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„Brak wzroku nie tylko, że
stanowi lukę w poznaniu, ale
pozbawia niewidomego
radości świata widzialnego w
tem, co stanowi jego istotę
fizjologiczną i
psychologiczną, co jest
zdrowiem i pięknem, co
podnosi ogólna sprawność
ducha.”

„Obecność wyobrażeń
wzrokowych u niewidomych
od urodzenia ze
zniszczonymi nerwami
wzrokowymi nie została
nigdy dotychczas naukowo
stwierdzona. Przy
obserwacjach tego rodzaju
należy umieć interpretować
mowę niewidomych tak
bogato usianą w wyrażenia o
treści wzrokowej, co
tłomaczy się tem, że
niewidomi przyjęli słownik
widzących i używają
wyrazów, pod które
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niedostępne, a odgrywają
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doprowadza nas do wniosku,
że mamy to do czynienia ze
specjalnego rodzaju
strukturami psychicznemi
powstającymi u
niewidomych na skutek im
właściwych warunków życia
i jako wynik przystosowania
się ich do świata widzących.”
„Zasadnicza różnica leży
jednak w stronie psychicznej:
dziecko, dla odczytania
wyrazu, potrzebuje tyle
poszczególnych aktów woli,
ile jest liter; dorosły czyta na
podstawie zbiorowych
impulsów, jednym impulsem
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„Szkoły [specjalne] zajmują
się dziećmi, których nie
przyjęłaby zwykła szkoła, i
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„W poglądach na
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niewidomych ludzie widzący
kierowali się właściwościami
własnej psychiki człowieka
widzącego, który w
poznawaniu świata, w
sprawności życiowej i w
ogólne w całej
przystosowalności do życia
społecznego tak wiele
zawdzięcza wzrokowi, że nie
wyobraża sobie życia bez
niego. nie wyobraża sobie
życia bez niego. Toteż przez
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zdynamizowanego przez nią
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