FRANZ BRENTANO

Psihologia din punct de vedere empiric
CARTEA A DOUA
Despre fenomenele psihice în general
Capitolul unu
Despre deosebirile dintre fenomenele psihice ¿i fizice
§1. Necesitatea cercetårii detaliate a problemei
[109] Întreaga lume a fenomenelor noastre (unserer
Erscheinungen) se împarte în douå mari clase: clasa fenomenelor fizice ¿i clasa fenomenelor psihice. Am discutat deja
despre aceastå distinc¡ie atunci când am fixat conceptul
psihologiei ¿i am revenit la ea în cercetarea consacratå
metodei psihologiei. Totu¿i, cele spuse nu sunt suficiente,
astfel încât ceea ce am schi¡at anterior doar în mod sumar
trebuie acum determinat mai ferm ¿i mai precis.
Lucrul se impune cu atât mai mult cu cât în privin¡a
separårii celor douå domenii nu s-a ajuns nici la o pårere
unanimå, nici la deplinå claritate. Am våzut deja ocazional
cum fenomenele fizice apårute în imagina¡ie au fost considerate ca fenomene psihice. În afarå de aceasta existå încå
multe alte cazuri de confuzie ¿i chiar unii dintre psihologii
cei mai importan¡i ar putea så se apere cu greu de repro¿ul
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cå se contrazic.1 Uneori ne izbim înså [110] de afirma¡ii de
genul cå senza¡ia ¿i imagina¡ia s-ar deosebi prin faptul cå
una ia na¿tere ca urmare a unui fenomen fizic, pe când
cealaltå este provocatå conform legilor asocia¡iei, de un
fenomen psihic. În acela¿i timp, înså, aceia¿i psihologi admit
cå ceea ce apare în senza¡ie nu corespunde cauzei care îl
provoacå. Rezultå deci cå ceea ce ei numesc fenomen fizic
nu ne apare cu adevårat, ba chiar cå nu avem nici o reprezentare despre el; desigur, un mod ciudat de a råstålmåci

1 Astfel, mie cel pu¡in, nu mi-a reu¿it så pun în acord defini¡iile
diferite stabilite în aceastå privin¡å de A. Bain în cea mai recentå
scriere psihologicå a sa, Mental Science, London, edi¡ia a treia,
1872. [110] La p. 120 nr. 59 el afirmå cå ¿tiin¡a psihologicå (Science
of Mind, numitå de asemenea Subjekt Science) se întemeiazå pe
con¿tiin¡a de sine sau pe aten¡ia introspectivå; ochiul, urechea,
organul tactil sunt, dupå el, medii pentru observarea lumii fizice,
„object world“, a¿a cum se exprimå el. La p. 198 nr. 4 se spune,
dimpotrivå: „percep¡ia materiei sau con¿tiin¡a obiectivå (object
consciousness) este legatå de manifestårile activitå¡ii musculare în
opozi¡ie cu sentimentul pasiv“. Iar în explica¡ie adaugå: „La
sentimentul pur pasiv, ca ¿i la acele senza¡ii la care activitatea
noastrå muscularå nu participå, noi nu percepem materia, ci
suntem într-o stare de con¿tiin¡å subiectivå (subject consciousness).“
Acest lucru este låmurit prin exemplul senza¡iei cåldurii tråite atunci
când facem o baie caldå ¿i prin acele cazuri de atingere delicatå la
care nu participå nici o activitate muscularå ¿i declarå cå în acelea¿i
condi¡ii ¿i sunetul, ba chiar ¿i lumina ¿i culoarea ar fi experien¡e
pur subiective (subjekt experience). Cu alte cuvinte, el preia exemple
de con¿tiin¡å subiectivå (Subjekt-Bewußtsein) tocmai dintre
senza¡iile dobândite prin ochi, ureche ¿i organul tactil, senza¡ii pe
care le desemnase în alte locuri, în opozi¡ie cu con¿tiin¡a subiectivå,
tocmai ca mediatoare ale con¿tiin¡ei obiective (Objekt-Bewußtsein).
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numele „fenomen“. La un asemenea nivel al discu¡iei nu o
så avem încotro ¿i va trebui så ne ocupåm mai amånun¡it de
aceastå problemå.
§2. Låmurirea deosebirii prin exemple
Explica¡ia spre care nåzuim noi nu este o defini¡ie
conform regulilor tradi¡ionale ale logicienilor. În ultimul timp
acestea au fost supuse în mod repetat [111] unei critici lipsite
de prejudecå¡i, iar repro¿urilor aduse li s-ar mai putea
adåuga încå altele. Ce urmårim noi aici este låmurirea celor
douå nume: fenomen (Phänomen) fizic – fenomen psihic, ¿i
înlåturarea neîn¡elegerilor ¿i confuziilor în privin¡a lor. În
raport cu acest scop natura mijloacelor se va dovedi mai
pu¡in importantå, înså cu condi¡ia ca ele så serveascå
realmente claritå¡ii.
Indicarea determina¡iilor mai generale, supraordonate,
nu constituie singurul mijloc posibil pentru atingerea ¡elului
propus. Dupå cum deduc¡ia se opune induc¡iei în domeniul
demonstra¡iei, la fel ¿i aici explica¡iei prin general i se va
opune explica¡ia prin particular, prin exemplu. ªi ea va fi cu
atât mai adecvatå cu cât numele particulare (die besonderen
Namen) sunt mai clare decât cele generale. Astfel, probabil cå
este un procedeu mai eficient dacå numele „culoare“ este
explicat prin faptul cå spunem despre el cå desemneazå
genul pentru ro¿u, albastru, verde, galben etc. decât dacå,
invers, vrem så explicåm ro¿ul ca o specie separatå a culorii.
Explica¡ia prin recurs la determina¡ii particulare se va dovedi
¿i mai rodnicå la nume precum cele de care este vorba aici,
nume care nu sunt folosite în mod curent în via¡a de zi cu zi,
în timp ce numele fenomenelor, considerate în mod separat,
¿i cuprinse în ele sunt des întrebuin¡ate. Så încercåm deci
mai întâi så låmurim conceptele prin exemple:
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Un exemplu de fenomen psihic constituie orice reprezentare datoratå senza¡iei sau imagina¡iei; iar eu în¡eleg aici
prin reprezentare nu ceea ce este reprezentat, ci însu¿i actul
reprezentårii. Deci auzirea unui sunet, vederea unui obiect
colorat, senza¡ia de cald sau rece, ca ¿i stårile asemånåtoare
ale imagina¡iei sunt exemple pentru ceea ce am eu în vedere;
la fel, gândirea unui concept general, dacå existå realmente
[112] a¿a ceva. Mai departe, orice judecatå, orice amintire,
orice a¿teptare, concluzionare, convingere, pårere sau îndoialå este un fenomen psihic. ªi iarå¿i este fenomen psihic
orice act emo¡ional (Gemütsbewegung), precum bucuria, triste¡ea, teama, speran¡a, curajul, ¿ovåiala, mânia, iubirea, ura,
dorin¡a, voin¡a, inten¡ia, uimirea, admira¡ia, dispre¡ul etc.
În schimb, exemple de fenomene fizice sunt: o culoare, o
figurå, un peisaj pe care le våd; un acord pe care îl aud;
råceala, cåldura, mirosul pe care le simt, ca ¿i alte plåsmuiri
asemånåtoare care îmi apar în imagina¡ie.
Aceste exemple sunt suficiente pentru a ilustra deosebirile dintre cele douå clase.
§3. Fenomenele psihice sunt reprezentåri
sau se bazeazå pe reprezentåri
Totu¿i, vom încerca så oferim încå o explica¡ie a fenomenelor psihice, dar într-un alt mod, într-unul mai unitar. În
acest scop ne stå la dispozi¡ie o defini¡ie la care am recurs
deja anterior, atunci când am afirmat cå prin numele de
fenomen psihic desemnåm reprezentåri, ca ¿i toate acele
fenomene al cåror fundament este constituit de reprezentåri.
Aproape cå nici nu mai e nevoie så observåm cå aici în¡elegem iarå¿i prin reprezentare actul reprezentårii (das Vorstellen), iar nu obiectul reprezentat (das Vorgestellte). Aceastå
reprezentare nu formeazå doar fundamentul judecårii, ci,
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de asemenea, ¿i pe cel al dorin¡ei (Begehren), ca ¿i pe al oricårui
alt act psihic. Nimic nu poate fi judecat ¿i, de asemenea,
nimic nu poate fi dorit, sperat sau temut dacå nu este
reprezentat. Astfel, determina¡ia indicatå cuprinde toate
exemplele tocmai citate de fenomene psihice ¿i cuprinde, în
genere, toate fenomenele care apar¡in acestui domeniu.
Este un semn al stårii de imaturitate în care se aflå psihologia cå aproape nu poate fi enun¡atå nici o propozi¡ie
despre fenomenele psihice [113] care så nu fie contestatå de
cineva. Totu¿i, cel pu¡in în privin¡a celor tocmai sus¡inute,
anume cå reprezentårile sunt fundamentul celorlalte acte
psihice, cea mai mare parte a psihologilor sunt de acord cu
noi. Astfel, Herbart afirmå cu totul corect: „Ori de câte ori
sim¡im ceva, fie ¿i un divers extrem de poliform ¿i confuz,
ceva este prezent în con¿tiin¡å ca un obiect reprezentat, astfel
încât aceastå reprezentare determinatå este incluså în acest
sentiment determinat. ªi, ori de câte ori dorim, avem, de
asemenea, în gândire ceea ce dorim.“1
Herbart merge înså apoi ¿i mai departe. În toate celelalte fenomene el nu vede nimic altceva decât anumite ståri
ale reprezentårilor care sunt derivabile din reprezentåri, o
pårere contestatå în mod repetat îndeosebi de cåtre Lotze, ¿i
asta cu motive bine întemeiate. Printre al¡ii, în perioada mai
recentå i s-a opus J.B. Meyer, în cadrul unei explica¡ii mai ample
a psihologiei kantiene oferite în expunerea sa. El înså nu s-a
mul¡umit doar så respingå ideea cå sentimentele ¿i dorin¡ele
ar putea fi derivate din reprezentåri, ci a sus¡inut, în plus, cå
fenomenele de acest gen ar putea så existe ¿i fårå orice
1

Herbart, Psych. als Wissensch., Th. II. Abschn. I. Kap. 1.
§103. Cf. ¿i Drobisch, Empir. Psychol. p. 38 ¿i 348, ca ¿i al¡i autori din
¿coala lui Herbart.
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reprezentare.1 Ba chiar crede cå animalele inferioare au
numai sentimente ¿i dorin¡e, nu înså ¿i reprezentåri, ¿i cå,
de asemenea, ¿i via¡a animalelor superioare ¿i a omului
începe cu simple sentimente ¿i dorin¡e, în timp ce reprezentarea survine abia la un stadiu avansat al dezvoltårii.2 Prin
aceasta, ¿i el pare så intre în conflict cu afirma¡ia noastrå.
[114] Totu¿i, dacå nu må în¿el, contradic¡ia e mai mult
aparentå decât realå. Din mai multe dintre afirma¡iile sale
îmi pare så rezulte cå Meyer define¿te conceptul de reprezentare mai strâmt decât noi, în timp ce extinde în aceea¿i
måsurå pe cel al sentimentului. „Reprezentarea – afirmå el
– apare abia acolo unde schimbarea sim¡itå a stårii proprii
poate fi consideratå drept consecin¡å a unei excita¡ii exterioare, chiar dacå aceasta se manifestå mai întâi în cåutarea
vizualå sau tactilå desfå¿uratå incon¿tient a unui obiect
exterior.“ Dacå Meyer ar fi în¡eles prin reprezentare acela¿i
lucru ca ¿i noi, atunci i-ar fi fost imposibil så vorbeascå astfel.
El ar fi în¡eles atunci cå o stare precum cea descriså de el ca
început al reprezentårii ar con¡ine deja un mare numår de
reprezentåri, de pildå de reprezentåri ale succesiunii temporale, ale vecinåtå¡ii spa¡iale ¿i ale cauzei ¿i efectului. Dacå
toate acestea trebuie så fie deja prezente în suflet pentru a se
forma o reprezentare în sensul lui Meyer, atunci este, desigur,
clar cå ea nu poate fi fundamentul oricårui alt fenomen psihic.
Înså acel „a fi prezent“ al fiecåruia dintre lucrurile men¡ionate
considerate în mod separat este tocmai un „a fi reprezentat“
în sensul nostru. Iar acest fapt are loc pretutindeni unde
apare ceva în con¿tiin¡å, fie cå este iubit, urât sau considerat indiferent, fie cå este acceptat, respins sau, în condi¡iile
1
2

J.B. Meyer, Kants Psychologie, Berlin, 1870, p. 92 ¿i urm.
Ibid., p. 92 ¿i urm.
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unei depline suspendåri a judecå¡ii, nu pot så må exprim
mai bine decât spunând cå în toate aceste cazuri <ceva>
este reprezentat. A¿a cum întrebuin¡åm noi cuvântul
„a reprezenta“, expresia „a fi reprezentat“ este echivalentå
cu „a apårea“.
Cå o reprezentare în acest sens este presupuså de orice
sentiment, chiar ¿i de cele mai jos situate, precum sentimentele de plåcere ¿i neplåcere (Gefühle der Lust und Unlust), o
recunoa¿te J.B. Meyer însu¿i, de¿i, abåtându-se de la terminologia noastrå, el nu o nume¿te reprezentare (Vorstellen), ci
deja [115] sim¡ire (Fühlen). Cel pu¡in asta îmi pare så rezulte
din urmåtoarele cuvinte: „Între non-sim¡ire (nicht-Empfinden) ¿i sim¡ire nu existå nici un termen mediu... Acum cea
mai simplå formå a senza¡iei nu are nevoie så fie mai mult
decât o simplå sim¡ire a schimbårii propriului corp sau a unei
pår¡i a lui, survenite ca urmare a unei excitåri oarecare.
Fiin¡ele dotate cu asemenea senza¡ii ar avea atunci numai
un sentiment al propriilor ståri. De acest sentiment vital al
proceselor desfå¿urate sub propria piele ar putea fi legatå
nemijlocit o excitabilitate diferitå a sufletului în raport cu
schimbårile care-l stimuleazå sau prejudiciazå, chiar dacå
aceastå nouå excitabilitate nu ar putea fi deduså în mod simplu
din acel sentiment; un asemenea suflet ar putea så aibå, pe
lângå senza¡ii, sentimente ale plåcerii ¿i neplåcerii... Un suflet
astfel alcåtuit nu ar poseda nici o reprezentare...“1
1
Ibid., p. 92. J.B. Meyer pare så conceapå senza¡ia la fel ca
Ueberweg în a sa Logik I, §36, edi¡ia a doua, p. 64: „Percep¡ia se
deosebe¿te de simpla senza¡ie prin aceea cå în ultima con¿tiin¡a
este ata¿atå numai stårii subiective, pe când în percep¡ie ea este
orientatå spre un element care este perceput ¿i care, de aceea, ...se
opune actului percep¡iei drept altceva ¿i drept ceva obiectiv.“ Chiar
dacå aceastå tezå a lui Ueberweg despre senza¡ie în compara¡ie
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Se observå, poate, aici cå ceea ce, dupå noi, meritå în
exclusivitate numele de sentiment apare ¿i la J.B. Meyer ca
un al doilea <fenomen> dupå primul conceput în sensul
reprezentårii a¿a cum o caracterizåm noi ¿i care formeazå
premisa indispensabilå pentru cel de-al doilea. Se pare deci
cå, dacå traducem concep¡ia lui Meyer în limbajul nostru,
atunci contradic¡ia dispare de la sine.
[116] Probabil cå la fel stau lucrurile ¿i cu al¡i psihologi
care se exprimå precum Meyer. Totu¿i, se poate întâmpla ca
în raport cu anumite specii de sentimente de plåcere ¿i
neplåcere (Lustgefühle) cineva så fie, într-adevår, de pårere
cå ele nu se fundeazå pe reprezentåri, nici chiar în sensul
nostru. Nu se poate nega cå aceastå opinie nu ar avea ceva
ademenitor în ea, ca, de pildå, în cazul senza¡iilor provocate
prin tåiere sau arsurå. Dacå cineva se taie sau se arde, el nu
are de obicei nici o percep¡ie de sine ståtåtoare a contactului
sau a cåldurii, ci singura care pare a fi prezentå, ¿i într-un
caz, ¿i în altul, este durerea.
Totu¿i, ¿i aici este neîndoielnic cå la baza sentimentului
se aflå o reprezentare. În asemenea cazuri avem permanent
reprezentarea unei determina¡ii locale, pe care, de obicei, o
descriem în rela¡ie cu una sau alta dintre pår¡ile vizibile ¿i
palpabile ale corpului nostru. Spunem „må doare piciorul“,
„må doare mâna“, „må doare aceastå sau acea parte a corpului“. ªi, astfel, în primul rând cei care considerå o asemenea
reprezentare spa¡iale ca pe ceva dat în mod originar prin
chiar stimularea nervilor nu vor putea respinge ideea reprezentårii conceputå ca fundament al acestor sentimente.
cu percep¡ia ar fi corectå, sim¡irea ar include totu¿i o reprezentare
în sensul nostru. De ce nu consideråm aceastå concep¡ie corectå, o
så vedem mai târziu.
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