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1. DESPRE VIRTUTE 

Ş 134—$ 139 

$ 134. Tot ce doreşte un părinte, care poartă 
cât de cât grijă de creşterea fiului său, este după 
părerea mea (afară de averea pe care i-o lasă) 
cuprins într'aceste patru lucruri: virtute, înfelep- 
ciune, bună purtare și cunoștințe. Eu nu mă, 
oprese aici să judece dacă unele dintraceste nume 
“nu însemnează uneori acelaş lucru, sau dacă se 

cuprind unele într'altele. Corespunde prea bine 
intenţiunii mele să urmez aici uzul comun al 
acestor vorbe, pentrucă înţelesul lor este, după a 
mea socotinţă, destul de limpede ca să fiu priceput: 
de toţi, şi nădăjduiese că nu vor întâmpină .gre- 
utăţi cititorii în c6 privește. înţelegerea părerilor 
mele. - 

$ 135. Ca temelie a virtuţii, trebue să întipărim 
în sufletul copilului, foarte de timpuriu, o noţiune 
corectă despre Dumnezeu, ca ființă 
supremă, neatârnătoare, ca urzitor şi 

creator al tuturor lucrurilor, dela, care Dumnezeu 
noi primim toate câte le avem, care 
ne iubeşte şi ne dă totul, Potrivit; acestora, să-i 
insuflăm așadar iubire şi veneraţiune faţă de 
această supremă fiinţă. Atâta ajunge ca început,
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fără să ne întindem la explicări mai adânci asupra 
acestui obiect, ca nucumvă, vorbind prea. devreme 
cu copilul despre. spirite şi voind ca cu o pripă 
nepriincioasă să-l facem să înţeleagă nepătrunsa, 
natură a acestei nemărginite fiinţe, să nu-i umplem 
capul cu reprezentări false despre Dumnezeu sau 
să i-l zăpăcim cu idei nepricepute. Copilul trebue 
să afle numai așă ocazional, că Dumnezeua făcut 
toate lucrurile şi că le guvernează, că aude şi vede 
toate şi că face tot binele celor ce-l iubesc şi-l 
ascultă. Ne vom convinge că vorbindu-i astfel 
despre un atare Dumnezeu, se. vor ridică peste 
el încurând alte idei în sufletul său, idei pe care 
trebue să le corectăm când vom observă în ele 
cine-ştie-ce rătăciri. Şi eu sunt de părerea că ar 
fi cu mult mai bine dacă oamenii ar stărui să 
rămâie la atare reprzentare despre Dumnezeu, 
fără să-şi bată capul cu cercetări subtile asupra 
unei fiinţe pe care trebue so recunoască toţi că 
e mai presus de orice înţelegere, căci prin aceste 
cercetări mulţi cari n'au tăria şi claritatea sufle-. 

„tului de-a deosebi între ceiace sunt în stare să 
priceapă şi între ceiace ei nu pot şti, cad ori 
în superstiţiune ori în ateism, deoarece ei îşi 
alcătuiesc în minte ori un Dumnezeu cum sunt 
înşişi ei, sau—fiindcă altfel ei nu-l pot pricepe— 
îl neagă cu totul, Eu cred că dacă stăruim de 
copii să-și arate veneraţiunea faţă de Dumnezeu, : 
dimineaţa şi seara, într'o rugăciune scurtă şi simplă, 
potrivită cu etatea și gradul priceperii lor, asta, 
va Îi pentru ei de mult mai mare foloâ” în reli- 
giune, virtute şi cunoştinţe, decât dacă le-am zăpăci mintea, cu cercetări ştiinţifice asupra, naturii 
impenetrabile şi a fiinţei lui Dumnezeu.
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$ 136. Vixtutea eu o privesc a fi cel dintâi şi 
„cel mai de trebuinţă dintre darurile cu care trebue 

să fie înzestrat un bărbat sau un nobil, deci cea 
mai neevitabilă cerință, prin care se poată face 
prețuit şi iubit de alţii şi chiar sieşi demn şi 
suportabil. Fără de virtute, după a mea părere, 
el nu va fi fericit nici în lumea asta, nici în 
lumea, cealaltă. 

$ 137. Dacă deci tu încetul cu încetul, după- 
cum l-ai găsit de în stare pe copil să te priceapă, 
ai întărit în sufletul lui o atare reprezentare 
despre Dumnezeu şi l-ai învăţat să i se 
închine și să-l preamărească în rugă ca Ş iritele 
pe iubitorul fiinţei sale și ca pe dătă- p 
torul oricărui bun pe care-l. are sau îl. 
poate aveă, atunci fereşte-te de orice explicări 
asupra, altor spirite, până ce chestiunea aceasta i 
şe va, oferi de sineşi cu o anumită ocaziune, despre 
care vom vorbi mai târziu Î), când cetirea sfintei 

istorii îi va da motive să urmărească mai dea- 
proape chestiunea lor. 

_$ 138. |. Dar chiar şi atunci, şi în genere în 
toată copilăria lui, fereşte-i cu mare grijă sufletul 
tânăr de orice impregiune şi idei despre duhuri 
şi stafii sau despre alte oricari reprezentări ce 
produc spaimă în întunerce. Primejdia 
aceasta îi amenință mai ales din partea Stafiile 
servitorilor, al căror obiceiu este de a 
speriă, copiii şi de a-i ţineă în supunere 
prin povestiri despre cap-de. oţel *) şi alte nume 

  

„1) Vezi $ 190 şi următorii. Locke înţelege ca spirite îngerii, 
şi duburile-rele, diavolul, aşă cum le găsim în biblie, 

2) Cap-de-oţel eră o stafie a basmelor depe atunci în Anglia, 
cum sunt bunăoară la noi Mama Pădurii, Vârcolacii, Rusaliile, 
elele ete,
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de acest soi cari poartă înele reprezintări despre 
cevă îngrozitor şi aducător de rău, de cari ei cu 
toată dreptatea se tem, când sunt singuri, mai 
ales prin întuneric. De lucrul acesta irebue să-i 
ferim cu toată grija; căci, deși printracest mijloc 
nebunesc îi putem înfrână să nu facă unele mici 
greşeli, mijlocul de vindecare este cu mult mai 
rău decât însăşi boala şi împuiem închipuirea lor 
cu reprezentări cari îi urmărese cu spaimă și 
groază. Dupăce odată sufletul tânăr al copiilor 
a primit în el atari idei despre stafii şi dupăce 
aceste idei au devedit o impresiune adâncă, din 
cauza, spaimei care însoțește asemenea reprezentări, 
atunci ele scoboară tot mai adânc și să înrădă- 
cinează atât de tare, încât numai cu greu se pot 
stârpi, dacă, în genere se pot stârpi vr'odată. Și 
câtă vreme persistă în suflet, ele urmărese pe copii 
adeseori cu vedenii ciudate şi-i fac fricoși, când 
sunt singuri şi bagă într'înşii pe toată vieaţa 
spaimă de întunerec şi de propria lor umbră. Imi 
vine în minte că mi sau plâns de asta bărbaţi 
în etate, cari au fost trataţi astfel în copilărie. 
Cu toate că rațiunea lor a corectat reprezentările 
false ce şi le-au format și cu toate că sau con- 
vins că nu există nici o cauză să te temi de 
fiinţe nevăzute mai mult în întunerec decât la 
lumina zilei, totuş primitele reprezentări le sunt 
aplicate să se ridice, la orice ocaziune, mai întâi 
în fantazia lor de mai de mult captivată, şi că 
apoi fără de trudă nu le mai pot îndepărtă din 
minte. Ca să arăt cât de stăruitoare şi de grozave 
sunt icoanele ce se întipărese de timpuriu în suflet, 
vă voi spune o isştorioară demnă de mirare, dar 
adevărată. Intrun oraş din Apus trăiă un om



ș 

  

neîntreg la minte, pe care copii se obişnuiseră a-l 
necăji ori de câte ori îl vedeau pe stradă. Intr”o 
zi omul acesta văzând pe stradă un copil care: 
deobicei îl aţâţă, a intrat în prăvălia apropiată 
a unui cuţitar, a apucat o sabie şi a alergat după 
copil. Când a văzut copilul că-l goneşte cu arma 
în mână, a apucat la fugă şi a fugit din răsputeri 
și din fericire a avut destulă .sprintenie şi putere 
să ajungă la casa părintească mai înainte de a-l 
ajunge nebunul. Când a pus mâna pe clanţa uşei, 
copilul şi-a întors capul să vadă cât de aproape 

e prigonitorul său. Acesta era în capul scării cu 
sabia ridicată, gata să lovească, și copilul abiă 
avi tocmai atâta vreme cât să închidă uşa, ca să 
scape de lovitură, de care trupul său a scăpat, ce 
e drept, dar nu şi sufletul. Această înspăimân- 
tătoare reprezentare a făcut asupra lui aşă de 
adângă impresiune, încât a purtat-o pe suflet ani 
întregi, dacă nu toată viaţa sa. Pentrucă poves- 
tind această întâmpare ca om mare, a adăogat 
că de-atunci el n'a putut să intre niciodată pe 
ușa aceia, ori în ce timp ar fi fost,: fără ca să 
nu privească îndărăt şi să nu-i vie deodată în 
cap toată întâmplarea, chiar dacă pân'a ajunge la 
ușă el nu sa gândit niciodată la nebun 2). 

(2) Dacă am lăsă copiii de capul lor, ei n'ar 
simți mai multă frică la întunerec decât la lumina 

„mare a zilei; ei ar privi și pe una şi pe alta de=- 
opotrivă de binevenite, noaptea ca să doarmă şi 

„ziua ca să se joace. Deci aci nu trebue să-i de- 
prindem cu nicio deosebire, vorbindu-le de nu- 
ştiu-ce primejdii mai -mari sau de lucruri mai 

  

1) Orousax în- Trait€ de education, 1722, repovesteşte după 
Locke această întâmplare, ca exemplu,
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înfiorătoate ce le-ar fi având întunericul nopţii. 
Dar dacă vr'un om depelângă casa ta le-a rătăcit 
mintea în felul acesta și le-a băgat în cap ideea, 
că alta e ziua şi alta e noaptea când închizi ochii, 
atunci tu trebue să stârpeşti cât se poate de curând 
această a lor părere şi să le întăregti convingerea 
că Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile numai 
spre binele lor, a lăsat să fie întuneree noaptea 
numai ca să poată ei dormi mai bine şi mai liniştit 
şi, fiindcă ei sunt totdeauna în paza Lui, nimic 
nu este prin întunerec ce le-ar puteă aduce vro 
vătămare. Celelalte câte au să le ştie ei despre 
Dumnezeu şi despre spiritele bune trebue să le 
amâni pe un timp mai târziu, despre care vom 
vorbi la locul cuvenit 1), iar ce se ţine de duhurile 
rele, bine este să păzești copiii de închipuiri rătă- 
cite, până la vremea când au ajuns destul de 
maturi pentru acest fel de cunoştinţe. 

$ 139. Dupăce ai pus temelia virtuţii într'o 
concepţiune corectă a lui Dumnezeu, după cum îl 
îavaţă credinţa creştină şi după cât îl iartă etatea 
sa, şi într'o obicinuinţă de a se închină Lui, cea 
dintâi grije a ta va fi de-acum înainte, ca el să 

„He scurt ținut să spuie adevărul şi prin 
toate mijloacele să-l faci aplecăt spre 4 
bunăvoință. El trebue să ştie că mai Adevărul 
curând îi ierţi douăzeci de greșeli, decât 
0 singură minciună spusă cu scopul de acoperi o 
greşală, printr'un supterfugiu. Iar dacă tu de tim- 
puriu ţi-l deprinzi să iubească pe alţii şi să fie 
cu bunăvoință faţă de ei, atunci ai pus în el 

1) Vezi nota la $. 137,
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adevărata temelie a unui bărbat demn de stimă, 
pentrucă orice nedreptate izvoreşte din Sa 
prea, marea iubire față de noi înşine Bunavointa 
şi din prea păţină iubire față de alţii. 

(2). Asta ar fi tot ce am de spus, în genere, 

despre acest subiect, şi e destul atâta spre a pune 

cea, dintâi temelie a virtuţii întrun copil. Dar 

dupăce creşte, trebue să-i observi direcţiunea apli- 

cărilor sale naturale, şi dacă ea îl trage întro 

parte ori întwalta mai mult decât e bine pe un drum 

abătut dela virtute, atunci trebue să aplici mijloace 

potrivite ca, să-l întorci la adevăratul drum. Pentru- 

că puţini sunt fii lui Adam cari să se nască fără 

de nici o direcţie oarecare piezișe în îneclinările 

fireşti ale ei, şi problema educaţiunii tocmai asta 

este: să abată acea direcţie greşită ori să lucreze 

împotriva, ei. Dar nu pot să intru aici în amănunte, 

pentrucă aş trece dincolo de intenţiunea acestei 

scurte dizertaţiuni asupra educaţiunii. Eu n'am de 

gând să face o expunere amănunţită a tuturor vir- 

tuţilor şi viciilor şi a felului cum putem câştigă 

fiecare virtute şi cum avem să tratăm fiece viciu 

în parte prin mijloace speciale, n'am acest gând, 

cu toate că am arătat și pân'aici unele dintre cele 

mai obicinuite vicii și felul cum trebue să proce- 
dăm spre a le vindecă.
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2. DESPRE INȚELEPCIUNE 
$. 140. 

$. 140. Inţelepeiune numese eu, după uzul co- 
mun al limbii, aptitudinea unui om de a-şi purtă 
în lumea asta afacerile sale îndemânatic şi cu 
precauţiune. Ea este rezultatul unei fericite dispo- 
ziţiuni ale firii, al încordării spiritului şi totodată 
al experienţei, şi deaceia ea întrece 
puterea copilului. Lucrul cel mai Inţelepeiunea 
important; ce-l putem face în această 
privinţă la copil, este să-l oprim, 
ori de câte ori se poate întâmplă, să caute a fi 
viclean, pentrucă viclenia, ca 0 maimuţă ce este 
a înţelepciunii, e foarte departe de aceasta, aşă de 
departe pecât şi o maimuţă, cu toată asemănarea 
ei cu omul, este cu atât mai urâtă, tocmai fiindcă 
îi lipseşte ceiace întradevăr ar puteă-o face ase- 
menea omului *). Viclenia e numai o lipsă de pri- 
cepere a minţii, şi fiindcă nu poate ajunge la 
scopul său pe drumul cel drept, întrebuinţează 
ocolul şi tertipuri; lucrul naibii e însă asta, că un 
tertip șiret ajută numai odată, iar pentru rândurile 
viitoare e totdeauna o piedică. Nimeni n'a fost 
pe lume vrodată aşă de şiret, încât să-şi poată, 
ascunde şiretenia?). Iar dacă odată sa descoperit, 
viclenia, cu toţii atunci stau de pază şi sunt ne- 

  

1) Adică mintea, 
2) Ooste aminteşte aici vorba lui Larochefoucault: <Poţi să, fii mai giret decât alţii, dar nu poţi fi mai şiret decâţ toţi. — Com- pară și Proverbul românesc: cu minciuna poţi prânzi, dar nu poţi cină etc,
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înerezători faţă de omul viclean, şi fiecare face ce 

poate ca să-l combată şi să-l facă neputincios; în 

vreme. ce bărbatul corect, deschis, înţelept află 

gata pe ori şi cine să-l ajute şi astfel poate merge 

deadreptul spre afacerile sale. Dacă deprinzi pe 
copilul tău să aibă noţiuni corecte deşpre lucruri. 

şi să nu se mulţumească până c6 nu le are, dacă 

îi ridici sufletul şpre idei mari şi demne și-l ţii 

departe de fățărmnicie şi viclenie (iar aceasta din 
urmă are totdeauna întrînsa o mare parte de făţăr- 

nicie) atunci l-ai pregătit pentru înţelepciune în 

chipul cel mai potrivit secolului. Restul, pe care 

o să î-l aducă timpul, experienţele, observarea și 

cunoştinţa cu oamenii, restul zic, nu-l poţi aşteptă 

dela copii, din cauza neştiinței și a nebăgărei 

lor de seamă, iar la tineri din cauza nesocotitei 

iuţimi a firii şi a imprudenţii. Tot ce se poate 
face în direcţia asta, având în vedere frageda lor 

vârstă, este să obicinueşti, precum am spus, pe 

copii cu iubirea de adevăr şi cu sinceritatea, cu 

supunerea la poruncile raţiunii, şi pecât e cu pu- 

tinţă, cu reflexiunea asupra propriilor fapte. 

3. DESPRE BUNA PURTARE 

Ş. 141 — 146. 

$. 141. După înţelepciune, cea mai apropiată 

însușire bună care se cere unui bărbat cum se 

cade este buna purtare. Sunt două feluri de pur- 
tare rea: una stă într'o sfiiciune 
prostească, iar cealaltă în lipsă de Buna purtare 
politețe şi într'o neghgență îngâm- 
fată în purtare faţă cu alţii, şi de amândouă ne
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putem feri prinjro îndestulătoare observare a 
unei singure regule: să nu cugelâm prea presus 
de noi înşine şi prea prejos de alții. 

$ 142. Paxtea, dintâi a acestei regule trebue 
so înţelegem în contrast nu numai cu înjosirea, 
ci şi cu supra înălțarea noastră. Noi nu trebue 
să cugetăm aşă de bine despre noi înşine, încât 
să ne batem pieptul de propria noastră vrednicie 
şi să pretindem vr'un privilegiu pentru te-miri-ce 
închipuită superioritate ce am fi având-o faţă cu 
alţii, ci să primim modest ceiace ni se oferă 
când ni se cuvine. Dar de altă parte să cugetăm 
aşă de bine despre noi, încât faptele ce le dato- 
răm şi care se aşteaptă dela noi să le împlinim 
fără sfiiciune şi zăpăceală, în faţa ori și cui am 
fi, păstrând consideraţiunea, şi stima ce se cuvine 
poziţiei sociale şi însuşirilor fiecăruia. Se observă 
adeseori la oameni, mai ales la copii, o sfiiciune 
prostească, în faţa străinilor şi a celor mai presus 
decât ei: sunt încureaţi în gândurile lor, în cuvinte 
şi priviri şi se pierd în zăpăceala asta aşă de 
mult încât nu mai sunt în stare să facă cevă sau 
cel puţin, să facă cu aceă libertate şi cuviinţă 
care place şi te face plăcut. Impotriva acestui 
defect, ca şi împotriva oricărui altul în ce pri- 
veşte buna purtare, nu este alt mijloc decât de 
a dobândi prin deprindere tocmai contrarul acestei 
rele obişnuinţe. Dar, fiindcă noi nu ne putem de- 
prinde cu o bună purtare faţă de streini şi de 
persoane mai sus puse, decât numai fiind în 
contact cu ei şi în societatea lor, nimic pe lume 
nu poate înlătură acest defect al bunei purtări 
decât schimbarea şi variaţiunea, societăţii şi con- 
tactul cu persoane mai presus de noi.
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$ 143. 1. Precum defectul descris până acum 

stă întro timiditate prea mare în ce priveşte pur- 

tarea noastră faţă de alţii, tot aşă celălalt defect 

al bunei purtări stă în manifestarea unei nepăsări 

de ce va zice lumea şi a unei neglijenţe de a 

arătă cuvenita stimă acelor cu cari avem de-a 

„ face. Ca să fim feriţi de acest defect, două lucruri 

ne sunt de trebuinţă: mai întâi o aplecare a 

sufletului de a nu jigni pe alţii, şi apoi felul cel 

mai plăcut şi mai atrăgător de a manifestă această 

aplecare. Numim pe oameni cari au însuşirea din- 

tâi delicaţi, iar pe cei ce au pe a doua bine 

crescuţi 1). Insuşirea din urmă este acea îndemâ- 

nare şi acea cuviință în priviri, în voce, în cu- 

vinte, în mişcări şi gesturi şi în toată purtarea 

exterioară care captivează societatea, făcând im- 

presie plăcută asupra acelora cu cari venim în 

contact. Aceasta este, ca să zic așă, limba prin 

care sufletul îşi exprimă iubirea sa de oameni, şi 

deoarece ea, ca orice altă limbă, e determinată de 

uzul şi obiceiurile fiecărei ţări, trebue şi ea — 

în ce privește regulele şi deprinderea ei — să fie 

învățată mai ales prin studierea purtării acelora 

despre care cu toţii avem părerea că întradevăr 

se ştiu purtă. Celălalt fel de bună purtare, care 

nu e numai exterioară şi are mai adânc isvor, 

este acea bunăvoință pentru toţi şi pretutindeni, 

acea, consideraţiune, pentru toţi oamenii, care ne 

face să fim mereu cuprinşi de năzuinţa de a nu 

arătă în purtarea noastră nici o desprețuire, nici 

o nebăgare de seamă, și nici o neglijentă faţă de 

  

1) Locke zice eipil şi well-fashioned, Sunt două cuvinte care 

nu se pot traduce exagt româneşte,
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oameni, ci dimpotrivă de a dobândi, după. uzul 
şi felul de a fi al ţării, stimă și respect taţă de 
oricine potrivit rangului şi poziţiunii sale. 

(2). Notez aici patru însuşiri cari mai vârtos 
conirariază această virtute, cea dintâi şi cea mai 
plăcută dintre toate virtuțile sociale. Bădărănia 
isvorăşte deobicei fie dintr'una fie dintr'alta din- 
tre aceste patru. Le înşir aici, ca să ferim-ori 
ca să eliberăm copiii de înrîurirea primejdioasă 
a lor. 

(3). 1. Cea dintâi e o firească necsoplire, care 
face pe om ursuz faţă cu alţii, aşă că le neso- 
cotește cu totul pornirile lor, dispoziţiile sufletești 
gau împrejurările în care se află. Acesta e cel 
mai sigur semn al omului incult, că nu vrea să 
ție - seamă de ceiace este plăcut ori neplăcut 
pentru cei din jurul lui; şi totuș întâlnim adese- 

ori oameni. în haine după cea mai nouă modă, 
cari nu-și pun niciun frâu toanelor, 

ci dau orbiş peste oricine le stă în Bădărăni 
cale, şi izbesc oamenii cu o desăvâr- auaranla 
şită nepăsare de ce vor zice şi vor 
spune. Asta este o mitocănie pe cari toţi o observă 
şi o urgisesc şi care nu poate să placă nimănui; 
orice om, care ţine să se creadă măcar cât de cât 
despre el că are bune purtări, mitocănia asta e 
cu neputinţă. Pentrucă scopul şi problema bunei 
purtări este tocmai asta: să mai dăm mlădiere 
rigidităţii ce o avem din natură şi să îmblânzim 
astfel asprimea temperameutului ca el să se de- 
prindă să cedeze altora şi să se acomodeze cu 
cei ce au contact cu el. 

(4). 2. Dispreţuirea, sau lipşa de stimă cuvenită, 
care se manifestează în priviri, cuvinte şi gesturi.
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Ea produce neplăcere, ori din partea cui ar fi 

venită. Pentrucă nimeni nu poate suferi în linişte 

să fie umilit de alţii. , 
(5). 3. Inchinarea de a mustră şi a critică pe 

alți stă în contrast direct cu 

politeţea. Omul ori e vinovat : iți aă 

ori nu e vinovat, nu e bucuros Mania de A critica, 

să i se dea pe faţă greșelile 
şi să fie expus în vederea tuturor, ca să fie ru- 

ginat în ochii săi și a altora. Un defect pe care-l 

descoperim la cinevă îi produce totdeauna ruşine, 

şi descoperirea unei greșeli, ba chiar numai im- 

putarea ei, nu e primită de nimeni fără de o 

anumită neplăcere. Batjocura este felul cel mai 

subtil de a da de gol greșelile altora; dar fiindcă 

ea e însoţită deobicei cu vorbe de spirit şi cu 

expresiuni căutate și astfel dă societăţii priiej de 

râa, ne lăsăm induşi în eroare să credem că în 

batjocură nu e nici o maliţie când ea păstrează 

margini ceuviincioase. În felul acesta păirunde pe 

nesimţite acest soi de petrecere glumeaţă chiar 

gi în societatea oamenilor din clasele mai bune, 

şi cine se produce cu batjocuri e ascultat cu 

plăcere şi deobicei e răsplătit cu râsetele ascul- 

tătorilor cari sunt pe partea lui. Dar trebue să 

ne dăm seama, că petrecerea societăţii se face 

pe spinarea celui expus în lumina asta hazlie şi 

deaceia e neplăcută, afară numai dacă obiectul 

pentru care e batjocorit omul e de fapt în gineşi 

o cauză de laudă. Pentrucă în acest caz expu- 

nerile glumeţe şi tablourile hazlii cari formează 

batjocura adue totdeodată, laudă şi veselie, iar per- 

soana, batjocorită e şi ea în horă şi ia parte la 

glumă. Dar fiind-că nu oricine este destul de în-
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demânatic să trateze corect un subiect aşă de. 
gingaş și de lunecos, la care cea mai mică smin- 
teală poate prăvăli toaiă clădirea, deaceia cred 
eu că trebue să se păzească cu mare pază dea 
batjocori toţi aceia cari nu doresc să supere pe 
alţii, dar mai ales toţi oamenii tineri. Pentrucă 
batjocura în urma unei mici. alunecări sau a urei 
singure vorbe spusă ne-la-locul ei, poate lăsă în 
sufletul celui vătămat prin ele statornica amintire 
că a fost luat în râs pentru o greșeală a sa, deși 
în chip spiritual dar muşcător. 

(6). Pelângă batjocură, tot un fel de mustrare 
e şi contrazicerea, care dă dovezi de rea purtare, 
Delicateţa nu ne cere să 
aprobăm toate discuţiunile : : şi părerile ce au Ie în. MANia de a contrazice 
to societate şi nici să 
lăsăm să treacă în tăcere tot ce ge petrece în 
prezenţa, noastră. De multe ori e o cerinţă a iu- 
birii de oameni şi a adevărului să contrazicem 
părerile altora şi să le corectăm rătăcirile, şi buna 
purtare n'are nimic Împotriva acestui lucru, dacă 
îl facem cu paza cuvenită şi cântărind bine împre- 
jurările. Insă asta e una, și alta e felul unor 
oameni cari sunt, ca să zic aşă, stăpâniţi de de- 
monul contrazicerii şi fără de nici o consideraţine 
de au dreptul orî nu, vorbese stăruitor împotriva 
oricui din gşocietate şi în toate câte le vorbeşte. | 
Acesta e un mod de a mustră aşă de evident şi 
aşă de ofensător, încât oricine trebue să se creadă 
insultat. Orice contrazice la părerea altuia cade așă, 
de uşor în bănuială că ar fi o mustrare şi foarte - 
rare ori 0 primeşte omul fără să nu se simtă 
jignit. Contrazicerea trebue s'o facem în modul cel
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mai blând şi cu vorbele cele mai delicate ce se 

pot, cari, pelângă întreaga cealaltă purtate a ta, 

nu trădează o patimă de a contrazice. Toate sem- 

nele stimei şi a bunei voințe trebue s'o însoțească, 

aşă încât, dacă câştigăm punctul ce se discută, să 

ni pierdem stima ascultătorilor. | 

(7). 4. Arţagul, sau patima de căută ceartă, este 

alt defect protivnic bunei purtăii, nu numai pentru 

că el pricinuește adeseori expresiuni provocătoare 

şi scandaloase şi în purtare tot aşă, ci pentrucă - 

el cate o acuzare tăcută, o imputare a 

vPunei nepoliteţe, pe care am descoperit o Arțagul 

la aceia cu cari ne ceriăm. -lar o atare 

bănuială şi căutătură prin gaura cheii 

trebue să revolte pe ori și cine; afară de asta, un 

singur om arţăgos înprăștie o societate întreagă, 

şi orice armonie încetează la 0 asemenea notă 

discordantă. 

(8). Fiindcă fericirea, spre care tind fără de 

astâmpăr toţi oamenii, stă în molțămire, deaceia 

e lesne de înţeles de ce ne sunt mai dragi oamenii 

politicoşi decât cei folositori. Destoinicia, sinceri-. 

tatea, şi bunele intenţiuni la un om de valoare şi 

de însemnătate sau la un adevărat amic, rar lasă 

să uităm neplăcerea ce ne-o produc gerioasele şi 

temeinicele explicări ce le avem cu el. Puterea şi 

bogăţia, ba chiar şi virtutea sunt “privite numai . 

ca mijloace spre fericire. -Deaceia se recomandă |. 

rău acela care, făcând serviciu altora, pare că ar 

aveă în vedere numai a sa fericire, când prin. 

felul cum își manifestează serviciul indispune pe 

aceia cărora li-l fac. Cine pricepe să facă mulţă- 

miţi pe cei cu cari îşi trăeşte zilele, acela a găsit 

adevărata artă cum trebue să trăi |    
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să fim pretutindeni bineveniţi și totodată stimaţi. 
Deaceia zie că buna purtare trebue în prima 
linie să le-o facem copiilor şi tinerilor să le devie 
obicinuinţă 

$ 144. Mai este şi altă greşală împotriva bunei, 
purtări, annme excesul de formalităţi şi stăruința 
aceia îndărătnică de a da cu 
sila cuivă ceiace nu i se : 
cuvine sau ceiace el n'ar pu- EXcese de politețe 
teă primi fără de a fi socotit 
de altul ori nebun ori neruşinat. Această dragoste 
cu de-a sila pare mai curând o intenţiune : de-a 
batjocori pe om, decât de a ţi-l obligă, sau pare 
cel puţin, o ceartă spre a se vedeă cine are să 
iasă biruitor, şi în cel mai bun caz ea e numai 
supărătoare şi deci nu face parte din buna purtare, 
al cărei scop și folos nu este altul decât a dis- 
pune bine şi a mulţămi pe oamenii cu cari venim 
în contact. Aceasta e o greşală în care nu prea 
cad oamenii tineri 1), dar dacă sar face vinovaţi 
de atare defect sau ar da de bănuit că înclină 
spre el, atunci trebue să stăm cu ei de vorbă şi 
să-i facem atenţi ce greşală este această politeţe 
rău înţeleasă. Ceiace trebue să aibă ei ca ţintă și 
să caule în contactul lor cu oamenii este să arate 
stimă, bunăvoință şi. respect, având pentru fie- 
cine acele formalităţi tradiţionale şi acele conside- 
raţiuni care i se cuvin după merit și poziţie. Dă 
dovezi de multă îndemânare cel ce ştie face astfel, 
fără să fie bănuit de linguşire, făţărnicie Şi servi- 
lism; îndemânarea asta nu ne-o poate da decât 

  

.. . A A -. . 
: , 1) Fiindcă nu înțeleg încă rafinarea acestui exces de politeţe viclenia bătrânilor vulpoi, care e o tactică studiată şi plină de răutate, E foarte în uz în diplomaţie,
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bunul. simţ, raţiunea şi o bună: societate, dar . în 

viaţa practică ne este de un folos aşă de mare în 

cât merită so dobândim prin studiu. 

$ 145. (1). Cu toate că buna purtare, în punctul 

acesta al conduitei noastre, se numeşte bună creș- 

tere 1) ca, şi când ea ar fi în special efectul edu- 

caţiunii, totug pe copiii mici nu trebue — după 

cum am mai spus) — să-i supărăm prea mult 

cu ea, înţeleg, cu felul cum au să salute cu pălăria 

şi cum să facă complimente de salon. Invaţă-i să 

fie modeşti şi cu inimă bună, dacă poţi, şi apoi 

felul acela de purtare nu le va lipsi; pentrucă 

întradevăr politeţa, nu este altcevă decât năzuinţa 

de-a nu arătă nimănui nici un fel de despreţuire 

şi privire de suz. Am arătat mai înainte care 

sunt cele mai aprobate și mai preţuite. feluri de 

bună purtare. Ea este în feluritele ţări din lume 

aşă de deosebită şi de locală ca şi limbile acestor 

ţări; deaceia, când te uiţi bine, tot atâta de 

nefolositor şi de nepotrivit este a da copiilor re- 

gale de purtare şi a le expune doctrine în acest 

sens, ca şi când ai da din vreme regule de-ale 

limbii spaniole. unui om care vine în contact numai 

cu Engleji. Poţi fi tu ori-cât de zelos în explică” 

rile ce le dai copilului despre buna purtare: mo- 

ravurile lui vor fi aşă cum va fi societatea în care 

“senvârteşte 2) Unui plugar din vecinătateata, care 

ma, ieşit niciodată din satul său, poţi să-i dai toate 

perceptele cu putinţă, despre bunele purtări, şi el 

tot aşă de iute va deveni cavaler în vorbă şi în 

purtări, adică nici întruna nici întralta el nu. se 

1) Originalul are good breed, bună educaţiune. 

2) 3 67. 
_ 

3; Adevărul din proverbele ; Cine % aseamănă Sadună ; spu- 

ne-mi cu cine te însoţeşti gi-ți voi spune cine ești etc.
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va arătă mai cioplit decât, acei cu care trăieşte 
împreună. 

Deaceia în privinţa asta nici nu poţi să iei 
niciun fel de măsuri, până la o vârată mai îna- 
intată când îl pnţi da pe mâna unui instructor, 

"care însă trebuie să fie sub toate raporturile un 
om foarte bine educat. Da, cu toată seriozitatea, 
dacă e să-mi spun liber părerea, iat-o : dacă copiii 
nu fac nimic ce-ar fi pornit din încăpățânare, 
mândrie şi din răutate, atunci e lucru indiferent, 
cum îşi iau ei pălăria şi cum își aşează picioarele. 
Dacă-i poţi învăță să iubească și să stimeze 
oamenii, atanci ei, când-va cere vârsta, vor şti 
găsi mijloacele de a da dovadă despre asta întrun 
chip plăcut fiecăruia; iar ce priveşte mișcările 
lor şi atitudinea corpului, un profesor de dans 
dupăcum am spus 1) îi va învăță la vremea 
potrivită ceaice se cade ori nu se cade. Insă 
până atunci, câtă vreme sunt tineri, nu aşteptă 
dela copii o exagerată îngrijorare de a se ţineă 
de aceste formalităţi; libertatea în mișcări este 
iertată acestei etăţi, şi ea le stă tot așă de bine 
copiilor ea şi oamenilor mari complimentele. Sau, 
dacă vrun judecător foarte migolos va găsi în- 
twasta, o greșeală, atunci eu hotărât o privesc cel 
puţin ca o greşală peste care trebue să treci cu 
vederea şi a cărei vindecare lasă-o timpului, edu- 
catorului şi contactului cu oameni. Deaceia cred 
că nu merită şă-ţi baţi capul cu acest lucru şi 
să chinuezti ori să cerţi pentru ele copilul, după- 
cum bag de seamă, că li se întâmplă copiilor 
adeseori; numai când în purtarea lui se arată 

17 Ş 67,
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mândrie ori rdutate, trebue abătut pe alte căi 

prin povăţuire ori prin ruşinare. 
2. Cu toate că pe copii nu e bine să-i supărăm 

prea mult, câtă vreme sunt încă mici, cu regule 

şi cu formalități ale bunei purtări, 

totuş un fel de rea, purtare lesne le Intreru grile 

poate să le rămâie toată viaţa, dacă p 

nu le-o stârpim de cu bună vreme: SE 

asta este mania de a întrerupe pe oameni când 

vorbese sau 'să-i ţii pe loe cu oarecare pretext. 

Acum eu nu ştiu, poate că obişnuinţa de a dis- 

pută şi faima de a fi talentat şi învăţat (căci 

disputele deobicei adue această faimă, ca și 

când ea ar fi singura cauză și singura dovadă a 

cunoştinţelor) poate că ele aduc tânărului această 

manie de a pândi ocaziuni când poate coreciă pe 

alţii în vorbirea lor, şi de a nu scăpă niciun 

Prilej în care să-și arate talentele, zie nu ştiu, 

par fapt este că în punctul acesta pe mulţi sa- 

vanţi eu îi găsesc foarte vrednici de dojană. Nu 

poate să fie o mojicie mai mare decât a între- 

pupe pe alţii în mijlocul vorbirii ; pentrucă chiar, 

de-ai zice că nu e tocmai o . nebunie obraznică a 

răspunde altuia înainte de ce-ai fi auzit ce voiă 

să spuie, totuş în întrerupere zace 0 declarare 

falsă că d-ta eşti obosit de a ascultă mai departe 

pe vorbitor, că nu pui niciun preţ pe ceiace 

spune el, şi nu găseşti cu cale să laşi societatea 

a fi chinuită de dânsul, şi deaceia să-ţi dea so- 

cietatea Domniei-Tale ascultare, căci d-ta ai să 

spui lucruri cari merită atenţiunea ei. Acest lucru 

dovedeşte o mare lipsă de respect și trebue să 

ofenseze, şi cu toate acestea “această ofensă zace 

deobicei mai în toate întreruperile. Dacă, apoi,
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pelângă aceasta se mai adaogă mustrarea unei 

greşeli sau vo contrazicere .a celor spuse de ror- 

bitor, asia e un semn de un și mai mare egoism 

şi de o înfumurare și mai mare, când noi în 

felul acesta singuri ne facem profegorii a toată 

lumea şine însărcinăm ori acorectă. spusele altuia 

ori.a descoperi greșelile judecăţei sale. 
3. Eu nu vreau să spui cu asta, că în con- 

tactul cu oamenii nu întâlneşti deosebire de opi- 
niuni și contraziceri în convorbiri: aceasta ar în- 
semnă a distruge privilegiul cel dintâi al societăţii, 

ar însemnă a nimici tot câştigul ce-l poţi aveă 
dintro societate de oameni cu spirit, unde poţi 
dobândi multă lumină din expunerile contradictorii 
ale bărbaţilor talentaţi cari arată feluritele feţe 
ale unui lucru şi variatele manifestaţiuni şi pro- 
babilităţi ale lui: toate ar fi pierdute,dacă fiecare 
ar fi silit numai să aprobe şi să vorbească la fel 
cu cel ce a vorbit înaintea tuturor. Eu nu vor- 
bese de mărturisirea ce o faci, că nu eşti de 
aceia părae cu altul, ci vorbesc. de felul cum o 
faci. Tinerii trebue povăţuiţi să nu se amestice 
pripit cu părerea lor în părerile altora, când nu 

„sunt întrebaţi, sau să şi-o spuie numai dupăce 
alţii au vorbit și acum tac, dar şi atunci so spuie 
numai întrebând şi informându-se. Afirmările ca- 
tegorice şi atitudinele de magistru trebue să fie 
evitate; când o tăcere generală a întregii soci- 
etăţi le dă ocaziune, atunci pot şi ei să-şi scurgă 
întrebările lor ca oameni ce sunt doritori să ştie. 
4 Accastă rezervă, care le gade așă de bine, 

nici nu le va pune în umbră calităţile lor sufle- 
teşti, nici nu le va micşoră agerimea, priceperii, ci 
„dimpotrivă le va asigură o atenţiune din partea
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altora, cu mult mai prielnică, şi va da fond vor- 

belor ce vor spune. O argumentaţie slabă ori o 

observaţiune de toate zilele, introdusă aşă, cu oare- 

cari vorbe politicoase în care se arată stima şi 

recunoaşterea părerilor altora, le va aduce mai 

multă laudă şi stimă decât cea mai ascuţită 

vorbă de spirit sau decât cea mai adâncă ştiinţă 

ce-o întrebuinţează împotriva vorbitorului întrun 

mod obraznic, insinuant sau cu gură mare, căci 

acestea ating neplăcut pe ascultători şi le lasă 

despre tânăr o judecată nefavorabilă, chiar şi dacă 

el ar fi rămas biruitor cu părerea sa 1). 

5) Deaceia trebue să fim atenţi şi să punem 

frâu chiar dela început tinerilor, ca să-și însu- 

gească o obicinuinţă contrară acesteia în contactul 

cu oamenii, și asta cu atât mai mult, cu cât 

vorbăria, obraznică, întreruperile dese şi cearta cu 

sbierete se găsesc la noi aşă de dese între oamenii 

mari, chiar la cei cu ranguri înalte. Indienii, pe 

cari noi îi numim barbari, păstrează mai multă 

cuviinţă şi politeţe în convorbirile şi pextractările 

lor, dându-și unul altuia ascultare în tăcere şi cu: 

ordine, pânăce vorbitorul a isprăvit cu toate ce 

aveă de spus, şi atunci îşi răspund liniștit şi fără 

de alarmă şi fără înfierbântare. Dacă nu se în- 

tâmplă aşă întraceastă cultă parte a lumii ?), vina 

nu poate fi decât neglijarea educaţiunii care încă 

până acum n'a putut înlătură vechia rămăşiţă de 

barbarie. Crezi tu că n'a fost o scenă picantă să 

  

1) In acest paragrai se găsesc idei pe cari Locke le desvoltă 

cam îutr'acelaş fel cu Pierre Nicoles în cartea sa (pe care Locke 

a tradus'o în englezeşte): Mijloacele de-a păstră pacea între 

oameni, 
2) Adică în Anglia,
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vezi două doamne din societatea bună, care şedeau 
din întâmplare față în faţă pe scaune lângă pereţii 
opuși ai aceluiaş salon și erau înconjurate de 
vizitatori, cum au început să se certe şi aşă de 
mult se iuţiră, încât în fierbinţeala întâmpinării 
au tot apropiat cu scaunele până sau ciocnit în 
mijlocul salonului, unde şi-au continuat ocările cu 
atâta foc, ca doi cocoşi pe gunoi, fără să le pese 
gi fără să ia măcar notiță despre cei dimprejurul 
lor cari în vremea asta nu-şi puteau stăpâni râsul! 
Asta mi-a povestit-o o persoană de credinţă care 
a tost de faţă la ceartă şi care n'a lipsit să-şi 
facă observaţiunile sale asupra necuviințelor la 
care duce pe oameni adeseori fierbinţeala schimbu- 
lui de vorbe, şi fiindeă avem obiceiul să facem 
ca să ni se întâmple asta cam des, educaţiunea 
ar trebui să fie mai cu băgare de seamă la chestia 
asta. Fiecare osândește acest rău la ceilalţi, pe 
când la sineși îl trece cu vederea, şi mulţi, cari 
îşi observă răul şi iau hotărârea să lupte contra 
lui, nu mai pot scăpă de o rea obişnuinţă care 
le-a devenit prin neglijarea, educaţiunii o însușire 
statornică. 

$ 146. Ceiace am spus mai înainte despre so- 
cietate !) ne-ar da poate, dacă vom judecă lucrul 
mai în adâncime, o perspectivă mult mai mare 
şi ne-ar arătă că înrăurirea societăţii este cu mult 
mai puternică decât gândim. Nu numai formele 
bunei purtări le învăţăm din contactul cu oamenii; 
nu, înrâurirea societăţii merge cu mult mai adânc 
decât să se oprească numai la cele exterioare. Și 
dacă religiunea şi moralitatea ar fi preţuite cum 

1) $ 70,



  

| se cuvine în lumea asta, atunci noi poate ătii 

află că majoritatea neamului omenesc își scoate 

acele opiniumi şi uzanţe, pentru care ea ar îi 

gata să moară, mai curând din obiceiurile patriei 

saw din exercitare continuă a lor din partea indi- 

vidului şi a celor cu cari trăeşte împreună, decât 

din cine-gtie-ce convingere despre adevărul lor *). 

Amintese lucrul acesta numai ca garăt ce însem- 

nătate dau eu societăţii pentru fiul tău, în ce 

priveşte ori care parte a vieţii, şi ce fond trebue 

să pui pe chestiunea aceasta, şi ce grije trebue să 

porţi de rezolvirea ei, fiindcă înrâurirea societăţii 

asupra fiului tău e cu mult mai puternică decât 

toate celelalte câte le poţi face. 

4) DESPRE ȘTIINȚA 

$ 157 — Ş 195 

f 147. 1) Acum poate te vei miră că eu vorbesc 

despre cunoștințe toemai la sfârşit, mai ales când 

îţi voi spune că eu întradevăr le şi socot de cea 

mai puţină importanţă. Asta poate să | 

pară ciudat din gura unui om de Cunostinte 

carte, şi pare cu atâta mai fără-de- PI 

rost cu cât noi ne-am obicinuit să 

privim cunoștințele ca cea mai. de căpetenie, dacă - 

nu chiar unica, geupaţiune a copiilor, şi să gândim 

aproape numai la ele când vorbim de educaţiune. 

1) Locke atinge aici xumai În treacăt o ideie pe care, dela 

Montaigne încoace, mulţi cugetători au tratat-o în felurite feluri, 

Şi Rousseau în Emil (UV, $ 173 şi 343) o tratează cu multă 

snergie, ! | ,
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Când stau şi gândesc, ce caz se mai face cu pti- 
țințica latinească și grecească, câţi ani se pierd 
cu învăţarea lor și ce neliniște și ce bătaie de cap 
ne pricinuesc ele fără de nici un scop, cu greu 
pot alungă dela mine gândul că părinţii şi 
acum trăiese tot în frica. de nuiaua dascălului, pe 
care ei şi acum o ţin car fi unicul mijloc al 
educaţiunii, dupăcum! adică privese o singură 
limbă sau două drept singura lor preocupaţiune 1), 
Cum ar fi altfel cu putinţă să încătuşezi de-o 
bancă pe copil câte şapte şi opt ani dintre cei 
mai buni ai vieţii lui, numai ca să înveţe o limbă 
sau două, pe cari, după a mea părere, le-ar puteă 
câştigă cu o cheltuială de trudă şi de timp cu 
mult mai puţină şi le-ar puteă învăţă aproape 
jucându-se 2). 

2) Daaceia fie-mi cu iertare dacă declar că 
eu nu mă pot împăcă cu gândul că un tânăr 
trebue vârit în gloată şi mânat din urmă cu 
nuiaua şi cu biciul, ca şi când ar trebui ad ca- 
piendum îngenui cultum 5) să treacă. prin felurite 
clase ca prin bătaia cu vergele. — Dar acum zici 
tu: Ce? așadară copilul să nu înveţe a scrie şi 

  

1) In şcoala din Westminster, în care a învăţat Locke, lecţiile 
începeau dimineaţa lă 6 ore, cu 2 ceasuri de gramatică latină şi grecească; urmă un ceas de pregătire pentru lecţia viitoare, care ţinea dela 9 până la 11 şi sta în exerciţii de traducere din gre- 
ceşte şi latineşte şi compunere de versuri întraceste limbi. Chiar Și pauza dela amiazi nu eră liberă de-acest soi de ocupaţiune. Intre ceasurile unul și trei iarăș eră lecţia de traducere din grecește şi latineşte, şi explicări, iar după o pauză cu plimbare, veniă iarăş latina şi greaca până la vremea cinei. Acesta eră orarul zilnic pe ” Patru săptămâni. Vinerea se făcea xepetiţie, Sâmbăta se „declamă, fireşte tot numai grecește şi Jatineşte. Rezultatele, în urma unui învățământ aşă de intensiv, erau mari; însă plângerea generală -eră că toate cele învățate se evaporau în anii mai târzii, - - 2) Vezi mai larg $ 162, 

3) «Spre a-şi însuşi cultura minţii»,
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a citi? Să rămâie mai prost decât cântăreţul din 

strană, care ţine pe Zopkins şi Sternhold ') de . 

cei mai buni poeţi ai lumii şi care cu ticăloasa 

lui cetire îi face şi mai ticăloşi de cum sunt? 

—O, rogu-te, nu te pripi! Eu conced că scrisul 

şi cetitul şi cunoştinţele sunt lucruri trebuincioase, 

nu însă că ele sunt chestiunile principale. Eu cred 

că însuţi tu ai ţineă drept un biet nebun pe omul, 

care war preţui cu mult mai mult pe un bărbat 

virtuos şi înţelept, decât pe un mare cărturar. 

Negceşit, eu privese cunoştinţele ca un mare ajutor 

pentru amândoi, când au suflete echilibrate ; dar 

trebue să mărturisim că la alţii, cu porniri mai 

puţin bune, cunoştinţele nu servesc la alta decât 

să-i facă oameni și mai nebunatici şi mai răi. Ii 

spui aceasta, ca să ştii când vei chibzui cum să-ți 

crești copilul şi vei căută un învăţător sau ins- 

tructor, ca nucumvă să-ți îndreptezi şi tu aten- 

ţiunea, dupăcum deobicei se întâmplă, numai 

spre latină şi logică. Cunoştinţe trebue. să dobân- 

dim, da! însă numai într'a doua linie, numai ca 

mijloace pentru destoinicii mai importante. Caută-ţi 

pe cinevă, care să-i poată cultivă cu precauţiune 

moravurile; dă-l în grija unui bărbat cu ajutorul 

căruia să-i poţi asigură nevinovăția, să-i trezești 

  

1) Doi traducători ai psaliirii, cam pe la mijlocul veacului al 

gasesprezecilea. Hopkins eră preot. Psalmii lor au fost adunaţi 

într'o carte la 1562, şi se citeă în strane prin biserici. Psalmii 

erau traduşi în versuri, în nişte mizerabile versuri. Ca exemplu 

cât de ticăloşi erau versificați, Sallwiirk dă o strofă din psalmul 

64. pe care încercăm şi noi s'o potrivim cam aşă cum e în eugle- 

zeşte: E o apostrofă către Dumnezeu. 

Dece vâri mâna ta în sân 

Şi tără scut ne laşi? 

Haid, scoate-o îar, nu fii trândav, 

Plesneşte-i pe vrăjmași |
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şi să-i cultivi bunele aplicări, iar pe cele rele să 
i le îndreptezi cu duhul blândeţei, să i le stârpeşti 
şi în locul lor, să-i sădeșii obisnuințe bune!) 
Acesta e luerul de căpetenie, şi dacă odată la are 
pe acestea, atunci dă-i şi cunoștințe, și anume 
—— cum socot eu — întrun chip foarte lesnicios, 
prin metode, despre cari voi mai vorbi.) 

$ 148. Când copilul vorbeşte curgător, e tim- 
pul să înceapă a ceti. Dar în privinţa asta fie-mi 
iertat să mai spun odată ceiace așă de cu drag 
se. uită, anume, că trebue să fim foarte 
cu grijă ca nucumvă învățământul citirii Cetitul*). 
să le fie impus ca o obligaţiune ŞI nici, 
ei să nu'l privească vr'odată ca o datorie. 
Noi, precum am mai spus, iubim chiar din leagăn 
libertatea și deaceia urîm multe lucruri, nu din- 
traltă cauză, decât numai că ni Sau impus ca 
datorie. Eu totdeauna am avut gândul că din ce- 
tirea copiilor sar puteă face un joc şi o distracţie 
şi că i-am puteă aduce pe copii până, acolo încât 
să ceară singuri să fie instruiți, dacă le-am face 
din instrucţie o chestiune de onoare, de laudă, de 
plăcere şi de distracţie, sau şi ca o răsplată a 
vrunei lucrări oarecare şi dacă nu i-am certă şi 
Du i-am admonestă niciodată pentru vr'o negligenţă, 
În punctul acesta. Ceiace-mi întăreşte această a 
mea părere e faptul că la Portugali învăţarea ce- 

  

1) Vezi $ 93. 
2) Vezi $ 165 şi urm, , 
3) Rousseau, Emil II $ 149 pornește dela principiul că <nimie nu trebue să stoarcem cu sila prin ascultare», însă propunerea lui Locke de a învăţă cetitul cu cubii: nu 0 îneuviinţează. Ri-hardson aveă atâta repulsiune de viciul jocului de cubi, ce domneă pe atunci, încât el, chiar în legătură cu chestia cetitului, nici n'a vrut să audă de cubi,
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tirii şi a, scrierii atâta e de obicinuită la copii şi 
ua+atare joc de emulare între ei, încât nu-i poţi 
cu nimic ţineă să nu-l joace. Ei îl învaţă unul 
dela altul şi aşă de pătimaşi sunt de el, ca şi 
când le-ar fi un lucru oprit. Imi aduc aminte 
cum odată în casa unui prieten, al cărui cel mai 
mie copil nu prea puneă mâna pe carte — însăși 
mamă sa îl învăţă cetirea acasă — am dat sfatul 
să întrebuinţeze cu elalt metod, şi nu acela de a 
cere ca o datorie cetirea: într'o convorbire inten- 
ţionată între noi trei, dar aşă ca să ne audă co- 
pilul, fără însă ca să-l luăm în seamă, am adus 
vorba că a primi o cultură şi a învăţă carte e pri- 
vilegiul şi distracţiunea moștenitorilor î) şi a fra- 
ţilor celor mai mari, pentrucă prin cultură ei devin 
cavaleri mai distinși şi mai prețuiţi de lume; că 
pentru fraţii cei mai mici e numai o favoare dacă 
li se dă o cultură oarecare; că-a ceti şi a serie 
e prea mult pentru ei, şi că ei pot rămâneă bădă- 
rani neştiutori și ţărani, dacă le place așă. Cele 
auzite aşă de mult efect au avut asupra copilului, 
încât el dupăaceia singur cereă să i se deă de 
învăţat, singur veneă la mamă-sa să ceteascăă 

şi nu lăsă guvernanta în pace până ce nu-l ascult, 

lecţiunea. Ea nu mă îndoiesc că un atare -meto- 

Var puteă întreboinţă: şi la alţi copii şi, dupăcd 

le-am cunoaşte felul lor de a fi, le-am puteă sue 

geră unele idei cari i-ar duce la dorinţa de-a în- 

văţă singuri, așă încât să ceară învățarea ca ş- 

cum cer altfel de joc şi de distracţie. Dar dupăi 

cum am spus mai sus, nu trebue să li se impuie 

1) Adică a primilor născuţi. [o Anglia numai primul născut 

moşteneşte averea părintească,
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învăţarea niciodată ca o datorie şi să nu-i supă- 
răm cu ea. Putem luă și cubi!) şi jucării pe care 
ar fi tipărite litere, ca să înveţe copiii alfabetul 
jucându-se şi st pot găsi şi alte douăzeci de feluri 
de joc, potrivite specialelor: aptitudini sufleteşti 
ale lor, prin care să le facem dintracest învăţă- 
mânt o petrecere. | 

$ 149. Asttel cunoştinţa literelor l-o putem da 
copiilor prin şiretenie, şi-i putem învăţă cetirea 
fără ca ei să bage de seamă că favăţarea ar fi 
alteevă decât o petrecere, şi aşă ei pot să-şi în- 
suşească, jucându-se, un lucru pentru care alţii 
mănâncă bătaie. Deci nimic să nu încărcăm copiilor 
ca povară şi ca afacere serioasă; nici sufletul lor, 
nici trupul, nu îngădue aceasta. Le strică sănă- 
tăţii; şi tocmai sila şi îndatorirea de-a sta de carte, 
într'o etate care urăşte ori ce fel de silă de acest 
soi, a fost cauza — lucru de care nu mă îndoiese 
— că aşă de mulți au urât apoi toată viaţa lor 
cărţile si “ştiinţa. Asta e ca și când şi-ar fi în- 
cărcat prea mult cu ele stomacul, şi le-a lăsat 
apoi o nepotolită greață. 

$ 150. Deaceia eu mi-am dat socoteală că 
dacă sar întocmi jucăriile astfel ca să aibe scopul 
acesta — dupăcum ele deobiceiu n'au niciun 
scop — Sar puteă inventă cevă, ca să înveţe copiii 
â citi, în vreme ce ei ar crede că sejoacă numai. 
Aşă bunăcară dacă sar face o minge de os de 

“elefant, la fel cu cea dela loteria Royal- Oak 2 cu 

  

1) Vezi $ 150. 
2) Royal-Oak eră, pe semne, un local de joc de noroc în Lon- dra. Aici eră şi o loterie, despre care Coste spune că eră un joe cunoscut numai în Anglia. Mingea de fildeş eră un poligon cu 32 de feţe, având pe fiecare faţă alt număr.
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59 -de feţe, sau mai bine cu 24 sau 25; pe-0 
seamă de feţe să fie scris A, pealtele B,pe altele 
O și iarăș pe altele D. Eu înţeleg aşă, că ar 
trebui la, început să avem numai aceste 4. litere, | 

saw, şi mai bine poate, numai două; iar dupăce 
copiii le-ar cunoaşte mai bine pe acestea, să mai 
adăugăm una, şi apoi încă una, şitot așă pânăce 
fiecare literă şi-ar ocupă latura sa și pe minge 
ar fi întreg alfabetul. Jocul ar trebui să-l joace 
alţii, în faţa copilului; cred, că ar fi și mai bine, 
dacă ar simulă un joc cu câştig, așă că acela, 
să câştige, care ar nemeri mai iute un A ori un 
C, precum câştigi cu 6 ori cu 7 la jocul eubilor. 
Când veţi jucă voi între voi, să nu chiemaţi la 
joc şi pe copil, ca să nu observe prin asta care 
e scopul jocului; pentrucă n'aș vrea ca el să vadă 
în jocal acesta altcevă decât un joc serios al oa- 
menilor mari, şi nu mă îndoiesc că elva căută să 
intre de gineşi în joc. 

Şi ca să aibă şi mai mult motiv de a crede 
că asta e întradevăr un joc la caree primit şiel 

numai din favoare, voi trebue să puneţi bine 
mingea, dupăce veţi isprăvi jocul, undevă de unde 

“el să nu o poată luă ca să se joace singur, ca 

astfel să nu-i devină jocul neinteresant, având 

mingea, totdeauna la dispoziţia lui. 
$ 151. Ca să-i păstrezi zelul treaz mereu, lasă-l 

să creadă că jocul acesta nu se cade decât oame- 
nilor mai mari decât el. Dupăce în felul acesta 

el a învăţat literele, schimbă-i-le cu silabe, ca să 

înveţe a ceti; fără să bage de seamă cum a în- 
văţat, şi nu-l certă niciodată şi nu-l nemulţumi 

“când greşește, ca nucumvă să prindă ură de carte 

pentru tratamenţul aspru și pentru hărţuelile ce 

7
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1 Sar pricinui din cauza, cărţii. Când observi copii, 
vezi că ei îşi dau toată osteneala, de care sunt 
În stare, ca să înveţe felurite jocuri, pe care ei 
le-ar urgisi ca pe-o datorie şi o muncă, dacă le-ar 
H impus să le înveţe. Eu cunosc o persoană de 
rang foarte înalt (ea, de altfel merită stimă mai 
mult pentru ştiinţa și virtutea sa, decât pentru 
rangal şi înalta poziţiune ce o are) care prin li- 

„irea celor şase vocale—căci în limba noastră e 
vocală şi y—pe cele 6 laturi ale cubului, şi tot 
așă prin lipirea celor 18 eonsonante pe feţele altor 
trei cubi, a alcătuit un joc pentru copiii săi, aşă 
că acela care câştigă dintr'o singură aruncătură a 
celor patru cubi deodată nimereă mai multe 
vorbe. In acest chip, fiul cel mai mare, pe când 
încă nu eră în vârstă de şcoală, şi-a însuşit cetirea, 

“jucându-se, fără să fi fost vr'odată certat sau silit 
la asta. 

$ 152. Am văzut adesea fetiţe mici trudindu-se 
în toate chipurile, ceasuri întregi, şi deprinzându- 
se să dobândească dexteritatea în jocul pe care 
ele îl numesc dibstone ?). Pe când le priveam, 
gândeam în mine că n'ar fi nevoie decât deo oarecare 
invenţiune bună, ca să le facem să-şi cheltuiască 
zelul cel mult al lor cu alteevă ce le-ar fi mai 
de folos, şi mi se pare că numai greșala şi nepă- 
sarea celor mai bătrâni este cauza că nu se în- 
tâmplă așă. Copiiiau cu mult mai puţină aplecare 
spre trândăvie, decât oamenii mari î), şi deaceia 

  

1) Ce joc e acesta nu se ştie, După Johnson ar îi <o pietricică pe care copilul o aruncă după altă pietricică>. Cosig descrie însă cu totul altfel jocul: copilul aruncă o pietricică în sus şi trebuiă -„Să arunca pe a doua înaințe de a prinde în cădere pe cea dintâi, 2) Vezi $ 76. “



Oamenii mari merită dojană, dacă această pornire 
a copiilor de a fi mereu activi nu e îndreptată 
spre lucruri folositoare, cari li sar puteă face de- 
obicei tot atâta de distractive ca şi jocurile cu 
cari ge ocupă, dacă oamenii mari ar aveă numai 
pe jumătate zel, cât îl au aceste mici maimuțe, 
de a le arătă, drumul. Eu socot, că te miri ce 

- Portughez înţelept în vremurile de mai nainte, a 
introdus în ţara sa acel joc al copiilor, dela care, 
(după cum mi se povestește şi după cum am 
relatat 1) cu nimic nu poţi să-i opreşti de a nu 
învăţă a serie şi a ceti. lar -în anumite ţinuturi 
ale Franţei copiii învaţă unul dela altul, încă din 
leagăn (?!) să cânte şi să joace 2). 

$ 153. Literele lipite pe feţele cubului sau ale 
poligonului să fie numai litere mici (minuscule) 
şi, pentru facepători ar fi mai bine de li sar da 
în mărimea ce o au literele din biblia în folio 3); 
iar dupăce 'va şti să cetească bine cu aceste 
litere nu-i va fi greu să înveţe şi literele mari 
(majuscule). Dar la taceput el nu trebue zăpăcit 
cu multe feluri 'deodată. Cu acest cub gar puteă 
alcătui un joc tocmai ca royal-oak-ul î) ceiace 
le-ar oferi şi o variaţiune, şi s'ar jucă pe mere, 
pe cireşe etc, 

$ 154. Atară de asta, sar mai puteă inventă 
alte douăzeci de jocuri care ar aveă în vedere 

1) In $ 148. . 
2) Şi Fenelon (in Educaţia fetelor V, $ 25) zice în ce priveste 

învăţarea cetirii, că mamele să citească din carte copiilor isto- 
rioare, şi adevăratul procedeu ar fi apoi ca cînsişi copiii să do- 
rească să poată ajunge la isvorul din care curge atâta plăcere> 
(adică istorioarele). El cere drept abecedar o carte cu chipuri şi 
cu istorioare miraculoase. 

3) Precum Se tipăreau bibliile vechi, cu litere de-o schioapă, 
*) Vezi $ 159.
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literile şi pe care prea lesne le-ar puteă născoci 
aceia cărora le place feiul acesta şi le-ar puteă 
adaptă acestui scop. Dealtminteri mie mi se pare 
jocul cu patru cubi aşă de uşor și de potrivit 
şcopului, încât va, fi greu să ge găsească un joe 
mai bun și poate că nici mar fi de trebuinţă altul. 

$ 155. Atâta aveam de spus despre învăţarea 
cetirii, la care tu nu trebue nici să-l împingi cu 
sila, nici să-l cerţi vreodată. Du-l la scopul tău 
prin şiretenie, dacă poţi; dar să nu-i impui lucrul 
ca 0 datorie. E mai bine să dăinuiască un an mai 
mult până ce să înveţe a ceti, decât să prinză 
scârbă de învăţătură, dacă vei sili. Dacă vr'odată 
ai săl cerţi, atunci ceariă'i pentru lucruri mai de 
însemnătate, - când e în joc adevărul şi bunăvoința 
dar nu-i face 9 povară din ABC. Intrebuinţează 
toată dibăcia spre a-i determină voinţa. să. asculte „de - rațiune, învaţă-l să preţuiască încrederea. şi stima și să se păzească cu mare grije de a nu da altora, motive de a cugetă rău şi: joanie despre el, 
mai ales tatălui şi mamei sale -— şi apoi toate 
celelalte se vor găsi lesne. Dar dacă vrei să faci: 
asta, atunci, cred eu, că nu trebue să-l legi şi să-l 
încătuşezi cu prescripţiuni asupra lucrurilor indi- 
ferente, nici să nu-l tragi la răspundere pentru 
fiece greşeală cât de mică sau poate, pentru anu- 
mite greşeli cari altora li se pot păreă de însem= 
nătate. Daaltfel despre acestea ţi-am vorbit mai 
înainte destul !) 

$ 156 Dupăce a început așă cu încetul să cetească, dă-i de cetit o carte oarecare uşoară, re- creativă, potrivită cu gradul lui de pricepere, al 

  

1) Cu deosebire în $ 64 şi urm, 

E
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cărei conţinut distractiv să-l facă să progreseze și 

să-i răsplătească truda, cetirii; dar nicidecum una - 

care să-i umple capul cu fleacuri nefolositoare ori 

să-l aţâţe. spre vicii şi nebunie. Cred că cea mai 

bună carte pentru acest scop sunt fabulele iui 

Esop, fiindcă acestea sunt povestiri cari pot 

recreă şi înveseli pe un copil, dar sunt un izvor 

de idei folositoare şi pentru oamenii mari, şi dacă 
el le va păstră în memorie toată viața sa, nu-i 

va fi spre pagubă să le regăsească mai târziu în 

în mijlocul gândurilor sale de bărbat și al aface- 

rilor serioase. Dacă Esopul lui are şi chipuri, asta 
îi va procură și mai multă petrecere şi-l va îmbăr- 
bătă la cetire, în vreme ce el își sporeşte totodată 
şi cunoștințele. Pentrucă despre atari subiecte 
vizibile vorbim degeaba copiilor şi fără să-i mul- 
țumim, câtă. vreme n'au reprezentări despre ele; 
iar aceste reprezentări nu le putem produce prin 
sunet, ci numai prin înseşi acele subiecte sau prin 

chipurile lor. Deaceia cred că trebue, de îndată 

ce a început să silabigeze, să-i dăm cât de multe 

chipuri de animale, cu numele lor tipărit supt ele, 

căci acestea îl provoacă totodată să cetească și-i 

dau şi prilej să întrebe și să înveţe. Renard 

Vulpoiul e altă carte ce sar puteă, cum mi. se 

pare, întrebuinţă, spre acest scop 1). Şi dacă apoi 
cei depelângă dânsul vor vorbi adeseori cu ei 

despre poveştile pe care le-a -cetit și-l vor pune 

să le repovestească, atunci -— făcând abstracţie dela 

alte foloase — cetirea lui va fi întovărăşită de 

încurajare şi de plăcere, când va află că în cetirea, 

1) Reynard the Fox a fost una dintre cele dintâi cărți tipă- 
rite în Anglia. .
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lui se găseşte şi oarecare folos şi că poţi face şi altora distracţie, repovestind cele citite: Aceste mijloace de ademenire par cu totul nosocotite în obicinuitele metoade de învăţământ, şi deobicei trece multă vreme până ce să afle cetitorii cevă folos şi plăcere în cele cetite, şi astfel ei privese cărțile numai ca o trecere de vreme, apucată așă din strămoși, sau ca o sâcâială inoportună care mare nici un scop ). 
$ 157. Tatăl nostru, Crezul şi cele 10 porunci trebue să le înveţe pe dinafară şi temeinic; dar, după a mea, părere, să, le înveţe nu cetindu-le în cariea sa de rugăciuni, ci înainte de-a şti ceti, din gura cuivă care i le spune de repetate ori, Dar, aşă socot, că învăţarea de rost şi Învăţarea cetirii să nu fie legate. una, de alta, pentrucă una împiedică pe cealaltă ; învățarea cetirii să-i cau zeze cât se poate de puţină “neplăcere și trudă. 2) Ce alte cărţi mai există, scrise englezeşte, de felul celor amintite și cari ar fi potrivite pentru copii, spre a-i atrage şi ai aţâţă la cetire, eu unul nu ştiu. De vreme ce însă copiii sunt de obicei lăsaţi cu totul pe mâna metoadelor de 

prin şeoale, (unde numai groaza de nuia, îi sileşte 
să înveţe, dar nu-i atrage plăcerea împreunată cu 
Ocupaţiunea) îmi vine să cred că acest soi de cărţi folositoare a avut soarta să fie neglijeat în 
potopul de cărţi proaste de cari avem detot neamul 
şi, după cât ştiu, nu există nicio carte dinire cele ce au avut în vedere copiii, care să nu fi urmat obicinuitul drum al «tablei cu pieliţă», al 

  

UD. Deatunci încoace Englejii s'au străduit cu foarte multă grijă să aibă cărţi de cetire potrivite pentru copii,



sI 

bucoavnei, al psaltirii, al noului testament şi al 
bibliei ?). | 

5 158. Ce se ţine de biblie, care să dă de- 
obicei mai întâi în mâna copiilor, ca să se 
deprindă în cttire și să progreseze, mie mi se 
pare că cetirea ei fără nici o selecţiune (chiar și 
în ordinea în care urmează capitolele unul după 
altul) este aşă de puţin priincioasă pentru copii 
în ce priveşte desăvârșirea lor în cetire și întărirea, 
cunoștințelor religioase, încât un lucru mai pe dos. 
nu cred că se mai poate născoci pe lumea asta. 
Căci ce plăcere sau ce împintenare poate să fie 
pentru un copil, a se deprinde în cetirea unor 
capitole ale unei cărți din care el nu pricepe 
nimic! Şi cum pot fi potrivite puterii de 
pricepere a unui copil, legile lui Moise, cântarea 
lui Solomon, proorocirile vechiului testament sau 
epistolele şi apocalipaul testamentului nou? Chiar 
şi povestirile evangeliştilor şi faptele apostolilor” 
care sunt cevă mai ugoare, nici chiar ele nu stau 

luându-le în totalitatea lor, în nici un raport 
cu puterea intelectuală a copiilor. Eu conced, că 

  

1) Tabla cu pieliță. unul dintre cele mai vechi mijloace de îns 

văţământ, eră uu fel de abecedar. Eră o singură foaie mare, sur 
având o cruce, apoi subt ea alfabetul literilor mici, apoi al celo- 
mari, apoi combinaţiuni de vocală cu consonantă, apoi de conso- 

nantă cu vocală, iar la sfârşit Tatăl-nostru. Atâta tot. Foaia eră 
lipită pe o tablă de lemn, care aveă un mâner și de acest mâner 
şi-o ţineă copilul în dreptul feţii şi silabiseâ. Și pe drum copiii 

erau cu această tablă înaintea ochilor. Ca să se păstreze mai 

bine foia, peste ea eră lipită o peliţă de corn, subțire şi străvezie 

ca o pieliță de celuloiă. Şi în Germania existau asemeni abecedare. 

«Cartea cu eruce> în Italia și într'alte țări eră tot așă întocmită, 
şi a fost în uz până târziu în secolul al optsprezecilea. 

Bucoavna eră o carte de cetire pentru începători, care la în- 

ceput cuprindea numai rugăciuni și psalmi, apoi, mai târziu, 8- 

mestecate cu acestea istorioare din biblie şi alte povestiri morale, 

iar cu timpul a primit tot mai mult material lumesc.
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principiile religiunii trebue căutate acolo şi în 
vorbele scripturii ; cu toate acestea nu trebue să 
dăm copilului nimic despre aceste lucruri, nimic 
ce nu e potrivit puterii lui intelectuale şi noţi- 
unilor ce le are. Dar de-aici până la cetirea bi: 
bliei întregi, e o distanţă enormă, și să faci dis- 
tanța asta, numai din cauza cetirii! Şi ce fantastic 
almeş-balmeş de idei trebue să aibă în capul său 

gun copil, dacă peste tot are idei aşă cum trebue 
ă le aibă în chestiunile religioase, dupăce el în 

această vârstă fragedă a cetit toate părţile bibliei 
în şirul lor, luânda-le drept cuvânt a lui Dum- 
nezeu pe toate, fără nici o altă deosebire! Eu 
sunt foarte aplecat să cred că la unii oameni toc- 
mai acest fel de cetire a bibliei a fost adevărata 
cauză, că ei în tot cursul vieţii n'au avut vederi 
limpezi şi determinate despre religie. 

$ 159. Fiindcă am ajuns acum din întâmplare 
la acest subiect, fie-mi iertat să deslușese că în 
sfânta scriptură sunt unele părţi care ar puteă 
fi potrivite pentru copii, cu scopul de a-i încurajă 
să cetească, aşă sunt de ex. povestea lui Iosif şi 
a fraţilor săi, povestea cu David şi Goliat, a lui 
David şi Ionatan ; iar altele 1) pe -care le-ar puteă copiii ceti pentru instruirea lor, ca de ex. «Tot 
ceiace vreți să vă facă vouă oamenii, faceţi lor» 
(Mateiu, VII, 12) şi altele asemeni regule de 

"morală, ugoare şi lesne de înţeles, de care ne-am 
puteă, servi adeseori, într'o colecție aleasă, atât pentru cetire cât şi pentru instruire. Dar atunci 
ar trebui să le cetim așă de des, până ce g'ar în- 

  

1) Cetirea povestirilor biblice le recomandă cu foarte mnltă căldură Fenelon în Yducaţiunea fetelor, cap. VI.
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tipări pe deplin în memorie, iar mai târziu, când 
copilul va fi matur pentruele, şă-i le fixăm în suflet 
una după alta, la ocaziuni potrivite, ca adevăruri ne- 
răsturnabile şi ca regule consacrate ale vieţii și ale 
făptuirii. Dar citirea, bibliei în șir este, după părerea 
mea, un lucru foarte nepotrivit pentru copii, până 
ce nu sunt familiari cu cele mai uşoare părţi mai 
principale ale ei și până ce n'au un fel de privire 
generală peste cele ce au să le creadă și să le 
practice; iar acestea, cred eu, trebue date copiilor 
cu înseşi vorbele bibliei, nu în forma de care se 
gervese oamenii cari se lasă influenţaţi de sisteme 
şi de analogii, o formă -pe care lor le place so 
deă, cu de-a sila copiilor. Dr. Worthington, ca să - 
evite lucrul acesta, a compus un catehism, ale 
cărui răspunsuri sunt date toate cu chiar vorbele 
bibliei, un procedeu demn de imitat și aşă de 
sănătos însât nici un creștin n'are cum să se apere 
că nar fi potrivit copilului său. Dintracest cate- 
hism, dupăce va fi ştiind bine derost Tatăl-nostru 
Crezul şi cele 10 porunci, e foarte potrivit să-l 
lăsăm să înveţe zilnic sau la săptămână câte o 
o întrebare, după cum are cap so cuprindă și 
memorie ca s'o păstreze. Dupăce va şti bine de rost 
catehismul, încât să poată răspunde curgător și 
numai decât orice întrebare din cartea întreagă, 
putem să-i imprimăm în suflet alte sentinţe de 
care e plină biblia, ca cele mai bune exerciţii de 
memorie şi ca normă pe care so aibă totdeauna 
la îndmână în toată viaţa.! 

$ 160. Dupăce ştie să cetească bine, e timpul
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să înceapă cu scrierea. Aici trebue să-l învăţăm 
mai întâi de toate cum sd fie pana 
drept, îar înt'asta, trebue să aibă cuvenita Serierea 
dexteritate, înainte da a-l lăsă să puie 
condeiul pe hârtie. Pentrucă nu numai 
copiilor, ci în genere ori şi cui care vreă să facă 
cevă corect, nu trebue să le dăm prea mult dintr'- 
odată, nici să nu le îngăduim să caute a se desă- 
vârşi întracelaş timp în două laturi ale aceleiași 
activităţi, de cumvă ele pot fi despărțite. Felul 
Italienilor de a ţineă condeiul între degetul cel 
mare şi cel arătător mi gar păreă cel mai bun), 
dar în chestia asta tu întreabă de sfat pe un 
profesor de caligrafie sau ori pe cine altul cure 
scrie repede și bine. Dupăce copilul va fi învăţat 
cum să ţie condeiul, trebue să înveţe cum are să 
așeze hârtia și cum să ţie braţul şi ce poziție 
să dea trupului. Dupăce sau isprăvit gi aceste 
exerciţii, felul în care îl poţi învăţă să serie fără 
mare trudă este să-i dai model: îţi câştigi o placă 
cu trăsăturile unei scrisori de mână care-ţi place 
mai mult; dar trebue să bagi de seamă să pui pe 
copil să serie cu cevă mai mare decât cum va 
avea, să scrie obicinuit, pentrucă fiecare ajunge cu 
timpul la o scriere tot mai mică şi mai mică . 
decât cum a învăţat-o în copilărie, şi niciodată la 
una mai mare. Dacă placa e gravată, atunci tipă- 
rește după ea cu cerneală roșie felurite coale de 
hârtie bună şi apoi pune copilul să tragă cu pe- 

  

1) Coste atestă că cei mai mulţi profesori de caligrafie ai tim. pului său ţineau condeiul între degetul cel mare şi cele două de- lângă el (ea şi noi astăzi), însă oamenii care erau obicinuiţi cu acest fel de ţinere a condeiului, au găsit că felul recomandat de do Locke e mai îndrăzneţ şi mai liber,
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niţa înmuiată în cerneală neagră perte trăsăturile 
roşii, şi prin asta mâna lui va câştigă încurând 
dexteritatea de-a formă acele trăsături, dupăce 
i se va fi arătat de unde are să începă şi cum 
are să formeze fiecare literă. Dupăce a ajuns să 
le poată face acestea, va trebui să se deprindă pe 
hârtie curată, şi ugor apoi poate dobândi dibăcia 

-să serie felul de scrisoare care-l doreşti !). 
$ 161. (1) Dupăce a ajuns să scrie repede şi 

bine cred că trebue nu numai să continuie cu de- 
prinderea“ mânii în scriere, ci să go de- 
săvârgască deacum cu desemnul, care 
pentru un tânăr este lucru foarte folositor Desemnul 

la felurite ocaziuni; dar mai ales când 
călătoreşte, pentrucă desemnul de multe ori ne 
ajută să arătăm prin câtevă, linii bine combinate 
ceiace n'ar fi în stare să ne facă să înţelegem 
clar nici o coală întreagă de hârtie scrisă. Câte 
clădiri nu poate vedeă omul, câte maşini şi câte 
feluri de îmbrăcăminte nu poat observă călătorind, 
pe care şi le pot uşor reprezentă şi cei ce nu le- 

au văzut în natură, când sunt îndemânatec degsem- 

nate; pe când dacă le descriem numai cu vorbe, 

uşor se poate întâmplă că nu ne putem face nici 

o reprezentare a lor, chiar de ne-ar fi descrise cu 

cea mai amănunţită exactitate, sau în cazul cel 

_mai bun ni le reprezentăm - defectuoa. Eu nu zie 

că fiul tău trebue să devie un pictor desăvârşit: 

ca să fii pictor, chiar numai până la un grad 

oarecare, se cere timp mai mult decât îi poate 

') Vezi Comenius. Didact. Magna XXI $ 10. l.ocke aici repe- 

tează ce a spus Quintilianus (Institut-orat [, 1,27)... «trăsăturile 

să le sapi cât se poate de bine pe o tăbliță, ca vârful condeiului 

să poată fi purtat prin ele ca pe brazde» ,
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prisos unui tânăr ocupat cu alte studii mai de 
însemnătate. Dar ca să aibă atâta pricepere în 
perspectivă și atâta dibăcie în desemn, încât să 
fie în stare să redeă pe hârtie orice lucru pe care 
îl vede — cu excepţia feţelor omenești — asia, o 
poate câştigă în scurtă vreme, mai ales dacă are 
şi talent; dar unde lipseşte talentul, atunci — dacă 
nu e cumvă vorba de lucuri neapărat de trebuinţă 
—— mai bine e să-l laşi cu totul în pace, decât 
să-l chinueşti degeaba cu desemnul, Deaceia - şi 
aici, ca şi în toate celelalte lucruri cari nu sunt 
neapărat de trebuinţă, e valabilă legea: Ni svita 
Minerva !). | 

(2) 1. Stenografia, o artă, despre care mi sa 
spus că e cunoscută numai în Anglia, poate că 
merită truda de a fi învățată, atât 
pentrucă economiseşti cu ea timp, ia 2 
când îţi notezi cevă pentru propria, Sfenografia 
ta amintire, cât şi pentrucă poţi . 
tăinvi lucruri pe care n'ai vrea să le ştie toată 
lumea. Astfel cine a învăţat oreie fel de scrisoare, 
o poate adaptă prea lesne ori pentru uzul său 
particular, ori, dupăcum îi dă prin cap, îi poate 
da o formă cu mult mai scurtată pentru scopurile 
pentru care vrea o întrebuinţeze. Cea inventată 
de domnul Rich, şi'o poate face, precum mi sar 

  

1) Nimic fără voia Minervei. Proverb latin care însemnează să nu încerci a face lucruri pentru care m'ai dispoziţii naturale. 2) Molyneuz intw'o scrisoare către Locke îi împârtăceşte că are de gând să lase pe fiul său să înveţe stenoprafia, nu până la atâta, dibăcie încât să urmărească un discura parlamentar, ci numai că să-şi poată notă propriele idei. Locke îi răspunde că şi el a învă- țat ca om mare stenopgrafia, dar în cartea sa a uitat să amintească acest lucru. In ediţia întâi a cărţii, Locke -m'are acest paragraf; l-a scris numai când a scos a doua, ediţie, ă
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păreă, şi mai uşoară şi mai scurtă, orişicine care 
cunoaște bine gramatica şi. are vreme so facă. Dar 
nu trebue să căutăm numai decât un prolesor care 
să ne înveţe această scriere scurtată; e destul de 
timpuriu, daco înveţi mai târziu la o vreme po- 
trivită când ai ocaziune, dupăce ţi-ai deprins mâna 
cu o scriere frumoasă şi repede. Pentrucă de ste- 
nografie copiii au puţină trebuinţă şi nici nu tre- 
bue ş'o înveţe până ce nu scriu bine detot şi nu 
şi-au însușit în &criere o desăvârşită destoinicie. 

$ 162. Deîndatăce poate vorbi englezeşte, e 
timpul să înveţe o limbă străină. In punc- 
tul acesta nimeni nare nimic de zis când [ 
le propui limba fanceză. £) „CTANGeZA 

Motivul estecă suntem obicinuiţi cu me- 
todul corect de a învăţă limba asta, anume că facem 
pe copii s'o deprindă prin necontenită vorbire în con- 
tactzilnic, şi nu prin regule gramaticale. Şi limba latină 
gar învăţă lesne tot în felul acesta, dacă instruc- 
torul, stând mereu pelângă copii ar vorbi numai 
latineşte și ar sili pe copil să-i răspundă numai 
în limba asta. Dar fiindcă limba francezăe limbă vie 
şi ocaziunea de-a o vorbi e mai frecuentă, deaceia 
trebue învățată cea dintâi, ca să obicinuim or- 
ganele vorbirii, încă elastice, ale copilului cu ros- 
tirea corectă a sunetelor franceze, şi ca să-şi 
însuşească dexteritatea de-a exprimă bine fran- 

1) Cel dintâi stenograf englez a fost Timoteu Bright (1588), el 
scriă cuvântul prin litera iniţială, simplificată, la care mai adăogă 
încă un semn, prin care a ajuns să aibă 537 de semne pentru 
cuvinte. John allis a format un alfabet din linii drepte şi ovale, 
el a fost cel dintâi (1602) care a întrebuințat cuvântul «steno- 
grafie» pentru aces fel de artă. Cu timpul s'au alcătuit multe 
sisteme. — Locke aici scapă din vedere că şi Romanii şi Grecii 
aveau sisteme stenografice,
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ţuzeşte, lucru ce devine cu atâta mai anevoios cu 
cât se amână mai mult. 

$ 163. Dupăce copilul vorbeşte bine şi scrie 
bine franţuzeşte, ceiace cu metodul acesta, se poate 
întrun an sau doi, trebue să-l punem la 
latinește; şi-aici ar fi o minune dacă Lătina 
părinţii, cari au făcut experienţa la limba 
franceză, n'ar fi de părerea că şi lati- 
neasca, ar trebui învățată tot înr'acelaş fel, anume 
prin vorbe şi scriere. Numai că trebue să băgăm 
de seamă ca el, pe timpul cât învaţă aceste limbi 

"străine şi nu vorbeşte şi nu ceteşte cu instructorul 
său nimic decât întwaceste limbi, să nu uite a 
ceti şi englezeşte fie cu mamă-sa, fie cu altcinevă, 
punându-l în fiecare zi să le cetească părţi alese 
din biblie sau alte cărţi englezeşti. | 

$ 164. Limba latină o socot și eu de neapărată 
trebuinţă pentru un tânăr nobil; de fapt însă 
tradiţia, care e marele meşter în toate lucrurile, 
a făcut din limba latină așă de mult o parte 
integrantă a educaţiunii, încât silim cu bătaia so 
înveţe şi facem să-și piardă cu ea multe ceasuri 
ale preţioasei lor vieţi și acei copii cari, dupăce au 
ieşit odată din şcoală, nu mai vin cât trăese în 
poziţia de-a se mai ocupă cu ea. Poate să fie 
cevă mai ridicol decât să vezi cum un tată îşi 
cheltueşte şi banii proprii și timpul fiului său, 
ca să-l ocupe cu învăţarea limbii latine, pe când 
el tot în aceiaş vreme îl creşte pentru o carieră 
practică, în care tânărul nu va aveă nevoie de 
latinească şi va vită, negreşit și puţinele regule pe 
care le-a adus din şcoală, o limbă pe care el — 
mă prind zece contra unu —o0 va urgisi din 
cauza răului tratament la care a fost supus pentru
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ea! !) i-ar veni să crezi, dacă n'am avea, pretu- 
tindeni printre noi exemple, că se poate ca un 
copil să fie silit să înveţe elementele unei limbi 
pe care el în tot cursul vieţii, pentru care e pre- 
gătit, nu o va întrebuinţă deloc, și că el pe 
timpul învăţării acelei limbi îşi neglijeă deprinderea 
în scriere bună şi exerciţiile în probleme mate- 
matice, cari doar sunt de mare folos în toate 
stările vieţii şi sunt de trebuinţă neapărată în 

cele mai multe afaceri ? Şi cu toate că aceste 
dexterităţi, pe care le cere ori negustoria ori între- 

prinderile ori afacerile lumești, rare ori sau nici- 

odată nu se pot câştigă într'o şcoală latinească, 
totuz nu numai nobilii își trimit copiii la acestă 
şcoală, deși ei sunt destinaţi carierii practice, dar 
până și negustorii şi plugarii chiar nu se pot 
stăpâni să nu facă acelaş lucru, măcar că ei n'au 
nici intenţiurea nici mijloacele de-a face savanţi 
din fiii lor. lar dacă îi întrebi de ce fac acest 

lueru, aşă de posnașă li se pare întrebarea ca și 

când i-ai întrebă de ce merg la biserică. Tradiţia 

1) Pe atunci se băteă, cumplit în şooalele engleze. Dar se bate 

şi acuml Multe geoale au în sigilul lor ca simbol o nuia. In sala 

de lecţii în St, Paul Sehool în Londra e geris pe peretele din faţă 

cu litere mari: Doce, disee aut diseede (învaţă pe alţii, învaţă tu 

sau depărtează-te), iar în 1687 IWinchester Coliege șia, ales ca 

sentinţă: aut disce, aut discede, manet _sors „tertia: caede | (Ori 

învaţă, ori pleacă, a treia îţi rămâne: bătaia). Marele filosof Eras- 

mus a rămas olog viaţa întreagă din bătăile dintro universitate 

din Paris. In şcoalele secundare şi uneori şila Universităţi şi acum 

e bătaia la ordinea zilei în Anglia, nu așă barbară ea pe vremea . 

lui Locke, dar bătaie. Multe şcoale, toamna, publică în prospee- 

tele lor, că elevii n'au să fie bătrţi. Un caz mai nou ni-l poves- 

teşte Stoy, pedagogul german că vizitând (la 1860) un liceu a 

găsit pe director tocmai sutlecându-şi mâinele să tragă cu nuiaua 

bătaie unui elev de geaptesprezece ani, fiindcă îl prinsese fumând. 

Răul cel mare eră, dupăcum spune Locke, că cea mai aprigă 

bătaie o mâncau tot numai la latineşte,
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aici ţine locul raţiunii şi atât de mult sfinţeşte 
ea acest procedeu, pentru cei ce o iau ca rațiune, 
încât se ţin de el cu conștienţiozitate aproape 
religioasă şi atât de lipit li-e sufletul de tradiţie, 
încât li se pare că fiii lor n'ar fi adevăraţi creştini 
deplini dacă n'ar învăţă gramatica lui Lilly 1). 

$ 165. Dar oricât de trebuincioasă e limba: 
latină. pentru unii, şi orcât li var păreă trebuin- 
cioasă altora cărora întradevăr nu li-e folositoare 
nici întrun fel: metodul obicinuit, după care se 

: învaţă în şeoalele latinești, (după ce v-am arătat 
părerile mele despre el) nu mă pot înduplecă, 
să-l recomand. Cauzele sunt așă de evidente: şi de 
puiernice, încât unii oameni înţelegători au fost 
convinși prin ele să părăsească drumul obişnuit 
şi au avut succes, cu toate că metodul pe care 
l-au întrebuințat ei nu este tocmai acela pe care 
mi-l îachipuese eu că e mai uşor; iar aceasta este, 
„pe scurt, următorul: In genere, să nu chinuim pe 
copil deloc cu gramatica, ci să-l învăţăm latina 
aşă cum îl învăţăm englezeasca, prin grai viv, 
fără regule complicate; pentrucă, dacă stai şi te 
gândeşti, latineasca nu este pentru copil, când se 
naşte, un lucru mai puţin cunoscut decât engle- 

  

13 Pilliam Lilly profesor în Londra, a murit de ciumă la, 1523; 
a făcut mai multe gramatiei, una se învaţă până în zilele noastre 
în St. Paul School, unde o introdusese Lilly şi deatunei a Tămas, 
Gramaticile latine ereau peatunei numai, regule şi regule (pentru 
copii de 8 ani! şi atâta de greoaie încât mulţi copii cari aveau talent fugeau de şcoală ca de ciumă. Eră studiu principal. Mulţi să trudiau să facă gramaticii mai simple, alţii inventau metode de-a învăţă latina în atâtea lecţii — cum se încearcă în timpurile noastre — însă chiar cele mai simple metode se încărcau cu vremea, enorm de mult «fiindcă profesorilor li se păreau prea uşoare» deşi duceau la rezultate bune, dar lor le trebui u tati ai ( 
de-a batel , au greutăţi şi motive



4 

  

zeaaca, şi totuş el învaţă englezeşte fără învă- 

țător, fără regule sau gramatică: tot așă ar puteă 

să înveţe latineşte ca un Cicero, dacă ar sia mereu 

pelângă copil cinevă. care să-i vorbească numai 

în limba asta. Apoi când văd eu cum adesori o 

guvernantă franceză învaţă întrun an ori doi pe 

o fetiță engleză, fără regule gramaticale, să vor-. 

bească franţuzeşte, numâi vorbind cu ea toată 

ziua, cum să nu m'apuce mirarea că nobilii nogiri 

wajung tot la acest metod când e vorba de băcţii 

lor şi-i ţin pe-aceşștia mai incapabili şi mai tâmpiţi 

decât pe fetele lor !). 
$ 166. Dacă ai puteă, deci să afli un om care 

să vorbească bine latineşte, să stea tot pelângă 

fiul tău şi necontenit să converseze eu el numai 

latineşte şi să nu-l lase nici pe el să răspundă 

întraltfel, aceasta ar fi adevărata şi dreapta cale 

pe care şi eu ţi-a recomanda-o, nu numai ca 

fiind cel mai uşor şi mai bun metod de-a învăţă 

pe un copil fără opintire și fără ceartă o limbă, 

pentru care alţi copii mănâncă deobiceiu bătaie 

câte şase şi şapte ani dearândul în şcoală, ci 

şi fiindcă e metodul prin care li se cultivă întra- 

celaş timp şi spiritul şi moravurile și poate fi 

instruit totodată în felurite ştiinţe, precum sunt: 

o mare parte 'din geografie, atronomie, crona- - 

logie, anatomie, apoi câtevă, capitole din store 

şi toate celelalte terenuri âle cunoştinţelor mate- 

riale care se întemeiază pe percepţiunile 'simţurilor 

1) Inainte de Locke, cu vwun secol an stăruit uwmaniştii să se 

scurteze gramatica şi să se înveţe laţina din grai viu. Dar vma- 

maniştilor nu le eră să scape pe copii de băaie, ci numai ca să 

poată înrătă mai repede limba. Dela Locke încoace învăţăm ântul 

tormalist a fost restrâns încet-încet din cauze educative,
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şi cer cevă mai mult decât numai memorie. Pentrucă, 
dacă vrem s'apucăm adevăratul drum, de aici 
trebue să înceapă cunoştinţele noastre şi în aceste pomenite mai sus ştiinţe să punem temelia, nu să începem cu abstractele noţiuni ale logicei 
şi ale metafisicei, cari sunţ proprii mai mult 
de a distruge mintea decât a o cultivă. Când oa- menii tineri şi-au bătut niţel capul cu acesta specu- laţiuni abstracte, fără de nici un rezultat, adică fără de a dobândi cultura şi folosul pe care-l 
aşteptau, atunci ei sunt foarte aplecaţi a despre- 
ţoi ştiinţa ori pe ei înşişi: ei se simt ispitiţi să renunţe la studiile lor şi să asvârle cărţile în care mar fi decât vorbe aspre şi paie goale, sau să tragă concluziunea că, dacă totuş în cărţi se cu- prinde câte cevă din adevărata ştiinţă, ei înșisi mau priceperea trebnincioasă pentru ele; Că asta este aşă, aş puteă- o întări poate cu propria mea experienţă. Intre alte lucruri, pe cari un tânăr ar avreă să le înveţe cu metodul de care vorbesc, în vremea în care alţii de etatea lui se chinuiesc cu latina şi cu limbile, eu aș luă şi geometria printre 

alte studii, căci eu am cunoscut un tânăr, format 
după metodul acesta, care eră în stare să dovedească 
mai multe propoziţiuni de ale lui Euclide, înainte de a fi avut treisprezece ani. 

$ 197. Dacă nu sar puteă găs? un atare om, care să vorbească bine latinește şi care ar vrea să instruiască pe fiul tău întraceste ştiinţe cu metodul pe care Pam Propus, atunci lucrul ce] mai bun este să-l instruești întmun fe] care se apropie mai mult de acest metod, anume să-i dai vro carte oarecare ușoară şi distractivă d. ex. fabulele lui Esop, aţă ca traducerea englezească
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să fie scrisă întro linie — pecât se poate cuvânt 

după cuvânt, iar cuvintele latine cari corespund 

celor engleze să se serie exact deasupra acestora 

întraltă linie ). Acestea trebue să le citească zi 

cu zi mereu, până ce va pricepe desăvârşit textul 

latin, apoi se va trece la altă fabulă până ce o va 

şti şi pe aceasta bine, fără ca să neglijeze însă. 

ceiace ştie de mai înainte, ci din când în când 

să le repeteze ca, să le păstreze întregi în minte. 

Tar când i se dă de scris vr'odată, să i se dea 

aceatea, ca astfel deodată cu exercitarea mâinei să 

se deprindă şi în latinească. Fiindcă acesta e un 

“ metod mai puţin desăvârşit decât vorbirea, limbii cu 

grai viu, deaceia mai întâi de toate formarea vorbelor 
şi apoi declinarea numelor şi pronumelor (pe care 
trebue neapărat să le înveţe de rost) îi vor înlesni 
cunoştinţa cu spiritul şi felul de a fi al limbii 

latine, care schimbă înţelesul vorbelor şi al nume- 
lor prin schimbarea silabei din urmă, iar nu ca 

limbile moderne prin particule antepuse. Cred că 

mai mult decât atâta mare trebuință să ştie din 

gramatică, până mai târziu când va puteă ceti 

Minerva lui Sanctius cu adnotaţiunile lui Scio- 

pius şi Perizonius. 1) 
(2) Mai este un lucru de care trebue să ţinem 

seamă la învăţământul copiilor, după a mea părere, 

şi anume să nu-i zăpăcim şi mai rău în cele mai 

A 

1) E vorba de juzta. 
1) Franeise Sanctius Brocensis (spaniol numit Sanchez din Las 

Brozas) cel mai bun gramatic al fimpului său. Gramatica sa Mi- 

nezvă, tipărită întâi la 1586, a avut nenumărate ediţii, pe geric- 

vile lui se bazează în mare parte şi gramatiea de mai târziu, 

vestită în toată lumea, dela Port-Royal. Seiopius e un German 

Gaspar Schopp, care a adnotat gramatica lui Sanchez, iar Perizo- 

nius un Olandez,
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multe cazuri când ei se încurcă în mijlocul răs- 
punsului, silindu-i să scoată înşişi la căpătâi prin 
întrebări cam de felul acesta: Care e nominativul 
în propoziţia pe care au gş'o construiască? Sau 
întrebându-i ce înseamnă aufero ca să-i conducem 
să ne spuie ce însemnează obstulere ete., dacă ei 
nu pot spune numai decât. Cu asta nu mai risi- 
pim degeaba timpul, aducându-i în zăpăceală; căci 
câtă vreme ei învaţă cu sârguinţă şi dau toată 
atenţiunea, datoria noastră e să-i ţinem în bună 
dispoziţie şi să facem să le fie toate cât se poate 
de ușoare și de plăcute. Deaccia oriunde ar da peste 
oarecare greutate peste cere ar vrea să treacă, ajută-le 

numai decât, fără dojană şi ceartă, şi adă-ţi aminte că 
unde se întrebuinţează mijloace mai aspre,ele nu sunt 
decât efluzul egoismului şi al trufiei învățătorului, 
care pretinde dela copii ca ei să stăpânească numai 
decât toate pecât el însuşi le ştie, pe când elar 
trebui să nu uite că datoria lui e să sădească în 
copii obicinuinţe, dar nu să le imprime cu mânie 
regule care în viaţă ne servesc aşă de puţin şi 
care mai ales pentru copii w'au niciun folos, 
fiindcă ei tot aşă de repede le uită pecât de 
repede li sau dat. Eu nu contest ca în unele şti- 
inţe, în care au să-i exerciteze inteligența lor, se 
poate schimbă uneori acest metod și li-se pot pro- 
pune intenţionat unele dificultăţi, spre a le aţâţă 
râvna şi spre a-le obicinui spiritul să-şi exerci- 
teze propria putere și agerimea în cugetare logică. 
Insă, aşă socot eu,asta nu e iertat să se facă cu 
copiii câtă vreme sunt încă foarte tineri, şi nu 
atunci când abiă sunt intraţi pe oarecare teren nou 
al ştiinţei, pentrucă aici fiecare lucru este de si- 
neși o greutate, şi intenţiunea, şi deprinderea cea



5i ! 

mai desăvârșită a unui învăţător stă aici toemai 
în aceia că face să fie totul aşă de uşor pecât 

e cu putinţă. Dar mai ales la învăţarea limbilor 
este cel mai nepotrivit lucru să faci întrebări în 

cruciş. Pentrucă limbile trebuind a fi învăţate 
prin exerciţiu, obișnuinţă şi memorie, atunci le 

vom vorbi mai desăvârșit când vom fi uitat cu 

desăvârşire toate regulele gramaticale ale lor. Con- 
ced, că în unele cazuri gramatica unei limbi tre- 

bue studiată cu mare atenţiune, însă numai de 

adulţi, atunci când scopul lor e să priceapă limba 

în mod critic!), lucru care rare ori e de compe- 

tinţa altor oameni afară de savanți. Asta bucuros 

mi se va concede că dacă vrun tânăr nobil stu- 
diază vro limbă, ea nu poate să fie alta decât 
cea maternă, pentrucă el trebue doar să cunoască 
cu -cea mai extremă exactitate limba ce o între- 
buinţează zi cu zi. 

(3) Şi mai este și alt motiv pentru care învă- 
ţătorul şi instructorul nu trebue să. pregătească 

greutăţi copiilor, ci din contra să le netezească 

drumul, și să le ajute cu drag să treacă înainte, 

unde-i văd că au dat de-o piedică, Spiritul copiilor 

este strâmb şi slab!) şi poate deobicei să cuprindă 

numai 0 singură idee dintro dată, ceiace se află 

în capul unui copil i-l umple deocamdată, mai 

ales când acel cevă se manifestează cu patimă. 

Deaceia îndemânarea şi arta învăţărorului trebue 

îndreptată întracolo, să elibereze capul copiilor 

de toate celelalte gânduri, pe câtă vreme ei au 

  

1) Adică ştiinţific. - . .. 
1) Locke întraltă carte numește simţurile, cari sunt singurii 

mijlocitori a orce cunoaşteri : «puţine şi stzâmte porţi cari nu stau 

în nicio proporţie cu întregul şi uriașul teren al tuturor lucrurilor>
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de învăţat cevă, ca astfel ei să primească în cap 
cu mai multă atenţiune şi plăcere, fără de care 
nu le lasă nici o impresiune. Temperamentul firesc . 
al copiilor face spiritul lor foarte aplecat spre 
nestatornicie. Numai lucrul nou îi încătuşază ; 
ceiace le oferă ca nou, ei vreau numai decât să-l 
guste cu poftă și apoi sunt tot aşă de repede 
sătui de el. Fi simt saţ încurând de acelaş 
lucru şi deaceia aproape toată plăcerea lor stă 
în schimbare și în variaţie. A ţineă fixate gându- 
rile lor fugitive e lucru ce nu se poate uni cu 
starea naturală a copiilor. Dacă asta se datoreşte 
constituţiunii creerului lor sau iuțimii și riestator- 
niciei temperamentului vieţii copilăreşti, peste care 
spiritul lor încă n'a ajuns la o deplină stăpânire: 
lucrul învederat atâța este că e lucu anevoios 
pentru copii să-şi îndrepteze statornie gândurile 
lor către. un singur obiect. O atenţiune durabilă, 
continuată, este una dintre cele mai grele proble- 
me ce li e poate lor cere; deaceia cine vrea să 
le întrebuinţeze sârguinţa, trebue să-şi dea toată 
truda, ca, să le facă plăcut şi cât se poate de dulce 
ceiace le dă de lucrat; cel puţin trebue să poarte 
grije ca să nu lege cumvă de lucrul lor nici un 
fel de reprazentare neplăcută ori aducătoare de 
spaimă. Dacă ei nu vin la cartea lor cu oarecare 
plăcere şi mulţumire, nu e de mirare dacă gându- 
rile lor mereu se abat într'altă perte dela un 
obiect care nu-i atrage, şi caută o mai bună pe- 
trecere cu lucruri mai plăcute, spre care inevitabil 
trebue să se ducă. 

(4) „Eu ştiu că telul cel mai obişnuit al educa. torului este să-și câştige atenţiunea, copiilor prin - dojană şi pedeapsă şi să caute a le încătușă gân-
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duzile la 'ocupaţiunea momentană, de îndată ce 

văd că ele se abat fie cât de puţin. Insă un tra- 

tament ca acesta trebue să producă negreşit un 

efect tocmai contrar. Cavintele pătimașe și bătăile 

din partea învățătorului umplu sutietul copilului 

cu spaimă şi groază, care numai decât î-l ocupă 

cu totul şi nu mai lasă loc pentru alte im- 

presiuni. Oricine citeşte acestea, îşi va reaminti 

de bunăseamă ce agitare i-a produs în suflet vor- 

pele violente ori tiranice din partea părinţilor sau 

a învățătorului; cum ele i-au zăpăcit pentru un 

moment creerul, aşă că el abiă ştiă şi ce răspunde 

şi ce-i zic ei. Numai decât el şi-a pierdut din 

ochi obiectul ocupaţiunii sale; spiritul eră plin 

de fământare vehementă şi de zăpăceală şi în 

starea asta nu mai eră capabil să-și mai îndrep- 

teze atenţiunea spre nimie altcevi. 

(5) E adevărat că părinţii și educatorii au să-şi 

stabilească şi să-şi asigure vaza lor prin senti- 

mentul respectului, în sufletul celor ce stau sub 

paza lor, şi numai printr'acest sentiment să-i şi 

guverneze; dar dupăce odată şi-au asigurat 0 

înrâurire asupra lor, ei trebue să exercite eu multă 

moderaţiune acest respect şi să nu se facă pe sineşi 

atari gogoriţe, încât şcolarii să tremure numai 

la vederea lor. O severitate ca asta poate să le 

facă lor mai uşoară guvernarea; copiilor însă le 

e foarte puţin prielnică. E cu neputinţă să înveţe 

copiii cevă, câtă vreme gândurile lor sunt robite 

şi turburate de oarecare patimă, mai ales de 

„spaimă care face o impresie foarte puternică asu- 

pra spiritului lor încă slab şi delicat. Ține deci 

spiritul copiilor într'o dispoziţie prielnică, liniştită, 

dacă vrei ca ei să primească învăţăturile tale sau
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ori care altă sporire de cunoştinţe. E tot așă decu 
neputinţă să desemnezi întrun suflet tremurător 
linii regulate și limpezi, ca şi pe o hârtie care 
nu stă pe loc. 

(6) Dibăcia cea mai de însemnătate a unui în- 
văţător este să câştige și să ţie pe loc atenţiunea 
şcolarilor săi; câtă vreme el o are, cu siguranţă 
va înaintă atât de repede pecât îi permit apti- 
tudinile şcolarilor; fără de ea, toată împingerea şi 
silirea ce-o face elevilor va da foarte puţin rezul- 
tat sau niciunul. Ca să i-o câștige, el trebue mai 
întâi să facă pe şcolari să priceapă, pecât se 
poate, tolosul celor ce le învaţă ei acum, apoi prin 
„ceiace i-a învăţat gă-i facă să înţeleagă că ei acum 
pot cevă ce mai înainte n'au putut, cevă ce lor 
le dă o anumită putere și un adevărat folos faţă 
de ceilalţi cari nau învăţat aceste lucruri. A poi, 
în învăţământul său el să arate blândeţe, şi printr'o 
anumită gingăşie în toată ființa sa să facă pe 
copil să simtă!) că învățătorul îl iubeşte și că-i 
voiește numai binele — singurul lucru de a pro- 
duce în copil iubirea care-l va determină să-i 
asculte lecţiile și să preţuiască cele ce-l îâvaţă, 

(7) Un tratament aspru şi autoritar va întâm- 
pină numai îndărătnicia. "Toate celelalte greșeli vor 
fi corectate cu blândeţe; vorbele îneurajătoare au 
efect mai bun și mai trainic asupra unui suflet 
supus şi previne multe îadărătnicii şi încăpăţânări, 
pe care adeseori e purtare aspră și autoritară le 
produce chiar în suflete nobile și bine alcătuite. 
E adevărat că încăpăţânarea şi neglijenţele inten- 

1) Rousseaus, Emil III, $ 63 și 94 apoi, IV, 192 vorbeşte 
împotrivă, .
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ţionate trebue biruite, chiar şi dacă ar trebui să 

le stârpim cu bătaia; însă eu aşă ţin, că îndărăt- 

nicia, la şcolari adeseori este un efect al purtării 

absurde a educatorului şi că cei mai mulţi copii 

rareori ar fi meritat bătaie, dacă e nefolositoare 

şi rău aplicată brutalitate a tratamentului nu i-ar 

fi învăţat să fie răutăcioşi şi nu le-ar fi insuflat 

o repulsiune faţă de învățătorul lor şi faţă. de tot 

ce vine dela dânsul. 

(8) Neatenţiunea, uitarea, nestatornicia şi vola- 

tilitatea gândurilor sunt greșeli naturale al copiilor 

şi deaceia, unde vezi că sunt intenţionate, trebue 

să le tragi la răspundere cu multă blândeţe şi cu 

timpul să le biruești. Dacă fiecare abatere în di- 

recţia asta provoacă la învăţător mânie şi ceartă, 

atunci prilejul de dojană și de pedeapsă se va re- 

petă atâta de des, încât învățătorul va fi pentru 

şcolarii săi un obiect de necontenită “neplăcere și 

groază. Iar asta e numai şi ea singură îndeajuns 

o piedică, din cauza căreia învăţământul său nu 

va da rod şi toate metoadele lui au să rămână 

fără efect. 

(0) Respectul ce şi l-a câştigat asupra sufletului 

lor trebue îndulcit așă de mult, prin dovezi necon- 

tenite de gingășie şi de bunăvoință, încât iubirea 

să-i impinteneze spre datorie şi să-i facă să simtă 

plăcere în supunerea la toate poruncile lui. Aceasta 

va face ca ei să se apropie cu bucurie de învă- 

ţătorul lor şi să asculte de el ca de unul care le 

este prieten, care îi iubeşte şi se trudeşte numai 

ca si le fie lor bine: el va primi dela ei ideile 

lor spuse nesilit şi fără sfială, câtă vreme ei sunt 

cu el, şi aceasta este singura dispoziţie sufletească 

in care copilul e în stare să primească învățături
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proaspete și să adune în el acele impresiuni cari 
trebuese dobândite şi păstrate, dacă nu voim ca 
tot ce fac ei cu învățătorul să fie o trudă pier- 
dută, neplăcere multă şi puţină înaintare! 

$ 168. Dacă el prin metodul acesta 1) în care 
textul latin cu cel englez alternează linie cu linie 
îşi va fi câştigat oarecare cunoştinţe în limba 
latină, poţi trece apoi cu el un pas mai departe 
şi să-i dai să citească vr'o altă carte latinească, 
mai ușoară, cum este a lui Justin ori Zutropiu, 
şi, ca să-i faci mai puţin grea şi anevoioasă citirea, 
şi priceperea ei, dă-i voie dacă vrea să se ajuie cu 
textul englez. Imputarea, că în cazul aceata exer- 
ciţiile lui sunt curat mecanice, mare de ce să te 
puie pe gânduri. Dacă te uiţi bine, aceasta nu e 
un motiv contra, ci toemai pentru acest metod de 
a învăţă limbi străine. Pentrucă limbile trebue 
învăţate numai prin deprindere mecanică, şi cine 
nu vorbește curgător şi absolut din obişnuinţă 
englezeşte ori latineşte, aşă că dacă limba lui — 
când el cugetă la cele ce vorbeşte — nu se mişcă 
de sineși, fără ca el gă stea să se gândească la 
vro regulă ori gramatică şi să caute a nu greşi 
întorsăturile şi expresiunile particulare ale acelei 
limbi, acela nu vorbeşte bine respectiva limbă sau 
nu e stăpân pe ea. Aş vrea să-mi spuie cinevă 
care e limba, pe care so poată omul învăţă, bine 
sau vorbi cum se cade după regule gramaticale. 
Limbile nu s'au născut prin regule sau prin artă, ci prin întâmplare şi prin uzul zilnic al popoarelor. Cine le vorbește bine n'are alte regule decât ace- stea și nu se poate bizui pe nimic altcevă, decât 

  

1) Vezi începutul $ 167,
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numai pe memoria și pe obicinuinţa de a vorbi 

tocmai în felul pe care l-a învăţat dela aceia 

cari sunt recunoscuţi că vorbese curat: şi toemai 

asta se chiamă cu alte vorbe —a vorbi din de- 

prindere mecanică. 
(2) Aici poate voi fi întrebat, că gramatica n'ar 

fi aşă dar de niciun folos şi că toţi aceia cari au 

muncit atâta ca să reducă diferitele limbi la regule şi 

principii și cari au scris așă de mult despre declinări 

şi conjugări, despre concordanţă şi sintactică, toţi 

aceștia au muncit degeaba şi toată ştiinţa lor e 

pierdere de timp? Deloc. Și gramatica îşi are 

locul ei. Insă asta îndrăsnesc go afirm că îi dăm 

mai mare importanţă decât i se cuvine şi chinuim 

cu ea pe cei ce n'au nici în clin pici în mânecă 

cu dânsa, înţeleg pe copiii din vârsta în care de= 

obicei îi supărăm cu gramatica -în gcoalele lati- 

neşti. 
| 

(3) Nu e nimic mai învederat decât faptul că 

limbile, pe care le învăţăm prin exerciţiu mecanic, 

ne servesc destul de bine pentru afacerile zilnice 

ale vieţii şi ale contactului obicinuit. Da, persoane 

de poziţie înaltă din sexul femeese şi acelea dintre 

ele cari şi-au petrecut timpul în societatea cultă 

ne dovedesc că pe acest drum simplu şi natural . 

fără niciun fel de studiu sau cunoştinţă de gra- 

matică ele au ajuns la un înalt grad de eleganţă 

şi de fineţe în limba străină ce-o vorbesc; ba se 

găsesc femei, cari fără să ştie ce sunt timpurile şi 

participiile, adverbele şi prepoziţiunile, vorbesc 

aşă, de curat şi de corect —-ele ar socoti ca un 

prost compliment, dacă aş zice: ca şi oricare 

dascăl dela ţară — ca şi cei mai mulţi oameni 

nobili cari au fost instruiți în metoadele tradi-
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ionale prin şeoalele latinești. De gramatică puteră . 
deci să ne lipsim, precum vedem, în anumite cazuri, 
Intrebarea este acum: Cine să înveţe gramatică 
și când? lua asta răspund: 

(4) 1. Noi învăţăm limbi pentru zilnicul contact 
cu societatea şi pentru împărtăşirea gândurilor în 
viaţa obicinuită fără niciun fel de altă intenţiune 
în ce privește întrebuințarea. lor. Pentru acest 
scop nu numai că e îndestulător felul primitiv ede 
a învăţă limbile prin contact, ci el merită absolută 
întâietate ca cel mai firesc, mai potrivit şi mai 
lesnicios. Se poate aşadară afirmă că pentru acest 
uz al limbii, gramatiea nu e de nicio trebuinţă. 
Asta trebue so conceadă toţi cetitorii mei, câţi 
pot pricepe ceiace spun eu aici şi câţi pricep 
ceiace le spun alţii când vorbesc cu ei în limba 
maternă, fără ca să fi învăţat gramatica limbii 
engleze. Iar aceasta este după cum ştiu, cazul la, 
cea mai mare parte a Englezilor, între cari, de 
când sunt eu, n'am cunoscut pe niciunul care 
să-și fi învăţat limba maternă prin regule! 

(5) 2. Alţii au iarăş să-şi vadă de cea mai mare 
parte a afacerilor lor lumești fie prin condei fie 
prin limbă: pentru aceştia, fireşte e o datorie, dacă 
nu 0 necesitate, să vorbească corect şi curat, spre 
a împărtăși altora cu atâta mai lesne şi mai cu 
tărie ideile lor. In privinţa aceasta pu oricare 
fel de vorbire poate, chiar dacă e destul de înţe- 
leasă, să fie potrivită ca îndestulătoare pentru un tânăr cult. El trebue deci, pelângă alte mijloace 
ajutăloare unei corecte exprimări, să studieze şi gramatică ; dar ar trebui să fie gramatica propriei 
sale limbi, a dialectului de care el ae serveşte, ca astiel să priceapă bine limba maternă şi să vor=
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bească curat, ca să nu vatăme urechea celor ce-l 

ascultă cu solecisme şi cu isbitoare greşeli de 

limbă. Bine; spre acest scop deci e de treboinţă 

gramatica, dar numai şi numai gramatica limbii 

lor proprii, a limbii materne, și numai pentru 

aceia, cari se trudese să cultive limba lor şi să-şi 

perfecţioneze stilul 1). Dacă mar trebui să facă 

aşă toţi nobilii noştri, asta e o întrebare pe care 

o las fără răspuns, fiindcă lipsa de unitate în 

limbă şi de coreetitate gramaticală sunt lucruri 

privite ca stând foarte rău unui om de acest rang 

şi cari adue aceluia ce ge face vinovat de-atari 

greşeli, imputarea că are o cultură mai-prejos și a 

unei societăţi mai rele decât aceia, căreia el îi apar- 

ține. Dacă este așă — şi după a mea părere aşă 

este — atunci trebue să te miri de ce tinerii 

nobili ai noştri sunt siliţi să înveţe limbi străine 

şi moarte, iar despre gramatica limbii lor materne 

nici idee nu li se dă că ar fi existând măcar: ei 

nici nu ştiu că şi limba noastră are cevă şi ea, de 

acest fel, cu atât mai puţin îşi fac bătaie de cap 

cu grija so înveţe. Dar nici nu li se înfăţişează 

prin şeoale limba ca un obiect demn de îngrijire 

şi de cultivare, cu toate că o întrebuinţează zilnic 

şi na arareori în viaţa lor de mai târziu sunt 

judecaţi după modul îndemănaiee ori neîndemă- 

natec în care se exprimă. Dimpotrivă, limbile cu 

a căror gramatică se ocupă așă de mult sunt tocmai 

acelea pe cari poate ei niciodată mau trebuinţă să 

le vorbească ori să le serie, şi dacă totuş se în- 

tâmplă acest lucru la cine-ştie-ce ocaziuni, atunci 

greşelile şi scăpările din vedere pe cari le fac în 

  

1) Vezi $ 189, 2,
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aceste limbi trebue să găsească scuză. Dar un 
Chinez, care-ar auzi de acest fel de educaţiune, 
mar veni la gândul că toţi tinerii noştri sunt 
destinaţi să devie profesori de limbi moarte în 
țările străine, nu însă bărbaţi ai vieţii practice în 
propria lor ţară? 

(6) 3. Mai este şi a trela clasă de oameni, cari 
se ocupă cu două ori trei limbi străine, moarte şi 
savante (cum se zice la noi), îşi face din ele un 
studiu de căpetenie și se cam mândresc cu fami- 
liaritatea ce-o au cu ele. Acum, fără îndoială că 
aceia cari îşi propun să înveţe o limbă cu inten- 
ţiunea asta, și voiesc ajungă la cunoștiinţa exactă 
şi ştiinţifică a ei, trebue să-i studieze amănunţit 
şi gramatica. N'aş vrea să fiu aici rău înţeles, ca, 
şi când aş dispreţui limba latină şi cea grecească. 
Eu conced că ele sunt limbi de mare folos şi de-o 
înaltă, destoinicie, şi că nimeni care nu le cunoaşte 
nu poate să ocupe în ţările noastre un loc între 
învăţaţi. Dar părerea mea este că un nobil îşi 
poate dobândi şi fără studiul gramaticii cunoştin- 

„Jele pe sari el şi-le scoate pentru uzul propriu 
din scriitorii latini şi greci; şi că poate numai prin 
simpla cetire să le înveţe aşă de bine încât să le 
priceapă îndeajuns pentru toate trebuinţele vieţii 
sale. Apoi, cât de mult interes are el să câștige 
o orientare mai desăvârşită în gramatică Şi sup- 
tilităţile ştiinţifice ale limbii, asta sivgur el va 
fi în stare s'o hotărască, dacă vr'odată singur se 
va hotări să studieze cine-ştie-ce obiect care merită, 
studiu. Asta mă duce la a doua parte a cercetării 
anume: ('ând trebue să învăţăm gramatica, ?. 

La această întrebare răspunsul, după principiile 
ce le-am expus, este aşă de aproape, anume:
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(7). Dacă, în genere, trebue să se înveţe odată 

gramatică ea nu li se poate predă decât acelor 

cari pot vorbi limba; cum li s'ar puteă, predă 

altminteri gramatica? 1). Aceaşta ni se arată aşă 

de evident în exerciţiile naţiunilor culte şi înţe- 

lepte ale antichităţii. Aceste naţiuni priveau ca 

o parte a educaţiunii nu cultivarea unei limbi 

străine, ci-a propriei lor limbi. Grecii numărau 

“pe toate celelate naţiuni între barbari şi urgiseau 

limba lor. Apoi, cu toate că ştiinţa grecească sta 

la Romani în mare vază către sfârşitul republicei, 

totuş ei făcură limba latină studiu al tineretului 

lor. Acesta, trebuiă să se servească de propria lor 

limbă, şi deaceia el se instruiă și se exercită în 

limba lor proprie. 
(8). Dar, dacă e să hotărâm mai exact timpul po- 

trivit pentru gramatică, eu nu văd deloc cum am puteă 

face din gramatică un obiect de studiu pentru cinevă, 

afară doară ca introducere la retorică. Când ţinem 

că, ar fi vremea să pnnem tânărului la suilet să 

ge trudească a-şi polei limba şi a vorbi mai bine 

decât cei inculţi, atunci e aici şi vremea să fie 

introdus în regulele gramaticale, dar nu mai de- 

vreme. Pentrucă dacă, gramatica ne învaţă nu cum 

să vorbim, ci numai cum să ne rostim corect şi 

dnpă legile limbii (ceiace formează o lature a ex- 

primării alese) atunei acela, care pare nevoie de 

1) Gramatica în evul mediu gi de-atunci mai până în zilele 

noastre nu eră un manual al legilor unei anumite limbi, ci teo- 

ria formelor limbistice în general, cari se ilustrau cu modele din 

limba. latină. Tot ce există în latineşte, trebuia, să existe în toate 

limbile, de-dci veniau atâtea supine. şi pgerundii etc,, cari trebuiau. 

scoase din pământ în limba, respectivă (bunăoară şi în cea româ- 

mească). dacă odată ele există în latină. Astfel că gramatica unei 

limbi (de ex a celei româneşti) eră o simplă gramatică a limbii 

latine. — . aa 
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o atare limbă aleasă, nare nevoie nici de grama- 
tică; unde nu e de nevoie retorica, nu e de nevoie 

nici gramatica. Eu nu ştiu .pentruce îşi pierde 
timpul şi pentruce-şi bate capul cu gramatice la- 
tinească un om care nare de gând nici să devie 
critic, nici să compuie vorbiri în latinește, nici să 

serie mesagii 1). Dacă omul învaţă latineşte numai 
ca să poată pricepe cărţile scrise în această limbă, 
fără de-o cunoștință ştiinţifică a limbii, atunci 
asta o poate face, cum am spus, vorbind merev, 
fără să-şi încarce capul cu multiple regule şi cu 
proposiţiuni încurcate din gramatică. 

$ 169. In scopul deprinderii în scriere pune-l 
pe copil câteodată să traducă din latineşte în en- 
glezeşte. Dar fiindcă la învăţătura limbii latine se 
învaţă numai cuvinte (un lucru foarte urâcioa şi 
pentru tineri ca şi pentru bătrâni) leagă de ele 
cât se poate de multe cunoştinţe despre lucruri, 
începând şi aici totdeauna cu ceiace cade mai ne- 
mijlocit în simţuri, bunăoară cu cunoştinţe despre 
minerale, plante şi animale şi cu deosebire despre 
pomi şi despre lemnele folositoare, despre părţile 
acestora şi felul reproducerii lor, şi cu această 
ocaziune copilul va învăţă. multe cari nu vor fi 
de folos omului adult; dar mai ales cunoştinţe din 
geografie, astronomie și anatomie. 

$ 179. Dar dacă totuş e hotărâtodată ca el să 
meargă la, școală ca să înveţe limba latină, atunci 
e absolut de prisos să mai vorbesc cu tine despre 
metodul care după a mea părere ar fi cel mai 
bun de urmat în şcoale: tu trebue să primeşti pe 

11 Mesagiile se aeriau în Anglia numai latineşte; poetul Mil- 
ton a fost; «secretarul latin» al lui Cromwell, 

D
a
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acel care-l afli și nu poţi aşteptă ca el să fie 

schimbat numai de dragul copiluiui tău; dar tre- 

bue să cauţi toate mijloacele şi, dacă se poate, să 

scoţi la căpătâi ca pe el să nu-l ocupe cu fa- 

cerea de composițiuni latinești şi cu declamaţiuni, 

şi mai puţin cu versuri de orice fel ar fi. Stă- 

rueşte neînduplecat, dacă poate să-ţi ajute cevă, 

că tu nai nici dorință să faci din fiul tău un 0-. 

vator sau un poet latin, ci numai atât ai vrea ca 

el şă priceapă cum se cade un scriitor latin, și 

că tu ai observat că acei profesori, cari predau 

“limbile moderne cu succes nu-şi silesc copiii 

niciodată ca să facă discursuri sau versuri în 

limba, franceză ori în cea italiană, fiindcă pentru 

ei chestiunea este numai învăţarea limbii, nu în- 

venţiunile retorice. 

$ 171. Dar să mă explice puţin, mai în amă- 

nunte, din ce cauză n'aș vrea să se deprindă fiul 

tău în compoziţiuni şi în versuri. 

1. Compoziţiunile, recunosc asta, au apa- Discursuri 

renţa că ar fi aducând folos, fiindcă ele ne. 

învaţă să vorbim bine şi îacheiat asupra 

unui lucru oarecare, ceiace, dacă sar puteă ajunge 

pe drumul acesta, ar fi un mare avantagiu, ce e drept, 

pentrucă pentru un nobil nu e nimic mai de folos şi 

mai potrivit în toate relaţiunile vieţii decât a şti să 

vorbească bine şi potrivit scopului la oxice ocaziune. 

Insă eu afirm, că compunerea de discursuri așă cum 

ge obicinueşte prin şeoale, nu-i ajută la-asta nici cu o 

iotă. Pentrucă socoţi numai, ce teme se dau unui tânăr 

când zice discursuri: el trebue să serie o vorbire a- 

supra unui proverb latin cum e Omnia vincit amor 

sau non licet in bello bis peceare şi altele asemenea). 

  

  

1) Iubirea învinge toate. Nu-i iertat în război a face a doua 

oară areşala,
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Sărmanul băiat lipsindu-i cunoștința lucrurilot 
despre care are să vorbească, o cunoştinţă pe care 
el nu o poate dobândi decât prin observare şi cu 
timpul, trebue să-şi chinuiască nebuneşte fantazia, 
ca să spuie cevă acolo unde el nu știe absolut ni- 
mic, ceiace e un fel de cruzime egipţienească, aşă 
ca şi când ai pune pe cinevă să facă cărămizi 
când n'are material. trebuincios 1). Deaceia sărma- 
nii copii au obiceiul să se ducă, în atari cazuri, la 
şcolarii din clasele superioare și să-i roage: dă-mi 
te rog câtevă idei; — dacă lucrul acesta e mai 
mult inteligent, ori mai mult ridicol, e greu de 
hotărât. Inainte de a aveă omul oarecare dibăcie 
de-a vorbi despre un lucru, trebue necesar să cu- 
noască lucrul acela, altfel e tot atâta nebunie a-l 
pune 'să vorbească despre el, ca și când ai pune 
pe un orb să vorbească despre culori şi pe un 
surd despre muzică. N'ai ţineă tu că e cam ieşit 
din sărită omul acela, care ar cere dela altul să-i 
compuie o disertaţiune asupra unei chestii de 
drept, cu toate că acesta nu pricepe o îiotă din 
legile noastre? Ce pricep acum, întreb eu, copiii de 
şcoală despre lucrurile ce li se dau în exerciţile 
de discursuri ca obiecte pe care au să le des- 
luşească, spre a-şi ageri şi a-și deprinde fantazia? 

$ 172. Intr'al doilea loc gândeşte-te, în ce limbă 
fac ei discursurile. In cea latinească, o limbă străină 
în patria €i şi moartă demult pretutindeni, o limbă 
în care fiul tău, dupăce odată va îi mare—mă 
prind o mie contra unul—nu va aveă niciodată 
ocaziune să ţie o vorbire, cât va trăi; o limbă 
atât de divergentă, încât dibăcia în întrebuinţarea 

ie 

  

1) După vorbele bibliei, Moise II. Cap. 5, r 6,
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ei va face să înainteze foarte puţin puritatea și 
uşurinţa sștilului său englezesc. « 

Drumul la asta, cred eu, ar fi însă mai curând acela 

de-a pune tinerilor întrebări raţionale și folositoare, 

potrivite și vârstei şi puterilor intelectuale, asupra 

unor obiecte cari nu le sunt cu totul necunoseute 
şi nu zac afară de cercul vederii lor. Asupra unor 
atari lucruri ar trebui ei—când sunt destul de maturi 

pentru exerciţii de acest fel — să vorbească er- 

tempore sau după o scurtă gândire, acolo peloc 

şi fără să-şi facă, nici o notiță; pentrucă, eu te 

întreb: dacă am vrea să punem la probă efectele 

acestui metod de a învăţă cum să vorbeşti bine, 

cine va vorbi mai bine în ori şi ce afacere, când 
la, vro desbatere oare care prilejul i-ar chemă şi 
pă ei la rând: acei ce sunt obicinuiţi să-și schiţeze 
și să puie pe hârtie cele ce au să le spuie, sau aceia 
cari, având gândul numai la obiect ca să-l priceapă 
pecât poate mai bine, sunt obicinuiţi să vorbea- 

acă numai exlempore? Cine îşi va formă judecata, 

după rezultatul acestei probe, acela nu va fi aple- 

cat să recunoască niciodată că obișnuinţa cu vorbiri 

studiate şi lucrări după legile artei ar fi mijlocul 

de-a formă pe un tânăr pentru vieaţa practică. 
$ 173. Dar poate că ni se va zice: asta, se în- 

tâmplă şi numai ca să înainteze şi să se periec- 

ționeze în limba latină. E adevarat, asta este 

adevărata, problemă a şcoalei, însă compunerea de 

discursuri nu este drumul. cel adevărat spre ea. 

Când fac compoziţii ei îşi store creerii spre «a 

allă lucruri pe cari să le spue, și nu spre a cu- 
noaşte însemnătatea vorbelor ce trebuese învăţate; 

așadară, la facerea compozițiilor ei caută şi se trudese 

pentru idei nu pentru limbă. Apoi, învăţarea unei 

limbi este în gine-şi ea destul de anevoioasă şi 

5



___66 

de neatrăgătoare, ca o -mai încarci şi cu alte 
greutăţi, precum sg întâmplă cu procedeul acesta. 
lar dacă fantazia copilului trebue ațâţată prin atari 
exerciţii, atunci cel puţin să facă discursuri în 
limba engleză, în care toate cuvintele le stau gata 
şi la, dispoziţie şi astfel pot vedea mai ciar, ce 
fel de idei au, când sunt puşi să le îmbrace pe 
aceatea în haina limbii lor materne. Dacă însă e 
vorba să se învețe limba latină, atunci s'o înveţe 
pe drumul cel mai ușor, fără ca să unim cu ea 
o ocupaţiune atâta, de neplăcută cum e compune- 
vea de discursuri, și prin aceasta să nu le umplem 
sufletul de chin și de scârbă. 

$ 174. Dacă acestea pot fi argumente contra. 
compunerii de discursuri din partea copiilor de 
școală, apoi contra compunerii de versuri!) de ori 

şi ce fel am alte argumente şi mai multe şi mai 
puternice. Pentrucă dacă un copil n'are 
dispoziţii poetice, atunci e lucrul cel mai Versuri 
nebun din lume să-l chinveşti şi să-i 
risipeşti timpul cu cevă ce el nu va puteă 
să facă niciodată cum se cade; dacă însă îi lip- 
seşte talentul poetic, asta pentru mine e lucrul 
cel mai ciudat din lume, că părintele voește sau 
suferă ca să cultive în fiul său ceiace n'are! După 
a mea părere părinţii ar trebui să-şi dea silinţa 
ca talentul, dacă-l an, să-l împiedice şi să-l înă- 
buge în fiii lor; eu întradevăr nu ştiu ce motiv ar 
puteă aveă un tată ca gă-şi poftească un poet ca 
fiu, afară de cazul că ar fi vrând să-l aibă numai ca 
să ia în batjocură oricealtă carieră şi întreprindere, 

1) Versuri latineii şe compun si acum în şcoalele englezeşti. Sau 
încercat mulţi să le înlăture, dar a fost cu neputinţă — atâta e 
de puternică tradiţia] — în timpul din urmă s'au mai restrâns, 
așă că «versurile ge recomandă ca ocupațiune, dar nu se corz,
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Măcar că aceasta încă tot nu e partea cea mai 

rea a lucrului; pentrucă, dupăce şi-ar câştigă un 

nume de intelectual şi gar adeveri ca un versifi- 

sator cu succese, totuş eu aș da părintelui de 

gândit, întrebându-l cam în ce: societate şi în ce 

locuri îşi va cheltui fiul său timpul, ba chiar 

averea: căci foarte arareori să întâmplă să vezi 

descoperindu-se mine de aur şi de argint pe Par- 

nas. Aerul pe Parnas e mai dulce, dar pământul 

__neroditor, şi avem puţine exemple că unul şi-ar 

fi înmulţit averea moştenită cu cevă ce-ar fi ge- 

cerat acolo. Poezia şi jocul la noroc, două lucruri 

cari deobicei merg mână în mână, se aseamănă - 

şi întraceia că ele arareori adue cuivă folos, afară 

doară acelora cari mau nimic alteevă ca să tră- 

iască. Oamenii cu avere ies deobicei dela joe 

cu punga goală, şi încă e bine când ei scapă mai 

iefțin decât cu pierderea întregii averi sau cu a 

părţii cele mai mari a ei. | 

Deci dacă nu doreşti ca fiul tău să nu fie bu- 

fonul oricărei societăţi vesele, fără de care beţivii 

nu-şi pot gustă vinul şi nu ştiu cum să omoare 

timpul de după amiazi, dacă nu vrei, ca să- şi 

arunce pe fereastra timpul şi averea în vreme ce 

el înveseleşte pe alţii şi despreţuiește noroioasele 

ogoare pe cari i le-au lăsat strămoşii săi, atunci 

aşă cred că nu-ţi va sta grozav la inimă să faci 

pe fiul tău post sau să ţi-l consacreze învățătorul 

ca, versificator. lar dacă oarecine socotește poezia, 

ca o însuşire demnă de-a fi dorită pentru fiul său 

şi e de părerea că studiul poeziei i-ar puteă cul- 

tivă fantazia şi intelectul, chiar şi atunci şi în 

toate împrejurările el irebue să mărturisească verde, 

că pentru aceasta e cu mult mai de folos citirea 

poeţilor latini şi greci decât a face singur versuri
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întro limbă care nu e a lui proprie. Cine însă 
nutrește intenţiunea de-a excelă în poezia engleză, 
acela, precum cred, nu va ţineă că drumul cel 
mai bun spre ţinta lui ar fi încercările-i primitive 
în versuri latinești; 

$ 175. Foarte obicinuit în metodul tradiţional 
al şcoalelor latinești mai este încă un lucru, dela 
care eu nu văd niciun folos, 
afară de acela că zăbovește tine- Inuă | 
tii în învăţarea limbilor, pe câtă Invâțarea derost 
vreme ea ar trebui să le fie fă- 
cută cât se poate de plăcută şi de uşoară şi săli 
ge înlăture tot ce o poate face anevoioasă. Lucru 
pe care îl înţeleg eu și de care mă plâng aici este 
că silim tinerii să înveţe derost!) fragmente mari 

din scriitorii pe cari îi cetesc, şi în acest lucru eu 
nu văd niciun folos, îndeosebi niciunul pentru 
scopul special. Limbile trebue învăţate numai prin 
citire şi vorbire şi nu prin fărămituri din seriitori, 
învăţate derost; pentrucă, dacă unul şi-a umplut 
capul cu atari fragmente, atunci el şi-a însuşit 
tocmai aceiace e specific al pedantului, iar ăsta 
e adevăratul mijloc de a-l face să fie şi el pe- 
dant, şi nu e nimic ce să gază mai rău unui tânăr 
nobil decât asta. Pentrucă ce poate să fie mai 
ridicol decât să vezi pe unul cum amestecă sple- 
didele idei şi sentinţe ale altora cu o parte din 
mizerabila sa marfă proprie, care -cu atât mai 
mult se dă de gol şi nu-ţi face impresiune şi pe | 
vorbitor nu-l împodobește altfel decât: un sgărăcă- 

1) Vezi Montaigne ], 25: a învăţă pe dinafară nu este ştiinţă, 
asta este numai O ţinere în păstrare a celor date memoriei ca să 
le păstreze. Omul dispune numai de ceiace ştie nemijlocit, fără, 
să arunce orhii pe model, fără să întoarcă ochii spre carte. Ce 
trist lucru este această ştiinţă din cărţi -



69 

cios suman ţărăneşe care ar fi înzorzonat cu mari 

petice de purpură și cu fireturi orbitoare 1). Ne- 
greșit, cârd dai de un pasagiu frumos, al cărui 
coţinut e demn de a fi ţinut aminte şi a căruia; 

formă e concisă şi de însemnătate, precum se gă- 

sesc de aceste multe la autorii vechi, atunci e 

lucra bun să facem pe şcolari să şi-l însuşască 
gi să deprindem astfel din când în când memoria 

lor cu astfel de admirabile trăsături de penel ale 

acelor mari maeştri. Dar dacă e vorba ca ei să 

taveţe pe dinafară lecţiile lor, rând pe rând tocmai 

aşă, cum sunt în carte, fără alegere şi distincţiune 
atunci eu zău nu ştiu la ce le pot fi bune, afară 
doar că-şi pierd timpul şi truda, şi că prind scârbă 
şi greață de cărţile lor, în cari ei nu află nimic 
altcevă. decât chinuire nerodică. 

$ 176. Acum mi se va obiectă: trebue să pu- 

nem pe copii să înveţe derost ca să-şi deprindă 

gi să-şi cultive memoria. Eu atâta aş dori, să mi 

ge spuie acest lucru cu o argumentare tot atât de 

raţională pecât e de pripită siguranţa cu care mi 

se spune. şi că acest obicei ar fi întemeiat mai 

mult pe o bună observare a lucrului decât pe o 

ruginită tradiţie: pentrucă e lucru evident că tăria 

memoriei e o urmare a unei constituţiuni fericite, 

nu însă a unei desvoltări câştigate prin deprindere 

necontenită. Când sufletul își îndreptează atenţiu- 

nea spre un obiect şi, ca să nu-l scape, şi-l înti- 

păreşte din nou şi din nou prin reflexiune, atunci 

el întradevăr e în stare să-l reţie în memorie, 

înşă totdeauna numai în măsura propriei sale pu- 

1) Scopul învăţării pe dinafară a pasagiilor latine eră ca vor- 

bitorul să paradeze cu ele în vorbiri şi în conversațiune, 
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teri naturale a memoriei 1). O impresiune în ceară 
ori în plumb nu ţine atât cât tot aceiaşi impre- 
giune în aramă ori în oţel. Fireşte că dacă încim 
mereu impresiunea, ea va ţineă mai îndelung; 

însă orice reflexiune nouă este o nouă impre- 
giune; şi din punctul acesta trebue să. socotim, 
când vrem să știm câtă vreme ţine cevă su- 
fletul în el. Dar învăţarea derost a întregii pa- 
gini de latinească nu face mai capabilă memoria 
de a reţine şi alte lucruri, precum 0 sentinţă 
săpată în plumb nu face mai capabil plumbul de 
a reţine şi alte semne săpate în el. Dacă o de- 
prindere ca asta a memoriei ar fi în stare să dea, 
acesteia, tărie şi să ne înalțe puterile intelectuale, 

atunci comedianţii ?) ar trebui să aibă c6a mai 
bună memorie dintre toţi oamenii și să dea ome- 
nirii cea mai bună societate. Dacă însă aceştia, în 
urma, fragmentelor pe cari şi le-au vârât în cap 
în felul acesta, pot cu atâta mai bine să păstreze 
în memorie alte lucruri şi dacă destoiniciile lor inte- 
lectuale crese în proporţie cu truda, ce-şi dau să înveţe 
derost vorbele altora: asta ne-o spune experienţa. 

Memoria este aşă de trebuincioasă în toate îm- 
prejurările vieţii şi pe toate tărâmurile ei şi atât 
de puţine le putem face fără de ajutorul ei, în- 
cât m'avem de ce ne teme niciodată că ea ni g'ar 
tâmpi şi ne-ar deveni impracticabilă din cauza 

1) Locke vorbește într'alt loc despre «sentințele cari nu spun 
nimic şi fărămitnrile de poezie cari intră câteodată în capul omu- 
lui gi acolo aşă de mult îi sună şi-i răsună, încât omulnu se mai 
poate desbară de ele, nu mai are odihnă și Ja nimic alteevă nu 
se mai poate gândi. Obraznicul oaspe ia spiritul în robie şi at&- 
pâneşte astfel gândurile, în ciuda tuturor străduelilor de-a scăpă 
de el». Tot acolo Locke arată că duşmanul cel mai rău al liber- 
tăţii raţiunii este că omul, înloc să observe singur şi pretutindeni 
— ceiace este piatra de încercare a adevărului — se lasă condus 
orbeşte de părerile altora, mai ales de ale purtătorilor de cuvânt. 

2) Adică actorii.



hi 

jipaei de exerciţiu, pecând exerciţiul ar face-o 

mai ageră. Dar eu mă îndoiesc, că această putere 

a sufletului ar fi capabilă, în general, de ajutorinţă 

şi de îmbunătăţire prin oarecare deprindere sau 

trudă din partea noastră, cel puţin nu printr”o - 

trudă cum se obişnueşte în şcoalele latinești. Dacă 

Xerxe eră în stare să cheme pe nume pe fiecare 

soldat din oastea sa, care nu eră mai puţină de 

o sută de mii de oameni, poţi spune cu toată si- 

guranţa că el n'a dobândit această minunată des- 

toinieie prin învăţarea derost a listelor cu sol- 

daţi, pecând eră încă copil mic. Acest fel de a exer- 

cită şi de a întări memoria printr”o trudnică re- 

petare fără carte a celor cetite se întrebuinţează 

foarte puţin, precum îmi pare, în educaţiunea prin- 

ţilor şi doară felul acesta — dacă ar aduce foloa- 

sele despre care se vorbeşte — toemai la prioţi ar 

trebui să fie mai puţin negligeată decât la băeţii 

de şcoală ai oamenilor de rând; pentrucă priaţii 

au trebuinţă de o bună memorie tot aşă de mult 

ca şi oricine din lume, şi deobicei ei şi au 

această facultate a sufletului ca şi ceilalţi oameni, 

deşi niciodată nu li se face silă să-şi deprindă 

memoria în felul de care vorbim. Când spiritul 

îşi îndreptează atenţiunea şi grija spre un lucru, 

îl ţine cu mult mai bine minte, şi anume din 

cauza pomenită mai sus; deaceia când uneşti cu 

atenţiunea metoda şi ordinea, atunci după a 

mea, părere, ui făcut tot ce se poate face pentru 

sprijinirea unei memorii slabe. Cine vrea să propuie 

alt drum pentru asta, mai alea însă acela de a 

împovără memoria cu 0 sumedenie de vorbe ale 

altor oameni, vorbe cari pentru cei ce le învaţă 

Pau niciun interes, acela va găsi, cred eu, că
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folosul nu răsplăteşte nici măcar pe jumătate 
timpul întrebuințat şi truda depusă, 

(2) Cu acestea însă nu vreau să zic că memoria 
copiilor nu trebue exercitată nici întrun fel. Sunt 
de părere că trebue să dăm ocupaţie memoriei, 
însă nu printr'o mecanică învăţare derost a pa- 
gini întregi din cărţi, cari, dupăce odată lecţia e 
spusă şi tema făcută, sunt aruncate uitării şi rămân 
pe veci nebăgate în seamă. Cu asta nu înaintăm 
nici memoria nici mintea. Am arătat mai sus 1) 
ce trebue să înveţe ei din autori: dupăce li ga 
familiarizat memoria cu atari sentinţe înțelepte şi 
pline de învăţătură, nu trebue să-i lăsăm ca să le 
uite iarăş, ci să le cerem socoteală adeseori despre 
ele, căci prin ele —afară de folosul ce-l pot aveă 
acele sentinţe pentru vieaţa lor viitoare, ca ob- 
servări şi regule practice-— ei pot fi îndrumați să 
reflecteze adeseori şi să-şi evoce în minte cele ce 
au să le păstreze în memorie şi tocmai acesta e 
singurul mijloc de a face memoria sprintenă şi 
dibace. Obicinuinţa cu reflexiunea deasă le va păzi 
sufletul de alergarea încolo şi încoace fără de nici | 
un plan şi le va opri gândurile dela visuri ne- 
rodnice şi lipsite de anumit obiect. Deaceia bine 
este să i se deă zilnice câte cevă să înveţe deroat, 
însă totdeauna ce este în sineşi vrednic de a fi 
reţinut în memorie şi ce ai vrea şi tu ca să aibă 
mereu prezent în suflet, oridecâteori ai cer= 
cetă tu dacă-l au, sau oridecâteori ar vieă ei 
înşişi să vadă de-l au. Aceasta îi va sili să-şi 
întoarcă mereu gi mereu acasă gândurile, şi aceasta 
este şi cea mai bună obicinuință intelectuală pe 
care le-o putem dori. 

  

1) $ 175 Ia sfârşit,
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$ 177. Deci sub paza și povăţuirea oricui ar fi 

pus un copil pe timpul când e încă fraged şi 

lesne de format, acesta în tot cazul tre- 

bue să fie un bărbai care să privească Latina 

limba latină şi. limbile ca partea cea 

mai de puţină importanţă a educaţiunii, 

un bărbat care să ştie cât demult trebue să pre” 

ferăm virtutea şi un suflet bine format, oricărui 

fel de ştiinţă și de cunoştinţe de limbi, si care 

să-şi facă drept primă datorie a sa să formeze 

sufletul copilului şi să-i deă o constituţiune corectă, * 

Dacă a făcut-o asta, atunci ea, chiar dacă ar fi 

fost neglijate toate celelalte, le va aduce pe toate 

la timpul potrivit; dar dacă ea nu există sau nu 

e aşă de consolidată, încât să ţie departe toate 

pornirile rele şi vicioase, atunci şi limbile şi ştiin= 

țele şi toate celelalte cuceriri ale educaţiunii vor 

fi nu numai zadarnice, dar vor face şi pe om mai 

rău şi mai primejdios. De-am face ori cât am 

face de mare lucru din învăţarea limbii latine, 

privind-o ca afacerea cea mai de căpetenie şi mai 

grea, a educaţiunii: mamă-sa, îl poate învăţă singură 

acest lucru 1), dacă întrebuinţează cu el zilnie 

numai câte două ori trei ceasuri şi dacă ar vrea 

să citească împreună evangheliştii latineşte. Pentru- 

că ea n'are decât să cumpere un Testament Nou 

şi să roage pe cinevă să-i însemneze silaba penul- 

ţimă în cuvintele de mai multe silabe, în care 

accentul cade pe acea silabă — și atâta îi ajunge 

ca, să-i reguleze rogtirea şi accentuarea, cuvintelor 

— şi să citească zilnice în evangelii, şi nu mă în- 

doiese că are să înţeleagă textul latin. Iar dacă 
  

  

1) Aşă a făcut doamna Mashar, dupăcum spune Locke. ka a 

învăţat pe fiul său latina, fără ca să tie ea însăşi latineşte, când 

a început cu el. Copilul eră de 9 ani.
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odată pricepe latineşte evangheliştii, ea poate tot 
într'acest fel să citească fabulele lui Esop, să treacă 
apoi la Eutropiu, la Iustin şi la alte cărţi. Eu nu 
spui exemplul ca o părere, cum s'ar putea face 
lucrul după fantazia mea, ci ca un fapt real ce 
sa, petrecut sub ochii mei, așă că în felul acesta 
copilul a învăţat fără greutate limba, latină, 

(2) Dar să mă întore la ceiace aveam de spus: 
Cine îşi iă sarcina să atragă tineri, mai alea oa- 
meni nobili, acela trebue să aibă mai mult în sine 
decât latina, mai mult chiar decât o cunoştinţă cu 
ştiinţele libere. El trebue să fie o personalitate cu 
virtuţi eminente şi cu discernământ şi pelângă o 
minte sănătoasă să aibă un temperament fericit 
şi dibăcia de-a se ţineă în contact mereu cu elevul 
său întrun fel demn, plăcut şi prietenos. Dar 
despre asta am vorbit amănunţit întralt loc ?), 

$ 176. (1) Petimpul când copilul în vaţă limba fran- 
ceză şi cea latină, poate fi introdus, cum am spus?) 
şi în aritmetică, geografie, cronologie, 
astorie şi geometrie. Căci dacă el le în- i 
vaţă acestea în limba franceză ori cea Geografia 
latină, deîndatăce incepe să priceapă 
vreuna dintre ele, atunci câștigă deoparte cunos- 

_ținţe şi întraceste studii şi dealtă parte şi de- 
prindere tot mai multă a limbii. 

(2) Inceputul, cred eu, trebue să-l facem cu geo- 
gratia, pentrucă eunoştiinţa formei pământului, a po- ziţiei şi hotarelor celor patru continente 3) apoi a tegatelor singuratice și a ţărilor este o simplă deprindere a ochilor şi a memoriei; copilul, deci, 
    

139%. 
2) $ 166, * 
3) Cu toate că Australia eră cunoscută în veacul al gasespre- zecilea din felurite veşti, totug ea a fost descoperită ca adevăraţ continent abiă prin călătoriile lui Cooks (1768—1780). -
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le învaţă cu plăcere şi le reţine. Asta e aşă de 

sigur, şi iată un exemplu: Eu trăiam în casă cu 

un copil pe care mamă-sa l-a instruit, în modul 

acesta, în geografie așă de bine, încât el cunoşteă 

marginile celor patru continente, puteă, să arate 

numai decât pe glob orice ţară sau pe hartă ori- 

„ce district al Angliei, ştiă râurile mai mari, pro- 

montoriile, strâmtorile de mare şi golfurile lumii 

şi puteă află latitudinea și longitudinea oricărui 

punct, toate acestea, înainte de-a fi împlinit şase 

ani. Dar cu aceste lucruri, pe cari el le-a învăţat 

din vedere şi le-a reţinut în memorie prin deprin- 

dere, fireşte că nu sa făcut totul ce se poate în- 

văţă pe un glob. Totuş e un pas însemnat şi 0 

pregătire care îi va înlesni cu mult pe toate cele- 

lalte cari au să vie, când priceperea, sa va fi odată 

matură îndeajuns. Pelângă acestea, timpul petrecut 

cu acest studiu e cel puţin pentru moment timp 

câştigat, şi aşă duci copilul fără să bage de seamă 

la învăţarea limbii prin plăcerea ce-o simte de-a 

învăţă, lucrurile. 

$ 179. Dupăce şi-a întipărit în memorie părţile 

naturale ale globului, e timpul să începem cu 

aritmetica. Când zie părţi naturale. 

ale globului, înţeleg complexele de iimaţina. 

țări gi de "mări după felurita lor așe- Aritmetica 

zare, dupăcum le vedem ca bine dg- 

osebite părţi ale pământului, având nume felurite, 

cu excluderea deocamdată a liniilor inventate şi, 

artificiale, pe cari le născocese oamenii şi cari 

sunt: primite numai ca necesarii unei desfășurări 

mai departe a ştiinţii *). 

  

1) Locke înţelege liniile convenţionale cari despart d. e. statele, 

apoi liniile matematice ale astronomiei, meridiane, paralele, eclip- . 

tică etc.
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$ 160. (1) Aritmetica este cel mai uşor fel de 
activităte abstractă a minţii şi deaceia şi este ea 
cea dintâia pe care deobicei o cuprinde spiritul 
şi cu care el se împrietenește mai iute, iar ea pe 
toate terenurile vieţii practice este de un folos 
aşă de general, încât fără de ea mai că nu se 
poate :face nimic. E lucru peste orice discuţie: 
nimeni nu poate aveă în matematică prea multe 
ori prea temeinice cunoştinţe. Deaceia trebue să 
începem cu deprinderea în numărare, de îndatăce - 
copilul a ajuns în stare de-a pricepe, şi să ne 
ocupăm zilnic de el până ce ajunge maestru în 
numeri. Dupăce copilul pricepe adunarea şi scd- 
derea, poate fi introdus mai departe în geografie; 
dupăce cunoaşte polii, zonele, cercurele, paralele 
şi meridianele, putem să-l familiarizăm cu Zongi= 
tudinea şi latitudinea, aşă ca să se deprindă a 
ști cum să întrebuinţeze hărţile şi după numerii 
puși pe marginile lor să cunoască poziţiunea geo- 
grafică a ţărilor şi să ştie află şi pe glob. După- 
ce a dobândit o dibăcie întrastea, 
putem să-l introducem în geografia : cerului, aşă. că dupăce mai repetăm Astronomie 
cu el odată toate cercurile cu 9 deo- 
sebită privire a eclipticei sau a zodiacului, ca să-şi. 
întipărească o icoană limpeda şi lămurită despre 
toate, putem să-l învăţăm forma şi poziţia felu- 
ritelor constelaţiuni, pe cari mai întâi i le arătăm 
pe glob şi apoi pe cer. 

(2) Dupăce cunoaşte cumsecade constelaţiunile 
emisferei noastre, poţi îucepe să-i dai câtevă no- țiuni despre sistemul planetar, şi aici ar fi bine să-i desemnezi o schiță a sistemului lui Copernie şi să-i arăţi pe ea poziţia, planetelor, să-i explici depărtările relative ale lor dela, soare, centrul or-
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bitelor lor. Aceasta îl va pregăti pe drumul cel 
mai uşor şi mai firesc pentru priceperea, mişcării 
şi a teoriei nașterii planetelor. Pentrucă acum, 

astronomii nu se mai îndoiesc deloc de rotirea 

planetelor pelângă soare, e cu cale lucru ca el să 
iă ca bază această bipoteză, care pentru începători 

nu numai că e cea mai simplă şi mai lesne de 

înţeles, dar și fiindcă în sineşi e cea mai verosi- 

milă. Insă şi aci, ca pe toate celelalte tărâmuri ale 

învăţământului, trebue să băgăm bine de seamă, 

că totdeauna cu copiii să începem cu cele mai 

simple, să-i învăţăm cât se poate de puţin într'a- 

ceia lecţie şi ceiace învăţăm să le-o înfigem bine 

în cap înainte de a trece lă cele apropiate. Să le 

dai la început o idee simplă, şi vezi ca pe-aceasia 

go cuprindă bine şi so înţeleagă corect, mai 

înainte de-a merge mai departe, apoi adaoge oare- 

care altă idee tot așă de simplă, care zace mai 

apropiată pe drumul ce duce la scop, şi dacă pro- 

păşeşti aşă precaut şi pe nesimţite, priceperea 

copiilor se va deschide, fără zăpăcire şi dezori- 

entare, şi ideile” lor se vor întinde mai departe 

decât ai aşteptă dela ei. Şi dupăce unul a învăţat 

odată cevă, atunci nu e mijloe mai potrivit de-a-i 

întări în memorie cele învăţate şi de-a-l încurajă 

spre mai departe învăţătură decât să-l laşi ca 

însăşi el să înveţe pe alţii *). 
$ 181. (1) Când apoi ajunge cu globul aşă de 

familiar, precum am arătat mai sus, e în stare 

acum să facă puţină încercare şi în geometrie, şi 

1) Invăţământul numit, dela Bel? şi Lancaster încoace, nepo- 

trivit ca cînvăţământ reciproe». Istoria asestui învățământ arată 

pe Qaintillianus ca pe cel dințâi care Va recomandat. Dealtfel 

tosuşi Locke trebue privit ca un introducător al lui.
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cred că e deajuns dacă petreci cu el cele gase 
cărţi dintâi ale lui Euclid. Pentrucă | 
eu întrun fel oarecare mă cam în- : 
doiese dacă mai mult decât atâta ar Geometrie 
fi ori nu de folos şi de trebuință 
pentru un om al vieții practice. Cel puţin, presu- 
punând că are dispoziţii şi talent pentru geometrie, 
dacă a învăţat atâta. cu instructorul, va fi în 
stare să înveţe mai departe și fără el. 

(2). Globurile trebue deci studiate şi anume . 
ioarte cu grijă, și eu cred că se poate începe cu 
asta, foarte de timpuriu, fireşte numai dacă edu- 
catorul bagă de seamă gi deosibeşte ce e în stare 
un copil să știe și ce nu; iar pentru asta poate 
valoră ca; regulă, care poate se va “dovedi binigor, 
anume că pe copil îl putem învăţă toate câte îi 

- cad în simţuri, mai ales întral văzului, întrucât 
li-e şi memoria exercitate. Astfel, un copil poate 
învăţă pe glob din anii cei mai tineri, care este 
equatorul, care meridianele, unde e Europa, unde 
Anglia ete. şi toate aşă de încurând pecât de 
curând își cunoaște odaia în care locueşte; numai 
să fim cu băgare de seamă să nu-l învăţăm prea - 
multe deodâtă şi să nw-i dam nimic nou pânăce 
nu cunoaște temeinic şi nu și-a fixat în memorie 
cele de mai înainte. - 

$ 182. Cu geografia trebue să meargă paralel 
Cronologia. Eu înţeleg partea generală a ei, aşă, 

„ca el să aibă în cap un conspect al întregului 
curs şi al feluritelor epoci mai însemnate cari se 
primesc în istorie. Fără de aceste două, adică 
fără geografie şi cronologie, istoria (care este 
cea dintâi învățătoare a înţelepciunii şi a ştiinţei 
civile şi ar trebui să fie adevăratul studiu al 
unui burghez sau al unui om cu carieră practică)
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se va întipări în memorie foarte slab şi va fi 

de puţin folos rămânând numai 0 îngrămădire 

de fapte, asvâslite claie pe grămadă, fără ordine și 

putere de-a povăţui. Printraceste două se înşiră clar 

faptele oamenilor în adevăratele lor epoce şi ţi- 

nuturi, iar prin acest aranjament ele nu numai că 

se pot ţineă în memorie mai lesne, ci în ordinea. 

lor firească sunt în stare şi singuratice să dea 

prilej a face acele observaţiuni cari fac pe bărbatul 

ce le judecă mai bun şi mai capabil. 

$ 183. Când vorbese de cronologie ca de o 

știință!) în care copilul tău trebue să aibă cu- - 

noştinţe temeinice, eu nu înţeleg acele mici gâlcevi 

cari sunt proprii ale ei. Aceste sunt fără de sfârşit 

şi de aşă de puţină însemnătate pentru un burghez, 

incât ele nici au merită o cercetare amănunțită, 

chiar şi dacă ar fi de aşă fel încât par fi nicio 

greutate să găseşti deciziunea. Deaceia trebue să 

te fereşii cu totul de tot acel sgomot al savanților 

şi de fumul cronologiei. Cea mai folositoare carte 

ce-am văzut-o eu pe acest teren este un mic tratat 

de Strauchius, care sub titlul Breviarium chro- 

nologicum e tipărit în octav mic?); din el se poate 

alege tot ceiace trebue neapărat să înveţe din cro- 

nologie un tânăr burghez, pentrucă un şcolar nu 

trebue încărcat cu toate câte cuprinde această carte. 

%| are acolo cele mai însemnate epoce, şi mai po- 

trivite scopului, toate reduse la epoca periodului 

duliam, care este metodul cel mai uşor, cel mai 

    

1) Cronnlogia a fost disciplina de scoală până la sfârşitul vea- 

eului al XVIII-lea. Ea enprindeă faptele istorice în anumite 

grupe și epoce. Impărțirea eră foarte capricioasă, Condellae (1775) 

_4a Istoria sn împarte aşă: “antâiul period, până la potop; al pa- 

trulea period până la 1088 d. Cr. : - 

2) O carte câre în veacul XVII eră mult azitată şi în Francia, 

Ea apăruse în Germania pela 1630.
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simplu și mai sigur de care te poți servi în cro- 
nologie. Pelângă acest tratat a lui Strauchius ge 
mai pot luă şi tablele lvi Hebicus, ca o carte la 
care trebue să alergi în toate ocaziunile ?). 

$ 184. Precum nu e nimic mai instructiv, aşă 
nu e nimic mai distractiv decât istoria. Ca in- 
structivă se recoomandă adulţilor, ca dis- 
tractivă e mai potrivită pentru oamenii Istoria 
tineri, cărora trebue să li se dea în mână, 
o . istorie oarecare scrisă latineşște, de | 
îndatăce cunosc cronologia şi sunt familiari cu 
feluritele ere ce se întrebuinţează în țările noastre 
şi sunt în stare să le reducă pe toate la periodul 
iulian. Alegerea trebue să se facă după uşurinţa 
stilului; pentrucă ori de unde ar începe copilul, 
cronologia îl apără de zăpăceală, iar duleeaţa su- 
biectului îi este o încurajare de a ceti, aşă că în- 
ţelege cuvintele pe neobservate, fără de chinuirea 
şi truda, aceia pe care-o îndură copiii, când li se 
dau cărţi cari întrec puterea priceperii lor, cum 
sunt oratorii şi poeţii latini, numai ca să înveţe 
limba din ei. Dupăce a isprăvit de cetit pe cei 
uşori, cum ar fi Zustin, Futropiu, Quintu, Curtiu 
3. a. atunci greutatea celor ce vin numai decât 
după aceștia nu-i va fi grea povară: el poate 
într'acest chip, progresând cu încetul, să ajungă 
dela, cei mai simpli şi mai ușori istorici Până la cetirea celor mai grei şi mai învăţaţi autori latini, 
precum sunt Zulliu, (Cicero) Vergiliu şi Horaţiu, 
-$ 185. Dacă el a învăţat cunoştinţa despre vip 

  

1) Helvicus (german, Cristo Helwig) un profesor foarte în- văţat şi de un caracter fără pată. Tablele lui cronologice s'au tipărit la 1600 în Germania, dar în scurtă vreme sau introdus în tot Apusul, 
.



81 

  

tute, chiar dela început, mai mult prin deprindere 
decât prin regule, şi în toate cazurile 
câte sunt pe măsura priceperii lui, şi Etica 
dacă sa făcut la el obicinuinţă să nă- 
zuiască nu spre mulţămirea poftelor sale, . 
ci spre un nume bun, atunci eu nu ştiu dacă mai 
trebue să celească alte explicări morale, afară de 
celea ce le găseste în biblie, sau dacă trebue să-i 
mai dai de cetit vr'un sistem de etică oarecare, 
până la vremea când el va puteă ceti Oficuile lui 
Cicero, nu ca un şcolar, ca să înveţe latinește, ci 
ca un bărbat, care vrea să se aprofundeze în prin- 
cipiile şi percepiele virtuţii ca să-şi poată regulă 
după ele vieaţa 1). 

$ 186. Iar dupăce a studiat cum se cuvine: Ofi- 
ciile lui Cicero şi a luat pelângă ele cartea De 
officio homanis “et civis a lui Pufen- | 
dorf, e timpul să cetească De ture i 
bell, et pacia a lui Grotius, sau Dreptul civil 

o carte poate de preferat amândo- - 
rora, De sure naturali, et gentium, în care el va 
află învățături despre drepturile naturale ale o- 
mului, despre forma primitivă şi despre funda- 

mentele societăţii și despre datoriile ce isvorese 
din ele?); această parte generală a dreptului civil 
    

1) Locke recomandă în chestia aceasta cartea lui Cicero şi căr- 
ţile lui Pufendori ( $ 186 ) dar mai ales ceeiace ne învaţă Noul 
Festament». Pentrucă zice el «nu e nicio îndatorire morală pe 

care Hristos să nu o fi cerut expres adepților săi fie însuși el, 
fie ici şi colo, fie prin apostolii săi». 

2) Hugo Grotius (1573--1645) cunoscut prin talentele-i extra- 
ordinare şi o uimitoare ştiinţă, a scris în Franţa la 1623 cartea 
sa: Despre dreptul răzhoiului și al păcii, care multă vreme a fost 

temelia Dreptului modern al ginţilor, și a fost tradusă încurând 

în toate limbile europene; — Samuel Pufendorf (1632—1694) în 

Germania, om foazte învăţat. Cartea lui: Dreptul natural şi Dreptul 

ginţilor, scrisă în Suedia tratează mai amănunţit principiile decâţ 

Grotius, care a avut în vedere mai mult partea practică,
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şi istoria sunt studii pe care un târăr nobil nu 
trebue să le frunzărească, ci să li se dedice cu 
stăruinţă şi să nu se mai despartă de ele. Un 
tânăr virtuos și cu bune moravuri, care e fami- 
liar cu partea generală a dreptului civil (care nu 
se ocupă cu şicanele gâlcevilor de drept privat, ci 
cu afacerile şi cu relaţiunile reciproce ale naţiu- 
nilor culte în genere, bazate pe cerinţele raţiunii) 
care, mai departe, pricepe bine latineşte şi are o 
scrisoare bună, acela poate ieşi în lumea mare cu 
încredere fermă că va găsi ori şi unde ocupa- 
ţiune şi stimă. 

$ 187. Ar fi lucru straniu de auzit că un nobil 
englez poate să fie un neștiutor al legilor patriei 
sale. Aceasta ar fi, în orice funcţie ce sar află, 
aşă de inadmisibil, încât eu dela judele de pace 
până la ministru nu ştiu nici o funcţie pe care 
ar puteă, s'o ocupe fără de-a şti le- 
gile. Eu nu vorbese aci de tertipu- ialați 
rile şi boclucurile şi suptilităţile Legislaţiunea 
paragrafelor de legi: un bărbat a 
cărui datorie este să caute dreapta măsură a drep- 
tăţii şi a nedreptăţii şi nu arta dea ocoli peuna, 
iar în făptuirea celeilalte a se sti adăposti în si- 
guranță, trebue să stea tot atât de departe de un 
atare studiu al paragrafelor, pecât de cu zel trebuie 
să se dedice acelui studiu al legilor prin care el 
poate fi folositor patriei. Iar drumul cel adevărat 
pentru un bărbat nobil, care vrea să studieze le- 
gislaţiunea noastră fără de gândul de-a şi face din ea 
carieră, este aceasta, după părerea mea: gă- şi câg- 
tige din cărţile vechi ale Dreptului comun o cu- 
noştinţă limpede a constituţiunii noastre engleze 
şi a administraţiunii statului, şi apoi să studieze 
câțivă seriitori mai noui cari dau despre adminis-
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traţiune o expunere după cărţile cele vechi. [)upă- 

ce şi-a câştigat într'astea o intuiţiune justă, poate 

să citească istoria noastră şi la domnia fiecărui 

rege să studieze legile ce sau promulgat într'a- 

ceastă domnie. Astfel va câştigă o privire în spi- 

ritul legilor noastre de stat şi va cunoaște ade- 

văratul motiv din care ele au izvorit, precum şi 

însemnătatea, ce li se cuvine. 

$ 188. Retorica şi Logica fiind artele cari, în me- 

todul tradiţional, urmează numai decât după grama- 

tică î), poate să pară lucru de mirare că eu am vor- 

bit aşă de puţin deepre ele. 

Cauza zace în puţinul folos ce-l i0ă ei ină 

pot trage din ele tinerii. Pen- Logica ȘI retorică 

trucă eu am .văzut rar, sau 

niciodată, vrun om care prin studiul regulelor, 

pe care pretind aceste ştiinţe că le-ar fi propo- 

văduind, să ajungă la destoinicia de-a judecă drept 

şi de-a vorbi bine; deaceia eu aș vrea ca un tânăr 

nobil să-şi câştige numai o privire generală în 

introducerile cele mai concise care se pot găsi, fără să 

zăbovească prea îndelung la speculaţiunile şi la 

studiul acestor formalităţi. Coreeta judecată se ba- 

zează pe cevă cu totul alta decât pe praedica- 

menta şi praedicabiha şi nu stă nici măcar în 

aceia că vorbeşti în modo et figuris?). Dealtfel 

nu stă în scopul meu ca deocamdată să mă întind 

mai departe asupra acestei teme. Şi ca să ne în- 

toarcem la cele ce am de spus, lasă pe fiul tău, 

1) Liceul cuprindea şapte studii, în şapte ani: Gramatica, 

Dialectica (logica) şi retorica în cursul inferior (numit trivium): 

Muxica, Aritmetica, Geometria, Astronomia, în Quadrivium. 

2) Logica formală trage coneluziuni în faguris et modo. Praedi- 

camenta sunt în logica veche, ceiace am numi noi categorii, lar 

praedicabilia sunt cele 5 predicate ale oricăroi lucru : gen, specie, 

diferenţă, proprietate şi aceidenţă,
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dacă vrei ca el să cugete logic, să cetească pe 
Cfallingworih !) şi dacă vrei ca el să vorbească 
bine, fă 1 să fie acasă la el în Cicero, ca să-i dai 
o noţiune dreaptă despre elocință, şi lasă-l să ce- 
tească apoi cărţi bune scrise englezește, spre a-şi 
perfecţionă, stilul în cea mai curată limbă a noastră. 

$ 189. Dacă folosul şi scopul gândirii logice stă 
întraceia că ai reprezentări corecte şi o judecată 
dreaptă despre lucruri, ca, să deosibeşti între adevăr 
şi rătăcire, între drept şi nedrept şi deci, să lucrezi 
în consecință, atunci nu lăsă, pe fiul tău să se 
cultive în arta şi în chiţibuşeria discutării, fie prin 
propria, deprindere, fie prin admirarea, altora, dacă 
nu vrei să ai, în loe de un bărbat util, un gâlce- 
vitor nerod, un încăpățânat învârtitor de vorbe, 
care se mândreşte cu prostia că contrazice pe toţi 
şi ceiace e mai rău, un om care veșnice îţi sare 
cu <aici se naște întrebarea» în orice lucru şi 
crede că oamenii nu deaceia discută ca să afle 
adevărul ci numai ca să biruiască în disputaţiuni. 
Nimic nu poate fi mai mojicese lucru și mai de 
urgisit pentru un om nobil sau pentru oricine care 
se ţine că e fiinţă cu rațiune, decât a nu se supune 
raţiunii evidente şi argumentelor doveditoare. Este 
lucru pe lume ca să se împace mai puţin cu o 
convorbire cuviincioasă și cu scopul final al oricărei 
discuţiuni, decât a nu voi să primeşti niciun fel 
de replică, de-ar fi ea, oricât de concludentă şi de 
împăciuitoare, ci să dai înainte mereu cu disputa, 
tot înainte câtă vreme cuvintele cu două înţelesuri 
îţi mai pot da un termen (medius terminus) ca, 

  

*) W. Chillingworth n, 1602 a fost multă vreme jezuit, apoi de- veni protestant apărând cele mai liberale idei, întocmai ca Locke. A cris mult, „Felul său de a argumentă e foarte clar, stilul lui și în formă și în fond, demn de-a îi luat ca model,
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motiv de ceartă pentru tine și ca prilej de distin- 
gere pentru celălalt; dacă cele ce spui se ţin de 
obiect ori nu, dacă au vr'un sensori sunt neghiobie 
curată, dacă se potrivesc ori nu cele ce-a spus 
celălalt mai înainte, asta nu se întreabă. Căci asta 
e, spus pe scurt, metodul şi coroana unei dispute, 
că oponentul nu primeşte nici o replică, iar cel: 
ce a spus teza nu se lasă biruit de niciun contra 
argument. Asta nare voie so facă niciunul nici 
altul, chiar daar da de râpă toată ştiinţa din 
lume şi tot adevărul, dacă nu vrea cumvă şi unul 
şi altul să treacă în ochii lumii drept un mizerabil 
papă-lapte tras pe sfoară, şi dacă nu consimte să 
i se arunce în obraz ruşinea rușinilor că el nue 
în stare să susţie vecinic ceiace a afirmat odată: 
pentrucă tocmai asta, este scopul principal și gloria 
disputării. 

Adevărul însă trebue aflat şi sprijinit printi'o ma- 
tură şi adevărată observare a lucrurilor, nu însă 
prin regule artificiale şi metoade ale argumentării: 
aceste nu duc pe om la descoperirea adevărului, 
ci la întrebuințare înşelătoarea a cuvintelor cu două 
înţelesuri, ceiace este cel. mai ofensator şi mai ne- 
suferit fel de convorbire şi-i şade foarte rău şi unui 
nobil şi oricui care iubeşte în toţi oamenii gi În 
toate lucrurile adevărul. 

(2) Abiă se găseşte un mai mare defect la un 
om nobil decât acela că nu ştie să se exprime 
bine fie vorbind, fie scriind. Bu nu îndrăznesc să 
pui cititorului meu întrebarea dacă nu cunoaște 

pe foarte mulţi cari trăiesc pe moşia, lor moştenită 
gi astfel deodată cu numele pretind că an şi în- 
suşirile unui nobil, dar cari nu pot povesti bine 
nici măcar o: întâmplare, necum să fie în stare să 
vorbească limpede şi convingător într'o afacere
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oarecare. Asta nu mi se pare atâta un defect al 
lor, cât al educaţiunii; pentrucă aici trebue să 
dau fără părtinire dreptate compatrioților mei, că, 
acolo unde vreau ei să: fie lucru făcut, apoi .nu-i 
întrece nimeni dintre popoarele vecine, pecât văd 
eu. Da, compatrioţii mei învaţă şi retorică, numai 
că nu cum şă se exprime vorbind ori scriind în 
limba de care se servesc zilnic, ci în limba latină, 
caşi când numirile figurilor, cu cari îşi împodobese 
cuvântările lor aceia cari pricep arta de-a vorbi, 
ar fi tot una cu arta şi dexteritatea de a vorbi - 
bine! Această artă, ca și toate celelalte ale vieţii 
practice, nu se poate învăță prin împărtăşirea 
câtorvă sau chiar a multor regule, ci prin exer- 
ciţiu şi prin sârguinţă după măsura regulelor bune 
sau şi mai bine, a modelelor bune, pânăce lucrul 
ne devine obicinuință şi ne dă dibăcia de a-l face 
cum ge cade !). 

(3) Deaceia cred că e bine să punem copiii, de- 
îndatăce sunt în stare so facă, să povestească 
vr'o istorioază oarecare cunoscută de ei 
şi să le cercetăm dintâi greşelile cele Stilul 
mai evidente, pe cari le fac când rezu- 
mează cevă după felul lor. Dupăce am . 
îndreptat aceste greşeli, vom contină să le arătăm 
şi altele, pânăce i-am scăpat de toate, sau cel 
puţin de cele mai mari. lar dupăce vor fi putând 
povesti bine istorioare, putem să-i punem să le 
şi scrie. Fabulele lui Esop, aproape singura carte 
potrivită pentru copii, pe care o cunosc ev, le 
poate da bunul material pentru deprinderile acestea, 
în limba, engleză, şi totodată le servesc şi ca ma= 
nual de cetire şi de traducere în ce priveşte în- 

1) Despre trebuința de-a ne deprinde sistematic în limba ma- 
ternă vezi $ 108 și 174.
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văţarea limbii latine. IDupăce au biruit greșelele 
gramaticale pot acum să rânduiască diferitele părţi 
ale unei istorioare într'o vorbire înlănţuită şi curgă- 
toare, fără de a întrebuință în traducere expre- 

siuni anoste şi neîndemânatice, ceiace deobicei 

se întâmplă: atunci, dacă vrem să-l perfecţionăm 
în arta vorbirii— şi acesta, este întradevăr primul 

pas spre elocvenţă şi n'are trebuinţă de niciun 

talent inventiv — să-i punem să cetească pe Cicero 
şi, prin aplicarea regulelor ce le dă acest maestru 
al oratoriei în Cartea I de inventione $ 20 1) să 

le arătăm în ce siă îndemânarea și farmecul unei 

povestiri frumoase, după feluritele subiecte şi 

tendinţe ale ei. Putem găsi exeriple potrivite pentru 
toate acele regule, și le putem arătă cum au a- 

„plicat gi alţii regulele. Seriitorii vechi clasici ne 
dau o mulţime de atari exemple, pe cari copiii nu 

trebue să le traducă numai, ci să le aibă ca 

modele zilnice pentru imitare. 
4) Dupăce pot serie englezeşte cum se cuvine, 

întrun chip ales, ordonat, curgător, şi au dobândit o 
îndestulătoare dibăcie în stilul narativ, putem conti- 
nuă cu ei în compunerea scrisorilor. In acestea 
însă să nu aşteptăm dela ei fraze spi- 
rituale şi ceremonioase, ci numai să ex- Serisori 

prime idei în mod limpede, înlănţuit şi “ 
ordonat. Dupăce îşi vor fi câştigat dex- - 
teritate, le putem da ca exemplu, spre a-i obicinui 
şi cu un avânt mai fnalt al ideilor, pe Voi- 
ture?) ca să vadă cum pot să-şi amuzeze pri- 
etenii îndepărtați întrun ton politicos, vesel, 

1) Vezi $ 156. , 
2) După scrisorile lui Cicero, nimeni n'a avut mai mate: vază 

ca maestru al stilului epistolar decât V. Voiture (n. 1598), Proza 

engleză sta peatunci foarte rău; toată literatura eră sub înflu- 

enţă franceză, - ,
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şi plăcut; mai departe scrisorile lui Cicero, ca 
modelul cel mai bun pentru contactul social ori 
negustoresc. Scrisorile sunt aşă de trebuincioase, 
în toate împrejurările vieţii, încât niciun nobil 
nu se poate scuti de-a nu fi deprins într'acest 
soi de literatură. Zilnic îl vor sili prilejurile să 
întrebuinţeze condeiul; iar prin felul cum serie, 
lăsând la o parte urmările ce pot izvort dintro 
îndemânare mai mare ori mai mică în învârtirea 
afacerilor sale, el este expus totdeauna unei jude- 
căţi mai aspre în ce-i priveşte gradul de cultură, 
judecata şi calităţile sale, zic expus mai mult 
decât în cele ce spune cu graiul viu în care gre- 
şelile trecătoare, ce pier de cele mai multe ori 
deodată cu sunetul vorbelor, scapă mai uşor obser- 
vării şi criticei. 

(5). Dacă metodele de educaţiune ar fi urmărit 
adevăratul lor scop atunci nici par fi fost cu 
putinţă de gândit -să se neglijeze aceustă parte 
atât de trebuincioasă, în vreme ce sa pus atât 
pond şi cu atâta stăruinţă şi pretutindeni pe nişte 
compoziţiuni latinești şi pe versuri cu totului tot 
nefolusitoare, chinuind amarnic fantazia copiilor 
peste puterile ei şi împiedicând prin dificultăţi 
nenaturale îmbucurătorul progres al lor în învă- 
țarea limbilor. Insă uzul a voit odată să fie aşă 
şi cine îndrăzneşte să ridice vr'o obiecţiune în 
contra ? N'ar fi întradevăr o cerere nebunească 
oare, ca un dascăl dela ţară, care știe pe degete 
toţi tropii şi toate figurile din retorica lvi Fay= 
naby 1), să se apuce să, înveţe pe copii cum tre- 
bue să se exprime bine în limba, engleză, câtă 

1) La început un aventurier. a ajuns învățător la o şcoală în Londra şi a scris filosofie, făcându-şi oarecare renume. La 1625, a Bcris un Indice retoric acomodat şcoalelor, 

4
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vreme acest lucru este atât de puţin datoria şi 
intenţiunea, lui, încât îl ia înainte în punctul acesta 
mama, copilului, pe care el fireşte că o dispreţuește 
ca incultă, fiindcă n-a'cetit niciun sistem de logică 

-gi de retorică! 
6) Cine serie şi vorbeşte corect face o impre- 

giune plăcută şi câştigă o binevoitoare atenţiune 
pentru cele ce voiește să le spuie, și fiindcă limba 
engleză este aceia în care un 
Englez are să se servească în |: 3 
genere, deaceia trebue să cultive Limba maternă 
mai vârtos limba sa, ca să-și 
supțieze şi să-și desăvârgească stilul cu cea mai 

mare grijă. Dacă un om vorbeşte sau scrie mai 

bine latineşte decât englezeşte 1). putem să-l ad- 
mirăm, vezi bine, însă el va află că e mai cores- 

punzător intenţiunilor sale când se exprimă bine 

în limba sa proprie pe care o întrebuinţează în 

fiece clipă, decât atunci când el de dragul unei 

dexterităţi nefolositoare seceră lauda zadarnică a 

altora. Cultivarea tinerilor noştri în propria lor 

limbă, așă ca ei s'o priceapă temeinic și so stă- 

pânească, o văd pretutindeni atât de nebăgată în 

seamă şi nicăieri nu e măcar cât de puţin îngrijită. 

Dacă la noi oarecine dă pe faţă mai multă corec- 

titate ca deobicei în limba maternă, şi mai multă 

dibăcie, asta o datorește întâmplării sau talentelor 

sale fireşti sau altor oarecari împrejurări, mai 

curând decât educaţiunii sale gau purtării de grijă a 

învățătorului. A-ţi mai bate capul să te interesezi ce 

fel de limbă englezească vorbește sau serie elevul 

tău, asta e sub demnitatea unui bărbat crescut 
——— 

î) La noi Românii mai bine franţuzețte..,



96 

  

între scriitori latini şi greci, chiar dacă el are 
foarte puţine în cap din. aceşti scriitori. Aceste 
sunt limbi savante şi oamenilor savanţi numai cu 
acestea li se cuvine să se ocupe și numai în ele 
să înveţe pe alţii; englezeasca e limba vulgului 
incult. Şi totuş vedem cum înţelepciunea de stat 
a unora dintre vecinii noştri |!) n'a aflat a fi ne- 
demn de îngrijirea publică a înaintă şi chiar a 
premiă cultivarea limbii lor proprii. Imbogăţirea şi 
subțierea limbii lor pentru ei e o solicitudine 
nu dintre cele mai mici; ei au destinat colegii și 
burse în scopul acesta, şi sa stârnit printre ei o 
ioarte mare ambiţiune și emulare în chestiunea 
scrierii corecte, și noi vedem cât de departe au 
ajuns ei şi ce întindere au dat ei unei limbi dintre 
cele mai rele ce se pot cugetă în ţările noastre, 
dacă ne gândim ce-a fost ea mai înainte cu câţivă 
regi. La Romani bărbaţi de cea mai mare însem- 
nătate se deprindeau zilnice în limba lor maternă, 
şi noi aflăm încă pomenite numele unor oratori 
cari au învăţat latineşte pe-o seamă de împărați 
ai Romei, cu toatecă ea le eră limba maternă 2, 

(7) Grecii erau evident şi mai şovinişti în 
limba, lor. Oricare altă limbă afară de a lor eră 
pentru ei barbară, şi aşă se pare că nicio limbă 
străină nu eră studiată și preţuită de acest popor 
învăţat şi ager la minte, cutoatecă nu mai este 

= 

    

1) E vorba mai ales de Francezi, cari peatunci începură a se 
interesă foarte mult de învăţarea limbei materne în şcoale, mai 
alea într'ale Janseniştilor. | 

2) Filosoful Saneca a fost învățătorul lui Nerone ; Quintilianus plătit din bugetul statului, invăţă retorică pe fiii lui Domițian, iar Fronto, un orator.foarte talentat da lecţii de literatură latină 
împăratului Marcu Aureliu,
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nicio îndoială că ştiinţa şi filozofia lor au îm- 

prumutat-o dela alte popoare). 
(8) Eu nu vorbesc aici împotriva limbii latine 

şi a celei greceşti; după a mea părere ela trebuiesc 

studiate şi îndeosebi latina trebue bine pricepută 

de oricare nobil. Dar, ori eu ce limbă sar ocupă 

un tânăr nobil—gşi cu cât pricepe mai multe 

limbi, cu atâta mai bine — aceia, pe care el tre- 

bue s'o studieze ştiinţificeşte şi în care el trebue 

să se străduiască să câştige uşurinţă, claritate şi 

eleganța în expreziuni, trebue să fie limba sa ma- 

ternă şi spre acest scop trebue să facă exerciţii 

zilnice. 

$ 190. O filosofie naturală ca ştiinţă noi încă 

nu avem, după părerea mea şi cred că sunt în- 

dreptăţit a spune că nici nu vom ajunge vr'odată 

să facem din ea o ştiinţă. Operele naturii sunt 

plănuite de o înţelepciune şi lucrează pe căi, care 

atât de mult întrec facultăţile noastre intelectuale 

spre a le descoperi şi atâta puterile noastre su- 

fleteşti spre a le pricepe, încât nu vom fi nicio- 

dată în stare să le aducem sub rubricile unei 

ştiinţe. Filosofia naturală este cunoaşterea, cauzelor 

elementare, a însuşirilor şi a acţiunii lucrurilor în 

gineşi ; -deaceia, socot că ea cuprinde 2 părţi, una 

care se ocupă cu spiritele, cu ființa şi proprie- 

tăţile lor, şi alta cu corpurile. Cea dintâi deobi- . 

cei se încorporează în metafizică ; dar ori sub ce 

rubrică am pune studiul spiritelor, după socotinţa 
    

1) E sdevărat că afară de studiile Dreptului si ale legislaţiunii! 

cari sunt romane, toate științele moderne se bazează pe știința 

grecească, E însă, constatat, că Grecii au luat deagata foarte 

multe cunoştinţe dela Egipteni şi Babiloneni; şi meritul lor e 

numai că au desroltat aceste cunoştinţe şi le-au dat forme 

ştiinţifice, şi mai ales că în scrierile lor ni le-au păstrat.
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mea, el trebue să premeargă studiului corpurilor şi 
a materiei, nu la o ştiinţă care poate fi tratată 
întrun sistem ordonat şi după principii ştiinţiitice, 
ci ca o lărgime a spiritului nostru pentru o mai 
corectă şi mai deplină comprehensiune a lumii in- 
telectuale, la care ne conduce atât raţiunea. cât şi 
revelaţiunea. Și fiindcă cele mai evidente şi mai 
cuprinzătoare descoperiri ce le avem despre alte 
spirite, afară de Dumnezeu şi de sufletul nostru, 
le avem din cer prin revelaţiune, deaceia cred că 
toată învăţătura pe care trebue cel puţin so aibă 
tinerii noştri avem so scoatem din acea, re ve- 
laţiune. Spre acest scop ar fi bine, aşă conchid eu, 
dacă sar face pentru lectura tinerilor o istorisire 
bună a faptelor din biblie; dacă în ca sar primi 
tot. ceiace este potrivit scopului, expus în' adevă- 
rata, ordine a timpurilor, şi sar exclude multe şi 
felurite cari sunt potrivite numai pentru o vârstă 
mai matură, atunci ne-am scăpă de zăpăceala aceia 
ce se produce de obicei prin cetirea seripturii fără 
alegere, aşă cum se citeşte biblia în zilele noa- 
tre“). Astfel am câştigă şi celalt folos, anume că 
prin cetirea neîntreruptă a acelei cărți am aduce 
în spiritul tinerilor o reprezentare şi o credinţă 
despre spirite, fiindcă aceste, în toate câte se po- 
vestesc în scriptură, au atâta de multă acţiune, 
ceiace ar fi şi o bună şcoală pregătitoare pentru 
studiul corpurilor. Căci fără de reprezentarea şi de 
admiterea spiritelor filosofia noastră ar fi nede- 
plină şi defectuoasă într'o parte foarte de căpetenie 

    

1) E vorba de felul cum se citeă biblia, capitol de capitol de- la început până la sfârşit. «Istorisirea» pe care o cete Locke ar îi deci o selecţiune de povestiri biblice, o carte de cetire pentru copii,
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a ei, deoarece ar înlătură studiul celei mai pu- 
ternice şi mai strălucite părţi ale creaţiunii. 

$ 191. Aici şi eu sunt de părerea că arfi bine 
dacă sar face din această istorie biblică un estras 
simplu, care să conţină capitolele cele mai de că- 
petenie şi mai importante, aşă încât copiii să se 
şi familiarizeze cu ele deîndată ce-ar începe a 
celi. Cu toate că asta le-ar aduce de timpuriu o 
anumită reprezentare despre spirite, totuş nu mă 
contrazic cu cele spuse mai sus), că aş dori să 
nu chinuim copiii, până când sunt tineri, cu re- 
prezentări despre spirite; căci acolo am vrut să zice 
că nu socot lucra potrivit ca sufletul lor, încă 
fraged şă' primească impresiuni prea devreme 
aspre strigoi, stafiui şi aparitiuni de spirite, cu 

cari îngrijitoarele şi cei deprinprejur sperie. copiii 
ca să stoarcă supunere la poruncile lor, ceiace se 
dovedeşte ca o mare pagubă pentru toată vieaţa 
lor de mai târziu, deoarece le umple sufletul cu 
spaimă, cu groază, cu slăbie și superstiţiuni şi 
astfel când ies în lume şi în societate, se simt 
blazaţi şi se ruşinează şi așă se întâmplă nu ara- 
reori că ei, spre a se vindecă de tot (cum cred ei) 
şi spre a se mântui de opovară ce i- a apăsat 
așă de greu atâta vreme, se Japădă de ori şi ce 
credinţă în spirite de orice fel şi astfel cad în 
contrar, care e cu mult mai rău. - 

$ 192. Motivul, pentru care eu aş vrea să pui 
_ studiul acesta înaintea studiului corpurilor şi pentru 

care aş dori să. văd adânc sădită învăţătura gcrip- 
turii în copii, mai înainte de a-i introduce în 
filozofia naturală, este că materia, un lucru 

1) Ş 137 şi urm,
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cu care sunt necontenit ocupate toate simţu- 
rile noastre, atât de aplecată este de a luă su- 
fletul în stăpânire şi să excludă tote celelalte fiinţe 
câte: nu sunt materie, încât prejudecata ce se spri- 
jineşte pe atare temei nu lasă adeseori nici un spaţiu 
pentru admiterea spiritelor sau.a altor oare cari 
fiinţe nemateriale de felul acesta în rerum natural), 

cu toate că e doar lucru evident că numai prin ma- 
terie şi prin mişcare nu se poate explică niciunul 
dintre cele mai însemnate fenomene ale naturii, bună 
oară nici măcar fenomenul general al greutăţii, care 
e cu neputinţă de explicat după a mea părere, prin 
niciun fel de efect natural al materiei şi prin 
niciun fel de altă lege a mișcării, ci numai prin 
voinţa pozitivă a unei ființe mai superioare care 
astfel orândueșşte ?). Şi fiindcă potopul nu se poate 
explică suficient, fără admiterea unei cauze oare- 
care ce zace afară din cursul normal al naturii, 
eu las la aprecierea altora consideraţiunea dacă 
admiterea, că Dumnezeu a ridicat mai sus pentru 
anumit timp centrul de greutate în pământ — un 
lucru tot aşă de comprehensibil ca şi însăși greu- 
tatea” şi, probabil, provocat de o mică schimbare prin 
cauze necunoscute — nu ne-ar puteă da o explicare 
cu mult mai nesilită a potopului lui Noe, decât 
oricare dintre hiptoezele ce s'au inventat până acum 
pentru dezlegarea întrebării. Mi se va face aici 
importanta obiecţiune că acesta ar fi produs numai 

1) «In fiinţa lucrurilor> adică în lumea creată, 
2) Pe vremea lui Lockese pusese bazele unci societăţi academice. 

Părerea tnvățaţilor din acest cere academic asupra naşterii pămân- 
tului e expusă mai ales în cartea lui Bentley. «Nouă teorie a 
pământului» în cars autorul se încearcă să dovedească faptul că 
istoria desroltării pământului, din punet de vedere geologie, în- 
tăreşte spusele biblice despre Creaţie. -
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un potop parţial. Dar dacă odată e primită schint= 

barea punctului central al greutăţii, atunci nu e 

lucru greu să vezi că puterea divină a putut mişcă 

de jur-împrejurul pământului centrul grentăţii ridicat 

tot la aceiaş distanţă dela centrul pământului şi 

prin asta potopul a devenit general — o. ipoteză 

care explică întrun chip cu mult mai nesilit toate 

fenomenele potopului, aşă cum ni le-a spus Moise, 

decât acele multe supoziţiuni îndoielnice de care 

Vau servit mulţi spre a explică potopul. Insă nu 

aici e locul pentru atari argumertări, despre care 

eu aici am vorbit numai în treacăt, ca garăt cât 

de necesar este să mai admitem și altcevă afară 

de materie şi de mişcare, când e vorba să expli- 

căm natura; iar pentru explicarea aceasta repre- 

zentările despre spirite şi despre puterea lor, după 

cum ni le arată biblia, în care atâtea de multe 

lacruri sunt atribuite activităţii lor, ne-ar puteă 

servi ca o potrivită şcoală pregătitoare, lăsând 

pentru o mai potrivită ocaziune de mai târziu 

desroltarea mai completă a acestei ipoteze şi a 

aplicării ei la întregul curs al fenomenelor poto- 

pului precum și la toate greutăţile cari ar mai fi 

în istoria potopului, după cum ni-l descrie biblia. 

$ 193. Dar să ne întoarcem acum la studule 

filozofiei naturale. Deşi e plină lumea de sisteme 

ale acestei filosofii, totuş n'aş puteă afirmă că eu 

aş fi cunogcut vreunul pe care să-l poată învăţă 

un tânăr ca o știință în care el să afle adevăr 

real şi certitudine, ceiace doar au în vedere toate 

ştiinţele. Eu nu trag de aici concluziunea că nu 

trebue să citim pe niciunul dintre ele. Intr'acest 

gecol luminat e necesar pentru un tânăr nobil să 

arunce o privire în unele sisteme, ca să: poată
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vorbi şi el în rând cu lumea despre ele 1); acură 
dacă-i dai să citească sistemul Ini Descartes, *) ca 
unul ce deocamdată are cea mai multă vază, ori 
dacă găsești mai cu scop săi dai numai un scurt 
rezumat și al acestuia şi al altora câţivă ; părerea 
mea e că sistemele de filozotie naturală, care s'au afirmat în ţările noastre, trebue citite, mai mult 
spre a cunoaște fapotezele şi de-a pricepe expre- siunile şi felurile de expunere ale feluriteloc şcoale, decât în speranţa că vei câştigă prin cetirea lor 
0 cunoștință ştiinţifică, îndestulătoare şi generală despre creaţiunile naturii. Numai atâta trebue să-ţi me. spui că modernii corpusculari *) vorbesc în cele mai multe lucruri cu mult mai cu înţeleg decât peripapeticii, cari au stăpânit şeoalele ne- mijlocit înaintea lor. Cine vrea gă meargă mai departe îndărăt şi vrea să cunoască feluritele pă- reri ale celor vechi, poate consultă cartea lui Cudivorih «Intelectuali System» *) în care acest învăţat seriitor a adunat şi a:explicat cu atâta preciziune și cu atâta agerime de spirit părerile filozofilor greci, încât din ea, mai bine decât ori de unde, după cât ajung cunoştinţele mele, se poate 

— 

  

1) Pe atunci eră la modă prin saloane să se întreție societatea vorbind despre pompele de aer şi de încercările fizicale. 2) Filozoful francez (Cartesius) care a pus în vorbele Cogito ergo sum (Cuget, așadară exist) tot adevărul la care se credea pe atunci a ajuns filozofia, 
3) Corpusculari erau numiţi filosofii cari susțineau teoria . ato- milor, că lumeas'acreat in mod meeanie. Peripateticii erau adepții teoriei lui Aristotele. | 
4) Ralph Cudworth (n. 1617 m. 1688) rector al universităţii din Cambridge. La 1678 a publicat opera sa capitală «True Intelea- tual System> care până în zilele noastre e preţuită ca enciclopedie - metafizică şi filozofico-istorică. In ea caută să dovedească că ideeia lui Dumnezeu atotputernic, atotştiutor, atotărept se găseşte mai în toate sistemele filozofice ale celor vechi. In Franţa cartea lui e cunoscută prin extrasele din Bibliotăque choiaie a lui Le Qlere,
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vedeă, pe ce principii şi-au clădit ei sistemele lor 
şi care sunt cele mai de căpetenie hipoteze care 
i-au deosebit pe unul de altul. Insă eu n'aş vrea 
să speriu pe nimeni dela studiul naturii, fiindcă 
toate cunoştinţele ce le avem despre ea, sau e 
cu putinţă să fim în stare să le avem, nu pot fi 
cuprinse într'o singură ştiinţă. Sunt în ea multe 
care aproape sunt necesarii unui tânăr nobil, şi 
sunt multe altele care răsplătese cu îolos și cu 
distracţie truda citirii. Dar aceste lucruri, pe cură 
îmi pare, se găsesc mai curând la acei scriitori, 
cari Sau ocupat maiv mult cu expunerea experi- 
mentelor raţionale şi cu observări, decât numai 
cu expunerea de sisteme speculative. Atari scrieri, 
dintre care multe sunt ale domnului Bogle 1), pe- 
lângă altele care tratează despre economie, cultura 
pomilor, grădinărit, ete, pot fi potrivite pentru 
un nobil, dupăce el a făcut cunoștința cu vro 
câtevă dintre sistemele de filozotie naturală cari 
stăpânesc în prezent. 

$ 194. Cu toate că sistemele de fizică, pe câte 
le cunosc eu, nu te prea atrag să cauţi certitudine 
şi ştiinţă întrun tratat care are pretențiunea să 
ne dea o filozofie naturală în general, începând 
cu cele dintâi principii ale corpurilor, totug in- 
comparabilul Newton ne-a arătat despre matema- 
teci, când ele sunt aplicate pe unele tărâmuri ale 
naturii după principii care justifică fapte, cât de 
departe ne pot dle duce în cunoștința unor anu- 

  

1) Un membru al societăţii academice, poate sufletul ei. 1nul 
dintre corpusculari vestit; chimist, care a desehis acestei ştiinţe 
drum nou, dovedind că chimia n'are scopul de-a alergă după fo- 
loase practice, ci numai după adevăruri științifice, Bazele teoriei 
sale (teoria atomilor) a pus-o la 1666.
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mite provincii, dacă pot zice ușă, ale acestui 
nemărginit univers. Dacă şi alţii ne-ar puteă da 
o expunere așă de temeinică și de clară ale altor 
părţi din natură, cum el ne-a dat despre această 
lume planetară a noastră şi despre cele mai de 
însemnătate fenomere vizibile ale ei în admirabila 
sa carte Philosophiae naturalis principia mathe- 
matica 1), atunci am puteă nădăjdui să avem cu- 
noștinţe mai sigure şi mai demne de crezut de 
cum le avem despre toate părţile acestei minunate 
maşinării.. Deşi sunt puţini aceia cari au atâtea 
cunoştinţe matematice, încât să înţeleagă dovezile 
lui Newton, totuş cartea lui (dupăce cei mai 
exacţi matematicieni care au cercetat acele dovezi 
le-au recunoscut a fi atari) merită se fie citită și 
ea va procură nu puţină lumină și distracţie acelora, 
cari ar dori să priceapă mișcările, proprietăţile şi 
efectele celor mai nfari mase corporale în siste- 
mul nostru solar, şi mau decât să cetească atenţi 
concluziunile în care se pot absolut încrede ca în 
propoziţiuni bine dovedite. 

$ 195. (1). Aceasta este pe scurt ce aveam de 
spus despre educaţiunea unui tânăr nobil; și poate 
că va stârni mirarea că am lăsat la o parte limba 
grecească, cu toate că la Greci trebue 
să căutăm, ca să zic așă, şi originea și Creceăsea 
întemeierea tuturor acelor stiinţe pe care 919% 
le avem roi în continentul nostru. Aşta - 
o zic şi- eu că este -așă, și mai adaog că nimeni 
nu poate fi privit ca învăţat dacă nu cunoaşte 
limba grecească. Insă eu nu mă ocupiaci cu edu- 

1) Filozofia naturală pe baza matematică serisă pe la 1693 a 
fost supusă aprobării Societăţii academice (regale) şi la porunca 
acesteia a fost publicată de astronomul Halley,
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caţiunea unui savant, 'ci cu a unui tânăr burghez, 
căruia dupăcum stau azi relaţiile, după judecata. 
generală îi sunt de trebuinţă limba latină şi ceu 
franceză, când va fi om mare; dacă el voiește să 

continue studiile şi doreşte să aibă o privire și 

în ştiinţa grecească, atunci va învăţă de sineşi 

această limbă; dacă însă p'are tragere de inimă 

spre ea, atunci va fi numai trudă pierdută, dacă 

ar încercă s*o înveţe sub conducerea unui profesor, 

aşă că va fi întrebuințat multă opintire şi mult 

timp la un obiect pe care îl va negligeă şi-l va 

asvâuli deîndată ce-şi va fi propriu stăpân. Pen- 

trucă, uite, câţi sunt între sutele de oameni, chiar 

şi între cei învăţaţi, care greceasca lor, cu care au 

ieşit din școală, ar mai fi cultivând-o și ar mai 

fi întrebuinţând-o ca lectură plăcută spre a aveă 

o desăvârşită înțelegere a autorilor greci? 

(2) Ca să închei acest capitol care tratează 

despre studiile unui nobil, zic că educatorul trebue 

să aibă mereu în vedere că datoria lui nu este 

atâta să înveţe pe tânăr tot ce se poate şti, cât 

să deştepte iubirea şi respectul faţă de ştiinţă şi 

să-i arate adevăratul chip în care poate câștigă 

cunoştinţe şi cum poate să se perfecţioneze, dacă 

are de gând aceasta. 
(3) Vreau să împărtăşesc aici cititorului, cât se 

poate de exact, ideile unui scriitor judicios!) asupra 

limbilor, eu propriile lui expresiuni. El zice: «Pe 

“copii nu-i poţi încărcă niciodată cu destule cu- 

noşlinţe de limbi. Limbile sunt; folositoare: omului 

în toate împrejurările vieţii, și ele le deschid 

totodată intrarea la o temeinică precum și la o 

1) La Bruyăre în cartea sa Moeurs du stăcle,
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lesnicioâsă şi plăcută ştiinţă. Dacă amânăm acest 
greoiu studiu până la o vârstă mai înaintată,. 
tinerii ori m'au destulă energie să i se dedice 
din propria lor alegere, ori mau stăruinţă să-l coa- 
tinue. Dacă însă vreunul are darul stăruinţei, el 
întâmpină inconvenientul că întrebuinţează cu lim- 
bile un timp care e destinat altor scopuri. El 
mărginește la studiul cuvintelor timpul vieţii sale, 
care timp nu e potrivit cu acest fel de studiu şi 
cere lucruri; cel puţin el pierde cu el cel mai 
frumos şi mai bun timp al vieţii. Această lată 
temelie a limbilor numai atunci poate fi bine așe- 
zată, când totul face cu uşurinţă o impresiune 
adâncă în spirit, când memoria e încă proaspătă, 
vie şi trainică, când capul şi inima sunt încă ]i- 
bere de griji, de patimi și de proiecte!) și când 
acei de care atârnă copilul au destulă vază ca să-l 
poată strâns ţineă să fie sârguitor îudelungată 
vreme. Eu sunt convins că micul număr de oa- 
meni cu adevărat învăţaţi şi marea mulţime de 
oameni superficiali cari se cred învăţaţi e o ur- 
mare a nesocotirii acestor principii». 

(4) Eu gândesc că toţi vor fi de acord cu acest 
observator, că limbile sunt un studiu exclusiv al 
anilor celor dintâi ai vieţii. Insă părinţii şi edu- 
catorii trebue să judece, care limbi îi sunt copi- 
lului mai de folos. Pentrucă trebue să concedem . 
că e o pierdere de timp şi o trudă zadarnică să | 
înveţe o limbă de care el în tot timpul vieţii, 
destinate lui, nu va face uz, sau pe care el, ju- 
decând după dispoziţiile sale sufleteşti, o va ne- 

1) Aici Locke traduce fals. Lă Bruyăre, zice dorințe, Se vede că Locke a cetit desseins în loc de dăsirs. -
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glijeă sau o va uită, deîndatăce în pragul vieţii 

de adult va scăpă de educator şi va urmă liber 

propria sa pornire, dela care nu putem aşteptă 

că-i va concede o parte din timp pentru cultivarea 

unei limbi savante!) sau că ea îl va împintenă să 

se se intereseze de altă oarecare limbă afară de 

aceia pe care uzul sau vro trebuinţă specială îl 

va, sili so înveţe. 
(5) In interesul însă al acelora cari sunt des- 

tinaţi să devie oameni de ştinţă, vreau să mai a- 

daog cele ce spune mai departe acelaş scriitor, ca 

să-şi motiveze observările de mai sus Merită 

întradevăr să fie chibzuite de toţi acei ce au de 

gând să devie învăţaţi şi deaceia poate să fie o 
regulă potrivită pe care educatorii so imprime 

elevilor lor şi să le o lase ca normă pentru vii- 

toarele lor studii?). 
(6) «Studiul textelor originale» zice el <nu le 

putem îndestul recomandă. El este drumul cel 

mai scurt, mai sigur şi mai plăcut pentru toate 

felurile de ştiinţă. Ia din izvor şi nu primi lu- 

crurile dintr'a doua mână. Nu pune niciodată deo- 

parte scrierile marilor maeştri, zăboveşte la ei,în- 

tipăreşte-i în memoria ta, citează-i la ocaziuni şi 

şi fă-ţi o obligaţiune săi pricepi întregi în tot 

cuprinsul lor şi în toate amănuntele lor; fă să 

cunoşti pedeplin principiile scriitorilor originali, 

compară-le pe acestea între ele şi apoi trage-ţi tu 

singur concluziunile. In această stare s'au găsit 

cei dintâi comentatori, şi tu nu trebue să ai o- 

dihnă pânăce nu vei ajunge tot așă de departe. 

  

1) Locke se gândeşte tot la limba latină. a 

2) Cele ce urmează sunt continuarea imediată a pasapiului de 

sub cifra 3, a lui La Brugtre.
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Nu te mulţumi cu lumină împrumutată dela ei 
şi nu te lăsă condus de vederile lor, afară de 
cazul când a ta proprie te refuză și te lasă în 
întuneric. Explicările lor nu sunt ale tale şi pot 
să te lase în mijloeul drumului. Dimpotrivă, ob- 
servările tale proprii sunt un productal proprului 
tău spirit, în care ele rămân și astfel îţi stau la. 
îndemână oricând, în toate ocaziunile, în convor- 
bire, în sfaturi şi în discuţii. Permiteţi plăcerea, 
să constaţi că tu în lectura ta numai acolo ești 
ţinut pe loc prin greutăţi de nebiruit, unde înşişi 
comentatorii şi scoliaştii se înfundă şi nu ştiu 
ce să spuie, acești explieatori foarte rodnici ai altor 
pasagii, cari cu vanitoasa şi cu pompoasa lor chel- 
tuială de savantlâe cu care inundează vorbiri 
foarte simple în sineşi înţelese, sunt foarte darnici 
cu vorbele şi cu ostenelile lor acolo unde nai nici 
o nevoie de ele. Incredinţează-te însfârşit prin 
această orânduire a studiilor tale că numai lenea 
oamenilor încurajează pe pedanţi să îngroape pe 
scritorii buni supt o grămadă de note şi de co- 
mentarii şi să îndoape, nu să îmbogăţească, bib- 
liotecile, şi atunci ai să vezi că trândăvia aici lu- 
crează împotriva sa însăși şi impotriva intereselor ei, 
de vreme ce sporeşte truda cetirii și a studierii şi 
mărește munca pe care eaaveă de gând so înlăture». 

(7) Deşi gar păreă că acestea ar aveă raport 
“numai cu adevărații oamenii învăţaţi, totuş ele 
“unt de așă de mare însemnătate pentru regularea - 
educaţiunei şi studiilor: lor, încât mădăjduese că 

"nu voi fi.dojenit dacă le-am . intercalat aici, mai 
ales dacă judecăm că ele pot fi de folos şi pentru 
tinerii din nobilime, dacă, şi-au propus odată să pă- 
trundă mai adânc decât numai la suprafaţă şi
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să-şi câstige un discernământ mai destoinie, mai 

mulţumitor şi mai cuprinzător pe vrun oarecare 

teren al ştiinţei ? 
(8) Se zice că ordinea şi stăruința face mare deo- 

sebire între un om și altul; eu, de altminteri, 

sunt convins că nimic nu luminează mai mult Metod 

cărarea unuia ce studiază, că nimic nu-l a- 

duce mai repede înainteşi nu-l înaintează mai 

lesne şi mai departe în ori şi ce cercetări, decât 

un bun metod. Educatorul trebue să convingă pe 

şcolarul său despre asta şi să-şi dea osteneala să-l 

deprindă, cu ordiriea şi sâ-l înveţe să aibă metod 

în orice activitate a minţii, să-i arate în ce 

stă el şi foloasele lui, să-i facă apoi cunoscute 

feluritele soiuri ale metodului, cum ele poate îna- 

iată ori dela general la special, ori dela special 

la general, să-l deprindă cu amândouă felurile şi 

să-l lumineze în cari cazuri e acest metod ori celalt 

mai potrivit şi spre care scopuri serveşte mai bine. 

(9) In istorie trebue să domnească ordinea tini- 

pului, în cercetările țilosofice ordinea naturii, care 

cere că la otice mai departe: trecere dela locul în 

care ne afăm în clipa asta trebue să trecem la cel 

mai apropiat şi care se atinge cu el; şi tot aşă şi 

_gpiritul trebue să înainteze dela cunoştiinţa, pe 

care o posedă acum, la cea mai apropiată de ea 

gi cu care stă în legătură, și tot aşă mai departe 

“până la ţinta cercetărilor sale, prin cele mai simple 

şi mai puţin complicate părţi în care. le poate 

deosebi materialul. Spre acest.scop va fi un lucru 

foarte prielhie elevului, să-l deprindem să deose- 

bească exact,-adică să aibă noţiuni clar limitate 

oriunde poate să afle spiritul o deosebire reală, 

dar tot așă să se ferească de altă parte cu mulţă
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grijă de deosebiri în expresiuni acolo unde n'are 
idei clare deosebite şi cari se înlătură una pe alta. 

$ 196. Afară de celea ce se pot câştigă prin 
studiu şi din cărţi, mai sunt şi alte deaterităță cari 
sunt de trebuință unui tânăr nobil, pe care el 
trebue să le înveţe prin exerciţiu, deaceia trebue 
să le facem loc şi să ne luăm profesor pentru ele. 

Fiindcă dansul împrumută mișcări drăgălașe 
pentru toată vieaţa, dar înainte de toate dă o ţinută 
bărbătească şi o siguranţă care şeade aşă 
de bine copiilor, eu cred că nu e de Dansul 
vreme să începem cu dansul deîndatăce 
copiii ajung la vârsta potrivită și au şi 
destulă putere. Insă trebue să băgăm de seamă să 
luăm un profesor bun care ştie și poate învăţă pe 
alții ce e drăgălaş şi cuviincios şi poate da în 
toate mişcările corpului libertate și lipsă de' sâl- 
nicie. Un profesor care nu le poate da acestea e 
mai rău decât a nu aveă niciun profesor, pentrucă 
necioplirea naturală este cu mult mai bună decât 
ţinuta maimuţărită, afectată, şi-mi pare lucru cu 
mult mai de suferit când cinevă îsi scoate pălăria 
şi face complimentul ca, un cuviincios om dela ţară 
decât ca un profesor de dans. Pentrucă ceiace 
priveşte ţopăirea şi figurile dansului, pe acestea eu 
-— întrucât scopul lor vrea mai mult decât numai 
o cultivare mai superioară a unei drăgălaşe bune 
purtări— le socotesc de foarte puţin lucru sau de nimic, 

$ 197. 1 se atribue muzicii o înrudire cu dansul, 
şi destoinicia de-a cântă cu felurite instrumente 
este mult preţuită de-o seamă de oameni. 
Insă câştigarea unei dibăcii numai medi- i nă 
ocre în muzică, răpește "atâta de mult Muzică 
timp tânărului om şi-l duce adeseori
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întașă nepotrivită societate?), încât mulţi sunt de 

părerea că e mai bine să ne lepădăm de muzică; 

şi eu am auzit aşă de arare între oamenii de talent 

şi cu destoinicii practice lăudându-se ori preţuindu-se 

vPunul pentru excelentele lui producţiuni muzicale, 

încât mi se pare că între toate dexterităţile 

câte ni se expun ca dexterităţi speciale, muzica 

trebue pusă cea mai din urmă. Scurta noastră, vieaţă 

nu ne ajunge ca să învăţăm de toate; şi nici 

spiritul nostru nu poate să stea totdeauna aţintit 

ca să înveţe cevă. Slăbirea constituţiunii noastre 

sufleteşti şi a celei trupeşti cere ca din când în 

când să destindem coarda și cine vrea să între- 

buinţeze timpul vieţii sale trebue să facă mare 

loc întrînsul şi recreaţiunii. Cel puţin tinerilor 

asta nu le putem intezice, de-cumvă nu vrem ca, 

prin pripita goană să nu-i facem bătrâni şi să 

avem. durerea de-a-i duce la. mormânt înainte de 

ce-am fi dorit, sau de-a-i grăbi spre a doua copi- 

Jărie. Deaceia părerea mea este ca timpul şi truda, 

pe care le destinăm adevăratei cultivări, să le în- 

trebuinţăm cu lucruri mai folositoare şi mai de 

importanţă, şi anume cu metodul cel mai scurt şi 

cel mai lesnicios din câte ni le putem procură, 

şi poate că — dupăcum am spus întralt loc — 

mar fi tocmai una dintre tainele cele mai mici 

ale educaţiunii, dacă ne-am servi de exerciţiile 

trupeşti alternând cu cele intelectuale drept recre- 

oțiune. Eu nu mă îndoiesc că în direcţia asta se 

:) "Toţi comentatorii sunt mirați de această ură a lui Locke 

pentru muzică. Intre toate dezterităţile îi dă locul ultim ! Lucrul 

nu se poate explică decât că peatunei în Anplia muzica eră rău 

ticăloşită. Dealtfel e caracteristică la Locke lipsa de faniezie şi a 

simțului artistic, “
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poate face cevă din partea unui om înţelept care 
a studiat atent dispoziţiunile şi aplecările şeolarilor 
săi, Pentrucă cine a obosit de studiu ori de dans, 

nu vrea să meargă numai decât să doarmă, ci 

ar. dori să facă alteavă, ce i-ar puteă face distracţie 
şi plăcere, Dar trebue să ne amintim totdeauna că 
nu trebue privit ca recreaţiune nimic ce nu se 
face cu plăcere. 

$ 198. Serima şi călăritul sunt privite ca părţi 
aşă de necesarii educaţiunii, încât mi sar ţineă 
de-o mare trecere cu vederea dacă le-ag lăsă ne- 
băgate în seamă; lucru din urmă, pe care de cele 
mai multe ori nu-l poţi învăţă decât în orașele 
mari, este unul dintre cele mai bune exerciţii 
pentru sănătate ce ţi-le poţi procură în acele lo- 
curi de vieaţă comodă şi de lux, şi totuş este o 
potrivită ocupaţiune şi pentru un tânrr nobil câtă 
vreme trăeşte în oraş. Întrucât apoi călăritul ser- 
veşte și la aceia, că dă omului o şedere sigură şi 
elegantă în şea şi-l face dibaciu a opri repede 
calul şi a-l întoarce pe loc şi în vremea aceasta 
el totuş îşi păstrează poziţia, lucru ăsta pentru 
un nobil e de mare folos şi în război şi în pace. 
Dacă e însă destul de important ca să faci din 
el o ocupaţiune, şi dacă e vrednjc să întrebuinţezi 
cu el mai mult timp decât se cere numai pentru 
sănătatea tânărului om în răstimpurile cuvenite, 
asta o las să hotărască părinţii şi educatorii cari 
vor face bine să se gândească mereu, că în tot 
ce priveşte educaţiunea, cel mai mulţ timp şi cel 
mai mare zel trebue întrebuințat cu acele lucruri 
cari probabil vor aveă cea mai mare importanţă 
şi cea mai deasă aplicare în cursul obicinuit şi
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în acele împrejurări ale vieţii pentru care e des- 
tinat tânărul om. 

$ 199. Ce se ţine de scrimă, ea îmi pare un 

bun exerciţiu pentru sănătate, dar primejdios 

pentru vieaţă, fiindcă încrederea în dibăcie 

e foarte pornită să încurce în afaceri de Serimă 

onoare pe oamenii cari cred că au învăţat 

cum. să-și poarte spada. Această închipuire 

îi face adeseori mai susceptibili decât trebue, în 

punctul onoarti, chiar la cele mai neînsemnate 

ocaziuni sau chiar şi fără deacestea. Oamenii tineri 

cu sângele lor fierbinte ajung foarte uşor la gândul 

că ar fi învăţat degeaba să se lupte, dacă ei nu 

pot să-și arate niciodată întrun duel curajul şi 

dexteritatea, şi se pare că ei judecă raţional. Dar 

de câte jalnice tragedii, cari au avut un motiv 

raţional, ştiu să povestească lacrimele a multor 

mame! Cine nu ştie să se bată cu sabia, se va 

feri cu multă grijă de societatea cartoforilor şi 

spadasinilor şi nu va fi nici pe jumătate aşă de 

aplecat să facă numai decât lucru mare din toate 

fleacurile, sau să insulte şi să-şi justifice cu patimă 

înjuriile, ceiace deobicei dă prilej de ceartă. 

Când însă un bărbat iese pe teren, atunci o dibă- 

cie mediocră în purtarea spade: mai curând îl dă 

gata. în spada dușmanului decât să-l apere de ea. 

E lucru sigur că un om iînimos, care nu ştie deloc 

să dueleze şi deaceia pune totul întro singură 

lovitură şi nu se bizuie pe parare, are avantagiu 

faţă de un duelant mediocru, mai ales dacă e 

dibaciu în trântă. Deaceia dacă trebue să avem 

prevederea să putem întâmpină și atari întâm- 

plări şi dacă deci vrem să ne pregătim fiii şi 

pentru duel, atunci eu aș vrea ca fiul tău să fie
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mai bine un bun atlet decât un mediocru duelant, 
dupăcum se întâmplă cu cei mai mulţi nobili 
numai pânăla mediocritate pot ajunge, dacă nu 
voiese să stea mereu în şcoala de scrimă şi să se 
exerciteze zilnic. Dar fiindcă scrima și călăritul 
sunt în genere privite ca niște atât de necesarii 
cerinţe . ale culturii unui nobil, fireşte e lucru 
greu să refuzăm cu totul unui om de starea lui 
aceste atribute ale distincţiunii. Eu  prinurmare, 
las cu totul la voia părintelui să chibzuiască în- 
trucât temperamentul fiului său şi poziţia socială, 
pe care probabil o va ocupă, îi permit sau îi pot 
da ocaziuni să se ţie de modă care are foarte 
puţin de aface cu moralitatea și pe care n'au cu- 
noscut-o nici cele mai războinice popoare de mai 

„de mult, chiar nici acelea cari în timpurile noastre 
au primit-o, o modă care mi sar păreă că ridică 
foarte puţin curajul şi puterea, afară numai dacă 
nu primim ca adevăr că destoinicia şi simţul 
eroic în răsboi ar fi crescut în lupta între doi, 
căci prin asta a venit în lume duelul şi tot cu 
ea, cum cred eu, va dispăreă din lume î). 
_$ 200. Acestea sunt deocamdată ideile mele 

despre ştiinţă şi dexterităţi. Scopul principal la 
toate însă este virtutea şi înţelepoiunea. 

Nullum numen abest si sil prudentia 

Invaţă-l să câştige stăpânire peste înclinările 
sale și să-şi supuie raţiunii poftele. Dacă a dobân- 
dit aceasta fă-i-o prin deprindere zilnică să-i devie 

—— 

  

1) Pe timpul lui Locke erau foarte dese duelurile,
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obişnuinţă şi atunci cea mai giea parte a proble- 
mei e împlinită. Ca să duci pe un tânăr pânăla 
atâta, eu nu ştiu nimic mai bun decât străduința 

după onoare şi stimă, iar aceasta trebue so sădim 
în el prin toate mijloacele ce se pot gândi. Fă-i 
sufletul cât se poate de simţitor pentru onoare 
şi ruşine; dacă ai fi făcut asta atunci i-ai dat o 

direcţiune care îi va determivă, toate faptele, când 

tu nu vei îi de faţă şi cu care frica de o puţini- 

că durere pricinuită cu nuiaua nu Se poate com- 

pară; aceasta va, fi adevărata tulpină, pe care mai 

târziu vei altoi adevăratele principii ale moralității 

şi ale religiunii. 
$ 201. Mai am să adaog încă cevă, pentru care 

îasă am să şi aştept numai decât imputarea, că 

am uitat toemai ceiace am avut de gând să spun 

şi cele ce le-am spus mai sus despre educaţiune, 

care are absoluta datorie să lucreze în vederea 

carierei unui tânăr. nobil, cu care ar pă- : 

reă că sunt absolut incompatibile me- Meseriile 

seriile. Şi cu toate acestea nu mă lasă 

inima să nu spun că aş dori ca el să 

înveţe o meserie oarecare, ba şi două și trei, însă 

una cu specială consideraţiune. 

$ 202. Inclinarea copiilor de-a fi mereu activi 

trebue so îndrumăm totdeauna spre cevă ce le 

este de folos; deaceia li se pot învederă două 

foloase pe care le aduce ocupaţiunea ce li se 

dă: 1) destoinicia câştigată prin deprindere se 

xăsplăteşte ea singură pe sine. Aşă -se răsplă- 

teşte nu numai dibă cia în limbi și în ştiinţe, ci 

şi în pictură, strungărie, în grădinărit, în fierărie şi 

în toate celelalte arte folositoare. 2) exerciţiile, ele de 

gineşi, fără nici o altă consideraţiune, sunt nece-
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sarii sau folositoare sănătăţii. A câștigă cunoștințe 
in anumite lucruri este atâta de indespensabil 
pentru copii, câtă vreme sunt; tineri, încât trebue 
să le dăm și lor o parte din timpul destinat edu- 
caţiunii lor, chiar și atunci când ocupaţiunea cu: 
ele nu le-ar fi de niciun folos sănătăţii. Astfel 
sunt cetirea și scrierea și toate studiile de casă 
pentru cultivarea spiritului, care în mod inevitabil 
iau .0 mare parte din timpul tânărului din cea 
mai tânără vârstă. Alte dexterităţi manuale, a că- 
ror învăţare şi deprindere costă trudă, sporese în 
cea mai mare parte prin această deprindere nu 
numai îndemnarea şi dibăcia noastră, ci ele ne 
folosesc și sănătăţii, mai ales acele cari ne ocupă. 
în aer liber. La acestea sănătatea şi cultivarea 
merg mână în mână, şi deci dintre acestea trebue 
alese unele mai potrivite ca distracţie pentru oameni 
a căror muncă de căpetenie e studiul și cărţile. 
Ce privește alegerea lor, trebue să ţinem seamă 
de “vârsta şi înelinările fiecărui individ în parie şi 
să ne ferim de orice silă, când îndrumăm copilul 
spre ele. Pentrucă sila şi porunca pot adeseori să 
producă repulsiune, însă niciodată nu pot so înlăture; 
şi ceiace stoarcem cu silă dela un copil, el, îndată, 
ce va aveă putinţa, va asvârli, şi nu va găsi nici 
recreaţie, nici nu va înaintă în dibăcie în vremea 
ce se va ocupă cu acel lucru. - 

$ 203. Dintre toate mie mi-ar plăceă mai bine 
pictura, dacă nu i-ar sta împotrivă un motiv sau 
două, cari nu sunt uşor de înlăturat, Mai întâi, 
pictura rea este unul dintre cele mai rele lucruri, 
iar câştigul numai al unei mediocrităţi în dibăcia
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asta, răpește prea mult din timpul unui 

bărbat. Dacă el are o aplecare naturală Pictut 

spre pictură, atunci e primejdie că el va ICiULa 

neglijă toate celelate studii mai folositoare, 

spre a se dedică numai acesteia, iar dacă nare 

aplecare atunci tot timpul întrebuințat, toată 

truda şi toate cheltuelele vor fi aruncate în vânt 

fără niciun scop. Alt motiv, pentru care nu aprob 

pictura la un tânăr nobil este că ea e recreaţiunea 

gezătoare, are ocupă mai mult spiritul decât trupul. 

Drept cea mai serioasă ocupaţiune a unui nobil 

eu privesc studiul, și dacă această opintire cere 

recreaţie, ea poate să fie oarecare exerciţiu cor- 

poral, care mai slăbeşte gândurile și întăreşte sănă- 

tatea şi puterea. Dintwaceste două motive eu nu 

aprob pictura î). 
$ 204. Nemijlocit după asta eu propun pentru 

un nobil dela ţară altă ocupaţiune, sau două, anume 

grădinăria, şi gospodăria în genere, şi 

lucrarea în lemn, bunăoară cum e Rrădinari 

iâmplăria ?, dulgheria, strungăria; Grădinăritul 

pentrucă aceste sunt recreaţiuni potri- | 

vite şi dătătoare de sănătate pentru un om de 

afaceri sau pentru unul care studiază. Anume, 

fiindcă spiritul nu suportă să fie necontenit ocupat 

cu acelaş obiect și tot în acelaş fel şi fiindcă 

oamenii care studiază şi ged mereu trebue să aibă 

oarecare exerciţiu corporal, care -să le distreze 

sufletul și totodaţă să le puie trapul în activitate, 

deaceia eu nu ştiu un lucru mai potrivit pentru 

  

1) Vezi nota la $ 197, unde se vorbeste de muzică. 

2) Vezi şi la Rousseau, Emil III $ 156 «Judecându-le toate 

bine, lucrul cel mai drag mi-ar fi dacă tâmplăria ar îi pe gustul 

elevului meuz. Şi Emil devine grădinar, dar dintralte motive.
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un nobil dela ţară decât aceste două, dintre cari 
una îi poate procură mişcare corporală şi atunci 
când vremea rea sau anotimpul Par împiedică dela 
altele. Afară de asta, dacă va fi expert într'una 
din ele, el va fi în stare să-şi conducă singur gră- 
dinarii și să-i înveţe, iar de va cunoaşte cealaltă 
ocupaţiune, ea îi va da putinţa să inventeze şi să 
execute multe lucruri și plăcute şi folositoare, cu 
toatecă eu nu propun asta ca un scop principalal lucră- 
rilor sale, ci numai ca un mijloc de atracţie spre 
ele; pentrucă abaterea. dela alte gândiri mai seri- 
oase ale sale şi dela alte ocupaţiuni prin exerdiţii 
corporale folositoare şi sănătoase este scopul prin- 
cipal spre care năzuesc eu cu acestea, 

$ 205. Marii bărbaţi ai antichităţii stiu să 
unească lucrul manual cu afacerile de stat şi nu 
țineau Car fi micșorată demnitatea lor când făceau 
din una o recreaţie pentru cealaltă. Intradevăr 
pare că agricultura eră. obicinuita ocupațiune şi 
recreaţie a. lor în ceasurile libere. Gedecn, la Iudei 
a fost adus dela arie, Cincinat la Romani dela plug, ca să conducă oștile patriei împotriva duş- maânilor, şi e lucru evident că îndemânarea lor în 
purtarea îmblăciilor şi a plugalui şi dibăcia în 
mânuirea uneltelor lor nu le eră, o piedică în des- 
toinicia purtării armelor şi nici nu-i făceau mai incapabili în arta războiului sau a guvernării. Ei au fost mari comandanţi şi oameni de stat, tot aşă de bine ca şi buni agricultori. Cato cel batrân, care a purtat cu multă distincţiune toate slujbele cele mari ale republicii, ne-a lăsat o dovadă scrisă cu propria sa mână, cât de experimentat eră el în
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afacerile gospodăriei!) şi după cât îmi pot aduce 

aminte, Ciru priveă, grădinăritul aşă de puţin de 

sub demnitatea sa şi a înălţimii tronului, încât el 

a arătat lui Xenofon o mare întindere de pământ, pe 

care toată o sădise singur el cu pomi roditori. 

Ştirile din anticitate, atât dela Judei cât şi dela 

păgâni, sunt pline de exemple de acest fel, dacă 

ar fi peste tot nevoie de a recomandă pin exemple 

recreaţiunile folositoare. 

$ 206. Să nu se creadă însă că eu greşesc, când 

numenerecreațiuni aceste sau altele asemeni exerciţii 

corporale şi lucruri manuale: pentrucă recraţia nu 

- stă în neluerare, precum poate observă 

orişicine, ci în uşurarea părţilor obosite Recreațiuni 

prin schimbarea, activităţii, şi cine e de | 

părerea că în munca aspră şi obositoare mar puteă 

fi nici o recreaţie, acela uită scularea de dimineaţă, 

călăritul obositor, arşiţa, frigul şi foamea vânătorilor, 

lucruri în cari doar îşi caută recreaţie precum 

ştim bărbaţi cu cele mai înalte poziţii. A şdpă, 

a sădi, a altoi, şi alte asemeni ocupaţiuni tolosi- 

toare mar fi mai puţin nici ele o recreaţie, dacă 

oamenii sar puteă obicinui să caute plăcere în 

1) Cato cel bătrân (tatăl) a scris pentru fiul său Cato cel tâ- 

năr'o mulţime de manuale de gospodărie, între care una despre 

agricultură, deobicei citată cu numele de De re rustica. Ce spune 

despre Ciru nu e exact, precum nu sunt exacte aproape toate ci- 

tatele lui Locke din cartea asta. Locke s'a luat după Cicero, iar 

Cicero după Xenofon. Cicero în cartea sa Cato major povesteşte 

despre Ciru acestea, şi-l numeşte Qiru cel mie, regele Perşilor. 

Dar Xenofon nu-l numeşte rege, fiindcă nici nu eră peatunci 

rege. Ciru) şi nu spuna că lui însuși (lui Xenfon) i-a arătat gră- 

dina eu pomi, ci lui Iysandru. Locke eredeă că e vorba de regele 

Ciru, deacsia vorbeşte de «înălţimea tronului» (în ediţia cea din- 

tâi eră: Ciru, pe când ocupă tronul Perşilor): Coste i-a atras lui 

Locke atenţia asupra acestei greşeli, eu vr'o câtevă zile înainte 

de moarte, dar Locke n'a voit s'o schimbe, Mai târziu a schimbat 

Coste textul.
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ele, așă toate acestea ar puteă prin obicinuinţă și 
experienţă să devie meserii folositoare. Ba, eu nu 

mă îndoiesc, că se găsesc oameni cari sunt atraşi 
la joc de cărţi sau la altfel de cine ştie ce joe 
printralţii, cărora ei nu le pot refuză nimic, şi 
prin acest soi de recreaţiuni ei se obosese cu mult 
mai mult decât gar obosit prin vr'una, dintre cele 
mai serioase îndeletniciri ale vieţii, cutoateeă jocul 
acela 'eră de aşă fel că ei din firea lor n'aveau 
repulsiune contra lui şi şi-ar fi putut petrece cu 
drag câteodată fucându-l £). 

$ 207. (1) Jocul de cărţi, cu care îşi pierd 
atâta timp chiar şi persoane din înalta societate, 
mai ales femeile*) este pentru mine o dovadă 
evidentă că oamenii nu pot sta niciodată în absolută 
neactivitate; ci trebue să se ocupe cu cevă. Altfel 
cum ar puteă ei să şadă atâtea, ceasuri şi să se 
chinuească cu un lucru care, celor mai mulţi oameni 
cât timp se îndeletnicese cu el, le produce mai 
multă supărare decât bucurie? Sigur este că jocul ” 
de cărţi nu lasă acelora, cari după isprăvirea lui 
    

- 

*) Asupra studiului și a, recreaţiunilor se păzeşte un tratat mai 
lung în ziarul lui Locke dintwa doua călătorie a lui în Francia. 
Și acolo vorbeşte contra jocului de cărţi. 

:) Cultura femeilor peatunci în Anglia (afară de ale cercurilor 
celor mai înalte rău influențate de moravurile franceze, eră pe o 
tredptă de tot inferioară. A gti cetă şi serie, asta formă adesea în- 

- tregul capital stiinţifie chiar si al femeilor din cele mai înalte 
cercuri. Jocul de cărţi eră modă de curte. Shafiesburg povesteşte 
că odată se adunase în casa bunicului său o societate de oameni 
de mare însemnătate de stat și că, după obicinuitele salutări, s'au 
și asezat la masă să joace cărţi. Locke atunci i-a scos carnetul 
Şi, la altă masă, stă gata să gorie. Iau întrebat ca are de notat 
acolo? EI a răspuna că vrea să-și facă notițe din vorbele ce le va 
prinde din conversaţiunea lor, pe care vor duce-o ei, bărbaţi aşă de înţelepţi şi de valorosi, din care el vrea să se cultive. Atunci ei, ca înțeleşi. au pus cărţi!e deoparte şi n'au jucat, petrecându-şi 
ziua cu plimbări, |
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stau şi se gândesc, nicio mulţumire, și apoi nu 

e prielnic în niciun fel, nici sufletului nici trupului; 

când jocul apoi merge așă de departe încât le 

pune în joc averile, atunci el nu este o recreaţie, 

ci O meserie care aduce noroc numai celor puţini 

cari mai au şi altcevă ca să trăiască, şi un jucător 

norocos învârtește în cel mai bun caz o industrie 

mizerabilă, prin faptul că-și umple buzunarele în 

schimbul pierderii bunului său nume. 

(2) Recreaţiunea este un moft pentru „oamenii 

cari na cunose nicio ocupaţiune și cari nu sunt 

obosiţi și trudiţi prin activitatea carierii lor. Timpul 

de recreaţie sar puteă aranjă astfel că partea cor- 

pului care a fost în mişcare şi deci e obosită să 

ne-o odihnim şi s'o împrospătăm aşă că deodată cu 

asta am puteă să ne şi Gcupăm cu cevă ce ne-ar 

puteă, aduce, pelângă momentană plăcere şi uşurare 

vPun folos oarecare pentru vremea de mai târziu. 

Numai vanitatea și înfumurarea, din cauza averii 

şi a poziţiunilor înalte, numai aceste au ceiace se 

numeşte a omori timpul, această trândăvie- nefo- 

lositoare şi primejdioasă, acestea au băgat în oameni 

credinţa că învăţarea a cevă folositor şi ocupaţi- 

unile corporale n'ar puteă fi o recreaţie demnă de 

un nobil. Această înfumurare a adus la atâta 

oroare în lume cărţile de joc, cubii şi. beţiile, şi 

mulţi oameni își pierd ceasurile libere, siliţi de 

modă sau din lipsa unei oarecari ocupaţiuni mai 

pune cu care să-și petreacă timpul liber, din cauzele 

acestea zic, şi nu atâta dintio adevărată plăcere 

ce ar fi găsind-o în acele jocuri. Ei nu pot suportă 

plictiseala, cumplită a timpului fără de ocupaţiune 

şi neplăcerea de-a nu face nimic şi fiindcă ei nau 

învăţat niciodată nici un fel de dexteritate cor- 

Ei
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prOală cuviincioasă, cu care ar puteă să-şi treacă 
timpul, îşi iau refugiu la aceste obicinuite mijloace 
nebunești şi rele, în cari un om cuminte n'a puteă, 
găsi nu ştiu ce mare plăcere, câtă vreme el încă 
nu e stricat prin rea nărăvie. 

$ 208. Cu astea nu vreu să zic că un tânăr 
nobil n'ar aveă voie niciodată să ia parle la acele 
nevinovate distracţii cari sunt obicinuite la oamenii 
de vârsta și de starea lui. Eu aş vrea așă de 
puţin să-l ştiu întunecat și ursuz până la gradul 
acesta, încât aş dori să-l urnesc la o veselie cu 
mult mai mare decât cea obicinuită în toate acele 
petreceri şi distracţii ale acelor cu “care vine în 
contact, și aş vrea ca el să nu refuze nimic şi să 
nu fie cerbicos la nimic din câte i-ar cere: aceia, 
fireşte dacă nu i-ar cere lucruri ca sunt necu- 
viincioase pentru un nobil sau oricare alt 'om 
demn de stimă. Numai atâta, zic, că în ce pri- 
veșle jocul de cărţi şi cubii, ar fi mai Sigur şi mai 
bine să nu înveţe deloc dela aceia niciun fel de 
joe şi aş vrea să fie incapabil de a cedă acestor 
ispite primejdioase și pierzătoare de timp. Iar dacă 
fac o concesiune pentru petrecerile vesele şi nevi- 
novate şi pentru toate recreaţiile cuviincioase câte 
sunt la modă, cu asta eu. afirm că unui tânăr, 
pelângă ocupaţiunea lui serioasă şi de căpetenie, 
îi rămâne timp destul ca să poată învăţă aproape 
tot felul de sndustrie. Lipsa sârguinţei, nu lipsa, 
timpului liber, este devină că oamenii -, 
n'au destoinicie în mai mult, decât o “Industrii 
singură artă; un ceas pe zi, pe care 
l-ai întrebuințat regulat cu vreo distracţie de felul acesta poate duce pe un om în scurtă vreme cu mult mai departe decât şi-ar puteă . închipui, şi
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laerul acesta merită să fie recomandat dacă nu 

pentru alt scop cel puţin pentru scoalerea din: 

modă a acelei obicinuite, nefolositoare, primejdioasă 

şi rău înţelese omoriri de timp, şi spre a arătă. 

că în lume n'avem nicio nevoie de ea. Dacă oamenii 

ar fi desvăţaţi din copilărie de toanele lor de a 

hoinări, prin ceiace îşi pierd fără niciun scop 0 

mare parte a vieţii lor, fără ocupaţiune şi fără 

recreaţie, atunci ar puteă să-şi câştige îndemânare 

și dibăcie într'o sută de lucruri, cari deşi ar fi 

străine propriei lor cariere, dar nici întrun fel nu 

i-ar face acesteia împiedicături. Din motivul acesta, 

zic eu, ca şi dintralte motive arătate mai sus D, 

acea, hoinăreală trândavă şi fără interes, care face 

pe tânăr să-şi piardă zilele fantazând, nu trebue 

trecută cu vederea, la tineri şi nu trebuie suferită de loc. 

Aceasta e adevărata stare a unui bolnav sau a 

unui turburat în sănătatea sa şi nu trebue suferită 

la nimeni, ori de ce vârstă şi ce poziţie ar fi. 

$ 209. Putem adăogă la artele mai sus amin-- 

tite şi parfumeria, lustruirea, gravarea şi felurite 

feluri de a lucră în fier, cositor și argint, şi dacă 

se întâmplă ca tinerii să trăiască în orașe mari 

o mare parte a timpului, cum fac cei mai mulţi 

tineri nobili, atunci pot învăţă şi croitoria, polei- 

tura şi încadrarea pietrelor preţioase sau să se 

ocupe cu şlefuirea sticlelor optice 2). Cu atâta va- 

rietate a o mulţime de ingenioase dexterităţi ma- 

  

) $ 193 şi urm, 
1) Peatunci eră foarte la modă să se converseze despre expe- 

rienţe fizicale, d. e. despre telescoape, sticle optice, pumpe, maşină 

cu aburi, dar nu atât din interes ştiinţifie cât din cel practic, în 

speranţa îmbogăţirii prin descoperiri mari. Vasăzicătot negustoria 

cea atât de dragă lui Lovke.—Arta parfumeriei eră pe-o treaptă 

foarte joasă peatunei în Anglia. Intr'o sorisoare a lui Locke din 

1672 el cere din Francia: «mănuși şi cevă parfum».
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nuale, este cu neputinţă să nu se găsească nici 
una care să-i placă şi să-i convie, afară numai 
dacă nu e un leneş și un stricat, ceiace însă nu 
se poate admite la un om cu educațiune corectă. 
Și fiindcă el nu se poate ocupă mereu cu studiul, 
cu cetirea și cu petrecerile sociale, el va află multe 
ceasuri disponibile, afară din timpul ce i-l iau 
exerciţiile corporale, ceasuri pe cari nu le va fi 
întrebuințat în modul arătat, le va întrebuinţă la 
cevă cu mult mai rău. Pentrucă eu viu la &on- 
cluziunea, că un tânăr rareori va sta cu totul liniştit 
vrodată, și fără să facă nimic, iar dacă totuş se 
poate cazul acesta, atunci asta eo greşeală ce 
trebue stârpită. Ia 

4 219. Dar dacă rău stătuiţii săi părinţi sar 
izbi de neplăcutul nume al unei sndustrii meca- 
nice şi ar simţi o replusiune către toate de felul 
acestora, totug mai este un lucru care stă în le- 
gătură cu industria, lucru pe care ei trebue să-l 
privească, judecând bine,-ca o necesitate absolută 
pentru fiii lor. 

(2) Deşi contabilitatea comercială nu este o 
știință care ar puteă procură unui tânăr nobil 
avere, totuș nu e nimic mai folositor și mai 
potrivit decât ea să-l facă în stare a păstră averea, 
ce o are. Se observă rar faptul ca un om să-și 
lase în risipă averea sa, câtă vreme el poartă o 
condică de veniturile şi cheltuelile sale şi prin asta, 
îşi ţine sub ochi mereu starea afacerilor casnice. 
Da, eu nu mă îndoiesc, că. mulţi scapătă înainte 
de a băgă de seamă, sau că se prăvălese şi mai 
adânc când începe a le merge rău, numai fiindcă 
n'au această supraveghere şi nu pricep o practice,
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Deaceia, eu aş sfătui pe toţi tinerii nobili să înveţe 

temeinice  contubilitatea. şi . să 

nu creadă că ei mau nimic de-a Contabilitatea 

face cu ea, fiindcă îşi are numele 

dela negustori şi e practicată mai ales de ei. 

$ 211. Dupăce tânărul meu domn își va fi 

însuşit o dibăcie în contabilitate — ceiace e mai 

mult o chestie“de rațiune decât de aritmetică—cred 

că va fi poate potrivit ca tatăl său să-i ceară de. 

aci înainte să facă întrebuințare de ea în toate 

afacerile sale. Nu doară c'aş pretinde ca el să-şi 

ansemneze fiecare cinzeacă de vin sau fiecare joc 

ce-l costă parale—asta o poate face prea bine sub 

rubrica de cheltueli generale—și nici n'ag vrea ca 

"tatăl său să urmărească această listă cu prea multă 

exactitate, ca şi când ar vrea să controleze chel- 

tuelile fiului său: el trebue să se gândească doară 

că şi el a fost odată om tânăr, şi să nu uite cum 

pândeă şi el despre lume atunci, gi că fiul său 

are şi el dreptul să gândească tot aşă şi să lucreze 

în consecinţă. Aşadară, dacă aş vrea ca tânărul să 

fie obligat să ţie socotelile sale în regulă, n'aş 

vrea deloc cu asta să restrâng pe tânăr în chel- 

tuelile lui—căci dacă tatăl său ti acordă cevă, 

atuaci trebue să-i lase şi voia de-a diapune absolut 

liber—ci numai ca să ge deprindă de timpuriu cu 

obişinuinţa să facă acest lucru şi ca, să-i intre în 

uz şi în obiceiu de cu bună vreme un lucru a 

cărui practicare netntreruptă ți va fi aşă de folo- 

sitoare și de necesară vieaţa întreagă. Un nobil 

venețian, al cărui fiu se tăvăleă în mulţimea bo- 

găţiilor tatălui său, a descoperit că cheltuelile 

fiului sunt așă de -mari şi de nebunesti, încât po- 

runci casierului său că de acum înainte să nu-i
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mai deă bani în mână decât numai atâţia câţi îi 
va putea declară la primirea lor pe ce anume are 
să-i cheltuiască. Acum ai crede că n'ai pus cu 
asta nu ştiu ce stavilă mare în cheltuelile unui 
tânăr bogat, pentrucă el şi deacum poate-aveă 
atâţia bani câţi va voi să-mi declare; însă aceasta, 
sa dovedit a fi o foarte mare neplăcere pentru 
un om care eră obişnuit să alerge neînfrânat numai 
după plăcerile sale, o neplăcere care la urmă l-a 
adus la această chibzuire serioasă şi prielnică. Dacă 
pe mine mă costă atâta trudă numai să număr 
banii pe cari am să-i cheltuiesc, ce trudă şi muncă 
a costat pe părinţii mei nu numai să-i numere, 
ci să-i și agonieească? Acest gând înţelepţese pe 
care i l-a dat această neînsemnată trudă ce i sa 
impus, a avut un efect așă de mare asupra sufle- 
tului său, încât el s'a schimbat, cu totul şi de- 
atunci sa dovedit ca un bun economi). Cel 
puţin trebue să-mi conceadă oricine, că nimie nu 
poate să ţie mai bine în ordine pe un tânăr, 
decât faptul că el își ține mereu subt ochi starea 
afacerilor sale. 

$ 212. Cea din urmă parte a educaţiunii o fac de- 
obicei călătoriile, despre cari e generală credinţa că 
ar fi încoronândoperaşi că ar fi dând omului nobil 
cea din urmă poleitură. Eu concred că 
sunt de mare tolos călătoriile prin ţări Călătoriile 
streine; însă timpul, care deobicei se 
alege pentru trimiterea tinerilor în stră= 

  

*) Lucrul asesta se povesteşte despre un bagat moșier din Roma veche. Acesta da bani fiului său ori câţi îi cereă, dar trebuiăsăi numere fiul său în bani mărunți. Cazul cum îl spune Locke e foarte puţin verosimil. Dar însfârşit nu e vorba de caz un adevărat sau verosimil, ci de-un caz psihologic şi că, întPun fel oarecare „ca aceasta, poţi schimbă sufletul unui om, ”
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inătate este tocmai acel care după a mea părere € 

mai puţin favorabil de-a da arest folos, Foloasele 

ce ni se promit din călătorie se pot reduce în 

majoritatea cazurilor la acestea două: întâi în- 

văţarea limbilor, al doilea o îmbogăţire a pruden- 

ţei şi a înţelepciunii prin observarea oamenilor şi 

| prin contactul cu naţiuni ale căror obiceiuri, pre=- 

| cum şi felul de a fi şi caracterul, sunt deosebite 

unele de altele şi mai ales de acelea ale patriei 

şi ale popoarelor vecine. Insă între şasesprezece 

gi douăzeci şi unu de ani, care e timpul obicinuit 

al călătoriilor 1), oamenii sunt cu mult mai neca- 

pabili decât în oricare altă vârstă de-a scoate 

folosul de care vorbirăm. Timpul cel mai bun 

pentru învăţarea limbilor și pentru deprinderea 

limbii cu sunetele corecte ale lor este, dupăcum 

mi se pare, al şaptelea an până la al şaptespre- 

zecilea sau al şeasesprezecilea, şi atunci li-e de 

folos şi de trebuinţă şi un învăţător, care să-i 

| poată învăţă deodată cu sespectivele limbi şi alte 

| lucruri. Insă a-i pune sub paza unui educator, 

departe de ochii părinţilor în străinătate, unde ei 

| se socot prea mult că ar fi bărbaţi întregi, ca să 

mai fie conduși de alţii, şi totuș neavând destulă 

înțelepciune şi experienţă ca să se conducă singuri, 

| ce-ar însemnă asta alt lucru decât ai expune tutu- 

| zor celor mai mari: primejdii ale întregii lor vieţi 

| întan timp în care ei sunt mai puţin apăraţi şi 

| seutiţi împotriva acelor primejdii! Pânăce vine 

acest timp de fierbere şi de agitare, se poate speră, 

că, educatorul şi-a câştigat asupra copiilor oarecare 

“autoritate, şi e adevărat că nici egoismul acestei 

1) Vezi Ş 216. Iar la Rousseau, Emil V 8 453,
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vârste, nici ispita şi nici exemplul văzut la alţii 
nu-l pot sustrage. conducerii educatorului său, 
înainte de cincisprezece sau geasesprezece ani, dar 
apoi de-aci înainte, dupăce el odată a început să 
cerceteze societatea oamenilor mari şi se ţine de- 
acum om mare, dupăce el începe a află plăcere 
în viciile celor adulţi și se mândreşte cu &le, după- 
ce el priveşte ca o insultă să mai stea sub con- 
ducerea și supravegherea altora: ce 'mai putem 
atunci speră chiar şi dela cel mai precaut și mai 
îngrijorat educator? Ce putem speră, când el nu 
mai are puterea de-a stăpâni pe tânăr, iar acesta 
mare nici o aplecare să se lase condus de edu- 
cator, ba dimpotrivă când el să lasă condus de 
sângele fierbinte al său şi de obiceiurile la modă 
când se pleacă ispitelor și tovarășilor săi, cari sunt 
tot aşă de cuminte ca şi el însuşi, și dă mai 
multă ascultare acestora decât profesorului său, 
pe care acum îl priveşte ca duşmanul libertăţii 
sale. Și care timp are mai multă putinţă de a 
strică pe om, decât acela în care tânărul nu e 
încă deplin format şi totodată e şi fără de stăpân? 
Tocmai perioada aceasta a vieţii sale cere mai 
cu osebire ochiul veghetor și autoritatea condu- 
cătoare a părinţilor şi a prietenilor. Supunerea 
unui om în anii tineri ai vieţii, când încă nu e 
destul de mare ca să fie încăpățânat, ne face cu 
putinţă o conducere mai severă și o siguranţă mai 
„mare; iar de altă parte în anii de mai târziu în- 
„cepe raţiunea şi: discernământul a cam prinde 
aripi şi a aminti omului despre îndreptarea sa şi 
despre cele ce-i sunt de priință. Deaceia cred că 
timpul cel mai potrivit de-a trimite pe un tânăr 
în străinătate este: ori în anii mai tineri sub
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conducerea unui profesor, a unuia cât se poate de 

precaut, ori în anii mai târzii, fără călăuză, în- 

tPun timp când el e destul de matur ca să se 

conducă singur şi să facă observări asupra tot ce 

se află vrednic de-a fi luat aminte printralte ţări 

şi-i poate fi de folos dupăce se va întoarce acasă, 

şi unde el, pe deplin familiarizat cu legile şi obi- 

ceiurile, cu calităţile naturale şi intelectuale ale 

patriei sale, poate da şi el cevă în schimb acelor 

oameni din străinătate dintral căror contact nă- 

dăjdueşte să scoată cevă, învățături. 

| ş 214.1) Fiindcă însă călătoriile se aranjează 

altfel, iată cauza de ce atâţia tineri ge întorc a- 

casă cu foarte putin folos. Chiar dacă aduc cu ei 

unele cunoştinţe de locuri şi de oameni pe cari 

| i-au văzut, acestea nu sunt adeseori decât numai 

un fel de admirare ale celor mai rele şi mai ne- 

ghioabe obiceiuri pe cari au învăţat să le cunoască 

prin străinătate, deoarece ei păstrează mai cu drag 

| amintirea şi dragostea acelor lucruri cari le-au dat 

prilej să guste de întâia, oară din deplin libertatea 

lor, decât ale acelora cari trebuiau după întoarcerea 

IL, lor acasă să-i facă mai buni şi mai cuminţi. Și 

| cum să se şi poată altfel, dacă ei pleacă în că- 

lătorii întro vârstă când ei stau sub paza altuia, 

care" se îngrijește de toate cele trebuincioase lor şi 

| însişi observă pentru ei? Astfel guvernorul le 

i serveşte ca scut şi pâravan, aşă că ei se văd liberi 

| de datoria de-a sta pe propriile picioare şi de-a 

„fi răspunzători de “propria-le purtare şi astfel ei 

"foarte rareori își fac truda de-a luă informaţiuni 

sau de-a face observări folositoare ei înşişi. Gân- 

1) Din greşeală $ 213 a fost numerotat de Locke 214.
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durile lor aleargă numai după joc şi petreceri, 
iar când e vorba, de-acestea ori ce supraveghere 
0 concep ca 0 restrângere a drepturilor lor; rare- 
ori se intereseuză ei să cerceteze intenţiunele 
oamenilor pe cari îi întâlnesc, să le observe pur- 
tarea, să cântărească apucăturile, caracterul şi 
pornirile lor, ca să vadă dintracestea cum au să 
se poarte ei înşişi față cu dânșii. In privinţa asta 
însoţitorul de călătorie al lor trebue să fie totdea- 
una gata să-i apere și gă-i scoată din încurcături, 
când cad în de-ald'astea, şi să-şi ia asupra-şi răs- 
punderea pentru orice greşeli ar face. 

$ 215. Recunosc că, cunoștința de oameni este 
o ştiinţă de atâta însemnătate, încât nu se poate 
eşteptă ca un om tânăr să fie numai decât de- 
săvârşit în ea. Dar călătoriile sunt aproape fără 
de niciun scop, dacă ele nu deschid câteodată 
ochii tânărului, dacă nu-l face precaut şi prevăză- 
tor şi nu-l obişnuesc să vadă și dedesuptul laturii 
exterioare, și, sub inofensivul scut al unei purtări 
politicoase şi îndatoritoare în contactul său cu 
streinii şi cu oamenii de toţ felul, să-şi păstreze 
libertatea, fără ca să stabilească buna opiniune a 
lor despre el. In călătorii, cine e îndemânatec ea 
om mai în vârstă și are gândul bărbătesc al 
omului care vrea să se formeze, acela poate „veni 
în -contact și poate face cunoştinţă cu personalităţi 
marcante, pe unde merge, iar asta este negreşit 
pentru un nobil care călătoreşte, un lucru de 
foarte mare preţ; dar acum eu întreb, dacă între 
o sută de tineri, cari călătorese dimpreună cu 
educatorul lor, se găseşte măcar unul care gă cer- 
ceteze pe vrun om distins, necum să facă cunoş- 
tinţă cu bărbați dintral căror contact ar puteă
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să înveţe cum stă partea culturală a respectivei 
ţări şi ce este vrednic de văzut în ea, cu toate 
că dela atari persoane poţi învăţă mai mult într'o 
zi decât întrun an întreg colindând din cârciumă 
în cârciumă. Dar nici nu e de mirare lucru; pentru- 
că bărbaţii de însemnătate şi de spirit nu pot 

primi în contact intim așă dintr'odată copii cari 

au încă nevoie de îngrijirile educatorului, în vreme 

ce un tânâr şi un străin care se poartă ca bărbaţi 
şi-şi manifestează dorinţa să cunoască obiceiurile, 

moravurile, legile şi forma de guvernământ a ţării 

în care se găsește, acela află pretutindeni primire 

şi sprijin binevenit la persoanele cele mai bune 

şi mai cunoscătoare de lucruri, cari să stea gata să 

primească pe un străin inteligent şi doritor de 

învăţătură, să-l instrueze si să-i dea tot ajutorul. 

$ 216. Oricât e adevărat acest lucru, eu totuş 

mă tem că nu se va schimbă obiceiul care pune 

călătoriile în timpul cel mai nepriincios al vieţii 

unui 0, însă din motive cari n'au nimic afacecu. 

formarea lui. Tânărul om nu poate fi expus pri- 

mejdiei unei unei călătorii în anul al optulea ori 

al zecilea al vieţii, ca nu cumvă să i se întâmple 

cevă fragedului copil, cu toate că în anii aceştia 

Al ameninţă mai puţină primejdie decât întral 

gasesprezecelea şi al optsprezecilea an. Şi nu poate 

să rămâie nici acasă, pânăce nu trece de etatea asta, 

primejdioasă şi capriţioasă, pentrucă la 21 de ani 

trebue să fie întors acasă, ca să se însoare şi să 

întemeieze o familie 1). Tata, nu poate aşteptă în- 

delung, cu partea de moştenire, nici mama mare 

1) Era peatunci obiceiul în Anglia să se însoare tinerii foarte 

de timouriu. Insuşi Locke a trebvit să cate pentru tânărul As- | 

hley o fată, ca să-l însoare la 16 ani.
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răbdare să vadă mai încurând o nouă serie de copii 
cu care să se joace şi așă pentru tânărul om trebue 
căutată o femeie, ori cum ar ieși lusrul, deîndatăce 
e major, cutoatecă pentru puterea lui trupească, 
pentru spiritul lui şi pentru progenitura sa n'ar 
fi nici o pagubă dacă sar mai amână puţintel 
însurătoarea, așă încât să poată aveă un avans şi 
în ani şi în minte faţă de copiii săi, cari adeseori 
urmăresc prea de aproape urmele tatălui lor şi 
nu spre mulţumirea nici a lui nici a copiilor. 
Dar fiindcă însurătoarea “tânărului om e încă în 
perspectivă, e timpul să'l lăsăm iubitei sale 1). 

Vezi Rousseau, Emil V. $ 2.



    

V. INCHEIERE 

$ 217. Cutoatecă sunt acum la sfârşitul ex- 

punerii ideilor pe cari mi le-a dat observarea zilnică 

în chestiunea educaţiunii, aş vrea totuş ca să nu 

se "privească acestea ca un tratat propriu zis asupra 

acestui obiect. Mii de alte lucruri vor fi având 

încă nevoie de desluşiri, mai ales când vom vrea 

să laăm în consideraţiune feluritele temperamente, 

variatele aplecări şi greşelile speciale. Varietatea 

e atâta de mare încât ar trebui pentru ea un volum. 

întreg, şi nici atunci tot ar ajunge”). Sufletul 

fiecărui om, tot aşă de bine ca şi faţa sa, are 

„oarecari particularităţi care îl deozebese de toţi 

ceilalţi, şi poate că nu se găsesc pe lume doi copii 

cari să poată fi conduşi întracelaş fel. Afară de 

asta, aşă cred eu, un prinţ, un aristocrat şi fiul 

unui obicinuit om nobil trebue educați în diferite 

feluri. Dar fiind-că eu am avut în ochi numai 

unele puncte de vedere generale în privinţa ţintei 

de căpetenie și a scopului educaţiunii— şi anume 

  

1) Rousseau Emil II[, $ 149: Eu aş vrea ca un om ți psit de 

prejudecăţi să ne scrie un tratat despre ărta de-a observă copiii, 

Ar fi foarte important să cunoaştem această artă; taţii și mamele 

nu cunose din ea nici măcar temeliile cele mai de jos,



___128 

cu deosebită relativitate la fiul unui nobil, cate p6 
atunci eră, foarte mic şi pecare îl priveam numai 
ca o hârtie albă sau ceară pe care o poţi formă 
cum îţi place—deaceia, eu afară de acest punct 
capital am atins foarte puţine alte lucruri, pe cari 
le-am socotit în genere ca necesarii pentru educa- 
ţiunea oricărui nobil şi am publicat acum aceste 
ale mele idei ocazionale cu speranţa că ele, deşi 
departe de a formă un tratat complet asupra 
acestui obiect sau de a fi astfel alcătuit încât să 
găsească în el orișicine ceiace i sar păreă potrivit 
pentru fiul său, totuş ar puteă da, oare-cari lămuriri 
acelora, pe cari grija pentru iubiții lor copii îl face 
aşă de neobicinuit de îndrăzneţi încât se încumet 
a cere mai bine sfat dela propria lor rațiune, în 
educaţiunea copiilor, decât a urmă orbeşie metoadele 
tradiţionale, | 
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