibilă cooperarea inteligenţelor ; idealurile, cari 
sub diferitele lor forme, motivează activitatea omenească, etc., toate acestea 
sunt valori de cari depinde desvoltarea culturii şi, în acelaş timp, desvoltarea
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vieţii sociale. Chiar sub raportul tehnicei materiale este o legătură strânsă 
între desvoltarea culturii' şi desvoltarea vieţii sociale. O societate numeroasă 
şi puternică se conservă şi se continuă când la dispoziţia membrilor săi stă o 
tehnică culturală care permite diviziunea muncii. Cine zice evoluţia vieţii 
sociale, zice evoluţiaAculturii. Societăţile cari n’au de loc cultură, — şi în . 
rândul acestora sunt societăţile sălbaticilor, — dacă au o vieaţă socială, n’au 
o evoluţie socială. Ele n’au istorie, şi sunt considerate ca fiind într’o veşnică 
stare de fixitate. Este admis astfel că omul devine din ce în ce mai cult, pe 
măsură ce acordul între finalitatea sa proprie şi finalitatea societăţii din care 
face parte devine mai strânsă. Din momentul ce acest acord se stabileşte, 
individul, fie că urmăreşte în mod conştient, fie că urmăreşte acest acord în 
mod inconştient, devine un factor de propăşire a culturii şi în acelaş timp contri
buie la intensificarea vieţii sociale. Când primul omul, bunioară, punându-şi 
un vestmânt pe dânsul, a intenţionat, pe lângă îndestularea sa organică, şi 
un efect faţă de semenii săi, el a făcut un pas în direcţia artei îmbrăcămintei 
şi a modelor în genere, a fost astfel un pioner al culturii. In acelaş timp, el 
a sporit şansele sociabilităţii omeneşti, făcând vieaţa între oameni mai plă
cută. Deasemeni, când primul om a tras un şanţ de despărţire pe pământ, 
hotărând ce este al lui, de ce este al vecinului, a pus o primă piatră la 
temelia ordinei dreptului de proprietate, şi în acelaş timp a servit vieţii 
sociale, creând un imbold pentru activitatea practică a cetăţenilor. Tot 
aşă, când s’a ridicat primul cult religios; când s’a plăsmuit prima operă, de 
artă, sau prima invenţie ştiinţifică. Totdeauna alături de cultură a sporit 
şi sociabilitatea. Omul cult este dar omul sociabil. Sociabil în înţelesul, nu 
atât că ştie să evite tot ce aduce neplăcere semenului său, cât în înţelesul 
că, în marginile dispoziţiilor sale, el aduce un maximum de utilitate socială. 
Omul incult îşi are dispoziţiile cu cari l-a înzestrat natura, în starea lor 
primitivă, adică neorientafe, neadaptate utilităţii sociale; omul cult, din 
potrivă, stă în serviciul acesteia. Astfel un om, cu multă învăţătură de 
carte, dar care nu ştie să-şi exprime această învăţătură pentru a folosi şi 
altora, deşi învăţat, este incult, sau este cult numai pe jumătate. Este incult 
şi omul care nu este stăpân pe emoţiile şi patimile sale personale. Cultura 
cere desvoltarea dispoziţiilor cari pot fi de folos vieţii sociale, dar totdeodată 
şi reprimarea dispoziţiilor inutile sau păgubitoare acesteia. Această din urmă 
obligaţie a şi făcut pe unii, — în special pe marele scriitor francez J. J. 
Kousseau, — să considere cultura ca o condiţie neprielnică desvoltării nor
male a omenirii. Omul, zice Housseau, iese din mâinile naturii bun din 
fire, şi numai cultura (sau civilizaţia cum zicea dânsul) îl strică. Cultura 
opreşte libera desfăşurare a dispoziţiilor naturale; ea încurajează convenţio- 
nalitatea falşă. Kousseau n’are însă dreptate. Omul iese din mâinile naturii 
ca un animal de felul maimuţelor, departe de a fi bun, şi aşă ar rămâne 
lăsat la voia acestei naturi; numai cultura îl ridică să cunoască ce este a fi 
bun. O societate este cu atât mai cultă, cu cât vieaţa ei trage un mai mare 
folos din dispoziţiile membrilor cari o compun. Intr’o societate cultă, fiecare
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•om este la locul său, adică în rolul în care poa,te să fie mai folositor semenilor 
săi. Cum dispoziţiile omeneşti sunt multiple şi variabile, multiple şi variabile 
trebuiesc să fie şi posibilităţile culturii. O cultură uniform croită pe un singur 
tipar, este un dresaj, nu o cultură. Cea mai înaltă formă a culturii o găsim de 
^ceea la popoarele, cari sunt bogate în dispoziţii sufleteşti, şi cari pot să 
transforme această bogăţie de dispoziţii într’o continuă creaţie de valori 
culturale originale. La asemenea popoare evoluţia culturii este nu numai 
expresia adequată a evoluţiei lor sociale, dâr şi resortul cel mai puternic al 
acesteia.

înlocuind evoluţia socială prin evoluţia culturii, problema noastră de 
mai sus se lămureşte, dar nu se rezolvă. Aceleaşi întrebări se pot face asupra 
evoluţiei sociale. Există o asemănare între evoluţia culturii şi evoluţia indi
vidului omenesc? Se poate vorbi şi la ea de diferite vârste: de tinereţe şi bă
trâneţe? Apoi: avem evoluţia unei singure culturi, sau sunt mai multe culturi, 
avându-şi fiecare evoluţia sa proprie? Există o cultură unitară, sau există 
mai multe? Toate aceste întrebări aduc mult cu întrebările pe cari le-am în
tâlnit şi mai sus în studiul heredităţii. Aci însă ele sunt mai precise, fiindcă 
sunt sprijinite pe un material bogat de observări şi experienţe.

Intre evoluţia culturii şi evoluţia vieţii individuale există unele analogii 
vagi, cari nu îndreptăţesc însă un răspuns afirmativ. In sistemele filosofice 
şi în concepţiile filosofice asupra istoriei, este drept că nu lipsesc încer
cările de a împărţi desvoltarea culturii în trepte hierarhice, sau în vârste. 
Cea mai cunoscută este aceea a filosofului positivist Auguste Comte, care 
admitea că spiritul omenesc în genere, şi prin urmare şi expresia lui culturală, 
au trecut prin trei faze distincte: faza teologică, faza metafizică şi faza ştiin
ţifică positivistă. Alţi filozofi împart după alte criterii. Hegel, după ascen
siunea pe care o iă conştiinţa de sine în viaţa spirituală; Herbert Spencer, 
după momentele prin cari trece procesul de integrare şi desintegrare a ma
teriei ; Karl Marx şi Fr. Engels, după schimbările tehnicei producţiunii eco
nomice ; împărţirile n’au lipsit. Toate au un mare defect. Ele au servit filo
zofilor, cari le-au emis, ca justificare a concepţiilor lor sociale, cari concepţii 
totuşi nu s’au realizat, sau sunt departe de a se realiza. Ele sunt,interpretări, 
în cel mai bun caz, a celor petrecute, iar nu prevederi pentru viitor. Dar îm
părţirea pe trepte hierarhice, tocmai această prevedere ar trebui să ne-o dea, 
dacă ar fi să o considerăm analoagă cu împărţirea pe vârste pe care o găsim 
în vieaţa individului. Este mai prudent să ne mulţumim cu afirmarea evo- 
luţei culturii, fără să insistăm asupra împărţirii ei în trepte de vârstă, fiind 
că această împărţire are să fie totdeauna înfluenţată de dialectica justificării 
unui punct de vedere unilateral. La simpla afirmare a evoluţiei culturii avem 
tot dreptul, după cum vom vedea îndată. Admiţând că evoluţia culturii este un 
fapt nediscutat, rămâne totuşi întrebarea dacă există o singură cultură ome
nească în evoluţie, sau sunt mai multe culturi, cu evoluţii deosebite? Este 
întrebarea, care se mai pune şi sub forma de problemă curat biologică: ome
nirea se desparte în mai multe rasse, cu caractere deosebite, inalterabile,
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sau consistă într’o singură rassă cu caractere comune? In ceea ce priveşte 
rassele, Ch. Darwin făcea încă de mult, din 1871, observaţiunea că în spri
jinul părerii că nu siitit mai multe rasse vine tocmai faptul că şavanţn sunt 
departe de a fi de acord asupra numărului lor. înainte de Darwin, Virey 
găsea că sunt două rasse; Jacquinot, trei; Kant, patru; Blumenbach, cinci; 
Buffon, şease; Hunter, şapte; Agassiz, opt; Pickering, unsprezece; Bory 
Saint-Vincent, cincisprezece; Desmoulins, şasesprezece; Morton, douăzeci şi 
două; Crawfurd şasezeci şi Burke şasezeci şi trei. Acordul nu este făcut, nici 
după Darwin. Apoi unii dintre teoreticieni susţin că rassele se găsesc cu atât 
mai caracteristice, cu cât le cercetăm la începutul vieţii omenirii, pe când 
alţii, din potrivă, cred că rassele se aleg din ce în ce mai bine, cu trecerea tim
pului, prin evoluţ;ie. Această din urmă credinţă o are şi Houston Stewart 
Chamberlain scriitorul care în zilele noastre a dat cea mai largă populari
zare teoriei rasselor. In sprijinul tot a părerii că nu sunt mai multe rasse, vine 
şi faptul că din punct de vedere biologic, nu există un criteriu obiectiv pentru 
a face diferenţiarea de rassă. Anatomia şi fiziologia corpului omenesc este 
aceeaş la toţi indivizii oameni. Micile deosebiri exterioare, pe cari le con
statăm în coloraţia pielii; în coloraţia, desimea şi grosimea părului; în forma 
nasului şi a frunţii; în aşezarea ochilor şi fixarea urechii; în lungimea staturii 
corpului; în proenainenţa maxilarelor şi altele ca acestea, nu determină prea 
adânc structura biologică a individului. Aceste deosebiri superficiale se în- 
crucişază în mod neregulat, fără corelaţii fixe. încercările de a determină 
caracterele rassei, după reacţiuniîe sângelui, n’au dat de asemenea nici un 
rezujtat sigur. De aceea criteriul biologic s’a şi părăsit, şi s’a recurs în locul 
lui la criteriul psihologic. Aceea ce face deosebirea de rassă, ar consistă în 
structura sufletească a diferitelor popoare. Teoreticienii, partizani ai exis
tenţei rasselor, susţin că între popoarele aparţinând unei aceeaşi rasse ar fi 
înrudiri de suflet: tendinţe comune, aspiraţiuni comune, ideal comun. Pentru 
a învedera aceste înrudiri ei se referă la asemănările pe cari le prezintă 
limba, literatura, arta, morala, religia şi filozofia. In special, obiectul 
unei minuţioase examinări l-a constituit limba. Teoriile cele noui sunt mai 
toate fundate pe manifestările ei.

lată-ne astfel reveniţi la problema culturii. înrudirile de suflet nu se pot 
dovedi de cât din expresiunile culturii acestuia. întrebarea dacă există sau 
nu rasse deosebite, se transformă, prin forţa lucrurilor, în întrebarea dacă 
vieaţa socială a omenirii se desvoltă în direcţia unei singure culturi, sau a 
mai multor culturi divergente. Aci suntem pe terenul psihologiei. Kăspunsul 
nu poate fi îndoelnic. Nu este psiholog, care să fi trecut cu vederea diferen
ţele sufleteşti dintre popoare, diferenţe cari se datoresc condiţiunilor isto
rice în care a trăit fiecare popor, dar nu este psiholog care sa fi luat aceste 
diferenţe drept structuri sufleteşti, de care el apoi să lege culturi divergente. 
In toate lucrările psihologilor, culturile diferenţiale ale popoarelor sunt con
siderate ca variaţiunile unei aceleiaşi culturi omeneşti. Variaţiunile privesc 
mai mult mijloacele; legile evoluţiei sunt la toate culturile aceleaşi. Aceasta
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a şi permis psihologilor să vorbească de unitatea culturii omeneşti. In timpul 
din urmă însă s’a spus foarte des, că fiecare suflet de popor se îmbracă în 
cultura potrivită sie-şi, întocmai cum fiecare corp se îmbracă în haina 
potrivită mărimii sale. De sigur, acesta este şi faptul normal pe care,îl 
<îonstatăm. Dar de aci nu urmează natura deosebită pe care ar avea-o fiecare 
cultură. f

Cultura nu este o îmbrăcăminte gata pentru sufletul unui popor, ci este 
posibilitatea dată acestuia de a se îmbrăcă; este tendinţa sufletului de a de
veni din ce în ce mai sociabil. Forma pe care o ia această tendinţă într’un 
moment dat, poate fi diferită de forma pe care o ia tot ea îiitrJun alt moment, 
tendinţa însă rămâne aceeas. Şi haina pe care o îmbracă omul în copilărie 
are altă formă de cât haina pe care acelaş om 6 îmbracă la bătrâneţe; aceasta 
nu împiedică însă ca tendinţa omului de a se îmbrăcă să fi persistat cons
tant. Unitatea culturii omeneşti decurge din uniformitatea legilor sale de evo
luţie, iar nu din uniformitatea formelor sale externe. Formele externe diferă 
după locxşi timp; aceasta o eoiîBtatăm nu numai la cultură, ci la ori si 
care organism vegetal sau animal; legile de evoluţie ale culturii rămân totuş 
constante, cum rămân şi legile vieţii biologice. Nici unui psiholog ţiu i-a 
fost dat să, constate o abatere dela mersul lor normal, de şi cercetările s’au 
întins asupra tuturor popoarelor, fără excepţie. Exteriorizările pe cari le 
iă astfel limbajul dela popor la popor, sau exteriorizările pe cari le-au luat 
arta, ştiinţa, ihorala, religia, filozofia etc., au putut fi găsite diferite după 
timp şi loc, dar tendinţa pe care toate pop parele au avut-o prin aceste 
exteriorizări, a fost recunoscută aceeas. Psihologii de aceea s’au şi servit 
de diferitele exteriorizări ale culturii în decursul timpului pentru a ilustră 
tocmai mersul unitar al acesteia.

Cu acest înţeles al cultuiii avem şi răspunsul la întrebarea, dacă afir
marea evoluţiei în cultură este îndreptăţită sau nu. Cultura consistând în 
posibilităţi sufleteşti, nu poate fi decât evolutivă. O cultură fixă, statornicită 
pe loc, nu există. Cultură însemnează creştere; adică ridicare sufletească, 
umanizare. Nu este cultură decât acolo unde se constată această creştere. Toată 
problema culturii stă în cunoaşterea condiţiunilor cari întreţin în om râvna 
de a se despărţi de viaţa animală, în care el se naşte. In special problema 
psihologică a culturii stă în cunoaşterea funcţiunilor sufleteşti cari aduc: forma
rea limbajului, în locul expresiilor naturale emotive; creaţiunile artei, în locul 
jocului desordonat de imaginaţie; logica minţii, în locul asocierilor sufleteşti 
pasive; munca productivă şi organizată, în locul mişcărilor musculare me
canice; conştiinţa, ordinea, morala, în locul instinctului de turmă. Cultura 
începe deodată cu asigurarea originalităţii în manifestările sufleteşti ale 
unui popor; ea sfârşeşte în momentul când această originalitate este istovită.

Pentru asigurarea originalităţii în manifestările sufleteşti natura poate 
întrebuinţa două căi. Ea poate conservă ceeace experienţa societăţii a 
dobândit, ca pe baza celor dobândite, creaţiunile noui să fie posibile, — 
calea tradiţiunii; şi ea poate, diversificând la infinit dispoziţiile sufleteşti ale
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oamenilor, să dea vieţii lor sociale o plasticitate de adaptare extraordinară. 
Natura le-a întrebuinţat pe amândouă. Cultura umană se susţine în fapt pe 
tradiţiune şi pe rezerva infinit de bogată a dispoziţiilor sufleteşti. In decursul 
vremii însă omenirea arată o preferinţă, când pentru o cale, când pentru alta. 
Sunt epoci, în cari tradiţia primează; acestea sunt epocile de cultură naţio
nală; şi sunt alte epoci, în cari originalitatea este lăsată să isvorească liber 
din rezerva bogată a dispoziţiilor sufleteşti, epocile de cultură umană uni
versală. Popoarele Europei se găsesc astăzi într’o epocă de cultură naţională.

2. CREAŢIA SIMBOALELOR. LIMBAJUL. — Creaţia simboalelor şi 
cu deosebire a limbajului au dat cel mai puternic sprijin evoluţiei culturii, 
înţelesul intuiţiilor, este de presupus, că îl au şi animalele. Aceeace lipseşte 
animalelor este intenţiunea de a înfăţişă înţelesul prin un semn, care putân- 
du-se invocă să comunice şi înţelesul. Aceea lipseşte animalelor, cu un cu
vânt, este uzul simboalelor în serviciul comunicării gândului. Cum a ajuns 
omul să intre în posesia acestui uz? De sigur nu prin învoirea la care a ajurs el 
cu ceilalţi semeni ai săi, de a numi un lucru cu un simbol, şi alt lucru, cu alt 
simbol. Pentru ca să ajungă la o aşă învoire, ar fi trebuit să aibă, de mai 
nainte, mijlocul de a comunică cu semenii săi. Aceasta o pot face savanţii noştri 
de astăzi, când îşi' botează invenţiunile cu cuvinte noui, dar nu omul primi
tiv. Creaţia simboalelor a trebuit să se producă prin o desfăşurare treptaţă, 
şi foarte probabil ea s’a făcut în felul următor. Prima treaptă a înţelegerii 
este, precum ştim, aceea care se leagă de structura intuiţiei. Puiul de găină, 
când este dresat să pigule boabe după un anumit carton de culoare cenuşie, 
recunoaşte acest carton, nu după culoarea sa exactă, ci după gradul de inten
sitate pe care îl are culoarea sa f<iţă de alte cartoane; dacă el a învăţat să 
evite cartonul de un cenuşiu mai închis, şi să pigule după cel deschis, c’ontini ă 
să evite tot în direcţia culoarei mai închise, chiar dacă s’au schimbat cartoa
nele cu care s’a făcut dresajul. Prin urmare, prin dresaj, el a învăţat însuşi 
raportul dintre culorile cartoanelor. Deschis, închis, mai deschis, mai închis 
are pentru el un înţeles. Acesta este înţelesul intuitiv, la care se opresc ani
malele. Omul păşeşte pe o treaptă superioară. El dobândeşte şi înţelesul 
abstract, care consistăm reprezentări, şi care se produce din comparaţia şi ana
liza intuiţiilor. Comparaţia şi analiza intuiţiilor n’ar fi putut fi practicate 
în inod fecund, dacă omul n’ar fi cunoscut vieaţa socială. In faptele semeni
lor săi, el a câştigat intuiţii noui, cu o structură cu mult mai bogată în mo
tive de comparaţie şi de analiză, de cum eră structura intuiţiilor produse de 
celelalte corpuri ale naturii. In aceste intuiţii noui, raporturile sunt cu mult 
mai diverse şi mai dislocabile; substituirea unora prin altele este uşoară. Ase
mănările par’că sboară dela unele la altele. Un om care plânge se aseamănă 
tuturor oamenilor cari plâng. Un om mânios, tuturor oamenilor mânioşi. Un 
fricos, tuturor fricoşilor. Dar asemănările nu se mărginesc acî. Faptele ome
neşti, în înlănţuirea lor, sunt complicate şi totuş sunt lesne de pătruns şi de 
rezumat. O privire le pătrunde, un gest le rezumă. Rostogolirea unei pietre 
depe munte este un fapt cu mult mai elementar decât pregătirea unei



CREAŢIA SIMBOALELOR. LIMBAJUL 335'
vânători, şi cu toate acestea pentru mintea omului primitiv pregătirea 
vânătoarei este mai înţeleasă şi mai bine fixată în amintire. Astfel experienţa 
socială înlesni comparaţia şi analiza intuiţiilor, şi prin acestea netezi 
calea înţelesului abstract.

Gesturile, atitudinele corpului, mimica, fură primele încercări prin cari 
omul îşi exterioriză intenţiunea lui de a înfăţişă prin semne, înţelesurile 
minţii; ele fură primele simboale. Chiotele, vaietele, strigătele de chemare, stri
gătele de mirare, asmuţatul, sgomotele de chemare şi de ademenire a vânatu
lui, bocetul de compătimire şi desmierdatul copiilor, etc., se transformară cu 
încetul, din interjecţii inconştiente, în sunete convenţionale prin care se 
comunică gândul. Aceea ce numim noi astăzi cuvânt, a ieşi. din gruparea sune
telor datorite acestor interjecţii, şi cari la început erau nedespărţite de gestu
rile, mimica şi atitudinile corpului. Primele cuvinte au fost sunete accesorii 
cari însoţeau mişcările corpului total. Din expresia numai a acestora din urmă 
se înţelegeau, la început, oamenii între ei. încă şi astăzi, la unele triburi de 
sălbatici, înţelegerea nu se poate face decât la lumina zilei, când se văd gestu
rile, atât de accesorii sunt cuvintele.

O nouă treaptă urcă omul, în prinderea şi comunicarea gândului său, 
prin despărţirea sunetelor de mişcările corpului total, şi prin gruparea acestor 
sunete în cuvinte. La urcarea nonei trepte nu-1 ajută atât vieaţa socială, cât 
funcţiunile noui pe cari i le dete deşvoltarea sistemului său nervos. Prin aceste 
noui funcţiuni deveni el în sfârşit făuritorul propriei sale înălţări. Aci ne găsim 
înaintea unui moment psihologic hotărîtor pentru destinele omenirii! Ca să-l 
înţelegem pe deplin, să ne amintim un alt moment psihologic analog, pe care 
l-am examinat mai nainte, când am vorbit de simţul vederii. Descriind or
ganul văzului, ziceam, că în ochiul omenesc nu este element, care să nu fi fost 
creat, cu mult înainte, de natură, în organismul de animale inferioare. Ba 
încă, observam că sunt animale cari au organul vederii înzestrat cu avan- 
tagii necunoscute omului. Totuşi ochiul omului este superior, fiindcă el este 
legat de funcţiunile înţelegerii, cari se elaborează în centrii nervoşi cerebrali. 
Aproape cu aceleaşi elemente organice, animalele au o vedere mai imperfectă 
decât omul, fiindcă la ele elementele organului de văz nu se completează 
cu funcţiunile cerebrale, cum se completează la om. La organul vorbirii,, 
aceeaş constatare. Dar într’o formă impresionant de convingătoare. Laringe, 
coarde vocale, muşchi articulatori, cavitate bucală, limbă care se mişcă, buze 
şi muşchi faciali cari ajută omului la vorbire, le au şi animalele mamifere; 
dar ceea ce n’au mamiferele celelalte, şi are omul, este sistemul complicat 
de inervaţie a tuturor acestor organe; sistem care asociază nu numai elemen
tele acestea între ele, în modurile cele mai diferite, dar mai asociază acesta 
elemente şi cu funcţiunile sensibilităţii inteligenţei. Astfel pe când la celelalte 
mamifere muşchii articulatori ai laringelui n’au decât slabe asociaţii cu im- 
presiunile de auz, la om dimpotrivă asemenea asociaţii sunt dintre cele mai 
bogate. Auzul şi vorbirea merg la om împreună. Cât de mare este importanţa> 
acestei mergeri împreună, o putem constată din faptul, că dintre oamenir
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acei cari sunt surzi, sunt în genere şi muţi. Sunt muţi, nu fiindcă le lipsesc 
muşchii articulatori ai vocii, ci fiindcă le lipseşte asociaţia acestora cu auzul. 
Din aceasta putem să înţelegem .de ce animalele nu pot vorbi. Ceea ce face 
superioritatea organului vorbirii la om, est-e complicata organizare în care 
acest organ stă cu funcţiunile cerebrale. Pe suprafaţa creierului se elaborează 
cuvântul, fiindcă aci sunt centri cari asociază, dirijează, opresc sau pornesc 
diferitele mişcări în organul vorbirii.

Să vedem pe rând cari sunt mecanismele organului vorbirii; întâiu, 
luate despărţit de organizarea lor cerebrală, şi apoi cu această organizare, 
începem cu mecanismul musculaturii laringelui. Laringele este o porţiune a 
canalului respirator, care se deosebeşte de restul canalului prin câteva mo
dificări de formă şi de structură. In ce priveşte forma, el are proprietatea 
de a se strâmtă uneori până a opri trecerea aerului, şi alte ori de a se lărgi 
până la dimensiunile obişnuite ale canalului. Strâmtarea şi lărgirea nu sunt 

uniforme pe toată întinderea lui, ci divizate în trei cavităţi 
deosebite. (1, 2 şi 3 pe fig. 48). In ce priveşte structura, 
elementele cari dau elasticitate laringelui sunt fibrele obiş
nuite musculare, pe cari le găsim şi în restul canalului, dar 
condensate şi în altă poziţie. La nivelul pintenului format 
din ventriculele (v, v, fig. 48) dela mijloc, fibrele iau aspectul 
unui caldarâm; deasupra şi sub ventricule ele se condensează 
şi formează coardele vocale superioare şi inferioare (2 şi 3). 
Cele inferioare (3. Fig. 48) sunt formate din fibre de muşchi 
dungaţi, fibre pe cari le întâlnim pretutindeni unde se pro
duc mişcări voluntare. Mecanismul laringelui, ca instrument 
Sonic, este asemănat mecanismului unei goarne sau unui 
cimpoiu. Muşchii respiratori împing aerul prin defileul larin

gelui şi contractează coardele vocale cari intră în vibraţiune. In acelaş 
timp trecerea aerului priii strâmtarea şi lărgirea gurii defileului, se trans
formă în oscilaţii sonice. Sunetul produs este identic cu acela ce se produce 
de buzele gurii, când imităm sunetul de goarnă. Mecanismul. este simplu 
şi lesne de imitat. El nu dă însă decât un sgomot mecanic. Deasupra acestui 
mecanism se suprapun altele, mulţumită cărora obţinem timbrul vocii. 
Acestea sunt multiplele rezonanţe pe cari le dă golul gâtlejului, al gurii 
şi al nasului; cu deosebire al gurii. Prin mijlocirea acestui gol care ia 
diferite forme după mişcarea limbii şi muşchilor faciali, se produc vocalele, 
cari fac posibilă constituirea cuvântului. In fig. 49, avem mecanismele voca
lelor A, U, I. La A, limba stă culcată jos (pe figură redată în alb); gura este 
larg deschisă; omuşorul din fundul ei, culcat; laringele ridicat. La U, limba 
se trage umflându-se spre partea dinapoi; omuşorul stă ridicat şi aproape 
închide conducta spre nas; laringele este căzut. La I, limba se bombează, de 
aproape atinge cerul gurii; omuşorul se ridică, de asemenea şi laringele. Că 
vocalele depind de formele pe cari le ia golul gurii descris mai sus şi nu de 
laringe este afară de îndoială. Acelaş A îl putem cântă pe toate tonurile, el
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rămâne tot /l, cât timp nu modilicăm forma gurei. Coiisoiiantele sunt sgomotc, 
adică oscilaţii sonice amestecate, din cauza diferitelor închideri si lărgiri ale 
defileului din laringc. Distingem consonantele labiale, dentale şi guturale. 
La mecanismele arătate, adăogăm şi pe acela al toracelui, care regulează 
expiraţia aerului prin laringc, însoţiiidu-1 de rezonanţa sa. Acestea sunt 
mecanismele externe, şi care coastă în mişcări musculare. Alături de ele 
sunt acelea ale inervaţiunii, care sunt cu mult mai numeroase şi mai compli
cate. Este destul să spunem, că multe dintre elementele pe cari le-am 
întâlnit în mecanismele de mai sus, participă şi la alte funcţiuni fiziologice, 
în afară de producerea vocii. Respiraţia şi alimentarea recurg tot la ele, pre
cum ştim. Inervaţiunea trebuie să asigure dar fiecăreia din aceste elemente 
o sistematizare de mişcări deosebite. Ea se achită punând în asociaţie pe 
fiecare dintre ele cu alţi centri cerebrali, medulari şi simpatici după dife
renţe de funcţiune. Când, din vr’o cauză de boală, inerv7aţia uneia’ dintre 
funcţiuni este alterată, celelalte continuă în mod normal.

Avem până aci producţia sunetelor; nu încă vorbirea în rolul ei psiho^ 
logic. Vorbirea este produs d funcţi
unilor cerebrale. O nouă serie de îneca- \ 
nisme, cu mult in ai delicate şi mai 
complicate, se adaogă la cele expuse.
Prin mijlocirea acestora se face legă
tura dintre vorbă şi gând, şi se dă 
omului putinţa de a reprezenta gân
dul şi de a. comunică cu semenii săi.

Se percepe vorba prin simţul auzului, prin simţul văzului, şi prin tact. 
Câte-şi trele modalităţi aduc vorbei o vastă asociere cu tot felul de stări 
sufleteşti. Perceperea prin auz este cea mai bogată. Nu este însă complot 
justă decât când acel ce aude este jiregatit asupra înţelesului ei. Sunete gru
pate fără înţeles nu se aud bine. Experienţe de convingere le poate face 
orişicine, punând să-i se vorbească într’o limbă străină. Va constată atunci că 
foarte puţine sunete le-a auzit just. Intre sunete chiar există o diferenţă de 
hatiiră în ceeace priveşte putinţa de a fi auzite just. Vocalele sn aud cel 
mai bine. Apoi dintre consonante: den talele se aud mai liine decât labialele, 
şi acestea mai bine decât guturale. Bourdon (Uexjyression des emotions el 
des iendances dans le langage. Paris, 1892) făcând statistica celor mai între
buinţate consunante, a găsit că sunt următoarele:

In limba franceză: 1, r, d, t, s, k, p, n, z, in.
germană: 11, r, t, s, d, f, g, v, 1, k. 
engleză: t, 11, s, d, r, 1, k, t. 
italiană t, 11, r, 1, d, s, k.

,, spaniolă: s, r, 1, n, d, t, k.
„ rusă: t, j, s, n, r, 1, v, k.

,, ,, ungară: t, 1, n, 111, k, r, d, c.
Făcând proporţia întrebuinţării, vedem că la şease dentale, vin două
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labiale şi numai una guturală. Vorbirea preferă, prin urmare, consonantele 
cari se aud mai bine. Intre ele, confuzia se face pe următoarele grupe: (p, t, 
k), (b, cl, g), (ş, f, s, z, X, h), (m, n, ng), (v, s, j). R şi 1 se aud aproape totdeauna 
just. Aceste rezultate sunt bine de ştiut pentru a explică confuziile pro
duse în vorbirea prin telefon, şi pentru combinarea cuvintelor, cari dorim 
să fie auzite la distanţă.

Perceperea vorbei prin văz este, de asemenea, destul de importantă. 
Copilul, cu deosebire, se ajută privind la mişcările buzelor, şi imită cu 
înlesnire sunetele pe care le poate distinge în mişcări. Surzii fac acelaş lucru. 
De ajutor este şi perceperea tactilă a vibraţiunilor produse de vorbă, după 
cum s’a dovedit prin numeroase experienţe.

Să recapitulăm. Am plecat deJa sunete, ca accesorii ale gesturilor, ale 
atitudinii şi ale mimicei corpului, şi am ajuns la sunete ca elemente ale 
vorbirii, care se produc prin bogata inervaţie a muşchilor articulatori, şi 
se percep prin auz, văz şi pipăit.

Ca accesorii, sunetele sunt interjecţii; numărul lor nu se poate spori şi 
nici natura lor nu se poate schimbă; ele fac parte din mecanismul expresiilor 
emoţionale, mecanism fix odată pentru totdeauna la toate animalele. Ne 
mai fiind accesorii, sunetele devenit-au oare'independente de expresiile emoţio
nale? Deşi deschisă variaţiunilor pe cari le introduce într’însa bogata iner
vaţie cerebrală; deşi devine susceptibilă de a fi îmbogăţită, prin imitaţie 
conştientă, vorbirea este totuşi legată de mecanismul expresiilor emoţionale. O 
examinare cât de superficial făcută, ne va convinge îndată de acest adevăr. 
Vorbirea, ştim cu toţii, se înţelege cu atât mai uşor, cu cât în acelaş timp ea 
este împreunată cu gesturi şi mimică. In tot cazul, dacă gesturile şi mimica 
lipsesc, cunoaşterea atitudinii sufleteşti a celui care vorbeşte este subînţe- 
leasă. Aşa se explică pentru ce cuvintele omonime nu ne produc confuzie. 
Aşa se explică, maj ales, pelitru ce imperfecţiile legate de auzul sunetelor 
nu ne sunt supărătoare. Pe jumătate ne aşteptăm la ce are să ni se spună: 
din tonul pe care îl iă vorbitorul; din atitudinea şi starea sa emotivă. O sta
tuie imobilă, dacă ar proferă cuvinte exact de egal intonate, n’ar fi înţeleasă. 
De altfel, niciun vorbitor nu pronunţă absolut toate cuvintele necesare pe 
cari le-ar cere înţelesul. înţelesul este în mare parte completat prin atitu
dinea vorbitorului.

Iată dar pe om în stăpânirea unui mecanism sufletesc, care îi dă posi
bilitatea să-şi diferenţieze articulaţiunile sonice, şi să le îmbogăţească chiar 
pe acestea prin percepţie, păstrând totuşi acestui mecanism caracterul de ex
presie emoţională. Ce rezultă pentru el de aci? Un avantagiu deosebit în crea
rea simboalelor. Cuvintele pentru el nu sunt sunete asociate numai în mod 
pasiv intuiţiilor, cum ar fi sunetele pe care prin dresaj le pot şi animalele 
asocia unor anumite intuiţii, ci pentru om sunetele vorbirii sunt o parte a 
intuiţiilor însăşi, şi în primul rând a intuiţiilor legate de expresiile emoţio
nale ale semenilor. Ele nu sunt fixe ca mişcările corporale expresive, dar 
totuşi strâns legate de acestea. Aşa fiind, ele erau indicate să se poată sub-
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iîtituî intuiţiilor si să devină simboalele acestora. Aci nc aflăm înaintea 
momentului psihologic despre care vorbeam. La simţul vederii, mulţumită 
funcţiunilor cerebrale, omul a putut coordona elementele organului vizual 
într’o armonie superioară ; — la exprimarea emoţiilor sale, mulţumită 
aceloraşi funcţiuni, el a scos o parte din expresiile corporale, pe cele mai 
puţin importante poate, sunetele, le-a îmbogăţit şi le-a substituit intuiţiilor 
externe, făcând din ele apoi simbolul acestora.

3. MECANISMUL LIMBAJULUI. — Să examinăm mai de aproape 
mecanismul limbajului, fiindcă ne poate servi drept tip pentru mecanismul 
rulturii în genere.

Mai întâiu. Clin se învaţă limbajul? Copilul vine pe lume fără a ştî să 
vorbească. După un an-doi, se face înţeles; după alţi doi-trei el posedă me
canismul limbajului destul de bine. Pentru un mecanism aşa de complicat, 
timpul de care a avut nevoie copilul pentru a-1 poseda este foarte scurt. Ori
şicare altul s’ar fi învăţat mai cu greu. Singur mersul se mai învaţă aşa de 
repede. Dar la învăţarea mersului influenţează dispoziţiile hereditare; copilul 
Vme pe lume predispus de experienţar strămoşească. Este tot acelaş caz şi la 
limbaj? De sigur. Limbajul la origină este altoit pe expresiile emotive, 
adică pc instincte. Numai în urmă, funcţiunile cerebrale fac din el un instru
ment jientru transmiterea gândurilor abstracte şi obiective. Copilul învaţă 
repede limbajul, fiindcă pentru el limbajul este legat de expresiile sale emo
tive, cu care se naşte şi pe care le înţelege. Ceva mai mult: copilul preîntâm
pină şi înlesneşte învăţarea limbajului cu activitatea sa spontană. Sub in
fluenţa impresiilor, când plăcute, când displăcute, el scoate ţipete şi sunete; 
dă dela el primele începuturi ale cuvântului. Aceeaş activitate spontană o 
găsim şi la mersul copilului, adică acolo unde sunt dispoziţii hereditare dela 
naştere. Fiind între expresiile emotive apoi, limbajul nu numai că se învaţă 
uşor, dar pe măsură ce se învaţă el devine automat,, adică dispare din cercul 
luminos al atenţiei. De cum prinde obişnuinţa să întrebuinţeze un cuvânt, 
copilul repetă cuvântul, fără a mai gândi anume, la el. întrebuinţarea s’a auto
matizat. In sfârşit, tot din cauză că limbajul este la început o expresie 
emotivă, copilul înţelege cuvântul din structura cuvântului însăş. Natura 
cuvântului însăş este pentru el nepătrunsă; ceeace copilul pătrunde este 
înlănţuirea emoţiei din care face parte şi cuvântul. Deaceea primele cuvinte 
pronunţate de copil, nu sunt cu înţelesuri de noţiuni singulare, ci cu înţelesuri 
de propoziţii. Vau, Vau, vrea să zică: «iată, câinele care merge», sau «vine 
câinele»—niciodată «câine», pură noţiune. Deasemenea mama, tata, şi cele
lalte prime cuvinte. Gestul chiar, neînsoţit de cuvânt, are pentru copil înţe
lesul de propoziţie. Prin el se indică o acţiune, sau o dorinţă; niciodată un 
înţeles, de noţiune singulară.

Strâns legat de emoţii rămâne limbajul şi după perioada copilăriei. 
Aceasta se poate constată din experienţa zilnică. Cea mai mică schimbare 
emotivă este însoţită de o schimbare în intonaţia, în claritatea şi în rânduiala 
cuvintelor ce întrebuinţăm. Este un limbaj al durerii si este un limbaj
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al iubirii. Este câte oclatâ şi i:n limbaj mut, mai elocvent decât i;u mare 
discurs. In cazul când ne lipseşte cuvântul, trecem la gest; fiindcă sunt aşa 
^e aproape unul de altul. Dar trecerea este totdeauna însoţită de emoţie. 
Gestul trădează ceeace steteă dedesubtul cuvântului. Emoţia însoţeşte 
nu numai trecerea dela cuvânt la gest, dar şi trecerea dMa gest la cuvânt. 
Fiecare cuvânt nou învăţat de copil este o bucuiie pentru acesta. IVIiss Sid- 
livan, educatoarea Helenei Keller, o copilă oarbă şi surdo-mută de care s’au 
ocupat adesea pedagogii, păstrează o amintire dramatică despre primele clipe 
în cari s’a trezit în mintea acestei copile la 7 ani, înţelesul cuvintelor: «Când 
am ajuns la pompă, scrie Miss Sv.llivan, am dat copilei paharul, şi eu am în
ceput să pompez. Când apa rece i-au umplut paharul, am silabisit pe mâna~ 
ei cuvântul apă. Cuvântul, care urmase aşa de imediat impresiunii de ră
ceală, păru în primul moment să o sperie, l^a lăsă să-i cadă paharul din mânăr 
şi stătii ca şi înlemnită înaintea mea. De odată faţa ei se ilumina. Silabisi de 
mai multe ori, ea dela sine, cuvântul apă. Apoi se aplecă jos, atinse cu mâna 
pământul, şi întrebă de numele lui. Tot aşa de numele pompei şi a grila
jului. Apoi se întoarse brusc spre mine şi întrebă de numele meu... Pe dru
mul spre casă, copila eră din cale afară de excitată. Atingea fiece lucru şi 
întrebă de numele lui. Astfel în puţine ceasuri ea învăţă 30 cuvinte», (ti ziua 
următoare): «Helena se sculă de dimineaţă, radioasă ca o fee. Ea alergă dela 
un obiect la alUil, întrebă cum se numeşte fiecare şi mă sărută xle bucurie», 
(Clara şi William Stern, Die Kindcrsjmiclie, 1922, 3-a Ed., pag. 177). Aşă se 
petrece cu fiecare copil. Aşă se petrece şi cu omul matur. Lărgirea mijloace
lor de exprimare se simte de suflet ca o creştere în putere. De aceea iran 
lipsit filozofi cari să vorbească de puterea liberatoare a ' cuvântului. Dacă 
omul matur nu contribuie cu activitatea spontană la îmbogăţirea vocabu
larului, fiindcă un vocabular bogat stă pregătit gata pentru el în tradiţie, 
nu mai puţin însă vieaţa acestui vocabular se întreţine prin persistenţa emo
ţiei sale. Fiindcă sunt aceleaşi enioţ/i în societate; fiindcă revin aceleaşi 

. emoţii în individ, cuvintele se aşează în construcţii sintactice naturale, în
ţelese şi transmise din generaţie în generaţie. Nu logica abstractă impune 
despărţirea în subiect şi predicat; despărţirea niodurilor în conjugarea ver- 
buhli sau a cazurilor în declinarea substantivului, ci logica emoţiilor. St.lul 
este o creaţie a logicei emoţiilor. Lungimea şi compoziţia cuvintelor sunt şi 
ele în dependenţă de rolul lor expresiv. Este de multă vreme cunoscut faptul 
că sunetele vocalelor şi a consonante]or au o valoare deosebită, în evocarea 
imaginilor. Valoarea aceasta este rezultatul condensării emoţiilor a celor cari 
le-au ales şi întrebuinţat în cursul vremii. De aceea limba pe care o vorbeşte 
un popor se poate consideră ca un produs natural al vieţii poporului, întoc
mai cum este fauna şi flora unui ţinut, un produs natural al condiţiunilor 
mediului biologic. Crearea unei limbi artificiale, asă cum se intenţionează de 
unii să se facă prin espermiio, şi cuin proiectă. odată filozoful Leibniz, este 
lipsită de orişice şansă de reuşită. O limbă artificială nu va puteă aveă ome
nirea, decât atunci când aceasta va fi secată de fondul său emoţional ; când
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;gâudurile omeneşti vor fi fixe, ca şi cifrele matematice; adică, după toată 
proba bilitatea, nici odată.

Observarea ca/Airilor patologice ne dă încă multe alte dovezi de legătura 
strânsă pe care o păstrează limbaj il cu emoţia. Iu special, boala histeriei, 
care constă în bună parte în perturbări emotive, aduce cu sine şi înseninate 
perturbări îii vorbire. Mutismul histeric este un caz bine cunoscut, în această 
jiriviiiţă. Bolnavul refuză să vorbească, deşi nimic din mecanismul vorbirii 
nu-i lipseşte. Dar sunt cazuri de histerie mai intere^nte. Sunt bolnavii cari 
imită urletele animalelor, sau nu voiesc să se exprime decât ca animalele. 
Oâte odată, cum histeria este contagioasă, avem şi contagiunea urletelor 
minimale. Nimic nu explică aceste cazuri decât perversiunea emotivă. Cazu
rile apoi, foarte numeroase, de bâlbâială, de gângăveală, de vorbire elip
tica, de vorbire stâlcită, etc., sunt în mică parte de pus pe socoteala defec
telor în mecanismul muşchilor articulatori; îh cea mai mare parte ele sunt 
datorite stării emotive a vorbitorului. Există şi mode în pronunţarea unei 
limbi; ele toate sunt datorite contagiunii emotive.
Pasiunile îşi au limbajid lor, pe care fiecare 
pasionat îl adoptă în mod pasiv. 4iîianţii şi-au 
vorbit, de când este lumea, pe acelaş ton şi cu 
acccaş exuberanţă de vorbă. Cea mai măiistră i 
vorbire nu o dă ştiinţa, ci emoţia. Cu im vocabular 
foarte redus unul poate fi elocinte, pe când altul , > 
cu memorie bogată do cuvinte, poate rămâne mut.

Să trecem acum la partea cerebrală a meca
nismului, de care t se leagă rolul cel mare şi 
original, pe care îl are cuvântul în desvoltarea 
culturii omeneşti. Desprins de' fondul său emoţional, cuvântul ar pieri, 
cum piere si frunza desprinsă de tulpină; dar tot ca şi frunza, care stă 
prinsă de tulpină si înviorează vieaţa acesteia prin funcţiunile ei de res
piraţie, aşa şi cuvântul, prin mecanismul său cerebral, dă o nouă vieaţă 
emoţiei; el pregiiteşte acesteia înfăţişări noui; o face să se comunice la 
depărtare şi să se umanizeze.

Mecanismul cerebral al limbajului este ieşit prin diferenţiare din meca
nismul sensorio-niotor pe care l-am cunoscut mai nainte când am vorbit 
de faptul voluntar. Limbajul are acelaş mecanism ca şi faptul voluntar, 
cu singura diferenţă, trebuie recunoscut: o mare diferenţă, că elementele diii 
cari mecanismul sensorio-motor al limbajului este constituit, sunt tu mult 
mai numeroase şi mai specializate de cât la actul voluntar. Aceea ce dife
renţiază limbajul sunt numeroasele asociaţii dintre centrii săi sensoriali şi 
centrii motori. Fig. 50, (după Gutzmann, Psychologie cler Sjmtche, in Kafka’s 
Handbucli, voi. II), înfăţişază, cu o depărtată aproximaţie numai, ceea 
ce sunt în realitate aceste asociaţii. Să urmărim, pentru descrierea mai uşoară 
a acestui mecanism, însuş procesul formării limbajului la copil. Dedesub
tul literei M avem o mulţime de linioare reprezentându-ne diferiţii nervi
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cari vin dela articulaţiuiiile lariiigelui, dela mişcările cari au produs reso- 
nanţa bucală, şi dela mişcările toracelui (fig. 50. Art, şi Resp.). Iu realitate, 
cu mult mai mulţi de cât sunt indicaţi pe figură cu uumerile V, (u. trige- 
minus), VII (u. facial), IX (u. glosofaringian), X (u. pneumogastric), XI 
(n. spinal) şi XII (n. hypoglos). Prin aceşti nervi, cari aproape toţi au fibre de 
transmisie centripetală a impresiunilor, precum şi fibre de transmisie centri
fugală a impulsiunilor, copilul înregistrează din primele sale zile, în centrul 
M, impresiunile pe cari le produc articulaţiunile, şi mişcările sale spontane. 
Sunetele, pe cari el le aude dela propria sa voce, se transmit prin nervul 
acustic (VIII) la centrul S, centrul sensorial. In centrul S se înregistrează, 
însă nu numai sunetele propriei sale voci, ci şi sunetele pe care copilul le aude 
dela persoanele cari îl înconjoară. Acest centru S intră apoi în numeroase 
asociaţii cu diferitele elemente din cari se compune imagina obiectului, în
făţişată prin sunetele auzite. Copilul a auzit, bunioară, cuvântul clopot, şi-a 
văzut în acelaş timp obiectul. El va asocia pe S cu centrul Opt. în care sunt 
localizate elementele vizuale, transmise prin 0. El a auzit însă şi clopotul 
sunând. Va asocia atunci cuvântul clopot (din S) cu sgomotul însuş al clopo
tului şi care este localizat în Ak. A şi pipăit clopotul. Atunci asociază cu
vântul clopot din S cu impresiunile tactile {TaM). A mirosit clopotul; a pus 
limba pe clopot; a mişcat clopotul; a simţit greutatea şi temperatura olopo- 
tului, — cu toate aceste elemente sensibile el va pune şi cuvântul auzit în 
asociaţie (adică cu Olf., Gust, Kin., Bar., Therm.). Iată dar cuvântul legat 
cu cele mai diferite elemente sensibile. Mai târziu, când copilul a învăţat sa 
cetească şi să scrie, el îşi formează centrul lecturii (L) şi centru grafic (G)y 
pe lângă centrii ceilalţi. Toţi aceşti centri nu trebuie să-i închipuim însă 
localizaţi, aşa cum sunt daţi pe figură, prin cercuri. Localizarea psihologică 
n’are nici o analogie cu delimitările geografice. Ea consistă în unităţi func
ţionale, nu geografice. Pe măsură ce se îmbogăţeşte centrul sensorial S, dim
preună cu asociaţiile sale, creşte şi centrul M, în care se păstrează iinpre- 
siunile dobândite dela mişcările articulatorii ale organelor vorbirii. Creşterea 
acestuia din urmă este chiar ceea ce caracterizează mecanismul limbajului, 
în deosebire de mecanismul voluntar în genere. Faptul voluntar în genere 
nu dispune de o memorie a mişcărilor, atât de bazată şi atât de precisă, fiindcă 
mişcările executate în vederea lui, sunt, în cele mai dese cazuri, ale corpului 
întreg, şi sunt uniforme. Mişcările articulatorii ale limbajului sunt aproape 
la suprafaţa corpului şi sunt extrem de variate. Fineţa lor este uimitoare. 
Din cele patru componente ale sensibilităţii musculare, şi anume: 1).sim
ţirea mişcării pasive, 2) simţirea mişcării active, 3) intuiţia poziţiei şi 
atitudinii, 4) simţirea greutăţii şi a obstacolului, mai importante la vorbire 
sunt simţirea mişcării active şi intuiţia poziţiei, şi amândouă sunt foarte fine 
Cele mai mici diferenţe în mişcările şi poziţiunea organelor vorbirii sunt per
cepute. Nu că sunt percepute ca impresiuni, cari să servească operaţiunilor 
intelectuale, ci sunt percepute pentru a produce mişcări la fel. Cel mai 
neexercitat copil, dela vârsta de trei ani, diferenţiază după voie înălţimea
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tonurilor. Diferenţiarea încilţimii tonurilor se face prin schimbările de pozi- 
ţiune ale limbii, păstraudu-se neschimbate toate celelalte părţi ale organului 
vorbirii. Şi schimbările de poziţiune ale limbii sunt minimale. Cu toate aces
tea copilul le face aşa cum trebuie. Atâta fineţă şi precizie n’ar putea el să 
aibă în nici o altă mişcare a corpului. Tot astfel şi cu celelalte mişcări din 
organul vorbirii. Cea mai mică încordare a coardelor vocale; cea mai delicată 
atingere şi presiune; cea mai mică schimbare în forma pe care o ia cavitatea 
bucală, etc., sunt înregistrate în centrul M, şi prin acesta sunt regăsite cuvin
tele când sunt şă fie repetate prin asocierile centrilor sensoriali. Acî stă ori
ginalitatea mecanismului de care dispune limbajul. In acest mecanism se 
găseşte posibilitatea ca de cele mai fine nuanţe ale sensibilităţii şi ale înţe
lesului să fie legate mişcări variate şi precise. Noi ne mirăm când vedem 
câinele, că poate merge sub picioarele calului, ferindu-se de ori şi ce lovire 
a acestuia prin mişcări dibace. Mai dibace însă de cât mişcările animalului, 
sunt mişcările cari constituiesc vorbirea omului.

Copilul a înregistrat, în centrul ilf, mişcările sale spontane. In acelaş 
timp, el a înregistrat, în centrul 8, sunetele produse de propria sa voce, pre
cum şi sunetele auzite dela persoanele cari îl înconjoară. Sunetele produse 
de propria sa voce sunt asociate însă direct cu mişcările_articulatoare înre
gistrate în centrul M. Copilul corectându-şi şi complectându-şi, în centrul 8, 
sunetele propriei sale voci, prin sunetele auzite dela alţii, îşi creează o punte 
spre centrul M, ca să-şi modifice mişcările spontane. La început puntea este 
slabă şi nu permite serioase modificări. Cu timpul ea devine clin ce în ce mai 
solidă. Cu cât mai puternice devin asocierile între sunetele vocii proprii şi 
sunetele venite dela persoane străine, cu atât creşte uşurinţa ca aceste din 
urmă sunete sa modifice şi să dirijeze mişcările din centrul i¥. Copilul aşa 
dar: pronunţă la întâmplare; se'aude pe sine; aude şi-pe alţi; corectează şi 
completează cele auzite dela el, prin cele auzite dela alţii; îşi modifică pro
nunţarea sub influenţa asociaţiilor din centrul sensorial; pronunţă pe vii
tor modificat ; asociaţii noui aduc alte corectări şi completări, până-ce în 
sfârşit ajunge să se asemene la pronunţare cu persoanele cari îl înconjoară. 
Se stabileşte astfel un proces circular între sensibilitate şi mişcare. Elemen
tele sensibile din centru 8, ca şi cele^ din centru il/, fiind susţinute pe aceeaş 
emoţie, căreia ele servesc ca mijloace de expresie, asociaţia lor se face repede 
şi fără intervenţia conştiinţei. Aşa se explică uşurinţa cu care copilul învaţă 
să vorbească. Mecanismul cerebral ai limbajului deschide o perspectivă 
vastă expresivităţii emoţionale.

Desvoltarea din ce în ce mai mare a creierului aduce cu noua perspectivă 
a expresivităţii emoţionale şi o nouă îndrumare în vieaţa intelectuală. Pro
cesul circular, de care vorbiam mai sus, îşi produce roadele sale şi asupra 
acesteia. Nu numai cuvintele câştigă din asociarea lor cu elementele senso- 
.riale, dar şi acestea din urmă câştigă din asociarea lor cu cuvintele. Mulţu
mită cuvintelor, structura abstractă a înţelesului dobândeşte o stabilitate, 
iar elementele abstracte ale gândirii se pot comunică. Unde ar fi rămas ^^eaţa
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sociala, dacă n’ar fi fost cuvintele? Negreşit o vieaţă socială ar fi existat 

, şi fără ele. Pentru vieaţa socială este destul ca emoţiile indivizilor să se poată 
comunică, şi pentru aceasta existau, înainte de cuvânt, gesturile, mimica, 
atitudinile corpului; dar ce sărace sunt aceste mijloace de comunicare faţă 
de cuvinte. Structura abstractă a înţelesului, şi gândirea abstractă, dease- 
menea ar fi existat şi fără cuvinte, dar ele nu ar fi putut ajunge să dea coo
perarea şi mai ales să dea continuitatea coopeiării diferiţilor gânditori la 
acceaş muncă intelectuală.

In rezumat, mecanismul cerebral al limbajului asigură asociaţiile cele 
mai variate între mişcările cu cari suni însoţite emoţiile îiitr’o porţiune 
limitată a corpului şi anume în apropierea gurii, şi între iestul percepţiilor 
sensoriale. Originalitatea lui, faţă de mecanismul voluntar stă pe de o parte 
în diferenţiarea extremă a mişcărilor pe cari le utilizează, şi pe de altă parte 
în dubla sa natură de act voluntar şi de expresie emoţională. Ca act voluntar 

el este continuu perfectibil prin intervenţia conştiinţei; 
ca expresie emoţională, este un act care se învaţă 
repede şi se utilizează în mod inconştient.

Cunoştinţa acestui mecanism este foarte greu de 
dobândit prin observaţiunea internă directă. Elv este 
prea complicat ca să se desvăluie conştiinţei în elemen
tele sale. Deaceea psihologia veche nu dă despre el 

, decât speculaţiuni filozofice. Metodele experimentale şi 
de observaţie comparativă pătrund adânc în cunoaş- 

L}c terea lui, dar sunt împreunate cu multe dificultăţi. 
Ele cer o documentare bogată istorică şi filologică; 
numeroase observaţii comparative asupra animalelor 

şi copiilor; experienţe fonetice. O metodă*uşoară, şi care merge drept la 
ţintă, este cea psihiatrică, sau patologică. Bolnavii prezintă defectele 
mecanismului. Din aceste defecte noi putem să reconstruim ceeace posedă 
mecafrismul când este sănătos. Toate asociaţiile de cari vorbiam mai sus 
au fost în modul acesta ilustrate, pentru prima oarăt prin cazurile patologice 
de afasie (lipsa vorbirii). Despre afasii, am avut ocazie să vorbim şi mai 
nainte, în legătură cu apraxiile si cu celelalte boala ale voinţei. Ne rămâne 
aci'să aruncăm o scurtă privire asupra tuturor boalelor limbajului, pentru 
a da ilustrarea mecanismului întreg. Li fig. 51 avem în mod^ foarte 
schematic, principalii centri nervoşi şi liniile lor de asociaţii, aşa cum ar 
rezultă din reconstrucţia pe care ne-o indică boalele vorbirii.

Să urmărim pe figură. Mai îiitâiu cazul obişnuit la omul matur. Cuvântul 
se aude prin ureche; percepţia brută a sunetelor se formează în a şi intuiţia 
lui în a. De acî cuvântul poate să se lege cu un înţeles abstract (1) şi de acolo 
să treacă la centrul reprezentărilor articulaţiei {m) şi mai departe la centrul 
motor de unde să vină coordonarea subcorticală (Nuci. mot.) a muşchi
lor cari execută pronunţarea lui. Poate cuvântul, odată auzit, fără a mai fi 
legat de un înţeles abstract, să meargă direct la centrul w?.. Tot aşa, în loc de

Fig. 51
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merge la centrul m, să meargă la centrul intuiţiei văzute a cuvântului (In O) 

şi de acolo la //, unde sunt reprezentările grafice, şi de acolo la mâna, care îl 
va scrie. Dacă cuvântul a fost cetit, după ce intuiţia lui se face în o, va fi 
înţeles (în O) şi de acî poate trece prin a la înţelesul abstract (I); de acolo 
la w pentru a fi articulat, sau la ţj pentru a fi scris. Toate aceste drumuri se 
pot face. şi încă într'o formă mai coinplicată, decât este indicat ]>e figură, 
pentrucă în cazurile patologice ni se dă dovada că ele pot fi şi împiedicate. 
Este centrul m împiedicat să funcţioneze, atunci bolnavul aude şi vede cu
vântul, îl înţelege, îl poate copia, dar nu-1 poate articula. Acesta este cazul 
afasiei motorii. Bolnavul are xle regulă lesiuni în circiimvoluţiuncaatreia fron
tală din stânga, şi eventual împrejurul acestei circumvoluţiuni. Este supri
mată funcţiunea centrului a, atunci bolnavul nu înţelege cuvântul, când îl 
aude. II poate însă articula, deşi se înşală foarte tles de cuvinte. Acî avem 
cazul afasiei sensoriale. Dacă şi centrul auditiv (a) şi centrul mişcărilor (m) 
este suprimat, avem afasia totală. Este legătura cu înţelesul abstract (din I) 
suprimată, atunci bolnavul poate repetă cuvintele auzite, le poate scrie, le 
poate cit], dar nu ştie să le întrebuinţeze. El este isbit de surditate şi de 
orbire psihică. El poate însă fi isbit numai de surditate sau numai de orbire 
psihică. Cazurile patologice ne prezintă tot felul de variante. Fiecare va
riantă se poate interpretă, după schiţa figurii, presupunând în ea leziunea 
unui centru, saiu o întrerupere a asociaţiei dintre centre. Când întâlnim un 
bolnav îl putem lesne clasă, după simptomele pe cari el le prezintă. Cu toate 
<Jcestea, încrederea noastră în interpretarea pe care o putem scoaie din 
figură, nu trebuie să fie exagerată. De fapt mecanismul limbajului este 
mai complicat, decât cele mai complicate figuri geometrice.

4. PEOGREŞUL ŞI IDEALUL (IN ARTA, ŞTIINŢĂ ŞI MORALĂ). — 
L’ii stejar nu creşte mai repede, dacă în mod forţat îi îmbuibăm rădăcinile 
CU umezeală si căldură: Timpul, de care are el nevoie pentru creştere, stă 
determinat în posibilităţile hereditare ale s])eciei sale, şi pe acestea nu avem 
noi puterea să le schimbăm. Aceeace putem face însă este să dăm stejaru
lui umezeală şi căldură, în cantitatea şi în momentele cerute de dispoziţiile 
speciei sale, şi să ne bucurăm când el corespunde creşterii normale’ a celor
lalţi stejari. Pe un copil, deasemenea, nu-1 vom piueă face să sară mai 
multe trepte deodată pe scara evoluţiei sale sufleteşti. Ii vom fi de mare ajutor 
însă, dacă potriAind influenţa noastră la capacitatea eului său, vom da posi
bilităţilor sale sufleteşti ocazia să se realizeze fiecare, când trebuie, pentru ca 
la sfârşit copilul să aibă cel mai mare profit din toate. Copilul va fi în pro
gres, când va corespunde, sau va întrece media celorlalţi copii de vârsta sa; 
va fi în rogres, când va rămâne sub această medie. încă mai puţin putem 
scurtă după voie evoluţia culturii în omenire. An trecut sute, dacă nu chiar 
mii de secole, până ce omenirea să ajungă la starea de cultură în care o 
găsim astăzi; alte multe secole vor trebui să treacă până ce ea să ajungă la 
o treaptă nouă. Iar apreciarea culturii omeneşti, luată în întregime, se poate 
face numai după scurgerea unor. lungi periode de timp, când diferenţa între
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ce a fost şi ce este se poate constata precis; şi atunci încă este foarte greu 
de avut o judecată definitivă. Faţă de trecut, bunioară, noi europenii consi
derăm prezentul Europei ca fiind un progres, fiindcă avem în el o vieaţă 
industrială bogată, cum nici nu se bănuia înainte vreme; dar nu toţi cuge
tătorii lumii sunt de aceeaş părere. Mulţi filosofi moralişti din Asia, şi acum 
de curând, după ei, şi câţiva din Europa, cred, că progresul, nu stă în puterea 
mecanică a omului asupra naturii, ci în perfecţionarea morală, şi că din acest 
din urmă punct de vedere, europenii sunt departe de a fi în condiţiunile pro
gresului. Evoluţia poate fi apoi determinată de cauze naturale, cari nu au 
nimic de a face cu criteriul nostru de valoare. Evoluţia culturii, în special, 
este determinată uneori de simplele transformări ale, vieţii biologice în specia 
omenească; ea este fatală, cum s’ar zice. Este şi progresul fatal? Mulţi filo
sofi şi publicişti ai secolului XVIII au crezut că dă, dar pe nedrept. Evoluţia 
naturală, biologică, este indiferentă progresului. Sau mai bine zis: evoluţia 
naturală este şi un progres, când ea aduce o creştere în valoarea produselor 
omeneşti. In cazul acesta evoluţia depinde nu numai de cauzele ei naturalo 
biologice, ci şi de voinţa omului care stabileşte criteritil valorilor. Este pro
gres numai acolo, unde găsim pe om părtaş la dirijarea evoluţiei; unde găsim 
scopul de a dirija evoluţia în spre o cât niai completă realizare a ceea ce omul 
consideră că este de valoare. De aceea ideea de progres este o fiică mult des- 
mierdată a filosofici din Europa, unde în urma marilor deescoperiri ştiin
ţifice, gânditorii cred că se poate influenţă evoluţia naturală prin voinţa 
omului. Anticitatea n’a crezut în progres; astăzi chiar, în afară de Europa 
şi America de Nord, popoarele celorlalte continente cred prea puţin în progres.

Ştiinţa psihologiei nu are să se ocupe de problema, dacă progresul, aşa 
cum îl concepe filosofia europeană, este sau nu confirmat istoriceşte; prin 
urmare, ea nu are să se ocupe de direcţiunea pe care trebuie să o ia evoluţia 
culturii pentru a corespunde progresului adevărat; acestea sunt probleme de 
cari se ocupă istoria culturii, şi în genere, ştiinţele istorice şi sociale. Problema 
psihologiei este mai restrânsă, dar în acelas timp mai precisă. Psihologia are 
să studieze geneza credinţei în progres; şi cum această geneză se petrece 
într’un suflet individual, ea are să desvăluie legile după cari această credinţă 
se întreţine şi se comunică dela un individ la altul, pentru a sfârşi cu reali
zarea ei în societate. Psihologia, cu alte cuvinte, se ocupă de fuucţiiuiile 
sufleteşti, prin cari evoluţia se transformă în progres, şi lasă pe seama altor 
ştiinţe clasificarea şi apreciarea produselor însăşi ale evoluţiei culturii.

Credinţa în progres: psihologiceşte, credinţa în mai bine, este una din 
anticipaţiunile conştinţei omului. Ca individ, omul moşteneşte dispoziţii an
ticipatoare, posibilităţi. El nu stă pasiv, cu simţurile deschise pentru a primi 
impresiile externe, ci vine înaintea acestora cu atenţia. Tot astfel, înaintea 
experienţei lumii sociale, el vine cu dorinţe. In atitudinile sufletului său, 
alături de frică, este şi simpatia; Curiozitatea îl face să tresară pentru tot ce 
este nou. Conştiinţa îi este atrasă, după cum am văzut mai nainte (Partea II), 
spre figurile semenilor săi, în care ea găseşte probabil primele individualizări
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obiective ale dorinţelor. Credinţa în mai bine este ieşită din aceste antici- 
paţiiini. Este simpatia }jentru ceea ce este nou în vieaţa socială ; simpatie- 
care creşte cu cât frica de necunoscut dispare.

Anticipaţiunea ar rămâne însă într’o stare mistică, cum rămân multe 
altele în conştiinţa omului primitiv, dacă în aceeaş conştiinţă nu ar fi func
ţiunea idealizării. Omul idealizează, adică aşteaptă viitorul, în forma creată, 
de mintea sa. El vine înaintea experienţei noui, nu cu simpatie vagă, ci cu o» 
simpatie determinată de ideal. Aceeaş atitudine, de altmintreli, ca în sim
ţirea intuiţiilor. Acî atenţia este determinată, precum am văzut (Partea IITy 
Cap.'III), de reprezentare, care şi ea este tot o creaţie a minţii. Dar idealul 
este ceva mai mult decât reprezentarea. El este reprezentarea în rolul de 
expresie emoţională, este simbolul întrupat într’o intuiţie lăuntrică. In repre
zentare, omul revede lucrurile cum au fost; în intuiţia idealului, el le vede 
aşa cum trebuiesc să fie, pentru a avea anticipaţiiuiile conştiinţei împăcate. 
Eeprezentarea se sprijină pe memorie; idealul pe funcţiunea constructivă a 
conştiinţei întregi, pe imaginaţia creatoare.

Această funcţiune constructivă, idealizătoare, nu cunoaşte limită, nici 
de obiect, nici de timp. Omul idealizează orice şi în orişice moment. Dar nu 
toate întrupările idealizării sale sunt viabile. Cele mai multe se pierd cum 
se pierd şi visurile. Viabile sunt numai acelea cari iau o formă comuni
cabilă, — adică acele ce vor aparţine culturii însăşi. Iar în ceea ce priveşte 
momentul producţiunii, cu mai multe şanse de a fi viabile sunt acelea cari au 
văzut lumina zilei în vârsta adolescenţei. Omul idealizează dar pentru semenii 
săi, şi la vârsta când sufletul îi este larg deschis emoţiilor. Intre idealizare 
şi tendinţa de expansiuim este o strânsă legătură. Idealul care nu iâ o 
formă comunicabilă şi care n’a prins rădăcini în vârsta adolescenţei este o 
creaţiune pe jumătate moartă. Când trăieşte chiar, are adeseori caracterul 
de boală. In cazul acesta sunt, în primul rând, idealurile maniacilor, cari 
sunt necomunicabile; apoi idealurile bătrânilor cu pasiuni întârziate şi ale 
copiilor cu pasiuni precoce, idealuri trezite prea târziu, sau venite prea de 
vreme. Idealul trainic şi roditor este sociabil şi altoit pe avântul tinereţii.

La trei forme principale se reduc idealurile viabile: forma artei, forma 
ştiinţei şi forma moralei. Ele sunt cele trei atitudini pe cari le ia de obiceiii 
conştiinţa omenească. Atitudinea de contemplaţie; atitudinea înţelegerii prin 
ştiinţa metodică, şi atitudinea interesului practic. La acestea corespund trei 
mari instituţiuni ale cultuiii, adică trei mari drumuri deîntâhiire pentru 
munca în colaborare a creatorilor de ideal. Idealul artistic, anticipă nuanţe 
noui de intuire, dând reprezentăii noui obiectelor şi stărilor sufleteşti. Un 
artist purtător de ideal este un om care simte şi îşi reprezintă lumea, sub un 
unghiu nou de perspectiv,ă prin prisma unui nou temperament. Idealul 
artistic este viabil, când forma lui de reprezentare este impresionantă şi comu
nicabilă. Idealul ştiinţific înoieşte înţelegerea. La omul primitiv, ignorant 
şi superstiţios înţelegerea este bazată pe intuiţii destul de complexe, dar 
această înţelegere este împietrită în blocul asociaţiilor produse la întâmplare.
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fiincIcH atenţia lui nu se ridicîi la abstracţiune, ca să. descopere îii aceste 
intuiţii raporturile între cauză si efect, deosebirea a ceeace este obiectiv şi 
subiectiv, esenţial şi secundar. Omul primitiv are gândirea concretă si mis
tică. Pentru verbul a merge, în înţeles abstract, bimioară, el nu aie niciun cu
vânt; are însă pentru fiecare fel de mers un cuvânt deosebit. El deosebeşte 
astfel, prin cuvinte separate, mersul spre deal si mersul spre vale; mersul 
spre casă şi afară din casă; mersul la răsboiu şi la joc; mersul unei- singure 
persoane şi a mai multor persoane; la dreapta sau la stânga, si aşa în multe 
alte legături de loc şi de timp. Aceasta dovedeşte că acţiunile pe cari eMe 
vede nu se diferenţiază de celelalte elemente ale intuiţiilor, ci se confundă în 
totalul fiecărei intuiţii, ca într’un bloc. Când aceste intuiţii se compară şi 
se leagă apoi între dânsele, ele dau interpretări cu totul subiective. Gândirea 
omului primitiv este astfel mistică. Intre eu si lumea înconjurătoare nu este 
nici o graniţă fixă. Lumea înconjurătoare este constituită din diferiţi alţi 
eu, cari lucrează după cum lucrează şi eul propriu, cu bunătate, răutate şi 
])asiuni. ]î]l crede în magie; adică în puterea pe care unii oameni, spiritele, 
sau unele lucruri, când sunt prezente, o au de a schimbă desfăşurarea fap
telor naturii. Pătruns de această credinţă, omul primitiv nu dă nici o atenţie 
experienţei. h]xperienţa este inutilă, fiindcă ca nu poate să schimbe nimic. 
Acceace se întâmplă, se întâmplă după voinţa magilor, a spiritelor, a fetişilor, 
sau a idolilor. El păstrează astfel superstiţia, nu fiindcă experienţa sa este 
insuficientă, ci fiindcă aceasta, în credinţa lui, este fără folos, odată ce desfă
şurarea faptelor naturii este la voia intervenţiilor magicei (Şi câte popoare, 
astăzi încă, nu înţeleg lumea cu acecaş mentalitate! Şcoalele rămân fără roade 
In multe ţări, din cauza credinţei în magie care persistă în ciudata tuturor 
ilorinţelor de progres)..Primul om, în mintea căruia a încolţit intenţiunea de 
a prinde înţelegerea lucrurilor din experienţă, iar nu din analogiile antropo- 
morfice, a foBfprimul om de ştiinţă. Experienţa nu exclude ideile. Din potrivă, 
experienţa este oarbă, când nu este condusă de idei. Dar în înţelegeiea ştiin
ţifică, ideea este numai o anticipare a experienţei. Idealul ştiinţific vine din 
încrederea omului, că el poate prinde în idee, o experienţă vastă, atât de vasta, 
că faţă de ea puterea de care dispune el, prin simţurile sale, sau prin mijloa
cele sale tehnice, apare ca o îndrăzneală a tinereţii. Ca idealuri ştiinţifice 
au răsărit aşa, rând pe rând, teoriile mecanice, teoriile biologice şi teoriille 
i^ociale pentru explicarea lumii şi a universului. Dar mai adânci sufleteşte 
şi de cât idealurile artistice, şi de cât idealurile ştiinţifice, sunt idealurile mo
rale. In ele găsim întreaga putere constructivă a sufletului omenesc. Faţă 
de marele lor rol în transformarea evoluţiei, celelalte au numai roluri ajută
toare. A transformă structura intuitivă a lucrurilor, pentru a legă de nuanţele 
ei variate expresii variate de emoţie, este o operă de cultură înaltă, de caro 
evoluţia umană nu se poate dispensă. Doaceca arta, cât va fi omul, va fi o 
ispită frumoasă, în care se vor întâlni multe suflete de elită. A transformă 
înţelegerea lucrurilor, anticipând cu idei largi şi profunde experienţe ce va fi 
Sil vie, este deasemenea o opera de cultură indis])ensabilă. Cât va fi o vieaţă
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socială, rolul iclealului ştiinţific va fi o călăuză recunoscută. Dar cel mai 
eficace rol social îl are totuş idealul moral. Căci a concepe pe om în sus,. în 
ceea ce are el mai intim, în motivarea faptelor sale morale, ca pe o fiinţă; 
mai bună şi mai generoasă decât este el în vieaţă, şi a cere pentru el o 
organizare socială din ce în ce mai perfectă şi mai dreaptă, este anticiparea 
cea mai îndrăzneaţă a conştiinţei omeneşti. In ea şi stă distincţiunea sufle
tului omenesc. Ea este inerentă progresului. O istorie a omeniiii, lipsită de 
rolul idealului artistic şi de rolul idealului ştiinţific, ar fi o tristă istorie, dar 
ca posibilă,se poate concepe; dar o istorie a omenirii fără ideal moral, nu se 
poate concepe. Omenirea ar fi atunci veşnic staţionară. Deaceca rolul idealu
lui moral, nu numai se concepe, dar se înfăptueşte şi altfel. Idealul artistic 
se înfăptueşte prin entuziasmul pe care el îl deşteaptă; idealul ştiinţific, prin 
entuziasm şi convingere; idealul moral, prin entusiasm, convingere şi sacri
ficiu. Idealul artistic are aderenţi; idealul ştiinţific are apostoli; idealul 
moral are eroi. La origina tuturor idealurilor stă, după cum vedem, funcţiu
nile de anticipaţiune ale conştiinţei omeneşti. N’aii fost oare aceste funcţiuni 
acelea cari au produs şi eul?

Idealul fiind răsărit din structura eului, este uşor de înţeles pentru ce 
vârsta adolescenţei este vârsta lui preferată. In anii adolescenţei se trezeşte^ 
conştiinţa personalităţii. Copilul are o memdrie deschisă tuturor cunoştin
ţelor. Sufletul copilului este capabil de variate emoţii. Voinţa lui se conduce 
de motive morale. Dar copilul în toate aceste activităţi sufleteşti nu se simte 
pe el ca o persoană, în înţelesul întreg al cuvântului. Sufletul său nu formează 

'un centru din care să se valoreze activitatea sa şi a celorlallţ. El nu are încă 
simţul metafizic: de a se întrebă, de ce, şi pentru ce trăeşte. Acestea se ])ro- 
duc la vârsta adole^xenţei. Intre 16^—20 ani inteligenţa omenească nu numai 
creşte, dar ia şi o atitudine de critică. Copilul înmagazinează pasiv, adoles
centul judecă. La aceeaş vârstă inclinaţiile sufleteşti se transformă prin de
şteptarea simţului genesic. Bărbatul se deosebeşte de femeie, în vorbă si fapt. 
Aptitudinele profesionale se afiriuă. Conştiinţa rangului social,' deasernenea. 
Emoţiile devin mai profunde şi mai sociale. Sub influenţa lor tendinţele fun
damentale ale caracterului ies la iveală. Anii adolescenţei sunt zorile. După ci 
se pot cunoaşte cuin vor fi acei viitori.

In anii adolescenţei fermentează structura sufletească a omului. Carac
terele realităţii devin pronunţate. Anticipaţiile conştiinţei, imperioase. Kealul 
şi idealul, se. pun în contrast. Conştiinţa răspunderii pentru faptă trece prin 
chinurile naşterii. Adolescenţa este timpul convertirilor; al deciziunilor radi
cale; al entusiazmului, al convingerilor şi al sacrificiilor pentru ideal; cum 
şi al rătăcirilor fără îndreptare.

Progresul culturii, şi prin urmare ridicarea vieţii sociale se sprijină pe 
dispoziţiile trupeşti şi sufleteşti ale oamenilor. Fără sănătatea corpului şi 
fără bogăţia sufletului, un popor nu-şi are asigurată nici măcar existenţa sa 
biologică. Avându-le pe amândouă el îşi asigură posibilitatea de a îinprumută> 
cultura dela popoarele-mai naintate. C'ând dispoziţiile trupeşti şi sufleteşti
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sunt fecundate de ideal, atunci el are posibilitatea culturii proprii naţionale. 
Anotimpul fecundării este vârsta adolescenţei. Nenorocit poporul care n’are 
conştiinţă de însemnătatea acestei vârste. El este ca plugarul care lasă să 
treacă vremea priiicioasă însemânţării, şi se trezeşte sămănând, atunci când 
alţii privesc cu drag la recolta apropiată de rod.
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