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PRECIJVANTARE 

Traducerea aceasta a apărut în 1913, făcând parte din 

«Biblioteca pedagogică» a Casei Școalelor. Până acum s'au 

„lipărit a edițiuni. De sigur, nu. am nevoie să arăt însemnă- 

tatea operei lui ]. ]. Rousseau, ca să se justifice hotărîrea 

administraţiunii actuale a acestei instituțiuni de a da la lu- - 

mină a 5-a edifiune. Voesc numai să amintesc împrejurările 

în cari a apărut traducerea aceasta şi să adaog câteva con- 

siderațiuni în legătură cu istoria literațurii noastre. 

Se ştie că în toate ţările ajunse la un grad înalt de 

desvoltare culturală, traducerea operelor din alte limbi a atras, 

din vreme atențiunea scriitorilor. De exemplu, Franţa, Italia 

Germania, cari au o bogată literatură” proprie în toate ge.- 

nurile 'de producțiune, au şi o foarte bogată literatură de | 

traduceri. A fost deci naturală preocuparea oamenilor noştri . 

de cultură, în primele decenii ale secolului XIX să caute a 

îmbogăți mica noastră comoară literară cu traduceri din 

alte limbi. Pe la 1840, Heliade-Rădulescu, care începuse a 

face însuşi traduceri în prietenească tovărăşie cu Costache 

Negruzzi, sa gândit că ar fi bine ca munca treducătorilor 

să se facă după un plan stabilit dinainte. 

In acest scop a cercetat istoria lileraturilor vechi şi 

moderne şi a întocmit liste pe specialități, indicând de ce
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anume scrieri ar avea nevoie publicul nostru. În anii urmă- 
fori planul s'a şi pus în aplicare; dar evenimentele politice 
cari au urmat au împiedecat îndeplinirea stăruitoare a unei 
admirabile întreprind ori. Nu e locul a cerceta aci chestiunea 
în toate amănunțimile, dar trebue să constatăm că multe din 
capod'operele cugetării omeneşti, cari figurau pe listele lui 
Heliade, nu sunt nici până azi traduse în româneşte. 

Desigur, vom recunoaşte că alte câteva întreprinderi au 
dat limbii noastre ;multe traduceri, completate prin nume- 
roase inifiative individuale; dar — pe la începutul secolului 
nostru— lipsurile în această direcțiune. erau mai mari decât 
astăzi. Sa 

De aceea, în 1903, Spiru Haret, ca ministru al instruc- 
țiunii, voind să înlesnească învăţătorilor şi o largă pregătire, 
teoretică pe lângă studiile din şcoalele normale, a avut ideea 
de a. înființa o bibliotecă pedagogică, în care să se pu- 
blice — pe lângă . eventuale lucrări de valoare produse de 
scriitori români — operele de căpetenie ale pedagogilor din 
toate fările. Eram atunci secretar general al Ministerului şi 
ca inspector general al învățământului primar funcționa un 
profesor de pedagogie, d. Const, Meissner. D-sa, cu. compe- 
fenfa-i cunoscută, a întocmit un amănunțit raport în care 
figura şi lista scrierilor ce urmau a fi traduse în cursul 
anilor. 

S'au publicat în primii ani traduceri din Comenius, 
Locke, Uîer, Martig şi Pestalozzi. „Emile al lui "Rousseau 

- a apărut cu un an în urma împlinirii a 200 de ani de la 
naşterea lui, dar lucrarea am făcut-o chiar în cursul anului 
1912, când în multe fări din Europa se sărbătorea aniver- 
sarea bicentenarului, când s'a întemeiat î în Geneva institutul 
de cercetări pedagogice, care-i poartă numele. 

Eram atunci” profesor la «Şcoala „normală a Societăţii 
pentru învățătura poporului român», fusese Câfiva ani îns-
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pectorul învățământului primar şi normal; astfel că cuno- 
Şteam în amănunte şi frebuinfele culturale ale slujitorilor 
învățământului primar şi spiritul care domnea în şcoalele în 
cari se pregăteau ei. De aceea mi-am impus ca traducerea 

mea să servească mai ales acestora; mai apoi mi s'a spus: 
că a fost de folos şi sfudenților Facultăţii de litere. Vreau 

să înfeleg prin aceasta'că am căutat să explic .prin nume- 
roase. note atât unii termeni ai textului cât şi aluziunile 

autorului la diferite scrieri vechi sau contemporane. 

Socotesc şi acum că nu am nimic de lăsat afară din tot 
aparatul de ajutorare a cititorului, Fireşte, dacă, pentru 
mulți, unele explicări ale mele vor fi fără trebuinfă, ele nu 
vor fi citite şi rămâne textul, în privința căruia m'am gân- 
dit şi la interesul literar al operei, nu numai la cel peda- 

gogic. Sunt mulțumit că silințele mele, în această privință, 

au fost binevoitor apreciate de numeroşi cercetători. 

Gh. A. 
-. +anuarie 1937.



VIEAŢA LUI J. J. ROUSSEAU. | 
Vieaja lui J. J. Rousseau ește astăzi cunosculă aproape 

în toale amănuntele ei. In” primul rând, Confesiunile sale 
dau informaţii preţioase; apoi cercetări, făcute de diferiţi 
biograli au extras din operele lui toate însemnările ce-i 
puteau lămuri vieaţa; în fine societatea literară ul. ]. Rous- 
seau”, care s'a constituit în Geneva, a adunat şi-a publicat! 
în analele sale tot felul de documente priviloare la acest 
mare scrilior. E 

O bibliografie de o bogăţie extraordinară ace pe de 
o parte foarte uşoară, pe de altă parte grea sarcina celui 
ce ar vrea să scrie acum vieața lui Jean Jacques Rous- 
seau. Neapărat, prezentând publicului, românesc prima 
traducere a acestei opere a lui Rousseau, se cere ca o 
noliță biografică să o preceadă. Această obligaţie mi-am 
propus să o îndeplinesc în paginile ce urmează, iar nu să 
dau un studiu original asupra vieții lui Rousseau. Va fi 
bine-înţeles că nu am consultât nici pe jumătate din 
ce sa scris despre. cl. In afară de articolele “respec- 
tive din „Grande Encyclopâdic” şi din „Diclionnaire pâda- 
gogique” al lui Buisson, principala călăuză, după ce' am 
recilit Confesiunile, mi-a fost scrierea academicianului 
îrancez Emile Faguel (Vie de Rousseau) publicată, în 
acest an 1912, cu ocazia împlinirii a 200 de ani dela. 
naşterea marelui scriitor; apoi. studiul prolesorului /7a- 
rald IH6/fding dela universitatea din, Copenhaga (trad.
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în fr. în 1912 „DBibliotneque de _philosophie contempo- 
„raine). 

Li 

* * 

* * 

Jean Jacques Rousseau este francez de neam. Bio- 

„gratii cunosc pe un strămoș, care, în timpul războaielor 
religioase din Franţa, a fugit în Elveţia şi Sa aşezat (în 

Geneva în 1549 ca negustor de vinuri. Fiul acestuia a 
fost tăbăcar, iar fiul tăbăcarului s'a făcut ceasornicar. 

Tot ceasornicar a fost: și tatăl ui Rousseau al nostru.. 
El se numiă Isac şi avea “fraţi şi i surori mulţi la 

număr, iar averea “lor era puţină. Invăţătură multă n'a: 
dobândit, căci era iubitor de. petreceri. A învăţat şi cl 
ceasornicăria, dar a învăţat și danţul și poate mai mult 
câştiga dând lecţii de acest meșteșug decât reparând cea- 
soarnicele concetățenilor săi. In 1704 sa -căsătorit cu 

Suzana Bernard, fata unui cetăţean!) din Geneva, cane 
ușurel şi dânsul. * 

Cum or Îi tră it ci, nu se prea ştie; dar se tie, un 
lucru ciudat: că peste un an şi câteva luni, după ce do- 

- bândise un băiat, Isac într'o bună zi îşi jjăr ăseşte casă, 

nevastă şi copil şi pleacă la Constantinopol. Biata femeie 
a dus-o cam greu singură; noroc că trăia încă mamă-sa; 
dar aceasta t moare în 1710: şi atunci se adresează cu 

noi stăruințe bărbatului său ca să. „se. întoarcă. El se 
întoarce în 1711 şi în anul următor 11712 se naşte Jean 
Jacques şi sărmana mamă moare de frigurile naşterii . 
peste câteva zile. lată acum pe ceasornicarul Isac cu doi 
băieţi. Vai de ei!... Noroc că o soră a lui sa aşezat la 

- dânsul acasă ca să-i crească. I-a crescut cum a dat Dum- . 

nezeu.: _Cel mare a ieșit un stricat, şi, părăsit de tat-său, 

sa dus în India şi nu i sa mai ştiut de urmă. 
„Celălalt a dobândit învăţătură de mic, dar nu învă- 

1) Termenul de «cetăţean» în vremea aceea nu însemna numai locuitor 

cu drepturi politice, ci se da unei categorii de locuitori şi era un fel de n0- 

băime a republicei. 
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, 

țălura ce se cuvenia vârstei. Indată ce a învăţat să ci- 

tească, cilea orice carte îi ieşea înainte; citea adesea cu 

tat-său.. împreună şi ne spune că uneori îi apuca pe 
amândoi -ziua albă cu cartea în mână. Se pare că în 

“O vremea aceasta a citit şit'pe Platarch,|moralistul: şi bio- [| — 

graiul “grec, care a făcul asupră-i mare impresie şi i-a 

rămas toată vieaţa autorul cel mai iubit, “ 

Când era cl de 10 ani, tată-său Sa certat | cu. un 
oarecare Gaulier şi s'au atacat cu săbiile în stradă. Lucrul! 
era oprit şi, ca să scape de închisoare, 'a fugit din oraş. 
Atunci copiii — şi poate și tatăl — căzură pe capul unui : 

Bernard, îrate cu răposata mamă a copiilor. . 

Acesta a trimiş pe Jean Jacques şi pe fiul său la 
“un pastor protestant, Lambercier, care locuia cu sora su 

întrun sat Bossey. Aci a învățat el catehismul şi limba” 
"latină. De aci a plecat din pricină că fusese odată pe- 
„depsi:. pe nedrept— aşa spune el—şi,: venind în Geneva,. 
„a fosil aşezat ca ucenic la un ceasornicar.. Nepulând să. 

| „stea, a găsit un post de scriitor la primărie, dar 'curând 
a fost dat afară, socotit inc apabil. I. Atunci, o nouă ucenicie 
Na un gravor: om rău, care-l "certa pentru toale copilă- , 
iile sale. Aceste copilării îl făceau să iasă afară din oraş 
Şi să se joace prin împrejurimi. Geneva: fiind pe atunci 
cetate întărită, sera“ obiceiu ca seara la un anumit ceas să 
„să închiză porţile şi cel ce înlârzia: avea oarecare greutăţi 
ica să -inire. Asemenea întârzieri a „Păit de câteva ori 
tânărul Jean Jacques şi odală nu a mai îndrăsnil să e ară 
voie a intra, ci sa holărât să plece „în lume”. | 
“— Gândul acesta de a rătăci îi venea poate şi prin moş- 

tenire dela laLăl său, care acum nu se mai ocupa de cel, 
dar îi venea desigur din multele romane pe cari le citea 
fără socoteală şi cari îi aprinseră închipuirea, făcându-l * 
să se identitice. cu diferiți eroi ai acestei literaluri pri, 
mejdioase pentru tinerime, e 

. : i 

Era în 1728) De aci începe viaţa cu adevă ir AL exira-
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ordinară a acestui tânăr care avea să devină mai apoi 
„marele Rousseau”. 

Plecând din Geneva mergea fără să ştie unde, fără 
bani, fără cunoştinţa sigură a unei meserii, fără recoman- 

| daţii către cineva. Dormea şi mânca unde găsea. Aşa ajunge 
în Savoia la un preot „âtolic.: "Rousseau era protestant, 
Pe vremea aceea catolicii ă întreprinsese o întinsă activitate 
de propagandă în jurul centrelor protestante din Elveţia. 
Cel care rtușea să convertească un protestant credea că 
a făcut o faptă vrednică de răsplată din partea Bisericii 

" romane. Aşa! şi preotul care. găzduise pe Rousseau, îl 
îndemnă 'să se catolicească şi-i făgădui că-i va înlesni 
traiul până va ajunge să fie vrednic de a îmbr: ățişa religia 
sfintei Rome. In starea în care se afla nenorocitul tânăr, 

„nu mai putea sta mult pe gânduri. Cu o scrisoare dela. . 
"preot, se duse în orașul Anneci y la o doamnă de YWarens, 
care făcea parte dintr'un fel .de agenție de convertire a 
protestanților; Aceasta îi dete bani de drum şi-l trimise la. 
Turin, unde era un institut special pentru' convertire.. 

| Şederea sa aci 1- -a schimbat în .catolic, dar în. acelaşi timp 
ci -a dat un mare ESgUS —pentru- catolicism . în_genere şi 
pentru clerul catolic în deosebi. După şase luni a fost 
botezat cu mare pompă şi sau adunat bani cu talerul 
dela cei prezenți, cum se făcea de obiceiu. Suma ce se dete 
lui Rousseau fu douăzeci şi câţiva îranci. | * 

“Ce putea să facă cu ea? Işi închiriă un pat pentru 
noapte, iar ziua căuta de lucru prin atelierele gravo- 
rilor. Lucrul său se vede că uu cra prea bine prețuit, 
Căci d'abia se alegea cu o mâncare şi atâta tot. La 
unul singur şezu mai mult, dar iar se văzu fără rost. 
N'avea la cine să se adreseze. Cunoscuse pe un preot 
foarte de treabă, abatele Gaime, care-i pătrinsese su- 
fletul nu atât prin cuvântările sale morale, cât mai ales 
prin vieața sa vrednică, aşa de deosebită de a altor preoți: 
catolici. Abatele însă*mavea nici o putere ca să-l ajute. 
Ajutorul îi veni dela gazda sa, dar ce ajutor? îi găsi un 
loc de servitor la o doamnă bogată. Stăpâna sa muri 
curând şi moștenitorii îi deteră drumul, dându-i o mică. 

.



Sumă ca pomană. Curând, prin acești moștenitori, găsi 
un alt loc de servitor într'o- casă. mai bogată; la contele 
-de Gouvon.: Purtarea sa lăsa: de dorit; dar vioiciunea spi- 
Yitului plăcea stăpânilor; de aceea în loc: să-l dea afară, 
contele .îl recomandă unei rude, care era preot. : Acesta 
nu-l privea ca pe un'servitor, ci ca pe un ucenic sufletesc, 
cum cra obiceiul preoților şi călugărilor. De -geaba însă, 
căci Rousseau se înhăitase cu un pierdevară, care-l ducea 
la petreceri şi, astfel, într'o' bună: zi, plecă “şi' din casa 
preotului şi din Turin. ic 

* Aducându-şi aminte de d-na de Warens, se duse la 
Annecy şi îu primit cu bucurie şi îndemnat: să se facă 
preot: După recomandaţia ci, dobândi o bursă "dela c- 
piscopul locului şi asttel se:aşeză în seminăriul din acel 
oraş. Ar fi devenit preot, dacă -ar fi sfârşit” cursurile; 
dar spunea 'singur că nici preoţia nu € pentru'el, nici el. 
pentru preoție. Părăsind seminariul, a recurs iar la d-na 
de Warens. Ea'l-a primit acum cu mai puţină bucurie. 
L-a ajutat şi de astă dată, rugând pe şeful orchestrei: 
dela biserica locală să-i dea lecțiuni_de muzică. “Aceasta 
folosi mult tânărului Rousseau. Era mare iubitor de mu- 
Zică și se puse cu toată sârguinţa pe lucru, dar, din pricini 
cari nu se cunosc cu prea mare preciziune, fu silit să fugă 
cu șeful la Lyon. Lăsându-l, acolo însă, se întoarse în 
Annecy. E | n 

Aci îl aștepla o surprindere neplăcută: d-na de Wa- 
rens nu mai era în oraș, plecase la Paris... 

Situaţia lui Rousseau cra foarte critică: vedem to- 
tuşi că rămâne în oraş'aproape un an. E oarecare mis- 

„ter în chipul cum a trăit atunci; el nu prea: lămurește 
în Confesiunile sale -şi nici noi "nu-l prea scormonin. 
„Sigur este că a trăit în societatea servitoarei d-nei de 
Warens și a prietenelor ci și că în 1730 a plecat cu 
dânsa la Fribourg, unde era familia : acesteia. Călătoria 
au făcut-o pe jos, cu pachete în spinare. - 

In drum a aflat şi de tatăl său, stabilit acum în oră- 
şelul AWyon. L-a vizitat chiar, dâr nu a stat nicidecum! în 
noua lui locuință. PI 

i
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Acum este al doilea moment când se vede fără mij- 
loc de vicaţă şi părăsit de toți. Dela Fribourg, unde se 
pare -că sa despi ărțit cam cu supărare de tovarăşa de 
călătorie, care spera să: se căsătorească cu el, pleacă fără 
să ştie unde. Nemereșşte în Lausanne şi dă peste un birtaș, 
care-l hrănește câtva timp, cu: nădejdea că va îi plăti 
îndată ce Rousseau va începe să câştige cu lecţiile sale 
de muzică. N'a găsit însă lecţii, fiindcă se făcuse cunoscul 
în rău în tot orașul printr'un concert nenorocit ce dăduse. 

| Silit de nevoie, a plecat la Weuchalel. Aci sa luptat 
groaznic cu mizeria şi sa rugal zadarnic de. tatăl său 
să-l ajule. Aștepta deci scăparea dela! întâmplare şi nu-i 
pre da mâna să aleagă. Intâmplarea să întfăţişă: sub 
chipul unui arhimandrit grec, cu culion, cu barbă lungă 
şi cu antereu şi mai lung. L-a cunoscut întrun han. 

- Știind italieneşte, a intrat în vorbă cu el și a aflat că 
arhimandritul era din Ierusalim și că umbla prin lume. 
a să adune bani pentru sfântul mormânt. Ideca de a 

“ajuta „restabilirea stântului mormânt” părea interesantă” 
pentru bunii creștini din Elveţia. Nu prea înțelegeau cei 

„bine în ce constă: aceaslă „restabilire”, dar chestia se- 
părea vrednică de interes şi chiar autorităţile publice 
cunoscură „pe arhimandrit. Senatul din Berna îl primi 
în audienţă solemnă și Rousseau rosti în numele lui un 
discurs care produse o profundă impresie. In orașul So- 
leure, unde se găsea un diplomat francez ce fusese câtva 

„timp la Constantinopol, s'a înfundat bietului arhimandrit. 
A fost dat pe mâna poliţiei şi nu ştim ce sa ales de el. 
Rousseau însă a făcut cunoştinţă cu acel diplomat şi a: 
dobândit dela el un ajutor ca să se ducă la Paris. E 

La Paris! Câte visuri, câte nădejdi !... Cu îneredere - 
în steaua sa, pleacă el pe jos, cu.cei o sută de franci ce 

căpălase şi cu scrisori de recomandaţie şi merge cincispre- 

zece zile. Ajunge! E primit bine de unii şi de alţii, dar 
nu poale rămânea în locul ce i se găsise, de guvernor, 

"într”o familie bogată. Peste puţin — nu ştim exact cât — 
părăseşte Parisul, iar” pe jos, şi se duce la Chambery,
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unde se află. acum d-na” de Warens, care-l iert ase şi-i dete 
chiar bani pentru drum. 

De ajutorul acesteia se folosește şi pentru a-şi do- 

bândi o ocupaţie: se face tuncţionar în serviciul câda- 

strului. In acest loc ma stat decât doi ani și l-a părăsit 
pentru a se face profesor de muzică. 

Aceasta nu i-a prea mers cum nu-i mersese nici în 

Neuchalel şi a supărat pe protectoarea sa, căreia «el îi 
zicea maniă, „liindcă-l. ajutase ca pe un copil”. A doua 

a mai cercat să dobândească ceva dela talăl său, dar 

fără izbândă; în fine a rămas tol pe lângă d-na de Wa- 
rens, şi după ce aceasta şi-a închiriat o .căsufă la țară 

în localitatea numită Churmelles. Aşa sau petrecut 'câţiv: 
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ani până la 1740. In acest interval, trebue să arătăni că 
s'a dus la Montpellier, unde era vestita facultate de medi- 
cină, cu gând să se arate la doctori, dar a rămas acolo 
mai mult timp şi s'a apucat să studieze medicina. Con- 
form obiceiului său, a. părăsit studiul după puţină vreme. 

; In 1740 s'a despărțit de d-na de MWarens, care l-a 
ajutat să-şi găsească mun loc de preceptor într'o familia 
mare, la d-nul de Mably, irate cu vestitul abate de Mably 
şi frate cu marele filozof Condillac. 

——! Şedea acum la Lyon în câsă d-lui de Mably şi avea N 

doi elevi, fiii acestuia. Ar fi putut să stea aci liniştit multă 
vreme, dâr a avut o purtare care a supărat mult pe pă- 
rinții copiilor şi astfel peste un an și câteva luni aceştia 
au fost bucuroși să-l lase să plece. Pleacă iar la Cham- 
bery. dar văzând acum că d-na de Warens e aproape 
ruinată şi nu-i putea fi de nici un ajutor, îşi îndreptează 
pașii în altă parte. : o 

De aci se duce iar la Paris după o vizită la Lyon la 
familia d-lui de Mably. , 

: De astădată Parisul nu-i mai e dușman. Face repede 
cunoştinţe şi găsește elevi pentru lecţii de muzică, ba : 
chiar, prin legăturile sale cu persoane sus pusc, dobân- 

„dește postul de secretar pe lângă ambasadorul Franţei 
în Veneţia. Trăeşte acolo mai bine de un an ( 1743—1744), 
dar meînţelegerile cu şeiul său îl silesc să se întoarcă la 
Paris. Deşi acum o ducea cam greu, din pricină că avea 
datorii neplătite la Veneţia, totuşi trăeşte. liniştit, ocu-: 
pându-se de muzică. Acum termină o operă „Narcis"” şi 
un balet „Afuzele. galante') Baletul s'a jucat la Operă în 
'1747. Tot în vremea astă cunoaște pe Tereza Le Vasseur, 
o fată de condiţie modestă şi lipsită cu totul de învățătură 
şi chiar de inteligență; împrejurări greu de explicat îl 
apropie de dânsa pentru tot restul vieţii. 

In această întâmplare văd unii din biografii lui Rous- 
; seau izvorul tuturor nenorocirilor lui. - ..: 

% 

+ Cunoscut ca muzicant, cl ajunge să se apropie de
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Voltaire, care avu la un moment nevoie de el ca să-i com- 
pună muzica pentru o lucrate a sa. Aceasta este epoca în. 
cane Rousseau începe a se ocupa de literatură: Deşi scri- 
:sese câteva arlicole pentru Enciclopedia, pe care, o publica 
Diderot și tovarășii săi, dar nu lipărise încă nimic. In 
1749 Academia_din. Dijon inslitue concurs pentru o lu- 
rare cu subiectul următor: „Dacă științele și artele au con- 
iribuil la curățirea sau la slricarea moravurilor? Rous- 
'seau face un memoriu în care susține că științele şi artele 
Sunt pricina corupţiunii moravurilor. Deşi teza lui era 
foarte ciudată, argumentarea puțin temeinică și stilul 
adesea prea declamator, memoriul cra scris cu multă căl- dură și dobândi premiul. ” 

Cu lucrarea aceasta Rousseau devine deodală o per- 
soană cunoscută în lumea literelor şi în lumea politică, 

“mai mult prin criticele ce i Sau adus, și prin polemicile 
“ce a susținut, mai ales că între criticii lui fu şi un rege: 
Stanislau, fostul rege al Polonizi, duce al Lorenei, 

Succesul acestă îl încurajă să scrie şi să publice. 
Făci o operă pastorală „»Ghicilorul satului”; un articol despre. economia politică pentru Enciclopedie; o prefaţă: la opera sa Narcis (1752) ş. a. Tot acum (1754) se pre- 
zentă din nou la concurs înaintea aceleiaşi Academii cu - “nemoriul „Originea inegaliliţii între oameni”. De astă dată 
nu luă premiu, dar scrierea Sa fu foarte citită, de vreme 
ce era a aceluiaşi autor care făcuse atâta sgomot cu primul 
memoriu și trata chesliunea din acelaşi punct de vedere. 

» Dar, tot în această vreme în care începe celebritatea sa, se întâmplă și lucruri cari întinează bunul său renume: Tereza Le Vasseui naște copii şi Rousseau, în loc de a-i 
creşte, îi dă la ospiciul copiilor găsiţi. Faplul de a-şi fi lepădat copiii, care pentru temei se califică de. crimă, a 
fost cea mai gravă acuzaţie ce sa adus vieții lui, dar a 
fost şi pricina remuşcărilor celor mai grozave pe cari le-a simţit el. Intinderea ce urmează a se da acestei Biografii nu-mi permite a trata aci chestiunea în toate amănuntele. Care'să fie adevărata cauză a acestui act? 
De ce Rousseau wa explicat în acelaşi fel în toate ocaziile
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lepădarea celor patru copii? De ce uneori sa lăudat că 

"a făcut așa, iar altă dată a tăgăduit chiar faptul? Iată 
întrebări cari sunt greu de deslegat şi cari împart oare- 
cum în taberi deosebite pe 'biografii lui. 

In momentele acestea, Rousseau socoteşie 'olositor 
să-şi viziteze locul său de naștere şi în 1754 se duce la 
Geneva, unde e primit cu mare cinste. “Onorurile ce i sau 
dat l-au impresionat aşa de mult încât a voit să devină 

iarăși cetăţean al republicei şi pentru acest scop a părăsit 
catolicismul şi a trecut din nou la calvinism. 

„-Intorcându-se în Paris, el avu câtva timp un post 
bine plătit de casier într”o instituție financiară, dar îl 
părăsi socotind că nu se potrivește cu teoriile ce susţi- 

nuse în scrierile sale, și trăi dând lecţii de muzică ori 

copiind compuneri muzicale. Viaţa îi fu agitată şi plină 

de neajunsuri. Avea amici, dar se certa lesne cu ci; avea 
protectori, dar se supăra ușor pe dânşii. Pe atunci era 

o modă în familiile bogale şi nobile din Franţa să aibă 
pe lângă sine câte un om de litere, Acesta avea o si- 
tuație cam nedefinită în casă. De obiceiu. era” găzduit lie. 

în palatul din oraş fie în vreun castel dela ţară. După 

împrejurări, era socolit deopolrivă cu servitorii ori deo- 

polrivă cu stăpânii. Şi Rousseau a fost de calegoria acea- 

sta 7iai toată viaţa de când începuse a fi cunoscut și 

apreciat de public şi a suferit adesea neplăceri, chiar 

umilinţe. 
Fiind odală protejat de d-na d Epinay, aceasta îi 

arăta aşa de mare afecţiune încât îi dădu pe seamă o 
asă la [ară “(zisă LErmilage) întrun sat aproape de 

Paris, lângă pădurile zise Monimorency. Aci şezu el din 
primăvara anului 1756 până la jumătatea lui_Decembrie - 

1757 şi plecă silit, gonit aproape de stăpâna casei, cu 

care se certase, fie din pricina lui, fie din pricina femeii 

cu care trăia şi care se vede că era [oarte gâlcevitoare. 
In epoca aceasta se .pare că începe a se schimba 

“mult: caracterul lui Rousseau.  Toldeauna fusese iubitor 
de aventuri, fără putere de a se statornici întrun loc, 

schimbător în amor şi supărăcios; acum însă iritabililatea
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lui se măreşte şi devine bănuitor față de toată lumea. Pe 
cei mai buni prieteni îi crede duşmani, i se pare'că se 
Iac comploturi în contra luii iar discuţiile literare şi filo- 
'zofice ce se produceau, în mod firesc, în cercul lor de 
cercetători, în care era Diderot, Grimm, Holbach şi alţii, 
le transforma în chestii personale. Incercările făcute de 
amicii săi de a-l despărți de. Tereza, pe care aceştia o 
socoteau, o rușine pentru geniul lui, le lua drept lovituri 
date din răutate sau din invidie. Biografii vorbesc pe 
larg de cearta lui cu Diderot şi de scrisorile violente ce 
se schimbară între ci. . 

Tot cam în' vremea acaasta a început cearla lui cu 
Voltaire. La cele dintâi publicaţii ale lui Rousseau. Vol- 
laire era în toată strălucirea talentului şi a gloriei sale. 
De aceca el a vorbit cu respect de dânsul şi când filo- 
zolul i-a adresat observaţii asupra icoriilar sale, Rous- 
seau i-a răspuns cu hotărire, dar cu băgare de scâmă. 
Astfel primind dela Rousseau cartea lui despre „Ori- 
ginea inegalităţii”, Voltaire îi serie: „Am primit; „d-le, 
lucrarea d-tale, în contra neamualui omenesc”; atunci Rous- 
scuu îi răspunde că a. scris-o „ca să apere neamul omenesc 
în conlra lui însuși”. Neînţelegerea între ci izbucni,dintr'o 
pricină cu totul curioasă şi pur filozofică. Voltaire „locuiu 
atunci înir'un castel pe teritoriul Genevei și voia să de: 
reprezentații teatrale, lucru natural la autorul alâlor lu- 
crări dramatice; dar guvernul, republicii sa împotrivil şi, 
supărat de aceasta, Voltaire îndeamnă Pe dilembert c: 
în articolul din enciclopedie despre Geneva, să vorbească 

- despre lipsa de teatru în acest oraș. Faptul a impresionat 
pe Genevezi şi atunci Rousseau, care locuia tot în Franţa 
într'o altă casă :de țară, se socoti dator „să ia apărarea 
patriei sale.și publică „Scrisoare către d'Alemberi „despre 
spectacole” (1758). Aci «el susținea că bine fac compa- 
trioţii săi că n'au teatiu, fiindcă acest gen .literar mare 
alt rezultat decât să _corupă avurile. * 

Scrierea avu succes mare, dar supătă lare pe .Vol- 
laire, care își arătă aceasta către prietenii săi, -zicând că 
nu poale permite să vorbească contra teatrului un om



20. , 

„care și-a făcut, începutul „carierei „sale . literare , țocmai 
prin opere de teatru, Şi Să. vorbească de, moralitate. un 
oma cănui viață a fost şi este, un șir de fapte, imorale. , 

“ Duşmănia lor” a rămas. până, la stârşițul, vieţii; cu 
toate acestea câteodată: făceau . Iucruri menite .șă , „arate 
publicului că sunt mărinimoşi: Voltaire,. întrun moment 
"greu pentru Rousseau, oferă, să-l găzduiască în castelul 
său, iar Rousseau subscrie 0 sumă de bani „pentru, statui 
ce se plănuia, să se înalțe lui Voltaire; înainte. de a uri. 

Nu voiu inira în cercetare ca „amănuntelor. acestei duş- 
mănii,. care se găsesc în diferite biografii ale acestor. doi 
mari bărbați. pp. i pa 

„Ultima epocă a “vieţii lui Rousscau se poale socoti 
dela 1762. , 
In 1761 publicase Noua "Eloiză; iar în 1762 apăru 

Emil şi Contractul social. Acestea sunt operele de că- 
petenie ale lui, care i-au făcut numele cunoscut în toată 
lumea civilizată, dar ele i-au adus şi multe necazuri. 

In special Emil a fost pricina loviturilor ce a primit, 
Acum începe pentru el vremea rătăcirilor silile. 

Ediţia întâia, apăruse în Maiţe La începutul lui Iunie 
află dela d-na de Luxembourg, o' altă protectoare a 'sa, 
că. Parlamentul a hotărit ca Rousseau să fie arestat, iar 
cartea să fie arsă. Ce să facă? Dacă sar îi gândit că, fiind 
cetăţean al unui stat stră ăin, mar îi „putut să fie ținut a- 
restat, ci ar îi fost expulsat, atunci nu Sar îi temut de 
nimic; dar șe vede că şi el şi protectorii săi au uitat acest 
amănunt şi, . după multe discuţii,: au hotărît că nu e 
decât un mijloc de scăpare: fuga. Unde să fugă? In EI- 
veţia, negreşii, patria sa şi patria liberțăţii. Şi porni în- 
twacolo. Se zice că trecând pe stradele . Parisului sa în- 
tâlnit cu: oamenii poliţiei cari -vencau să-l. aresteze, dar: 

- fiindcă nu era îrică ora la care se stabilise că va îi arestat, 
aceştia l-au salutat frumos şi l-au lăsat. săxplece! 

„Când a trecut hotarul Franţei, Sa dat jos din tră- 
sură și a sărulal pământul libertăţii. Se înșelase însă.
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Oprindu-se la Yverdon (care ținea de cantonul Bern) aîlă că în Geneva se şi arsese Fmil, jar el cra urmărit; 
Mai târziu” desaprobarea cărții sa tăcut în Paris şi de către 'Sorbona şi de către arhiepiscopul Parisului, adică 
în numele ştiinţei și al religiei, p€ când Parlamentul îl 
osândise în numele ordinei sociale. Aceeași altitudine luăi 
și guvernul Olandei. De aceasta nu-i păsa acuin; dar 
însuşi consiliul din Berna îi piisc în vedere că în timp 
de 15 zile trebue să părăsească teritoriul acelui “stat, 
Se gândi atunci că Neuchatel este supus Prusiei. In Pru- 
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Rousseau luându-și rămas bun de la familia de Luxembourg 
_ după ce «Emile» fusese osândit. Di (După tabloul lui CI. Jacquand, reprodus în «Les Annales») 

sia domnea Frederic cel Mare, iscusitul general şi omul iubitor de ştiinţă, amicul filozofilor şi al poeţilor. Ii serie 0 scrisoare, care se vede că făcu efect, căci dobândi îndată permisiunea de 'a :se stabili în această provincie. Işi alese o localitate mică Motiers (Travers), unde îşi făcu îndată amici și ar fi stat liniștit, dacă nu ar fi pri-
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mit două ştiri cari îl impresionară adânc: una despre 
moartea d-nei de. Warens, protectoarea. copilăriei şi tine- 
reței sale, alta despre moartea d-lui de Luxembourg, 
protectorul lui din urmă. | : 

7 

Il mai necăjea şi gonirea sa din Geneva. Aci avea 
câţiva. amici cari încercară să revoace decretul, dar nu 
reușşiră, şi Rousseau declară în mod public că renunță E 
cetăţenia Genevei; apoi începu să se apere în potriva 
măsurilor cari îl loviseră ă și publică „Scrisori dela munte” . 
(1763). Aci susţine pe de o parle nelegalitatea decretului 
de arestare şi de expulsare, pe de alta justifică punctul 
său de vedere din Profesia :de credință a vicarului: din 
Savoia, căci această parte din „Lil fusese pricina gou- 
nelor ce se îndreptară în potrivă-i. Cartea nu: numai că 
nu convinse pe aceia cărora se aduesa, dar fu arsă şi ea 
în: Paris, în Haga, în Genevă. . 

"In aceste „scrisori” a atacul şi pe Voltaire pe care-l 
bănuia că a aţâţat pe cei din Geneva împotriva sa. Vol- 
taire şi-a răsbunat prini”o scrisoare anonimă în care 

nebunul devine furios, trebue să-l legi”. 

Ls despre Rousseau: „Ți-e” milă de un nebun, dar când 

Luptele acestea avtiră "un ecou ciudat printre pastorii 
protestanți din Elveţia. Unii. începură la vorbi contra lui, 
Rousseau chiar în .biserică şi asttel se formă în public o 
parlidă contra lui. Il huiduiau pe stradă, îi spărgeanu 

geamurile cu pietre. Astfel, e nevoit să! fugă de aici 'şi se 

duce într'o insulă de pe lacul Bienne (SL. Pierre); aci 
însă era pe teritoriul Bernci și fu deci. gonit în baza 
vechiului decret. Atunci fugi la Strassburg în 1765. Nu 
se slabili însă aci, ci se duse la. Paris. 

7 La Paris nu putea rămânea mult timp; deşi avea 
amici cari îl apărau, avea însă şi mulți duşmani. Inte- 

resant este de știut că acum renumele său cra aşa de 

mare încât tot felul de oameni îl consultau pentru chestii 
de conștiință ori pentru chestii de educaţie, că era chemat 
de regele Prusiei la Berlin şi de locuitorii din Corsica 

"pentru a le redacta o constituție. Numeroşi oameni bogaţi 
. 

“
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îl chemau să locuiască în -castelele lor. Se pare însă că în acest moment, care ar fi culmea gloriei sale, se mani- festează şi boala sa mintală de. care vorbesc mai toți biogratii. Mania persecuției îl păștea încet, încet; de aceea devenea din zi în zi mai bănuitor .şi ajunsese să creadă ă um complot imens al universului voeşte să-l distrugă. Dintre toate glasurile cari îl chemau, a ascultat pe 
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| Rousseau în insula St. Pierre. . ” Mângâie copiii podgorenilor din partea locului, 

al filozotului englez David Hume, un mare admirator al său. A plecat deci la 4 Ianuarie 1766 în Anglia; sa instalat întâiu întrun Sat aproape de Londra (Chis- wwick), dar a stat mult, căci a fost invitat de călre Daven- port, un. englez bogat, amic cu Hume, să locucască în. castelul său dela Wootton. Aci a avut multe supărări şi Slarea sa nervoasă sa înrăutățit. Pricina va fi fost poate izolarea, despre care credea atunci că-i va face bine; vor Îi fost și neînțelegerile 'Terezei cu servitorii castelului, ăci proprietarul castelului nu locuia acolo, ci venea câte-



odată; iar ei şedeau singuri. Dacă ne gândim la firea şi 
educaţia tovarășei sale de exil, înțelegem bine lucrul. 
„Oricum să fie,: sigur este că Rousseau, şi-a arătat 

în- scris nu numai nemulțumirea, dar teama de a fi 0- 
morit. In starea în care se găsea, bănuia .pe âmicul său 
Hume că a organizat un complot și de aceea toate stă- 
ruințele acestuia de a-l ţinea în castel Ic socotea drept 
probe ale intenţiei criminale a acestuia. 

Jritaţia lui o sporea faptul că toc atunci Voltaire ducea 
o campânie straşnică î în potrivă-i nu numai prin scrisori 
particulare, cari îi ajungeau la cunoștință, ci chiar prin 
publicațiuni și în acelaşi i_timp_ pottia. pe. Rousseau să vie 
să locuiască îi. a castelul _ său... 

“Această stare” de lucruri explică de ce tot ce a scris 
de acum înainte sunt numai apărări ale persoanei sale 
sau atacuri contra duşmanilor săi reali ori închipuiţi. 
Ea explică până la un punct. şi plecarea neaşteptată, 
pe jos, cu femeia sa, din castel. Era, adevărat, în luna 
lui Maiu; totuși drumul fu greu şi obositor, mai .ales 
că-l urmărea spaima de inimicii săi şi nu cunoştea bine 
drumul. 

„Astfel, în 1767, se găseşte iar în Franţa. Aci — unde 
sosirea sa fusese anunțată chiar de Hume, găseşte în- 
tâiu găzduire la un nobil de Mirabeau, tatăl vestitului 
orator din timpul revoluţiei franceze, şi locueşte câtva 
timp întrun castel al acestuia la Fleury sous Meudon, de 
unde se duse întrun castel (Trye-le-Château) al prințului 
de Conti care îl iubia şi-l proteja de mai mult timp. 
Și aici locuia, ca în Anglia, într'o casă fără stăpân. Lu- 
crurile. se repetară deci, şi nenorocitul Rousseau credea că 
viața îi e în primejdie şi nu îndrăsnea să iasă din gră- 
dina castelului nici ziua, iar noaptea se temea de o bandă 
de asasini cari îl urmăreau. Prevenea chiar pe un amic, 
„care voia să vie să-l vază, ca să-şi ia măsurile de apărare. 

Sfârşitul [u ca şi în Anglia: în lunie 1768, fără să ştie 
nimeni, fugi. din castel singur, lăsând acolo pe Tereza. 

Se duse întâiu la Lyon, unde fu primit de un vechiu
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amic. Aci stete câtva timp, făcând călătorii dese, ducân- 
du-se şi în Elveţia, iar în luna August acelaşi an se așeză 
la Bourgoin (Dauphin6). Aci chemă şi pe Tereza, cu care 
se şi cunună; dar întrun mod ciudat: fără ceremonie reli- 
gioasă, fără ceremonie civilă, ci numai printi'un act! făcut 
faţă de doi martori. i 

Câtăva vreme a țrăit liniștit aici, seriindu-şi Confe- siunile, şi ținând corespondenţă. cu o sumă de persoane 
cari îi cereau tot felul de sfaturi; dar liniştea nu cra partea 
lui pe lumea aceasta. In Ianuarie 1769 plecă din Bourgoin 
  

      

  

(Există şi azi), NR 

şi după ce stete câtva în Lyon, îl aflăm la 30 Iunie 
__1770 1a Paris. 

7 

Deşi sta sub amenințarea” unui decret de arestare, 
are îndrăsneala să se așeze chiar în mijlocul Parisului 
(strada aceea poartă azi numele lui), iese la preumblare, - 
merge în cafenele. Mai face încă ceva: începe a citi în „diferite întruniri pasagii din Confesiuni, ba aă şi cpii. 
Acolo se vorbea nu numai de el, ci şi de o sumă de persoane cu cari fusese în contact. Iși închipue oricine 

- sgomotul ce sa produs în toate cercurile prin acest fapt.
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De aceea poliţia l-a “oprit de a mai citi în adunări numse- 
roase: o făcea numai între prieteni. . | 

Deşi lumea îl: lăsa acum în pace, el 'm'avea linişte. 
Pricina era tot vechea sa frică de dușmani; dar mai 
cra şi mun” fel de remușcare pentru lepădarea copiilor. 
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Rousseau la Montmorency (1760). 

Acum ar îi dorit să aibă cine să-l mângâie şi se 
că se supăra dacă cineva rostea, în adunări, cuvinte 
pre copii, şi-l privea cu oarecare atenţie. 
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Aşa 0 duse șaple ani (1770—1778) şi în acest timp 
se simţea slăbind şi apăsat de boală. Dorind să-şi afle 
loc mai tihnit, se duse la Ermengnville (în valea Mont- 
morency) întrun castel al d-lui de Girardin. 

Era acolo, când a aflat, în Mai 1778, că că a murit 
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      Rousseau în grădina Casei de la Ermenonville. 

Desen după natură în 1778 de E „ Meyer: 
(Publicat în rev. «Les Annales») . . 

e 

Voltaire, marele și vechiul său duşman. „S'a_apropiat 
Şi sfârşitul meu!” exclamă el, i - - PN
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“In adevăr; la 2 Iulie! acelaş an, la 11 ceasuri de di- 
înineaţă, muri sibit, după ce fcuse o preumblare prin 
grădină. ! 

Sa discută. înult “cauză morţii sale. ' Unii au pus 
întrebarea dacă a 'fost naturală această moarte? și au 
răspuns..că-.s'a, sinucis: Alţii „au. zis -că -a. fost. „omorît 
cu „0 lovitură în “cap de către soția sa, care 'devenise în 
timpul din urmă foarte depravată. Siguranţi absoluță nu 

  

      
  

"Casa îii care a murit Rousseau în Ermenonville. 

este în această privinţă, căci se poate că lovitura ce o! 
avea în frunte să şi-o fi făcut căzând. 

După dorinţa sa, Rousseau a fost îngropat într'o insulă 
din! parcul castelului. Acolo sa ridicat un monument. 
Oasele lui însă au fost ridicate de aici în 1794 şi aduse
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„la Paris, “unde au fost îngropate 'cu nare 'cinste în clă- 
direa” zisă: Panthâon: Lhicru vrednic de înseninal: răniă- şițele sale stau alături cu' al lui Voltaire. 

p- ia , „. * Ei * 
E) , , . . i ej E pe ha |. za ES i 

. . . . PR PRR 3 E . a tepi Ca. a -" Aceasta este — pe scuri — viaţa marelui scriitor. Ciu- 4 ” pa E a at . 
AR Di :       

IT 
      

      

| Apoteoza lui Rousseau - , Transportarea rămășițelor lui Rousseau la Panthon în ziua de 
11 Octombrie 1794, 

(După desenul lui Girardet publ. în revista «Les Annales» 30 Juin 1912) 

. 
- 

dată, plină de Părți luminoase şi de părți întunecate, complicată prin împrejurări străine de el cari i-au dictat unele. faze, cum şi prin propriile sale porniri cari îl în- demnau la lucruri greu de înţeles sau cu totul neînţelese, ca apare ca o povestire plină de interes, în care îţi vine să crezi că au intervenit născocirile celei mai bogaie fantazii,
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Explicații sau dat multe şi aprecieri felurile sau 
tăcut asupra scrierilor sale. Nu intră. în limitele restrânse 
ale acestei notițe să le cercetăm. 

Sigur este că a fost un geniu ale cărui opere: au in- 
fluenţat adânc ideile contemporanilor şi urmașilor săi. 

“Se socoteşte că ideile lui au contribuit la mişcarea cea mure 
care a schimbat fața lumii şi care se numeşte revolufice 
franceză. o 

Oricum să fie,. dacă este firesc şi necesar. c: aceste 
idei să fie discutate în toate țările -și în toate cercurile 
nmde luminează o cultură filozotică, este şi mai necesar 
scrierile 'sale să fie cunoscute. Un pas în această cale se. 
[ace cu traducerea de: aţă. -.
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Paris. in J. Monumentul lui 

„făcut de sculptorul Bartholome ş e 1912, 1 inaugurat la 30 Luni 

7 

es



INTRODUCERE 
Ideile lui Rousseau asupra educaţiei fac, parte din- ! tun întreg sistem de gândire, mai bine zi: de critică. ! fisupra societăţii. - ) t, | X EI începe cu monografia premiată de Academia din i Dijon (1750):: „Dacă științele și «artele au contribuit a. corupe ori a_curăţi moravurile”. Susţinând negativa, cl! atrage” atenția întregii Tumii cititoare din Franţa şi din alte ţări;! se poate zice deci că inci este izvorul celebri “tăţii sale. | 

| “Civilizaţia şi organizația socială au adus omenirea + a A la nenorocirea în care se găsește. Inlăturând civilizaţia, | soci se vădeşte mai ales în vieața oraşelor, şi așezând | 

; 

——_. societatea pe alte temelii, omenirea ar_ putea să-și regă- 
- o. mr er rar a sească fer icirea_ pierdută: Aceste idei se află în romanul „Noua Elo. şi. în „Contractul social”. “Trecerea la. | noua 'siai6 de lucruri visată de dânsul ar trebui să se ; facă pregălind tineretul printrun sistem _nou de educaţie, / Astfel ajunge. el să scrie opera „Emil”, | EMIL? este, de sigur, una dia operele cari au avut un succes universal, Prin ea, Rousseau a fost consacrat cel mai mare teoretician al Pedagogiei şi mulţi ani după. publicarea cei, el era consultat de particulari şi de insti= e: tuţiuni asupra chestiunilor generale sau speciale de _] educaţie. | | | _ Intre aceste consultațiuni cea mai importantă este cea 

7 
4 
| 
» 
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acordată Polonezilor (Contederățiuneă dela Bar). şi pu- 
blicată sub titlul: „Consideraţiuni despre guvernământul 
Poloniei şi despre reforma proicetată în 1772. Aci se 
găseşte şi o parte consacrată educațiunii publice. 

„Emil sa tipărit pentru întâia dată în Haga de 
către Nâaulme în 4 volume, terminându-se în 1762. Apoi 
Sa publicat împreună cu celelalte scrieri ale lui Rousseau, 
în colecţiile de opere complete: cea din Neuchâtel (fără. 
dată),- din Amsterdam (1769).-In “aceasta din urmă se. 
găsesc şi mai multe. note ale lui, pe cari i le-au Suggerat - 
criticile aduse. Alte note ined.. Sau publicat în ediţia 
apărută, după moartea lui, la Geneva (1762). Ca note 
de lăimurire din partea editorilor mai însemnate sunt cele 
din ediţia lui Petitain (1820) alături de cele din tradu: 
cerea germană a lui Sallwirk (1907) ă 

Numeroase şi variate studii s'au Dublicat despre a- 
ceastă scriere a lui Rousseau. I] ele găsim aprecierile cele 
mai deosebite, unele socotind- -o drept o lucrare genială, 
“drept o adevărată „evanghelie? _a educaţiei, altele nu-_ -- 

De a i 

mind-o himeră sau tratâna-o drept o curată nebunie. 
Fireşte, aflăm şi opiniuni mijlocii, cari găsesc că nici 
nu e totul de respins nici totul de primit. De aceea sar 
cere o muncă deosebită pentru a cunoaște tot ce .sa 
scris în această privință şi e îoarte greu a mai spune 

acum ceva original. Nu am pretenţiunea nici pentru una 
nici--pentru- alta;-socotesc însă .folositor,. în .vederea mai 
ales a celora cărora e destinată în primul.rând traducere: 

aceasta, să dau aci un.mic studiu meni! a arăta în scurt 
efectele pe cari le-a avut opera lui Rousseau și a cerceta 

dacă, în..starea-actuală a ştiinţei pedagogice şi a orga- 

nizaţiei. școlare, se .pot.scoate din „Emi!” învăţăminte 
de natură practică. | : 

s
a
.
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Cuprinsul celor cinci cărți 
Te PRIN 

Titlul şi, Împărţirea lucrării de care "vorbinr sunt 
imitate după aulorii antici, adică e un nume de pe 

-soană, “însoțit de arătarea chestiunii de care se ocupă. 
Precum Cicerone, de exemplu, îşi intitulează operele sale: 

  

Lelius sau despre Amiciţie, Brulus sau despre. oralorii, 
vestiți, tot.așa Rousseau zice: Fnuil sau despre educaţiune. 

Apoi scrierea se împarte în cinci cărți ca și i-ECIeilalia a 
neşti, ca' și multe din scrierile iranțuzeşti din” secolul 
anterior și din secolul lui. | 

In prefaţă ne spune că avea de: gând să facă numai 
un scurt memoriu destinat unei mame de familie, dar 
subiectul l-a stăpânit într'atât încât sa pomenit că a Scris 
o carte întreagă. Poate prin această împrejurare se ex- 
plică "lipsa de unitate în metoda de expunere, „deselo, 
vepelițiuni ș şi reveniri _asupra_unor_idei, precum. şi SuâclS . 
lungimi i_slăbesc interesul. Se poate însă ca diversi- 
alea metodei de expunere să fie 'voită, pentru 'a face lu- 
carea mai plăcută la cilire. -! 

Autorul începe arătând câteva din pricipiile_edu- 
caţiei sale şi vorbind de îngrijirile de dat copilului îndată! 
după naştere precum şi de chestiunea alăptării. In $ 73. 
şi urm! din: Cartea I ne face cunoscut metoda de care. , / 
se va servi în tot-cursul lucrării: se presupune guvernor 
al unui copil pe..care.îl. numește. Emil şi aplică acestuia 
regulele educaţiei sale. Totuşi el nu ne înfăţişează chiar 

4



vărat roman. : | , | Pentru a întrerupe monotonia unui tracțat de pe-  dagogie, el se ser ieşte și de alte procedeuri de Compo- ziție, cari fac scrierea atrăgătoare prin vari tatea chiar , 3. stilului ce derviă din această varietate în inetoda de ” compunere. In această! privinţă, autorul îți apare ca un | artist cu adevărat genial: aci retor, aci poet, aci poves- litor,_aci filozot , Pi 
Astfel, având a tracta (chestiunea religici)și a expune ceea ce se poate numi „teologia lui Rousseau”, je] pă 

ae 

răseşte :deocată ($ 181 cart V) tonul dogmatic de până aci şi ne qă câteva pagini admirabile ide :autobio- „gratie, pe care o introduce în moq abil, căci începe a po- vesti viața unui „tânăr gonit din țara sa și. redus_la_cea mai_neagră mizeria? şi trece:pe nesimţite la „povestirea în persoana Tai aceasta ajunge la Iaimoasa „profesiune de credință a preotului « din Savoia” Şi pune pe acest preot să ne spună — și Sub o formă care nu pretinde a se impune, dar «e tocmai prin aceasta, foarte convingă toare — toată concepția sa religioasă. “ Tot asemenea, voind să desvolie ideea că „bosăţia nu este mijlocul cel mai prețios pentru fericirea om lui, ci viața simplă şi modestă”, el părăseşte din nou 'torina de memoriu sau de tractat şi. vorbeşte despre sine. EI presupune că ar. deveni bogat şi ne Spune ce ar face cu. avuţia, cum şi-ar peirece vieaţa.. Expunerea sa “se deo- sehește cu totul de vicata oamenilor bogaţi din timpul siu, dar este foarte alrăgăloare şi ar Sgudui — cum va. fi şi sguduit în vremena succesului operei sale — pe mulți bogătaşi cari ar citi aceste frumoase pagini cu: atențiune, Cu această varietate de procedeuri literare € scrisă opera ui Rousseau, 

u 

- 
a
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| 
Cartea I-a se ocupă de primii trei ani ai copilăriei 

şi ajunge până la învățul vorbirii şi trațtează chestia e-;-i 
ducaţiei fizice, expunând și principalele maxime ale teoriei” | 
sale pedagogice, de vreme ce educaţiunea începe chiar 
dela naştere. AS 

i 

Cartea II-a urmăreşte desvoltarea copilului dela 4 
până la 12 ani. Aci se expune teoria educaţiei negative şi 
revine mult mâi pe larg asupra educaţiei fizice: Aci vom. 
citi despre pedepse pse_şi: recompense; despre mijloacele de 
perfecționarcă simţurilor; despre” greşelile obișnuitei edu- 
câțiuni în această vârstă ; despre puterea exemplelor. 
Tot aci vom găsi reproduse câteva. pasagii dintro scriere 
a lui Plutareh, care susține regimul vegetarian şi combate 

S alimentarea cu carne. - a . i i 

Cartea se încheie cu un rezumat al metodelor sale - i | 
| pedagogice, adică se înţăţişează doi copii de 12 ani, modele ; 

ale celor două tipuri: | tipul copiilor crescuţi cu cărți. şi | 
; | cu profesori; tipul copiilor crescuţi fără lecţiuni teoretice; E 

Lî în mijlocul naturii. - 
—— ji 

4 

. 

:, Cartea III-a se ocupă cu educaţia între 12 şi 15 ani, 
[ pe care o socotește a îi vârsta instrucţiunii propriu zise. 
i De aceea găsim. aici discutată chestiunea programului slu- 

“| diilor şi metoda de care trebue, Să se serve învățătorul. 
Li Apoi, în detaliu, se vorbeşte de “fiecâre studiu în parte, . 

dându-se ca exemple cazuri concrete, fie presupuse de el, 
fie petrecute Chiar în realitate. Aci găsim şi teoria generală 
a meșteşugurilor în raport cu sexele şi o parte din ideile 
lui de psihologie şi logică. 

Ea se termină; c ca şi cele precedente, prinb”un Te- 
zumat şi prin caracterizarea - tânărului Emil, crescut după 
ideile acestea. 

Carica iV-a este socotită de autorul ei drepl cea 
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mai importantă şi cea mai originală, fiindcă discută ches- 

tiunea sexuală, de. care alți pedagogi nau cutezat să se 
atingă. 

ii Incepe printe: o tractare generală despre pasiuni, căci 

“dela 15 ani înainte € vârsta când ele se nasc în mod firesc. 
Apoi studiază în special pasiunea sexuală. 
In legătură cu această parte teoretică, el în fățișează 

câteva maxime pentru educaţia sentimentală şi metoda 
de urmat pentru a le pune în aplicare. 

„.„ Astfel ajunge la chestiunea raportului între om şi 

societate și, după o scurtă ochire asupra chestiei ine- 

galităţii între oameni, trece la: metoda de urmat pentru 
„studiul societăţii, şi recomandă pentru aceasta studiul is- 
toriei. O critică a marilor istorici antici şi moderni limu- 

rește și mai bine punctul său de vedere. 

După ce Emil a.cunoscut în adevăr pe o:umeni prin 
citirile din istorie, Rousseau îl pune în faţa societăţii tim- 

“pului său,:peniru ca, din traiul în societate, să dobândească 

anume. învățături. 

Apoi autorul trece la studiul ideilor abstracte şi astte 1 

ajunge la formarea ideii de spirit în deosebire de corp şi: 

la ideia divinității. Aci se intercalează ;Profesiunea de . 
credință a preotului din Savoia”. Această expunere e al- 

cătuită din două părţi: prima disculă chestia divinității în 
„sine; a doua, chestia religiei și a organizării. bisericești. 

Sfârşitul cărţii a IV-a este consacrat educaţiunii în 
această vârstă a raţiunii și mai ales .potolirii- instine- 

„tului sexual. In acest scop el tractează chestiunea vâ- 
“nătorii din acest punct de vedere, şi apoi chestiunea luxului 

în opoziţie cu vieaţa simplă și curată. 

Dar autorul nu voeşte a înfrânge o. o pornire firească, ci 

numai_să depărteze pe mil_de_viţiu și « i de_nen nenorocitele | 
urmări trupeşii și și sufleteşti; de aceca îl îndeanmă a se 

căsători. - N . , 

Pornesc amândoi în căutarea soţiei visate ŞI 110 gă- 
sesc în Paris, de aceea se hotărăsc s'o caute la ţară.
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Aceasta formează subiectul cărței V. , 
Aci se pot deosebi opt părți: : 
a):o0 scurtă introducere, 
b) consideraţiuni generale despre educaţiunea femeii 
c) carăcterizarea Sofiei, soția pregătită pentru, Emil, 
d) consideraţiuni generale asupra căsăloriei,: 
e) romanul lui Emil, decând părăsește Parisul, până 

în apropierea căsătoriei sale cu Sofia, | 
„f) câteva considerațiuni despre călătoriile cu scop 

- instructiv, x 
9) principiile organizării statelor sau bazelor contrac- 

tului social, Da 
h) căsătoria lui Emil. 

bă



. 

Desfăşurarea planului de educațiune 

propus de Rousseau | 

= “Temelia pedagogiei lui Rousseau se coprinde în afir- 
+ mațiunea „că omul naturii (aşa cum l-a creat natura) este... 
bun, dar socictătea tă stricat. Î 
„1 educație;-numai sub acțiunea naturii, căci societatea 
nu i-ar îngădui aceasta, deci educaţiunea este absolut 
necesară. 

copul cărţii este să ne arate cum trebue crescut 
omul conform. poruncilor naturii şi menit a trăi în so- 
citate. Autorul socotește că sunt aşa de bune regulele ce: 
dă, încât, dâcă ele s'ar generaliza, educaţiunea ar. “schimba 
însăşi societatea Şi ar face ca omul să devină. bun așa 
cum l-a creat natura. Increderea în eficacitatea educaţiei ! 
propuse de el se vede chiar în cuvintele din Seneca puse 
ca cpigrat î în fruntea cărţii sale: „Sanabilibus aegrolamus 
malis...“: adică: Suferințele noastre se pot vindeca. _. -: 

i Yom arăta, acum, cum se desfăşoară acest plan so- 
cotit de el așa de minunat. 

     

| ' 

Educaţia trebue să înceapă c chiar. ar. dela_naştere. 
Copilul să fie hrănit d61 înşăși inârma sa; iar, dacă 

această nu e cu putință, să fie încredințat unei doici 
sănătoase „la corp şi la suflet, pe care so hrănim mo- 

Vu poți însă tăsa- pe COpil--- -—
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i „aderat (de. preferință cu regim vegetarian). şi care să 
N asculte fără discuţie de poruncile tatălui. NE 

NS Tatăl să se ocupe da aproape de creşterea copilului, 
împreună cu mama. Aceasta să fie preocuparea cea mai 
însemnată a vieţii sale. Dacă nu poate, să încredinţeze 
sarcina aceasta unui guvernor, care să primească, pe 

" lângă îndatoririle funcțiunii sale, şi toate drepturile tatălui - 
|faţă de copil. | « Ă 

Admiţând că părinţii se vor ocupa ei înșiși de pregă- 
tirea copilului lor pentru vieaţă, ei vor căuta ca, în tot ce 
fac, să sc inspire din învățăturile pe cari natura le. dă 
celui ce ştie să observe şi să chibzuiască. i 
„Noul născut să fie lăsat liber în mișcările: sale, fără 

feșe, fără scutece; să i se facă baie din prima zi şi 'acest 
obiceiu să se păstreze necontenit. Baia va fi călduţă și 
încet, încet, se va răci până când se v4 deprinde copilul 
să se scalde în apă rece, cât de rece. Să se scalde câteodată 
şi în apă caldă, cât de caldă, pentru a i se întări teme 
peramentul. Deprins cu astfel. de transiţiuni brusce, cl 

„nu va fi expus să prinză răceli și diferite bioale de acest 
del. Sănătatea trupească ieste condiţia esenţială a sănă- 
tății sufleteşti. Să nu se facă apel la medic decât foarte! 

, rar şi în cazuri extreme. Mai bine să se prăpătlească unii! 
1 Kopii prea debili din fire, decât să se păstreze, cu mari; 
] îngrijiri, nişte ființe slabe cari vor fi toată vicața lor stă-! 

" pânite de atâtea nevoi trupeşti încât nu-și vor pulea_— 
„+ îndeplini rostul de oameni. . 
ps 

= Mama, când e aproape să nască, să se ducă la ţară; 
acolo sunt condiţii mai "prielnice. Iar după aceca să 
crească copilul până la vârsta de opt sau zece ani tot N, 
la țară. Aki, preceptele pomenite mai sus, vor fi mai 
lesne puse în aplicare decât la oraş. 

Părinţii — sau, în lipsa lor, doica pusă sub ordinele 
guvernorului — irebue să se ocupe de educația copi- 

| ului din primele zile als naşterii, căci el învață mecon: 

  
tenit. Invaţă întâiu să-şi exercite simțurile: să-l deprin= 

]] dem deci cu trecerea dela întunereg la lumină, cu schim 
i barea orelor de somn şi de mâncare; să-l punem în



, | 
stare a sta singur şi în timpul zilei şi în timpul nopții 

fără să se sperie şi să ţipe. 
Indată ce poate deosebi obiectele, +să-l deprindem 

să vază obiecte. noi şi de cele mai mrâte fără a se 
speria; astiel el nu va fi. niciodată îricos. 

” Ajutaţi dorinţa lui de a se apropia de obiecte şi de 
a le observa: va deosebi astfel caldul de rece, va în- 

țelege ce e tare şi ce e moale, greu şi ușor, €tc. 
Aveţi grija: să nu-l deprindeţi cu plânsul. Copilul 

din fire, plânge numai când are o tnebuință, căci a- 

cesta e mijlocul prin care şi-o face cunoscută. Băgaţi de 
seamă totdeauna și îndepliniţi nevoia înainte de a plânge 
sau când -constataţi că în adevăr are o nevoie. Nu-i sa- 

= 

disfaceţi” însă -capriciile,. lăsaţi-l să plângă ! mai bine cât 

va vrea de mult. . , | 

Cu alte vorbe: „să dăm copiilor mai multă libertate 
adevărată şi mai puţină deprindere de a porunci, să-i 

lăsăm mai mult să-și, iacă singuri trebile decât să ceară 

a ile face alţii”. , 
Pentru a-i înțărca, trebue să aşteptiimi ieşirea din- 

_ţilor. Aceasta o putem ajuta dându-le să mestece ră- 

dăcini de plante dulci Şi moi, apoi „pesmeţi cari se în- 

moaie în gură. 
Să nu-i șilim_să_ javeţe_ a_vorbi, căci orice copil să- 

nătos învaţă vorbirea la vreme. Deaceea să i se spună 

numai cuvinte pe cari să le poată pricepe, iar nu să 
i se vorbească mult şi fără rost de către cei dimprejur. 

Curând, apoi, va învăța să umble. Nu vă temeţi şi 
nu-l grăbiţi. nici la această, nu-l ăjulăți cu bete, cu că- 
rucioare, cu :coşuri cu'rotiţe. Lăsaţi-l: să înveţe singur: 
va cădea, se va lovi; dar, în acest fel, se va "deprinde Să 
suporte şi durerile şi va umbla când -natura îl va pune 
în stare so facă. : 

TI. 

Trebue să deprindem pe copil a fi liber, dar „liber“ 
e cu adevărat „omul :care voește numai ceeace poate”,
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care mare nevoie de ajutorul altuia. Cu cât poţi face mai mult singur, cu atât eşti mai liber. Autorul zice: [i 
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„şi mai fericit”; căci |tericirea absoluță_€ necunoscută omenirii, dar fericirea reală stă în echilibrul între Vo- ință şi putinţă, între dorinţe și posibilitatea de a. le realiza Dacă vom educa pe copil astfel ca să dorească iimat ceeace poate îndeplini, îi vom pregăti fericirea pentru vicaţă. 

|ixcritate şi de prea multă indulgență. Să ascultăm na- j 

itura; ea porunceşte ca copilul să fie iubit şi ajutat; dar 

Trebue să ne ferim — în educaţie — şi de prea niultă: 

nu vrea ca cl să fie un tiran și să poruncească celor! „dimprejur. Nici educatorul să nu-i poruncească niciodată, _- ADe aceea emulațiunea_şi psd apstnu_ există în. metoda Să lui Rousseau. Copilul j 

y 

va Iace_orice_xa_voi-și-va_ suferi, dacă vă Tate răul (E ucatorul va priveghia numai să nu-şi pună VIcăța “n pericol, încolo orice boală, orice rănire va îi lăsată să se producă, . fiindcă "cunoașterea durerii, a. „Suterinţei_este_ ea. însăşi .0. învăţătură de mare Preţ. pentru vieaţă. Pedeapsa va veni dela lucruri şi va deprinde pe 66pil să se gândească -bine întotdeauna când: 

    

  

voește să facă ceva. Dacă cei dimprejur îl ocrotesc ne-. contenit, €l se deprinde a nu se mai păzi singur și își pregăteşte primejdii pentru mai târziu, - - e Cu un cuvânt original rezumează Rousseau educaţia până la 12_ani: zice că trebue_să_fie - negativă. Dacă ar putea educatorul să nu facă nimic şi să nu lase nici pe alții a face ceva, ar realiza cea mai perfectă operă edut: cativă. | Se Ie „Pentru acest scop aulorul socoleşte “că copilul ar. trebui să trăiască la“ţară, departe de societatea stricată a orașelor, departe de servitorii ticăloşi; acolo educatorul „va alege toate obicetele pe cari trebue să le vază copilul; iar vieaţa sa va îi modelul pe care va avea să-l imite acesla. Nu faceți lecţii: de morală, nu porunciţi buna! - lar ră ânialj. N 7 "ei A . 
purtare, nu vă maniaţi. Nu vorbe, „ci Îaple să. serve “pentru a învăţa orice. Prin: tapte. anume” întocmile, să i. se dea noţiunea de roprietale, petru ca să: în cleagă. = 
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de ce trebue să respecte avutul altuia. Nu minţiţi, ca să 

nu se deprindă a minţi şi nu provocaţi minciuna lui 

prin procedări neîndemânatice față de diferitele lui greşeli 

copilăreșşti. | 

| Nui făgăduiți şi nu ameninţaţi niciodată. Nu faceţi 

din „dărnicie un simplu joc. | 

Singurul principiu de morală ce se poate da copi- 

lului seste; _să,.nu.facă rău nimănui. 

| Instrucție propriu zisă nu daţi copilului în vârsta 

aceasta, căci inteligenţa lui nu e primitoare de cunoş- 

tine ştiinţifice. Dacă constataţi câteodată că copilul învaţă 

bine şi ştie, e numai părere: cl învaţă vorbe şi le repetă 

ca papagalii. Nu-l puneţi să înveţe limbi sireine, nici 

geografie, nici istorie. Creerul copilului are o mare mlță- 

dicre; dar nu pentru a reținea cuvinte şi numai cuvinte. 

Lăsaţi-l să înveţe numai din ce vede şi din ce aude. 

Să nu înveţe nimic pe din afară, nici chiar fabule: ele 

ascund adevărul -şi pot fi bune pentru. o vârstă mai 

înaintată; copiilor trebue să le spui adevărul curat. £ 

__ “Autorul crede că instrumentul de tortură al copi- 

lului este cartea; deci e bine să se întârzieze cât mai 

mult cu învățământul citirii. Prin aceasta el nu vrea 

să-l lase ignorant, căci trăind în mijlocul naturii și excr- 

citându-şi corpul, va dobândi noţiuni numeroase şi mult 

mai sigure decât cele pe cari copiii crescuţi în mod 

obișnuit “le dobândesc din cărți. 
In primul rând va dobândi o bună educaţie a sim- 

țurilor: va avea ochiul mai ager, nu se va teme de în- 

tunerec şi pipăitul i se va perlecţiona; va ajunge să 

aprecieze distanţele din ochi. Tot aşa şi cu celelalte simțuri. 

Având, în aparenţă, grijă numai de educaţia lui fizică, 

îi vom da, în realitate, o solidă educație morală. Dacă-l 

vom - deprinde cu haine uşoare şi simple, îl vom face 

să disprețuiască luxul şi să nu judece pe om după îm- 

- brăcăminte. Dacă-l. vom deprinde să îndure frigul, să 

doarmă pe aşternut tare, să-şi întrerupă somnul după 

imoruncă, vom ajunge să vindecăm lenea şi să-l. facem 

„| capabil de sforţări mari fără să se simtă _nenorocil. 

n
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Exerciţiile acestea nu trebue să fie alese în vederea 
strălucirii în societate, ci în vederea folosnlui real De 
aceea autorul recomandă să nu i se dea lecţii de călărie; 
dar să i se dea neapărat lecţii de' înotat; iar dintre 
exerciţiile gimnastice să se prefere cele cu scop praclic: 
alergări, sărituri, urcări în pomi, etc. - a 

Rousseau merge cu recomandaţiile acestea până la 
aceea de a învăţa pe copil să umlle cu Picioarele goale, 

Mai cere să_nu deprindem pe copil cu mâncări aleşe. 
Cu cât vor fi mai simple cu atât vor fi mai bune, şi,. 
discutând diferitele regimuri, el dă o pledoarie foarte 
frumoasă pentru regimul vegetarian. , 

Ajungând, astiel, la vârsta de 12 ani, copilul atinge, 
momentul cel mai favorabil, după Rousseau, pentru a 
începe .să dobândească cunoștințe. Deprins să aibă cât 
mai puţine dorințe, el-se va trezi că are puteri mai 
multe, adică de prisos. Să utilizăm acest excedent de 
forțe pentru acumularea cunoștințelor şi să ne srăbim, 
căci această epocă ţine numai până la 15 ani, când co- 
pilul a ieşit din copilăria propriu zisă, dar n'a intrat 
încă în adolescenţă. - a 

mi , 
Aci se înfăţişează chestiunea programului de învă- 

țămâni. Multe sunt cunoştinţele pe cari le poate dobândi 
omul; dar este evident că nu poate să şi le însuşească - 
pe toate şi nici nu ar trebui, chiar dacă am presupune 
că poate. Rousseau aşează în patru grupe toale cunoş: 

“tinţele omenești: unele sunt ialse, altele sunt nefolosi- 

  

toare, altele slujesc să hrănească mândria celui ce le 
posedă, altele sunt folositoare, căci coniribue la binele - 
nostru. o | a 

Precum, în primele două stadii ale copilăriei, edu-. 
catorui trebuia să asculte de o singuri lege: necesitatea; 
asemenea acum avem alta: utilitatea. Ca să îndemnăm pe 
copil a dobândi cunoștințe, ne: vom servi de fireasca lui 

"- curiozitate, iar ca să stabilim de cari cunoștințe ne vom
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ocupa, îl vom deprinde să se întrebe în tot momentul: 
la ce folosește aceasta? Metoda de urmat va îi intuițiunea: 
adică vom pune pe copil în faţa realităţilor naturii şi-l 

„ vom sili să găsească adevărurile, nu să le înveţe dela 
i noi sau din cărți: „copilul care citeşte nu dobândeşte 
„cunoştinţe, ci învaţă cuvinte”. Scopul înv: ățăturii nu trebue 
să fie a da cunoştinţe, ci a forma spiritul elevului. 

Astiel,-va învăţa el geografia, fizica, chimia.. şte - 
că, în vremea aceasta, va îi învăţat și să citească Cu 
„toată.ura împotriva cărţilor, Rousseau trebue să dea cărți 
copilului; îi va da însă una singură: „Robinson Crusoe” 
Aceasta îl va interesa nespus de mult şi va îi un preţios. 
„ajutor al educatorului, care va proceda acum la un nou 
învățământ: lucrul manual sub diferile forme. Va învăţa, 

întâiu şi în mod firesc, agricultura, de vreme ce.va trăi 

la ţară; apoi va învăţa lucrul lemnului și, de ar fi posibil, 
şi al fierului. Slujindu-te de curiozitatea lui firească, vei 

avea ocaziune să-i dai renumărate cunoştinţe ştiinţifice 
cerute de el, cu prilejul exercitării meseriei. Ocupaţia 

cu meşteșugurile alese de educator va face pe clev să 

înţeleagă, în mod practic, chestiunea diviziunii muncii, 

a schimbului, a monetei. iai 

In acelaşi tinap şi. după aceeaşi metodă, va fi adus 

elevul să înțeleagă luxul și să iubească vieața simplă; 

ra înțelege că toți oamenii. sunt egali în faţa datoriei 
de a munci, că_ munca € obligațiune » socială. Va_ Va_ onora 
munca și va fi pregătit, dacă esie bogat; să poată trăi 
în mod onorabil şi în cazul când vre-o întâmplare ne- 

prevăzută l-ar face să-şi piardă averea. 
Tot acum este timpul în care trebue să ne îngrijim 

«e raționamentul copilului. Având ca punct de plecare: 

“observările şi experiențele; "vom trece de la sensațiuni 

la judecăţi, la comparaţia judecăților, la! raționamente. f 
Cu această. metodă .de educaţie, elevul a ajuns la 

“vârsta “de 15 ani, deprins cu răbdarea şi cumpălarea, 

iubitor de muncă, curajos .şi : hotărît în: toate. acţiunile 

sale. Va: avea .cunoştinţe puţine; dar acelea vor îi do- 
Dbândite de el, vor fi ale lui; iar spiritul îi va fi deschis 
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. orice este tolositor. EL nu posedă ştiinţa, ci a învăţat 
Vumai cum sâr putea dobândi la nevoie. 

IV, 

Acum copilul devine adolescent; se apropie momen- 
tul critic în care se va deștepta impulsiunea sexuală; 
e vârsta în care pasiunile. încep a se naşte, pe când 
la copiii crescuţi rău se nasc înainte de vreme. Să ţi- 
nem seama de acestea în educaţiunea ce-i vom da- de 
aci înainte. ” 

Dubă Rousseau, izvorul tuturor pasiunilor este iu- 
birea_de sine, 'din care se desvoltă, prin o rea cdu- 
cație, amorul propriu. Din deosebirea între ateste două 
porniri suileteşti face o chestiune mare: după cum se 
desvollă -una sau alta, pasiunile omeneşti se îndreaptă 
spre bine sau spre rău. Tot de împrejurările sociale 
şi de educaţie, socotește el că depinde dacă se ivește 
mai curând sau mai târziu instinctul sexual. 

Copilul crescut după normele luii Rousseau „va avut 
până acum nici un sentiment”, el ma știut ce însem- 
nează a iubi. Trebue să: înceapă a învăţa acum. Fa- 
ceţi să aibă milă de oameni, să nu se socotească- afară 
din stările obişnuite, ci dimpotrivă să se simtă egalul 
celui di i_om şi să creadă că sar putea şi el să 

"ajungă în situaţia aceluiaș faceţi să priceapă .nu numai 
sulerințele trupești, ci şi pe cele sufletești. Acum se va 
deștepta în el afecțiunea pentru educatorul (sau părintele) 
său şi sentimentul dulce al recunoştinței. ! 

„Ca studii, acum va învăţa istoria, pentru a cunoaște - 
pe oameni, fără a avea nevoie să trăiască cu ei; dar 

_nu va citi orice carle de istorie, ci niwmai pe cele ce 
„ slujesc .acestui scop. Mărginiţi-vă la istoria antică: daţi-i 
pe Herodot, pe Thucydide, mai ales pe. Plutarch. Astfel 
va putea înțelege ce este ambiția, ce, sunt diferitele pa: 
siuni 'cari agită. pe eroii: din istorie. Acesta e momentul 
cel mai potrivit, căci mai înainte; oamenii i-ar îi fost 
streini şi mar îi putut înţelege nimic, iar mai târziu
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Sar fi făcut asemenea cu ei şi nu i-ar mai îi putut 
judeca. 

Va citi fabule, căci acum le va Dutea pricepe, 
“Ca să-l facem. să iubească virtutea, îl vom pune în 

poziţiune de a practica toate .faptele virtuoase câte stau 
în puterea lui: „numai făcând binele, devii bun”. 

V. 

Acum e capabilă inteligenţa lui să priceapă ideile ab- 
stracte. Ajungem deci — cam la vârsta de 18 ani — la 
învățământul religiei. . - 

Ce religie va învăţa tânărul? Aci se intercalează aşa 
numita yicologie a lui Rousseau, care este femeiul sau: 
religiunea.. naturală. El însă m'o recomandă pentru toţi 
elevii, ci zice că e bine să laşi pe fiecare să crească în re- 
ligia părinţilor săi, dar să-l faci să înţeleagă şi libertatea 
credinţei, să nu-l faci un exclusivist, un intolerant. Into- 

„leranţa religioasă este, după «el, una din marile nenorociri 
ale omenirii şi vina stă în educaţie, deci şi vindecarea 
tot în educaţie se va găsi. ; 

Punându-se în situaţia unui om care doreşte să cunoască 
adevărul, el declară dela început că toate teoriile filozo= | 
fice pe cari le-a citit nu l-au lămurit nicidecum, din pri 
cina insuficienţei spiritului omenesc şi -din pricina mân- 
drici. Văzând _că nu poate să ştie lot, S'a_ decis să se 
„Mărginească a cerceta numai ce-i este necesar omului. 

Ca punct de plecare s'a luat chiar pe sine și a porhit 
de la două afirmaţiuni: siguranța despre existenţa sa şi 
siguranța despre existenţa universului. : 

of Sigur de existența sa, omul descopere că nu e numai. 
o fiinţă sensibilă şi pasivă, ci şi o ființă activă şi inte- 

(ligentă. po 
Sigur de existenţa universului, omul constată că ma- 

teria este sau în repaus sau în mișcare; iar mişcarea este 
sau provocată (și atunci cauza e în afară de corpul care 
se mişcă) sau voluntară (şi atunci cauza e întrînsul). 

. mp. , . € . . af Tr 5 Pi pi



: 49 cu | (a 
spa 

- Astfel stabileşte autorul primul său articof de credință: 
o voință mișce universul și însuflețește firea. 
——— Coristatând că această acțiune nu e în lucruri, ci afară 
din lucruri şi că mișcările corpurilor se produc după! 
anumite legi, stabileşte al doilea articol: că există o voință 
și că există o inteligenţă. 

Această voiință şi această inteligenţă se sălășlueşte 
într'o ființă care şi poate să fexecute ceeace cugetă şi 
voeşte: această ființă e Dumnezeu. 

Ajungând astfel la concepţia Dumnezeirii şi a atri- 
butelor sale, el se coboară la om şi stabileşte al treilea 
artico: de credinţă: omul esle însuflețit de o substanță im- 
materială și e liber pe faplele sale. 

Liber fiind, omul va fi răsplătit pentru faptele sale: 
iar aprecierea asupra faptelor i-o dă un principiu care 
există în orice suflet omenesc, conștiința, „acel judecător: 
fără greşeală al binelui. şi al răutăi; Gare face pe om a 
semăna lui Dumnezeu”. 

| Cine sa deprins dela începutul vieţii :(şi aci stă 
rostul educaţiunii) să asculte de glasul acestui judecă 
„tor (care se găseşte în pornirile fireşti), acela va duce 

o viaţă virtuoasă, va practica dreptatea; iar dacă nu va. 

îi fericit în vieața aceasta, va aştepta momentul în care 
va scăpa de legălurile corpului. 

„—. Până atunci, încrezător în Dumnezeu, îi va zice: 
„ „lzvor. al „dreptăţii şi al adevărului, încrezându-mă în 

tine, cea mai mare dorință a inimii mele este să se facă: 
voia ta”. . 

Astfel, prima parte a profesiunii de credință reli- 
gioasă, tratând o chestiune metafizică, ajunge la o con- 
cluzie de educație morală: că scopul vieții omului este 
practica virtuţii. 

Autorul nu socotește îndestulător să se oprească aici, 
la sțabilirea <eismului sau religiunii, naturale, ci se o- 
cupă şi de religiunea organizată sau de biserică. 

Pe când partea primă era constructivă, aceasta este 
> “critică. Nam putea zice: destructivă; pentrucă încheie- 

î mea, la care ajunge, după “toate, „argtmentătrile, nu cere
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să se desființeze toate religiunile organizate şi bisericile existente, ci să rămână toăte, să. nu se combată între ele. Cu alte vorbe, Rousseau cere cea mai largă toleranţă religioasă. De aci urmează că nu admite nici propa- ganda, diteritelor. . religii, confesiuni și culte, nici pro- zelitismul religios, căci voeşte ca' fiecare om să irăiască în religiunea părinţilor săi. 
„In partea aceasta a doua vorbeşte despre revera- țiune, despre dogme, despre minuni şi susține că toate acestea sunt opere omeneşti, nu 'sunt dumnezeeşti;. căci ele se împotrivesc rațiunii şi Dumnezeu n'a putut să dea omului inteligență Și să-l oprească a se servi de ca. Partizanii fiecărei Teligiuni și dogme susțin că ade- ărul e cu ci, și numai cu ei, că toți ceilalți sunt în eroare, iar în" vicața aceasta ei trebuesc sau convinși și aduşi la adevărata credință sau învinşi prin arme ori prin tor- turi trupeşti ori sutleteşti. Dacă-ficcare zice așa despre ceilalţi, unde este adevărul? Poate omul care raționează . să se alăture la vreuna din aceste religiuni ori dogme ca să persecute pa închinătorii celorlalte? ' | ” Prin acestea Rousseau „nu cere desființarea organi- zaţiilor bisericești, căci el însuși ne dă o admirabilă 'pa- gină despre misiunea preotului: „nu €e nimic mai frumos de cât a fi preot”. | | Iar concluziunea, ! şi aci,. ieste privitoare la vieaţa morală şi iarăși stabileşte că scopul vieții e prăcticarea virtuții: „în orice fară şi în orice sectă, legea Supremă este să iubești pe Dumnezeu mai presus de tot şi pe. a- proapele tău ca pe tine însuţi ;nici o religie nt te Scutește de datoriile morale; fără credință, nu există virtute ade- sărată”. , po 3 

De aci urmează că educatorul va stărui mai ales asupra părţii morale din religie. Atunci elevul vă iubi practicarea binelui ca poruncă 'a lui Dumnezeu, fără să pretuiască formele organizării bisericeşti; adică va fi convins despre fondul religiei nu despre forma ci. 

| - zi Dao
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a Sa VI. 

„Acum tânărul devine om: el nu va mai Îi elevul 

Ceducatorului său, ci amicul lui. Această transformare are 
să se facă prin dibăcia şi curajul ieducatorului,_ care va 

cveni confidentul lui, înlăturând “prin aceasta pe conti- 

denții. obişnuiţi ai tinerilor crescuţi după vechile. metode 
(prieteni stricaţi, servitori, etc.). Astfel tânărul va des- 
chide inima sa față de educalor (care ar fi: de dorit :să 
fie tatăl) şi cu cl, va vorbi despre chestiunile arzătoare 

_xârstei: impulsiunea sexuală. ” 
Datoria educatorului va fi s'o potolească: pe cât va 

putea mai mult. Acum citirea, vieaţa: sedentară şi moleşită, 
„din societatea or ăşenească sunt foarte primejdioase; lucrul 

manual, adică meseria pe care a înv ăţat- 0, mo socotește. 
“'îndestulătoare, de aceea crede că numai vânătoarea este 

“exerciţiul potrivit, căci poate da oboseala trupească pe 
care o dădeau altădată excursiile şi exerciţiile diverse, şi 
poate absorbi toată. atenţiunea tânărului. In același timp 

îi va vorbi cu seriozitate despre primejdiile pornirilor 
sexuale şi ale sentimentelor ncsocotite; îi va vorbi despre 
“amor ca de o simţire nobilă şi firească. Această simţire 

trebue să-și găsească un obiect. 

Căutarea obiectului, adică a fiinţei pe-care tânărul o 
va iubi are să se facă în unire cu educatorul (sau Cu, 

-„ tatăl, cum cere Rousseau la începutul scrierii sale). | 

Cu acest gând în minte, cu inima curală, cu suiletul. 

deschiș tuturor virtuţilor, din cari a şi praclicat pe cele 
ce i-au stat la îndemână, tânărul va intra în societate. | 

"Pregătit cum este, el va rezista la toate scducţiunile; 

va avea ruşine” de, soțiile necinstite și groază de femeile 
pierdute; iar printre fete:de măritat vă căuta pe aceea care 
se va 'apropia mai bine de modelul ideal ce şi-a format. 

A. Vârsta: aceasta va -servi educatorului pentru discuţii 

i felurite, prin. cari va afla elevul o sumă de noţiuni despre 
iartă, va deosebi frumosul adevărat, îşi va forma gustul 

e pe care-şi va întemeia judecata sa estetică și chiar cea. 

“morâlă, Pentru acest scop educatorul îl va pune să slu- 
. Bi / ;
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dieze acum și literatura, mai ales elocvența şi poezia; 'va 
merge cu el la tealru. | 

Tânărul, crescut după această metodă, va iubi sim-- 
plitatea vieţii, căci va iubi natura; va judeca pe oameni 
după fapte, nu după vorbe şi după aparențe; nu va îi 
jucător de cărţi, nu va fi batjocoritor,-nu va fi stricat. - 

Desgustat de societatea oraşelor, va pleca la ţară 
spre a găsi acolo pe aceea pe care o dorese gândurile 
sale. - Bă 

VII. 

„Cum trebue să fie ea? Intrebarea aceasta îl duce 
pe autor la chestiunea educaţiei fetelor şi astfel nc arată : 
cum trebue să fie crescută fata potrivită pentru un ase- 
menea Lăiat. | E i 

Femeia şi bărbatul, în tot ce nu se: raportă la sex 
sunt deopolrivă; în ceeace se raportă la sex nu se pot 
compara; deci discuţia despre egalitatea sexelor nu are 
nici 'un rost, căci femeie perfectă nu este aceea care 
ajunge să fie bărbat, precum nici bărbat perfect nu e 
acela care ajunge să dovie femeie. Perfecţiunea fiecărui 
sex «este în sine, căci fiecare are menirea lui deosebită 
dată de natură. - | E 

După ce studiază situaţia reciprocă a bărbatului şi a 
femeii din punct de vedere al raporturilor. sexiuale, şi, 
după ce compară aceasta cu raporturile sexuale ale ani- | 
malelor, stabileşte condiţiile particulare” ale oamenilor. 

„Din aceste condiţii, puse de natură, ies consecinţe morale. 
„Cea mai însemnată este onestitatea femeii. Femeia e da- 
toare nu numai să fie onestă, dar să și fie considerată 
ca atare; aceasta nu din oare-cari urmări ale prejitdecăţilor . 
sociale, €i-din scopurile pe cari natura le-a dat celor două 

„sexe. De aci urmează că ocupaţiunile: femeii nu pot fi ace-: 
leaşi ca ale bărbatului, deci nici educaţia, adică pre 
gălirea ei pentru vicâţă, nu poate fi la fel. _ Ia 

Dacă fetele ar avea. aceeaşi educaţie ca băieţii, nu - 

s 

i a n
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şi-ar cultiva însuşirile speciale femeiești; iar dacă sar 
face încercări să, le cultive şi.pe acestea, rezultatul ar 
îi că nu s'ar desăvârși nici unele nici altele. | 

Stabilind că educaţia sexelor trebuie să fie deosebită, 
Rousseau caută să arate care va îi acea educaţie spe-: 
cială a femeii. 

Dela început observă că ceeace formase punclul de 
căpetenie în educaţia lui Emil nu se poate păstra pentru 
Sotia. Pentru Emil voia să înlăture opinia publică; pentru, 
Sofia trebue s'o asculte. Intreaga educaţiune a femeii 
trebue să se facă în vederea bărbatului: ea trebue şă- 
creascăt, să-l îngrijească, să-l sfătuiască, să-l mângâie: A 

In dcest scop, educaţia fizică a fetei va fi cât te9A . 

a 
4 5 
4 poate de bine îngrijită. Decât vieaţa sedentară: din casa" d, 

părintească, cu hrană aleasă, dar fără libertate de miş- cr e 
cări, este mai bună vieaţa în pension, cu toate neajunsurile 
lor. Imbrăcămintea să fie liberă, să nu li se. dea corsete. 
Graţia nu merge fără libertate în mişcări. Ni trebue 
să îii bolnavă ca să fii simpatică. - 

oră 
i 

Ca învăţătură, se observă că fetele se joacă cu pă- 
puşile şi le gălesc. Profitând de aceasta, le vom învăţa 
lucrul de mână: cusutul, broderia, dantela. Prin aceasta 
ajungem la desen: să deseneze frunze, îlori, draperii. Să 
nu învețe prea de dimptriu cititul şi scrisul, ci numai 
când vor simţi absolută nevoie, căci multe se slujesc în 

metica.:: at . 

Fetele să fie muncitoare şi stăruitoare și să se de- 

rău de aceste cunoştinţe. Ar fi bine să învete întâiu arit-.. 

“prindă cu supunerea, căci vor avea toată vicaţa lor să 
se supună cerințelor sociale. [n orice caz, să nu li se 
urască cu ocupațiile pe cari „li le dai. Să le deprindem 
a fi statornice în gusturi, atât cu privire la obicete cât 
şi la Jocuri şi distracţii. - ai 

Trebue să se cultive spiritul, fetei; să nu -fie în- 
„demnată a iubi găteala, ci din contră so preţuiască cât 
mai puţin şi să se simtă 'mândră dacă place fără a fi 
gătită. Mai ales să fie deprinsă a nu se supune tiraniei 
modei. | 

*
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: Mai trebue ca fetele să fie deprinse cu gospodăria. 

Să înveţe cântul, dansul şi artele. plăcute. 

Religia să nu fie un curs sistematic din care să în- 

_veţe dogme şi comentarii asuprj lor, ci să se mărgi- 

iNmească numai la partea morală, singura care poale îi 

| inţeleasă şi impusă nu numai fetelor, dar și băieţilor. 

Rousseau nu crede că fata trebue să rămâie igno- 

rantă” şi să nu ştie altceva decâr să lucreze alături de 
servitoarele ei; vrea să fie instruită, să-și cultive spiritul 

şi rațiunea, dar în vederea menirii deosebite a sexului ei. 

Fata crescută după aceste principii a fost găsită de 

-- mult de către educator (de către tatăl tânărului), dar 

lucrurile vor îi potrivite aşa ca să pară ,că tânărul a 
descoperit-o însuși din întâmplare. 

NOVI 
> 

Apropiindu-sc, linerii noştri se vor plăcea, se vor 

„iubi. Cererea în căsătorie se va face după oarecare timp 

şi va fi.acceptată în principiu. Traiul împreună va. „fi 

folosit la completarea._instrucţiei fetei. de către tânăr: îi 
va vorbi «de.fizică,, de matematică, de. filozofie, de religie 

Ciriâr. Căsătoria nu se va face însă deocamdată, căci 

logodnicii sunt prea tineri pentru a.funda o familie; e 

„nevoie ile o întârziere. Aceasta se va dobândi prin plecarea 

logodnicului într'o - călătorie de doi ani; ar, fata ca d Ey IL 

mânca în sânul familiei, aşteptându-tg &/la 3 E MS 7 Sz 

Rousseau pune, mare preţ pe această po re “şi “Ba a D 

călătoria aceasta. Numai călătorind, şi călătorind" cu rost, 

poate cineva să cunoască societățile omeneşti, legislaţiunile 

diferite şi principiile fundamentale ale legislaţiunilor. Aci 

“ “intercalează Rousseau o prescurtare a lucrării sale „Con 

tractul social“, chestiunea care iese 'afară din cadrul edu- 

caţiei. Călătorind, poate să-şi dea seama şi de rostul diie- 

ritelor ocupaţiuni: şi cariere. Dar călătoria pentru un 

tânăr, chiar virtuos” ca Emil, ar îi primejdioasă, dacă 

inima nu i-ar fi plină de un amor puternic, care să-l 

păzească de contagiunea vițiului și a relelor deprinderi 

m . pt . a N 
pr rr pir e. 7 - certa
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în mijlocul diferitelor orașe în cari va trăi. Chiar aşa, 
va ivita cât va putea mai mult oraşele cele mari, mai 
ales. capitalele, căci în centrele prea populate este” o sa- 

cietate amestecată, cam cosmopolită, care te împiedică” 
a cunoaşte cu adevărat națiunea respectivă. - - a 

Un alt folos ce va ieşi de aici va fi dovada că amorul ' 
"celor doi tineri este solid, căci dacă nu ar [i astiel, ar 

fi toată vremea ca să se strice făgăduiala dată. 

Intorcându-se din călătorie, tânărul se va cununa cu 
logodnica lui. , - | 

Până aici merge Rousseau cu tractatul său, ba chiar 
dă sfaturi pentru vieața casnică (mai ales vicaţa senti- 
mentală) a soţilor, şi supraveghiază oarecum noua fa- 
milie până în momentul în care aceasta va fi pe punctul 
de a se funda în adevăr, când, adică, tânărul va avea 
să devină părinte. | 

Fireşte că el îşi va creşte. copilul după principiile 
ce i-au dat lui atâta. sumă de. fericire în mijlocul so- 
cietăţi. care, din pricina educaţiei greşite, este şi stricată 
şi nefericită. Aa sI o E 

Dai 
— 

ia În SI



Efectele operei lui Rousseau 

„ Opera ui Rousseau, socotită în întregul ei, a avut o 
mare influență asupra contemporanilor şi urmaşilor; dar 
pedagogia lui nu în Franţa nici în Elveţia ma avut ră- 
sunetul cel mai mare, ci în Germania. 

: S'a zis adesea că activitatea lui Rousseau a fost una 
"din pricinile revoluţiei franceze. Sigur este că unii din 
conducătorii revoluţiei, au făcut dintrinsul un fel de 
erou special al mișcării şi i-au onorat memoria, irans- 
portându-i oasele la Pantheon. Câteodată umbra sihas- 
trului dela Ermenonville a fost adusă în mijlocul certelor şi luptelor dintre partide. o 

Mai ales partea teologică, aşa zisa „Profesiune de 
credință”, a influenţat pe capii revoluţiei. Ea a fost, 
oarecum, evanghelia noii religiuni: „Cultul Ființei. su- 
Preme”. Ea a inspirat pe Robespierre în discursul său 
dela 7 Mai 17942), când adunarea a votat acel faimos 
decret asupra religiunii şi așupra sărbătorilor, care începe 
cu acest articol: „Poporul francez recunoaște existența 
„Fiinţei supreme şi nemurirea sufletului”, | 

In privința preceptelor pedagogice propriu zise, ve 
dem numai că, în. anul. al doilea al republicii, Conven- 

1) Michelet zice că discursurile lui Robespierre erau făcute 
numai cu frânturi din „Emil” şi din „Contractul . social”. 

= 

J
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țiunea hotărăşte a se publica o serie de îndrumări despre . 
creşterea copiilor şi — pentru acest scop —. se face un 
extras din „Emil” (mai ales din Cartea I). 

In genere, Franţa, ca să ne servim de un cuvă 
al scriitorului Louis Blanc, lumea 'a citit cu nesaţiu 4 
a lăudat cărțile lui, dar nu l-a urmat în ce spunea, e 
de oarecari schimbări în obiceiurile casnice cu privire. ZE 
la creșterea copiilor mici şi mai alis cu privire la a- 
lăptare. : | 
„.. In Germania însă, unde asemenea scrieri se studiau 
mai cu răbdare şi cu spirit critic condus de tendinţe” aa 
practice, sa format o întreagă falangă de pedagogi, cari EV 
nu numai îi cercetară, îi comentară și-i răspândiră ideile, 
dar se hotăriră să-i şi aplice principiile. 

Acestei aplicaţiuni practice a ideilor lui Rousseau 
„se datorește pregătirea opiniei publice pentru marile re- 
forme şcolare din secolul XIX cu cari se mândresc Ger- 
mania şi Elveţia. 

Intre pedagogii de cari vorbim, cel dintâiu este Ba- 
sedow (1723—1790), care întemeiază la Dessau în 1774, 
adică pe când Rousseau se afla încă în: vieaţă, un in- 

„stitut numit „Philantropinum“, dându-i organizare în mare 
parte după teoriile lui Rousseau. . 

Scopul institutului era „să formeze europeni, cetă- 
"ţeni ai lumii şi să-i pregătească pentru o existență folo- 
sitoare şi fericită”. Ştim că Rousseau nu se ocupă în * 

Emil” de educaţia patriotică, ba chiar susține că tânărul, 
înainte de a se decide să devină celăfean, va face bine. 
să “călătorească spre. a cunoaşte așezămintele diferitelor 
țări şi va avea dreptul a-şi alese țara care i.se va părea 
mai potrivită pentru a vieţui. | 

„Dar în afară de scop, altele din regulele educaţiei 
din şcoala lui Basedow se înfăţişează ca răsunet direct | 
al principiilor susținute de autorul. lui „Emil”. Astfel. 
sunt cele următoare: , 

să se facă studiul atrăgător, suprimându- se oboseala 
şi plictiseala; - 

   

   



„58 

  

„” să. se dea 0. serioasă: educaţie fizică, prin exerciţii i prin îngrijiri igienice; | intuiţia să fie temelia oricărui studiu; să să înlăture frica şi pedeapsa din învățământ; i | să 'se predea lucrul manual; |. “Să ise lase libertatea credinței şi să se inspire religia naturală. e ! | - Fireşte că, în amănunte, vom găsi deosebiri între. ce spune Rousseau și ce face Basedow, dar toți criticii” recunosc că întreaga mişcare a școalei philanthropiniste se datorează influchței lui Comenius şi mai ales influ- enței lui Rousseau. 
| Şcoala din Dessau a avut mare răsunet, a fost spri- 

. 

„jinită de principi şi filantropi, a fost încurajată de unii. din cei mai inari” cugetători sau scriitori ai Germaniei, ca Lessing, Kant, Euler, $. a. Ea.a ținut până în 1793, adunând în jurul ci sau în preajma ideilor pe cari se baza, pe unii din cei mai însemnați pedagogi ai timpului D, Dar afară de această mişcare, opera lui Rousseau a avut răsunet în toată Europa şi mult peste vremea lui, iar diferiți” cugetători şi scriitori cari sau ocupat: de chestiunile pedagogice au formulat aprecieri asupra ci. 
La — 

  

» : fa 

” 
y 1) Astiel âu fost: e | | o 4. Schweighăuser (1753—1801), tovarăș din prima oră a lui 

Basedow; Zoachim Campe (1746—1818), continuatorul lui Basedow, autorul renumitei cărți de lectură pentru tincrime „Robinson cel tânăr”; cunoscutul Cristian Salzmann (1744—1811); Em, Trapp (1743- 1818); -elveţianul L. Olivier (1759—1815), care a dat la lumină o vestită metodă, pentru învăţarea limbilor; Crist Wolke (1741-1825), care a fost dintre ultimii directori ai Philantropinului, - » Tot de ideile acestea s'au influențat: C.. Bahrdt (1741—1792); [. Gutsmulhs ( 1759—1839), întemeietorul gimnasticii raţionale în Ger. mânia; Zschokke (1771—18145), pedagog Saxon, care a trăit mai -mult în Elveţia; în fine Plândul educator elveţian. Pestalozzi (1746-— 1827). Ba şi în școala lui Froebel (1782—1852), câre afet feri- cirea copiilor mici din Germania și din toată lumea, găsim influenţa ideilor lui Rousseau. 
- 

a / Cat? aa Te Ceea
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ya 
Nu intră” în cadrul cercelării noastre o asemenea: 

privire istorică; dar ne propunem a arăta că nu numai 
acela care urmărește evoluția doctrinelor pedagogice 
ipoaie cili cu interes pe „Emil” al lui 'Rousseau, ci și 
acela care ar dori să aibă învățiminte peniru stirile de 
astăzi, pentru nevoile educafiunii şi ale organizării școlare. 

Ia ==
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Analiza critică a educaţiunii propuse. 
de Rousseau 

Principii generale 

Unii critici declară imposibilă de aplicat metoda lui Rousseau, chiar. din pricina condiţiilor pe cari le sta- bileşte el Ja început. 
Acestea sunt: 
d) guvernorul să aibă în grija sa p e elev înainte 7 

. Și > Au sv . . _ 
ÎN de naștere şi să-l conducă până la căsătorie, ba şi după NA” căsătorie; i 

D) elevul să fie orian; 
c) să fie bogat şi de neam mare. , Să nu dăm însă acestor condițiuni mai multă greu- tale de cât se cuvine. EI însuși ne spune că şi-a în- chipuit un elev pe care să-l conducă, numai pentru a-și căprima mai bine ideile şi a: arăta prin exemple cum Sar putea mai bine pune în practică. Această legătură între guvernor şi elev este mai mult un procedeu literar, care îl ajută: ca, în unele părţi, să dea lucrării înfăţişarea unui roman pedagogic. Apoi să nu uităm că Rousseau cere în primul rând ca părintele să fie guvernor şi nu- mai când acesta nu-și îndeplineşte datoria, atunci să se adreseze altuia: „Cine să-mi crească copilul? Tu singur”. Aşa dar ideea aceasta a unei împreună-vieţuiri a 

7 - Ei m. . 
Cp rap d a dr 7 
e Ce ag Po SR
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elevului cu guvernorul nu € aşa de absurdă cum Sar 
„Părea la prima vedere şi Rousseau, ca să facă situația 
mai explicabilă, presupune că Emil este orfan. : . 

Celelalte două condiţii, bogăţia şi noblețea, sunt de a 
o importanţă. şi mai mică. Dar cea mai însemnată ce- Q pa 
rință este ca clevul 'să n'aibi. o inteligență excepțională, € se 

Având toate acestea în vedere, socotesc că au drep- 
„tate alţi critici cari susțin că Rousseau a scris un (raciat 
general de educaţiune, adică a dat nişte principii ge- 
nerale, lăsând ca aplicarea lor so facă alţii, după îm 
prejurările speciale în cari sar găsi. In sprijinul acestei 
păreri vin şi declaraţiunile din prefaţă: că ţinteşte ca -b 
educaţia propusă de e] să se potrivească cu suflelul ome- 

pod 
pot alții să se ocupe de același subiect, raportându-l la o 
anumită fară sau la o anumilă stare. — e . 

Pentru a ne folosi de scrierea lui Rousseau, m'avem 
„nevoie să ne pronunțăm asupra punctuluii său de ple- 
care; ne mulțumim să constatăm 'că educaţiunea e ne- . 
cesară şi eficace, căci oamenii _se_prefac_prin— cultură, — 
fără a preciză dacă dela natură omul e bun ori rău 
său chiar alirmând că dela natură omul nu e nici bun : 
nici rău, dar poale deveni așa său alifel prin educaţie 
și prin influenfa mediului social. Inlăturăm, fireşte, şi, 
chestiunea eredilciții, care are un mare rol în educaţia * 
privită în general, dar nu ne împiedică de a utiliza ce | 
este bun, după socotința noastră, în opera lui Rousseau. | 

Vom împărtăşi iluzia cea mare ce-şi face despre! 
educaţie: ca ne dă tot ce ne lipseşte la naştere şi tot 
ce ne va trebui în vieaţă, cu rezerva pe care el însuşi 
o face: că e aproape peste putință să izbutească în totul = 
silințele noastre, ci numai înțr'o măsură oarecare şi trebue 
să fii cu atât mai mulțumit cu cât te vei apropia , de 
țintă mai mult decât altul, fără să ai pretenția de ata. 
atinge. * | A | Aa 

Vom subscrie la detinițiunea ce dă educaţiei, zicând 
că ea nu e decât obișnuința, căci nici filozoful. G. Le 

N
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Bon ma găsit alta mai bună dupa o sută şi mai bine ;ide ani: educaţia este arta dea trece conșlientul în inconștient. 
Va trebui să subscriem — din nenorocire — şi la multele critici ce adresează Rousseau şcoalelor din vremea lui şi metodelor de învățământ, căci multe observaţiuni sunt. valabile şi astăzi iar atacurile împolriva? prejuide- căţilor le am rosti și noi cu aceeași stăruință, [ireşte mu cu același talent, dacă însuși jugul prejudecăţilor nu ne-ar. impiedica dela aceasta. a 
In cercetarea ce-mi propun a face, voiu adopta, „pentru înlesnire, împărţirea obişnuită; voiu deosebi: edu- caţia fizică, intelectuală şi morală. Să 

/ [. Educaţia fizică , 

„In privinţa aceasta, Rousseau cere -o atenţie deose- bită (exagerată, ar zice unii), pentru întărirea corpului, căci un corp slab slăbeşte sufletul şi cu cât corpul e mai tare, cu atât e mai supus, adică cel cu corpul pu- ternic e mai capabil de o mai mare “desvoltare inte- ectuală. | E 
Rune sunt cerințele lui Rousseau? și le putem pune. în practică? , | _ Di 
Să le examinăm pe cele de „căpetenie:. 
1. Mamele să hrănească-copiii—să-înlăture pe doici 

și să dea 107 îimpul necesar Peniru_creșterea copiile. Această cerință 6 Did 
Nu o vedem pusă în practică: a) în clasele înalte, din pricina prejudecăţilor şi a vieţii luxoase; b) în clasa 

lucrătorilor, din pricina mizeriei. Remediile sunt: q) o 
bună educaţie, care să convingă pe mame despre datoria 
lor (fireşte, trebue ca prejudecățile sociale să o îngădue); b) măsuri de asistență şi prevedere socială, pentru ca 
mama să stea acasă cât timp copilul are nevoie de în- grijirea ei. Asemenea măsuri Sau realizat în ţările civi- 
lizate şi se pertecţionează din zi în zi. |. 

. - E
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2. Să îndepăriăni medicina şi pe :medici; orice copil 
care nu are în sine destulă viabililate să nu fie ajutat de 

( medic, ci să fie lăsal să moarii. 
Formulată așa, cerința lui Rousseau trebue respinsă. 
Insă el însuşi a declarat că dacă ar mai scrie odată | 

acelaş pasagiu, ar tempein spusele 'contra medicilor (], 
97 notă); el însuşi a recunoscut importanţa igienei şi a 
îngăduit ca, atunci cândevieaţa copilului este în primejdie, 
să se cheme medicul; apoi medicina sa schimbat mult 
până în zilele noastre și mai toți medicii cari se ocupă 
de chestiile şcolare pun aceeași greutate pe întărirea 
corpului ca şi Rousseau. 

Pe de altă parte, e adevărat că în clasele bogale şi 
chiar în cele mijlocii. părinţii, din prea multă dragoste, 

„moleşese mai mult corpul copilului, prin - îngrijirile lor, 
şi dacă-l scutesc de neplăceri în copilărie, îl fac slab 
pentru restul vieţii şi-i pregătesc chiar unele: nenorociri 
ce s'ar'fi înlăturat printr”o educaţie mai virilă. De aceea 
vom repeta vorba lui Rousseau: „nu e destul să-ţi pcistrezi 
copilul, ci lrebue să-l înveţi sd se păsireze singur când 

va fi om” : " 
In ce : privește clasele. sărace, copiu “mor mai nalt 

din lipsa condiţiilor igienice. E adevi ărat că cei dintâiu 
ani ai copilăriei sunt numai boală și primejdie; dar dacă 
sar îmbunătăţi starea igienică a locuinţelor şi vieața fa- 
miliilor acelora, mor talitatea sar reduce (cum Sa şi în- 
tâmplat. în unele țări cu puternice! imstituţii de asistenţă) 
şi mar muri din categoria aceasta decât. tot atâția copii 
câți mor şi din clasele înstărite. 

„Spre întărirea afirmaţiunii noastre vin cele două ce- 
rinţe ale lui Rousseau cu privire la creşterea copiilor 
mici: libertatea şi curăţenia. Cu stăruință mare luptă «1 
contra înfășării și tot aşa de stăruitor zice să se înveţe 
copilul cu baia şi să-l facă ă-și păstra acest obicciu toată 
vieaţa. Aceste postulate le-am văzut iormulate-de-medici. 

“în vremea noastră-în-nenuinărate. scrieri; iar al doilea a 
dat naştere creaţiunii băilor populare şi şcolare, cari âu . 

/ EU o a ee 

A
a
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devenit azi o obligaţie pentru toate administraţiile comu- | nale ce se pretind civilizate. | | g - i 

% % ÎN 3. Când copilul a irecul de anii primei copilării, sd fie crescut în liberiatz, să facă exerciții gimnaslice, alegând pe acelea cari au utilitate practică, înlăturând pe cele de luz, cari. despoilă mai” mult vanitaiea decât vi- goarea fizică. - Ideea aceasta este discutabilă. In unele țări este res- pinsă; în altele, admisă. i 
Ne pronunţăm pentru al doilea punct Xle vedere şi aducem în sprijinul nostru toată argumentarea prin care scriitorul francez Gustave le Bon arăta în 1902 inferiori- tatea Francezilor față de alte naţiuni, tocmai din pricină. că copiii sunt crescuţi cu prea multă grijă. ln Franța — zice el — nu există părinți cărora „Să li se trimită băiatul de la liceu singur acasă, fără „pun servitor care. să-i cumpere bilet, să-l 'urce în tren, „Să-i spuie să-şi pună pardesiul când va fi frig, să-l îm- „piedice a cădea Sub roatele trenului, să nu-l lase a fi „Strivit de trecători pe drum ori a fi călcat de vre nirăsură,.. Dacă copiii ar fi lăsa i, la şcoală, să. se joace „liberi jocuri violente, la primul accident, părinții ar „țipa, ar. publica articoie în gazete în. conizz directorilor; „imediat sar găsi un deputat câre Să interpeleze_pe mi- . piei Date e me 

„nistrul instrucției... | aaa 
& a/ 

Pa * %. 
Ka . 

4. Neastâmpiirul copilului e firesc; împiedecarea lui ar fi vătămătoare. a : 
E drept .şi nu e nevoie de argumente--pentru a do- - vedi aceasta. Di i 

„Se poate obiecta însă că disciplina şcolară nu ar mai exista. Fără îndoială, n'ar exista disciplina aşa cum se înțelege azi; însă ar fi alta, mai inteligentă, mai folo- “Sitoare. Ea ar cere — natural — schimbarea . regimului şcolar de azi, în felul cum se tace în multe. şcoale gin
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Anglia, în unele şcoale din Germania şi Elveţia şi în 
şcoalele întemeiate de Demolins în Framţa. Lucrul se 
aplică, se poate aplica şi deci obiecţiune serioasă de 
tond nu se poate face. | 

* — 

* * ” 
"5. Copiii să. doarmă mult, penlrucă se: mișcă mult. 
Măsura”e-bună—și—mretirii— caise ocupă le igiena-— 

școlară se pronunţă în acelaşi sens. aa di 
„De aci urmează că, în funcţionarea şcoalelor, trebue 

să se ție seamă de această nevoie şi să se ia măsuri ca 
elevii: să nu fie obligaţi a veni la şcoală prea de dimineaţă 
şi să nu li se dea prea mult de lucru acasă, silindu-i să 
întrebuințeze ore târzii de seară pentru pregătirea lec- 
țiunilor. In orice caz trebue să se respecte cele 8 cea- 

-suri de somn necesar copiilor. . - 
. . Aa - * E _ 

| , x. | 
6. Copiii să Irăiască în aer liber cât se va putea 

mai mult. Iu | | , 
Cerinţă îndiscutabilă, ce sc găseşte în orice tratat 

„de igienă şcolară. De aci au ieşit: sexcursiunile şcolare, 
coloniile: de vacanţă, lecţiunile în grădină, etc. 

Mai greu este să se aplice această cerință şcoalelor 
secundare din oraşe, cari sunt aşezale uneori în struade 
centrale, foarte populate, şi nu au grădini sau spaţii în- 
destulătoare pentru recreaţie. Dar e de mirare că asemenea 

„localuri nu sunt destinate numai pentru elevi externi cari 
trebue să urmeze la o şcoală mai apropiată de locuinţa 
lor; ci sunt şi interni, adică elevi cari stau zi și noapte 

- în local. Concluzia ce sar putea trage din principiul pus 
aci de „Rousseau este: cel puţin internatele să fie aşe- 
zate în comune rurale sau la marginea oraşelor unde: pot 
avea la dispoziţie terenul necesar pentru a trăi cât mai 
mult în aer liber. De ce ar li, de exemplu, în Bucureşti, 
1—5 internate în clădiri în cari urmează și elevi externi, 
în loc să se adune toţi elevii interni întrun local construit 
după toate cerințele igienei școlare? 

Î | A A La 
Di 

Pai >
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JI. Educaţia intelectuală 

Cu privire la educaţiunea intelectuală, găsim opiniu- 
mile cele mai originale, dar şi cele mai contestate ale 
lui Rousseau. 

1. Copilul să dobândească insirucția în familie; să-l 
învețe lalăl Cîn. lipsa lui, guvernorul), căci şcoalele pu- 
blice sunt înstiluții vrednice de râs. 

| In forma aceasta, cerința” lui se pare şi imposibilă 
"de realizat, şi rea, de sar putea pune în practică. 

„Criticii zic că învățământul în familie izolează. pe 
copil de societate și, de sar urma conform recomanda- 
țiilor lui Rousseau, omul mar mai fi o fiinţă sociabilă ci 
un sălbatic, trăind izolat. _- . 

Obiecţiunea e întemeiată numai în parte, căci Emil 
e în adevăr, crescut de părintele sau guvernorul său, dar 
el merge în lume, se întâlneşte cu alți copii, mai târziu 
cu tineri de aceeași vârstă și tocmai din punerea față 
în față a tânărului crescut după principiile lui cu cei 
crescuţi după cele obișnuite, scoate încheierea superio- 
rității metodei ce propune. 

Mai drept este că majoritatea părinților nu pol să 
dea instrucţie :copiilor lor, căci nu sunt pregătiți pentru 
aceasta; dar aceia cari sunt în stare so îacă, nu vor greşi 
dacă vor proceda așa. j Lc 

„. Despre superioritatea educaţiei în familie, nu se mai 
"îndoese mulţi pedagogi moderni, căci toate îmbunătăţit 
rile ce se aduc şcoalelor publice se fac în direcţia unei 
apropieri de educaţia familială, a 

Pe Rousseau îl întărea în ideea sa şi slarea colegii 
ilor din timpul său. Curând după el, în vremea revolu- 
ției iranceze, se vede aceeași părere împărtășită de mulţi 
oameni de seamă. Asttel, într'o petiție adresată Con 

" vențiunii, se spune că colegiile păstrează încă barbaria 
evului mediu. 

Și, din nenorocire, nu Sau schimbat mult iucrurile 
în Franţa (şi în alte ţări), căci, în cursul anchetei asupra
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învățământului: din * 1902, sau auzit glasuri cari Sau ex- primat ca strămoşii lor din vremea Revoluţiei: „Toate metodele actuale sunt, întru câtva, numai prelungirea metodei de învățământ din evul mediu”. 
E regretabil că, în urma criticii, Rousseau nu ne-a dat în „Emil? şi o parte pozitivă, că nu a arătat cum sar putea organiza o bună şcoală publică. Am fi folosit, desigur; dar să nu uităm că creşterea aceasta în familie, „elevul fiind în toată vremea cu guvernorul său, e mai mult o formă de expunere şi că el sa ocupat de principiile generale ale educaţiei, iar aplicarea lor trebue făcută după fiecare caz: „Fiecare spirit are forma sa proprie şi tre- bue condus potrivit cu aceasta şi nu alfel”. — A Ciiestiunca aceasta însă O examinează el În aită operă: un memoriu scris în 1772 şi intitulat „Considera- fiuni despre guvernământul Poloniei). El. era făcut după cererea Confederaţiunii dela Bar 1) 
Aici citim următoarele: | 

„* „Educaţiunea trebue să dea sufletelor forma 

    

„mațională şi să îndrepte opiniile şi gusturile | „lor aşa încât oamenii să fie patrioți prin în- clinare, prin pasiune, prin necesitate.. Copilul, 
„Xleschizândd ochii, trebue să vază patria şi până! N „la moarte s'o vază numai pe ea. Orice ade- 
„vărat republican a supt, odată cu laptele ma- 
„mei, şi iubirea patriei, adică iubirea legilor 
„Şi a libertăţii. Această iubire i stăpâneşte toată 

  

n 

1) După alegerea regelui Poloniei Stanislas Poniatovski, impus de Rusia, sa format contra lui o puternică opoziție care voia să organizeze 0 mişcare pentru a salva independenţa Poloniei (1770). Centrul ei era oraşul Bar. In vederea întocmirii viitoare se adre- sează lui Rousseau ca să le facă un proiect de constituţie. : „Aci vorbeşte el în cap. IV despre educațiune. L-am reprodus aproape în întregime spre a arăta ce idei a avut el. despre edu- - cația publică. | - 
Cum se știe, proiectul ]ui Rousseau ma fost niciodată aplicat, căci acțiunea Confederaţiunii a fost învinsă şi a urmat îndată prima împărţire a Poloniei, - - 

p 

Că
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„existența; vede numai patria, irăcște numai 
„pentru ea. Indată ce e singur, e un nimic; 

„când nu mai are patrie, nu mai există; dacă 
„nu moare, e şi mai rău. 

„Educaţiunea „naţională aparţine “numai oa- 
„„menilor liberi; numai ei au o existenţă co- 
„mună și sunt în adevăr legaţi prin lege. Un 

„Francez, un: Englez, un Spaniol, un Italian, 
„un Rus sunt toți cam la fel, ca un acelaşi om; 
„iese din colegiul pregătit pentru vicața desor- 
„donată, adică pentru sclavie. Polonezul la 20 
„de ani vrea să nu fie un alt om; trebue să 
„fie un - Polonez. , Ma 

„Vreau ca el, învățând a citi, să citească lu- 
„cerurile ţării sale; la zece ani să-i cunoască! 
„toate producţiunile, la doisprezece .toate „Pro- 
„Vinciile, toate drumurile, toate orașele ; la 
„cincisprezece să-i știe toată istoria, la şaispre- 
„zece toate legile; să aibă în memorie şi în 
„inimă toate faptele frumoase întâmplate ori 
„unde în Polonia şi vieața tuturor oamenilor 
„iluştri şi să-şi dea îndată seama de ele. De 
„aci se înțelege că nu voesce să facă nişte studii 
„obişnuite sub. conducerea străinilor. | 

„Legea ircbue să reguleze anateria, ordinea 
„şi forma studiilor lor. Institutorii lor să fit 
„numai Poloni, căsătoriţi dacă se poate, distinși 
„prin moravurile, prin probitatea, prin învă- 
„țătura lor şi toţi destinaţi pentru . funcțiuni 
„nu zic mai importante şi mai onorabile, căci 
„aceasta nu se poate, ci mai puţin grele şi stră- 
„lucitoare; iar acele funcțiuni să nu le ocupe 
„decât după ce vor fi îndeplinit câțiva ani pe 
„aceasla. 

„Păziţi-vă a face o profesiune din_rolul de 
„pedagog... ăi 

„Nu-mi place deosebirea ce se face între aca- 
„demii şi colegii, cari fac ca nobilimea bogată
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„ȘI cea săracă să fie crescute în mod deosebit. 
„Loţi fiind egali prin “constituţia: Statului, tre- 

- „bue să fie crescuţi împreună, şi în acelaşi fel; 
iar, dacă nu se poate. face un învățământ cu 
„totul gratuit, măcar să se pună mun preţ pe - 
„care să-l poată plăti. şi cei săraci. Nu sar 
„putea stabili în fiecare colegiu im număr de 

„locuri cu totul gratuite, adică pe socoteala Sta- 
„tului, cari în Franţa se numesc burse? Aceste 
„locuri Sar da fiilor nobililor, săraci şi vrednici, 
„Mu 'ca pomană, ci ca o mulțumire pentru sluj- 
„bele făcute de părinţii lor. Alegerea aceasta ar. 
„trebui să mu fie arbitrară, ci să se facă pe 
„temeiul unei judecăţi... Cei cari ar ocupa aceste 
„locuri sar numi „copiii Statului” şi ar fi oare- 
„cum mai aleşi decât colegii lor de aceeași vârstă. 

„In toate şcoalele să fie un loc de exerciţii 
„fizice pentru copii. Acest articol este, după 
„mine, partea cea mai importantă a educațiunii 
„nu numai pentru a forma temperamente TO 
„buste şi sănătoase, ci mai ales pentru scopul 
„Moral care de .obiceiu se neglijează sau se în- 
„deplinește prin precepte pedante şi zadarnice, 
„cari sunt mumai cuvinte pierdute. Adevărata 
„educaţiune trebue să fie negativă: oricât voiu 
„repeta aceasta, nu va fi de prisos. Impiedecaţi 
„nașterea viţiilor. şi veţi face deajuns pentru 
„virtute. Lucrul e foarte uşor înir'o bună edu» 
„caţie publică. Țineţi pe copii ocupați totdeauna, 

„dar nu prin studii plicticoase pe cari nu le 
„înţeleg şi pe cari le vor uri din pricină. că „au 
„tost ţinuţi țintuiţi pe loc, ci prin! exerciţii plăl 

„„cute, potrivite cu. trebuințele corpului în creş- 
„tere, care are nevoie de mișcar6 necontenită... 

„Să nu Li șe îngăduc să se joace. singuri după 
„cum vor, ci toţi împreună și în public, 'ca să 
„aibă toți un scop comun, care să excite. concuy- 
„rența- şi emulațiunea. Părinţii cari vor creşte!



___70_ 

' „pe copii în familie vor fi obligați să-i pună şi 
„la aceste exerciţii. Instrucţia lor poate să fie 
„particulară, dar jocurile lor să fie comune, căci 
„aci nu -e vorba numai de a-i ocupa, de a le 
„da o constituţie robustă, ci de a-i deprinde de 
„timpuriu cu regula, cu egalitatea, cu fraterni- 
„tatea, cu concurența, de a-i deprinde să tră- 
piască sub ochii concetăţenilor lor și să dorească 
„aprobarea publică. De aceea nu „trebue ca pre- 
„miile şi -recompensele să îie distribuite oricum 
„de profesorii: lor, mici de directorii colegiilor, 
„ci prin. aclamaţiunea şi prin judecata privito- 
„tilor. Se poate socoli că aceste aprecieri vor îi 
„toldeauna drepte, dacă vom face aceste jocuri 
„atrăgătoare şi spectaculoase;: atunci e de pre-: 
„Supus că toți oamenii de treabă şi toți bunii 
„patrioţi îşi. vor tace o datorie şi o plăcere să 
„asiste. | 

„La Berna e am exerciţiu foarte ciudat pen- 
„btu tinerii mobili cari ies din colegii. E o co- 
„pie în -mic a tot ce formează guvernul repu- . 
„blicii... Aceste instituţii, autorizate şi proteiate - 2 ) ate ş J 
„de Stat, sunt pepiniera oamenilor cari vor con- 
„duce într'o. bună zi afacerile publice. 

»Un colegiu de magistrați superiori va avea 
„administraţia educației publice. Aceștia vor 
„numi, schimba şi revoca atât pe institutori cât 
„şi pe directorii colegiilor”. 

Vedem în aceste pasagii că el. cere ca educaţia să 
dea suiletelor forma naţională şi să pregătească asttel 
pe tineri încât să fie patrioți prin înclinarea lor, prin 
pasiune, prin necesitate. 

Invăţătura ce li se cuvine trebue să se raporte mai 
ales la ţara 'lor. Pentru -acest scop îi pune să înveţa 
mai de timpuriu, citirea, şi până la 10 ani să cunoască 
geografia economică a țării lor, iar până la 16 ani săți 
cunoască istoria şi legile. i
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Vieaţa şcolară trebue organizată astfel încât să pre- 
gătească pe tineri pentru datoriile lor cetățenești. 

El recunoaşte că statul are dreptul 'a stabili şi ma- 
teriile şi ordinea lor în diferitele şcoale. 

Partea ciudată a desvoltării acesteia este că nu vo- 
eşte să facă din profesorat o carieră, ci cere să fie o func * 
țiune publică trecătoare, pe care s'o exercite toți cetă- 
ţenii cu o anume instrucţie: | 

Ă Ca şi în „Emil”, Rousseau 'dă un loc de îrunte e 
xerciţiilor fizice; însă, în deosebire de ce spune în această! 
scriere, el cere ca exerciţiile şi jocurile să se facă în-comun: 
»Peniru ca să_excile concurența şi-emulațiunea”. 
Nona nota, în fine, că el pune în mod lămurit ches 
tiunea gratuităţii învățământului şi cere ca toți copiii să 
dobândească aceeaşi învăţătură: „să fie educați împreună 
şi în acelaşi mod”. - 

lată că nici Rousseau mu e adversarul învățămân»= 
tului în comun, că principiile sale educative se pot po- 
trivi şi la acest învățământ. Să ne mulțumim deci a 
folosi observaţiile lui Rousseau şi vom aduce servicii ŞCOar 
lei. Lucrul acesta l-au făcut, de altfel, mulţi pedagogi în 
diferite ţări şi multe din ideile ce păreau, poate, ciudata. 
contemporanilor lui au ajuns azi regule obşteşte primite, 

* % | 
” 7% ” ” ) >. a - . a? . 4 1. v ao. Instrucţiunea în genere și în special învățământul . A 

citirii trebue întârziale cât mai mult, ah aul titi E [e 
a Această idee a fost foarte combătută: Socotcit însă ” N că. vina ce i se poate face îm realitate este numai că >. Mevoile vieţii nu ne îngădue so urmăm, dar nu că ar 1 + fi absurdă în sine. | 

"Rousseau nu pretinde să nu înveţe copilul citirea, 
dar zice să facă aceasta atunci când va simți 'nevoie 
şi de aceea găseşte nefolositoare toate mijloacele ce s'au 
propus pentru a învăţa mai lesne cititul. . 

Incheierea practică va fi deci să dai — pe alte căi 
cunoștințe copilului până când însuşi va cere cu insis-.: 
tență a îi pus să înveţe a' citi. In categoriile sociale în . :



PB 
cari lucrul ar putea să nu se întâmple niciodată, nu se 
poale aplica recomandaţia aceasta, ci se va preda citi- 
rea la o anumită vârstă. Apoi tot din aceleași nevoi şi 
din pricina că copiii oamenilor săraci trebue să fie în 
slare a-şi câştiga existența cât mai de vreme, se va grăbi 
Și învățământul în genere. o 
„Cu alte vorbe: se va face cum se va pulea mai bine, 

potrivit împrejurărilor, nu cum e mai bine. | 
“” Totuşi învăţământul primar, care se dă între 7 şi 

14 ani claselor sărace, se îmbunătăţeşte din zi în zi şi 
* țările- civilizate se glorifică cu reformele îndeplinite şi 
cu rezultatele dobândite. ? 

3. Până-la 12 ani, cea mai bună educațiune este cea 
negativă. | | | 

Acest principiu a fost mult combătut — şi cu dreptate, 
dacă sar cere să-l urmăm vorbă cu vorbă. După unele 

N pasagii, se pare că' aşa înţelege Rousseau, căci zice întrun 
»Joe-că dorința lui ar fi să ajungă copilul la 12 ani fără 

a şti să deosebească stânga de dreapta (II, 67). După 
altele, se pare că el se ridică împotriva metodelor ridicole 

ale timpului, când memoria copiilor se încărca cu nu- 
meroase cunoștințe pe cari nu le puteau pătrunde şi cu 

„cari își chinuiau numai memoria. = 
" Astlel fiind, avem dreptul să interpretăm principiul 

acestei educaţiuni negative în modul următor: nici isno- 
“ranţă desăvârșită, nici învățătură prea. multă; să nu faci. 
din copil un sălbatic, dar nici un mic savant să nu faci rhzee Va 

GE Ene bi) Prin această parte ajungem la cele două chestiuni 3 
practice ale pedagogiei: ce să înveţi pe copil? şi cum să-l: 
înveţi? a - Da 

„4. Programul de! studii propus de Rousseau are ca 
criteriu peniru alegerea cunoștințelor: utilitatea. 

“Unii combat acest criteriu, zicând că el înlătură idealul 
şi sentimentul din educaţie. | 

N



ş>
 

73 

| Nu se poate afirma că Houss 
în lradtatul său despre aceste 1 

cau nu vorbeşte nicăieri 
ucruri; dar e adevăra ă allăm 'oârecare lipsă de preciziune şi multe contra- dicțiuni în amănunte. 

Ceeace îndreptăţeşte. în mare parte pe criticii săi este 
„despărţirea prea hotărită între vârste: până la 12 ani 
să se preocupe educatorul numai de corpul copilului; 
dela 12 la 15, nowmai de intelige 
sentiment; la 18 ani, de religiunc. 

Răspund însă susținătorii lu 
vorbă “cu vorbă asemenea afirrn 
acestea sunt mai: mult “procedări 

nță; dela 15 la 18, de 

i că nu trebuesc luate 
ațiuni, că, distincţiunile. 
literare menite a-i con- cretiza mai bine gândul şi că, chiar în cducaţiunea primei | copilării, să văd rădăcinele sentimentelor ce vor avea să = se desvolte în altă vârstă, că, cuiprilejul unora din studii, 

u el profită pentru a da şi învăţăminte morale, fără să o spună; iăr, în privinţa religici, face concesiunea ca fiecare copil să fie- crescut în religia pă rinților săi. 
Nu voesc a intra în, discuţie amănunţită a acestor -- chestiuni, căci altul este punctul de vedere al acestui. mic. 

studiu. 

ps 

Pot afirma însă că a fixa utilitatea ca criteriu pentru alegerea materiilor de învățământ nu este o greșeală. N'ar fi oare absurd să afirme cineva că introduce cutare obiect în programul unei şcoale, 
litate ? A 

deși nu are nici o uti- 

S'ar putea, fireşte (căci sunt-peste 150 de ani. decând 
a apărut „Emil”) ca noi cei de azi să nu mai avem ace-. leaşi argumente pentru a găsi util cutare obiect: ori pentru - a înlătura pe altul; socotesc însă că e cuminte.să ne punem aceeași întrebare ca şi cl: la ce folosește aceasla?. 

Rousseau crede folositor să înveţe - copilul numai limba sa maternă şi nu o limbă streină. a 
Noi cei de azi nu mai putem răspunde tot aşa. Ne- Yoile vieţii moderne cer ca încă d 

mai multe limbi. Argumentul 'lui 
tul că nu s6 poate să pătrundă 

in copilărie să se înveţe 
de căpetenie este fap-,, 
cineva spiritul a două Sau mai multe limbi şi că acela care vorbeşte franţu-, 

,
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zeşte, latineşte şi englezeşște, de exemplu, vorbește în rea- | 
litate numai o limbă (franceza, dacă-i e limba de naştere) 

„cu vorbe franțuzeşti, latinești sau englezești: In mare 
„parte e adevărat; dăr, dacă luăm criteriul lui însuşi, vom 
putea -să-i' respingem argumentul. Desigur numai puţini 
oameni devin stăpâni pe fineţele unei limbi streine; dar 
nu în asemenea scop se învață mai multe limbi astăzi, 
ci în scop practic; pentru: a înțelege o carte de specialii- 

“tate, pentru a călători „pentru a întreținea relațiuni de 
afaceri, etc. 

Aproape toate materiile ce figurează în programele. 
noastra se găsesc pomenite în cartea, sa: istoria și geo 
grafia, geometria, algebra 'și aritmetica, desenul, astro-. 
nomia, fizica şi chimia, ştiinţele. naturale, cântul, apoi 
Jegislaţia şi economia politică. Pe lângă acestea. lucrul 
manual. 

Lucrul manual cra o inovaţie contra căreia se ridicau 
cu putere prejudecățile timpului. Rousseau se întemeiază 

„pe două argumente: a) valoarea educativă a -lucrului ma- 
nual; b) pregătirea omului pentru orice nenorocire a 
soartei, care l-ar lipsi de averea şi de poziţiunea sa. 

Argumentarea lui e valabilă şi astăzi şi — de altfel — 
în multe ţări, lucrul manual s'a introdus nu numai în 
şcoalele normale de învăţători, dar şi în licee și gimnazii 

La noi se practică destul de bine în şcoalele normale. 
Sa încercat introducerea şi în licee, dar fără succes, 

Materiile acestea nu sunt așezate în grupe cores- 
punzătoare cu ramurile de învățământ din zilele moa- 
stre (primar şi secundar), ci risipite, așa cum se potriveşte 
cu. procedările sale educalive. 

Despre învățământul superior sau cel profesional ori 
“special nu poate fi vorba, fiindcă el nu se gândeşte la 
specializare, ci voieşte să: facă un om, indiferent dacă) 
va Îi mai apoi militar, om politic, sau altceva. 

Aci este, fără îndoială, partea vulnerabilă a sistemei 
sale, dacă se gândeşte cineva s'o urmeze vorbă cu vorbă; 
căci nevoile sociale ale timpurilor noastre nu mai în- 
gădue să ajungă tânărul la 22 de ani fără să aibă o caz.
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rieră sau să fie pe cale de a şi-o dobândi. Asemenea lucru ar fi cu putință numai pentru prinți ori pentru “copii bogaţi şi .nobili. | 
Cu toate acestea, consideraţiunile lui Rousseau de- 

spre diferitele materii de învățământ-se-pot-folosi-luate în_parte_/ 

5. Meloda pentru predarea diferitelor materii pro= - puse de Rousseau se bazează pe următoarele principii: 
deșteptarea atenţiunii ; ațâțarea-curiozității; înlăturarea me. morizării; , punerea . copilului în fața obiectelor spre a dobândi cunoștințe prin observaţiune directă şi personală, înlesnindu-i toate experienţele 'necesare peniru a controla, a compara şi a-și întări aceste cunoștințe. 

N Dacă obiecţiuni multe şi serioase :se pot face în pri- 
vinţa alegerii materiilor de studiat, nu mai poate fi :dis- 
cuţie în privinţa metodei propuse. Aci este şi partea cea 
inai folositoare din punct de vedere practic şi pentru. vremurile noastre, Da Ma 

„Mai tot ce ştiinţa modernă a stabilit ca adevăruri .. „incontestabile, mai toate. dezideratele noastre cu privire la îmbunătăţirea învățământului se găsesc. în „Emil”, 
Toată critica făcută învățământului secundar francez cu 

„ocazia anchetei din 1902 arată că, în organizarea şcoale- 
lor franceze, nu s'a ținut seaimă de acele principii cari 
au fost ghicile sau bine văzute şi înainte: de - Rousseau, cari au fost după cl formulate de diferiţi pedagogi în 
diferite ţări, pe baza unor cercetări serioase şi unor €ex- perimente mai ştiinţific conduse decât putea să facă au- torul lui „Emil”. | 
, De memorizare-i e frică mai ales lui Rousseau, fiindcă. 
socotește că e nu numai nefolositoare, dar chiar siri- cătoare. De aceea zice'că în vremea când copilul mic învaţă 
a vorbi să nu i se spună, cuvinte neînţelese, 'căci, deprin- 
zându-se de mic a repeta vorbe fără a le cunoaşte va- loarea, va rămânea, cu acest defect toată vieaţa și cu greu
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se va mai deprinde a face apel la: judecata sa pro- 
prie. Dacă lun asemenea pericol există numai din 
pricina unei greșeli în învățatul vorbirei, ce se va întâmpla 
cu copilul care va fi instruit după metoda memorizării 
în' tot cursul anilor de studiu? 

Ca să-şi concrelizeze ideea Sa, Rousseau cere să nu 
învețe copilul nimic pe din afară. 

- “Şi aci, el exagerează, căci nu ne putem închipui un 
înv ățământ care să nu facă niciodată apel la memorie. Me- 
moriaişi judecata nu sunt facultăţi intelectuale. prolivnice. 
Nu se poate forma un om cult care să aibă desvoltati nu- 
mai una din ele. A memoriza și a reproduce fără să 
judeci :ar îi să te asemeni unui papagal; a judeca fără să 

„reţii nimic, ur, fi să lipseşti judecata de elemente: nec 
„sare pentru comparaţiune, câre este însăşi sența aces-. 
tei judec ăţi. 

„i Copiii cari învaţă bine | pe din atară — zice H. Ma- 
rion — mu sunt totdeauna cei: mai inteligenţi. Poate să 
înveţe cineva repede şi să reţină exact fără să înțeleagă 
bine; poate să fie ciheva om învăţat fără ca să aibă f 
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af Vi judecata justă... Erudiţiunea nu dă nici fincţă spiritului, 2242 

cari cunosc tot ce se: spune ori se scrie despre toate che- 
stiunile, dar nu sunt capabili să-şi formeze o idee per- 
sonală despre nici una”, 

Același autor însă observă că „fără memorie mar 
ti cu putință nu numai nici "un „raționament complicat, 
dar nici cea mai simplă comparaţie”. 
[ Exageraţiunea lui Rousseau cra necesară, din pri- 
cină că pe vremea lui metoda obișnuită în învățământ 
era memorizarea. Din nenorocire, şi după el, lucrurile nu 
sau schimbat mult în unele țări. Aşa sa întâmplat în 

„Franţa, şi în același mod și cu aceeaşi exagerare — nece- 
„sară —.âmr avut. ocazia să vedem criticată întocmirea în- 
ățământului francez cu ocazia anchetei din 1902 asupra 
învățământului secundar, despre care am mai pomehit.. 

„Lemelia învăţământului nostru — zice Gustave Le 
Bon — este credința că numai prin memorie intră cuno-



MI 

ștințele în inteligență şi se fixează. Deci educaţia şi in- 
strucția copilului se fac numai adresându-se memoriei 

„lui.. De aci importanţa programelor bune, din cari se nase 
manualele bune. - Învățământul mosiru constă din a în-: 
văţa pu din alară o serie de lecţiuni din manuale. * 

„ăceastă concepțiune este cea mai primejdioasă din: 
greşelile şcoalelor noastre. ' Din perpeluarea acestei gre- 
șeli la popoarele latine rezultă netăgăduila inferioritate 

„a instrucţiunii şi educaţiunii lor”. 
Firește, siluaţi a nu Sa schimbat simţitor până în 

vremea când s'a serbat Dbicentenariul naşterii lui Rousseau 
(1912) şi de aceea paginele în cari el veşiejeşte metoda 
„invechilă” a învăţării pe de rost se pot citi — din neno-- 
rociru — şi astăzi ca nişte pagini de actualitate Şi: în 
țara noastră ca şi în Franţa. o? 

Cititorul român al acestei cărţi va găsi. în ele to- 
meiuri serioase pentru a sprijini timidele începuturi ae 
unei mişcări pedagogice menite a schimba în bine înv 

“țământul nostru primar şi secundar. 

II. Baueaţia morală. 

Pentru Rousseau, educaţia morală sau educaţia pro- 
priu zisă (în deosebire de instrucție) este mai importantă 
decât cea intelectuală şi de .aceca îi.dă o desvoltare şi 
mai mare în cursul celor 5 cărți. Mai mult: el subordo. 
nează oarecum acesteia pe celelalte două, căci şi întăi 
rirea corpului şi cultura spiritului le consideră ca nişte 
factori cari au să producă o cât mai înaltă educaţiune 
morală. De acea înlătură şi din una şi din cealaltă tot 
ce nu poate servi la cultura morală. 

” “Obiecţiunea ce s'ar putea aduce punctului de vedere 
al lui Rousseau este că distruge echilibrul între cele trei 
ramuri ale 'educaţiei. Socotese însă că acest descchilibru 
însuşi este cel mai mic din loate neajunsurile sistemului 
lui educativ. In adevăr, desvoltarea însuşirilor cari con- 
stituesc caracterul moral al unui om este o mai mare ga-
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ranție de izbândă în vieaţă de cât întinderea cunoştin- 
țelor; iar pentru colectivitatea din care face parte indi- 
vidul e incontestabil de mai mare preţ să aibă cât mai 
mulţi membri cu o cultură morală superioară celei in- 
telectuale. Oamenii învăţaţi dar lipsiţi de moralitate sunt 
desigur cei mai primejdioşi agenţi pentru 'corupțiunea . „unei societăţi şi pentru decadenţa unui stat. Oanienii în- _ vățaţi dar lipsiţi de energie sunt niște jucării în mâna 
celor ce știu să vorbească. şi să execule cu hotăriîre - ZI voinţa lor. | a 

Va fi deci spre binele şi al individului şi al socie- 
tăţii, dacă am adopta punctul de vedere al lui Rousseau, - 
adică dacă am stabili o ierarhie între cele trei ramuri ale 
educaţiei: întâiu educaţia morală, apoi cea fizică, în urmă 
cea intelectuală. Şi sau găsit destui pedagogi contempo- 
rani cari să susțină aceasta. E Aa 
—— Cu educaţia morală propusă, Rousseau urmărește să tacă pe om fericiț. , -. 

NyJ Fireşte, tericirea absolută nu există, în vieaţă, dar 
/ 

+ 

Jo fericire relativă poate dobândi omul, după părerea lui, 
sl aaeă reușește a-și egaliza în mod perfect voinţa cu putinţa. 
“ţI Ca să realizeze aceasta, cl socoteşie că omul irebue isă rămâie cât mai aproape de condițiunea sa naturală, 

"căci cu atât diferența dintre facultăţile şi dorințele sale 
este mai mică şi deci omul e mai puţin departe de feri- 
cire. Observațiile acestea sunt drepte şi ar fi cu putinţă 
de realizat, dacă părinţii sar hotări să-şi crească copiii 
conform. unor principii solide de - morală. Intr'o- socie- 
tate însă în care fiecare vrea să pară mai mult decât 
este, în .care aleargă toţi după vieață luxoasă, în care 
bunele moravuri și onestitatea, ca şi principiile morale 
creştine, sunt socotite. ca lucruri vrednice - de disprețuit, 
acolo via; avea fiecare dorinți mai multe şi mai mari de 

“cât putinţa de a le satisface şi astfel va îi nenorocit. 
Rousseau a dat un remediu sigur și ușor de aplicat; 

mwavem de cât să-i ascultăm sfaturile. 
Pentru "urmărirea acestui scop, să vedem cari sunt
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însușirile cu cari ar vrea să înzestreze pe om şi cari 
sunt recomandaţiile . pe cari le dă educatorului. i 

+ 

; | ne - 

' p Insuşirile unui om cu o. „bună educaţie morală sunt: 
pi l. Să-și desvolie de timpuriu sentimentul iubirii „PER 

iru părinți şi în special pentru mamă, — ht-ee, îs Spaea ( 
2. Să aibă milă de semenii săi și să-i ajute, nu prin 

aruncare de bani, ci prin însăși persoana sa, pe care 
so pună la dispoziția celor ce sufer. i 

3. Să nu se lase niciodală lârit de pasiunea urâtă 
a invidiei și de un amor propriu exagerat. - 

4. Să socotească pe toţi oamenii deopolrivă faţă de 
natură, loți- având 'o chemare comună: a fi oameni. 
1 5. Să considere munca drept o datorie socială a 

| tuluror.: 

6. Să fie liber, şi pentru aceasta s să i fie deprins a se 
servi toldeauna singur, a -nu avea niciodată nevoie să 
adaoge brațele altuia la brațele sale. 
; “7. Să aibă curajul opiniunilor și faptelor sale și 

„să fie gata a răspunde totdeauna de ele: - 
8. Să nu se supună niciodătă sclaviei opiniei publice. 
9. Să nu considere că moariea este răul cel mai mare, 

ci să fie totdeauna convins că sunt bunuri mai prețioase 
decât vieața și cari lrebue puse înaintea ei. , 

Aceste însușiri, dacă nu sunt însăşi desăvârşirea, dar 
se apropie mult de ca. Progresele pe cari siudiile de elică 
le-au făcut de-la Rousseau încoace au completat desigur. 
cele spuse de dânsul, au adus argumentări” și demon- 
strațiuni mai temeinice pentru unele puncte. dar mau 
infirmat nici unul din ele. 

'Siudierea lor: şi meditațiunea asupra paginilor res- 
peclive din „lmi” vor fi pentru educatorii de azi iz- 

gvoare de energie şi-i vor inspira în nenumăratele ca- 
zuri ce se ivesc în praclica zilnică. 

Pentru ca să realizeze o asemenea educaţie, Rousseau 
recomandă educatorului următoarele” norme:
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1. Să. se ferească şi de excesul de severiiaie și de 
excesul de indulgență. 

2. Să lase copilului toatii libertatea cu 2 putință; însă 
să supravegheze urmările ei: în această supraveghere să 
facă pe copil a avea iluzia că el se conduce, dar în rea- 
lilale să fie condus după voința educalorului. 

3. Cea mai de frunte, calitate a educatorului este 
hotărîrea -și cel mai rău defect nehotărîrea. 'Refuză rar 
pe copil; dar când ai refuzat, să nu te îndupleci cu nici 
un preţ. . : 

i „4. Educatorul nu 1 trebue să dea pedepse nici recom- 
pesise: pedepsele să vină, din pricina faptelor copilului, 
dela lucruri; iar recompense nu are de ce să dea, fiindcă 
copilul face numai ceeace vrea și ceeace-i folosește. 

[ 5. Emulajiunea între copii. trebue exclusă din edu- 
cație, fiindcă ea dă naștere invidiei, mândriei şi allor 
vifii. 

16. Exemplul ducatorului este temeiul educaţiei; „Das- 
călilor, fiți virtuoşi şi buni, exemplele voaslre să se în- 
fipărească în memoria elevilor Până când vor pulea să 
le păirundă în inimă”. 
„4 7. Singura lecțiune de morală potrivită pentr u copil 
şi cea mai importantă peniru vârstă. este: -să nu, faci,. 

VS Tău nimănui. E ea faecti za ein 
Din aceste norme, supuse discuţiei pot fi numai cele 

dela punctul 5 şi 7. : 
Sunt pedagogi cari socotesc eniulaţiunea drept mun 

element important pentru educaţiune; căci întrecerea între 
elevi face pe fiecare să dea maximul puterilor sale şi deci 
se obțin rezultate mult mai însemnate şi în '€€ priveşte 
silința la învăţătură şi în ce priveşte buna purtare. 

Sunt alţii cari se unesc cu Rousseau şi admit: crilica 
lui: că lupta înire elevi pentru note, premii sau distincțiuni 
are ca rezultat hrănirea amorului propriu şi a vanităţii.,, 

di) 

9 Ei -mai observă că emulaţiunea face să se cinstească suc 
cesul nu m'ritul adevărat, că adasea se produc inimiciții 
şi uri între copii, uneori descurajare. . |
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Obiccţiunile acestea privesc unele enulaţiunea în sine, 
altele aplicarea cei. 

„Cele din urmă stau în puterea educatorului (prote- 
sor, învăţător) și le poate face să dispară printr'o bună 

procedare, sădind în elevi convingerea că el este cu der 
săvârşire imparţial, şi intervenind cu blândeţe şi cu dra 

goste în toate cazurile când nemulțuniri de orice îel ar 

fi pe punctul de a se produce. 
Cea dintâi mu se poale: înlătura: e sigur că copiii. 

crescuţi aşa vor fi înclinați spre mândrie, spre vani- 

tate. Se zice că aceasta îi va deprinde cu lupta, îi va 
face să ştie că orice izbândă se. dobândeşte prin muncă 
și prin slăruință. E adevărat: se. poate chiar să ' dobân- 

deşti elemente mai pregătite pentru deprinderile din so- 

cietatea noastră; dar Rousseau. își propunea tocmai să re 
formeze societatea printr'o bună educație şi de aceea: 

nu putea recomanda emulațiunea ca mijloc educativ. 
Dacă nu vrea să ceară elevului a se lua la între- 

cerc cu alţii, îl pune însă a sc lua la întrecere cu sing |n 
însuși. Prin aceasta se asigură progresul fiecărui elev 

şi clasa în care sar proceda astfel ar avea mai puţini 

elevi străluciți, dar mai mulţi elevi buni; sar scoate din 

fiecare individ tot (sau cât mai mult din) ce poale da. 
Iu privința punctului 7, sunt mulți pedagogi cari: 

socotesc că 'se cade să dai copilului regule pozitive, nu: - 

negative. Cere-i deci să facă 'bine. Rousseau susține că «e 
mai cuprinzătoare formula negativă: căci tăcând bine 

cuiva, poţi face rău altuia; dar dacă te fereşti a nu face.  - 
Tău nimănui, prin aceasta chiar vei face mai mult bine. Amr) 

Deşi sar pttrea: că e mai mult o" ceartă de cuvinte, ar- 
gumentarea lui are un fond de adevăr 

- Celelalte regule pe cari Rousseau le pune în vederee 
educatorului sunt, fără discuţie, de cel mai mare folos. 

Poate câţiva oameni de școală pe cari îi leagă aminti- 

zile irecutului să mai aibă ceva de zis în privinţa pe- 

depselor şi recompenselor, închipuindu-și că serbările dela 
„împărţirea premiilor”, sunt un. mijloc educativ, şi că 

trica de pedeapsă este „începulul înţelepciunii”. Profe-
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sorul care nu poate stăpâni pe elevii săi decât prin apli» 
cări de pedepse severe nu e de sigur un model, ci trebue 
si caute în scăderile sau vinile sale pricina - lipsei de 
autoritate. 

! 
Pentru cazurile când o rea purtare cere în adevăr. 

pedeapsă, recomandaţia care se impune este să nu pară 
niciodată clevului că e vorba de-o răsbunare a profer 
Sorului, ci de o necesitate a şcoalei şi a societăţii. Mai . 
ales pentru copii şi pentru tineri, pedepsele trebuee să 
fie cu adevărat moralizătoare. : a J j - 

O parte care formează o caracteristică particulară 
a educaţiei propuse de Rousseau este: educația sexuală. 

unctul de vedere al acestui studiu nu cere să dis: 
cutăm toate consideraţiunile pe cari le aduce autorul cu 
privire la amorul sexual; dar e în interesul obştesc să 
se pună în aplicare — în măsura posibilităţii — reco- 
mandaţiile lui. E vorba, în primul rând, a se întârzia 
pe cât e cu putință primele Satisfacțiuni ale acestui in- 
stinci şi pentru acest scop educatorul trebue să înlăture 
din educaţie tot ce poate să-l provoace. Va feri pe elevul 
său” de adunări, de. spectacole, de lecturi aţâţătoare. A- 
ceastă norină trebue să fie luată în seamă şi de păriaţi 
faţă de copiii lor, şi de profesori faţă de elevi, şi de au 

„torităţi faţă de tineret în genere. 
Glasuri multe Sau ridicat în timpul din urmă spre 

a cere măsuri de tot felul în direcţiunea aceasta. La 
un congres de educaţie ţinut în .1910 în Bruxelles sau 
formulat nişte deziderate cu uşoară aplicaţiune practică. 
Scepticii, ca şi cei cu purtări desirânate, au râs de si- 
linţele lor; dar oamenii cu minte, părinții de familie cu 
adevărată dragoste de odraslele lor, oamenii politici se- 
rioși, toți vor fi de partea moraliștilor. Fie-le spre sprijin 
înflăcăratele şi mișcătoarele cuvinte ale “lui Rousseau a- 
supra acestui capitol!
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Inainte de a încheia. această scurtă privire critică, 
rămâne a vorbi despre educația femeii, pe care o tra- 
tează în cartea V. 

Este Rousseau feminist sau antifeminist? 1 Putem zice 

că nu e mici una nici alta, pentrucă teoria lui îl pune în 

situație de a nu răspunde. Susținând că femeia are altă 
menire, decât bărbatul, e în dreptul său să susțină că 
alta trebue să fie educaţia ci. - 

Menirea aceasta este prezentată cu nişte argumente 
aşa de subtile și raționamentele lui sunt încărcate de de-. 
talii şi exemple așa de numeroase încât cu greu le ur- 

măreşti. Luate în parte, unele observaţiuni -par: juste; 
dar ai impresia că toată chestia „cochetăriei” femeești, 
întemeiată pe chemarea naturii, este exagerată. 

| In cursul prezentului studiu mam făcut compara- 
țiuni între ideile lui Rousseau şi alte altor pedagogi. To- - 

tuşi, asupra. acestui punct, voiu aminti că filozoful en- 
lez, H. Spencer, autorul cunoscutei cărți despre edu- 
ația morală, intelectuală şi fizică (1861), prezintă un 

punct de vedere asemănător. El zice că fetele trebue să 

aibă mai puțină instrucțiune decât: băieţii, căci menirea 
mt, în societate poruncește aceasta. Meriirea lor fiind să 

ină soţii, „bărbaţii nu caută erudițiunea, ci frumusețea, 
caracterul bun şi un simţ drept”. 

In. prima linie impresionează pe bărbaţi darurile fi- 
zice exterioare, în a doua însușirile morale şi numai 
în al treilea rând superioritatea intelectuală. Şi adaogă: 
„Dac cineva ar socoti că acest lucru este degradator 
pentru un om, vom jăspunde că nu se poate tăgădui 

| sea ceeace se arată a fi stabilit de însăşi natura... Când me 
DS aducem aminte că unul din scopurile naturii este asigu- 

Trarea posterităţii, că pentru aceasta o inteligenţă culti=! 
vată însoțită de”o rea constituţie fizică e de o puţină 
valoare şi, din contră, un fizic îrumos şi sănătos merită 
mai „mult a fi conservat, vom înţelege ce însemnă- | 
tate are această direcțiune: dată instinctelor omului”. / 

1 Fireşte, sunt numeroși scriitori cari susțin contrariul: 
egalitatea. absolută în educaţie pentru cele două sexe. pa



Chestiunea e una din cele mai- spinoase, care dă" 
naștere la multe discuţii şi e legată cu o sumă de al- 
tele, sociale și politice, cari ne-ar duce mai departe decât 
scopul urmărit de noi. De aceea nu voiu formula nici 
o părere. Da 

i MC RI: 

Li 

Am arătat, în acest : scurt studiu, cari. sunt ideile. 
ce alcăluesc fondul pedagogiei lui Rousseau şi am notat 

N 

„că multe din ele, cu anume rezerve, pot servi de minune . 
ca îndrumări pentru educatorii şi oamenii de şcoală din 
zilele noastre. 

Acesle considerațiuni măresc interesul pe card în- 
făţişează „Emil” şi trebue să fie un îndemn mai mult 
pentru. a-l cili cu atenţiune şi -a, medita asuprăi. 

Gh.A.
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PREFAȚA AUTORULUI 

1. Am început culegerea aceasta de reflexiuni şi de 
observațiuni, care se înfăţişează fără ordine şi cam fără 

legătură, cu gândul de a face plăcere iumei bune şi se- 

rioasc mame de familie1). Dintru 'mtâiu aveam de gând 

să face 1 un memoriu de câteva.pagine; când mam. apucat 
însă de lucru, subiectul m'a prins fără voia mea şi me 

moriul pliinuit a ajuns pe nesimţite un fel de carte, prea 
mare de sigur pentru cât sc cuprinde în ea, dar lar prea! mică 

pentru. “materia-pe..care_o-t o-trătează., „Am stat Taultă vreme 

(la îndoială dacă trebuc so public, € cuci am simţit adesea, î în 
, î. 

d-re - ap: A LL IE „ I. . _ 

1) E vorba de d-na de Chenonceaux. Asupra “acestui fapt 
Sallwirk dă lămuririle următoare: i 

Rousseau era cam de 30 de ani când îl introduse prietenul 

său Francueil în casa sa părintească. Tatăl acestuia, fermierul 
general Dupin, se, căsătorise a doua oară cu d-şoara Louiza de 
Fontaine. Din această căsătorie se născu, Jacob Dupin de Chenon- 
ceaux, numit aşa după un renumit castel pe care-l locuise odată 
vestita Diana de Poitiers. Acest tânăr era bine dotat, dar foarte 

uşuratic. La 14 ani (1742) trecu examenul de bacalaureat; atunci 
mama sa -îl încredință lui Rousseda. (Despre aceasta vorbeşte în ; 

cartea II 171 şi urm.). La 23 de ani tânărul se căsători cu fiica con. . 
telui Rochefort de Pontville. Din această căsătorie se născu un fiu- 

Claude Dupin de Rochefort. Im vederea creșterei acestuia scrise 
Rousseau o serie de indicaţii cari [ură desvoltate în cartea de faţă. - 
Se poate zice că Rousseau sa ocupat cu chestiile pedagogice“ cu 
vre-o 20 de ani înainte de a scrie această operă. ; |
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58 
vremea când lucram, că mu e destul să fi scris câteva 
broşuri pentru ca să știi alcătui o carte. După ce nam 
silit zadarnic multă vreme s'o îmbunătăţesc, am socotit 
că e mai bine s'o dau aşa, căci am gândit că e necesar! 
să chemăm băgarea de seamă a publicului asupra lucru= 
rilor acestora; iar, dacă ideile mele se vor găsi rele, aş 
îi bucuros ca cle să îndemne pe alţii a afla altele 
mai bune. Măcar cu atât de m'aș alege, aș zice că mam 
pierdut vremea de geaba. Când un om care trăește ra+ 
iras1) dă cititorilor scrisul său fără să aibă susținători, 
fără măcar să ştie ce crede lumea şi ce zice despre el, nu 
e primejdie că ideile lui — dacă ar fi greşile — vor fi 

u primite de public fără o cercetare serioasă. | 
2. Nu voiu vorbi despre însemnătatea unei creșteri 

bune, nu voiu căuta să dovedesc că creşterea ce să dă 
azi € rea; asemenea lucruri le-au spus alţii înaintea mea 
şi nu-mi place să-mi umplu cartea cu cele ştiute de toată: 
lumez. Voiu face numai o singură observație; că din vre- 
muri foarte depărtate toată lumea strigă înipotrivd obi- 

yeciului vechiu, dar nimeni nu pune înainte altul mai bun. 
(literatura și ştiinţa din veacul nostru caută mai mult să dărâme decât să clădească. E lesne să vorbeşti ca mun 
om învăţat când ţii d€ rău pe alții, dar altfel. vine când 
ai să arăţi ce e de făcut, şi aceasta nu le place filozofilor 
celor adânci. S'au scris multe cărți cari au de scop — 
aşu se zice, cel puţin — folosul obştesc, dar toţi uită fo- 

- losul cel mai de căpetenie: meșteșugul de a pregăti oa- 
meni. 

Subiectul cu care mă îndeletnicese eu. cra-tot nou 
- după cartea lui Locke?) şi lare mi-e teamă că o să 

fie nou şi după cartea mea. 
ÎN N 

1) Zice aşa, pentrucă, în adevăr, în vremea când a scris pe „Emil” începuse să caute vieaţa singuratică. ! 
2) E vorba de scrierea „Cugetări asupra educației copiilor” 1721. Din aceasta Rousseau a împrumutat multe idei în opera de aţă. In notele dela diferite paragrale se vor face apropierile nece- sare. Citatele de cari mă voiu servi vor fi unele după traducerea îranceză a lui Coste (Paris 1821), altele după traducerea româ-
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3. Nu cunoaștem de loc copilăria; din ce în ce ne 
rătăcim mai tare urmând ideile greşite “răspândite. în 

public. Cei mai înţelepţi se preocupă de ce le pasă vârstni- 
cilor să știe, fără să ţie socoteală de ce sunt în stare să 
înveţe copiii. Ei caută în copil pe om şi nu se gândesc 

la ce este el înainte de a îi om. Eu tocmai cu această 

întrebare m'am străduit, având în vedere să pot aduce 

un folos cu observaţiile melc, chiar dacă metoda mea 
ar îi himerică și falsă. Poate să fie rău ce propun eu să 

se facă, dar cred că am nimerit bine subiectul ce trebue 

studiat. Incepeţi dar 'să vă studiaţi mai bine şcolarii, căci 
de sigur nu-i cunoaşteţi de loc. Dacă citiți cartea aceasta 

în vederea acestui scop, cred că aveţi să folosiţi ceva. 

4. De sigur că cititorul. se va simţi încurcat mai. 
ales de partea care sar putea numi sistematică şi care 

nu esle alta decât mersul naturii. Fără îndoială. că a- 
supra. acestei părți voiu fi şi atacat... şi poate cu drep- 

tate. Îţi va veni să crezi mai mult că citeşti vedeniile unui 

visător, decât 'un tratat de educaţie!). Ce să fac? Nu spun - 
ideile altora, ci pe ale mele. Nu văd lucrurile ca oamenii 
ceilalți; mi sa făcut de mult învinuirea aceasta. Dar 
pot eu să-mi pun alţi ochi şi să am alte idei? Nu. Pot 

numai un lucru: să nu prea stăruesc asupra felului meu 
de judecată, 'să nu mă socotesc singur învăţat în lume... 

şi aceasta o fac. E adevărat că iau câteodată tonul afir- 
maliv, dar nu pentru 'ca să impun cititorului, ci numai 

pentru ca să-i vorbesc după cum cuget. De ce aș'da 

îormă de îndoială? Spun întocmai ce se pelrece în gân- 
dul meu. o 

5. Arătând cu' loată libertatea: socolința mea, nu cer 

să fie numaidecât crezută şi de aceea totdeauna spun 
motivele mele penlru ca să poată oricine cântări şi ju= 

deca. De altă parte însă, dacă nu mă încăpățânez în a- 

  

nească a Jui G. Coşbuc, apărută în aceeași bibliotecă a Casei -școa- 
lelor .ca şi lucrarea de faţă. 

” 1) Sallwirk notează că Pestalozzi a zis în adevăr că „Emi? 
este o carte de v:se.
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părarea ideilor, mele, mă socotesc dator să le fac cu 
noscule, pentrucă maximele acestea asupra cărora nu am 
aceeaşi părere ca alţii, nu sunt lucruri indiferente: este 
necesar să vedem dacă sunt adevărate sau minci- 
noase, pentrucă ele pot face fericirea sau nenorocirea - 
omenirii. | : 

6. Imi spuneţi mereu: propune lucruri cari se pot 
realiza. E tot una ca şi cum mi-aţi spune: propune să 
se facă ceeace se face; sau: propune un mic bine care 
să poată trăi cu răul care există. 

Un asemenea proiect, în anume puncte, il socotesc 
mai himeric decât proiectele mele, căci amestecul acesta 
ar strica binele şi war tămădui răul. Atunci, mai bine 
aş tace pe de-a *'ntregul cum se obişnuește, în loc să iau 
obiceiul numai :pe jumătate; socotesc că atunci ar fi în 
om mai puţină contradicțiune, căci el nu poate să ur- 
mărească în mcelași timp două scopuri opuse. Să ştie 
taţii şi mamele că cecace vor să facă se poate realiza. 
Pot fi eu răspunzător de voința lor?1). 

7. Când vi se întățişează un procct de orice .fel, tre- 
buesc deosebite două lucruri: întâiu, dacă proiectul în 
sine este bun; al doilea, dacă se poate uşor îndeplini. 

8. In privinţa primului punct, e de ajuns ca pro- 
iectul judecat în sine să se găsească bun de primit şi de 
pus în practică şi să fie potrivit cu natura lucrului. In 
cazul nostru, de exemplu, educaţiunea propusă să se po- 
trivească cu sufletul omenesc. - | | 

9. Punctul al doilea se ţine de diferite împrejurări 
ale situaţiilor. Aceste împrejurări nu se țin de lucruri, 
nu sunt necesare; ele pot să se schimbe la nesfârşit. 

  

1) Sallwiirk notează că acest paragraf aminteşte pe Fenelon, 
Educaţiunea- fetelor — XIII $ 1. Iată câteva rânduri din cartea lui 
Fenelon: „Vă rog să observați cu băgare de seamă că, dacă între 
prinzi o lucrare asupra celei mai bune educaţii de dat copiilor, mu 
poţi să dai regule imperfecte. Să nu-mi faceţi vină dacă cu îndemn 
spre cecace socotesc perfect. Liber este fiecare să meargă, în practică, 
atât de departe cât va voi”. -



Astfel, cutare fel de educaţiune se poate îndeplini în 
Elveţia, dar nu se poate în Franţa; alta se „poate în cla- 
sele de mijloc şi nu se poate la cei mari. 

- Uşurinţa mai mare sau mai mică a punerii. în lu- 
crare ţine de mii de împrejurări cari se pot hotări numai 
când se aplică metoda în cutare sau cutare ţară, în cutare 
sau. cutare împrejurare. 

„Aceste aplicaţiuni particulare, nefiind lucruri esen- 
țiale pentru subiectul meu, nu intră în planul ce mi-am 
făcut. Pot alţii, dacă vor, să se ocupe cu același subiect 
xaportându-l la o anumită ţară sau la o anumită stare, 

Este destul să se poată face ceeace propun cu ori- 
unde se nasc oameni; pregătindu-i aşa cum propun eu, 
Sar face mai bine și. pentru ei şi pentru ceilalți. 

Dacă nu voiu putea să mă ţin de vorbă, de sigur 
că voiu fi vinovat; dar dacă mă voiu ţinea, atunci vinovaţi 
vor îi aceia cari cer dela mine mai „mult, fiindcă eu'am. 
făg: ăduit numai atât



CARTEA l-a



CUPRINSUL: 

Omul şi natura (1—2). Necesitatea educaţiei (3—5), Trei feluri 
de educaţie; raportul între ele (6—10). Fixarea scopului educaţiei, 
(11—26). Omul naturii (27—34). Infăşarea copiilor (35—39; 142—43), 
Alăptarea copiilor; mama şi doica (40—41). Datoria mamelor şi 
xolul mamelor în societate (1£1—92).. Prejudecăţile societății în acaastă 
privinţă (53—54). Răsfăţul copiilor (55-61). Rolul tatălui în edu- 
caţie (62—64). Guvernorul; rolul lui; calităţile ce se cer; drepturile 
şi „datoriile lui (65—93)) Insemnătatea sănătăţii trupeşti în educaţie 
(94—96). Medicina, medicii şi educaţia (97—103). Igiena (104—105). | 

„Lucrul „manual şi exerciţiile fizice | (106). Inceputul educaţiei; -doica - . 
(107-121). Ingrijirea noilor născuţi (122—127). Educaţiunea.. primei 
copilării; sensaţiile copiilor; frica; sgomotul; noțiunea depărtării (128— 
144). Țipătul; plânsul; iritabilitatea copiiloi (145—154).. Ideca de 
bine şi de rău (155—160): Maximele fundamentale ale educaţiei (161— 
165), Libertatea mişcărilor şi vindecarea plânsului (166—1715. In- jărcarea şi hrana după înțărcare (172—175). Vorbirea; învăţul vorbirii 
(176—192). . Caracterizarea primei copilării până la trei ani (193). ,



1. Tot ce iese din mâna Ziditorului: este bun, totul 
se strică în mâna omuluil Omul silește un pământ. să 
hrănească roadele altuia, un pom să poarte îructele. altuia; 
amestecă şi confundă climele, elementele, anotimpurile. 
Işi  schilodeşte „câinele, calul, sclavul. Intoarce totul pe 
dos, strică tot: îi-plac. diformităţile şi monștrii. Nu e mul- 
țumit cu lucrurile cum le-a făcut natura, nici chiar cu 
omul, ci vrea să-l deprindă şi pe cl, cum se învaţă un 
cal la coardă; vrea să-l potrivească după gustul său, cum 
potriveşti un pom în grădină. 

„2. Fără această siluire, ar fi și mai rău: omenirea 
mu poate să fie cioplită numai pe jumătate. In starea 
în care sunt lucrurile astăzi, un om lăsat, de la naştere, 
numai în puterea sa în mijlocul celorlalți, ar fi cel mai 
schimonosit din toţi. Prejudecăţile, autoritatea, nevoia, 
exemplul, toate instituţiile sociale în atmosfera cărora 
trăim, ar înăbuşi întrînsul natura şi mar pune nimic în: 
Joc. Ar îi ce se întâmplă cu un pomişor crescut din în- 
„tâmplare în mijlocul unui drum şi care piere, lovit şi 
aplecat în toate părțile. de către trecători. 

3. Mă îndrept către tine mamă prevăzătoare și iubi 
toare), care ai ştiut să părăseşti drumul obişnuit și să 

1 Prima educaţie este, desigur cea mai importantă şi această 
primă -educaţie este, fără îndoială, în mâna femeilor. Dacă creatorul 
ar fi voit să fie în mâna bărbaților, desigur că le-ar, îi dat lor 
lapte ca să hrănească copiii. De aceea, să vorbiţi mai cu seamă fe- 
meilor în tratatele voastre de educaţie, pe deoparte pentrucă ele
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păzeşti pomișorul ffaged de izbiturile opiniunilor oame=, 
nilor. Ingrijeşte, udă planta cea tânără până să nu moa-.., 
ră: vei Îi foarte, mulțumită într”o zi de roadele ci. Caută ? 
să ridici de timpuriu o apărare, un zid împrejurul sufle- 
tului copilului tău; poate altul să însemneze locul, dar 
tu singură trebue să închizi hotarul ?). | 

4. Plantele sc pretae-prin cultură; oamenii prin edu- 
cație. Dacă omul sar naște 'mare și puternic, trupul şi 
patofGa lui nu i-ar îi de niciun folos până când nu 
Sar învăța Să se slujească de ele. Ba acestea 'i-ar fi chiar 

i 

  

pot să se ocupe de ăceasta şi să influenţeze mai mult decât băr- 
baţii, pe de alta pentrucă izbânda le interesează mult mai mult, 
căci cele mai multe din văduve sunt silite să trăiască de pe urma 
copiilor şi atunci simi,- în bine sau în rău, efectele educaţiunii ce 
le-au : dat. Legile, cari ţin. socoteală mai mult de averi decât de 
persoane, fiindcă au de ţintă pacea, iar nu virtutea, nu dau destulă 
autoriiale mamelor. Şi cu toate acestea, starea lor e mai sigură 
decăt !a iaţilor, îndatoririle lor sunt mai grele, îngrijirile lor sunt 
mai de preţ pentru buna rânduială a familiei și, în deobşte, iubesc 
mai mult pe copii. Sunt cazuri când poţi să ierţi pe un fiu care 
mu se poarlă cuviincios cu tatăl său; dar dacă vreodată, cu ori ce 
prilej, sar purta astfel cu mamă-sa, care l-a. purtat în pântece, la 
hrănit cu laptele ei și ani de zile și-a uitat de sine pentru ca. să, 
vază de el, atunci un asemenea mizerabil ar trebui ucis pe loc fiind. 
nevrednic de a mai vedea lumina zilei. Se zice că mamele răsfață 
pe copii. In aceasta fac rău, fără îndoială; dar fac mai puţin rău 
decât voi cari îi stricaţi. Mama vrea să fie fericit copilul ci şi cât 
mai curând. In acestea, are dreplate; dar se înșală. în privinţa - 
mijloacelor și trebue s'o luminezi. Ambiţiunea, prevederea greşită, a 
laţilor, neglijenţa ori nesimţirea lor, acestea sunt de o sută de orf „. 
mai răulăcătoare pentru copii decât iubirea oarbă a mamelor. Trebue 
însă să îim bine, înțeleşi asupra cuvântului de mamă, lucru care se 
va vedea în cele ce urmează. (Nota Autorului) Asupra aceslui cu 

| vânt Sallwirk trimite la $ 20 din această carte. : 
2) Scrierea de față a avut mai multe ediţiuni chiar în timpul 

vieţii autorului. EI wa schimbat mult textul dela una la alla; dar a 
adăogat no!c. sau a modificat notele anterioare. In acestea a. dat 
lămuriri pe cari le-a socotit însuși necesare sau a. răspuns unor 
observări critice. Astfel pune el aici nota urmăloare: să 

„Mi s'a spus că d. Formey a crezut că cu vreau să vorbese 
aici de mama mea şi că ar fi scris lucrul într'o carte Socolese 

- 

.
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stricătoare, pentrucă ceilalţi nu Sar gândi să-i dea ajutor 3) 
şi, lăsat în puterea lui, ar muri de mizerie, înainte de 
a-și îi pulut înţelege lrebuinţele. Ne plângem adesea că 
omul e nrultă vreme copil, dar uităm că neamul omenesc sî 
at Ti pierit, dacă omul mar fi început prin CODITAEIE. 

9. Ne naştem slabi, avem nevoie de putere; ne naştem 
lipsiţi de toate, avem. nevoie de ajutor; ne naştem proşti, 
avem nevoie de judecată. Educaţia ne dă tot ce ne lip- 
seşte la naștere şi ceeace ne va trebui făcându-ne mari. 

6. Educaţia se face sau prin natură, sau prin oameni, 
sau prin lucruri, Desvoltarea “Tătinirică a facultăţilor şi 
organelor noastre este educaţiunea prin natură; price- 
perea de a întrebuința această desvoltare este educaa 
țiunea prin oameni; cunoştinţele dobândite prin proprii 
noastră experiență cu obiectele de cari ne apropiem, este 
edueațiunea prin lucruri. 

Avem aşa dar trei feluri de dascăli. Şcolarul în 

care se contrazic diferitele lor lecţii este crescut rău şi 

niciodată nu se va înțelege bine cu sine însuși; numai 
acela în care lecţiile merg în acelaşi sens şi urmăresc 

  

  

că prin aceasta vrea să râză cineva ori de d-nul fFormey ori de 
mine”, _ 

Se ştie, în adevăr, că mama lui Rousseau a murit din facere 
şi că dânsul afost lipsit de mamă chiar din primele-zile ale vitţii. r- 

Acest Formey, despre care vorbeşte în notă, a fost un scriitor 

german, de neam francez, dinir'acele familii franceze protestanie eiui- 

grate “în Germania după revocarea ediclului de Nantes. Născut în 
1741, a murit în 1797. A fost pastor şi profesor. A scris mult, dar 
nu a fost un scriitor de talent. Intre alte opere este şi o critică adre-. : 
sată scricrii lui Rousseau şi întitulată „lnti-Emil” (Berlin “ 1763). 7 
Tot acest Fornioy:, după cererea librarului Neaulme din Haga, u 

„făcut o ediţie „curăţită de toate pasagiile scandaloase” a scrierii lui 
Rousseau, intitulată „Emil Creștin”. Cartea ma avut succes de li- 
brărie şi a rămas cu totul necunosculă. Rousseau însă a fos sus. 
părat. şi în unele note îl acuză pe Fermey că a vrut să se iacă 
stăpân pe nnmca sa. 

3) Rousseau pune aci nola următoare: Semănând cu ei. la ex- 
lerior şi lipsit de cuvânt precum şi de ideile ce se pot exprima prin 
cuvânt, nu va fi în stare să-i facă a înţelege trebuința ce are de 
ajutorul lor, nici a o manifesta înt”un chip oarecare.
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mai acela este crescut bine). , | 
8. Din aceste trei feluri de educaţiuni deosebite, edu- 

cația dată. de natură nu stă în puterea noastră; educaţia 
dată de lucruri stă numai întru câtva în puterea noastră; 
stăpâni suntem numai pe educaţia dată de oameni... 
jAdică ne înzhipuim că suntem, -căci. cine poale nădăjdui 
că va putea să fie stăpân pe vorbele şi faplele luturor 
cari înconjoară pe un copil?: 

"9. Educaţia fiind o artă, este aproape peste. putinţa 
să reuşească, deoarece nimeni nu e în stare să-i dea spri- 
jinul necesar întru aceasta: silinţele noastra vor putea. 
să ne_apropie mai mult sau mai. puţin de ţel, dar trebua 
să ai adevărat noroc ca să poți să-l ajungi 6). 
10 Care este țelul? 1 e indicat de natură, precum 

am arătat. Dar cele trei educaţiuni având nevoie să se 
sprijine 'una pe alta pentru a se perlecţiona, trebue ca silin- 
țele celor două să fie îndreptate spre accea asupra căreia 
nu avem putere. Poate însă că vorba noastră are: un 
înțeles cam vag: să căutăm a-l hotări?). | 

11. S'a zis că natura este obișnuinţa 3). Ce însemnează 

același scop, ajunge la ţintă şi trăeşte cum trebue *) muz 

4) Adică; cu consecvență. „ 
5) Sallwiirk aminteşte că o asemenea împărțire ss găsește în 

Plutarch (Despre educaţia copiilor, cap. 4); apoi pune în față o 
altă împărțire a lui Helvelius, pe care o socoteşte mai exactă: 
educaţia casei; — școala; — lumea, ” 

6) Despre posibilitatea educaţiei de. sine, vorbeşie Rousseau 
în Cartea I-a Ş SI. 

7) Sailwârk aminteşte observaţia pedagogului Stoy: „Natura ca 
atare nu este niciodată legislatoare îndreptăţilă pentru scopurile 
cducaţiunii; este: însă peniru mijloace, 'Esie vorba de a transforma 
pe omul naturii și prin urmare de a ataca natura cu armele ei 
proprii, fiindcă: aceasta se poate face numai după legile naturii”, 
(Enciclopedia, 39. 
| In această greșită înţelegere el vede izvorul greșelelor ce se 
găsesc în' pedagogia lui Rousseau, i . ? 

8) Aci pune Rousseau nota următoare: D. Tormey ne asigură 
că nu se zice tocmai așa. Mi se pare însă că-e spus foarte precis 
în versul următor, la care îmi propuneam să răspund: „Natura, crede- 
mă, € numai obișnuinţa”. D. Formey, care nu vrea să facă pe oameni
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aceasta? Dar nu sunt şi obişnuinţe cari se capătă prin 
silă şi cari nu înăbuşesc natura? Ca exemplu, spunem că 
unele plante sunt silite să mu crească în direcţiune verti- 
cală şi când mijlocul de silă sa înlăturat, ele îşi păstrează 
înclinarea dobândită prin silă; dar seva nu. şi-a schimbat 

drumul şi, dacă planta imai trăiește, ea se face iar verticală. 
Așa e şi cu înclinările wamenilor. Câtă vreme rămâi 

în aceeași stare, păstrezi pe acelea pe cari ţi le-a dat obiş- 
_nuinţa şi cari nu sunt de loc naturale; dar „când starea 

„de lucruri se schimbă, obişnuinţa încetează şi îirea se | - 
întoarce. 

_ Educaţia este de _sicur_obisnuință. Nu sunt oameni 
cari uită şi pierd educaţia şi alţi cari o păstrează? De ce 

_ deosebirea aceasta? Dacă prin natură Sar înţelege numai 

obişnuinţele contorm cu .natura, am avea un galimatias 9), 
de care ne-am putea lipsi. 

12. Ne naştem cu simţire şi, chiar dela naştere, obiec= 

tele din jurul nostru ne impresionează în diferite chipuri. 
Când'am ajuns să avem conștiința sensațiunilor noaslre, 
atunci începem a căuta sau înlătura obiectele cari le 

produc: întâi, după cum sensaţiunile sunt plăcute sau 
neplăcute; apoi, după potrivirea sau nepolrivirea înlre 
noi şi acele obiecte; în fine, după judecata pe care neo | 

facem despre ideea de fericire sau de perfecţiune. i 

Aceste înclinări se înmulțesc și se întăresc pe măsură 
ce ne facem mai. sensibili şi mai luminaţi, dar ele se strică 

mai mult sau mai puţin, silite de obişnuinţe. Inainte de 

a se fi stricat, ele sunt ceeace numesc cu: natura din !noi. 

13. Ar trebui să punem totul în legătură cu acesta 

înclinări primitive. Lucrul ar îi cu pulință dacă cela 
trei educaţiuni ar fi numai deosebite între ele; dar .ce 
faci când ele sunt opuse? când, în loc de a crește pe » 

om pentru el însuşi, îl -creşti pentru alții? Atunci îm- 

prea mândri, ne dă, cu modestie, măsura inteligenței sale drept 
măsura inteligenței omeneşti. — (Versul citat e “din piesa Mahomet 
a lui Voltaire actul IV scena 1). 

9) Galimatias: frază lipsită de înţeles;
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păcare nu se poale; eşti silit sau să te lupi împotriva 
naturii, sau să te lupţi împotriva instituțiunilor sociale; trebue să-ți alegi: ori să faci un om ori. să faci un celă- Si a - „i ţean, căci amândouă nu se pol deodată. i, 

„14. Orice societate mică și strâns unită, sc depărtează 
de societatea cea mare. Patriolul urăște pe străini: aceia, 
fiind numai oameni, nu preţuesc nimic în ochii lui 10). 

Fără acest neajuns nu se poate; dar el e puţin. lucru: 
esenţialul este să fii bun cu aceia cu cari trăieşti. Spar- tanii erau ambiţioşi, lacomi de bani, nedrepţi cu liihea 
din afară, dar înlăuntrul. cetăților domnea desinteresarea, 
dreptatea, unirea. Feriţi-vă de cosmopoliții ce. recomandă 
în cărți datorii luate de cina ştie uade şi pa cari nu se 
înjosesc să le împlinească față de cei din jurul lor. Cutare 
filozoi are dragoste pentru Tătari ca să nu fie_ silit să-și. Pe AI s . 

iubească _y - - 
15. Omul cum l-a lăsat natura este un for: o unitate 

; Bumerică, care are raporturi numai cu sine însuşi şi cu 
semenul său. Omul cum l-a făcut socictalea este o frac- 

->| țiune care depinde totdeauna da numitor și valoarea lui 
i..stă numai în raport cu întregul, care este corpul social. 

y 

Cele mai bune instituţiuni sociale vor fi deci acelea cari 
vor ști mai bine să denalureze pe om, să-i desființeze esis- 

"-tenţa sa absolută pentru ca să-i dea una relativă și să-i 
transporte eul în unitatea, comună, astiel ca fiecare 'indi- 
vid 'să se socotească nu o unilale ci „0, parle. q „aailăţii 
şi să simtă numai ca parte din tot. pe eri 
Un cetățean al Romei nu era nici 
cra un Roman; de aceea iubea patria numai pentru: sins, 
Regulus se socotea Cartaginean, de oarece devenise pro- 
prietatea stăpânilor săi. Fiind: străin, el nu vrea să facă 
parte din senatul Romei şi a lrebuit ca un Cartaginean 
să-i poruncească aceasta. Era indignat că voiau să-i cruţe 

   3 

  

10) Rousseau pune nota următoare: De aceea răsboaele repu- blicelor sunt mai crude decât ale monarhiilor; dar dacă răsboiul regelui este moderat, pacea lui e groaznică; aș vrea să-i fiu mai! bine duşman decât supus. . | 

4 
Pa 
pri 

   

  

.—- : - zii ur Cajus nici Lucius? 
x
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vieaţa. Invinse şi se întoarse triumlător, să moară în 

chinuri. Mi se pare că lucrurile acestea nu prea se poliri- 

vesc cu oamenii pe cari îi cunoaștem. 
16. Lacedemonianul Pedarete şi-a pus candidatura la 

consiliul celor :300 şi a căzut; a fost foarte vesel, pentrucă 
Sa găsit în Sparta 300 de .oameni mai vrednici decât 
"€l11). Presupun că această apreciere era sinceră — şi sunt 
cuvinte casă socolim aşa: iată cetăţeanul. 

17. O femeie din Sparta avea cinci fii soldaţi ŞI aşa 

"tepta noutăţi în timpul unei lupte: Un-sclav- vine; ea îl, 

întrebă, tremurând, ce este: — „Câte-şi-cinci au căzut! 
— Sclav nemernic, te-am întrebat eu de asta? — Izbânda 

e a noastră”. Mama se duse în templu şi mulțumi zeilor. 
lată cetățeana 2), 

18. Acela care, în societate, vrea să dea întâietate 
sentimentelor naturii, nu ştie ce vrea. Totdeauna în contra- 
zicere cu sine însuşi, totdeauna purtat de valuri între în- 

elinările şi datoriile sale, nu va fi nici om nici cetăţean, 

“nu va fi bun nici pentru el nici pentru ceilalți. Va fi un: 
om din zilele noastre, un Francez, un Englez, un burghez... 
un Nimic. 

19. Pentru ca să fi ceva, pentru ca să fii tu şi tot- 

deauna unu, lrebue să te porţi cum ţi-e vorba, trebue 

să te hotărăşti a lucra întrun fel şi hotărirea ta so spui 
pe faţă şi s'o urmezi totdeauna. 

Tare aş vrea să văd pe acel om minunat, care să 
ştie dacă «e om sau cetățean, sau să-mi spună cum face 

pentru a fi în același timp şi una şi alta. 
20. In vederea. acestor scopuri cu desăvârșire protiv- 

nice se nasc două forme contrarii de instituțiuni: unele 
publice şi comune, altele parlisulare şi casnice. 

21. Vreţi să înțelegeţi ce este educaţiunea publică? 
Citiţi „Republica” lui Platon. Aceasta nu e o scriere poli- 

. 

11) Sallwirk notează că faptul e povestit de Platareh în bio- 
grafia lui Lycurg. In traducerea franceză: a lui Dacier 1124 Am 
sterdam p. 213 vol.I $60. 

12) Şi anecdota accasta e povestită de Plutareh.”
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lică, cum ar: socoti aceia cari judecă o carte după titlu; | este cel mai desăvârșit tratat de educațiune din câte sau făcut13). 
- 122. Când vrei să dai exemplu de o ţară închipuită, vorbeşti de instituţiunea lui: Platon; dar dacă Lycurg sar fi mărginit Să-şi serie instituția sa, jaş fi socotit-o şi mai închipuită. Platon a curățat sufletul omului; Lycurg l-a denaturat. * | 

| „28. Nu mai există educațiune 14) publică şi nu poate să mai existe, pentrucă, dacă nu mai e patrie, nu mai pot fi cetățeni. Aceste cuviinte „palaiic” Și cetăţean” trebue -Şterse din limbile moderne. Cumosc bine motivul; dar nu vreau să-l spun, fiindcă nu are legătură cu subiectul meu 15), 24. Nu privesc ca așezăminte de. educație publică, acele instituţii vrednice de râs numite „Colegii” 16). Nu pot 

  

13) Trimiterea aceasta la Opera lui Platon arată că Rousseau, a cunoscut-o de aproape și că a împrumutat ici colo unele idei, - fie pentru a le. susținea, fie pentru a le combate, Astfel ideea că educatorul trebue să se intereseze de copil înainte de naşterea lui Chiar, se găsește la Platon. Ă . - Platon deosibeșie următoarele irepte în: educaţie: până la 3 ani, — dela 3 la 6 ani, — dela 6 la 10 ani,-—dela 10 la :13, “dela :13 la 16 ani, — dela 16 la 20 ani. Cilivea o începe la 10 “ani, cum re- comandă şi Rousseau, 
i Iată, după L, Liard, caracteristica sistemului de educaţie al “ui Platon: „Individul e subordonat Statului. Copilul, adolescentul, omul format nu sunt ținuți în socoteală pentru ei înşişi, ci numai în raport cu societatea. Individul beneficiază de o cultură care nu i se dă în interesul lui; doctrina aceasta însă se depărtează prea .mult de realitate pentru ca programul de edutație susținut de. ea să fie altceva decât un ideal al unui spirit nobil şi himeric”,. : 14) Traduc prin acest cuvânt vechiul francez institulion, german Erziehung. - 

: 15) Sallwiărk crede că în „Contractul social” (IV 8) se găseşte Jămurire_ mult mai desvoltată a acestei idei. £ explicabil, fiindcă această scriere a fost făcută cam în acelaşi timp cu „Emil, 16) In câteva $coale, mai ales în Universitatea din Paris, se” găsesc profesori pe cari îi iubesc, îi stimez şi îi cred în :stare să instruiască bine lineretul, dar sunt siliți să urmeze obiceiul. Rog pe unul dintre ei 'să Publice planul de reformă ce a conceput. Poala
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să socotesc nici educațiunea din Societate, pentrucă această 
educaţiune, urmărind două țeluri contrarii, -nu :nimereşta 

nici pe “unul; ea poate să facă numai oameni'cu două 
feţe, cari par că rapoartă totul la ceilalți, pe când în 

realitate rapoartă totul numai la ci- singuri. Asemenea, 
demonstraţiuni fiind cunoscute de toată lumea, nu: mai 
pot. înşela pe nimeni şi sunt numai pierdere de vreme. 

25. Din aceste contradicţiuni se naşte contradicțiunea 
pe care'o simțim totdeauna în noi. Târiţi de o parte de 
„natură, de alta de oameni spre două căi deosebite, siliţi 
să răspundem acestor îndemnuri prolivnice;, ne pomenim 
că pornim pe a treia cale, care nu ne duce nici la un. 
capăt nici la celălalt. Aşa, purtaţi când întro parte, 
când în alta, în toată vieaţa, ajungem la sfârşitul ei fără 
să ne fi putut împăca cu noi, fără să fi fost de vreun; 
foloş=nici pentru noi, nici pentru ceilalți. 

(26 Rămâne educaţiunea domestică 17) sau educaţiunea 

că se va încerca a se tămădui răul când se va vedea că mu e fără 
vindecare. (Nola autorului). 

Sallwirk adaogă că în scrisoarea către D'Alembert „Despre 
spectacole” (1758) vorbeşte Rousseau cu mare stimă despre teologii 
şi filozofii din Geneva. 

In prima ediţie (1762) această notă începe cu cuvintele: „n 
Academia din Geneva şi Universitatea din Paris”. 

In vremea în care scrie Rousseau, colegiie erau (după dicțio- 
narul lui Buisson) școli fondate mai ales de jesuiţi pentru cultura 
care. ar corespunde azi în -parte cu învățământul secundar, In 1762 
jesuiţii fură expulsaii din Franţa; totuşi organizaţia lor sa menţinut 
încă, astfel că în 1791 Lavoisier scria: „Educaţia publică din mai 
toală Europa are de scop nu să formeze celăţeni, ci preoți, că- 
lugări, teologi”. Iar petiția prezentată Convenţiuaii naţionale în 1793. 

„zicea: „Colegiile din Paris: păstrează încă - barburia evului mediu” 
17) Sallwârk reproduce în notă o observaţie a lui Campe despre 

acest punct: 

„Sub educația domestică Rousseau nu înţelege” nici - eslucaţia 
în familie, ci, după cum adaogă însuşi, aceea care are sîn vedere 
numai pe individ, iar nu Statul. „Mai bine ar fi făcut să stabilească 
întâiu înţelesul acestor cuvinte, ca 'să alegem peniru fiecare noţiune 
subordonată. o expresie deosebită”. (Campe, pedagog german 1716— 
1818). ! 
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naturii. Dar ce va fi pentru ceilalți un om care a crescut numai pentru sine? Dacă scopurile acestor două educa- țiuni sar Pulea uni întrunul singur, prin înlăturarea coniradicțiunilor, Sar: înlătura o mare piedică peniru formarea omului, Ca să se poală tormu o judecată în privinţa aceasta lrebuc să vezi pe om format, trebue să-i Îi observat înclinările, să-i fi văzut Progresele, să-i fi urmărit mersul, într”o vorbă să cunoşti omul naturii. Cred că cititorii cărții de față vor dobândi câteva cunoșiințe din acest domeniu. 
27. Ce este de făcut pentru a forma pe acest.om rar? Mult, fără îndoială: să căutăm să nu se fasynimic 18). Când vrei să mergi împotriva vântului, mergi pie- ziș; dar, dacă marea e agitată şi vrei să stai pe loc, trebue Să arunci ancora. Bagă de seamă, tinere pilot, să nu se desfacă frânghia sau să se desprindă ancora şi să nu-ţi plece vasul, înainte de a fi prins de veste... 28. Intro societate rânduită, în care toate iocurile - Sunt fixate, fiecare trebue să fie crescut pentru locul său || Dacă cineva e pregătit_pentru, un._loc. Şi nu-l ocupă! nu (mai. e.bun-de_niinic. Educaţiunea e folositoare câtă vreme averea se potriveşte cu vocaţiunea părinţilor; altei, ea e. primejdioasă: pentru elev, cel puţin prin prejudecă- țile ce-i dă. | a In Egipt, unde fiul trebuia să urmeze îndeletnicirea tatălui, educaţia avea un scop temeinic; dar la noi, unde stările. rămân pe când oamenii se schimbă necontenit, 

IN 
. 

18) „Să tăutim să nu se facă nimic” sau „să împiedicăm a se jace ceva”. Pasagiul acesta nu e destul de precis Şi aceasta o obsernmă şi Sallwiirk. Din pricina accasta diferiţii comentatori au dat explicări . deosebite. EL citează câteva. Campe crede că. trebue să adauge la Cuvintele lui Rousseau: „adică nimic pripit, nimic nefiresc, nimie stricător”, Raumer asemenea: „să se împiedice de a se face” ceva ce Stă în calea desvoltării fireşti”. J. Paul (în „Levana” NĂIII) înțelege că e vorba de o educaţie curat negalivă.. - Rousseau lămureşte mai bine! gândul său în scrierea de faţă, cartea II $ 67—68 şi 77.
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nimenea nu poate ști, când creşte copilul în vederea unei 
anumite chemări, dacă nu lucrează împotriva copilului. 

29. Faţă de natură, oamenii sunt toți deopotrivă, toţi 
au o chemare comună: a fi oameni. Cine este crescut bine . 
în vederea acestei chemări va şti să îndeplinească şi alte 
chemări cari sunt în legătură cu aceasta. Nu mă îngrijesc 
să ştiu dacă elevul meu se va face soldat ori preot ori 
om de legi. Inainte de a-l trimite părinţii la o ocupa- 
țiune, natura îl chiamă la! vieața omenească. Meseria pe 

_Care vreau să-l învăţ este: să trăiască. Când va pleca dela 
„mine, admit că nu va fi nici om de legi, nici soldat, nici 
„preot, dar va îi întâiu om: va şti să fie un om şi, dacă 
soarta i-ar schimba locul, el va îi totdeauna la locul 
lui. : Occupavi te, fortuna, alque cepi; omnesque addilus 
uos interclusi ut ad me aspirare non posses!9). | 

30. Adevărata învăţătură. pe care trebue so avem. 
este cunoştinţa condițiunii omului. Acela dintre noi care! 
şlic să treacă mai lesne prin binele şi prin răul vieţii, acela : 
este, după părerea mea, cel mai bine educat; de aci ur-Z 
mează că adevărata educaţiune nu stă atât în regule cât ! 

! în exerciţii. Incepem a învăța chiar când începem a irâi:. 
] educaţiunea “dar_începe odată. cu. existența. noastră; pri- 

Î mul educator este doica. Acest cuvânt „educaţie” avea la [cei vechi alt înţeles decât cel de azi: însemnă „hrană”. 20) 
-! Educit obstelriz, zice Varro; educat nuiriz; institui/ pae- 

Cartea L   

dagogus; docet magister 2), 

  

19) Cuvinte ale unui filozof grec, Metrodorus, "cilate de Cice- 
rone (Fusculane, Cartea V, Cap. 9): „Sânt stăpân: pe. tine,” soartă, 
şi loviturile tale nu mă ating; am închis Toate intrările pe unde 
ai putea să vii la mine”, o. E - 

-20) E vorba de cuvântul francez €ducation care Sa născul din 
Jalinescul educatio. Acest din urmă înseamnă „„domesticire, prăsilă; 
educațiune”. Educare» în contrast cu educere, este „a educa”: ,, educere” înseamnă „a scoale afară, a duce afară”. 

21) Cuvinte atribuite. luj. Terentius Varro şi citate de scriitorul 
latin Wonius Aarcellus. Insemnează: „moaşșa scoate afară pe copil; doica îl hrăneşte; supraveghetorul îl conduce, îl creşte; învățătorul 
îl înstrueşte”. La Romani p=dagogul era un sclav, -
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Astfel creşterea, educaţiunea, instrucțiunea se deose- besc între ele tot așa precum se deosebesc dădaca, pre- ceptorul, profesorul 22). Aceste deosebiri sunt însă rău în- jelese şi acel copil va fi bine condus care va 'avea un singur conducător. : Da | 31. Trebue dar să privim lucrurile dintrun punct de vedere. general, să considerăm. pe elevul nostru ca pe om în de obşte, expus tuturor întâmplărilor vieţii omeneşti. Dacă oamenii născuţi întrun anume ținut, ar rămânea le- . gați de pământul lor, dacă acolo. ar Îi un. singur ano- timp, dacă fiecare ar rămânea țintuit în. starea şi în si- tuațiunea sa şi nu Sar schimba niciodată, atunci. practica! stabilită ar fi bună la ceva: copilul, rămânând totdeauna; în situațiunea pentru care a fost pregătit, nu ar fi ex- pus la neajunsurile altei Situațiuni. Dar, dacă ţii soco- teală de schimbările lucrurilor omenești, de spiritul în- grijorat şi fără de astâmpăr al acestui veac, care la fiecare generaţie răstoarnă totul, atunci se poate închipui metodă mai neînţeleasă decât aceea de a creşte pe un copil ca și cum mar avea să iasă niciodată din odaia lui 'şi ar, ” rămânea totdeauna cu aceiaşi oameni împrejur? Să facă! nenorocitul un singur pas alară, să se scoboare cu o sin- 
gură treaptă, şi va fi pierdut. Cu acest chip el -este în-: 
vățat a simţi durerea în loc să fie învăţat a o îndura. 

32. Fiecare se gândește să-şi păstreze copilul. Nu e destul atât; trebue să-l înveţe să se păstreze singur 
„când va fi om, să suporte loviturile Soartei, să reziste la îndestulare şi la lipsă, să trăiască, dacă va fi nevoie, între gheţurile Islandei sau pe stâncile fierbinţi ale Mal- tei. De geaba vei îngriji să nu moară; va trebui totuşi 

  

22) Rousseau se influențează de cuvintele latine: educat, instituit, „ docel şi dă sensul lor prin: €ducation, institution, instruction. In tra ducerile germane pe care le-am consultat am aflat: Aufziehen, Unter- wcisen, Unterrichien (Sallwuărk) sau: Aufziehen, Erziehen, Unter. richien (II. Gebirg). Am socotit deci că nu pot mai bine da pe To- mâneşte decât prin: creștere (adică îngrijirea materială pentru Cleş= terea copilului), educaţiune (adică conducerea morală a copilului) şi instrucțiune (învăţătura propriu zisă, dobândire de cunoştinţe). .
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să moară şi chiar dacă moartea lui war fi pricinuită din 
îngrijirile tale, tot ar fi rău înţelese: aceste îngrijiri. Nu 
este atâta vorba de a-l împiedica să moa ră; e vorba să-l 
faci să trăiască. | Ia - 

A trăi nu este a respira, ci a se mișca, a lucra, 
a întrebuința organele, simțurile, facultăţile, într'o vorbă 
toate părţile ființei noastre cari ne încredinţează că exi- 
stăm. Nu acela care numără mai mulţi ani a trăit mai:mult,*; . Tate . SA RT i ci acela carca Siinţit= mai-multaviă a.|Cutare a fost în- : o Te Ta - Za ..- gropât la”60 sută de ani, dara mniril de la naștere. Mai 
bine sar fi înmormântat tânăr, dacă măear până atunci 
ar îi trăit în adevăr. — î 

33. Inţelepciunea noastră stă în prejudecăţi 7); de- 
Pprinderile noastre sunt toate numai supunere, silă și con- 
sirângere. Omul societăţii”) se naşte, trăieşte și moare 
în robie; când. se naşte, este cusut în scutece; când moare, 
este țintuit într'un cosciug; câtă. vreme păstrează înfă= 
ţişarea” omenească, e „legat de lanţurile instituțiunilor 
moastre. | | . 
„(31)Se zice, că unele moașe obișnuesc să îndrepteze 

cu snâna capul noului născut pentru ca să-i dea o formă 
mai potrivilă, şi noi îngăduim aceasta! adică capelele 
noastre sunt rău făcute de către A-tot-Ziditorul şi trebue 
să le potrivească pe dinafară _moașele, iar pe dinăuntru 

25) 

a
a
a
 

filozofii”). Caraibii sunt măcar pe jumătate mai fericiţi 
decât noi *6). | a 

35 „Cum a ieșit copilul din pântecele mamei, În- 

  

„_.. 23) Prejudecăţi (prejudiţii, prejudeţe): idei de mai nainte for- 
mate asupra unor chestiuni sau asupra unor stări de lucruri; idei 
cari circulă şi se adoptă fără a fi verificate şi fără.a reflecta 
asupra, lor.. N . 

24) Adică: omul civilizal, care trăeşte într'o societate organizată. 
251) Sellwărk-citează o observaţie răutăcioasă a lui Formey asupra 

acestui pasagiu: „Ar trebui să presupun că moâșa care l-a adus pe. 
Rousseau la intrarea sa în lunie i-a strâns capul întrun mod de 
tot ciudat”. | i Pa Iu - , 

26) Caratibii: popor sălbatec din insulele Antile şi de pe coastele 
vecine ale” Americei, - -
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dată ce vrea să se bucure de libertatea de a-şi mişca şi 
întinde membrele, este din nou legat. II înfașă, îl culcă - 
cu capul țeapăn și cu picioarele întinse, -cu braţele dea- 
lungul. corpului; îl întăşoară cu cârpe şi cu feşe de tot 
felul, cari nu-l lasă să se miște. Să fie mulțumit dacă nu-l 
strângc până să-i împiedice răsuflarea şi dacă îl culcă 
barem pe o parte ca să se poată scurge singură apa ce-i 
iese din gură, căci nu i-ar fi cu putință să întoarcă 
capul pentru a înlesni această scurgere” *7). _ 

36. Noul: născut are nevoie să întiuză și să mişte 
membrele ca să le desmorțească, dupi ce au stat vreme 
îndelungată strânse ca întrun ghem de aţă. Adevărat, 
e obiceiul -să i se întindă membrele, dar nu-l lasă să sa 
miște, ba şi pe cap îi pun scufiţă; parcă le-ar fi frică 
să nu se înfăţişeze bietul copil ca o fiinţă vie, 

37. Astlel se pune o piedică de neînlăturat porni- 
“rii -spre creştere a părților lăuntrice ale unui corp. Si- 
linţele pe cari zadarnic şi le dă copilul îi istovese Du- 
terile sau le întârziază progresul. Era mai puţin la strâm- 
toare, mai puţin tescuit când se afla în pântecele mamei 
decât când se află în faşă; nu văz să aibă vreun folos 
că s'a născut. . | 

39. Dacă ţinem membrele copilului în nemișcare şi 
în slrânsoare, împiedicăm circulațiunea sângelui și a ]i- 
chidelor din corp, nu lăsăm pe copil să se întărească, 
să crească şi-i vătămăm constituția. Acolo. unde nu se 
obişnuesc asemenea, îngrijiri ciudate, toţi oamenii sunt 
înalți, puternici, bine proporționaţi 5), Țările în cari co- 
piii sunt înfășaţi, sunt pline de cocoşaţi, de şchiopi, de 
oameni cu picioare strâmbe 2), de rahitici, de schilozi de 
toate felurile. Frica de a nu se strâmba corpul prin miș- 
cări libere, face pe om să-l strâmbeze, punându-l la 

  

27) Acest alineat e un citat din: Buffon, Istoria Naturală 
tom. IV, 190. N - 

28) Vezi notă dela $ 125. 
29) Propriu zis: cu picioarele depărtate prea mult unul de altul 

dela genuchi' (cagneux). .
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teasc. I-ar ţinea bucuros în nemişcare ca șă-i împiedice 
de a-şi face vre-un râu. 
: 39. Cum voiţi ca o -asemenea constrângere nănă 

să nu iniluenţeze firea și: temperamentul lor? Cea din- 
tâiu simţire a copilului e o simţire de durere şi de silă: 

„cum vrea să se miște, întâlnește piedici. Mai nenorocit 

decât ocnașul pus în fiare, se sileşte zadarnic, se supără, 
ţipă. Ziceţi că glasul copilului se arată întâi prin plâns. 

Fireşte;. de vreme ce dela naștere îl necăjiţi. Cel din» 

tâiu dar ce-i faceţi sunt lanţuri; cele dintâiu îngrijiri sunt” 
chinuri. Şi atunci, dacă numai glasul îi este liber, cum 

vreți să nu-l întrebuințeze ca să plângă? Se plânge că-i 
faceţi rău. Sânt sigur că dacă var lega cineva aşa,-aţi țipa 
mai rău decât „copilul. 

40. De unde vine această deprindere nesocotită? Din 
tun obiceiu în contra naturii. Când mamele, dispre- 

țuind prima lor îndatorire, mau voit să-şi mai alăpteze 
copiii 5) a trebuit să-i încredințeze unor femei plătite, iar 

acestea, când s'au văzut maine ale unor copii streini, pen- 

tru cari nu aveau nicio pornire naturală, au căutat: să-şi 
“împuţineze munca. Dacă ar fi lăsat copilul liber, ar îi. 
trebuil să fie neîncetat cu. băgare de: seamă; pe când 
dacă l-au împachetat, îl pun întrun colț fără să le pese 

de ţipetele lui. Toată treaba cra să nu se găsească nicio 

dovadă despre neglijența doicei, să nu-și rupă copilul 
un braţ sau un picior şi apoi nu se mai gândeau dacă el ar 
puleu să moară sau să rămâie-infirm pentru toată vieaţa. 
Se “păstrează membrele întregi în paguba corpului şi, 
dacă se întâmplă ceva, doica nu poate să aibă nicio vină, 

41. Şliu oare aceste bune mame, după ce Sau scă- 
pat de copil şi pot să petreacă vesele în oraș, cum o duce 
copilul pe care l-au dat în sât să-l crească în faşă? 

“La cea mai mică nevoie, îl atârnă întrun cuiu ca pe o 
boccea- cu vechituri şi stă sărmănelul ri ăstignit aşa, pe 

N - . 

1. 30) Sallwărk nolează că Rousseau, pe când şedea la Moliers 
(Elveţia) obișnuia să facă daruri. fetelor pe cari le cunoștea, când 
se măritau, cu condiţia ca ele singure să-şi alăpteze: copiii.
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când doica își vede de treburile ei fără să se grăbească. Când sa găsit vreunul în asemenea stare, avea fața vâ- nătă: de vreme ce pieptul era strâns puternic şi nu lăsa să circule sângele, acesta se aduna la cap şi credeai că este, bietul, foarte liniștit, fiindcă nu avea putere să. ţipe. Nu ştiu câte ceasuri poate să stea astfel un copil fără să moară, dar gândesc că mu poate ţinea mult. Iată, soco- tesc_ „unul din cele 'mai mari foloase ale înfăşării. | Se zice că, dacăă am lăsa pe copii liberi; ei ar putea să stea rău și să facă mișcări cari ar strica buna » conlormaţie a membrelor. Aceasta e una din acele afir- mări ale unei false înțelepciuni pe care nicio experiență ma întărit-o. Din mulțimea de copii ai altor popoare mai cu bun simţ decât moi; cari crese având toată libertatea 
membrelor, nu Sau văzut niciunul rănit sau schilodit: ci nu pot să se miște cu atâta forță „ca să-şi facă rău Şi dacă ar lua o poziţie rea, durerea i-ar. sili îndată so schimbe. | 
N Până acum nu ne-am încercat să întăşăm ' pe cățeliși” şi pe pisoi. Au ei vreun neajuns din pricina aceasta?31). Copiii sunt mai grei... e adevărat; dar sunt şi mai slabi. D'abia pot să se miște; cum sar putea. schi- lodi? Dacă i-am așeza pe spate, ar muri, ca broasca ţes- toasă, fără să se poată întoarce. 3 

44. Femeile nu sau mulțumit însă că nu şi-au mai alăptat copiii, au voit să nu mai facă copii: e o urniara foarte naturală. A fi mâmă este lucru greu; Sa găsit mijlocul de a scăpa cu totul de aceasta: s'a urmărit a se iace un lucru fără folos, peniru ca să se poată repeta „mereu şi astfel farmecul ce sa lăsat de natură pentru înmulțirea speciei sa întors împotriva speciei. Acest obi- ceiu, pe lângă alte cauze ale depopulării, ne anunță soarta 

  

= 

31) Am notat că “Formey a dal; în „Anti-Emil”, o serie de ob- “Servaţii critice asupra scrierii lui Rousseau. Despre acest pasagiu zice: "+40 pisică. sau o cățea nu este în stare să înteşe: de aceea puii lor nu. au nevoie de fașă”. Obicţia lui este așa de naivă încât pare a 'jus- tifica epitetul ce i-a dat Rousseau că-e un spirit limitat.
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apropiată a Europei %2)Știinţele, artele, filozofia şi morala 

ci în curând o: vor preface într'un pustiu. Va îi populată 
de fiare; adică nu-și va schimba prea mult locuitorii. 

45. Am observat “câte odată şiretenia iunor femei - 
tinere cari se prefac că vor să-şi alăpteze copiii. Ele ştiu 
să aducă aşa lucrurile, ca alţii să le silească a nu face 

aceasta: pun cu dibăcie pe bărbaţii lor, pe medici şi 
mai ales pe mame să se împotrivească. Un soț care ar 

cuteza. să lase pe nevastă-sa a-şi alăpta copilul, ar îi un 

om pierdut; ar fi socotit ca un asasin care vrea să scape 
de nevastă. De aceea soţii prudenţi trebue să sacrifice 
dragostea de tată pentru pacea căsniciei. Noroc că la 

țară. se găsesc femei cari aleargă mai puţin după plăceri. 
' Fericiţi bărbaţii ale căror neveste nu înfrebuinţează pentru 

alții timpul câştigat în modul acesta! 

46. Nimeni nu se îndoiește de îndatorirea femeilor; 
dar sc mai discută dacă, după disprețul ce arată ele pentru 
aceasta, dacă nu e tot una să fie hrăniţi copiii cu laptele 
altei femei. Eu socotesc că această chestiune, asupra că- 
reia medicii pot să hotărască, este hotărită după dorința. 

femeilor; cred şi cu că este mai bine să sugă copilul lap- 
tele 'unei doici “sănătoase decât al unei mame bolnave,.. 

“dacă ar îi cu putință să iasă vreo boală mouă din acelaşi 
sânge din care este plămădit copilul.: | 

47. Dar oare să fie vorba aci numai de punctul de 

„vedere fizic? N'are copilul trebuinţă de îngrijirile mamei 
tot atât cât are trebuinţă de sânul ci? Laplele pe care nu-l : 

„poate da mama poate să-l dea altă femeie, poate să-l 

dea chiar un animal; dar îngrijirea mamei nu se poate 
înlocui. “Aceea care: nutrește un copil strein în locul 

32; Sallwuirk crede că în acest pasagiu se poate vedea un îel, 
de prorocire a lui Rousseau despre revoluţie, cel. puţin în Franţa. 
Se poate pune alături un pasagiu din Confesiuni (II. 11, 1761). 
_Traducătorul german observă că acesta era un sentiment general al 

pamenilor culți pe acea vreme şi citează o frază dintr'o scrisoare a 
Lordului Chesteriield din 1752—53: „Toate câte se pot considera 
ea premergătoare ale marilor revoluţiuni există acum şi se înmulţesc 
zilnic în Franţa”.
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copilului ci este mamă rea. Cum ar putea .să fie doică bună? Sar putea, dar cu încetul; trebue ca obişnuinţa să schimbe natura: un copil rău îngrijit va putea să moară de o sută-de ori până când doica 'să ajungă a avea pentru €l dragoste- de mamă, 
18. Dar tocmai pentrucă lucrul se poate întâmpla, se naşte un fapt care singur ar fi: de ajuns să împie= dice pe orice femeie simțitoare a-și da copilul să-l hrăs | nească alta: dreptul mamei se va împărţi sau poate se va înstrăina. Mama va vedea că copilul ei iubeşte pe altă femeie tot ca şi pe dânsa ori poate mai mult; va simți că dragostea ce-i acordă ci copilul este 'un hatâr, iar. dragostea ce o dă doicai este o datorie; căci e. natural să aibă iubire de fiu pentru aceea dela care are îngrijire de mamă. 

| SE 49. Sa socotit că acest neajuns se poate înlătura in- spirând copiilor dispreţ pentru doici, socotindu-le ca a- devărate servitoare. Când și-au isprăvit slujba, le ici copilul, ori dai drumul doicii; apoi, fiind primită rău, ajunge să nu mai vie să-şi vază copilul pe care l-a crescut. După câţiva ani, copilul mo mai vede, mo mai cunoaşte. Se înşeală mama care crede că a înlocuit astfel pe doică, înlocuind lipsa ci de grijă prin cruzime. În loc să facă pe copil un fiu iubitor, îl deprinde cu nerecunoștința, îl învaţă să dispreţuiască întro zi pe aceea care i-a dat vicaţa precum a disprețuit pe accea care i-a dat laptele. „50. Aş insista mai- mult asupra acestui punct, dacă mar fi lucru aşa de descurajator să slărueşti zadarnic - asupra unor subiecte folositoare. Cu această chestiune sunt legate lucruri mai multe decât își închipueşte cinova. Dacă vreți să siliți pe toţi să-și facă datoria, începeţi cu mamele; vă veţi mira de schimbările ce se "vor. produce. Din această primă stricăciune vin pe rând toate celelalte: ordinea morală se schimbă; naturalul se stinge în su- ilete; interiorul caselor are o înfățișare mai puțin vioaie; soții nu se mai Simi atraşi de înfăţişarea atingătoare a unei familii care începe şi nici streinii nu-i mai poariă Yespeci; femeia ai cărei copiii nu se văd coste mai puțin
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considerată; lamilia nu mai e statorni ă; obişnuinţa nu mai 
întăreşte legăturile de sânge; nu mai sunt nici taţi, nici 
mame, nici copii, nici fraţi, nici surori; abia se cu 
nosc unii pe alţii. Cum să se iubească? Fiecare “se gân- 
deşte numai la sine şi când casa ajunge o singurătate - 
tristă, e natural să te duci să te înveseleşti aiurea. 

51. Indată ce mamele vor binevoi să-și hrănească 
copiii, moravurile se vor sehianba singure; senlimen- 
tele naturale se vor redeștepta în sulicte; ţara se va re- 
popula; acest punct dintâiu, acest singur punct va reuni 
totul. Atracţiunea vieţii casnice este cel mai bun antidot 

pentru obiceiurile desmăţate. Grija pentru copii, care se 
socotește supărătoare, devine plăcută; ca face ca tatăl 
şi mama să fie mai necesari unul pentru altul, să fie mai 
scumpi unul pentru altul; ca Slrânge mai tare între ai le- 
gălurile căsătoriei. Când familia _este._yie_ şi animată, 
grijile casnice sunt ocupaţiunea cza mai scumpă a femeii. 
şi cea mai plăcută. petrecere a. bărbatuiui. Astfel, îndrep- 

„tându-se acest singur abuz, vă rezulta îndată o reformă 
generală; îndată natura își- va lua iar toate drepturile. 
Să se hotărască odată femeile a redeveni mame şi îndată 
bărbați. vor redeveni părinți şi soţi. | 

Vorbe zadarnice! Chiar. când plăcerile lumești 
plictisesc pe cineva, cl nu se întoarce la cele casnice. 
Femeile au încetat de a îi mame; ele nu vor mai fi, căci 
nu vor să mai fie. Și chiar dacă ar voi, eu greu ar putea 
so facă; astăzi când obiceiul, a hotărît -altiel, .aceea care 

„Sar încerca să i'se împotrivească ar avea de luptat cu 
loate celelalte din jurul ci, strâns unite contra unui 0- 
xemplu pe care unele nu l-au dat şi ps care altele nu 
vor să-l urmeze. i 

Î3. Se găsesc totuși câteodată femei tinere cu o fire 
bună, cari îndrăsnesc. să se opună poruncilor modei şi 
strigălului sexului lor şi cari îndeplinesc cu o stăruinţă 
virluoasă această dulce îndatorire pe care natura le-o im- 
pune. De-ar da Domnul să se mărească numărul lor, 
prin mulțuimirile' ce au acele cari fac astfel! Intemciat pe . 
încheierile” celui mai simplu raționament şi pe observa- 
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țiuni pe cari nu le-am văzut desmințite, îndrăsnesc a în- 
credinţa: pe aceste vrednice mame că vor avea dragoste 
puternică şi statornică din. partea soţilor lor, o iubire cu - 
adevărat fiească din partea copiilor, vor avea stima şi res- 
peclul publicului, vor avea faceri fericile fără accidente 
şi fără urmări,. vor fi sănătoase şi voinice, în fine vor a- 
vea mulțumirea dă fiicele lor le vor imita înt”o zi și 
că vor fi dale ca exemplu fetelor altora. N 

54. Dacă nu e mamă, nu e copil. Intre ci sunt în- 
datoriri reciproce; dâcă o parte nu le îndeplineşte, şi 
cealaltă le va da uitării. „Copilul trebue să-şi iubească 

„ mama înainte de a şti că e obligat la aceasta. Dacă glasul” a 
sângelui nu se întăreşte prin obişnuință și prin îngrijiri, 
piere în cei dintâi ani ai vieții şi imima moare, ca. să 
zic astiel, înainte de a se naşte. Iată-ne,- dela cci dintâi 
pași, afară din natură. | e 

55. Se mai poale ajunge la acelaşi trist rezultat 
şi print”o procedare “contrarie: când femeia nu-şi uită. 
îndatoririle de mamă, ci face -mai mult decât se cuvine. 
Dacă ea iubeşte pe copil mai mult decât trebue, dacă îi 
mărește şi întreţine slăbiciunea: ca să-l împiedice de a 
o simți şi dacă îl sustrage dela legile naturii depărtând 
de el o sumă de întâmplări neplăcute, ea, fără să se gân- 
dească, în locul neplăcerilor de care îl fereşte deocam- 
dată, îi pregăteşte pentru viitor întâmplări rele şi pri- 
mejdii: ea nu ştie că este o precauțiune barbară să pre- 
lungești slăbiciunea copilăriei până la oboseala omului 
format. 'Fhelis — ne spune fabula — a înmuiat pe îiul 
său în apa Styxului pentru ca să-l facă invulnerabil:35). 
Aceasta alegorie este frumoasă şi lămurită. “Mamele cele 
rele de cari vorbesc fac altfel: ținând pe: copiii lor în 
moliciune, îi pregătesc pentru sulierință,; .le - deschid porii 

i N . i . - 33) “Legendele despre copilăria lui Achile sunt foarte nume 
roase în mitologia greacă. Una din elz spune că mumă-sa Thetis, 'pen- iru a-l face să fie invulnerabil, l-a. luat de călcâiu și l-a înmuiat 
înb”un fluviu din Infern. Astfel tot corpul i sa udat de acea apă 
afară de călcâiu şi, din pricina asta, numai câfd Paris îl răneşte 
Ja călcâiu, alunci moare.
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la relele de tot felul cari îi vor chinui când se vor face 
“mari 34), - | e 

56. Observaţi natura şi urmaţi drumul pe care îl 
arală ca. Ea exercitează necontenit pe coşii; le întărește 
temperamentul prin încercări de tot soiul; îi învaţă de 
vreme ce este suferinţa și durerea. Când le ies dinţii, 
au friguri; durerile "de pântece îi fac să aibă spasme; 
tusea îi îneacă; limbricii îi chinuesc; pletora 5) le strică 
sângele, o sumă de drojdii se amestecă într'îxfsul şi le 
dau erupțiuni primejdioase. 

Cei dintâi ani ai copilăriei sunt mai mult boală şi 
primejdie; jumătate din copiii cari se nasc pier, înainte 
de opt ani. Acela însă care a trecut-prin aceste încercări 

34) In ediţia din 1835 (Paris, Furne) aflăm sub acest paragrat 
mola următoare: -Cu un an înainte de a apărea Emil, un medic în- 
semnat (Desessaris) a publicat un Tratat asupra educaţiei fizice a 
copiilor mici (Paris 1760), în care a arătat primejdiile întăşării 
copiilor şi a criticat mulţimea precauţiunilor pe cari le iau pă- 
rinţii pentru a-i scuti de oarecari mici dureri; în genere a arătat ur- 
mările rele ale unei creşteri moleşite şi sedentare. Faptele şi ob- 
servaţiile pe cari se întemeiază el sunt aproape aceleaşi ca și în 
Emil. Și Button scrisese, ceva mai înainte, asupra alăptării de către 
mamă și asupra înfășării tot aceleaşi idei. In fine se poale zice că . 
era un sislem de educaţie bine stabilit; ba s'a scris şi o poemă. 
lalinească în 1698 (Pedotrophia). - Dar Button a zis: „Toate aceste 
lucruri le-am spus noi; dar numai d. Rousseau poate să poruncească 
şi să fie ascultat”, | 

„Se pare că în epoca în care scria Rousseau- pe Emil toate spi- 
ritele dislinse erau preocupate de chestiunea educaţiei primei co- 
pilării. Societatea de ştiinţe din Ilarlem (Olanda)- propusese pentru 
această chestiune un Premiu, pe care la luat un genevez numit 
Ballexerd. Cartea lui s'a tipărit la Paris sub titlul „Disertație asupra 
educației fizice a copiilor” în același an în care a apărut Emil. Potri- 
virea de vederi şi de principii a făcut pe Rousseau să creadă căi 
sa furat ceva din opera sa “şi spune chiar acest lucru în Confe- 
Siunile sale (XI tom. I, pag. 304). -Faptul-nu l-am verificat, dar: 
potrivirea de idei nu e nevoie să se explice numaidecât printrun, 
plagiat, căci şi alte cărţi de mai înainte cuprind aceleaşi lucruri. 
(G. Petitain). - Ni E 

55) Pletora: „Supra-abundanţă a lichidelor, mai ales a sângelui, 
în organism”, - 

+ .
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a căpătat multă putere şi și-a asigurat în adevăr principiul 
vieții. E o 

57. lată regula naturii. De ce voiţi să lucraţi împo- 
triva ci? Nu vedeţi că, în loc so îndreptaţi, cum credeți, 
îi distrugeţi opera și împiedicaţi rezultatul îngrijirilor ci? 
Voi socotiți că, făcând în afară ceeace face ea înăuntru, 
ați mări primejdia pentru vieaţa şi sănătatea copilului; 
dimpotrivă, aţi depărta-o, aţi micşora-o. Experienţa a- 
rată că mor. mai mulți „copii crescuţi delicat decât de 
ceilalţi. Dacă nu siliți puterile lor peste măsură, atunci 
e mai bine să le întrebuințaţi decât să le economisiţi, 
Deprindeţi-i cu greutăţile pe cari vor avea să le întâm- 
pine într'o zi. Intăriţi-le corpul ca să poală îndura de- sebirile anotimpurilor, ale climelor, ale elementelor na- 
turii, foamea, setea, oboseala: înmuiaţi-i în apa Styxului. - | 
Până când trupul nu dobândește anumite deprinderi, poţi 
să-l înveţi cum vrei, fără primejdie; dar când deprinde- 
rile s'au statornicit, orice modificare este periculoasă. Un 
copii primește schimbări pe cari un om nu le poate su 
feri; fibrele celui dintâiu, moi şi flexibile, se-pot îndoi 
după voie, pe când ale omului, mai întărite, schimbă 
numai cu sila îndoitura -ce-au primit. Prin urmare poţi 
să faci voinic pe un copil fără să-i expui vicața şi sănă- 
tatea şi, chiar dacă -ar fi cu putinţă vreo primejdie, nu 
trebuc să stai la îndoială. Nu se poate închipui vieaţă 
omenească fără primejdii; de aceea e foarte nimerit să 
le înirunţi înt”o epocă a vieţii în care sunt mai puțin 
stricătoare. 

58. Copilul se face mai preţios je măsură ce crește. 
Pe lângă valoarea persoanei lui se adaugă îngrijirile. ce 
i Sau dat; dacă e să-și piardă vieaţa, se adaugă pentru 
cl priceperea, simţirea că moare. Să ne gândim deci la 
viitor când îngrijim. a-l păstra sănătos, să-l. înarmăm_în__ 
contra_relelor tinereţii înainte de a ajunge. îm. această 
vârstă; căci dacă preţul vieții creşte până în vârsta când 

Ca este de un folos, nu este oare nebunie să ferim pe 
copil de câteva rele pentru ca să înmulțim pe ale omului 
vârstnic? Să fie aceasti o învățătură înţeleaptă?
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59. SoariQ omului este să sufere în toate vremurile. 
Chiar grija de a se conserva este însoțită de suferinţă. 
Am Îi fericiţi să cunoaştem în copilărie numai ncajunsuri 
trupeşti, cari sunt mai puţin crude, mai puțin dureroase 
decât celeialte și cari mult mai rar decât ele ne fac 
să renunțăm la vieaţă. Cine se omoară pentru durerile 
sutei? Numai durerile sufleteşti adie disperarea. Obişnuim 
să plângem soarta copiilor; ar trebui so plângem pe-a 
noastră. Relele cele mai mari ni le facem noi singuri. y 

60. Copilul când se naște, ţipă; primii ani și-i pe- 
trece plângând. Câte odată îl leginăm ori îl mângâiem 
ca să-l pololim; altă dată îl batem ca să tacă. Sau fa: 
cem ce vrea el sau îl silim să facă ce vrem noi; sau ne 
supunem noi la capriţiile lui sau îl supunem pe cl la ca- 
prițiilZ: noastre; nu se vede cale de mijloc: ori dă porunci 
ori primeşte porunci, Astfel, cele dintâi idei ale copilului 
sunt cele de stăpânire și cele de robie. Inainte de a şti să 

„.. vorbească, el comandă; înainte de.a putea să facă ceva, 
se supune şi câte odată e pedepsit înainte de a-și putea 
cunoaște greşelile sau de a le putea săvârși. Astfel, 
de timpuriu se strecoară în tânărul lui suflet apucăturile 
pentru cari mai târziu găsim vinovată natura; 'astiel, 
după ce ne-am dat osteneala să-l facem rău, ne plângem 
că e zău. | NE 

I: )Copilul trece şase sau șapte ani în âcest chip 
de. femei, victimă a 'capriţiului său şi al lor. 

    

Con 

După ce l-au învăţat una şi alta, adică după ce i-au în- , în ) A . 

„cărcat memoria cu vorbe pe cari nu le poate inţelege 
sau cu lucruri care nu-i slujeste la nimic, după ce au 
inăbuşit în el vocea naturii prin pasiunile ce au fă- 
cut să se nască într'iînsul, dau această ființă, artificial 
pregătită, pe mâna preceptorului, care desăvârşeşte des- 
Yoltarea acelor germeni artificiâli şi învaţă pe copil toate, 
dar. nu-l învaţă să se cunoască pe sine, să se folosească 
de persoana sa, când acest copil, rob şi tiran în acelaşi 
timp, plin “de ştiinţă şi lipsit de simţ practic; slab şi la 
corp și la suflet, este aruncat în lume, atunci îşi arată ne-- 
priceperea, mândria şi toate _viţiile; ăzându-l, noi. de- 
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plângem - mizeria şi perversitatea omenească. Şi n'avem dreplate; acesta este omul fantazici noastre, omul naturii este -altiel. . 
62. Dacă voiţi ca el să rămână cu forma sa ori- ginală, păstraţi-i-o de când vine pe lume. Cum s'a născut, 

purtaţi grijă de «el şi nu-l părăsiți până nu ajunge om: 
9 s fără aceasta nu veţi izbuti. Precum adevărata doică coste - mama, adevăratul preceptor este tatăl Să cauie aiiândoi 

..——_. ască Și răidiil” şi” Si5lâihul sarcinelor lor; ; 

  

„Părinte cu bun simţ, fie şi mărginit, „îl va crește mai. 
x bine decât cel mai priceput învăţător din lume, căci. mai lesne devotamentul va înlocui talentul decât ar putea 

talentul să înlocuiască devotamentul, - 
- 63. Dar: afacerile, slujba, diferitele obligaţiuni?... A! 

Obligaţiunile! Fără îndoială, cea gin urmă este. obli- - gaţiunea ue a 11 părinte). Să nu ne. mirăm că bărbatul ȘI nu vrea să-şi crească copilul, când nevastă-sa nu voeşte — 

  

_36) Când citim în Plutarch despre Calo Censorius, cel care -a guvernat Roma cu atâta glorie, că şi-a îngrijit pe fiul său când era în” leugăr și cu grije aşa de mare încât lăsa toate de oparie ca să fie de față când doica — adică mama — îl spăla; când citim în. Sueloniu că August stăpânitorul lumii, supusă” şi condusă de cl, "învăţa pe nepoți săi să scrie, să înoate, le da elementele ştiinţelor şi că-i avea totdeauna lângă el, ne vine să râdem. de bicţii oameni de alunci, cari se ocupau cu asemenea fleacuri și erau foarte măr- giniţi încât nu puteau să vază de treburi importante ca oamenii mari „din ziua de azi. (Nota autorului), Pasagiile la cari face aluzie Housseau sunt luate din: Plutareh; Viafa lui M. Calo $ 41 şi din: -Suctoniu, Viaţa lui August cap. GH. 
Ideia se găseşte la Loke - (Observări. Ediţia franceză Ş 71). EL zice că e bine să le iereşti de a pune în contact pe copii ru sexvilorii; de aceea: „copiii să stea cât se poale în socielaiea părinţilor şi a celor ce se ocupă de educaţia lor. Faceţi aşa 'ca ci să găsească plăcere în asemenea socielate”, „i - 
Sallwiirk motează că Basedow, în cartea sa de melodică, aprobă ideea lui Rousseau, dar observă că nu vom răspunde unei astfel de chemări, „până nu vom înlătura prejudecățile despre necesitatea învăţăturii înainte de timp şi despre multă ştiinţă şi până când vom mai vedea autori vechi şi dicționare întrebuințate ca primele unelte ale. învățământului”,



N 

| 119 Cartea |. 

să-l hrănească. Nu se poate închipui tablou mai fermecător 
decât tabloul familiei; dacă lipseşte o singură trăsătură 
toate celelalte se strică. Când mama nu e destul de să- 
nătoasă ca să fie doică, tatăl este prea ocupat peniru 
ca să fie preceptor. a | ! 

Copiii depărtaţi, risipiţi prin pensionate, prin mâ- 
năstiri, prin: gimnazii, vor duce aiurea dragostea din casa 
“părintească sau, mai - bine zis, vor aduce acasă obiceiul 
de a nu iubi nimic. Fraţii şi. surorile Wabia se vor ete: | 
noaşte. Când se vor aduna cu, toţii la zile mari, vor putea, ;- 
să lie foarte cuviincioşi unul cu altul, dar se vor privi! 

"ca străini. Indată ce nu există intimitate între părinţi, în: 
dată ce traiul în sânul familiei nu Tai COHSULUE | 5 Icerea 
vieţii, e natural ca relele deprinderi să ia locul acestora. 
Ce om este atât de stupid ca să nu vază cum se leagă, 
lucrurile unele cu altele? 

Omul care dă naștere la copii şi-i creşte, şi-a 
făcul numai o treime din îndatorirea de părinte. EL trebue 

"să dea omenirii oameni, societăţii, oameni sociabili, sta- 
tului, cetățeni. Vinovat este acela care poate plăli şi nu plă- 
teşte această întreită datorie; mai vinovat, dacă o plătește 

„numai pe jumătate. Cine nu-şi poate îndeplini îndatoririle ÎN 
de părinle, n nare e drept. să_he. părinte. .Nici sărăcia, nici 
ocupaţia, nici îndatoririle sociale nu _pot sculi pe cineva 
AEă-şi hrăni şi de a-şi creste copiii, Să mă crezi, cili- rotgi 
torule! Acela care are suflet și „păr: ăsește asemenea sfinte aci) 
îndatoriri, va plânge îndelung greşeala făcută şi lacri- 
mile-i amare nu-l vor mângâia niciodată 37), 

65. Dar ce face omul bogat, părintele de familiă. 
încărcat de treburi şi silit — după cum spune — să 

  

31; Saliwârk observă că la acest pasagiu face. Rousseau aluzie 
în „Confesiunile” sale când zice: „Pe când: proicctam disertaţia mea 
asupră educaţiunii, simţeam că uitasem îndatoriri de cari nu mă 
putea nimic - desface. Remușcarea pentru aceasta mă apăsa aşa de 
greu încât îmi alrase aproape mărturisirea -publică a greşelii melc 
la începutul lui Emi?”. (Confesiuni Partea II-a, Cartea 12). Cu această 
mărturisire credea “Rousseau că sa scăpat pentru totdeauna de 
învinovăţire și față de lume.
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nu se ocupe de copii? Plăteşte pa altul ca să îndeplinească această sarcină a lui. Om de nimic! Socoleşti că poţi da, plătind, _alt_tată L_copilului_său? Să nu crezi: nu-i vei da nici măcar un stăpân, ci o slugă. Și aceasta va pregăti, curând, o altă slugă 58), | | 66. Se discută mult despre calităţile unui bun su- vernor. Eu aş cere întâi — şi aceasta presupune că există multe altele — să nu fie om care să lucreze peniru bani. Sunt îndeletniciri aşa de nobile încât nu le poți face pentru bani, fără a deveni prin aceasta nevrednic de-a le face; aşa este ocupaţiunea de soldat, așa este cea de învățător. — Dar cine să-mi crească: copilul? —. Ți-am spus! tu singur. — Nu pot. — Nu poţi? .Ga- seşie-ți un prieten; alt mijloc nu văd 39), „67. Un guvernor? Ce suflet mare! In ade ăr, ca să formezi un om, trebue să fii sau un părinte, sau mai mult decât-un om. Iată ce însărcinare încredinţezi cu inimă uşoară unor persoane plătite. A 68. Cu cât te gândeşti mai mult, cu atât vezi mai multe greșeli. Ar irebui ca suvernorul să îi fost crescut pentru elev, ca slugile de asemenea să li fost crescute penlru stăpân, ca toţi aceia cari se apropie de copil să aibă în ei impresiile pe cari să le transmită acesluia; ar irebui, din educaţie în educaţie, să ajungi cine știe unde. Cum se poale ca un copil să fie crescut bine de o per- soană care n'a fost crescută bine? 
69. Oare să fie peste putință a se găsi Un asemenea om rar? Nu ştiu. In aceste vremuri de înjosire, nu se poale ști la ce grad de virtute poale ajunge un sutlei 

Da NI 

38) Sallwiârk pune în legătură acest pasaj cu o anecdotă cu- mnosculă din vechime (Plutarch Asupra educaţiei copiilor, cap: 7): „Pe când îl întreba (pe Arislippos) cineva, ce onorar pretinde el pentru creşterea fiului său, zise: o mic de drahme. Acosla zise: .Pe Heracles! Ce pretenţie exagerată! Cu _acoasta pot să-mi cumpăr un sclav. — Fie, şi vei avea doi, răspunse el: pe fiul tău şi pe sclavul pe care l-ai cumpărat”, 
ă ă 39) Sallwărek citează observaţia lui Campe care a comentat acest pasagiu, adăogând: „sau fă-ţi-l prieten”,
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omenesc. Dar să admitem că această minune se gă'seşte. Cercetând ce are să facă, vom înţelege ce trebue să tia, Imi vine însă să zic dela început că dacă un părinte ar. înțelege cât preţueşte un bun guvernor, sar hotări să se lipsească de el, căci sar chinui mai mult ca să-l caute decât -ca să devină el însuşi educator. Dacă vrea să-și. pregătească un prieten, să-şi crească fiul în acest scop; va fi scutit de a-l mai căuta aiurea şi natura a şi făcut jumătate din lucrare. | 
70. Cineva, căruia îi cunose numai rangul, mi-a propus 'să mă ocup de creşterea fiului său. Negreșit am fost foarte onorat de aceasta; dar socotesc că, în loc să se plângă de refuzul meu, ar trebui să-i pară bine. Dacă aş fi primit propunerea şi naș fi reușit, ar [i fost o educaţie stricală, dacă aș fi reușit, ar fi fost şi mai rău: fiul său | ar fi renunțat la litlu, mar mai fi: voit să fie prinţ. 71. Sunt aşa de mult pătruns de greutatea sarcinei unui educator, și mă simt așa de nedestoinic, încât m'aş primi niciodată asemenea chemare ori de unde mi sar adresa; prietenia chiar ar fi un cuvânt mai mult ca să. refuz. Socotesc că, după ce vor citi această carle, puţini vor mâi încerca să-mi facă propuneri şi mă rog de aceia cari totuşi ar avea asemenea gând, să nu mai cerce de geaba. Odinioară am încercat "deajuns acest meșteșug şi m'am încredințat că nu sunt făcut pentru el și situaţia „mea de astăzi mar împiedica, chiar dacă maş simţi în stare. MP'am socotit dator.să fac această declaraţie pu-: blică pentru cei cari îmi acordă aşa de puţină stimă, încât nu cred în sinceritatea şi temeinicia hotăririi mele40), 

PN NIN 

10) Sallwărk observă: Nu se poate presupune că lui Rousseau i Sar fi făcut în acest timp multe propuneri de felul acesta. Ilotăririle | pe cari voește aci să le justifice stau 'cu adevărat în legătură mai mult cu vieaţa sa retrasă. In principiu voeşte Rousseau a zice că puţini vameni var fi capabili de hotărirea de a linde la o virtule superioară pe care o pretinde el şi în care voeşte să crească generaţia viitoare, Insă Auguis, editorul operelor lui Rousseau în 1824, zice că ise făcuse propunerea de către d. de Mably şi refuzase; de aceea Rousseau na € în contradicție cu sine însuşi. i
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| 72. Nefiind în stare să îndeplinesc lucrarea mai 
grea, voiu îndrăsni să încerc măcar pe cea mai ușoa ră; 
ca şi alți mulți, nu mă voiu apuca însumi de treabă, ci 
voiu lua condeiul și voiu spune. cum se ;face treaba. 

73. Știu că, în -asemenea încercări, autorul este slobod 
să construiască ce sistem vrea, nefiind silit să-l “aplice; - 
că dă lesne sialuri irumoase pe cari nimeni nu le poale 
urma; Că chiar ceeace: sar putea: realiza rămâne fără 
întrebuințare, pentrucă nu arată prin exemple cum sar 
putea îndeplini. ? - Se | | 

74. De aceea m'am hotărit să-mi închipuesc un elev, 
să presupun. că am și vârsta şi sănătatea Şi cunoştin- 
ţele şi toate talentele trebuincioase ca să lucrez la edu- 
caţiunea lui 41) şi pe acest 'elev să-l conduc din momentul 
nașterii până în momentul în care, devenit om, nu va 
mai avea nevoie de nimeni ca să-l conducă.. Metoda a- 
ceasta mi se pare folositoare, căci ea împiedecă pe un 
autor, care are oarecari îndoieli, să se rătăcească în viziuni; 
căci îndată ce se depărtează de practica obişnuită, poate 
să-și încerce propunerea asupra elevului său -şi va simţi 
îndată — sau ciitorul va simţi în locul lui — dacă ur- : 
mează progresul copilăriei și calea naturală a sufletului 
omenesc. | a 

75. lată ce am încercat să fac cu toate greutăţile 
cari mi Sau înfăţişat, Ca să nu măresc fără folos cartea, 
m'am mulţumit să arăt principiile al căror temeiu lrebue 
să-l simtă oricine. In privința regulelor cari au nevoie 
de dovezi, le-am aplicat pe toate la Emil al meu sau la 
alte exemple şi am căutat în cele mai mici amănunte cum 
se poate pune în praclică ceeace stabilisem; adică, a- 
cesta este: planul ce mi-am .propus să urmez. Cilitorul 
va- judeca dacă am izbutit. 

  

41) Sallwărk aduce aci observaţia lui Sioy: „Rousseau pune 
această ipoteză ca principiu, pentru a indica cum lrebue să procedeze 
o „educaţie absolută adică una nelimitată prin nici o barieră a unor 
anumite împrejurări”. Stoy, pedagog german (1815—1885) :care a 
întemeiat un vestit seminariu pedagogic la Lena, a vorbit despre 
Rousseau şi într'o broșură specială și în vestita sa „Enciclopedie a 
pedagogiei”. - 

N
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76. De aci a urmat că la“ începul um vorbit puţin despre Emil, pentrucă primele maxime despre educaţie, deşi împotriva celor stabilite, sunt aşa de evidente încât orice om cu judecată trebue să le admită. Dar pe măsură - ce merg mai departe, elevul Meu, care e crescut altfel decât ai voştri, nu este un copil obişnuit; de aceea trebue un regim anume pentru cl. Atunci începe a apărea mai des pe scenă şi până la sfârşit nu-l picrd nici un moment din vedere până când ajunge să nu mai aibă nicidecum trebuință de mine. _ ” - 77. Nu vorbesc de calităţile unu bun guvernor; pre- supunem că le are guvernorul şi mă socotesc Şi pe mine înzestrat cu toate acesle calităţi. Cine va citi cartea a- ceasta va. vedea cât de darnie sunt cu mine. 78. Voiu observa numai, în contra părerii comune, . ca guvernorul unui copil trebue să fie tânăr, cât de tânăr poate îi un om cu minte. Dacă ar îi cu. putinţă, aş vrea să fie şi el copil, să fie tovarășul elevului său Şi Să-i do- bândească încrederea, având aceleași plăceri ca cl. Intre omul matur şi copil nu sunt destule lucruri comune pen= tru ca să se poată întemeia, la o asemenea depărtare, o legătură destul de solidă. Copiii linguşesc câteodată pe bătrâni, dar nu-i iubesc niciodată 4). - 79. Unii cer ca' guvernorul să mai fi educat un copil.. E prea mult; un om nu poate face decât o singură educaţie; “ dacă ar fi nevoie de două ca să izbutească, cu ce drept - ar îndeplini-o pe cea dintâiu ? 42), 
În IN 

41) Petitain observă că Abatele Claude Fleury (în cartea sa „despre alegerea și metodele Studiilor” .1686) era de aceeaşi părere. Rousseau exprimă în modul său cam exagerat o idee a lui Montaigne, care impune ca educatorul să se puie pe aceeaşi treaptă cu “elevul, Auguis reproduce pasajul din Fleury (Choix des Eludes 15): „Puţina” grijă ce-și dă învățătorul : de a se pune la nivel cu slăbiciunea elevului, explică de ce mulţi elevi au oroare de ceace au învăţat cu profesori prea bătrâni, ursuzi sau supărăcioşi”, 42) Sallwirhk aminteşte opinia lui Basedow, care zice că Rousseau ca aceasta se rătăceşte „în afară de limitele posibilității demn de speranţă”, ”
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80. E adevărat că, având mai multă experienţă, poţi 
face lucrurile mai bine; dar nu ce cu putință să te ocupi 
de educaţia unui al doilea copil. Cine a reuşit odată să 
treacă peste toate greutăţile şi să le fi simţit, nu se mai 
apucă a doua oară; cine a săvârșit rău prima sa în- 
datorire nu merită să-i se încredințeze a doua. 

S1. Inţeleg că e mare deosebire între a te ocupa de. 
un tânăr în timp de 4 ani şi între a te.ocupa de el 
vreme de 25 de ani. Obişnuiţi să căutaţi un guvernor 
pentru fiul vostru când este format; cu zic să-i căutaţi 
înainte -chiar de a se naşte. Omul. d-tale din cinci în 
cinci ani poate să aibă alt clev; al meu- va avea unul 
Singur. Deosebeşti pe preceplor de guvernor: altă ne- 

! bunic! Distingi oare pe școlar de elev?ii). Copiilor o. 
4 singură ştiinţă se_poate e preda; datoriil ile omului. Această 

ştiiiiță6S16 Suna” Și, Grice a zis Xenophon despre educaţia 
i Persilor. ca nu se poate împărţi 5). De-altfel, eu dau nu- 

mele de gavernor mai bihe decât precepior celui ce 
„învaţă această ştiinţă, căci e mai puţin vorba de a in- 

strui pe copil şi mai mult de a-l conduce. El nu trebue 

-să dea regule, ci să facă pe copil să le găsească. 

82. Dacă trebue să iei atâtea. garanţii când e vorba 
“să alegi un_ guvernor, dă-i şi lui voie să-și aleagă e- 

„ Levul, mai ales când e vorba de un model. Alegerea 

  

44) Sallwiirk aduce observaţia lui Formey 'că a cere ca învățătorul. 
să fie în acelaşi timp și educator este o pretenţie himerică. 

45) Aluzie la pasagiul următor diri Montaigne (/ncercări cartea 1, 
icap. 24): „In frumoasa ceducaţiune pe care Xenophon o atribue 

Perşilor - (în Cyropedia) găsim că ci învățau pe copiii lor virtuțile 
„ cum alte popoare îi învaţă. ştiinţele. Plato zice că fiul :cel mai 
| mare care avea succesiunea regală era asifel crescut: după nașterea 

“sa îl dădea nu femeilor, ci cunucilor cari se bucurau „pe lângă 

rege de cea mai înaltă reputaţie, din cauza virtuţii lor. Aceştia aveau 
sarcina să le facă corpul fvumos şi sănătos, şi după 7 ani, îl puneau 
la călărie şi vânătoare. La 11 ani îl treceau: în grija a patru oameni: 
celui mai înțelept, celui mai drept, celui. mai moderat, celui mai 

; viteaz din ţară, Primul îl- învăţa religia, af doilea îl învăţa să fie 
! toldeauna drept, al treilea, să-şi stăpânească dorinţele, al patrulea, 
! să nu se teamă de nimic”, .
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nu se poate face nici după geniul nici după: caracterul copilului; aceasta este ceva care se cunoaște numai la finele lucrării şi cu fac alegerea înninte de naştere. Dacă ar îi să aleg, aş alege un spirit comun, aşa cum pre- Supun că e elevul meu. Nevoie de educaţie au numai oa- menii crdinari şi numai educaţia lor poale sluji de pildă pentru a semenilor lor. Oamenii . exiraordinari se ri- dică cu orice educaţie ar avea. 
S3. Pentru cultură, nu este indiferent în ce ţară tră- jesc oamenii; ei sunt ceeace pot să fie numai în climele temperate. Este vădit că în climele extreme sunt multe neajunsuri. Omul nu este ca un arbore, sădit întrun loc ca :să rămâie totdeauna acolo, şi este evident că a- cela care pleacă dintr'o extremitate că să ajungă la ex- tremitatea opusă trebue să facă de două ori mai mult drum decât acela care pleacă dela mijlocul ' drumului ca să ajungă la capăt 6). | IE 

S4. Dacă un locuitor dintro țară temperată ar avea să treacă pe rând la amândouă extremităţile, încă ar fi în câștig, căci, deși va trebui ca el să se schimbe ca și acela care merge dela o extramitate la alla, totuşi el se depărtează numai pe jumătate dela constituția sa natu. ! rală. Un Francez poate să trăiască în Guinea?) şi în Laponia 4); dar un Negru nu va putea tot aşa s'o ducă la Tornea49) nici un Samoicd %) la Benin *). Se pare apoi că organizaţia creerului este mai puţin desăvârşită la 

    

40) Sallwiirk aduce observaţia lui: Raumer (pedagog german '1783-—1865) care zice că Emil mar îi un om natural absolut, ci de- terminat prin climă, patrie și avere Cele dintâi, e adevărat, sunt determinaţiuni naturale; cea din urmă însă e o ficțiune metodică prin care Rousseau îşi uşurează lucrarea. 
47) Climă caldă. 

48). Chmă rece, 
49) Fluviu în nordul Rusiei. 
50) Samoiezii, popor necivilizat “ce locuește în partea de nord a Rusiei şi mai ales a celei asiatice, 

„_%) Golful de Benin: nume dat unei părţi din “Golful Guineei (Apusul Africei). E “
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cele două extremităţi. Nici -Negrii nici Laponii nau. sim- 
țul Europenilor. Deci, dacă voesc ca elevul meu să fie 
un locuitor de pe pământ, îl voiu alege dintr'o climă tem- 
perată; de exemplu, din Franţa mai bine decât de aiurea. 

$9. La Nord oamenii consumă mult pe un pământ 
_nerodnic; la Sud, consumă puţin pe un pământ roditor. 
De aci se naşte o mouă deosebire, care-i face pe unii 
muncitori, pe alţii visători. Socielaţea ne înfăţişează în- : 
irun același loc aceste două fețe; prin deosebirea între 

săraci şi bogaţi. Cei dintâi lrăesc pe un pământ sterp, 

ceilalți pe un pământ rodnic. 
| 89. Săracul mare nevoie de educaţie: starea sa îi inut 
pune o anume educaţie hotărilă de forța împrejurărilor - 
şi war putea să aibă alta Ă), Din potrivă, bogatul primeşte 

din pricina coridiţiei lui Vociale, o educaţie care nu e 

bună nici pentru el nici pentru societate. 'De altfel, edu- 

caţia naturală trebue să pregătească pe om pentru a îi 
în stare să trăiască în orice condițiune omenească; e mai 
puțin raţional să creşti pe sărac pentru a fi bogat.decât 

-să crești pe bogat pentru a îi sărac, căci dacă com- 
parăm cele două stări, sunt mai mulţi 'oameni cari se 
ruinează şi mai puţini cari se îmbogăţese. Să alegem 
deci un copil bogat; vom îi siguri cel puţin că an. făcut 
un oz mai mult, căci săracul se face om prin el însuşi. 

S7jePeniri acelaşi cuvânt, nu maş supăra dacă 

„Emil ar fi şi de neam mare. Aş avea o victimă smulsă 
din ghiara prejudecăţilor. . 
„88. Emil este orfan52). Nare nici o importanţă, 
să-i trăiască tatăl și muma. Fiind însărcinat 'cu îndato- 
ririle lor, le iau şi toate drepturile. Trebue să-şi cinstească 

51) Sallwurk crede că Rousseau ia ideile acestea 'din Cyropedia 

hu Xenophon II 3. 13. : 
52) Sallwiărk observă că prin această presupunere depărtează 

Rousseau pe elevul său din societatea stricată-a timpului. Această 

idec o susține Fichte, care în cuvântările către națiunea germană zice: 
„Dacă avem o scânteie de dragoste pentru copii, atunci trebue 

să-i depărtă im din cercul nostru pestilenţial și să creăm pentru « dânșii 
um loc de viețuire mai curat”. Ă
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părinții, dar să asculte numai de mine. Este. prima, sau, 
mai bine zis, singura mea condiţie. -. 

| 89. Trebue să mai adaug una, care e numai o urmare 
a celeilalte: că nu vom fi despărțiți unul: de altul decât 
prin “învoirea noastră. Aceaslă cerință este aşa de însem- 
nată încât aş vrea ca elevul şi guvernorul să se crează atât 
de nedespărţiți încât soarta lor să fie una pentru amân- 
doi. Dacă ci pot să vază, fie şi departe, 'un moment în 
care se vor despărţi, dacă prevăd momentul 'când vor 
îi străini unul de altul, ci devin străini chiar de pe acum, 
fiecare: se gândeşte să-și întocmească deosebit rostul şi 
amândoi, cu gândul la vremea când nu vor mai fi îm= 
preună, rămân împreună numai de nevoie, Școlarul pri- 
veşte pe învăţător numai-ca un semn și ca un chin al 
copilăriei; învățătorul priveşte pe şcolar ca o sarcină 
grea de care ar vrea să scape cât mai repede. Şi unul, 
şi altul aşteaptă momentul când se vor despărţi şi, fiindcă 
între ei nu este o dragoste adevărată, unul va fi mai puţin 
veghetor, altul mai puţin: supus. | _ 

90. Când însă ei ştiu că vor fi siliți să trăiască îm- 
preună, alunci caută să se iubească unul pe altul şi chiar 
prin această grijă ei „ajung de se iubesc. Elevului nui 
e ruşine să urmeze, fiind copil, pe acela pe care-l va 
avea prieten când se: va face mare; guvernorul pune 
tot interesul pentru niște îngrijiri de al căror fruct se | 
va bucura şi.tot meritul pe care-l câșiigă astiel elevul 
său _este ca un capital pe care-l depune undeva ca să 
tragă folos la bătrâneţe, 

91. Această învpială făculă de mai înainte presupune 
o facere norocită: copil bine cohtormat, voinic şi sănă- tos. Un părinte nu poate să-şi- aleagă şi nici nu trebue 
să aibă vre-o preferință în familia pe care i-a dat-o Dum.. 
nezeu: toţi copiii sunt copiii lui şi trebue să-i îngrijească 
şi să-i iubească pe toţi Ia fel. Vor putea să fie schilozi, 
vor putea să fie slabi sau voinici, fiecare este un depozit 
de care trebue să răspunză înaintea Aceluia care i-a dat, 
căci căsătoria este nu numai un contract între soţi, ci şi un contract.cu natura. |
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92. Acela însă care-şi impune o îndatorire pe care 

nu i-a dat-o natura, trebue să-şi asigure dinainte mijloa- 

cele de a o îndeplini: altfel va fir: ăspunzător chiar de 
ceeace nu va îi putut să facă. Acela care se însărcinează 
cu un copil intirm şi bolnăvicios își schimbă iuncțiunea 
de guvernor în aceea de infirmier și pierde vremea îngri- 

jind o vicaţă nefolositoare în loc să caute a-i mări prețul; 
se expune.ca într'o zi o mamă disperată să-l învinucască 
de moartea unui fiu, p2 care el Llocmai îl va fi păstrat 
mai mult. - 

Nu nvaș ocupa de un copil bolnăvicios şi slă- 
bănog; chiar dacă ar fi să trăiască optzeci de ani. Nu 
vreau să am un elev care si fie nefolositor pentru sine 

„Şi pentru ceilalți, care are mereu grija de a-şi păstra 
vieața și al cărui corp împiedică educaţia sufletului. In- 

grijindu-l mereu zadarnic, ce-aș face alt decât să aduc 
„o îndoită pierdere societăţii şi s'o lipsesc de: doi oameni 

în loc de unul? Să se ocupe altcineva de acest infirm; 

foarte bine, bine face că este milos; dar eu nu am un 
asemenea talent, nu mă pricep să învăţ cum să trăiască 

——— Vi. Pentru ca lrupul să asculte de suflet trebue să 
fie sănătos: un bun servitor lrebue să fie voinic. Știu că 

necumpătarea aţâţă pasiunile şi că, cu vremea, slăbeşte 

corpul; dar abstinenţa, posturile produc adosca același 

efect print”'o cauză opusă. Cu cât e mai slab corpul, 

cu atât e mai poruncitor; cu cât e mai tare, cu atâte 
mai supus. In corpurile delicate locuesc loate pasiunile: 

simţurilor; acestea se irită în măsura neputinței de a ti 

satisfăcute. ” 

95. Un corp slab slăbeşte sufletul 53). De aci stăpa- 
nirea medicinei, care este o artă mai primejdioasă pentru 

oameni decât toate boalele pe cari ea pretinde că le vin- 

decă. In ce mă privește, nu știu de ce boală pot să ne 

| pe unul care_ss gândeşte numai cum. să _nu moară. 

  

53) Sallwiirk aduce observaţia lui Formey, care zice că după 
acest aforism ar fi trebuit ca Rousseau să îi avut un suilet foarte siab.
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vindece medicii, dar ştiu că me dau boale nenorocite: 

laşitatea, micimea de suflet, credulitatea, frica de moarte. 

Dacă vindecă corpul, omoară curajul. Ce ne pasă dacă 
ei ştiu să facă să umble niște cadavre? Nouă ne trebue 
oamenj și din mâinile lor nu ies: oameni 5%). 

Medicina este la modă printre noi, şi trebue să 

fie. e anrtel de petrecere a oamenilor cari nau nimic 
de lucru și-și întrebuințează vremea ca să se păstreze. 
Dacă ar fi avut nenorocirea să. se nască nemuritori, ar 
îi fost cei mai vrednici de plâns. O vieață care nu se 
poate pierde mare pentru ci nici un preţ. Oamenii aceștia 
au trebuință de doctori cari să-i amenințe spre a-i lin- 
suşi şi cari să le procure în fiecare zi singura plăcere 

pe care o pot simţi: aceea de a constata că nu mor. 

97. Nam de gând să mă ocup aici de zădărnicia 
medicinei: voiu s'o privesc numai din punct de vedere 

moral. Nu pot.să mă opregude a observa că: oamenii 
au ăsupră-i “acceaşi judecată sofistică precum au asupra 
căutării adevărului. Ei socotesc: totdeauna că, îngrijind 

- un bolnav, îl vindecă şi, căutând un adevăr, îl şi găsesc. 
Ei nu văd că față de câştigul unui bolnav vindecat de 
medic stă în cumpănă o sută de bolnavi omoriţi de el; 

iar faţă de folosul unui „adevăr descoperit stă neajunsul 
" greşelilor-cari se strecoară în acelaşi timp. Știința care 
instruește și” medicina care vindecă sunt; neîndoelnic, 

foarte bune; dar ştiinţa care înşeală şi medicina care 

omoară sunt rele. Invăţaţi-ne să le deosebim: aci stă 
toată greutatea. Dacă ştim să ne lipsim de adevăr, mu 
vom fi niciodată înșelaţi de minciună; dacă ne-am hotărî 
să nu mai-alergăm după o vindecare conlra -nalurii, 
mar mai muri nimeni din mâna medicului. Ax fi înţelept 
lucru să ne abținem în aceste două împrejurări: sam 

câștiga mult. Eu nu zic că medicina nu . poale să fie 

51) Montaigne (Incercări, Cartea! II, cap. 37) zice: „Frica de 

moarte şi de durere, lipsa de răbdare, dorința unci repezi vindecări 

ne orbesc cu totul”, 

|
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în adevăr folositoare pentru unii oameni, dar susțin că 
este o nenorocire pentru omenire 55), 

98. Imi veţi zice — cum se obişnusșile — că greşe=. 
lile sant ale medicului, că medicina nu greşește niciodată. 
Foarte bine; dar să vie ca fără medic, fiindcă atâta 
vreme cât vor veni împreună, vom avea ce o sută de ori 
mai mult să ne temem de: greșelile artistului decât să 
nădăjduim în ajutorul artei56).. | a 

99. Această arlă mincinoasă, care sar potrivi mai 
bine pentru relele spiritului decât pentru ale corpului, 
nu e în realitate bună nici pentru unele nici pentru cele- 
lalte: în loc să ne vindece de boale, ne face să ne fie 
frică de ele. Ea nu.poate să depărteze moartea, dar ne 
face so simțim cu mult înainte de a veni; ea istoveşte 
vieaţa în loc de a o prelungi Şi, dacă ar reuși s'o prelun- 
gească, ar îi în paguba speciei, căci ne depărlează de 
societate prin îngrijirile la cari ne osândeşte şi de îndatoc 
ririle noastre prin frica pe care ne-o produce. Numai . 
cunoștința primejdiilor ne face să ne fie teamă de ele; 
acela care ar crede că nu poate fi rănit nu Sar teme 

"de nimic, Când.poelul arată că primejdiile nu pot atinge 

55) Sallwirk pune acest pasaj în legătură cu părerile lui 
Rousseau asupra valorii culturii pentru omenire. In precuvântarea 
la AWarcis (1752) Rousseau zice: „Astăzi. trebue să me servim de 

„ dânsele (arta şi ştiinţa) ca de un medicament contra răului pe care 
îl cauzează ele sau ca de acele animale veninoase pe cari irebue să 
le siriveşti pe rana pe care au mușcat-o”, In discursul asupra ine- 
galităţii (Partea I, pag. 40 ed. Bibl. nat.): „In privinţa boalelor nu „voiu repeta acuzaţiile pe cari le aduc medicilor mulţi oameni sănătoşi; 
dar cred că nu se poate susținea că în ţările unde: medicina este 
neglijală viaţa omenească medie ar fi mai scurtă decât în cele în care e cultivată cu mare grijă”. 

56) Auguis (în ed. din 1821) notează observaţia lui Bernardin 
de Saint Pierre (în introducerea scrierii sale, „Arcadia” nota s). Lui i-ar fi zis într'o zi Rousseau: „Dacă aş face o nouă ediție a operelor mele, aş tempera spusele contra medicilor. Nici o carieră 
mu cere atâta studiu. In orice ţară ci sunt cu adevărat cei mai în: văţaţi”. Vezi şi carlea [l-a a acestei scrieri Ş 24.
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pe Ahile, îi scade meritul vitejiei:: orișicine în locul lui 
ar fi un Ahile în aceleaşi condițiuni 57). 

100. Vreţi să găsiți oameni cu adevărat curagioşi? 
Căutaţi-i în locurile unde nu sunt: medici, unde oamenii 

nu cunosc urmările boalei. şi nu se gândesc la moarte. 

Omul, după îndemnul naturii, ştie să suiere necontenit şi 
moare în pace. Numai medicii cu ordonanţele lor, filo+ 

zofii cu principiile lor, preoţii cu predicile lor îi înjosesc 

sufletul, şi-l fac să nu mai ştie a muri 58). 

101. Să mi se dea deci un copil care să n'aibă lre= 
buinţă de toţi aceşti oameni, căci altfel nul primesc. 
Nu vreau ca alţii să-mi strice lucrul meu: vreau să-l crese 

cu singur; altfel, nu mă amestec. Înțeleptul Locke, care 
şi-a trecut o parte din vieaţă cu studiul medicinei, reco- 
mandă cu stăruință să nu dăm niciodată doctorii copiilor, . 
nici ca să preîntâmpinăm boalele, nici pentru uşoare 

suferințe 59). 
Voiu merge mai departe şi voiu declara că, de vreme 

ce nu chem niciodată medicul pentru mine, nu-l voiu 
chema nici pentru Emil al meu, afară numai când i-ar 

"fi, vădit, vieaţa în- primejdie, căci atunci el nu i-ar putea 
face mai rău decât să-l omoare. 

102. Ştiu că medicul va trage folos: din această întâr- 
ziere. Dacă copilul moare, va zice că l-am chemat prea 

târziu; dacă scapă, va zice că cl l-a scăpat. Fie! Să fie. 

izbânda din partea medicului, dar să nu-l chemăm decât 

la n nevoie. 

(1035 iindcă copilul nu ştie să se vindece, să - știe 
a fi bolnav: această- artă înlocueşte pe cealaltă şi adesea 
reuşeşte mai bine; este arta naturii. Când un animal este 

bolnav, sufere în tăcere şi nu zice nimic, şi nu vezi mai 
+ 

57) Ştim că Ahile pulea - fi rănit numai “la călcâiu. 
- 55) Deşi e o parte de adevăr în ce spune el aci, azi nu se 

poale admite în mod absolut această osândire a medicinei, a filozofici 

şi a Biscricii. 
59% Locke (Observări asupra educaţiei $ 30) zice că nu tro 

bue să se dea niciodată copiilor medicamente preventive. 
| , . 

7
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multe animale bolnăvicioase decât oameni. Pe câţi însă nu i-a omorit ncrăbdarea, friza, îngrijorarea şi mai ales doctoriile, pe când moartea i-ar: îi cruțat şi timpul i-ar fi vindecat? Mi se va răspunde că animalele trăiesc întrun „<hip mai apropiat de natură. şi de aceea sunt supuse la _ mai puţine boale decât noi. Ei bine, eu tocmai în acest chip vreau să crese pe elevul meu: trebue deci să să sească şi el acelaşi folos. - | - 104. Singura parte folositoare a medicinzi este igiena. ] lar igizna e mai puţin ştiinţă, mai mult virtute. Cumpă- /! tarea şi munca sunt cei doi adevăraţi medici ai omului: '|. munca îi dă poftă de mâncare, iar cumpătarea îl îm- + piedecă de a abuza de ca, | - 105. Ca să ştii ce regim este mai prielnie vieţii şi sănătăţii, trebue numai să observi popoarele cari sunt “mai sănătoase, mai voinice şi trăiesc mai mult. Dacă prin acesle observări generale, vei dovedi că medicina nu dă omu.ui 0 sănătate mai puternică sau o vieață mai lungă, alunci medicina nu este folositoare, este chiar siricătoare, fiindcă întrebuinţează şi timpul şi pe oameni 'şi lucrurile în mod zadarnic. Nu numai că lrebue să socolim ca pierdut timpul întrebuințat pentru conservarea vicții, dar cânul acest limp e întrebuințat ca să ne chinuiască e mai rău decât pierdut, e negaliv și, ca să socotim bine, trebue „Să scădem pe atât din acela care ne mai rămâne de trăit. - Un om care trăieşte 10 ani tără medici, trăieşte pentru “Sine şi pentru ceilalți mai mult. decât unul care trăieşte 30 de ani, fiind victima lor. Fiindcă am experimentat şi pe pe una și pe alta, mă socotesc mai în drept decât oricare altul să vorbesc aşa. 
NE 106. Iată pentru ce vreau să am un şcolar voinic şi sănătos şi iată peniru ce vreau să-l păstrez tot aşa. „Nu voiu stărui să dovedesc pe larg folosul lucru!ui ma- nual şi al exerciţiilor fizice pentru întărirea sănătăţii şi - a temperamentului, căci nimeni nu se îndoiește de aceasta: „exemplele de vieață lungă le înfățișează mai întotdeauna oamenii cari au făcut rai mult exercițiu fizic, cari au
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îndurat mai mult oboseala şi -munca 60). Deasemenea. nu 
voiu da prea. multe amănunte despre chipul cum voiu 
îngriji de acest lucru. Se va vedea că ele. sunt cuprinse 
în mod n=cesar în practica mea, astfel că e destul să-i” 

înțeleagă cineva spiritul şi nu mai are nevoie de allă 
"explicaţie. _ 

| 107. Trebuinţele încep odată cu vieaţa. Noul născut 
are trebuință de doică. Atât mai bin2 dacă mama se hotă- 
răşte să-şi îndeplinească datoria; în acest caz i se vor da 
instrucţiuni în scris; căci acest folos are şi un neajuns 
Şi ține pe guvernor putin mai depărtat de elevul său. Dar 

se poale zice că mama, având în vedere interesul copi- 
lului şi stima pentru acela căruia vrea să-i încredinţezo 
un depozit atât de scunp, va urma părerile înv ățătorului 
şi de sizur că, orice va voi să facă ea, va face mai bine 
decât a.tă femeie. Dacă avem nevoie de o doică străină, 
să cău:ăm întâiu s'o alegem bine. 

108. Una din nenorocirile oamenilor bogaţi este că 
sunt înșelaţi în loate ale lor. Cum dar să ne mirăm când 
vedem că ei judecă rău despre oamenii? Bogăţiile îi strică 
şi, ca un îel de pedeapsă, ci suter mai încâi: de defectul 
singuruiui instrument cunoscut de dânşii. La ci totul 
este făcut rău, afară de cceaca fac singuri şi singuri nu 
fac mai nimic. Au trebuință de doică? Pun pz mamoş 
so aleagă. Ce se întâmplă? Se întâmplă că e aleasă drept 
cea mai bună aceea care l-a plătit mai bine. Deaceca cu 

u0) Rousseau pune nota aceasta: Iată un exemplu găsit în în- 
semnări englezeşti „pe care nu mă pot opri de a-l povesti. căci le 
face să le gândești mult la chestia pe care o discut aci: 

„Un oarecare Patrice Oneil, născut la 1617, sa căsătorit” în 
»17G0 peniru a şaptea oară. Acest om a servit în corpul dragonilor . 
vin al 17-lea an al Domniei lui Carol II şi în alte corpuri până în, 
„anul 1740.A făcut toate campaniile regelui Wiliam şi ale Ducelui de 
„Marlborough. El wa băut decât bere obişnuită, a mâncat numai” 
„vegetale, iar carne numai când da vre-o masă pentru familia sa,. 
1,Obișnuia să se scoale şi să se culce odată cu soarele, afară numai de 
„grave împierdecări. Acum este de 113 ani, aude bine, e sănătos şi 
„umblă fiiră baston. Cu toată vârsta sa înaintată, nu stă degeaba, 
„iar Dumineca se duce la biserică cu copiii, nepoţii şi strănepoţii săi”. 

„
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nu voiu consulta pe maâmnoș penlru doica lui Emil; voiu alege-o singur. Desigur mu voiu şti să dau explicaţiuni așa de savante ca un medic, dar fără îndoială că voiu îi de bună credinţă şi zelul meu mă va înşela mai puţin: decât dorinţa de câștig a lui), 
„109. Nu se cere cine ştie ce filozolie ca să.faci această alegere; regulele sunt cunoscute; dar mi se pare că se * cade să băgim tot așa de bine de seamă la vârsta lap- telui_ ca şi la calitatea lui. Laplele nou, este foarte ZEros; el trebue să fie ca o curățenie, ca să gonească resturile de meconium 62) îngroșat ce se găsesc în intestinele copi- lului nou născut. Puțin câte puţin, laptele se îngroaşă şi dă copilului o hrană mai solidă, pe-măsură ce el creşte şi poale so mistue. Deci, de sigur, nu de geaba natura a îngrijit ca la partea femecască a tuturor animalelor laptele să-și schimbe tăria potrivit cu vârsta puiului. - „110. Ar trebui dar, pentru un copil născut de curând, ca doica să fi născut şi ca de curând. Știu că acest lucru are greutăţi, dar, îndată ce cinova părăsește rostul natural al lucrurilor, toate au greutăţi, dacă vrei să faci ceva bun. Singurul inijloc lesnicios este să faci lucru rău şi acesta, este mijlocul care se alege de obiceiu. 

re 111. Ar trebui ca doica să fie sănătoasă la corp. şi la suflet, căci pornirea pasiunilor, ca şi turburarea lichi- - delor din corp, poate să-i strice laptele. Mai mult: dacă, . te-ai uita numai la fizic, însemnează că ai vedea lucrul 
————_—— 

  

61) Sallwiirk observă că aci începe capitolul asupra îngrijirii copiilor, El: spune că un extras din acesta s'a publicat pentru celă- jenele franceze, în al doilea an al republicii, în urmă hotăririi Con venţiunii. Basedow se ține în capitolul cărţii sale de metodică, unde - vorbește de îngrijirea sănătății copiilor, mai mult după Locke; a lucrat însă în realitate după cartea citată de dânsul a lui Ziickert dii Berlin, care vorbeşte de regulele dietetice pentru mame. 
62; Am păstrat termenul medical pus de autor. Dicţionarul doctorului Bianu îi defineşte astiel: „materie viscoasă ncagră ver- zuie care se adună în intestinul fătului la sfârşitul vicţii intra-uterine (din pântecele. mamei), și care este dală afară în puţin imp după * naștere”, 

”
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numai pe jumătate. Laptele poate să-fie bun, dar doica 
să fie rea: un caracter bun este tot atât de esenţial ca un 
bun temperament. Dacă_ici « o_femeie vițioasă, nu zic că, 

copilul va suge viţiurile ci, dar de sigur va sulcii din | 
pricina acestora. Doica e ţinută să-i dea, odată cu laptele, 
şi îngrijiri cari cer stăruință, răbdare, blândeţe, curăţenie, 

"Dacă este mâncăcioasă fără stăpânire de sine, laptele se . 

va strica; dacă este nebăgătoare de seamă sau supără- 
cioasă, ce se va face nenorocilul care e lăsat în voia ei! 
şi nu poate nici să se apere nici să se plângă? Niciodată, 
în orice lucru, cei răi nu pot face nimic bun. 

112. E cu atât-mai importantă alegerea doicii, cu 
cât ținem ca copilul să nu aibă altă guvernantă, precum 
nu trebue să aibă alt preceptor decât pe guvernorul său. 
Aşa era obiceiul celor vechi cari erau mai înţelepţi şi 

mai puțin limbuţi decât noi. Doicile, după „ce dăduse 
lapte copiilor de același sex cu ele, nu-i mai părăseau. 

De aceea vedem în piesele lor de teatru că mai totdeauna, 

confidentele sunt doici. Un copil care trece prin multe 
“mâini nu poate să fie bine crescut. La fiecare schimbare, 
el face în ascuns comparaţiuni, cari micşorează stima 
sa pentru cel care îl creşte şi acesta pierde din autoritatea 
ce are asupră-i. Dacă ajunge să cugete că sunt oameni 
în vârstă cari nau mai multă minte decât copiii, autori- 
tatea noastră se pierde şi educațiunea este compromisă. 

" Copilul nu lrebue să cunoască alt superior decât pe tatăl 
şi pe mamă-sa sau, în lipsa acestora, pe doică și pz gu- 
vernor; ba poale că unul din ei e de prisos, dar nu sa: 
poate înlătura această împărţire, şi tot ce pot face per- 
soancle cari se ocupă de copil este să se înțeleagă tot- 
deauna așa de bine ca să nu fie, pentru el, amândoi decât 
ca 0 singură persoană. 
Ă 113. Trebue ca doica să trăiască ceva mai bine decât 
acasă la ca, să mănânce mâncări ceva mai hrănitoare, 
dar să nu-și schimbe cu tolul felul de iraiu,: căci o 
schimbare deplină şi repede, chiar din” rău în bine, este 
totdeauna primejdioasă pentru sănătate şi, dacă felul ei.
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obișnuit de vieaţă a ţinut-o sănătoasă și voinică, de ce am 
sili-o să și-l schimbe? | 

114. Țărăncile mănâncă mai puţină carne şi mai multe 
legume decât 'orăşencele. Acest regim vegetal se pare 
că e prielnic şi pentru ele şi pentru copiii lor. Când au 
să alăpteze copii de orăşeni, li se dă supă de vacă cu 
credință că zeama de carne le dă chyl 6) mai bun şi 
produce lapte mai mult. Nu sunt deloc de această părere 
şi Şliu că experiența arată „că copiii hrăniţi astfel sunt | 
mai supuși la colici şi la limbrici decât ceilalți 64), 
115. Lucrul nu e de mirare, căci substanţele animale 

(cărnurile) când încep a se strica, au mii și mii de viermi, 
ceeace nu se întâmplă cu substanțele vegetale. Laptele, 
deși se produce în corpul animalului, este o substanţă 
vegetală 65); analiza lui dovedeşte aceasta, căci se acreşte 
lesne şi nu dă amoniac ca „substanţele animale, ci dă, 
ca plantele, o sare 66), neutră şi concentrată 67). i 

116. Laptele animalelor cari se hrănesc cu ierburi 

63) Păstrez termenul întrebuințat de autor. Chylul este pariea 
hrănitoare din alimente care trece din intestine în vasele chilifere 
peniru a se absorbi în sânge, (Dicţionarul Sănătăţii de Dr. Bianu), 
Prin expresia chyl mai bun înțelege autorul că e mai fecund în 
principii nutritive, .. n | 

64) Producerea limbricilor mu e în legătură cu felul de hrană. 
Ei sunt înghiţiţi în stare de ouă cu apa de băut”, (Dicţionarul Dr. 
Bianu), 

65). Femeile mănâncă pâine, legume, lăpturi; asemenea fac că- 
țelele şi pisicile; ba. chiar. lupoaicele pasc. Astfel sug ele sucuri ve- 
getale pentru laptele lor. Rămâne să se analizeze laptele speciilor cari 
pu se pot nulri decât cu carne dacă există asemenea specie, lucru 
de care mă îndoiesc. (Nota autorului). . 

66); Aci cuvântul sare este întrebuințat cu înțelesul din chi- 
mie: „orice corp format din combinaţia unui acid cu-o bază, adică 

“cu un alcaloid sau cu o substanță metalică”; 
-87) Distineţiunea pe care o face aci Rousseau se potriveşte, 

în parle, cu starea: de azi a ştiinţei. Laptele fermenicază srajie unor: 
bacterii speciale şi se transformă în acid lactic, Carnea suferă 
ipulre[ăcţie, graţie unor microbi speciali (zişi seplogeni) cari des 
compun maleriile organice în produse din ce în ce mai simple până 
ce dau amoniac, apă, bioxid de carbon. (Dicţionarul Dr. Bianu),
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este mai dulce şi mai sănătos decât al celor cari se 
hrănesc cu carne. Fiind format dintro substanţă la fel, 
îşi conservă mai bine natura şi e mai puţin supus la stri- 

căciune. Nu'cred că un copil, pe care nu l-ai înțărca prea 
de vreme, căruia i-ai da dela înțăreare numai hrană vege- 
tală şi a cărui doică se va fi hrănit numai cu legume, 
nu cred că un asemenea copil va putea să aibă limbrici 68). 

117. Se poale ca din mâncările vegetale să se pro- 

ducă un lapte care se acreşte maj lesne, dar nu cred 
nicidecum că laptele acru esle o hrană rău-făcătoare. 
Sunt popoare întregi cari nau altfel de lapte şi cari ». 
duc îoarte bine; iar. mulțimea de substanţe cari absorb 

aciditatea mi se pare curată şarlatanie 69). Sunt, adevărat, 
firi cari nu se împacă cu laptele; dar pentru acestea nici 
un mijloc de absorbire a acidității nu va fi de folos; iar 

celelalte îl iau fără să aibă nevoie de asemenea mijloace 
de îndreptare. Se tem unii de laptele prins (iaurt). Aceasta 

“este o curată nebunic, pentrucă se ştie că, în stomac, 
laptele se închiagă. El devine astfel o hrană destul de 

solidă pentru copii și pentru puii animalelor; dacă nu 
Sar închega, el nici war fi hrinitor, ci numai ar trece. 
prin corpî0). Poţi să subţiezi laptele în câte - chipuri 

pofteşti: acela care bea lapte, mistue brânză; excepțiune 
nu Sa află. Dovada cea mai hotăritoare că stomacul este 

tăcut ca să închege laptele, e faptul că maiaua sau chia- 

gul se face cu stomac de vițel. i 

118. Socotesc prin urmare că nu trebue să schimbăm 
hrana obişnuită a doicii, ci să ne mulțumim a i-o da cu 
îndestulare şi mai bine aleasă în felul ci. Postul nu în- 

68) Afirmația aceasta nu siar mai putea face azi. Când scria 
Rousseau, nu se cunoştea rolul apei ca purtătoare a ouălor de limbrici. 

69; Substanțele . acestea sunt de obiceiu: bicarbonatul de sodă, 

boraxul. 

70) Aci autorul adaugă za notă: „Măcar că sucurile cari ne 
- nutresc sunt lichide, ele trebue să fie scoase din alimente solide. 

Un muncitor care sar hrăni numai cu supă, sar prăpădi repede, 
Mult mai bine ar putea s'o ducă cu laplele, fiindcă acesta se în»: 

chiagă”.
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înfierbântă corpul prin- felul lucrurilor de mâncare, ci numai prin mijloacele întrebuințate pentru a le da gusti), Schimbaţi-vă regulele bucătăriei; nu faceţi sosuri cu Sră- sime (rântaş), nu faceţi -mâncări prăjite cu unt, cu sare, cu lăp.uri; fierbeți legumele în apă şi să nu le pregătiţi decât după ce se aduc calde pe masă: în aceste condi- țiuni postul nu numai că nu va irita sângele doicii, dar îi va da lapte din belşug şi de cea mai bună calitate 72). Sar putea oare ca pentru copil să fie mai bună hrana. vegetală, iar pentru doică cea animală? Ar fi o contrazicere. / 119. Acrul influențează asupra conslituțiunii copiilor, » mai ales în cei 'dintâi ani ai vieţii. EI pătrunde, prin toţi ; 
porii,în pielea delicată și moale, lucrează cu putere: asupra acestor corpuri ce dWabia se nasc și lasă urme cari nu se mai șterg. De aceea nu cred că e bine să iei o țărancă din “satul ci, s'o închizi în oraș 'într'o odaie pentru ca să crească copilul acasă la line. Mai bine: să respire el aerul cel bun dela, țară decât să respire ca acrul rău din oraş. Va trăi cum lrăește noua sa mamă, va locui în casa ci ţărănească şi guvernorul îl va urmă „acolo. Cititorul îşi va aduce aminte că: acest guvernor nu e tun om plătit; e amicul tatălui. Dar îmi vei zice: Ce e de făcut când nu se găsește un' astfel de amic, când nu” se poate pune în practică nimic din ceeace mă sfătueşti ? 

    

71) Nu e aci vorba de căldura pe care o produce în corp hrana în genere; ci de faptul că unele mâncări sunt mai iritante, “mai înfierbântătoare, mai excilante decât altele, -- | 72) Cei cari ar voi să cunoască mai pe larg foloasele şi neajuusurile regimului pitagoric, pot “consulta lractatele pe cari d-nii Cocchi și Bianchi, adversarul său, le-au scris -asupra acestui su- biect. CA'ola autorului) Aceşti scriitori citați de Rousseau sunt doi vestiți medici italieni: Antoniu  Cocehi (1695—1753), a fost Bro= . iesor la Pisa; a scris multe cărţi, între cari una despre „regimul alimentar pitagoric pentru. uzul medicinei”, (Florenţa 1743), (lrad. îr. Paris 178). loan Bianchi (1693—1775), a fost profesor la uni-' versitatea din Sienna şi a fost vestit prin “scrierile sale şi prin activitatea sa profesională. Scrierea la care se raportă aci Rousseau este: „Discurs despre regimul alimentar al lui Pitagora”, Vene- ţia 1752. 
N 

>
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Ți-am spus: fă ceeace face oală lumea; mai trebuinţă 
de nici un sfat pentru aceasta. | 

120. Oamenii nu sunt făcuţi să stea înghesuiți ca 
furnicile în gaura lor, ci să fie risipiţi pe pământul 
pe care trebue să-l cultive. Cu: cât se adună mai mult 
unii cu alţii, cu atât se corup mai mult. Trăind prea nu 

meroşi la 'un loc, se răspândesc negreşit printre: ci boale 

„ale trupului şi viţiuri ale sufletului. Omului îi prieşte 
ftraiul în turmă mai puţin decât tuturor animalelori Dacă 

“închide Ia ui”16€ Ganiciii Cum închizi”t Sici Sar pră- 
pădi în foarte scurtă vreme. Răsuţlarea omului este omo- . 
ritoare „peniru “semenii săi; aceasta: ce adevăral şi în sens 

pro şi în sens figurat. 
    

    
24). Oraşele. sunt pieirea omenirii 73). După câteva 

„geneităiții, neamurile se sling sau degenerează; trebue să 
fic reîmprospătale şi totdeauna dela ţară se aduce puterea 

“cea nouă. Trimeleţi dar pe. copiii voșiri să se reîmpros= 
păteze — ca să zic aşa — singuri şi să-ia din mijlocul 

câmpului puterea care se istoveşte în aerul nesănătos al 
locurilor prea populate. Femeile însărcinate cari stau la 
ţară se grăbesc de obiceiu să vie la oraş ca să nască; ar 

“trebui să facă tocmai dimpotrivă, mai ales acelea cari vor 

să-și lăpteze copiii. Ar avea mai puţină părere de rău 

* decât cred și, ailându-se întrun loc. potrivit cu cerinţele 

speciei lor, plăcerile cari sunt legate de datoriile impuse 
de natură le-ar desgusta de acelea cari sunt străine de 

pare, Iti 

2. După. naştere, e obiceiul să se spele copilul cu 

ceva ti caldă amestecâtă cu puţin vin. Vinul acesta mi 

se pare că nu e trebuincios. Natura nu produce nimic 

.73)  Sallwiârk aminteşte că în vremea aceea cra foarte răs 
pândilă printre orăşeni dorința de a trăi la ţară. Citează dintro 
scrisoare a lui Pestalozzi către mireasa sa, (1767): „Amica mea, 
mă bucur că găseşti adevărat că oraşul nu este l6cul pentru creştere; 
după intenţiunile noastre! Hotărit, trebue. coliba mea să fie departe 
de influenţa viţiului, şi a mizeriei”.
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fermentat; de aceea nu cred că întrebuințarea unui lichid artiticia! să slujească la vieaţa creaturilor ei. Da 123. Pentru acelaşi cuvânt, încălzirea apei mo cred trebuincioasă. In adevăr, mulțime de popoare spală pe noii născuţi în râuri sau în mare; popoarele noastre însă, moleşite înainte de naștere priu moliciunea părinţilor, au la naştere.-o fire stricată gala şi nu trebue să fie supuse: la niște încercări 'cari ar putea să le-o îndrepteze. Numai puțin câte putin 'li se poale reda virtulea primitivă. De aceea urmaţi la început obiceiul şi încet încet depărtați-vă de el. Spălaţi des pe copii; faptul că sunt murdari vă a- rată ltrebuința acestui lucrii; dacă vaţi mărgini numai . să-i ştergeţi de murdărie, ați sgâria numai pielea. Pe mă- sură. însă ce se împuternicesc, întrebuințaţi apă din ce în ce mai puțin caldă, până când ajungeţi să-i spălați — vară, iarnă, — cu apă rece și. chiar înghețată. Ca să nu-i primejduiţi, trebue ca împuţinarea căldurii să se facă încet, în mod succesiv şi pe nesimţite; de aceea vă. puteți servi de termomelru ca să aveţi măsura exactă, 71). 
124. După ce aţi învăţat copilul cu baia, să nu i-o mai întrerupeţi, căci e bine să e păsireze obiceiul toată vieaţa. Lucrul e bun nu numai pentru curăţenia și să- nătatea vârstei de care ne ocupăm, dar îl socotesc ca o bună prevedere pentru a da mai multă elasticitate țesutului organismului, pentru ca să se poată potrivi, fără sforțare şi fără primejdie, cu variațiile de temperatură. De aceea aş voi ca, făcându-se mai mare, copilul să se înveţe puţin câte puţin a se scălda câteodată în apă caldă la cel mai mare grad de căldură ce se poate suferi şi a se scălda a- desea în apă rece, cât de rece se poale găsi. Astfel, după 

    

74) Este acceaşi idee pe care o recomandă Locke, (Observări asupra” educaţiei $ 8), când cere să se spele zilnic copiii cu apă! rece și chiar picioarele să li se înmoaie în upă rece. El adaugă că în aceasta şi în toate celelalte abateri dela felul vieţii noastre obiş- muile trebue să ţinem seamă de faptul că schimbarea să se facă prin treceri încete şi neobservate: în modul acesta vom face corpul nostru să suporte totul fără durere şi fără pericol”, |
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ce sa obişnuit cineva să sufere diferitele temperaturi ale 

apei, care, fiind un îluid mai dens, ne atinge în mai multe 
puncte şi ne impresionează mai mult, va ajunge să nu mai 
simtă deosebirile de temperatură ale aerului. 

„125. Copilul respiră ieşind din învelitoarea 'sa; nu 
lăsaţi să-i pauic alte învelitori cari să-l ție mai la strâm- 
toare decât înainte de naştere. Nu-i puneţi scufiţe, nici 

feşe, nici scutece, ci niște.cârpe largi. și slobode cari 
să-i lase libere toate membrele şi să nu fie nici prea grele 

ca să-i împiedice aerul de a. ajunge până la €175). Puneţi-l 
întrun leagăn î5) mare, bine vătuit ca să se poală mișca 

în voie şi fără primejdie. Când începe să prinză putere, 

lăsaţi-l să umble deabuşelea prin odaie, lăsaţi-l să-și 
desvolte, să-şi înlinză micile-i membre; veţi vedea cum 

prinde mai mullă putere din zi în zi. Comparaţi-l cu un 

copil de aceeași vârstă care este bine înfăşat: vă veţi mira 

ce deosebire este în creşterea lor??). 

e 

15). Autorul zice în notă: In oraşe copiii sunt cu adevărat nă- 
buşiţi, aşa de mult se ţin închiși şi înfofoliţi. Cei ce fac astfel nu, 
ştiu că aerul rece nu-i vatămă, pe când din potrivă aerul cald îi slă- 
bește, le dă friguri şi-i ucide. 

76) Autorul adaugă nota următoare: Zic „leagăn” ca să în 

trebuințez un cuvânt cunoscut: dar eu sunt convins. că copiii wau 

miciodată nevoie să fie legănaţi şi că acest obicciu le face câte 

odată chiar rău. 
77) „Vechii Peruvieni lăsau copiilor braţele libere în scuș 

tece largi, Când îi scoteau din scutece, îi puneau într'o gaură făcută! 
în pământ căptuşită cu cârpe și adâncă atât ca să. intre până la! 
brîu în ea. Astfel ei aveau braţele libere, puteau să-şi mişle capul” 
şi să-și îndoiască corpul după. voie fără a cădea şi fără a se 

„Tăni. Când puteau să pășească, le arătau de departe ţâța ca să-i 
silească să umbla. Copiii negrilor se aşează câtcodată într'o poziţie 
foarte obositoare ca să sugă; se prind cu picioarele şi. cu genuchii, 
de corpul mamei, apucă ţâța cu mâinele şi sug, pe când mama 
are braţele libere. Ei nu cad, cu toate că mama se mişcă şi lu 

„crează, ca de obiceiu, îm. vremea aceasta. Copiii aceştia încep să 

umble din luna a doua, adică încep să se târască pe genunchi Și 
pe mâini. Acest exerciţiu le dă ușurința de a alerga astiel ca și 
cum ar fi pe picioare”. (Istoria naturală tom. IV pag. 192). La 
aceste exemple d. de Buiton ar fi putut să adaoge unul din Anglia,
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126. Să ne așteptăm la o mare împotrivire din partea - doicilor, 'căci iun copil legat cobză le dă mai puţin lucra decât 'unul pe care trebue să-l păzească necontenit. Apoi. şi murdăria copilului se simte mai mult într'o învelitoare slobodă; trebue să-l curețe mai des. In fine, obiceiul este un argument care, în unele țări, nu va putea îi învins nici- „ odatăzia nicio categorie socială 78), | | Nu cătați să convingeţi pe doici. Daţi poruncă, 1 să se îndeplinească şi căutați să le daţi toate mijloacele ca să înlesniţi îngrijirile pe cari le-aţi hotărît. „Și oare de ce nu ai lua parte la aceste îngrijiri? Negreşit, când e vorba de cazurile obișnuite, în cari se ține socoteală . numai de fizic, totul este ca copilul să trăiască şi să nu slăbească, altceva nu mai trebue; dar în cazul nostru, când educaţiunea începe odată cu vieaţa, copilul când sa născut, a devenit şcolar, nu al guvernorului, ci al naturii. Guvernorul are numai să înveţe dela acest dascăl dintâiu Şi să înlăture piedicile ce sar împotrivi îngrijirilor lui. Guvernorul veghiază asupra copilaşului, îl observă, îl ur. mărește,. pândeşte neadormit cea dintâiu licărire a slabei lui inteligenţe, precum musulmanii obişnuesc, când se apropie luna nouă, să pândească momentul ivirii lunii, 

  

   

  

unde moda ciudată şi barbară a lăşei dispare „pe zi ce trece. Vezi şi: Lu Loubere, Călătorie în Siam”; Lebeau, „Călătorie în Ca- nada”, etc. Aş umplea 20 de pagini de citaţiuni, dacă aş avea trepuință să întăresc acestea prin faple. (Nota aulorului). — Simon de lu Laubere (1642—1729) a fost un scriitor îrancez, uu . din cei mai însemnați. A fost trimis de Ludovic XIV în 1687 în Siaim' „ca să lege relaţii cu acest stat. A slat acolo trei luui şi a scris o carte: Regatul Siamului (Paris 1691), pe care o citează cu o mică schimbare Rousseau în nota aceasta. Despre autorul celălalt citat de Rousseau m'am găsit notițe. Nici Sallvirk nu spune nimic. EL adaugă însă că citaţia din Button — lucru rar, căci Rousseau nu prea cilează pe contimporani — se explică prin faptul că Buffon | este singurul om însemnat din cercurile de învăţaţi din: Paris cu care Rousseau a mai rămas încă în contact, după ce s'a depărtat de societate. ” 
78) Sallvirk observă că aci este, în aparenţă, întrerupt firul _ chestiunii; îl va relua în $ 166. i !
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128. Ne naştem cu putinţa de a învăța, dar nu ştim 

nimic, nu cunoaștem nimic. Sufletul, legat de niște or 

ganc imperfecte şi numai pe jumătate formate, mare măcar 

conştiinţa propriei sale existenţe. Mișcările, ipetele' NOU- 

lui născut sunt nişte simple efecte mecanice, lipsite de 

cunoștință și de voinţă. 

129. să ne închipuim că-un copil, născându-se, ar 

avea statura şi puterea unui om format, ar fi ca Pallas 

care a ieşit înarmată din creerul lui Jupiter 79). Acest om- 

copil ar fi un imbecil desăvârşit, iun automat, o stalue ne- 

mişcată şi aproape fără simţire. N'ar vedea nimic, mar. 

auzi nimic, war cunoaşte pe nimeni, mar şti să-şi în- 

toarcă ochii spre ceeace are nevoie să vază. Nu numai 

că w'ar avea cunoștință de obiectele din afară, dar 

war ști să le raporte la organul simțului care trebue - 

să' i le facă cunoscute; mar fi colori în ochii lui, ar îi 

sunete în urechile lui; corpul lui war şti de corpurile 

pe cari le-ar atinge; nu ar şti nici măcar că are corp; 

“contactul mâinilor sale ar îi în crecr; toate sensaţiunile i 

Sar numi întrun singur punct, în acest sensorium Ccom- 

mune 8%), ar avea o singură idee, adică ideea cului la care 

ar raporta toate sensaţiunile şi această idee, mai bine zis “ 

acest sentiment81), ar fi singurul lucru pe care l-ar avea 

mai mult decât un copil ordinar, | | 

130. Acest om format dintr'odată mar şti nici să 

stea în picioare; i-ar lrebui multă vreme ca să înveţe 

a sta în echilibru; poate că bici n'ar încerca. Ați vedea 
7 

79) Aluzie la legenda mitologiei grecești: Minerva (Pallas A- 

thene), s'a născut deplin formală și înarmată din capul tatălui său 

Jupiter (sau Zavs). . 

___- 80 Pe vremea când scria housseau, se credea că e în creer: 

um punct centrali în care se reunesc impresiile diferitelor simţuri 

pentru a forma o percepţiune unică. Acest sediu-central se numea 

“cu termenul lalin sensorium commune. întrebuințat de Rousseau. Azi 

expresia nu mai e în uz. 

81) Cuvântul sentiment are diferite accepţiuni și în vorbirea 

obişnuită, şi în filozofie. Aci însemnează: „Conştiinţa pe care o are 

cineva despre realitatea unui lucru”. ”



144 Cartea 1. 

  

astiel acest corp mare, puternic şi vânjos, stând pe loc ca 0 pialră târîndu-se ca un cățeluş. . 131. Ar simţi lipsa diferitelor trebuințe fără să le cunoască și fără să cugete la vreun mijloc de a le în- deplini. Nu este nici o legătură deadrepiul între muşchii Stomacului și între mușchii braţelor şi ai picioarelor; astfel, chiar dacă ar fi de jur împrejur numai lucruri de mâncare, acei mușchi ai stomacului nu lar sili să facă un pas ca să se apropie, nici să întinză mâna ca să le ia. Corpul Şi membrele lui fiind . desvoltate pe deplin şi neavând nici neliniștea nici mişcarea continuă a copiilor, omul acesta ar putea să moară de foame înainte de a se Ii mișcat ca să-și caute hrana. Numai puțin să ne gândim asupra mersului şi progresului cunoștințelor noa- stre, vom fi siliți a recunoaşte că aproape astfel a trebuit să fie Starea primitivă de ignoranță şi de stupiditate în „Care se afla omul înainte de a fi învățat ceva din expe- riență sau dela semenii săi. 
133. Se cunoaște deci, sau se poale cunoaşte, cel din- tâiu punct dela care pleacă fiecare dintre noi ca să ajungă la gradul comun de inteligență ;. dar capătul celălalt cine-l, “cunoaște? Fiecare progresează mai mult sau mai puţin după geniul său, după gustul său, după lrebuinţele, talentele, Slăru- „inţa sa şi după prilejurile de înaintare ce întâmpină. Nam 

E s
ă 

auzit până acum nici un filozot care să îndrăsnească a zice: „lată hotarul la care poale să ajungă omul şi dincolo de-eare nu poate trece”, Nu cunoaştem ce ne dă voie nalura să ajungem; nimeni na măsurat depărtarea care Se poale afla între un om şi alt om. Nu există suflet atât de înjosit încât să nu-l fi încălzit această idee şi să nu-şi fi zis cu mândrie: „Ce departe am ajuns! Cât de departe aş Puiea să merg încă! De ce altul să meargă mai de- parte decât mine?”, | | 133. O. repet: cducațiunea omului începe dela na- ştere; înainte de â %orpi, înainte chiăr-de-a-auzi;-el-sg inslrueşte. Inainte de lecţiuni, este experiența; în momen- tul în care a ajuns să-și cunoască doica, el a învăţat ceva. Am rămânea: uimiți de cunoștințele celui mai ne- -
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cioplit om, dacă am putea să-i urmărim progresul din 
momentul naşterii până înt”un moment oarecăre. al vieţii. 
Dacă sar împărţi toată ştiinţa omenească în două părți, 
una comună luluror oamenilor, alta particulară învăţaţi- 
lor, aceasta din urmă ar fi foarte mică faţă de cealaltă; 
dar la cunoştinţele generale noi nu ne gândim nicidecum, 
pentrucă ele se dobândesc fără să băgăm de seamă şi 
chiar înaintea vârstei în care putem înțelege ceva, pen- 
trucă învăţătura atrage atențiunea numai prin deosebiri 
şi pentrucă — întocmai ca în ecuaţiile algebrice — can- 
titățile comune nu se socotesc. 

134. Chiar şi animalele învaţă multe lucruri. Au sim- 
țuri: trebue să înveţe a se sluji de ele; au nevoi: trebue 
să învețe a le îndestula. Trebue să înveţe să mănânce, 
să “umble, să sboare. Patrupedele, cari pot să stea în pi- 
cioare chiar dela naştere, nu ştiu să umble, şi cei din- 
tâi paşi ai lor sunt niște încercări nesigure; scatiii scăpaţi 

„din colivie nu ştiu să sboare, pentrucă mau sburat nici- - 
odată. Fiinţele însufleţite şi cu simţuri trebue să înveţe 
toate. Dacă plantele ar pulea să se miște, ar trebui să aibă 
simțuri şi să dobândească cunoștințe; altfel speciile ar 
pieri curând. - 

134. Primele sensaţiuni ale copiilor sunt curat atec- 
tive: ci simt numai plăcerea și durerea. Fiindcă nu pot 
să “umble, nici să apuce lucrurile, au trebuință de mult : 
tiinp până când să se formeze încet, încet sensaţiunile re- 
prezentative cari le arată obiectele în afară de persoana 
lor. Până când însă să se depărteze oarecum de ochii lor 
aceste obiecte şi să li se înfăţişeze cu dimensiuni şi cu 
figuri, sensaţiunile afective se repetă şi ajung să-i pună 
sub stăpânirea obișnuinţei. Observăm astfel că ochii lor 
se întore necontenit spre lumină, că, dacă lumina vine 
dinb”o parte, în acea-parte li se îndreplează ochii; de 
aceea să avem grijă a-i aşeza cu faţa spre lumină ca să 
mu se deprinză a se uita cruciş sau strâmb. De asemenea 
să-i învăţăm de timpuriu cu întunerecul, căci altmintreli 
plâng şi ţipă îndată ce nu mai au lumină. Dacă-i hrănim 
și-i punem să doarmă cu prea: multă măsură, ci ajung
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să simtă nevoia acestora la intervale regulate şi curând 
dorinţa nu mai e o urmare a irebuinţei, ci a obișnuinţei 
sau, mai bine zicând, obișnuința adaugă o trebuință nouă 
pe lângă cea dată de natură. Și de asemenea lucru trebue să 
ne fcrim. e E 

136. Singura obișnuință pe care trebue so dobân- 
dească copilul este să nu dobândească: niciuna 82). Asttel, 
să nu-l poarte mai mult pe un braţ decât pe! altul; să 
nu-l înveţe a da ori a întrebuința mai mult o mână decât 
alta; să nu-l înveţe a voi să mănânce, să doarmă, să se 
mişte la aceleași ore; să nu-l înveţe a avea totdeauna pe 
cineva lângă el, ci să stea singur şi ziua şi noaptea. Pre- 
gătiţi-l din vreme pentru. a fi liber și a-şi întrebuința 
forțele; lăsaţi corpului obişnuința naturală, deprindeţi-l 
să „fie totdeauna stăpân pe sine și “să-și îndeplinească 
voința în orice, îndată ce va avea voință 83), 
"187. Indată ce copilul începe să deosebească obiec- 

tele, să alegem obiectele pa cari să i le arătăm. In mod 
„natural, Toate obiectele nouă interesează pe om. Se simte 
așa de slab încât se teme de drice lucru pe care nu-l cu- 

noaște; obișnuința de a vedea obiecte nouă cari nu-i aduc 
"nici o “supărare distruge teama. Copiilor crescuţi în case 

curate le e irică de păianjeni şi rămân cu frica şi când 

82) Ideea aceasta o găsim în cartea citată („Observări asupra e-- 
ducației”), a lui Locke ($ 19). Recomandând că. nu e bine să 
deprinzi pe copil să bea (fie şi apă) în orice moment, zice: „Princi:, 
"pala “grijă în: ce priveşte educaţiunea - este asupra obișnuinţelor pe 
cari le sădim în elev; de aceea nu-l îaceţi niciodată să se obișnuiască 
cu un lucru pe care waţi voi să-l vedeţi repetat în toate zilele”. 

83) Locke (Observări asupra educației $ 35) zice “că părinţii 
să nu confunde iubirea lor pentru copil cu neobservarea defectelor, 
E adevărat că în copilărie nu pot face cine șlie ce greşeli grave; 
dar deprinderile acestea din copilărie au urmări grave mai târziu. 
Apoi urmează: „Ca să distrug credința greşită a unor.asemenea pă- 
rinți cari nu dojenese micile şirengării ale copiilor zicând că sunt 
lucruri. de nimic, mă voiu mărgini să citez răspunsul înţelept dat 
de Solon: „faptul e de nimic, dar obișnuința nu e de nimic”. Un 
traducător al lui Locke zice că acest cuvânt n'ar fi al lui Solon, ci 
al lui Platon. Oricum, autorul englez l-a întrebuințat foarte potrivit. 
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se fac mari. Nam văzut niciodată țărani, fie bărbaţi, fie 
temei ori copii, cărora să le fie frică de păianjeni; 

'138. Se cade deci să începem educația copilului până 
nu vorbeşte şi nu aude, pentrucă numai singura alegere 
a obiectelor ce i se înfăţişează îl poate face sfios sau cu- 
rajos. Să-l învăţăm să vază obiecte nouă, animale urîte; 
desgustătoare, monstruoase, dar puţin câte puţin şi de 
departe până când se va deprinde, şi, tot văzând pe alții 
că umblă cu ele, va. ajunge să umble şi el cu ele. Dacă 
în timpul „copilăriei va fi văzut fără spaimă proaşte, 
şerpi, raci, atunci va putea să vază, când se măreşte orice 
animal, Nu există lucru îngrozitor pentru « cine vede acel 

„Tucru în toate zilele. 
139. Toţi copiii se tem de e măşti Eu arăt la. început 

lui Emil o mască cu o figură plăcută; apoi cineva pune 
masca aceea pe obraz: încep să râd; toți cei prezenţi 
Tâd, iar copilul râde şi el cu ceilalți. Incet încet, îl învăţ. 

„cu măşti mai puţin “plăcute. şi, în fine, cu liguri uricioase. 
“Dacă am potrivi bine trecerea, atunci el, în loc să se 
sperie de cea din urmă mască, va râde ca şi de cea din; 
tâi. După aceasta, nu mai mă tem că l-ar putea cineva 
speria-cu vreo mască. 

140. Când, în momeniul despărțirii lui Hector de 
Andromacă, micul Aslyanax, speriat de surguciul de pe 
coitul tatălui său, nu-l recunoaşte şi ţipând aleargă la sânul 
doicii făcând pe mamă-sa să zâmbească printre lacrimi — 
ce trebue să faci ca să-l mântui de âecastă spaimă? Toc- 
„mai ceeace face Hector: să pui coiiul -jos şi apoi să mân- 
„gâi copilul. Liniștindu-se peste câteva minute, sar putea 
„Merge mai departe; te-ai apropia de coii, te-ai juca cu 
penele, ai îndemna pe copil să pună mâna pe ele, în 
fine, doica şi-ar-pune în cap, râzând, coitul,.. . dacă mâna 
unei femei ar îndrăsni să se atingă de armele. lui Hector84). 

St) Iliada -VI 166 şi urm. (după traducerea lui Murnu): „Zise 
şi "ndată s'a 'ntins spre fiul său falnicul Hector, dar copilașul,. pe 
brațele doicii cu brâul cel. mândru, iule se "'ntoarse țipând, de 
spaimă lovit la vederea tatălui cel cu veşmântul de aramă și creasta



148 E Carlea |. 

  

141. Vreau să deprind pe Emil cu sgomolul unei „arme de foc? Puiu o capsă întrun pistol şi trag. Această llacără vie, trecătoare, 'un fel de lulger, îi face plăcere; repet lucrul, punând mai multă iarbă; puţin câte puţin, adaug în pistol o încărcătură iără să-i pun dop, apoi una “mai mare; în fine îl deprind cu puşea, cu tunul. cu bubuis- tarile cele mai teribile. | 
142. Am observat că rar 13 e frică copiilor de lunct, „afară numai dacă nu e de o forţă prea mare și dacă nu le vatămă în adevăr. auzul; altfel, îrica le vine numai 

când învaţă că tunelul. poate răni sau: omori câteodată. Când raţiunea începe să-i sperie, faceți ca obișnuinţa să-i liniștească. Cu o pregălire înceată și gradată, poți face ! pe om şi pe copil să fie totdeauna îndrăsneţ. 
143. La începutul vieţii, când nu lucrează incă ți- nerea-de-minte şi închipuirea, copilul este atent numai la cele ce-i impresionează simțurile înb'un' anume mo- 

ment. Sensaţiunile fiind cel dintâi material al cunoştin= 
țelor lui, dacă i le vom prezenta înirun şir potrivit, îi vom pregăti memoria ca într'o zi să le prezente inteli- 
genţei în aceeaşi ordine. Copilul însă este atent numai la sensaţiile sale; de aceea la început este de ajuns să-i a- „Tăţi foarle lămurit legătura între aceste Sensațiuni și o0- biectele cari le produc. EI vrea să atingă toate lucrurile; să le învârtească în mână; nu vă împotriviţi acestei în- us clinări, căci ea îi servă ca 'o învăţătură necesară. Astfel 
învață a simţi căldura și frigul, a deosebi un obiect tare 
de altul moale, unul greu de altul ușor, a-şi da seama 
de mărimea, de figura şi de toate însuşirile lor sensibile, privind, pipăind 8), ascultând şi mai ales comparând ve- 

  

din coada lungă de cal, care în vârful de coiț fâlfâia 'ngrozitoare.; Tată-său râse, văzându-l; asemeni și mama-i cinsțită, Coiful luând de pe creşiet apoi, strălucitul războinic pusu-l-a repede - jos, unde a stat orbitor de sclipire”, -. - 
85) (Nola autorului): Din toate simţurile, mirosul se desvoltă mai târziu la copii. Până la vârsta de 2—3 ani parcă nici nu deosebesc mirosurile bune sau rele: au un fel de indiferență sau o insensibilitate ca și multe animale.



 
      

CA 
a
e
 

E 
at 

aaa 
a
 

ne 
d
a
i
 

e 
   
 

1835 (Paris, Furne) in 

3 139) 

d ia 

i 

i d ie. din e le Ilustraţ 

(Vez



151 Cartea |. 

derea cu pipăilul, preţuind cu ochii sensațiunea pe care 
ar ayeazo când ar pune degetele. 

Numai prin: mișcare pricepem că exislă lucruri 
afară “din noi; prin propria: noastră mișcare dobândiim, 
ideea întinderii. Copilul mare această idee; de.aceca în- 
tinde deopotrivă mâna ca să apuce un obiect “care 'C 
chiar lângă el sau un obiect care e la o sută de paşi 
departe.-Incercarea aceasta ți se pare de obiceiu un semn. 
de stăpânire, o poruncă pe care o dă ca să vie obiectul, 
la el ori ca să te duci tu să-l aduci.. Nu e nicidecum aşa; 
este numai că la început el vede aceste obicele în creerul 
său, apoi pe ochi și acum le vede la capătul braţelor 
şi își închipuc că există depărtare numai atât cât poate el 
să ajungă. De aceea căutaţi să-l preumblaţi adesea, să-l 
treceţi dintr'un loc într'altul, să-l faceţi să simtă schimba- - 
rea locului ca să înveţe a-și da seama de distanţe. Când 
va începe să le cunoască, atunci va trebui să schimbaţi 
metoda şi să-l duceţi cum vă place, nu cum îi place lui; 
căci îndată ce nu mai este înşelat de Simţuri, sforțările 
sale au altă cauză. Această schimbare este vrednică de 
observat şi cere explicaţii, | , 

145. Câtă vreme este nevoie de ajutorul altcuiva ca | 
să-ți -satisfaci trebuinţele, această mevoie se arată prin 
semne, de accea ţipă copiii. Ei şi plâng mult: e firesc, 
căci toate sensaţiile lor sunt afective şi, câtă vreme a- 
cestea sunt plăcute, ei se bucură-în tăcere, dar, îndată ce 
se fac supărătoare, ei vorbesc în limba lor şi cer ajutor. 
De aceea, cât sunt deştepţi, maică nu stau indiferenți; ori 
dorm ori'au simţurile în acţiune, 

146. Toate limbile omenești sunt opere artificiale. 
S'a cercetat mult dacă a fost o limbă naturală şi comună 
tuturor oamenilor; de sigur este una: este aceea pe cara 
o vorbesc copiii înainte de a şti să vorbească. Vorbirea 
aceasta nu. este articulată, dar este accentuată, sună destul 
de bine şi se poate înțelege. Servindu-ne de limbile noastre, 
am părăsit-o pe aceasta aşa de mult, încât am uitat-o. Să 
studiem “pe copii şi lesne o xom învăţa din nou cu ci. 
Profesorii acestei limbi sunt doicile; ele înţeleg tot ce spun. 

  



152 Cartea |, 

  

copilaşii, le răspund, au adevărate convorbiri cu ei, şi 
măcar că întrebuințează şi câteva cuvinte, acestea sunt 
cu totul de prisos, căci copiii nu pricep sensul cuvin: 
telor, ci accentul cu care sunt pronunţate. 

147. Pe lângă vorbirea glasului se adaogă vorbirea ges- 
tului, care nu e mai puţin energică: Acest gest se vede nu in 
mișcarea slabelor lor mânuţe, ci pe figura lor. E de mirare 
chiar câtă expresie se arată în aceste fizionomii neformate; 
Ji se schimbă faţa dintr'un moment într'altul cu o repezi- 
ciune de neînchipuit. Ai să vezi zâmbetul, dorința, spaima, 
cum apar şi dispar ca niște fulgere; de câte ori te uiţi, 
crezi că e altă figură. De sigur, copiii pot schimba mușchii 
feței mai repede decât noi. In schimb, ochii lor spălăciţi - 
nu spun mai nimic. Se vede că așa trebue să fie semnele 
într'o “vârstă în care mau decât trebuințe trupeșşti: sen- 
saţiile se exprimă prin strâmbături; sentimentele prin 
privire. | a 

448. Cea dintâiu stare a omului fiind nevoie şi. slă- 
biciune, el începe întâiu prin vaiet şi plânset. Copilul 
simte nevoi pe care mu le poate îndestula şi cere ajutorul 
altora prin ţipete; dacă-i e foame și sete, plânge; dacă-i 
e prea cald sau prea îrig, plânge; dacă are nevoie să sa 

“mişte şi e ţinut în repaos, plânge; dacă vrea să doarmă 
și-l mişcăm, plânge. Cu cât e mai puţin în stare de “a 
trece dela o îndeletnicire la alta, cu-atât cere mai des 
să treacă. Vorbeşte numai întrun fel, pentrucă are numai 
un fel de supărare; organele fiindu-i imperfecte, el nu 
dislinge deosebitele. lor impresii, orice neajuns este la 
dânsul o sensaţie de durere. 
„149. Din acest plâns, care sar putea socoti puţin 

vrednic de băgare de seamă, se naște cel dintâiu raport 
al omului cu firea înconjurătoare. Acesta este cel dintâi 

„inel din care e format lanţul cel lung al ordinei sociale. 
150. Când copilul plânge, ştii că nu e mulțumit, că 

are 0 nevoie pe care nu şi-o poate îndeplini. Cercelezi 
„care ce trebuinţa, o găseşti şi o îndeplineşti. Când nu gă- 
“seșii sau când w'ai ce face, el plânge mereu, ie supără, 

Îl mângâi ca să tacă, îl legeni, îi cânţi ca să adoarmă; dacă
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se încăpăţânează, îţi pierzi răbdarea, îl ameninţi, ba unele 
doici brutale chiar îl bat câte odată. Curioase lecţii pri- 
mește copilul intrând în vicaţă, 

151.:Nu voiu uita niciodată că am văzut o doică lo= - 
vind pe un asemenea copil care o supăra cu plânsul. 
Copilul a tăcut îndată și l-am crezut spăimântat. Imi 
ziceam: Va îi un suflet slugarnie pe care va trebui să-l 
iei totdeauna cu răul. Mă înşelam: nenorocitul se înăbuşea 
de furie, pierduse răsuflarea; l-am văzut vânăt la îaţă. 
După câteva clipe au început niște ţipete ascuţite; toate 
semnele necazului, ale furiei, ale disperării de care e ca- 
pabil un copil la vârsta aceasta, toate se simțeau în țipetele 

„lui. Mi-era teamă să nu moară, aşa era de agitat. Dacă 
aş îi avut îndoială asupra faptului că este sau nu înnăscut 
sentimentul dreptăţii în om, exemplul acesta mar fi con- 

. 

vins. Sunt sigur că dacă i-ar fi căzut pe mână un cărbune 
"aprins, l-ar fi supărat mai puţin decât această lovire 
uşoară, dar dată cu intențiunea: hotărită de a-l ofensa. 

152. Trebue să avem mare biăgare de scamă asupra 
acestei înclinări a copiilor spre supărare, necaz, furie, 
Boerhaave 85) socotește că boalele lor sunt mai ales de 
natură convulsivă, fiindcă ei au capul mai-mare în pro 
porţic şi sistemul nervos mai întins decât adulţii şi-de a- 
ceea sunt mai susceptibili de: iritaţie. Depărtaţi de ci cu 
cea mai mare băgare de seamă servitorii cari îi necăjesc, 
cari îi supără, cari îi fac nerăbdători. Aceştia le fac de o 
sută de ori mai.rău decât asprimea aerului sau schimba- 
rea anolimpurilor. Câlă vreme copiii vor întâmpina re- 
zistență numai în lucruri şi nu în voința altora, nu .vor' 

„deveni nici răsvrăliţi nici supărăcioși şi-şi vor păstra 
„mai bine sănătatea. Aceasta este o pricină pentru” care 
copiii din popor, fiind mai liberi și mai ncatârnaţi, sunt 
în deobşte mai rar infirmi, mai rar slăbuţi, decât aceia 
pe care pretindem că-i creştem mai bine,- contrariându-i 

86) Iermann DBoerhaave (1668— 1738), anul din cei mai vestiți 
medici din veacul XVIII, a fost profesor la Leyda şi vestit ca 
practicant. -A scris un mare număr de opere mai toate. în lalinește, 

*
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PUZ) necontenit; dar să băgăim de seamă totdeauna deosebirea 
ce este între a-i asculta şi. a nu-i contraria. 

153. Cele dintâi plânsete ale copilului sunt rugăciuni; 
dacă nu băgăm de seamă, ele se fac porunci: ei încep prin 
a cere ajutor şi sfârșesc prin: a porunci. Astfel, din pro- 
pria lor slăbiciune, vine întâi sentimentul că ci ţin tot- 
deauna de alţii, apoi vine ideca de stăpânire 87); dar fiindcă 
această idee, se desvoltlă mai mult din pricina noastră 
decât din pricina nevoilor lor, vom vedea cum ies la 
lumină efectele morale a căror cauză imediată nu este în 
natură. De aceea va trebui, chiar dela prima copilărie, 

-Să băgăm de seamă care este intenția ascunsă care ho- 
UL gest sau un țipăt. e . 

54.) Câna copilul, silindu-sc, întinde mâna- spre un 
ără să spună. nimic, el crede că poate ajunge o- 

biectul, pentrucă nu-şi dă seama de depărtare, greşeşte; 
când însă plânge şi ţipă întinzând mâna, nu mai greşeşte 
în privinţa depărtării, ci comandă, obiectului să se apro- 
pie sau nouă să i-l aducem. In -primul caz, duceţi-l înce; 
tincl spre obiect; în al doilea, nici să nu vă arătați că-l 
înțelegeți. Cu cât va striga mai tare, cu atât să-l ascultați 
mai puţin. Se cade să-l învățați din vreme să nu porun- 
cească nici oamenilor, căci nu e stăpânul lor; nici lucru 
rilor, căci acestea-nu-l aud. De aceea, când un copil do- 
reşte ceva şi vede că vreți să i-l daţi, e mai bine să-l du- 
ceţi lângă obiect decât să aduceţi obiectul lângă el; din 
acest fapt cl va irage o încheiere potrivită cu vârsta 
lui și pe care nu e chip să i-o siigerezi altfel. 

_155. Abatele Saint Pierre 88) zicea că oamenii sunt 

   

   

  

87) Locke „Cugetări asupra educației” ($ 106) zice: „Am a- iras atenţiunea asupra faptului că copiii iubesc libertatea și de aceea lrebue să-i lași să facă lucrurile la cari au tragere de inimă, 
fără să-i silești în vreun chip. Adaug acum că copiii iubesc cevă şi mai mult decât libertatea: este puterea de a fi stăpâni. Această înclinare este izvorul tuturor pornirilor viţioase pe cari le înlâmim! -- da ei în mod obişnuit”. . . - 

58) Abatele Carol Ireneu Castel de St. Pierre (1655—1745; „era un bărbat renumit prin blândeţea caracterului și libertatea ve- . derilor sale. Amic cu Fontenelle, a fost ales membru al Academii 

.
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niște copii mari; am putea numai pe copii oameni mici. 
Aceste propoziţiuni, dacă le iei: ca pe aforisme, sunt adevă- 
rate; ca principii, au nevoie să fie lămurite. Dar când 
Hobbes89) zice că omul rău este un copil voinic, spune 

“ceva contradictoriu. Răutatea vine din slăbiciune: copilul. 
e_rău tocmai fiindcă este slab; faceţi-l “tare şi va îi bun. 
Acela care ar putea să facă orice, war face rău niciodată. 
Din toate atributele divinității atotputernice, bunătatea 
este aceca fără de care nu ne-am putea-o. închipui. Toate 
popoarele cari au crezut în două principii, au socolit tot- 
deauna răul ca inferior binelui, căci altfel ar fi făcut o 
presupunere absurdă. RE 

156. Numai raţiunea me învaţă să cunoaştem binele 
şi răul. Conştiinţa, care ne îndeamnă să iubim pe cel din- 

  

„tâi și să urîm pe celălalt, — deşi este independentă de 
rațiune, nu se poate desvolla fără ca. Inainte de vârsta 
ațiunii, facem binele şi răul fără să ne dăm seama. In ac- 
iunile noastre nu este moralitate, deși poate să fie câte- 
odată în aprecierea acțiunilor altora cu privire la noi. 
Copilul vrea să miște din loc tot ce vede; sparge, strică 
orice lucru pe care pune mâna; apucă o pasăre cum ar 
apuca o piatră şi o sugrumă fără să ştie ce face. 
„157. Şi pentru ce? Filozofia ne va spune mai întâi 

că sunt vițiuri naturale cari îi îndeamnă la aceasta: mân- 
-dria, spiritul de stăpânire, amorul propriu, răutatea o- 
menească. Ar putea să adauge un lucru: sentimentul slă- 
biciunii sale va sili pe copil să facă acțiuni de forță, 

u pentru ca să se convingă singur că are forță. Uitaţi-vă a- 

„Hranceze în. 1695 fără să fi scris nimic. După ce trecuse de 50 da 
ani, a început diferite scrieri politice şi economice. Sallwărk spune 

„că Rousseau a avut mult timp intenţia de a face o ediţie pre 
scurtată a” operelor acestuia. Indemnul la aceasta l-a primit în casa 
d-lui Dupin. Cu pasajul de sus lrebue să se compare discursul 
lui Rousseau asupra inegalității par. 33—35. , ” 

89) Tomas Hobbes, mare filozof englez (1588—1678) recun : 
moaște în chestiile elice şi politice că cel mai puternic îndemn 
sunt pasiunile oamenilor. Lui i se atribue maxima omul este lup 
peniru om; adică starea firească a omenirii este starea de luptă,
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cum la bătrânul neputincios și schilod, ajuns prin tre- cerea anilor la o slăbiciune de copil: nu numai că stă ne- mișcat şi liniștit, dar ar voi ca şi împrejurul lui toate să lie tot ca cl; cea mai mică schimbare îl turbură şi-l umple de grijă, ar dori să vază o linişte deplină în toată lumea. Cum se poate ca aceeaşi slăbiciune unită cu ace- leaşi porniri să producă în două vârste diferite nişte ur- mări cu totul deosebite? Alta trebue să fie pricina primi livă. Şi această pricini o găsim în starea fizică a celor doi indivizi. Principiul aclivilății se desvoltă întrunul, se stinge în celalt; unul e pe cale de formaţiune, celalt pe cale de distrugere; unul merge spre viaţă, altul spre moarte. Aclivitatea câtă mai rămâne la bătrân, se strânge oarecum în lăuntrul lui; la copil ec mai multă activitate decât trebue şi se restrânge în alară, lui i se pare că are atâta vieață încât poate să învieze tot -ce-l înconjoară. Tot una este că strică sau că drege; vorba ce să schimbe Starea de lucruri şi orice schimbare este acțiune. Nu ire- buc să zicem că din răutate copilul e mai înclinat să strice; pricina «e alta: acţiunea prin care se lucrează ceva este totdeauna înceată, ceeace distruge e mai repede şi aceasta se potriveşte mai mult cu vioiciunea copilului. 
158. Creatorul, dând copiilor acest principiu activ, a îngrijit ca el să nu le lie vătămător şi le-a dat puţină pu- tere ca să le pună în practică. Indată însă ce copiii văd _Că persoanele din jurul lor le pot servi ca instrumente pe “cari. ci să le pună în mișcare, le întrebuințează pentru a-şi mulţumi înclinările și a-şi înlocui propria lor slăbi- ciune. Astfel devin ei Supărători, tirani, poruncitori, răi, nepotoliţi, şi nu din pricina unui spirit natural de stă- pânire, ci pentrucă se învață aşa. Nu € nevoie de o lungă experiență ca să înţelegi că este plăcut să lucrezi. cu mâinile altuia şi să deschizi numai Sura pentru ca să pui în mişcare lumea întreagă. 

159. Mărindu-se, copilul dobândeşte putere, începe să aibă mai puţină teamă, nu mai e așa de neastâmpărat, se deprinde a se închide mai mult în sine însuşi. Sufletul şi corpul ajung la oarecare echilibru şi natura ne cere
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numai atâta mișcare câtă este necesară pentru conserva- 
rea noastră. Dorinţa de a porunci nu dispare însă odată 
cu trebuința care a născut-o, amorul propriu este deş- 
teptat, apoi întărit prin obişnuință. Asltel, în locul tre- 
buinţei vine tantazia; astfel, se formează cele dintâi ră- 
dăcinjzale prejudecăţilor şi ale vanităţii. 

60./Cunoscând principiul, vedem bine punctul unde 
părăsher calea naturii. Să cercetăm ce este de făcut ca să 
rămânem pe această cale. 

> 161. Nu numai că mau puteri de prisos copiii, dar 
ivau nici măcar îndestulătoare pentru tot ce 16 cere natura, 

| Prebuc deci -să-i lăsăm să întrebuințeze' toate cele pe . 
« cari le-a dat nalura şi de cari ei. nu pol să abuzeze. 
| Aceasta <c primă maximă. | 

162. Trebue să-i ajutăm și să împlinim ce le lipsește, 
Jie ca inteligență, fie ca forță, în ce privește trebuinţele 
[izice. 

A doua maximă. | - 
163. În ajutorul ce le dăm, să ne mărginim la ceeace 

este în adevăr folosilor, fără să ținem socoteală de fan- 
lazii ș: dorințe neraţionale, căci faniazia, nefiind un lucru 
natural, nu-i va chinui dacă nu le-o vom fi- deșteplal. A 
treia maximă. | N 

164. Să studiem cu. băgare de seamă vorbirea și sem- 
nele lor, pentru. ca, profilând- de vârsia în care ei nu 
știu încă să se prefacă, să pulem deosebi în cererile lor 
cari sunt cele ce vin cu adevărat dela natură și cari sunt 
cele ce vin din caprițiu. | 

Inţelesul -acestor. regul= este: să dăm copiilor 
mai niiiltă libertate adevăralii și mai puțină deprindere de 
a porunci, să-i lăsăm mai mult să-și faci singuri lrebile 
decâl să ceară să i le facă alții. Astfel se. vor deprinde 
din vreme să-şi potrivească dorinţele cu puterile şi.nu vor 
simţi aşa de tare lipsa lucrurilor cari nu vor fi în puterea 
lor de a le dobândi. - a 

166. Iată dar încă un motiv nou Şi foarte insemnat 
pentru ca să lăsăm corpul şi membrele copilului cu lotul 
libere. Să avem numai grijă să nu fie în primejdie de a
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cădea și. să nu-i lăsăm în mână lucruri cu cari sar. 
putea răni, ; - Mi 

_+ 167. Negreşit, un copil care va avea corpul și bra- 
țele libere va plânge mai puţin decât unul care e strâns 
într'o faşă. Dacă are numai trebuințe naturale, nu va 
plânge decât numai atunci când suiere şi aceasta e un 
mare câştig, căci ştii anume momentul când are nevoie 
de ajutor și că nu trebue șă întârzii nici un moment, dacă 
se poate. Dar dacă nu poţi să-i înlături suierinţa, fii li- 
niștit, nu-l mângâia ca să-l potoleșşti, căci mângâierile nu-i 
vor potoli durerea, dacă o are; însă el îşi va aduce aminte 
de ce trebue să facă pentru a îi mângâiat și, dacă va reuşi . 
odată să te facă să te ocupi de el numai după pofta lui, 
atunci totul, e pierdut; sa făcut stăpânul tău. | 

„168. Dacă li se stânjenese mai puțin mişcările, copiii 
plâng mai puţin. Dacă ești supărat mai puţin de plânsul 

- lor, te vei necăji mai puţin ca să-i faci să tacă. Fiind a- 
meninţaţi sau alintaţi mai rar, se vor deprinde mai puţin 
a îi fricoşi sau a fi încăpăţânaţi; vor rămânea astfel în 
siarea lor naturală. Lăsând pe copii să plângă, mai rar 
se întâmplă să aibă hernii (surpături) decât grăbindu-te 
să-i potolești şi dovadă despre aceasta e faptul că copiii 
cei mai neglijaţi sunt mai puțin expuşi decât ceilalți. 
Nu vreau să zic că e bine să neglijezi pe copii; din po- 
trivă, e bine să.iei înaintea trebuințelor lor și să maş- 

-tepţi să ţipe ca să le afli. Nu vreau ca iîngriijrile ce li se 
dau să fie rău înţelese. Cum vreţi ca: copiii să nu plângă, 
când văd „că plânsul lor le serveşte la atâtea lucruri? 
Văzând că tăcerea lor e foarte preţuită de părinţi, încep 
să o economisească. Și plâng mereu şi aşa de mult în- 
cât părinţii lor nu mai știu ce să le facă. și astfel, plân- 
gând fără succes, copiii se istovesc şi se ucid%). 

169. Dacă un copil, care nu e nici legat nici bolnav 
şi nici nu simte lipsă de vre-un lucru necesar plânge 

N 

90) Rousseau zica: ci'se sinucid. Se gândește, observă Sal- 
Iwirk, numai la pericolul pentru copii de a-şi provoca hernii prin= 
tun strigăt peste măsură de tare,
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mult, pricina este sau obişnuința sau încăpăţânarea. Nu - 
„natura îl deprinde cu aceasta, ci doica; ea nu are răb- 
dare să lase pe copil să plângă când plânsul nu are o 
pricină serioasă, ci îi dă numaidecât ceva ca să tacă şi 
uită că, dacă-l face aşa să tacă azi, va plânge mâine 
mai mult. 

170. Singurul chip de a vindeca pe un copil de a- 
cest obicciu este să nu dai nicio băgare de seamă. Nimeni __ 
nu vrea să facă o muncă zadarnică, nici chiar copiii. Fi 
sunt foarte încăpăținați, în cererile lor; dar, dacă aveţi 
stăruință mai mare decât încăpățânarea lor, atunci ei îşi 
iau seama şi nu vor mai reîncepe. Cu acest chip îi 
sculim de multe lacrimi şi-i învăţăm să le verse numai a- 
tunci când îi sileşte durerea. 

171) De altfel, când plâng din capriţiu sau din în- 
căpățănâre,. un mijloc sigur ca să-i potolin este să le 
arătăm un obicct plăcut şi bătător la ochii, care să-i facă 
să uite că aveau de gând să plângă. Multe doici sunt foarte - 
pricepute în această artă, care, condusă înțelepțeşte, este 

„iolositoare. Insă trebue neapărat ca copilul să nu bage 
de seamă intenția de a-l opri din plâns; să se bucure, 
crezând că nu te gândeşti la el; în privința aceasta doi- 
cile sunt neîndemânatece. , 

172. In deobşte copiii sunt înţărcaţi prea de vreme. 
Ieșirea dinților arată timpul când trebue să-i înțărcăm şi 
această ieşire este de obiceiu grea şi dureroasă. Atunci 
copilul, printr'o pornire de care nu-şi dă seama, duce 
mereu la gură orice obiect are în mână, cercând să-l mes- 
tece. Cei mai mulţi cred că-i venim în ajutor, dându-i să 
se joace cu. vreun corp tare, ca fildeșul sau altceva. 
Socolesc că este o greşeală. Frecând de gingii aceste cor- 
puri tari, în loc să le înmuiem, le facem osoase, le întărim' 
și -pregătim o plesnitură mai grea şi mai dureroasă. Să 
observăm ce povară dă instinctul. N'ai să vezi niciodată 
pe căţei deprinzându-se să apuce cu dinţii lor tineri 

z
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bucăţi de fier, pietre, oase, ci bucăţi de lemn, de piele, da 
cârpă, lucruri moi cari lasă să se imprime dintele pe ele. 

173. Nu ne mai place să fim simpli în nimic nici chiar faţă de copii. Vrem clopoței de argint, de aur, de 
mărgean, cristaluri bine cioplite, jucării de preţ; tot lu- 
cruri nefolositoare, şi primejdioase. Nu trebuesc ase- 
menea lucruri. Nici clopoței, nici beţişoare de strâns 
în dinți, ci mici ramuri cu fructe şi cu îrunze, o 
bucată de mac în care se aud sunând seminţele, o rădăcină 
de lemn dulce), pe care-l poate. suge şi mesteca; îi 
vor îi tot aşa de plăcute ca şi fleacurile cele scumpe şi 
nu vor avea neajunsul de a-l învăţa cu luxul chiar dela 

"naştere. 

4 

174. S'a constatat că „papa” %) nu cste o hrană prea 
sănătoasi. Laptele fiert şi făina crudă fac multă sabură 94) 
şi nu priese stomacului. In papă făina e mai puţin coaptă 
decât în pâine şi nu e nici dospită; de aceea -papara 5%) 
şi orezul cu lapte mi se par mai bune. Dacă vrem numai. 
decât să-i dăm papă, atunci făina să fic mai înainte prăjită 
puţin. In provincia mea se. face din făină prăjită astfel 
o supă foarte plăcută și foarte sănătoasă. Supa de carne 
și supa de zarzavat sunt de asemenea o hrană slabă, de 
care să ne folosim cât mai puţin. Trebue întâiu ca copiii 
să înveţe a mesteca; cu acest chip vom face să iasă mai 
lesne dinţii. Când încep să înghită, sucurile din gură! 
ameștecate cu mâncărurile înlesnesc mistuirea, | | 

Le voiu da întâi să .mestece fructe uscate, 
coji. Le voiu da să se joace cu bucăţi de pâine tare sau 

  

92) Am tradus, după dicționarul botanic al lui Z. Panţu, cu- 
vântul francez reglisse, - “ 

93) Am tradus cu acest cuvânt copilărese uzitat ']a ţară 
cuvântul francez bouilli pe care în dicționarul de Aaron, Poenaru - 
și Hill îl găsesc tradus aşa: „un fel de mâncare cu lapte şi făină. 
ce se dă copiilor mici: colărezi”, 

94) Cuvântul acesta e explicat astfel în dicţionarul lui Aaron: 
„Suc ce se produce în primele maţe din rea mistuire?, : 

99) Am tradus cuvântul francez panade: supă de pâine (dic- 
ționarul citat). 

. A
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pesmcţi, în felul celor ce se numesc în Piemont „grissini”. 
Inmuind pâinea aceasta în gură, ar ajunge să înghită 
-puţintel, dinţii ar ieşi şi Sar pomeni înțărcaţi fără să 
băgăm de seaamă. Ţăranii au de obiceiu stomac foarte bun 
şi nu înțarcă copiii cu mai mult meșteșug. 

176. Copiii aud vorbind de când se nasc. Le vor- 
bim înainte ca ei să înţeleagă ce le spunem, înainte chiar 
ca ei să poală imita sunetele auzite. Organul lor greoiu 
se deprinde încet-încet cu imitarea sunetelor lor aşa bine 
deosebite cum le auzim noi. Nu e rău ca doica să înve- 
selească pe copil cu cântece vesele şi variate; dar nu-mi | 
place obiceiul de a-l .ameţi mereu cu o sumă de cuvinte + 
de prisos, din cari el nu înțelege decât tonul cu cari sunt 
rostite. Aş voi ca primele articulaţiuni pe cari le aude 
cl să fi ră rare, ușoare, distincte, repetate des, şi vorbele 
pe cari le CDI SH fiE TIE IE ODiGGlE SEASIDIIE cari” 
să se poată întâi arăta copilului. Nenorocitul obiceiu de 
a întrebuința cuvinte pe cari nu le înțelegem, începe mai 
de vreme decât ne-am gândi. Școlarul în clasă ascultă pa- 

„ lavrele institutorului precum asculta, când era în faşă, . 
trăncănelile doicii. Cu acest chip ajungem să-l înv: ajiim 
să nu înțeleagă nimic. 

177. Multe refiexiuni se nasc când ne gândim la for- 
maţiunea vorbirii şi la cele dintâiu vorbe ale copiilor. Orice 
vom, zice însă, copiii vor învăţa în acelaşi chip să vor- 
bească şi toate discuţiile filozofice nu sunt aci . de nici un 

“"iolos. - _* Sa 
“178. Mai întâiu cei au, ca să zic aşa, o gramatică a 

vârstei lor şi sintaxa lor are regule mai generale, decât 
a noastră. Dacă băgăm' de seamă, ne vom mira de exacti- 
tatea'cu care urmează nişte analogii greşite, dacă voiţi, dar 
foarte regulate, ciudate numai pentrucă sunt prea aspre 
sau pentrucă auzul nu le admite. Am auzit pe un părinta . 
care certa pe copilul său fiindcă zicea: „suni acolo multe . 
văci”. Acest copil urma analogia mai bine decât sra- 
maticii, pentrucă, dacă zici fară-țfări, barcă-bărci, vamă. 

i
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vămi, de ce m'ai zice și vacă-văci? 9). Este o pedanterie nesuterită şi o grijă de prisos să îndreptezi pe copii când 
fac asemenea greşeli în contra uzului limbii, căci 'se vor îndrepta singuri cu timpul. Vorbiţi întotdeauna exact îna- intea lor, faceţi aşa ca să le placă să stea de vorbă cu voi 
mai mult decât cu. oricine şi fiți siguri că, pe nesimţite, 
vorbirea lor se va îndrepta după a voastră: fără să-i fi ținut vreodată de rău. 

179. Un alt abuz, mai important şi care nu e mai 
puţin lesne de prevenit, este acela că vrem să-i fa- 
cem s: vorbească prea de vreme, ca şi cum ne-ar fi.teamă.- că n'o să învețe singuri să vorbească 1). Această grabă nedibace produce un efect tocmai dimpotrivă: vorbesc 
mai târzui, mai confuz. Pentrucă se dă mare atențiune 
la tot ce spun, ei nu mai caută să articuleze bine, ci dabia 
deschid gura; din pricina aceasta unii rămân în toată 
vieața lor cu un cusur de pronunțare şi cu o vorbire 
confuză care-i face aproape neinţeleşi. 

180. Am trăit. mult printre țărani şi mam auzit nici- 
odată pe vreunul să pronunțe pe r din gât, nici bărbat 
nici femeie, nici fată, nici băiat. Din ce pricină? Este făcut 

  

N 
96) Fiindcă traducerea aceasta este, în primul rând, destinată 

acelor ce nu curiose limba îranceză, am înlocuit exemplul dat de Rousseau cu unul auzit dela copiii români. Acestor cititori nu le-ar "îi servit la nimic să găsească o chestie subtilă de gramatică franceză. 
Mă cred însă dator ca, aci în notă, să dau și exemplul din original, 

Copilul era certat fiindcă zicea: Irai-je-l-y? „Se vede — zice „Rouseau — că acest copil urma analogia mai bine decât gramaticii 
„noştri; căci, dacă se zice vas-y, de ce nu sar zice şi irai-je-l-y ? „Observaţi apoi cu ce iscusință s'a ferit de hiatul din îrai-je-y sau »Y-irai-je. E vina bietului copil că noi, fără rost, am scos din-frază . „adverpul delerminativ y, fiindcă nu şliam ce să facem cu el? — Mai pot adăoga, pentru o mai deplină lămurire a chestiunii, încă un. exemplu din observaţie proprie: Participiul verbelor este adesea «schimbat de copii sub intluenţa analogici: am dregat (ca: am mâncat) în loc de am dres, , 

97) Sallwiirk aduce observaţia lui Buffon care, din contră, crede că copiii cari învaţă târziu să vorbească, nu vorbesc niciodată așa de uşbr ca ceilalți; aceia cari învaţă de timpuriu a vorbi sunt în stare, înainte de a sfârşi al treilea an, să înveţe a citi, Vezi $ 189,
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. 
altfel gâtlejul țăranilor decât al nostru? Nu, dar sunt 
deprinşi altfel. In faţa ferestrai mele este o moviliţă pe 

care se adună să se joace copiii din partea locului. Deşi - 
sunt destul de departe de mine, deosebesc foarte bine tot 

ce spun şi adesca am de făcut însemnări folositoate pen- 
tru această scriere. In toate zilele urechia mă înşeală în 
privința vârstei lor; aud glasuri de copii de 10 ani, mă 
uit şi văd copii de trei-patru ani. Nam făcut numai cu ex- 
periența” aceasta; orăşenii cari vin să mă vază şi pe cari 
îi întreb, fac şi ci tocmai âceeaşi greşeală. 

181. Greşeala se explică uşor: până la cinci-şase 
ani, copiii din oraşe trăesc în odăile lor cu o guvernantă 
şi e destul să mormăe ca să fie auziţi. Cum au mişcat bu- 
zele, îi ascultiun. Le spunem cuvinte pe cari le repetă 
rău și, dându-le mare atențiunc, persoanele cari sunt 

în jurul-lor mai mult ghicesc ce vor să spună decât aud 
ce spun 9%). . 

182. La ţară e cu totul altceva. Ţăranca nu stă tot= 
deauna lângă copil;. astfel el: este silit să se deprinză a 
vorbi lămurit și tare ca să fie auzit. La câmp, copiii, fiind 
risipiţi, depărtaţi de părinţi şi de alți copii, se deprind 
să vorbească de departe şi să-și măsoare puterea glasului 
după depărtarea la care se află acei cărora li se adresează. 

Aşa se învaţă cu adevărat o bună pronunțare, nu-bâlbâind 

câleva sunete la urechia unei guvernante care ascultă cu 

băgare de seamă. De aceea, când întrebi pe un copil de 

țăran; poate că ruşinea îl împicdecă de a răspunde, dar 

ce spune, spune lămurit. Copilul orăşeanului are nevoie 

de servitoare, care să tălmăcească peeace mormăc, între 
dinţi 9%). 

98) Sallwirk aduce observaţii lui Formey (Anti. Emil p. 33).' 
Acesta neagă că acest abuz sar fi răspândit cu adevărat, cel puţin 

"în jurul său; însă el adaogă, glumind, că în tot cazul pentru 
pariziene mar "fi un exercițiu prea bun dacă sar deprinde să co 
mande un batalion. Aluzie la- $ 186. 

93; Sunt şi excepţii. Adesea, copiii pe cari de abia îi auzi, 
devin mai târziu foarte gălăgioşi. Dar dacă ar fi să mă ocup de 
toate amănuntele, maş mai isprăvi. Cititorul priceput va înţelege că



Cartea |. p 
164 

183. Mărindu-se, ar trebui să scape de acest cusur - băieţii în colegii, iar fetele în pensioane; în adevăr, copiii cari au urmat în şcoli vorbese mai desluşit decât aceia “cari. au fost totdeauna crescuți în casa părintească. Dar „e un lucru care-i împiedecă dz a dobândi o pronunțare așa de lămurită ca a țăranilor; nevoia de a învăţa mult pe din-afară și de a recita cu glas tare ce au învăţat. In- văţând lecţiile se obişnuesc să borborosească, să pronunțe cu neglijență și rău. Recitând, e şi mai rău; caută vorbele, tărăgănesc şi lungesc silabele, căci, dacă memoria slăbeşte, şi limba bâlbâe. Astfel se contractă sau se păstrează greşe. lile de pronunțare. Se va vodea mai departe că Emil al meu nu va avea aceleași cusururi sau nu le va avea din aceleași cauze. ! 
"184. Recunosc că. poporul şi sătenii cad într'o altă! „extremitate; vorbesc totdeauna mai tare decât trebue; 

i, 

d 

| 
i 

== 

pronunţând . foarte exact, au articulațiuni puternice și aspre, au accente prea tari, 'aleg rău cuvintele, ș. a. | 185. Dar, întâi, această greşeală mi se pare mai puțiu rea decât cealaltă; cea dintâi lege a vorbirii este a fi auzită, deci cea mai mare “greșeală ce poate să facă ci- neva este să vorbească aşa ca să nu fie auzit. A căuta să nu pui accent în vorbă, 'este a căuta să iei irazelor graţia şi energia. Accentul este sufletul vorbirii, îi qă sentiment şi adevăr. Accentul minte mai puţin decât vorba; poate din această pricină, oamenii bine crescuţi se tem de el așa de mult. Din obiceiul de a spune totul pe acelaşi ton, a venil acela de a râde de oameni fără ca ci să bage de seamă. După ce înlătură accentul, obişnuesc unii, mai ales, tinerii dela curte, să 'ia chipuri de pronunțare ri- dicule, afectate şi Supuse modei. Această schimonosire a vorbirii. și a ţinutei face de obiceiu ca Francezii să :fie respingători şi neplăcuţi celorlalte naţiuni. In loc de a 

  

excesul şi lipsa cari vin din acelaşi abuz sunt de o polrivă îndreptate prin metoda mea. Socot că aceste două maxime irebuc să fie ne- despărțite A_fotdeauna destul; — niciodată, prea multă Din prima urmează neapărat a doua. Cota tonale E
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pune accent în vorbirea lor,'ei pun o modă de pronunțare. 
Cu acest chip nu faci pe cineva să te privească cu bună- 
voinţă. ! 

, 186. Toate aceste mici cusururi de vorbire pe cari ne 
temem să nu le aibă copiii, nu sunt de mare însemnătate, 
se pot preveni şi îndrepta cu mare ușurință. Celelalte însă, 
cari fac vorbirea surdă, confuză, timidă, cari vin din cri- 

> tica necontenită a tonului, dintr'o alegere prea îngrijită a 
cuvintelor, acelea nu se îndreptează niciodată. Un om care. 
a învăţat să vorbească numai în strade înguste nu va fi 
auzit în fruntea unui batalion şi nu va impune poporului 
cu ocazia unei răscoale. Invăţaţi pe copil să vorbească - 
întâi cu bărbaţii, vor şti ei să vorbească pe- urmă, dacă 
vor voi, şi cu femeile. | 

187. “Dacă veţi creşte 'copiii voştri la ţară în mijlocul“ 
„_Ssimplicităţii ţărăneşti, ei nu se vor deprinde cu bâlbâiturile . 
"coniuze ale copiilor din oraşe. Ei nu vor contracta nici 
tonul nici expresiile săteşti sau le vor pierde lesne, dacă 
le vor şi deprinde, căci învățătorul lor trăind cu cei .dela 
naştere și din zi în zi mai apropiar de ci, va preveni 
sau va şterge, prin corecțiunea vorbirii" lui, greșelile vor- 

„o birii- ţărăneşti. Emil va vorbi o iranțuzească tot aşa de 
curată ca mine, dar o va vorbi mai deslușit şi va articula 
mai bine decât mine. 

188. Copilul care vrea să: vorbească trebue să i asculte | 
numai cuvintele pe cari le 'poate înţelege și să spună nu- 
mai pe-acelea pe cari le poate articula.. Silinţele pe cari 
Și le dă întru aceasta, îl fac să repete aceeaşi -silabă ca 
şi cum Sar deprinde s'o pronunțe mai bine. Când în- 

„cepe .să bâlbâiască, nu vă siliți prea mult să ghiciţi ce 
spune. Dacă-l deprindeţi să fie ascultat totdeauna, îl de- 
prindeți să poruncească, şi copilul nu trebue să aibă. ase- - 
menea deprindere. Să ne. mulțumim a-i da cu băgare dd 
seamă ce-i trebue; iar el să se silească a ne face să înţe- 
legem ce mai rămâne. Cu atât mai puţin e trebuinţă să ue 
grăbim a-i cere să vorbească: va vorbi el singur pe măsură 
ce va simți nevoie. „. 

189. E adevărat, se observă că aceia cari  îmcep să
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vorbească foarte târziu nu vorbesc niciodată aşa de des- luşit ca ceilalți. Să nu credem însă, că, din pricină că au vorbit târziu, organul lor rămâne greoiu, ci: tocmai dimpotrivă, pentrucă Sa născut cu un organ sreoiu, în- cep să vorbească târziu. Altiel, de ce ar vorbi mai târziu - decât ceilalţi ? Au ci mai puține prilejuri de a vorbi sau sunt siliți la aceasta mai puţin? Dimpotrivă, această întârziere, îndată ce a fost băgată de seamă, produce în grijorare și copilul e îndemnat mai mult să vorbească decât acela care a putut să articuleze mai din vreme. Și această: grabă, rău înțeleasă, poate să facă şi mai încurcată vor= * birea lui, pe când, dacă war fi fost atâta stăruință, el ar Îi avut vreme să se perlecţioneze,. - | 190. Copiii pe cari îi silim prea mult să vorbească mau vreme nici să înveţe a pronunța bine, nici a înţelege bine ce-i punem să zică. Din potrivă, când îi lăsăm în pace, ci se deprind întâi cu silabele cele mai uşoare de pronunțat şi, dând prin gesturile lor, oarecare înţeles acestor. silabe, ci ne spun întâiu vorbele lor şi pe urmă primesc pe ale noastre. De: aci urmează că primesc pe acestea, după ce: L-au înţeles, căci mnetiind siliți să le întrebuințeze, încep să observe ce înțeles le din şi, când. sau desluşit, -atumci le adoptă şi ci. | 191. Cel mai mare rău ce urmează din graba cu care facem pe copil să vorbească înainte de vreme, nu e acela că primele noastre vorbiri mau niciun sens pentru el, ci este că au alt înțeles decât a] nostru, fără să băgăm de seamă: Astfel, pe când se pare că ne răspund foarte exact, ci vorbesc fără să me înțeleagă şi fără să-i înțelegem. Din asemenea pricină vine surprinderea produsă câtea odală de. vorbele lor, cărora le dăm alt înţeles decât „cel. pe care li-l dau. ci. Nebăgarea noastră- d& seamă la înţelesul adevărat pe care-l dau copiii cuvintelor, este — după părerea .mea — cauza primelor lor greşeli. Aceste „greşeli, chiar după ce s'au îndreptat, influențează asupra felului lor de gândire în tot restul vieții. Voiu avea ocazi- ung/îi cele ce urmează să lămurese aceasta prin exemple. 192.) Restrângeţi deci, pe cât e cu putință, vocabu- Ss 
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larul copilului. Este un mare neajuns să aibă mai multe 
cuvinte de cât idei, să ştie spune lucruri pe care nu le poate 
cugeta. Cred că una din pricinele pentru care ţăranii au 
în genere spiritul mai just decât orăşenii, este că dic- 
ționarul lor e mai restrâns. Au puţine idei, dar le com- 
pară foarte bine. - 

193. Primele progrese ale copilăriei se fac mai toate 
deodată. Copilul învaţă să vorbească, să mănânce, să 
aimble cam în acelaș timp. Aceasta este, propriu vor= 
bind, prima epocă a vieţii. Inainte nu este mai mult 
decât era în sânul mamei: mare nici un. sentiment, nici 
o idec, Vabia are simţiri... Nu simte nici propria sa exis= 

"tenţă: vivil et est vitae nescius ipse suae 190 - 

100) Ovidiu, riste, 1. 3, (A'ota autorului), Pe româneşte ; „Trăeşte şi nu-și dă seama singur de viața sa”. Sallwărk observă că în context pasagiul are aproape alt înțeles decât cel cai dă 
Rousseau. La Ovid e vorba de acela care e lovit de trăsnet, care mai irăcşte încă, dar ce lipsit de orice sensibilitate, 

Traducătorul german aduce observaţia lui 'Raumer: „Multe din aceste păreri ale lui Rousseau în privinţa educaţiei în prima co- pilărie, au găsit cu drept cuvânt aprobare, deşi ele au condus din . când în când la extravaganţe, mai ales prin faptul că au voit unii să trateze copii francezi, germani, etc. ca tineri sălbateci, lăsândurii totuşi în acelaşi mediu de viață. Mici prinți alergau desculți”, 

4
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CUPRINSUL 

A doua parte a vieţii (1). Plânsul şi vorbirea (2—3). Dcorinderea 
de a îndura durerile (4—5). Invăţatul umbletului (6—7). Iubirea 
de copii (8—14). 'Fericirea şi nefericirea; trebuinţele şi putinţa de a 
le satisface (1529), Adevărata liberiate şi aplicarea ci la educaţie; 
'raporiul dintre om. şi natură i_(30—37), | Excesul de severitate şi excesul 
de indulgență (38-50): Greşeala de a raţiona cu copii prea mici 
(51—55). Fermilatea în educaţie (56-—57). Emulaţiunea; libertatea; 
pedeapsa (58—60). Viţiile ce vin dela natură și cele ce vin dela 
societate (GL— —63). = Simplitatea în - educaţie (64—65).* Educaţia ne- 
salivă (66—71), Puterea exemplelor în educaţie (72), Viaţa în mij- 
locul naturii (73). Educaţia prin fapte, mu prin vorbe (71—80). 
Noţiuni despre raporturile dintre oameni. Proprietatea (81—92). Pri- 
mele viţii: minciuna (93—100). Uşurinţa de a făgădui: predica In9- 
ralei; dărnicia (101—107). Principii de morală ce se pot da copiilor 
(108—109); Inteligența copilului în această vârstă nu e primitoare 
de cunoştinţe (110—118). Invăţarea limbilor străine (119-123). Gea- 
gralia (121—125). Istoria (126—132) . Învăţarea pe din afară, Fabule. 
Morala fabulelor (133—147). Invăţăimântul citirii (118S— 11). Iarăşi 
metoda negativă (152—153). Educaţia corpului “condiţionează des- 
voltarea spiritului (15:1—161). Educaţia fără regule şi prin libertate 

-(162—169). Capriţiile copilului şi îndreptarea lor (170—183). Edu- 
caţia simțurilor (181—186). Desvoltarea corpului influenţează des- 
voliarea inteligenței (187—190). Imbrăcămintea copiilor (191—195). 
Deprinderea cu frigul (196—199). Somnul (200—206). Vindecarea lenci 
“(207—.208). Deprinderea cu 'durerile (209). Vaccinarea (210—319),
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Sporturi (213—214), Iarăşi educaţia simţurilor, Diferite exerciţii, Frica de întuneric (215—220). O întâmplare de acest fel (221—929), Cum se tămădueşte această Îrică (230—234), Pipăitul (235—239). Văzul. Educaţia. lui, Desenul. Geometria (240—264). Exerciţii complexe (265— 269). Auzul (270—272). Vocea; vorbirea; cântul (272—280). Gustul: hrana; alimeniaţia - copiilor (281—289), Alimentaţia, cu carne (290). Pledoaria lui Plutarh pentru regimul vegetarian (291—296). Simplitatea mâncărilor copiilor (297—298). Mirosul (299—302), “Sinaţul comun (303). Deosebirea între copiii crescuţi cu cărți şi cei crescuţi în mijlocul “naturii, Cele două tipuri. Ce sa realizat Prin metoda lui Rousseau până la 12 ani (301-395), Ă ' |
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Pedagogia lui Rousseau 

Această gravu ră, carea servit ca frontispiciu pentru cartea sa 
„Emil aminteşte câteva din teoriile lui pedagogice: alăptarea copilului 
de către mamă, desființarea feşei, lucrul manual, viaţa copiilor în 
aer liber, ele. Toată lumea aceasta se mişcă în jurul chipului lui 
Rousseau. :



îi. Aci este al doilea termen al vieţii; aci se ispră» 
veşte, propriu vorbind, copilăria, căci vorbele latinești 
„infans” şi „puer” mu sunt sinonime. Cel- dintâi are 
un înțeles mai restrâns decât cel de-al doilea: „infans” 
însemnează care nu poale 'vorbi!). Deaceea la scriitorul 
Valerius Maximus?) se găseşte expresiunea „puerum in- 

janiem” 3). Mă servesc însă de acest cuvânt (franțuzeşte 
enfani) după cum este obiceiul în limba franceză, până 
la vârsta: pentru care se dau alte nume 4). 

2. Când copiii încep a vorbi, ci plâng mai puţin. 
Acesta e un progres natural: în locul unei vorbiri, vine 
altă vorbire. Indată ce pot spune cu vorbe că suler, "de ce 
ar spune cu ţipele? atară numai de împrejurarea când. 
durerea este prea mare şi vorba n'o poate exprima. Dacă 
obișnuesc şi de acum înainte să plângă, vina e a per- | 
soanelor cari sunt împrejurul lor. Dacă Emil a putut 
spune odată „mă doare”, va trebui. să aibă dureri prea 
mari pentru ca să fie silit să plângă 5). i 

1) Înfans, dela verbul fari (a vorbi) are ca prim înţeles cel 
notat aci de autor; din acesta se desvoltă sensul de copil cu care îl 
ailăm în cuvântul francez enfant. i 

2) Valerius Maximus: istoric latin din timpul împăratului Ti- 
beriu (14—37 după Hr), . 

3) „Copil care nu vorbește încă”, Expresia aceasta se găseşte 
şi la alți autori, chiar la Cicerone şi la' Horaţiu din epoca clasică. 

4) In româneşte, exprimăm diferitele epoce ale vârstei prin 
cuvintele: făt, prunc, copil, adolescent, adult. 

5). Sallwirk notează că Locke ($ 111—114) este, în unele puncte,



N 
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3. Dacă copilul este slăbuţ, prea simţitor, şi în mod natural se apucă să: plângă pentru nimic, cu înlătur pri- „cina țipătului, făcându-l nefolositor şi fară urmare. Cât timp plânge, nu mă duc deloc la el; alerg îndată ce a tăcut, In curând îşi va face obiceiu să mă cheme tăcând sau cel mult printr'un singur strigăt. Copiii judecă sim- țurile lor numai prin efectele simțite ale semnelor. Altă “convențiune_ nu este pentru ei: oricât rău şi-ar face un „Copil, rar se întâniplă să plângă când e singur afară nu- mai dacă nu nădăjdueşte să-l auză cineva. ăi * 4. Cade, își face un cucuiu la frunte, îi curge sânge din nas, își taie degetele: eu nu mă grăbesc să alerg la el cu înfățișarea speriată, ci stau liniștit cel puțin un timp. Oarecare scurt. Răul s'a făcut, în mod necesar el ire- „bue să sufere: graba mea war face alta decât să-l sperie * 

e
,
 

=
 

mai mult şi să-i mărească sensibilitatea. In fond, când te răncșii, nu te supără atât lovitura cât frica. Eu îl voiu feri de aceste suferințe, căci de sigur el va judeca despre Tăul său așa cum va vedea că judec cu: dacă mă va vedea „alergând cu îngrijorare să-l mângâiu, să-l căinez, se va “socoli pierdut; dacă-mă va vedea liniștit, se va linişti şi el și va crede că răul sa şi vindecat, fiindcă nu-l mai simte pentru un momenț, La vârsta aceasta ia copilul primele lecţii de curaj şi, dacă sufere fără teamă dureri ușoare, învaţă încet, încet să îndure și pe cele mari. . „5 Nu numai că nu voiu fi prea băgător de seamă ca Emil să nu se rănească, dar mi-ar părea foarte rău să nu se rănească niciodată Şi Să crească fără a şti ce e durerea. Cel dintâiu lucru pe care trebue șă-l_înveţe, este.a suteri căci de d Ya_axea cea_mai_ mare nevoie. Pare că copiii sunt îiici şi slabi, numai ca să poată lua, fără primejdie, asemenea. lecțiuni importante. Dâcă Co- -Dilul cade întinzându-se jos, nu-şi va frânge piciorul; Di . 

    

. Lă ÎN 
. ă 

- . originalul după care sa luat Rousseau, dar nu-l poţi recunoaşte lesne. Rousseau pune şi aci chestiunea din punctul său de vedere, care se deosebește esenţial de principiul lui Locke de a creşte copilul ca 0 ființă raţională”,
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"dacă sc loveşte cu un băț, nu-și va rupe braţul; dacă a- 
-pucă un obiect tăios, nu-l va strânge prea mult şi nu se 

va tăia prea adânc. Nu ştiu vreun copil care, lăsat liber, 

să se îi omorit, să, se fi schilodit ori să-şi fi făcut un rău 
mare, afară numai dacă nu este expus fără băgare de 

seamă pe vre um loc înalt ori prea aproape de foc sau 

dacă nu sunt pe lângă el unelte primejdioase. Ce să mai 
zicem de grămădirea a tot felul de lucruri împrejurul co- 

pilului, ca să-l înarmeze de sus până jos împotriva du- 
rerii, iar când se face mare, rămâne tocmai sub stăpâ- 

nirea ci, fără curaj, fără experienţă şi se crede mort -la 
cea dinlâi înţepătură și leșină văzând că-i pică cea din- 
tâi picătură de sânge? 

Mania. noastră de a-i instrui ca la şcoală ne face 
totddatma să învăţăm pe copii lucruri pe cari ci le-ar în- 

văța mai bine singuri și să uităm ceace am putea în adevăr 
să-i învăţăm noi. Se poate ceva mai nerod decât silinţa 

ce ne-o dăm ca să-i învăţăm să meargă, parcă sar îi 
văzul vreunul care; din pricina neîngrijirii doicii, să se 

fi făcut mare şi să nu ştie să umble? Se văd însă destui 
oameni cari merg rău loată vieaţa, pentru că i-a în- 
răţat rău să meargă. , | | 

7. Emil nu va avea nici legături la cap, nici coşuri 

“cu rotițe, nici cărucioare, nici bete; sau cel puţin, îndată 

ce va începe să șlie a pune un picior înaintea altuia, 

"nu va fi sprijinit decât pe locurile împictruite şi peste 

acestea va fi trecut foarte repede). In loc să-l laşi să 
Ss 

6) E de râs chipul cum merg oamenii cari au fost ţinuţi de 
cordoane când erau mici (Nola autorului). Pasagiul acesta al lui 
Rousseau combate obiceiul, foarte răspândit în Franţa, de a pune la 
dispoziţia copiilor mijloace artificiale prin cari să-i înveţe a merge. 
Şi la noi părinţii urmăresc câteodată acelaşi scop, dar nu se înine- 

Duinţează toate obiectele pe cari le pomenește aci autorul; de aceea 
cuvintele nici n'au termeni echivalenți şi 'am recurs la perifraze, 
Prin „legături la cap” (îr. bourrelel) se. înțelege un fel de turban 
sau căciuliță formată sau dintro stofă subțire bine vătuită sau din 
cauciuc. Când copilul cade, această legătură îi protejează capul. „Coșu- 
rile cu rotiţe” si» „cărucioarele” sunt cam acelaşi lucru: figura arată
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se îmbâcsească în aerul stricat al unei camere, du-l în fiecare zi într”o livadă. Acolo poate să alerge, să sburde, „să cadă de o sută de ori pe zi: cu atât mai bine, se -va, învăţa să se scoale mai repede. Mulţumirea de a îi liber plăteşte multe răni. Elevul meu va avea des vânătăi, dar în schimb va fi totdeauna vesel; pe când ai voştri au mai puţine, însă sunt totdeauna contrariaţi, totdeauna ca legaţi cu lanţuri, totdeauna trişti. Mă îndoiesc dacă sunt mai câştigaţi aceştia. 
8. Pe măsură ce crese puterile copiilor, scade. ne- voia de a plânge. Puitând să facă singuri mai multe lu- cruri, au mai rar trebuință să ceară ajutorul altora. Odată cu puterea, ei dobândesc şi cunoştinţa de a se servi de ca. Cu această a doua treaptă începe propriu zis vieaţa individului; atunci începe să aibă conștiința de sine. Me- moria îl face să simlă că este acceaşi ființă în toate mo- mentele existenței; el devine -cu adevărat unul, același, prin urmare capabil de fericire și de nenorocire. Trebue 

. e 

    

forma lor. Prin bete (ir, lisieres) se înţelege un cordon sau bete cu cari se leagă copiii ca să fie susținuți când merg, să nu cază, Igicniştii de azi, deşi nu osândesc cu desăvârşire aceste mijloace, dar nu le: 

  

  
recomandă prea mult, In ce priveşte în special căruciorul, spun că în primele limpuri este chiar primejdios, expunând pe copil să cază mai rău decât dacă ar fi lăsat liber,
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deci, de aci înainte, să începem al socoli ca o fiinţă 
morală. 

9. Deşi vicața omului se , socotește după cei ce trăesc 
mai mult şi pentru fiecare 'vârstă sunt probabilităţi de 

" traiu „potrivite cu ea, totuşi nimic nu este mai nesigur 
decât lungimea vieţii omului. Puţini oameni ajung la 
termenul cel mai depărtat. Cele mai mari primejdii ale 
vieţii sunt la începutul ei; cu cât-ai trăit mai puţin, cu 
atât e mai puţină speranţă că vei trăi. Din toţi copiii cari 
se nasc, cel mult jumătate ajung la adolescenţă.-Este pro- 
babil că elevul vostru nu va ajunge la vârsta adultă, 

10. Ce să zicem despre această educaţiune barbară 
care jertteşte prezentul pentru un viitor nesigur, care în- 
carcă pe copil cu tot felul de lanţuri şi începe prin a-l 
chinui ca să-i pregătească în depărtare o pretinsă fe- 
ricire, de care — c de crezut că nu se va bucura niciodată? 
Chiar dacă aș socoti că această educațiune are un scop în- 
țelept, cum pot vedea, fără să mă supăr, nişte bieţi ne- 
norociți supuşi unui jug de nesuferit, osândiţi la muncă 
necurmată ca ocnaşii, fără să fii sigur că atâtea îngrijiri 
le vor îi vreodată folositoare? "Vârsta veselici trece cu 
plânsete, cu pedepse, “cu ameninţări, cu robie. Zicem că 
pentru binele lui chinuim pe bietul copil şi nu vedem că 
chemăm moartea, care-l va apuca în mijlocul atâtor jal- 
mice pregăliri. Cine știe câţi copii se prăpădesc din pri- 
cina ciudalei înţelepeiuni a unui părinte sau a unui în- 
ățător? Fericiţi că scapă de cruzimea lor, au un singur 
câștig din relele pe cari le-au învăţat: mor fără să le 

„pară de vieaţă, căci i-au cunoscut numai chinurile. 
Oamenilor, îiți umani! Aceasta e prima voastră 

datoric. Fiţi umani pentru toate! 'stările, pentru toate vârs- 
tele, pentru tot-ce nu este străin de om! Ce înţelepciune 
veţi găsi afară din omenire? Iubiţi copilăria, ocrotiţi-i 
jocurile, plăcerile, drăgăstoasel2 ci porniri! Care din noi 
n'a simţit câteodată părere de rău că a lrecut de acea 
vârstă când aveam toldeauna râsul pe buze şi sufletul 
ne era totdeauna liniștii? De ce vreţi. să lipsiţi pe aceşti 
mici nevinovaţi de folosinţa unui timp aşa de,scurt, care 

>
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fuge, şi de folosinţa unui bun aşa de preţios, pe care mar avea cum să-l întrebuințeze rău? De ce voiți să umpleţi _de amărăciune și de durere anii acestia, cei dintâi, cari -se scurg aşa de 'repede şi cari nu se mai întorc nici pentru ci cum Hu se mai înlore nici pentru voi? Pă- rinților, Șliți voi în ce moment va lua moartea pe copiii: voştri? Vă pregătiți straşnice Păreri de rău, lipsindu-i de puţinele minute pe cari.le îngădue lor natura... In- dată ce ci pot să Simtă plăcerea de: a trăi, faceţi-i să se bucure de ea, faceţi ca, în orice ceas i-ar “chema Dum- nezeiu, să nu moară fără să fi gustat vicaţa. „12. Câte glasuri nu vor: striga împotrivă-mi! Auz de departe strigătele unei false înțelepciuni care ne a- runcă toldeauna afară din noi înşine, „care _socoleşte pre- zentui_drept nimic şi, urmărind necontenit un viitor care fige cu cât înainlezi, şi; silindu-me să ne ducem unde nu suntem, ne duce unde Hu vom fi niciodată 7), . „1. 13. Veţi răspunde că acesta este timpul când sc în- dreptează înclinările Tele ale omului; în vârsta copilăriei pedepsele se simt mai puţin și lrebue să le înmulțeşti acuun pentru ca să le înlături în vârsta matură, Cine vă spune că toată această întocmire e în mâna voastră! şi că toate frumoasele. învăţăminte cu cari în ăreați mintea slabă a. copilului nu-i vor fi întrun târziu răulăcătoare, iar nu folositoare?8). Cine vă asigură că-l scutiți de vre-un ne- ajuns prin necazurile cu cari îl încăreaţi acum? Da ce-i daţi mai multe rele decât acelea ! ale stării lui, ând nu Sunteţi siguri că reldle prezente sunt un câștig pentru viitor? Și cum îmi veți dovedi că relele înclinări de cari voiţi să-l Scăpați nu sunt tocmai prici- 

7) Montaigne („Incercări” vol, 1, cap. Ul) intitulează un capitol cu cuvintele . următoare: »Afecțiunile noastre merg afară din noi” şi zice: „Teama, dorinţa, speranța ne târăsc spre viitor şi ne înlătură sentimentul despre ceeace este” pentru casă ne pierdem vremea cu : ceeace va fi, când poate noi nu vom mai exista”, Şi citează apoi o cugetare a filozofului latin Seneca: „Cine se gândeşte la viilor e |.un nenorocit”, 
6) Vezi Locke $ 65. N ! i
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nuite de îngrijirile voastre rău înţelese, iar nu de natură? 
Ce absurdă prevedere! Să faci astizi nenorocită pe o 

ființă, cu nădejdea, bine ori:rău întemeiată, că o vei face 
fericită întro zi! Iar dacă cei cu spirite vulgare confundă 
licenţa cu libertatea şi pe copilul pe care-l faci fericit cu 
copilul pe care-l resteţi, învățaţi-i să deosebească aceste 
lucru 

a să- nu alergi după închipuiri, să nu uitiim 
ce -est€ potrivit cu condiţiunea noastră.. Omenirea are 
locul său în ordinea vieţii omeneşti; trebue să considerăm 
pe om, ca om şi pe copil ca copil. Să alegem locul ticcăruia - 
şi să-l aşezăm acolo, să rânduim pornirile omenești după 
constituţia omenească: iată tot ce. putem face pentru pi- 
nele omului. Restul se ţine de pricini stră ăine, e cari nu sunt 
în puterea noastră. 

15. Fericirea sau nenorocirea absolută sunt_lucr uri 
necunoscute pentru noi. În vieață, totul e amestecat. Nu 
poli avea o_simțţire cn adevărat-pură; nu stăm donă moz 

acecași slare. Afectţiunile sufletului nostru şi 
sclrimbările trupului nostru sunt îit”o necontenită miş- 
care. „Binete-si-răul-sunt-lueruri-conune_penti TU toţi, dar: 
în măsuri -diferile. Cel mai fericit este acela care are mai 
puţine suterinţe; cel mai nenorocit este acela care are 
mai puţine plăceri. Un _Iucru-este-obștese:-sunt-mai_ multe. 
suferinţe. 4 decât plăceri?). Fericirea omului. pe pământ 

“este” deci. numai o stare negalivă; trebue să o măsoare 
după puţinătatea relelor îndurate. 

16, Simţind o suferință, ai totdeauna dorinţa de a 
le scăpa de” ea; simțind o plăcere, ai totdeauna dorința 

-de a te bucura. mai mult de ea. A dori un lucru arată 
lipsa acelui şi orice lipsă. este supărătoare; deci, din ne- 
potrivirea dintre dorinţele noastre şi putinţa noastră de 
a le împlini, iese nenorocirea noastră. Dâcă ar fi o ființă . 
care să aibă pultinţe egale cu dorinţele, aceca_ar_fi Îi ab- 
“SONIL tericitit 

    

        

  

  

. a. . 

9) Sallwirk notează că Formey (Anti-Emil) zice din contră: 
loale în toate socotite, există mai mult bine decât rău.
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17. In ce stă deci înțelepciunea omenească sau drumul x spre adevărata fericire? Nu stă în împu area_darinţelar, "Căci Caci acestea ŞTI zisă mici decât putinţa noastră, o parte din facultăţile noastre ar rămânea în nelucrare şi nu ne-am folosi de ființa noastră întreagă. Nu stă nici în întinderea facultă ilor, căci, dacă dorinţele sar mări şi” le eopotrivă, am ajunge mai nenorociţi. Ea stă în Împuţinarea excesului dorințelor asupra_putinței, în ega- Et —— ai - = ; d lizarea perlectă_ a voinţei cu pulința. Numai unci, € în acțiune 10âte” f0FŢer;, SUNET Vă Tămânea totuși liniştit și omul se va simţi bine. Să a 18. Aşa a făcut întâi natura, care face toate cun e mai bine. Ea dă omului întâi dorințe necesare la con- Servarea lui şi însuşiri îndestulătoare ca să şi le îndepli- nească. Pe celelalte toate le-a așezat ca în rezervă în fundul sufletului lui, ca să se desvolte la trebuință. In a- ceastă stare primitivă se găsește echilibrul pulinței şi al dorinţei și omul nu e nenorocit. Indată ce facultăţile sale virtuale se pun în acțiune, imaginaţiunea, cea mai harnică din toate, se deşteaptă şi le întrece. Imaginaţiunea. mă- rește pentru noi măsura lucrurilor posibile, şi în bine şi în Tău, şi prin urmare ațâță şi hrănește dorințele cu nădejdea că vor fi îndeplinite. Dar lucrul pe care-l socolim la îndemână, se depărtează mai iute decât îl putem ur- mări noi: când credem că l-am ajuns, se schimbă şi ni se arată departe. Fiindcă nu vedem calea ce am străbătut, nu 0 ţinem în socoteală; cea care rămâne de Slrăbălut se măreşte, se întinde necontenit; astfel omul se istoveşte „Tără să ajungă la țintă şi, cu cât realizăm mai mulie sa- tislacţiuni ale dorințelor, cu atât fericirea se depărtează de noi.10). 
19. Dimpotrivă, cu câl omul rămâne mai aproape de condițiunea sa naturală, cu atât diferenţa dintre facultă- țile și dorinţele sale este mai mică şi deci e mai puţin de- parte de fericire. Nu e niciodată mai puţin nenorocit decât atunci când pare lipsit de toate, căci nenorocirea 

    

10) Vezi mai sus nola despre pasagiul din Montaigne. 
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nu stă în 'lipsa lucrurilor, ci în trebuința pe care o sim- 
țim de acele lucruri. e ” 

20. Lumea reală are_hotare; cea închipuită 
sfârşit, Fiindcă pe cea dintâi nu o-pileii lărgi, să mic- 
șorăm pe cealaltă, căci numai din diferența lor se nase 
necazurile cari ne fac cu adevărat nenorociţi. Dacă în- 
lăturăm puterea, sănătatea şi buna părere despre noi în- 
şine, toate bunurile vicţii sunt numai în mintea noastră; 
dacă înlăturăm. durerile corporale și mustrările .conștiin- 
jei, toate relele sunt numai închipuiri. Știu că se va zice 
că acest principiu e cunoscut; dar aplicarea practică nu 
este cunoscută şi aici e vorba numai de practică, 

21. Ce se înțelege când se zice că omul este slab? 
Cuvântul de „slăbiciune” e ceva relativ: arată raportul 
între o ființă oarecare şi altceva. Dacă puterile ci întrec 
trebuințele, fie o insectă, fie un vierme, va îi o fiinţă tare; 
dacă trebuințele covârșesc pulerile, fie un elefant, un 
leu, fie un cuceritor, un erou, îie un Zeu, va fi o ființă! 
slabă. Ingerul răsvrătit care nu Și-a cunoscut natura, cra 
mai slab decât un fericit muritor care trăește paşnic. 
după firea 'sa. Omul e foarte puternic când se mulţu- 
meşte să fie cecace_ aste; e. foarte slab, când vrea să se 

   

„ridice V'asupra omenirii. Să nu vă închipuiţi deci că, mă- 
rindu-vă facultăţile, vă veţi mări puterile; dimpotrivă, le 

„veţi micşora, dacă: mândria voastră se întinde mai mult 
decât ele. Să măsurăm raza sferei noastre Şi să rămânem 
în centru câ insecta în mijlocul pânzei sale: vom fi tot- . 
deauna mulţumiţi cu noi înşine şi mu vom avea să ne 
plângem de slăbiciune, căci n'o vom simţi niciodată, 

22. Toate animalele au tocmai facultăţile necesare 
pentru a se conserva: Numai omul are și facultăţi de pri- 
sos. Nu e oare ciudat ca acest prisos să fie pricina ne- 
norocirii sale? In toate ţările braţele omului fac mai 
mult decât trebue pentru întreţinerea lui. Dacă ar.îi destul. 
de înțelept și war ţinea socoteală de acest prisos, ar avea totdeauna: strictul necesar, pentrucă mar avea niciodată 

' 
7 

Oa a
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mai mult. Trebuinţele mari — zicea Favorinusii) — se nasc din averile mari; adesea cel mai bun mijloc de a dobândi lucrurile cari ne lipsesc esta să ne lipsim de cele pe care le avem, căci „muncind pentru a ne -mări feri- cirea, noi:0 schimbăm în nenorocire. Omul care ar voi numai să trăiască, ar trăi fericit, prin urmare ar fi bun, căci n'ar avea niciun folos să fie rău. | 23. Dacă am fi nemuritori, am fi nişte fiinţe neno- rocite. Desigur este Sreu să mori, dar este bine :să ai nădejde că nu vei trăi ioldeauna şi că o vieaţă mai bună va pune capăt necazurilor vieții acesteia. Dacă ni Sar oieri nemurirea Pământească, cine ar primi un asemenea trist dar?12). Ce mijloc, ce nădejde, ce mângâiere ne-ar. “rămânea împotriva! relelor soartei și împotriva nedrep- tăților oamenilor? Ignorantul, care nu prevede nimic, pune Puțin preţ pe vieaţă și nu. se-teme că o Ya pierde; omul * luminat vede că sunţ bunuri de un Preţ mai mare pe cari le pune înaintea acestei vieți. Numai jumătatea de învățătură și falsa înțelepciune, făcându-ne să vedem numai până la moarte şi nu dincolo de ca, fac din moarte răul cel mai mare. Pentru cel înțelept, fatalitatea de a muri este tocmai rațiunea pentru care, îndurăm nevoile 

    

».. 41) Favorinus, filozof grec (între anii '90—150 după Ilristos), care a trăit o mare parte din vieața sa la Roma. A fost profesor vestit și a scris cărţi multe, dar nu ni sa păstrat niciuna „întreagă ci numai fragmente pe cari ni le comunică elevul său Aulus Gelius. Pasagiul acesta este în Wocles alticae IX. s. 1 reproducem aci: „Omul care posedă multe lucruri are trebuință de multe lucruri şi! sărăcia mare vine nu din multă lipsă; ci din mare 'abundanţă, Fiind “Rineva bogat, are dorinţe noi ca să conserve ceeace - posedă, De aceea omul care are multă avere şi vrea să se pună la adăposlul nevoii, să caute a-şi micşora averea, nu a și-o mări: cu cât va avea mai puţin, cu atât va avea şi trebuinţe mai puţine.. Inti”o zi Favorinus a exprimat această idee în aplausele ascultătorilor: „Cel care ar vre „să aibă 15 mii de haine, ar pulea să dorească a avea şi mai multe, Eu când simţ nevoia de a dobândi mai mult decât am, taiu o wparie din ce am şi atunci câea ce-mi Tămâne îmi va fi destul”. 12) Aci autorul notează: „Vorbesc de oamenii cari reflectează în adevăr; nu de orice om”, 

[N
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vieţii. Dacă mam avea siguranța că odată o să sfârşim 
vieaţa, ar costă prea mult păstrarea ei. 

24. Suferințele morale sunt toat3 păreri ale noastre, 
afară de una sigură: crima; şi aceasta e în puterea noastră 
să mo facem; suferinţele fizice se distrug sau ne distrug. 

Doctoriile noastre sunt timpul sau moartea; dar suterim 

    

    
ni nrari-chifiurilo-ca să ne vindecăm de oale decât.cele 

pe cari le-am avea îndurând boalele. Trăieşte după în- 
demnul naturii, fii răbdător şi.sonește pe doctori 1); cu a- B o pi 3 

  

a 

cu atât mai mult cu cât ştim să suferim mai puţin şi sunt 

cest chip nu vei scăpa de moarte, dar o vei simţi o sin- . 
gură dată, pe când ei fac so simţi în fiecare zi cu închi- 
puirea ta turburată; iar meșteșugul lor mincinos, în loc 
să-ți prelungească vieaţa, te face să nu te foloseşti de 

ca. Voiu întreba totdeauna: ce bin> real a făcut oamenilor 

această artă? E adevărat că ar muri unii dintr'aceia pe 
“care îi vindecă, dar ar trăi milioanele pe care ea îi '0- 
moară. Dacă eşti om cu socoteală, nu lua bilet la această 
„loterie, unde ai atâţia sorţi împotriva ta! Suteră, mori sau 

vindecă-te; dar trăeşte câte zile îți dă Dumnezeu 14). 

25. In aşezămintele omeneşti este numai nebunie 
şi contrazicere. Pe măsură ce vieaţa îşi pierde din preţul 

pe aceeaşi măsură ne îngrijim mai mult de dânsa. 

Bătrânilor le pare rău de ea mai mult decât tinerilor și 

nu vor să piarză pregătirile pe cari le-au tăcut pentru 
ca să se folosească de.ea; e'foarte crud să mori la şaizeci |. 

de ani înainte de a fi început să trăieşti. Se crede că 
omul are o mare dragoste. pentru propria sau conser- 
vare: lucrul este adevărat, dar nu băgăm de seamă că a- 

13) Aci Sallwiirk pune nota următoare: „Maxima cunoscută 
a stoicilor: să trăim potrivit nalurii în genere şi îndeosebi celei ome- 
nești» după Diogene Laerliu, Zenon $ 89”. — Acest Diogene Laeriiu 
este un scriitor grec care a trăit prin sec. III după II, şi-a lăsat o 
carte. despre vieţele filozofilor, Aci se găsesc multe maxime de ale 

acestora. 
14) Aceeaşi chestiune o lratează şi în cartea I $ 97. Această 

osândire a medicinei motivate de cuvinte personale ale autorului, nu 

se poate susţinea azi cu argumente serioase.  : 

-
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ceastă dragoste, așa cum 0 simţim, noi, este în mare parte „opera noastră. In mod natural, omul caută să se Con» serve numai întrucât are în putinţa sa mijloacele nece- sare; îndată ce nu le mai are, se linişteşte și moare tără, să se .chinuiască zadarnic. Natura ne dă prima lege a Tesemnării. Sălbatecii, ca Şi animalele, se luptă foarte Puțin împolriva morții şi o sufer aproape fără să se Plângă. Dacă uiţi această. lege, raţiunea îți poate forma alta, dar puţini ştiu s'o găsească şi, chiar de au aflat O asemenea resemnare factice, ea nu este niciodată aşa de deplină şi întreagă cum ce cea dintâi. . | 26. Prevederea! Prevederea, care ne poarlă necon- tenit să privim dincolo de noi şi adesea ne face să ne. - Vedem unde nu vom ajunge niciodată, este adevăratul izvor al tuturor nenorocirilor noastre 15). Ce nebunie pe o fiinţă așa de trecătoare ca omul, să privească toldeauna departe întrun viitor care vine foarta rar, şi să lase deo- Parte prezentul, de care e sigur! E o nebunie cu atât mai răutăcătoare cu cât se întărește cu vârsta; bătrânii, fiind totdeauna neincrezători, prevăzători, sgârciţi, sunt gala a se lipsi azi de un lucru trebuincios dacă pot: bănui că nu-l vor mai avea peste o sută de ani. Astfel ne ținem de tot, ne acățăm de tot: limpurile, locurile, oamenii, lu- crurile, tot ce există, tot ce va exisla au o însemnătate pentru fiecare din noi; individul nostru nu e decât cea mai mică parte din noi înșine. Ficeare' se întinde, ca să zic aşa, pe tot pământul şi devine sensibil pe toată: această mare suprafață. Ne mai pulem mira, dacă relele noastre se înmulţesc în. toate punctele unde putem fi “Supăraţi? Câţi prinți se prăpădesc de ciudă că au pierdut 0 țară.pz care mau văzut-o niciodată! Câţi negustori nu ţipă la Paris, fiindcă i-ai lovit în India!16), 
În 

15) Acest pasagiu reamintește iarăşi pe Monlaigne pe -care „lam citat mai sus (a $ 12). | 16) -Aci autorul reproduce din Montaigne GÎncercări”, cartea Hl-a cap. 10): »Omul are o mare grijă să-şi prelungească ființa sa în toate felurile... Tragem la noi tot: nimeni nu se gândește să fie
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27. Oare natura face pe oameni să fie aşa de, departe 
de ei înşişi? Cere ea ca fiecare să afle dela alții destinul 
său şi uncori să-l afle în urma tuturor, astfel că cutare 
moare nenorocit sau fericit, fără să fi ştiut vreodată ceva?” 

„lată un om lânăr, vesel, voinic, Sănătos; prezenţa lui îţi 
inspiră bucurie, ochii lui arată mulțumire şi bună-stare; 
poartă în sine chipul fericirii. Poştaşul aduce o scrisoare. 
Omul fericit se uită la ea; e adresată lui, o deschide, o 
citește. Deodată faţa i se.schimbă; se îngălbeneşte, leșină. 
Când se deșteaptă, plânge, nare astâmpăr, geme, își smulge 
părul din cap, face să răsune văzduhul de țipetele lui, pare 
lovit de convulsiuni groaznice. Nebunule! ce rău ţi-a Lăcut 
hârtia aceasta? Ţi-a rupt vreun membru al corpului? 
Te-a făcut să comiţi vreo crimă? In fine, cea schimbat 
în iine ca să le văd în starea în care te.văd? 

26. Dacă scrisoarea Sar fi rălăcit, dacă un om milos 
ar li aruncat-o în foc, mi sc pare că ar li tost o problemă 

ciudată” soarta acestui om fericit și nenorocit în acelaşi 
timp. Veţi zice: nenorocirea lui era reală. Bihe, dar el no 
simţea. Unde era 'ea? Feticirea lui era numai în mintea 
lui... înţeleg deci că sănătatea, veselia, buna-stare, mulţu- 
mirea spiritului sunt numai niște închipuiri. Existăm deci 
acolo unde nu suntern. Atunci de ce să ne fie aşa lare 
irică de moarle, dacă rămâne ceeace ne face să trăim 717), 

numai una. Cu cât ne mărim posesiunea, cu atât ne expunem la 
loviturile soartei. Ar trebui dorinţele noastre să fie circumscrise în 
limita comodităţilor celor mai apropiate. Orice faptă care nu se 
conduce după acest principiu este o faptă nenorocită şi bolnavă”, 

In fraza din urmă a lui Rousseau e vorba de întinderea afa- 
„cerilor comerciale din vremea sa, care erau încă neînsemnate faţă 
de desvoltarea ce au luat ele după găsirea mijloacelor ide comunicaţie 
şi de transport de cari dispune omenirea civilizată de azi, 

17) Aulorul adaugă aci în notă un pasagiu din filozoful latin 
Seneca şi altul din francezul Montaigne. Pasagiul din Seneca e ur- 
mătorul: „Cea mai mare parte din muritori acuză natura pentrucă 
ne face să ne naştem pentru un timp așa scurt... Nu e adevărat că 
avem un timp puţin, ci că pierdem mult... Viaţa este destul do 
lungă, dacă fiecare zi e întrebuințată (cap. 1). Fiecare se.zoreşte în 
viaţă şi obosit de prezent, e chinuit de gândul viitorului...» (cap. 7).
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Omule, strânge-ţi existenţa în tine însuţi și nu vei rău fi nenorocit. Stai în locul pe care ți l-a fixat na- tura în şirul fiinţelor şi nimic nu-va putea să te scoată “de acolo. Nu te răsvrăti în contra legii neîntrânte a ne cesităţii şi nu căuta săli stai împotrivă, prăpădindu-ţi puterile pe cari Cerul nu ți le-a dat ca Să-ţi întinzi sau să-ți prelungeşti existența, ci numai ca S'0 păstrezi cum îi place, şi cât îi place. Libertatea şi pulerea' ta nu se în- „tind mai departe decât puterile tale naturale: restul este numai sclavie, închipuire, părere. Stăpânirea chiar este o servitute când se ține de:opinia oamenilor, căci eşti legat "de prejudecățile lor. Ca să-i duci cum vrei tu, trebue să mergi cum vor ei. Dacă ei şi-ar schimba. modul de gân- dire, ar trebui şi tu de nevoie să-ți schimbi modul de a lucra. Acei cari sunt pe lângă tine, e destul să ştie .a con- duce opiniunile poporului pe care crezi că-l Suvernezi sau ale favoriţilor cari te guvernează sau ale familiei tale sau chiar opiniunile tale proprii, — aceşti viziri, aceşti curteni, acești preoți, : aceşti soldaţi, aceşti servitori, aceste: femei flecare şi chiar copii, — de ai avea şi geniul lui Temistocle, te vor conduce, ca pe un copil, în mijlocul legiunilor lale15), Orice ai. face, niciodată autoritatea ta reală nu va merge, - | mai departe decât facultăţile tala reale. Indată ce irebua N „să vezi prin ochii altora, trebue să vrei prin voinţa lor. Tu zici cu mândrie: popoarele mele sunt Supuşii mei. Fie, dar tu ce eşti?. supusul miniştrilor tăi. Dar miniștrii la rândul lor ce sunt? supuşii funcţionarilor, ai amantelor | lor, slugile slugilor lor. Luaţi tot, uzurpaţi tot şi pe urmă 
  

—— 

18) Aci! autorul pune nota următoare:. „Temistocle zicea prie- tenilor săi că copilul său este arbitrul Greciei: jel Slăpâneşte pe „mama sa, mama sa mă stăpânește pe mine, eu stăpânese pe „Alenieni şi Atenienii stăpânesc pe Greci”, (Plutarh, Vorbe însemnate ale regilor şi generalilor). Imperiile cele mai mari, sar descoperi că sunt conduse de oamenii cei mai mititei, dacă te-ai “cobori dela su- Veran, grad cu grad, până. la mâna cea din urmă care în secret învârteşte toate”. — £ vorba aci de marele general atenian, care "a comandat armata grecească în lupta contra regelui persan Xerxes (525—460 în. de Hrs.), 
.
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aruncaţi banii cu amândouă mâinile îndreplaţi tunuri, 
ridicaţi spânzurători, pregătiți roți; faceţi legi şi daţi . 
porunci; înmulțiţi spionii, soldaţii, calăii, închisorile, lan- 

/ țurile! Sărmani omuleți! La, ce vă slujesc toate acestea? 
/INu. veţi fi nici mai bine serviţi, nici mai puţin furaţă, 
nici mai puţin înşelaţi, nici mai deplin stăpâni. Veţi zice 
totdeauna: „Voim!” și veţi face totdeauna ce vor voi 
alții). , ” 
| 30. Face în adevăr ce vrea numai acela care mare , 
nevoie pentru aceasta a adăoga braţele altuia la braţele 
sale; de aci urmează că cel dintâi din toate bunurile nu 
este autoritatea, ci libertatea. | Omul cu adevăralliber.voieşte 
au i_ ceeace poale și face ce-i place.y Aceasta este ma-* 
Sima fundamentală. E vorba 50 aplicăm copilăriei şi toate 

" regulele educaţiunii vor urma dintrînsa. , 
31. Societatea a făcut pe om mai slab, nu numai 

pentrucă i-a ridicat dreptul ce avea asupra propriilor 
sale forțe, dar și pentrucă, din pricina cei, acestea nu-i . 
sunt: îndestulătoare. Iată de ce dorințele i 'se înmulţesc 
potrivit cu slăbiciwrâa lui şi iată ce face slăbiciunea COpi- 
lăriei. comparată cu vârsta, matură. Dacă vârstnicul este 
o ființă puternică, iar copilul o ființă slabă, pricina nu este că cel dintâi ar avea în mod absolut mai multă forță 
decât cel de al doilea, dar pentrucă “unul în mod natural are forța trebuincioasă pe când celălalt nu o are. Oinul 
va avea deci mai multe voinfe, iar copilul mai multe fan- 
tazii.. Prin acest cuvânt înţeleg toâte dorinţele cari nu sunt 
adevărate trebuinţe şi pe cari nu le poale mulțumi decât 
cu ajutorul altora. E N 

32. Am arătat pricina acestei stări de slăbiciune. 'Na- 
tura îi vine în ajutor prin dragostea părinţilor; dar a- 

        

   

   

  

19) Aci nota lui Salhviirh: „Omuleţii aceştia merilau totuşi mai multă consideraţie, nu numai pentrucă au putere mare, ci pentrucă e nevoie ca stima ce li se cuvine în societate să nu fie şlirbită”, (Formey. Anti-Emile $ 60). Campe şi tovarășii săi amintesc că Friedrik Wilhelm I a asvârlit cartea în capul unui preot, care la cilirea binetuvântării i-a zis „D-voastră” şi că a strigat: „Mişelule, nu ştii că şi eu, înaintea lui Dumnezeu, sunt un nimic?”,
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ceastă dragoste poate să fie prea mare, să aibă cusururi, să i se dea o rea întrebuințare. Părinţii cari trăiesc în mijlocul comunităţii transportă “acolo pe copil înainte. de vârstă. Dându-i mai multe trebuinţe decât are, ei în loc să-i “îndrepte slăbiciunea, i-o măresc. Lo mai măresc cerându-i lucruri pe cari natura nu i le cerea, supuind voinţei lor puţinele forţe pe cari le are pentru voinţa lui, schimbând, de o parte sau de alta, în sclavie legălura reciprocă în „Care îl [inc pe copil slăbiciunea, iar pe părinţi dragostea lor. „33. Omul înţelept ştie să stea în locul său; copilul, are nu și-l cunoaşte, nu poate sta. EL găseşte, printre noi, o mic de chipuri ca să plece de acolo; cei cari îl con-: “duc trebue să-l jie-pe loc și aceasta nu e lucru ușor. EI trebue să nu fie nici anima], nici om 0), trebue să :fig > copil; trebue Să-și cunoască slăbiciunea, dar să nu sufere din pricina ci; trebue să se țină de ea, dar nu s'o as- culte; trebue să ceară, iar nu să poruncească, El este su- pus altora numai din cauza nevoilor lui şi numai fiindcă aceștia văd mai bine ce-i este folositor, ce poate să stric sau să ajute la conservaţiunea lui. Ninicni mare drept, nici chiar tatăl, să poruncească copilului eceace nu-i e de .niciun folos. 
| 31: Inainte ca prejudecățile şi instituţiile omenești să altereze pornirile natu ale, fericirea copiilor ca şi a. „oamenilor stă în libertate, dar. această libertate la cei din- tâi «esle nemărginită prin slăbiciunea lor. Cine face ce vrea, este îericit, dacă se mulțumește cu sine însuşi: aşa se întâmplă cu omul care irăieşte în stare naturală. Dacă trebuinţele -sunt mai mari decât forțele, atunci cel care, face ceeace vrea nu e fericit; așa se întâmplă cu copilul în stare naturală. Copiii, chiar în această stare, se bucură! numai de o libertate nedesăvârşită care seamănă cu aceea a oamenilor în Stare socială. Fiecare din noi, neputând trăi fără altul, ajunge iarăşi slab şi nenorocit. „Eram făcuţi ca să fim oameni; prin legi şi prin so- 

  

20) Traducătorul german Sallwăr aminteşte din ” Peştalozzi ; „Intâi eşti copil, om; apoi ucenic al ocupațiunii tale”,
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cielate ne-am întors în copilărie. Cei bogaţi, cei mari, regii 
sunt toți copii; cari văzând că se grăbesc în juru-le să le 
ușureze suferința, Simt o vanitate copilărească şi sunt 
mândri de niște îngrijiri cari nu li sar da, dacă ar fi 
oameni. ” IE | 

39. Acesle consideraţiuni sunt însemnate şi servesc 
să lămurească toate coniradițiunile sistemului social. Sunt 
două feluri de dependențe: a lucrurilor, care ţine de na- 
tură; a oamenilor, care ţine de societate. Cea dintâi, ne- 
având nici o moralitate, nu strică libertăţii şi nu produce 
viţii; cea de'a doua fiind desordonată“), le produce 
pe toate şi, prin ele stăpânul şi sclavul se strică unul 
pe altul. Este un mijloc de a îndrepta acest rău în so- 
cietate: să pui legea în locul omului şi să înarmezi voin- 
țele în general cu o forță adevărată, superioară oricării 
voințe particulare. Dacă legile diferitelor naţiuni ar fi, | 
ca ale" naturii, neînfrânte, neputând 'să le învingă nicio 
forță omenească, atunci dependența de oameni ar îi ca 
cea de lucruri: s'ar reuni astfel, în stat, toate foloasele 

stării naturale cu ale stării sociale, s'ar uni cu libertatea, 
care menţine pe om lipsit de viţii, moralitatea care-l ri- 
dică la virtute. i | 

36. Țineţi pe copil legat numai de lucruri: veţi urma. 
așa ordinea naturală în progresul educaţiei lui. Dorinţelor 
lui nesocotite opuneţi numai obstacole fizice sau pedepse 
cari se nasc chiar din faptele lui şi pe cari şi le aminteşte 
la ocazie. Fără să-i poruncești să nu facă rău, e destul 
să-l împiedici. Experienţa sau nepulința să-i ție singure 
loc de lege. Nimic din cele ce acordaţi dorințelor sale 
să nu se acorde pentrucă cere, ci pentrucă are trebuinţă 22), - 
Când face ceva, să nu creadă că se supune; când faceţi 

21) Aci autorul motează că în. „Principiile de drept politic” | 
(scriere a lui Rousseau) s'a demonstrat că nici o voinţă particulară 
nu poate să fie ordonată în sistemul social. | 

„22) Locke, $ 38; „Primul lucru ce trebue să învăţaţi pe copii, 
ar îi să-i deprindeţi ca niciodată să nu dobândească ceva pentrucă 
vor, ci pentrucă sa găsit că este potrivit să li se dea”. Comp. $ 5U.
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„ceva pentru el, să nu creadă că poruncește. Să-şi simtă li- 
bertatea şi în acţiunile sale și în ale voastre. Impliniţi. 
forţa care-i lipseşte numni atâta cât are 'trebuinţă ca să fie liber, nu ca să poruncească. Primind, cu oarecare umilire, serviciile ce-i faceţi, să dorească momentul când 
nu va mai avea nevoie de cle și se va Simţi onorat să 
se serve singur. 

37. Pentru a întări corpul și a-l face să crească, na- 
tura are mijloace pe cari nu: trebue să le împiedecăm niciodată. Nu siliți pe un copil să stea când vrea să umble, 
nici să umble când vrea să stea pe loc. Când voinţa co- 
piilor nu este stricată prin greşeala noastră, ei nu voiesc. nimic de prisos. Trebue să sară, să alerge, să ţipe când 
au poftă de așa ceva. Toate mișcările sunt trebuinţe ale 
constituțiunii lor care caută să se întărească. Să ne ferim! 

„însă dacă doresc un lucru pe care nu-l pot face singuri 
şi pe care trebue să-l facă altul în locul lor. Atunci trebue 
să deosebiny cu băgare de seamă adevărata trebuinţă, na- 
turală, de cea de fantazie care începe a se naște, sau de 
acce evine din prisosul vieţii, despre care am vorbit%3), 

Ă Am spus ce este de făcut când un copil plânge 
ca să-i dea cutare sau cutare lucru. Voiu adăoga .numai 
că, îndată ce poate să' ceară cu vorbe ceceace dorește şi 
se servă de plâns ca să-l dobândească mai iute ori să în- 
lăture refuzul, să nu-i îndepliniţi cererea cu niciun preţ. 
Dacă nevoia l-a făcut să vorbească, trebue să știi să în- 
deplineşti îndată ce cere, dar, dacă asculți cât de puţin de 

“lacrimile lui, îl îndemni să plângă, îl înveţi să se îndoiască 
de buna ta voinţă și să crează că te hotărăști mai lesne 
prin supărare decât prin blândeţe. Dacă nu te crede bun, 
va deveni îndată rău; dacă te crede slab, va fi îndată în- 
căpăţânat. Trebue să-i dai dela cel dintâi semm ceeace: 

„nu vrei să-i refuzi. Nu refuza 'des, dar nu te îndupleca! 
„miciodată. e | 

39. Păziţi-vă de a da copiilor niște formule de politeţăi 
goale de înțeles, cari le servesc ca vorbe magice ca să 7 - . . Li 

  

23; Tot în cartea aceasta la $ 22, 

=
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supună voinţei lor. tot ce-i înconjoară şi să dobândească 
îndată ce le place. Educaţia tăţarnică a celor bogaţi îi face 
„poruncitori în mod politicos, învă ățându-i cu niște ter- 
meni de cari se servesc pentru ca nimeni să nu li se o- 

“pună. Copiii aceştia n'au nici intonări nici construcțiuni de 

1 

frază rugătoare; sunt tot aroganţi, ba chiar mai mult, când 

se roagă decât când poruncesc, fiind mai siguri de a îi 
ascultați. “Se vede că în gura lor „dacă binevoiești” în- 
semnează „voiesc eu” Şi „le rog” însemnează „iți ordon”. 
Minunată polileţă, c are îl face numai să schimbe înțelesul 
cuvintelor şi- să nu poată vorbi altfel decât poruncind! 
In ce mă priveşte, mă tem mai puţin că Emil va fi Sro- 
solan decât că va fi arogant; vreau mai bine să se roage, 
zicând: „fă cutare lucru”, decât să poruncească, zicând 
„te rog”. Nu mă importă cuvântul de care se servă, ci înțe- 
lesul pe care i-l dă. 

10. Trebue să ne ferim şi de prea multă severitate şi 
de prea multă indulgență. Dacă lăsăm pe copii să sufere, 
le primejduim sănătatea, vieaţa şi-i facem nenorociţi în 
prezent. Dacă-i ferim cu prea multă grijă de orice nea- 
juns, le pregălim mari nenorociri, îi facem delicaţi, prea 
simţitori, îi scoatem din starea de oameni în care vor 
reintra într'o zi fără voia noastră. Inlăturându-le câteva 
rele date de natură, le pregătim rele: pe cari ca nu le-a 
dat. Imi veţi zice că şi eu cad în categoria acelor părinţi 
răi, pe care îi învinovăţeam că sacrilică fericirea copiilor 
în vederea unui viitor îndepărtat, « care poale nu va veni 
niciodată. 

41. Nicidecum, căci liberlatea pe care o dau elevului 
meu îl despăgubeşte îndestulător de uşoarele neajunsuri 
la cari îl las a îi expus. Văd nişte mici ştrengari jucându-se 
cu zăpadă, vineţi, pătrunşi de frig și Wabia putând să 
miște degetele. Stă numai în puterea lor a se duce să se 
încălzească, dar nu o fac. Dacă ar îi siliți, ar simţi de o 
sută de ori mai mult neplăcerea constrângerii decât simt 
acum pe a frigului2:). De ce vă plângeţi dar? Oare voiu 

  

24) Sallwirk zice că acest pasagiu aminteşte pe Locke $ 16 

12-
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ace pe copilul vostru nenorocit, expunându-l numai. la supărări pe cari 'vrea să le sufere? [i fac bine pentru pre- Zenit, lăsându-l liber; îi fac bine peniru viilor, înarmându-l împotriva relelor pe cari va avea să le sufere. Dacă ar avea să aleagă între a fi elevul meu sau al d-tale crezi că ar sta la îndoială un singur minut? 
- 12. Vă închipuiţi că e cu putință o fericire adevă- rată în afară de natura *5) cuiva? Şi oare nu scoţi pe om din n atura sa, când vrei să-l ferești de toate relele spe- cici sale? Da, susțiu aceasta: ca să cunoască bunurile cele mari, trebue să cunoască relsle cele mici; aşa e na 
tura lui. Dacă fizicul-merge prea bine, moralul se strică. Omul care mar cunoaște durerea mar cunoaşte nici du- joşia compătimirii, nici simțirea, delicată a milci; sufletul lui nu ar îi mișcat de nimic; cl n'ar fi sociabil, ci ar fi 
un mons tru în mijlocul semenilor săi, 

43. Ştiţi care este cel mai sigur mijloc să aceţi ne- “norocit pe copilul vostru? Să-l obișnuiți a dobândi tot, căci dorinţele sale se vor înmulţi necontenit, prin ușurința 
cu care le va putea îndeplini, Şi mai: curând sau mai târziu vei îi pus în neputinţă, fără voie, de a-l mulţumi, Şi acest refuz neobişnuit îi va pricinui mai mare necaz 
decât chi ar lipsa lucrului pe care-l doreşte, Intâiu o să-ţi ceară bastonul; pe 'urmă o să vrea ceasornicul; apoi pa- 
sărca car e sboară, steaua pe care o vede strălucind: va voi tot ce va vedea. Doar Dumnezeu să fii ca să-l poţi mul- țumi! 

44. 
ca al să 

principiu 

Este o pornire: naturală a omului de a socoti 
u tot ce este în “puterea sa. In âcest înțeles, 
l lui Hobbes*), este adevărat până la oare- 

  

unde ae vorba de faptul că pe copii nu trebue să-i silești la învă- fătură prin constrângere. 
25) Traducătorul german Sallwârk explică acest cuvânt al lui Rousseau, 

ci de îulr 

care îl fac 

zicând că nu e vorba aci de constituția fizică a omului, eaga constituţie a' omului din toate punctele de vedere, e cu adevărat om, 
i 26) E vorba de filosoful englez Tomas Ifobbes (1588—1679), autorul ve 

N 

Slitei cărţi de filozofie politică Leviathan” (1651). EI
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care punct; dacă sar putea găsi pentru oricare dorinţă 

a noastră mijlocul de a o satisface, fiecare din noi s'ar 
face stăpân pe tot. Deci copilul care vede că e destul să! 

voiască un lucru pentru a-l şi dobândi; se crede stăpânul 
universului, priveşte pe toţi oamenii ca robi ai săi, iar 
când în fine eşti nzvoit să-i refuzi ceva, cl, socotind că la 

porunca lui totul ce cu, putință, va lua acest refuz ca un 
act de nesupunere. Neputând, din pricina vârstei, să ra- 

ționeze, va lua drept simple pretexte toate motivele ce-i 
vei da, va vedea peste tot numai rea-voinţă, iar sentimentul . 

acestei părute nedreptăţi îi va acri firea, va ajunge săl 

urască pe toată lumea şi, fără să fie vreodată mulțumit 
de o bunăvoință, se va indigna la orice împotrivire. 

"45. Cum să-mi închipuesc că un copil stăpânit ast- - 
fel de mânie și ros de pornirile cele mai lesne de aţâţat, 

„va putea fi vreodată fericit? Să fie fericit el? Dar este 
un despol: adică în acelaşi timp cel din urmă dintre 

sclavi şi ființa cea mai rea din toate. Am văzut copii 
crescuţi în felul acesta. Voiau să răstoarne casa cu umă- 
rul, să le dai cocoşul de pe vâriul unui turn, să oproşti 
regimentul din drum ca să poată auzi mai mult tobele — 
şi ţipari de-ţi luau auzul fără să asculte de nimeni, în- 
dată ce nu li se îndeplinea dorinţa. Toţi cci dimprejur se 

sileau zadarnic să-i împace: dorinţele lor fiind aţâţate prin 

ușurința cu care se îndestulau, ajungeau să ceară lu 

cruri imposibile şi găseau peste tot numai rea-voinţă, 
numai piedici, suferinţe, dureri. Fiind totdeauna gata de 
ceartă, gata să se înfurie, petreceau zile întregi țipând, 
plângându- -se. Erau acești copii fiinţe fericite? Șlăbiciu- 
nea şi. aroganţa reunite nasc nt numai nebunie și nenorocire, 

Un copil răsgâiat bate masa, altul cere să bată marea 

cu biciul: vor avea multe de bătut Şi « de biciuit până să 
fie fericiţi 27). . ” 

' 

înfăţişează: starea naturală a primei societăți omeneşti ca o luplă a 
uiuror contra. luluror. Lui i se atribue dictonul latinesc . „lomo | 
homini lupus” (omul €e lup -pentru om). Aceste cuvinte sunt însă: 

"luate dintr'o piesă a comicului latin Plaut şi explicate de Hobbes: 
i 27) Sallwirk notează: că Formey consideră pe Emil al ]ui
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„46. Dacă aceste idei de stăpânire şi de tiranie îi 
fac nenorociţi încă din copilărie, ce va fi când se vor mări şi când legăturile cu ceilalți oameni vor începe să se întindă şi să se înmulțească? Obişnuiţi să vază ple- cându-se tolul înaintea lor, ce surprindere vor. avea, in-' 
irând în lume, când vor simţi că totul le rezistă Şi se vor găsi zdrobiţi de greutatea acestui univers pe 'care-l so- coteau că se mişcă după pofta lor! Indrăsneala lor şi copilăroasa lor vanitate le vor atrage numai suferință, dispreţ, batjocură şi apoi încercări “grele le vor arăta că nu-şi cunose nici starea nici puterile: neputând să facă tot, vor crede că nu pot să facă nimic, Aceste multe piedici neobişnuite îi țin pe loc, acest dispreţ îi înjo= seşie; pierd curajul, se fac iricoşi, târitori şi cad cu atât mai jos de adevăratele lor puteri cu cât se ridicase mai sus. . . 

47. Să ne întoarcem la regula naturii. Natura vrea ca copiii să fie iubiți şi ajutați; dar vrea ea oare să-i ascultăm și să ne temem de ci? Le-a dat ea înfățișare impunătoare, privire serioasă, glas tare şi amenințător ca să se facă temuţi? Înţeleg că răgetul -unui leu  în- spăimântă animalele şi că ele tremură văzându-i groaz- nica lui căpățână. Dar dacă voiţi un spectacol rușinos, uricios, vrednic de râs, ia închipuiţi-vă “un şir de ma- gistraţi cu prezidentul lor în frunte, în haine de ceremo- nie, plecaţi înaintea unui copil în fașă3) şi vorbindu-i 
în termeni înfloriţi pe când si, drept oricetrăspuns, ţipă şi lasă să-i curgă balele.. a | 

48. Dacă socotim copilăria în ea însăşi, se poate. închipui în lume o fiinţă mai slabă, mai nenorocită, mai lăsată în voia celor dimprejur, care să aibă mai multă nevoie de milă, de îngrijire, de ocrotire — ca un copil? 

  

Rousseau, care, până -la vârsta de 12 ani, își exercită numai forţele sale fizice, ca un copil cu adevărat răsgâiat, 
1 28) Aluzie la „delfinul” Franciei, Cu acest . cuvânt „delfin + (fr. Dauphin) se numea moștenitorul tronului francez, o numire născută prin sec, XVII, ” -
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Nu ţi se pare că de aceca are chip blând işi înfăţi-! 
şare atrăgătoare, ca să facă pe toţi cari se apropie de 

cl să se intereseze de slăbiciunea lui şi să se grăbească 
a-i da ajutor? Nu e nimic mai ciudat, mai împotriva 
ordinei, de cât să vezi tun copil irufaș şi răzvrătit po- 
runcind tuturor. dimprejur şi luând fără ruşine glasul 
de stăpân faţă de aceia cari, dacă l-ar părăsi, l-ar lăsa 

să piară. 
49. De altă parte, vede oricine că slăbiciunea pri- 

milor ani leagă pe copii aşa de mult încât este barbar 

să-i mai supunem și noi la capriţiile noastre şi să-i lip- 
sim de o libertate destul de mărginită, de care ei nu 
pot abuza şi a cărei înlăturare nu foloseşte mai deloc 
nici nouă nici lor. Dacă nu e nimic mai vrednic de râs 
decât un copil mândru, nu e nimic mai vrednic de milă 
decât un copil fricos. Cu vârsta coaptă începe robia so- 

'cietăţii; de ce să-i apucăm înainte prin robia particulară? 
Să îngăduim ca un minut al vieţii să fie lipsit de acest 
jug pe care nalura nu ni l-a impus şi să lăsăm copilăriei 
libertatea naturală, care o depărtează, cel puţin pentru 
câtăva vreme, de viţiurile 2) ce se dobândesc în robie. 
Institutorii cei severi ca şi părinţii supuşi copiilor lor 

să vie deci cu neîntemeiatele lor argumente şi, înainte 

de a-şi lăuda metoda lor, să înveţe 'odată metoda naturii. 
| 50. Mă întore la practică. Am mai spus că nu tre- 

buc să daţi nimic copilului vostru fiindcă cere, ci fiindcă 
are trebuință; nu trebue să facă nimic din supunere, ci 
din nevoie 30). Cuvintele „ascultare” şi „poruncă” vor fi 

29) Rousscau întrebuinţează acest cuvânt: în înţelesul cel mai 

general. : 7 
30) Aci autorul pune nota următoare: „Se înţelege că precum 

suferința este câte odată necesitate, tot asemenea plăcerea este câte 

odată trebuință. Este deci o_singură dorinţă „a. copiilor_pe_care nu 
trebue s'o_salisiacem aiciodată” dorinţa d de_a se _impung. De aceea în. 
10âlo Gererile lor, să băgăm de seamă care este molivul care-i în- 
deamnă, Pe cât se poate, daţi-le ceeace le produce în adevăr plăcere; 
refuzaţi ceeace cer din capriţiu sau pentru a- Şi. arăta _ autoritatea, 

Vezi. $ 36 de mal înainte. .
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gonite din dicționarul lui, mai mult încă; »dalorie” „obli- -gație”; dar în schimb să se dea loc de îrunte cuvintelor 

_
—
=
—
 

„forță »necesilate”, „mepulință”, „Cconsirângere” 31). Ina inte de vârsta rațiunii, copiii nu pot avea idee de fiinţele moralei de raporturile sociale; trebue deci să ne ferim. pe cât se poate de a întrebuința cuvinte cari exprimă a- semenea idei; ca nu cumva să nu apuce copiii a le da 'un înţeles greșit şi mai târziu să nu ştim nici să nu . putem să-l mai schimbăm. Cea dintâi idee greșită care intră în mintea copilului este Sămânță de greşeală şi de rea deprindere. La acest dintâi pas trebue mai ales să fim cu băgare de seamă. Faceţi așa ca, atâta vreme cât este impresionat numai de lucruri sensibile, toate ideile lui să se oprească la sensațiuni; faceţi ca, .din “toate părțile, să vază în juru-i numai lumea ' fizică; căci alttel fiţi siguri că-nu vă va asculta Sau îşi va face despre lumea morală de care îi vorbiţi idei fantastice cari nu i se vor Şlerge, toată vicaţa. 
ED Masina de căpetenie a lui Locke cra: să rafionezi cu copiii%). Astăzi ea este foarte răspândită, dar suc= cesul ei nu mi se-pare tocmai propriu ca să-i dea tărie Şi, în ce mă priveşie, nu ştiu ceva mai prost: decât co- piii cu cari ai raționat mereu. Din toate facultăţile omu- lui, raţiunea, care este Oarecum un compus din toate celelalte, se desvoltă mai greu şi mai târziu decât toate 

31). Traducătorul german Sallwărk aduce la acest pasagiu ob- servaţiunea comentatorului Raumer, care: zice că în vocabularul co- pilăresc al lui Rousseau. lipsește cuvântul de iubire. Adaugă că pentru paragrafele acestea nu este de tot exaclă observaţiunea, Se ba- zează, în această apărare, pe $ 55 şi 72 din cartea a III-a din cari se_vede că Rousseau înţelege că educatorul 'se poale aștepta cândva şi la iubirea copilului, dar mai târziu, Negreşit teoria lui Rousseau esle cu lotul deosebită de a lui: Pestalozzi, care face din iubire — pentru mamă, pentru oameni, pentru Dumnezeu — ideea fundamentală "a metodei sâle. 
32) Trad. germ. Sallwărk găseşte că este nedreaptă acuzaţia „ce aduce aci Rousseau lui Locke. In adevăr zice Locke că copilul "- trebue tratat ca fiinţă rațională, dar în alte_ părți arală că pentru -__ dânsul are mare valoare obișnuinţa și exemplul, ” 

N
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şi tocmai de ca-să ne -servim ca să 'desvoltiim pe cele 
dintâi! Izbânda desăvârșită a unei bunz educațiuni «este 
să facă un om cu judecată, şi pretindeţi să creşteţi un 
copil tocmai: prin judecală! Aceasta însennează -să. în- 
cepi cu sfârşitul, să cauţi a face din lucru unealta cu câre 
se produce acel lucru. Dacă copiii ar avea judecată, war 
avea trebuință de educaţie; dar vorbindu-le din copilă- 
rie o limbă pe care ci n'o înțeleg, îi învăţăm a se mul- 
țumi cu vorbe, a controla tot ce li se.spune, a se crede 
tot aşa de înţelepţi ca învățătorii lor, a deveni certăreţi 
şi răsvrătiți şi tot ce. voim să dobândim dela ei numai 
prin raționament nu putem dobândi decât adăogând mo- 
tive de poftă, de. teamă, de vanitate 3). , 

52. lată la ce se pot reduce aproape toate lecţiile 
de morală cari se fac sau se pot face cu copiii: 

Invățătorul. — Nu trebue să faci aceasta. 
- Elevul. — Şi pentru ce nu trebue să fac? 
Invățălorul. — Peniru că e un lucru rău. 

„Elevul. — Lucru rău! Ce va să zică „lucru rău”? 
Invăţăiorul. — Ceeace eşti oprit să faci. 

-, : Elevul. — Ce rău este să faci lucruri oprite? * 
Invăţătorul. — 'Te pedepseşte, fiindcă nuw' ai ascultat, 
Elevul, — Voiu face așa ca să nu se ştie. > O 
Învățătorul. — Vei îi urmărit, e 

“ Elevul. — Mă voiu ascunde. 
Învățătorul. — Vei îi întrebat. 
Elevul. — Voiu minţi. : 
Invăţălorul. — Nu trebue.-să minţi niciodată. 
Elevul. — De ce nu trebue să minţi? | 
Invăţălorul. — Peniru că a minţi este lucru rău, etc. 
Acesta e cercul din care nu poți i2şi. Ieşi din el, şi 

copilul nu te va înțelege. Nu sunt. oare acestea sfaturi 

33) Aci Sallwiărk zice: Aceasta pare deasemenea să-l privească 
pe Locke, care voiește să exezcileze o influenţă însemnată, deşi numai 
medială, asupra formaţiunii lor morale cu „lucruri bune”, pe cari le 
dăm" copiilor, dacă sunt cuminţi, și cu laudă şi stimă „pe cari «ei şi-o 
dobândesc prin bună purtare, ”
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foarte folositoare? Aş îi foarte curios să ştiu ce s'ar putea pune în locul acestui dialog. Chiar Locke ar fi fost de- sigur foarte încurcat 54). Copilul nu poate să deosebească binele și răul, nici să înțeleagă rațiunea datoriilor omului. 53. Natura vrea! ca copiii să fie întâiu copii şi apoi oameni. Dacă voim să răsturnăm această ordine, vom produce roade timpurii 'cari nu vor fi nici coapte nici cu gust și în curând Sc vor strica: vom avea învăţaţi tineri şi copii bătrâni: Copilăria vede, sândește, simte în mod deosebit; e lucru nesocolit să o silim a face ca noi, Mai bine aș vrea 'să se ceară copilului să fie înalt peste un metru decât să i se ceară judecată la zece ani. In „adevăr, la ce i-ar servi rațiunea la vârsta aceasta? Eâ este un frâu al forței şi copilul mare nevoie de asemenea râu, i - | CE Cod Incercând să convingeți pe elevii voşiri despre datoria de a asculta, voi adăogaţi, pe lângă această pretinsă convingere, forța: şi amenințarea sau ce e mai rău, lin- guşirea și făgăduielile. Astfel ei, momiţi prin interes sau si- liți prin forţă, se prefac că sunt convinşi prin rațiune. Ei văd foarte bine: că Supunerea le este folositoare şi îm- polrivirea dăunătoare îndată ce voi băgaţi de seamă una sau alta; şi, fiindcă le cereți totdeauna lucruri cari le sunt neplăcute, şi fiindcă totdeauna ce silnic să îndeplineşti voința altora, ei se ascund ca să îndeplinească voinţa lor, convinși că fac bine dacă nesupunerea nu este cunoscută, şi gata să declare că au greşit, dacă sunt descoperiţi, de teamă să mo păţească mai rău. Rațiunea datoriei nu este „Pentru vârsta lor; nimeni în lume nu poate reuşi să-i lacă so înțeleagă; însă teama de pedeapsă, speranţa ier- tării, supărarea, încurcătura în privinţa răspunsului, a- cestea le scot mărturisirile pe cari le cereţi, şi vă închipuiţi că izali convins, pe când în realitate numai i-aţi întricoşat., 55.) Ce urmează ae aci? Intâi, impunându-le o da- 

   

      

31) Zice aceasta, pentrucă Locke- recomandă adesea să te adre- sezi la rațiunea copiilor şi câteodată chiar să-i amesteci în "Con versația oamenilor mari,
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torie pe care ei n'o simt, îi indispuneţi împotriva tira- 
nici voastre şi-i faceţi să nu vă iubească. Ii învăţaţi să 
ascunză, să înşele, să minlă ca să stoarcă recompense sau 
să scape de pedepse. In fine, obişnuindu-i să dea tot-: 
deauna un motiv aparent în locul motivului secret, le daţi 
singuri mijlocul de a vă înşela necontenit, a vă împiedica 
să le cunoaşteţi adevăratul caracter, căci caulă a vă a- 
meţi și pe voi şi pe alţii cu vorbe goale. Veţi zice că legile, 
deşi obligatorii pentru conștiință, întrebuințează aceeaşi 
silă cu oamenii formaţi. Așa este; dar oamenii ce sunt 
decâl nişte copii stricaţi prin educaţie? Tocmai de aceasta 
trebue să ne ferim. Intrebuinţaţi cu, copiii forța, iar cu 
oamenii raţiunea, aceasta este ordinea naturală;  înţe- 
leptul mare trebuinţă de legi: | | 

56. Purtaţi-vă cu elevul după vârstă. Puneţi-l întâi 
la locul lui şi ţineţi-l aşa de bine, ca să inu mai încerce 
să iasă. Astlel, înainte de a şti ce este înţelepciunea, va 
practica cea mai importantă lecţie a ei. Nu-i porunciţi 
niciodată nimic, pentru nici un lucru, absolut nimic. Nu-l 
lăsaţi măcar să-şi închipuc că voi vreți să aveţi vreo auto: 
ritate asupra lui. Să ştie numai că el e slab Şi voi sun 
teţi puternici; că, prin starea lui şi prin a voastră, este 
cu totul în puterea voastră; să ştie, să. înveţe, să simtă 
aceasta; să simlă devreme asupra capului său mândru 
jugul pe care natura îl impune omului, jugul greu “al 
necesităţii, sub. care orice ființă trebue să se plece; să 
vază această necesitate în lucruri, niciodată în caprițiul 
oamenilor 35); irâul care-l ţine să fie forța, nu porunca. 
Nu-l opriţi. să facă lucrurile pe cari nu trebue să le facă, 

„ci împiedicaţi-l, fără explicări, fără raționamente 35). Ce- 
cace dați voie să facă daţi-i dela prima-lui vorbă, fără 

35) dci autorul pune nota următoare: „Copilul va considera 
că ce caprițiu orice voință contrarie voinţei sale şi a cărei rațiune 
de a îi n'o va înţelege. Și se ştie că copilul nu înţelege raţiunea 
nici unui lucru care e împotriva fantazici lui”, i 

36) Sallwiirk observă că aceste explicaţiuni amintesc pe Locke; 
dar în mod indirect. Se poaţe citi $S 69 din traducerea românească 
de Coşbuc (Partea 1).
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gi. cerere, fără rugăciune, mai ales fără condiție. Acordaţi 
cu plăcere, refuzaţi cu silă; dar toate retuzurile să fie 
irevocabile; nimica să nu vă schimbe. Vorba nu, pe care: ați zis-o, să fie un zid de bronz de care să se izbească de cinci, şase ori puterile copilului pentru ca apoi să nu mai încerce a-l răsturna. 

:57. Astfel îl veţi face răbdător, cu caracter egal 57), resemnat, paşnic, chiar când nu vi dobândi ce voiește, căci âşa e firea omului: suferi cu răbdare necesitatea lu- crurilor, dar nu reaua voință a altuia. Vorba „nu mâi este” e un răspuns în contra căruia nu sa răsv rătit nici- 
odată niciun copil, afară numai dacă n'a .crezut că este o minciună. De altfel, nici nu e drum de mijloa: trebue sau să nu-i impui nimic, sâu să-l sileşti la cea mai de- 
săvârșită supunere. Educaţiunea cea mai rea este să laşi pe copil nehotărit între voinţa lui şi a ta şi să fie mereu ceartă între el şi tine, care să fie stăpân. Aş vrea de o 
sută de ori mai bine să fie el totdeauna. 

58. E foarte ciudat că, de când se tot: ocupă lumea 
cu educaţia copiilor, nu sa-găsit alt instrument mai bun 
de a-i conduce decât emulațiunea, gelozia, invidia, vani- 
tatea, - lăcomia, frica josnică, toate patimile cele mai 
primejdioase, cele mai pornite pentru a se desvolta și mai 
potrivite a corupe sufletul chiar înainte de formarea corpu- 
lui. Cu fiecare învăţătură nouă pe care vrem să le-o 
vârîm în cap, le sădim Şi în inimă un vițiu. Iustitutorii ne 
“socotiți cred că au îndeplinit o minune, dacă fac pe copii 
răi; ca să-i înveţe ce este bunătatea, şi apoi ne spun cu 
gravitate: „Aşa este omul!” 38). Da, aşa este omul pe care l-aţi făcut voi. 

59. Sau încercat toate “instrumentele, afară de unul, 
tocmai singurul care poate reuși: libertatea bine îndru- 
mată. Nu trebue să se apuce cineva de educaţia unui 

  

_37) Adică un om care se schimbă puțin faţă de neajunsurile şi de mulțumirele vicţii, cari nu e impresionat prea mult de orice mică schimbare în starea lui, al cărui caracter este deci egal în - aţa dit-rite:ori-situaţii în cari se găseşte, 
38) Vezi: Locke $ 85,
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copil, dacă nu-l poate conduce numai după legile “po- 
sibilului şi imposibilului. Sfera unuia şi altuia fiind tot 
aşa de necunoscută copilului, se poale întinde, se poate 
restrânge după voie. Il poţi lega, îl poţi mişca din loc 
îl poți opri numai cu legătura necesităţii, fără să mur- 
mure; îl faci blând şi mlădios numai prin forța lucru- 
rilor, fără ca vreun viţiu să poată prinde rădăcină în 
el, căci pasiunile nu se pornesc câtă vreme nu au nici 

   uvihte: e] trebue să învețe numai_prin_experiență. Nu-i 
da niciun fel de pedeapsă, căci el nn ştie ce este a greşi. 
Nu-l pune niciodată să-ţi ceară iertare, căci el nu te poate 
ofensa. In acţiunile lui nefiind niciun fel de moralitate, 
el nu poate face lucruri cari să fie rele din punct de ve- 
dere moral şi să merite pedeapsă sau ceartă; 

61. Văd pe cititor speriat, judecând pe. acest copil 
dăpă ai voştri: se înşeală.. Strâmtoarea necurmată în 
care vă ţineţi elevii, le aţâţă vioiciunea. Cu cât sunt siliți 
a sta mai liniștiți sub ochii voştri, cu atât sunt mai turbuz 
rători îndată ce scapă: trebue să se despăgubească, când 
Dot, de nemișcarea silită în care îi ţineţi. Doi şcolati din 
oraș vor face mai multă stricăciune întrun sat decât 
tot tineretul de acolo. Inchideţi pe un mic orăşean şi pe 
un mic țăran într'o cameră. -Cel dintâi va răsturna tot, 
va strica tot până ce celălalt se va fi mișcat din loc. 
Pentru ce? Pentrucă unul se grăbeşte să abuzeze de.un 
moment când se află fără niciun stăpân, pe când celălalt, 
totdeauna sigur de libertatea sa, nu se grăbeşte .nici::de a 
se iolosi de ea. Şi totuşi copiii sătenilor, adesea 'răsfăţaţi 
sau ţinuţi. de rău, sunt încă departe de starea în care 
voiesc cu să fie copiii. | | 

62. Să_avem ca maximă nestrămutată că primele 
mişcări _ale_ naturii sunt totdeauna drepte, căci nu este 

„ Tăutate_originară în sufletul Omenese NU ESI IF smgur 
viții despre care să îi poți spune pt unde și cum a pă- 
truns într'însul 39). Singura. pasiune naturală “a omului 

  

  

. 39) Sallwiirk însemnează aci: „Merită a se: nota că Formey lasă
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este” iubirea de sine sau amorul propriu, luat în sens 
larg. Acest amor propriu, adică iubirea de noi, este lucru bun, folositor şi dacă w'are un vapori necesar cu altul, este indiferent, întru cât î] socotim numai ca produs al naturii; el poate să devină bun Sau rău prin între- buințarea ce-i dăm şi prin legăturile ce-i stabilim. Până! când să se nască rațiunea, care este călăuza amorului proi priu, trebue ca copilul să nu facă nimic pe motiv că a văzut sau auzit, adică nimic ce se raportă la alții, ci numai ce-i cere natura lui. şi atunci va, face. mai bine. 

63. Ştiu că va face câteodată stricăciuni, că se_va Tăni, că va strica o mobilă de preț, dacă i-o sta în cale, EI va putea să facă rele fără a face rău, căci acţiunea rea ține de intențiunea de a Supăra şi asemenea intențiune nu va avea niciodată. Dacă ar avea o Singură dată ase menea intenţie, totul ar fi pierdut: ar fi răutăcios aproape fără speranţă de îndreptare. o Cutare lucru este rău în ochii avarului, nu însă şi peMru rațiune, Lăsând pe copii cu totul liberi pentru zburdălniciile lor, să se depărteze tot ce ar pulea să le facă prea costisitoare şi să m'aibă la îndemână lucruri scumpe şi cari sc strică lesne. In oda:a lor să lie mobila solide și grosolane; să nu fie oglinzi, obiecte de por- țelană, lucruri de lux, In ce priveşte pe Emil al meu, pe care-l cresc la ţară, odaia lui nu se va deosebi întru, nimic de a -unui țăran. De ce să i-o împodobesc cu atâta grijă dacă stă aşa de puțin într'însa? Ba, mă înşel, o va împodobi el singur, şi vom vedea îndată cu ce 40), 
65. Dacă, cu toată băgarea de seamă a voastră, copilul a făcut vreo neorânduială, a stricat vreun lucru lrebuin- cios, nu-l pedepsiţi, căci e neglijenţa voastră: nu-l osândiţi. Să nu-l ţineţi. de rău prin niciun cuvânt; nici să aibă bănuială că wa supărat; faceţi aș] că şi cum obiectul 

    

acest pasaj necriticat; ii” aşa: face Raumer, care” dela această părere a lui Rousseau deduce atacul .său cel mai puternic asupra îniregii opere de cducaţiune a acestuia”, 
40) La această chestie revine în paragratul 256 mai departe. 

z
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Sar fi stricat singur; şi socotiți că aţi făcut mult, dacă 
puteți să nu ziceţi nimic. _ 

Să îndrăsnese a spune, care e, după mine, cea mai 
marc; cea mai importantă, cea mai folositoare regulă a 
cducaţiunii? Este: nu să câştigi limp, ci să pierzi timp. 
Cititorilor vulgari, iertaţi-mi paradoxele 41): când reflectezi, 
ele îți vin fără să vrei. Orice veţi zice, vreau mai bine 
să fiu omul paradoxelor decât omul prejudecăţilora Cel 
mai. primejdios interval al vieţii omului este dela naştere 
până la 12 ani. Atunci încolțesc erorile şi viţiile, tără ca 
să ai vre-un mijloc de a le stârpi; iar când vine vremea. 
să ai mijlocul, rădăcinele sunt aşa de adânci încât nu le 
mai poți smulgă Dacă copiii ar sări deodată dela țâţă 
la vârsta raţiunii, atunci Sar potrivi educaţiunea ce li 
se dă azi; dar, țiind socoteală de progresul natural, au 
nevoie de una.cu totul dimpotrivă. Ar trebui ca sufletul. 
lor să nu lucreze deloc până nu se .desvoltă toate facul- 
tățile; căci e peste putință ca sufletul lor să vază făclia ce 
le pui înainte, dacă e orb, și să urmeze — în imensa câmpie 
a ideilor — un drum pe care rațiunea îl însemnează aşa. 
de uşurel, încât d'abia l-ar vedea ochii cei mai buni. 

67. Prin urmare, cea dintâiu educaţie trebue să fie 
nuinai negativă. Ea nu va arăta copilului nici virtutea 
nici adevărul, ci-i va păzi inima de viţiu şi spiritul de 
eroare. Dacă ați putea să nu faceţi nimic şi să nu lăsaţi 
nici pe alţii să facă ceva, dacă aţi putea să conduceţi pe 
clevul vostru sănătos şi voinic” până la vârsta de 12 
ani, fără să ştie deosebi care e dreapta și care e stânga, 
atunci ochii inteligenței lui s'ar deschide pentru. rațiune 

  

11) Un paradox, după definiţia lui Diderot, este o propoziţie 
absurdă în aparenţă, pentrucă este contrară opiniilor primite în 
general de oameni şi care este sau poate să fie adâvărală- în fond. 
De aci urmează că nu toate paradoxele rămân toldeauna paradoxe: 
unele se recunosc mai târziu ca adevăruri. Părerea lui Galileu că pă- 
mâniul se mişcă era un paradox pentru lumea care-l osândea la 
moarte; azi e un adevăr ce nu se mai pune la discuţie. Descoperirea 

„lui Harvey că sângele circulă ar fi fost considerată ca paradox dacă 
s'ar fi spus de cineva înainte de cercetările lui,
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din primele lecţii ce i-aţi da. Neavând prejudecată, nra- 
vând deprinderi, nimic întinsul nu va putea să împiedece 
rezullatul silințelor voastre. -Curând va deveni în mâinile 
voasir- cel mai înțelept dintre oameni Şi, începând prin a 
nu face nimic, veţi îi făcut o minune a educaţiei 12). 

68. Faceţi totdeauna contrariul uzului comun Şi veţi 
iaca mai loldeauna bine. Fiindcă părinţii nu vor să facă 
din “copil un copil, ci un savant, părinții şi învățătorii 
încep prea de timpuriu să dojencască, să certe, să pedepi- 
sească, să răsfeţe, să amenințe, să făgăduiască, să in- struiască, să raţioneze. Faceţi mai bine: faceţi totul cu chibzuinţă “şi nu Taţionaţi cu elevul vostru, mai ales 
când e vorba să-l siliți să aprobe ceeace nu-i place ; 
căci dacă: raţiunea intervine totdeauna . în lucrurile 
neplăcute ajunge să-i fie şi ea neplăcută şi o discreditaţi 
"de vreme înt”o minte care nu e încă în stare s'o priceapă. 
Exercitaţi-i corpul, organele, simțurile, forțele, dar lăsaţi-i 
spiritul în nelucrare cât mai mult timp se va putea. Păzi- ți-vă de orice sentiment care se naște înainte de judecata 
care să-l aprecieze. Inlăturaţi, opriţi impresiile străine; nu 
vă grăbiţi să faceţi binele-ca să împiedecaţi răul de a naşte, - căci numai atunci el e bine, când raţiunea îl luminează. 
Socotiţi orice întârziere ca un câştig: e mare câştig să 
mergi spre ţintă fără să pierzi nimic. Lăsaţi copilăria să se 
desvolte în copii. In fine, orice lecţie ar deveni trebuin= 
cioasă, feriți-vă de a o da astăzi, dacă o puteţi amâna 
până mâine fără primejdie. 

69. O altă consideraţie care arată încă folosul acestei 
metode, este aceea a geniului particular al copilului, pe care trebue să-l cunoşti foarte bine ca să ştii ce regim moral i se potrivește. Fiecare spirit are forma sa proprie 
şi irebue să fie condus potrivit cu aceasta şi izbânda tu- 
turor îngrijirilor noastre cere ca să fie condusă aşa şi nu altfel. Dacă ești prudent, studiază multă vreme natura, 
observă bine pe elevul tău înainte de a-i spune primul cuvânt; lasă întâiu sămânţa caracterului său să se desvolte 

  

„„. 42) Vezi Curiea I $ 27.



___207 , Cartea 1l. 

în deplină libertate, nu-i face nici cea mai mică silnicie, 
ca să-l poţi vedea întreg. Credeţi că acest timp de libertate 
e pierdut pentru el? Dimpotrivă, va fi foarte bine în- 
trebuințat, căci așa veţi învăţa să nu pierdeţi nici un minut 
întrun timp mai preţios, pe când dacă începeţi înainte 
de a şti ce aveţi de făcut, lucraţi la întâmplare. Expuşi să 
vă înşelaţi, veţi îi siliți să vă întoarceţi mereu înapoi: 
veţi fi mai departe de ţintă decât dacă waţi fi grăbit mai 
puţin s'o ajungeţi. Nu faceţi ca sgârcitul, care pierde mai 
mult, fiindcă nu vrea să piarză nimic. Jertfiţi în "vârsta 
dintâi o vreme pe care o veţi câștiga mai târziu cu 
dobândă. Medicul înţelept nu dă .nebunește doctorii cum . 
a văzut pe bolnav, ci-i studiază temperamentul înainte 
de a-i prescrie ceva: începe târziu, dar îl vindecă; pe - 
când medicul prea grăbit îl omoară. 
„70, Dar unde vom pune pe acest copil ca să-l creștem 

ca pe o fiinţă nesimţitoare, ca pe un automat? să-l ducem 
în lună? întrun ostrov pustiu? să-l depărtăm de toţi oa- 
menii? Nu, va avea mereu. înaintea ochilor înfățișarea şi 
pilda pasiunilor altora? Nu va vedea niciodată copii de o 
vârstă cu el? Nu va vedea el pe părinţi, pe vecini, pe 
doică, pe guvernantă, pe servitor, pe învățătorul său chiar, 
care la urma urmelor nu poate fi nm înger? . Da 

71. Obiecţiunea este serioasă şi puternică. Dar vam 
spus cu oare că este lucru uşor o educaţiune conforină cu 
natura? Este vina mea, oamenilor, dacă ați făcut să fie 
greu de îndeplinit tot ce este bine? Eu simt greutăţile şi le 
spun: poate că sunt aşa de mari'că nu putem trece 
peste ele. Dar e lucru sigur că, silindu-te să le înlături, 
le înlături întru câtva. Eu arăt ţinta pe care trebue so 

„urmărim. Nu zic că putem să ajungem la dânsa, dar ! 
„zic că cel care sc va apropia mai mult, va izbuli mai 
bine 43). Si - 

43) Aci autorul reproduce câteva rânduri ale lui Fenelon din 
iractatul său despre educaţiunea fetelor (cap. 13): „Când cineva vrea 

„să facă o carte asupra celei mai bune educaţiuni să nu dea regula 
nedesăvârşite. Desigur că nu va putâa să ajungă fiecare în practică 
aşa departe cât merg gândirile noastre pe hârtie; dar dacă nu poţi.
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72. Gândiţi-vă că, înainte de a cuteza să cauţi a forma un Ox irebue să te fi format tu singur om mai întâi; trebue să găsești în tine exemplul pe care să-l dai. Câtă Vreme copilul este” încă fără cunoştinţă, ai răgaz să pre- găteşti cele din juru-i pentru -ca primele lui priviri să nu întâlnească: decât lucruri pe cari se cade să le vază. Să te faci respectat de toată lumea, să te faci iubit, pentru ca fiecare să caute a-ți face plăcere. Nu vei fi stăpân peste copil până nu vei fi stăpân peste tot ce-l înconjoară şi această autoritate nu va îi niciodată îndestulătoare, dacă nu se va întemeia pe stima pe care o naște virtutea. Nu «e vorba să-ţi goleșii punga şi să arunci bani în dreapta și în stânga: mam văzut niciodată ca cineva să se facă iubit prin bani. Nu trebue să fii-sgârcit şi neînduplecat: nici să te mulțumeşti a plânge pentru o nenorocire pe care o poţi îndulci; dar oricât ţi-ai deschide casa de bani fără Să-ţi deschizi inima, şi inima celorlalți va rămânea închisă penlru line. Trebue să-ţi dai vremea, să-ți dai îngrijirea, afecțiunea, să te dai pe tine însuţi; căci oricât ai da bani, se simle că nu eşti tu în bani, Uneori semne de interes Şi de bunăvoință fac mai mult efect și chiar sunt în realitate mai. folositoare decât orice dar. câți nenorociţi, câţi bol- navi mau mai mare trebuință de -compătimiri decât de pomană! Câţi năpăstuiţi, pentru cari 'protecțiunea scrvă mai mult decâl banii! Impacă pe cei ce se cearlă, împiedecă procescle, îndeamnă pe copii la datorie, pe părinți la in- dulgenţă, înlesneşte căsătorii fericite, împicdecă apăsările, întrebuințează, risipeşte chiar creditul părinţilor elevului tău în folosul celui slab căruia nu i se dă dreptatea şi - pe care cel puternic îl îngenunche 4). Declară-te cu glas 

    

merge până la perfecţiune, nu «e de prisos să o cunoşti şi să te „ forţezi a o ajunge: e singurul mijloc de a te apropia de dânsa”, 41) Rousseau a Prolestat totdeauna contra tiraniei celor pu- tervici, Să se vadă şi cartea IV $ 459 şi cartea V $ 282-373. In Confesiunile ” sale, vorbind despre o pedeapsă nedreaptă ce i Sa “dat în copilărie, zice (cartea 1 1719—1723;; Această su- „ferință din pricina violenței și a ncdreplății a rămas așa “dle adânc săpată în sufletul meu încât toate ideile cari sunt în ]e-.
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tare protectorul nenorociţilor. Fii drept, uman, binetăcător. 
Nu te mulțumi să dai de pomană, fii caritabil: purtarea 
miloasă. vindecă mai multe rele decât banii. Iubeşte pe 
ceilalți şi te vor iubi şi ei; servește-i şi te vor servi; fii 
tratele lor şi ei vor îi copiii tăi.) | 

| 73. Iată încă un cuvânt pentru care vreau să crese 
pe Emil la ţară, departe de ticăloşii de servitorii5), cei 
din urmă dintre oameni... după stăpânii lor, — departe 
de obiceiurile urite dle oraşelor pe cari lustrul ce le a- 
copere, le îace seducătoare şi contagioase pentru copii, 
pe când viţiile ţărăneşti, fără nicio 'fățărie şi grosolane 
cum sunt, pot mai degrabă să desguste decât să seducă, 
când cineva n'are un anume interes ca să le imite, 

74. In sat, un guvernor va fi mai stăpân pe obiectele 
pe cari va voi să le întăţişeze copilului: reputaţiunea sa, 
cuvântările sale, exemplul său vor avea o autoritate cum 
nu pot avea în oraș. Fiind. folositor pentru toată lu-- 
imca, fiecare se va grăbi să-l îndatoreze, se va sili să fie 
stimat de el, să se arate elevului aşa cum voieşte învăţă- 
torul şi dacă oamenii nu se tămăduesc de viții, cel puţin 
se feresc de scandal. Acesta e lucrul de care avem tre- 
"buinţă pentru scopul nostru. N 

75. Nu mai puneţi pe socoteala altora greșelile voastre 
proprii. Răul pe care-l văd copiii îi strică mai puţin decât - 
acela ce-l învaţă dela noi. Fiind totdeauna gata de ceartă, - 

„gătură cu ea îmi redeșteaptă prima emoţiune,.. De aceea sufletul 
„meu se înflăcărează la- vederea sau la poveslirea oricărei acţiuni 
„nedrepte... ca 'şi cum mar privi pe mine. Când citesc cruzimile 
„unui tran naș duce bucuros să-i înfig cuțitul în piept, dacă ar 
wirebui să mor de o sută de ori pentru aceasta. Adesea am asudat - 

„alergând sau aruncând cu piatra într'un cocoș, într'o vacă, într'un 

„câine pe care-l vedeam torturând pe alt animal mai mic, numai 
„fiindcă acesta cra mai slab decât el”, | | 

15) Aci vorbeşte ironic despre servitori, dar se înţelege că. 
„consideră rea influența lor asupra 'copiilor. Despre această chestie 

se pronunţii în acelaşi sens mai toţi 'cei ce s'au ocupat de creşterea 
copiilor în familie cu dare de mână, Așa face Locke (în trad. româ- 
nească de G. Coșbuc, partea 1 $ 29, 38 şi 39); Fenelon (Educaţia 
fetelor 16S1 cap. XIII) Rollin (cartea VI, introducere). -
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gata să faceţi morală, totdeauna pedanţi î6), dacă chiar îi daţi copilului o ide pe care o socotiți bună, îi dați totdeauna douăzeci altele cari nu face niciun ban. Cu gândul numai la ce se petreca în capul. vostru, voi nu observați ce se produce în a] lor. Credeţi oare că, în'pu- hoiul de vorbe în cari îi înecaţi necontenit, nu e niciuna | pe care so înțeleagă fals? Socoliţi că ei nu comentează în felul lor explicările voastre date cu atât prisos de vorbe şi că nu-şi fac un sistem potrivit pentru ci,-pe care vi-l Vor apune la lrebuinţă ? 

70)Să ascultați pe'micul domnișor căruia i “a umplut capul cu tot felul de învățături; lăsaţi-l să ilecărească, să întrebe, să bată câmpii după plac și veţi fi mirați de înfăţişarea ciudată pe care o iau raționamentele voastre în spiritul lui. Confundă toate, răstoarnă toate, vă face ne- răbdători, vă încurcă câtcodală cu obiecţiuni neprevăzute; vă sileşte să tăceţi sau să-l faceţi pe el să tacă. Şi ce poate să. crează despre tăcerea unui om care de obiceiu vorbeşte mult? Dacă vreodată iesa el învingător şi bagă de scamă, s'a sfârșit cu educațiunea; din acel moment nu mai vrea să se instruiască; ci caulă să vă rămâie cu, vorba. 
a N ae 77. Invăţătorilor zeloşi, fiți simpli, cu măsură, cu băgare de seamă, nu vă grăbiţi niciodată să faceţi ceva decât pentru a împiedeca pe alții să facă. Voiu repeta ne- contenit: amânaţi mai bine o instrucțiune bună, de teamă să nu dați una rea, Băgaţi de seamă să nu fiţi, pe Pământul _ „Pe care natură l-a făcut primul paradis al omului, să nu îiți ispilitorul, căutând 'să daţi nevinovăţiei cunoștința binelui și a Tăului.. Neputând să împiedecaţi pe copil "de a sc instrui prin exemplele ce-i întăţişează lumea din alară, mărginiți-vă toată stăruința în a face să se imprime aceste exemple în Spiritul lui în chipul cel mai potrivit. 76. Pornirile lurioase produc efecte mari asupră copi- “lului care este de faţă, Pentrucă au Nişte semne foarte | oa ———————— 

46) Aci cuvântul pedani  însemnează „doritor de a arăta în 
totdeauna ştiinţa sa şi Chiar de a arăta mai mult”, 
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simţite cari îl. impresionează şi-l silesc să bage de seami. 
Mânia mai ales este aşa de sgomotoasă în pornirile «i 
încât este peste putință să n'o vază când este aproapă.. 
Să nu întrebaţi dacă această împrejurare ar fi un prilej 
pentru un pedagog să ţie un discurs frumos. Nu trebue 
discursuri frumoase, nimic, niciun cuvânt. Lăsaţi să 
vie copilul; mirat de ceeace vede, nu va întârzia să vă 
întrebe. Răspunsul este simplu; el iese chiar din ceeace 
impresionează simţurile lui. Vedz o figură înflăcărată, 
ochi scânicietori, un gest ameninţător, aude țipete, semne 
că corpul nu este în stare normală. Spuneţi-i liniştit, 
fără pretăcătorie, fără mister: bietul om e bolnav, apucat 
de îriguri. De aci puteţi avea prilejul să-i daţi, însă 
în puţine cuvinte, idee despre boale și urmările lor, 
fiindcă acesta e un iucru al naturii şi este o legătură 
necesară căreia el trebue să se socotească supus. | 

79. Nu credeţi că, prin această idee — care nu e 
falsă — va dobândi de timpuriu oarecum -silă de a se 
lăsa târit de aţâțarea pasiunilor, pe cari le va socoti ca 
boale? Nu credeţi că asemenea noțiune dată la momentul 
potrivit va produce o urmare tot aşa de bine-făcătoare 
ca şi cel mai plictisitor discurs de morală? Dar priviţi cari 
sunt pentru viitor urmările acestei noțiuni! Vei avea 
dreptul, dacă vei îi silit vreodată, să te porți cu un copil 
îndărătnic cum te porți cu un bolnav, să-l închizi în 
odaia lui, să-l'pui în pat dacă trebue, să-l supui unui re- 
gim, să-l faci să:se sperie singur-de viţiile sale născânde, 
să-l făci să le socotească urile șide groază şi să nu con; 
sidere vreodată că este o pedeapsă severitatea pe care 
vei îi poate silit so întrebuinţezi, pentru ca să le vindeci. 
“Dacă ţi se întâmplă ţie întrun moment de supărare să 
părăseşti sângele rece şi moderaţiunea care trebue să 
te conducă totdeauna, nu căula să-ţi ascunzi greşeala, ci 
spune-i-o curat, ținându-l de rău întrun mod prietenesc:. 
„Dragul meu, n'ai făcut să sufer!”, - : | o - 

80. De altfel, trebue să bagi de seamă ca toate nai- 
vităţile pe cari le poate spune uri copil din pricina sim- 

-plicităţii ideilor cu cari a fost hrănit, să nu fie observate 

1



Cartea II. ă 212 

  

- niciodată când este e] faţă, nici spuse aşa fel încât să aile el despre dânsele. Un hohot de râs nepotrivit poate să strice munca de 6 luni şi să aducă un neajuns care „nu se mai poate îndrepta toată vieaţa. Trebuc să repet mereu că pentru a fi stăpân pe un copil trebue să fii stăpân pe tine însuți. Imi închipuesc pe micul meu Emil între două: vecine cari Sau luat la bătaie: se duce la cea mai înfuriată din ele şi-i zice cu glas pătruns de milă: „Doamna mea, ești bolnavă, îmi pare foarte rău”. Fără îndoială, vorba aceasta nu va trece nebăgată de seamă de către persoanele de faţă, poate nici de cele. două eroine. Fără 'să râz, fără să-l cert, fără sa-l laud, îi iau de acolo cu voia sau fără voia lui înainte de a-mi înțelege gândul şi mă grăbesc să-i atrag luarea aminte a- supra-eltor lucruri cari să-l facă să uite repede. 
Scopul meu nu este să intru în toate amănuntele, ci numai să arăt maximele generale şi să dau exemple pentru întâmplările grele. Socotese imposibil în mijlocul socielăţii să creşti un copil până la vârsta de. 12 ani, fără să-i dai o idee oarecare despre raporturile dintre oa- meni şi despre moralitatea acțiunilor omenești. Trebue numai să ne silim ca aceste noțiuni să-i devină necesare cât se poate de târziu ŞI, când nu se vor mai putea în- lătura, să le mărginim la o nevoie -prezentă pentru ca să nu se crează cel Stăpân peste toate şi să facă rău altuia fără mustrare de cuget şi fără să ştie. Sunt caractere blânde şi liniștite cu cari poţi să mergi departe fără pri- mejdie în prima lor nevinovăție; dar sunt şi firi violente a căror sălbătecie se desvoltă de timpuriu -şi trebue să ne grăbim a-i face oameni pentru ca să nu tim siliți să-i punem în lanţ. . - 

82. Cele dintâiu datorii ale noastre sunt către noi înşine; sentimentele noastre primitive se concentrează în noi; mișcările “noastre naturale se fac întâi pentru conservarea noastră și pentru binele nostru 41), De aceea . 
n 

47) l.ocke „CObservări asupra educației, Trad. 'Thurot 1521, vol. I $ 112) zice: „Primele noastre acţiuni sunt mai mult delerminate
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cel dintâi sentiment al dreptăţii nu-l avem din pricina 
dreptăţii pe care trebue s'o dăm altora, ci din pricina 
aceleia ce ni se cuvine nouă. Iată încă una din contra 
dicţiile educaţiei comune: vorbind întâi copiilor despre 
datoriile copiilor şi: niciodată despre drepturile lor, le 
spunem tocmai contrariul de ce trebue, le spunem ce 

war trebui să auză şi lucruri cari nu-i interesează. 
83. Prin urmare, dacă aş avea să mă ocup de unul 

din copiii despre care vorbii, mi-aş zice: un copil nu' 

pune mâna pe persoane 48), ci pe lucruri şi curând în- 
vaţă prin experienţă să respecte pe cine-l întrece în vârstă 

şin putere, dar lucrurile nu se apără singure. Cea din- 

tâiu idec pe care trebue. să i-o dăm nu este idee libertăţii, 

ci a proprietăţii şi, ca să poată înțelege această idee, 

trebue să aibă ceva propriu al lui. Dacă-i vorbeşti de 

hainele lui, de mobile, de jucării, nu-i spui nimic, pentru 
că, deşi se slujeşte de aceste lucruri, nu știe încă de ce, 

nici cum a ajuns să le aibă. Să-i spui că le are pentru 
„că i le-a dat, nu e mai bine, fiindcă spre a da ceva trebue 

să ai; este deci o proprietate mai veche decât a lui şi 
tocmai principiul proprietăţii vrei să i-l explici; să lăsăm 
lao parte că darul este o convențiunz şi copilul.nu poate 

şti ce este o convenţiune 19). Băgaţi de seamă, cititorilor, 

prin iubirea de sine decât prin rațiune și cugetare; de aceea nu e 
de mirare că şi acţiunile copiilor nu ţin socoteală de dreptate...” 

48) Aci autorul pune nola următoare: „Nu trebue să laşi nicio- 
dată ca copilul să.se poarte cu oamenii maturi cum sar purta cu -. 
inferiorii sau chiar cu egalii, Dacă îndrăsneşte să dea în cineva fie 
în servitor, fie şi într'un gâde, luați măsuri ca să i se înapoieze | 
loviturile în așa fel ca să nu-i mai vie poftă altădată. Am văzut 
guvernante fără socoteală cari aţâțau pe copil, îl puneau să bată pe 
alţii, primeau şi ele lovituri, râzând, fără să se gândească însă că 
hrănesc pornirile cele mai rele şi că. acela care vrea să bată când « 
copil, va voi să ucidă când va fi mare”. — Nota aceasta, deşi în 
formă se arată exagerată, cuprinde în fond foarte mult adevăr, 

49) Aci autorul pune nota următoare: „De aceea cei mai mulți 
copii vor să ia înapoi ceeace au dat şi plâng dacă sunt refuzați, 
Aceasta nu li se mai întâmplă când ştiu ce va să zică a da, dar 
atunci nu mai dau aşa uşor”. ”
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vă rog, în acest exemplu şi'n sute şi mii altele, cum, vâ- rînd în capul copiilor cuvinte cari nau pentru ci nici 'un * înțeles, socotim totuşi că i-am instruit foaric "bine. "84. Trebue deci să ne ducem la originea proprietății, căci de aici trebue să nască: prima ides despre ea. Copilul, trăind la ţară, a dobândit câteva noțiuni despre lucrările câmpeneșşti, căci pentru aceasta trebue numai ochi şi vreme, și le va. avea, La orioa vârslă, dar mai ales la: vârsta lui, omul vrea să creeze, să imiteze, să producă, -să dea semne de putere și de activitate. E destul să vază odată cum se sapă o grădină, cum se seamănă, cum cresc legumele, cum se culeg roadele şi va voi şi el să facă grădinărie. Se 
85. Următor acestor principii, eu nu mă împotrivese înclinării lui, ci dimpotrivă, o înlesnesc, o împărtăşesc Şi cu, lucrez cu cl, nu pentru plăcerea lui, ci pentru a „mea, cel puțin așa crede dânsul. Mă fac lucrătorul lui Şi, Până să fie el în stare să se servească de braţele lui, mun- cesc în locu-i pământul. El va face act de proprietate plan- tând bob-şi desigur că această proprietate e mai sfântă . şi mai vrednică de respect decât stăpânirea pe care Nu- mes Balboa o punea, în numele . Regelui Spaniei, peste America meridională întigând stindardul său pe coastele Mării dela Sud 50). 

86. Trebue să vii. în fiecare zi să uzi bobul: cu mare bucurie îl vezi crescând. Eu îi măresc bucuria, zicându-i: - »Este lucrul tău” şi, explicându-i atunci termenul de „lucrul 
ÎN 

” 

- 50) E vorba de un călător spaniol Vasco Nunez de Balboa (1475—1517) care, făcând parle dintr'o expediţiune Spaniolă în nordul Americei de sud, a ajuns la istmul de Panama, De aci a plecat cu o mână de oameni dela golful Darien şi a dat de apele oceanului Pacific. In ziua de 28 Septemvrie 1513 intră în apă cu steagul Castiliei în mână î] împlântă în nisip declarând că ia în stăpânire Pământul şi apa în numele regelui Castilici. 'Trâducătorul german Sallwirk face și aci o apropiere între Rousseau şi Locke amintind că Locke deduce dreptul de proprietate din îmbunătățirile pe cari 

— 

, 
1
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tău”, îl fac să înţeleagă că el a pus acolo vreme, muncă, si- 
linţă, persoana sa în fine; că în acea bucală de pământ 

este ceva din sine însuși pe care-l poate lua înapoi dela 
oricine, cum poate să-şi tragă braţul dacă « cineva l-ar apuca 
şi l-ar ţinea fără voia lui. 

87. Intiw”o zi vine grăbit, cu stropitoare a în mână. Ce 

vedere! Ce durere! toate legumele sunt smulse, tot pă- 
mântul este răscolit, nici nu se mai cunoaște locul unde 
se aflau. „Vai! ce s'a făcut munca mea, lucrul meu, dul- 

cele îruct al îngrijirilor şi al sudorilor mele? Cine mi-a 
“răpil bunul meu? Cine mi-a luat legumele?” Tânărul lui 
suflet este mişcat; a suferit trista amărăciune produsă 
de sentimentul că i sa făcut nedreptate; lacrimile-i curg 
gârlă; copilul desnădăjduit umple văzduhul de ţipete şi 

de gemete. Luăm parle la durerea, la indignarea lui; în- 
trebăm, ne informăm, facem cercetări. In “tine; descope- 

rim că_grădinarul este vinovatul, îl chemăm 51). 

88. bar socoteala noastră se strică. Grădinarul, aNlând 
de ce ne plângem, începe el să se plângă mai tare: 

_— Cum, d-lor? D-voastră mi-aţi stricat munca. mea. 
Semănasem acolo pepeni de Malta, a căror sămânță mi 

se dase ca o comoară şi din cari nădăjduiam să vă ospătez 

când se vor fi copt. Când colo, pentru prăpăditul de bob 

al d-voastră, mi-aţi stricat pepenii cari- începuse să dea 

şi pe cari nu-i voiu putea înlocui niciodată. Mi-aţi făcut un! 
neajuns care nu se poate îndrepta şi vaţi lipsit şi pe 
d-voastră de plăcerea de a mânca nişt= pepeni neîntrecuţi. 

  

51) Traducătorul Sallwirk notează aci următoarele: „Locke pro- 

pune un experiment cu totul asemănător, pentru a face pe copii să * 
înţeleagă noţiunea de al meu şi al tău; totuşi acel exemplu se bazează 
pe docirina că nu este bine a povăţui pe cineva să: și aproprie bunul 
altuia, fiindcă sunt și mai puternici cari pot să ne in şi ce este al 

nostru. In tot cazul Rousseau poate să se fi inspirat dela Locke”. 
— Iată pasagiul din Locke (trad. Thurot 1821 vol, I $ 112 pag. 397): 
„Dacă se observă că copiii fac cu voinţă acte de. injustiţie, atunci... 
tatăl sau perceptorul lor trebue să le ia ceva la care ţin mult şi pa 
care copiii îl socotesc ca al lor sau să puie pe cineva să-l ia; prin 
aceasta vor înțelege ce puţin folos au dacă iau în mod injust bunul 
altuia, întrucât sunt în lume persoane mai. tari decât ei”,
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Eu. — Iartă-ne, dragă Robert. Puseseşi acolo munta ta, silința ta. Văd bine că an: făcut greșeala de a-ți strica lucrul; dar vom aduce şi-ţi vom da alte seminţe şi nu vom mai lucra pământul Până nu vom şti că n'a pus mâna alt- cineva înaintea noastră. 
Robert. — Atuncea, d-lor,. puteţi să vă odihniţi, căci nu mai este pământ fără stăpân. Eu lucrez Pământul pe care mi l-a lăsat tatăl meu, fiecare face asemenea şi tot pământul este astfel stăpânit de multă vrame,. | Emil. — Domnule Robert, se vede că se- pierde des sămânța de pepeni... | 
Robert. — Iertaţi-mă, domnișorule, dar nu se gă- sesc des domnişori așa. de nesocotiţi ca dv. Nimeni nu ; se atinge de grădina vecinului; fiecare respectă munc: altora pentru ca să fie sigură şi a sa. Emil. — Dar eu nu am grădină. 
Robert. — Ce.mi pasă? Dacă o strici pe a mea, n'am să te mai las să te plimbi printr'însa, căci, vezi, nu Vreau să-hi pierz de geaba munca. i Eu. — Nu sar putea să facem o învoială cu Robert? Să ne dea, micului meu prieten și mie, un colț din gră- dină ca să-l cultivăm ŞI Să-i dăm în schimb jumătate din ce se va produce.” i 
Robert. — Vi-l dau fără condiţiune; dar să ştiţi că am să vă scot din: rădăcină bobul, dacă-mi veți mai a- tinge pepenii. . 

| „89. Această încercare de a faca pe copil să înțeleagă noțiunile primitive arată cum ideea proprietăţii se urcă în mod natural la dreptul celui ce a pus întâi stăpâ- nire prin muncă. E lucru lămurit, hotărit,: simplu şi tot- deauna aproape de mintea copilului. De aci Până la dreptul de proprietate și până la chestia schimbului e numai un pas şi după cl trebue să ne oprim numaidecât 52). —— 
. 

  

52) Aci Salwărk pune nota ce urmează: In privința schimbului se tratează în cartea III-a 139. Motivarea proprietății prin muncă "personală se vede la Locke... Pentru cunoaşterea mai precisă a ideilor lui Rousseau, se poate vedea: „Originea inegalităţii printre oameni”, II, 25. .
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90. Se înțelege că explicațiunea pe care am cuprins-o 
aci în două pagine de scris va fi, în practică, chestiunea 
unui an întreg; căci, în ce priveşte ideile morale, niciodată - 
n'o să înaintăm prea încet, niciodată nu putem zice că 
ne-am așezat cu prea mult temâiu. Tinerilor învăţători, 
sândiţi-vă la acest: exemplu şi aduceți-vă aminte că în 
orice lucru, lecţiile noastre trebue să fie mai mult în 
acțiune decât în discursuri, căci copiii uită lesne ce au 
spus ei şi ce li s'a spus, dar nu ceeace au făcut şi ceeace 
li sa făcut. e 

91. Asemenea învăţătură trebue să se dea ori mai * 
de vreme ori mai târziu, după cum cere firea liniştită sau 
neastâmpărată a şcolarului; folosul acestei în răţături este 
netăgăduit. Dar, ca să nu las la 6 parte nimic important. 
în lucrurile cele grele să mai iau un exemplu. 

92. “Ai um copil neastâmpărat, care strică tot pe ce 
pune mâna. Nu te supăra, ci caută să depărtezi de cl. 
cecace ar putea să sirice. Dacă strică lucrurile de cari 
se serveşte el, nu te grăbi să-i dai altele, ci lasă-l să le 
simtă lipsa.. Dacă sparge geamurile din odaia lui, lasă - 
să sufle vântul ziua şi noaptea, fără să te îngrijeşii că va 
răci, căci e mai bine să aibă un guturaiu decât să fie nebun. 
Nu te plânge niciodată de. supărările ce-ţi pricinueşte, 
ci fă să le simtă el mai întâi. La urmă vei punc gea- 
murile fără să zici nimic. Dacă le sparge iar, schimbă 
meloda. Spune-i hotărît, dar fără mânie: „Geamurile sunt 
ale mele; cu am îngrijit să le pun acolo şi vreau să le 
păstrez”. Pe urmă îl vei închide la întunerec înti”o odaie 
fără îcrestre. Când va vedea acest lucru n0u, va țipa mai 
întâiu, va -face gălăgie mare. Nimeni nu-l va asculta. 
Indată se va obosi şi va schimba tonul: va plânge, va, 

“geme. Atunci un servitor se va duce acolo. Răsvrătitul se 
va ruga să-i dea drumul. Fără să arate că nu vrea să 
facă nimic, servitorul îi va răspunde: „Ani și eu geamuri 
pe cari vreau să le păstrez” şi va pleca. In fine, după ce 
copilul va fi rămas acolo mai multe ceasuri, deajuns 
pentru ca să i se urască, îl va îndemna cineva să-ți pro- 
puie o învoială: să-i dai drumul şi cl să nu mai spargă
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geamuri. Va fi foarte mulțumit de aceasta; te va ruga să 
vii să-l vezi: te vei duce; îţi va: face propunerea; o vei 

A primi îndată, zicându-i: „Foarte bine te-ai gândit; vom folosi amândoi. De ce nu ţi-a venit mai de vreme această idee bună”. Apoi, fără 'a-i cere nicio afirmare ori făgă- duială, îi vei îmbrăţişa cu dragoste, îl vei duce îndată în odaia lui, socotind această învoială ca sfântă și de neschimbat, ca şi cum a făcut jurământ. Ce idee gândeşti 
Că va avea «el, după această urmare, despre tăria cuvântului şi despre folosul ţinerii de cuvânt? De sigur că aș greşi, dacă aş zice că e pe pământ um singur copil — care să 
nu fie dinainte stricat — care să reziste la această în- Cercare şi să mai spargă vreodată, cu voinţă, un -geam. Urmăriţi această înlănțuire.. Micul răutăcios, când săpa o 
groapă ca să-și semene bobul, nu se gândea că-şi pregătea o închisoare în care ştiinţa va avea să-l închidă 53). 

i Iată-ne în lumea morală; acum se deschide vi- țiului poarta. Cu convențiunile şi. cu datoriile se nase înșelăciunea și minciuna. Indată ce faci ceeace nu trebue, vrei să ascunzi cecace nu trebuia să faci. Indată ce un interes te face să dai o făgăduială, un interes mai mare 
y te poate face să-ți calci făgăduiala. Vorba este să ţi-o calci fără teamă de“ pedeapsă; iar mijlocul se găseşte nu= a 

53) Aci autorul pune nota următoare: „Dacă cumva copilul nu va avea stalornicită în mintea sa datoria de a se ținea de cuvânt, simţul său lăuntric îi va impune în curând aceasta ca o lege a conștiinței, care are să se desvolte îndată ce se vor dobândi cunoștințele. de cari are nevoie. Această convingere nu omul, ci mâna Creatorului ne-o pune în sutlet. Inlăturând această lege a convenţiunii, nu mai e mimic cu temeiu în societatea omenească. Cine își ţine făgăduială nu- mai pentru un folos este ca şi cum mar fi promis nimic sau este ca la un joc de minge când ți se dă înainte mai multe puncte şi poți să te servești de ele în momentul în care îţi vine la socoteală, . Acest principiu este de cea mai mare însemnătate și trebue să fie bine studiat, căci aici'omul începe să fie în contradicțiune, el însuşi”, Traducătorul Sallwărk lămureşte punctul din - această notă unde ce vorba de joc. Rousseau face aluzie la obiceiul răspândit pe vremea aceea în Franţa la jocul cu mingea de a se acorda de “jucătorul cel mai tare celui mai slab un număr de 15 puncte. Cu toate acestea lămuriri, pasagiul lui Rousseau rămâne, în acest punct, puţin clar, 

=
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mai decât: te ascunzi şi minţi. Fiindcă mam știut să pre- 
venim. viţiul, iată-ne nevoiţi a-l pedepsi. Iată cum mizeriile 
vieţii omului încep cu greşelile lui. 

94. Am spus de ajuns, ca să se înţeleagă acest lucru: 
că nu trebue să pedepseşti niciodată pe copii pentru a-i 

“pedepsi, ci pedeapsa să le vie ca urmare naturală a unei 
fapte rele săvârşite de ei5%). Astfel nu veţi vorbi împo- 
triva minciunii, nu-i veţi pedepsi anume pentru că au 
minţit, ci veţi căuta ca urmările rele ale minciunii — de 
exemplu, a nu îi crezut când spui adevărul, a fi acuzat ? _ 
de o greşeală pe care mai făcut-o, chiar când le aperi — 
toate să se grămădească pe capul copiilor când au minţit, 

  

Dar să explicăm ce însemnează la copii a minţi. ————] 
95. Sunt două feluri de minciuni: de fapt — care pri- 

veşte trecutul; de drept — care priveşte viitorul. Cea 
dintâi este când tăgăduim că am făcut un lucru şi în 
genere când vorbim, cu ştiinţă, în contra adevărului lu- 
crurilor. Cealaltă este când făgăduim un lucru pe care 
avem de gând să nu-l îndeplini, şi în genere când 
arătăm o intenţie contrară celeia pe care o avem în 
Xealitate. Aceste două minciuni pot câte odată să se con- 

„ topească într”'una 5); dar aci eu le privesc în ce au deosebit. 

  

7 “ 

_ 54) Im chestia pedepselor sunt părţi ce se apropie de cele spuse 
"de Loke. Se poate citi în trad. lui Coşbuc (Parica I) $ 13 şi urm; 

N 55) Aci autorul pune- nota următoare: „Cum ar îi, de exemplu, 
Y când un vinovat sar apăra zicând că este onest: minte şi în fapt şi 
y în drept”. — Rousseau numește. ambele minciuni: mensonge de 
N fait, mensonge de droit (după deosebire juridică: de jure, de facto). 

„O “altă deosebira dintre neadevăr şi minciună, după distincţiile făcute 
„de Aulus Gelius.., între mentiri şi mendacium dicere se găseşte la 

Montaigne (,„Incercări”. 1 cap. IX): „Gramaticii fac. o deosebire între 
a spune minciună și a minți. A spune o minciună este a spune un 
lucru neadevărat pe care-l crezi: adevărat; a minţi e. a spune un 
ucru_ contra conștiinței tale”. ș Mai departe arată relele minciunii: „A 
mingi CE a vi esta) Legăturile dintre oameni se fac prin 

"vorbă... Mi se pare.că uneori pedepsim pe copil prea sever pentru 
unele greşeli neînsemnate... Numai minciuna — și încăpăţânarea —.. 
mi se pare că trebue combătută şi împiedicată de a se ivi şi de a 

_ progresa”. 

. 

         

  
i . . =
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96. Acel care simte că are nevoie de ajutorul altora 
şi vede bună voință din partea lor, nare nici un interes 
să-i înşele, ba dimpotrivă... are interes mare să le arate 
lucrurile cum sunt, ca nu cumva aceia să se înşele în pâ- gubu lui. Este deci clar că minciuna de fapt nu e na- 
turală la copii; numai din pricină că-i silim! a se supune 
simt ci nevoia de a minţi, pentrucă supunerea fiind supă- 
rătoare, cauţi să te scapi de ca cât poți mai mult şi pentru 
că interesul prezent de a înlătura pedeapsa sau cearta e 
mai puternic decât interesul depărtat de a spune ade vărul. | 
In educaţia naturală şi liberă, de ce te-ar minţi copilul? 
Ce are de ascuns? Nu-i ceri, nu-l pedepseşti niciodată, nu 
ceri nimic dela el. De ce nu ți-ar spune tot ce face cu 
naivitate, cum spune unui mic camarad? Mărturisirea nu e 
mai primejdioasă faţă de tine decât iață de el. 

97. Minciuna de drept e şi mai puţin naturală, pentru) 
că făgăduiala de a. face sau de a nu face ceva este un act j convențional. care iese din starea de natură şi € în afară. 
de libertate. Mai mult, toate îndatoririle ce-şi iau copiii, 
Sunt nule prin ele înseși, căci vederea lor mărginită nui! poale să treacă dincolo de prezent şi, îndatorindu-se, ei, nu ştiu ce fac. D'abia poţi să zici că copilul minte cândi făgădueşte; căci el cugetând a scăpa dintr'o încurcătură '! 
în - momentul prezent, orice mijloc care mare un efect prezenl îi este egal. Promiţând ceva pentru viitor, cl nui; 

1 promite nimic şi imaginaţia sa încă adormită, nu-l poate i 
face să trăiască în acelaşi timp în două momente diferite. :| Dacă ar fi nevoie să scape azi de bătaie sau ar vrea săli dobândească un pachet de cofeturi şi aceasta sar putea ăi 
întâmpla prin făgăduiala că va sări mâine pe iereasttă,, 
ar iăgădui numaidecât. Iată de ce legile nu se pot aplica: 
la făgăduielile copiilor şi când părinţii şi învățătorii mai! 
Severi cer ca ei să se ţie de ele, aceasta priveşte numai acele: lucruri pe cari copilul trebue să le facă chiar dacă par! 
fi promis. a aa 

98. Prin urmare, copilul neştiind ce face când făgă- ! 
dueşte să facă ceva, nu putem zice că el a minţit în mo- mentul când a dat făgăduiala. Nu e tot așa când nu se 

1
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ține de cuvânt, ceeace este tot un tel de minciună care pri- 
veşte trecutul. E1 își aduce bine aminte că a tăgăduit, 
dar nu-şi dă bine seama pentru ce trebue să se: ție de 

„Tăgăduială. Nefiind în stare să citească în viitor, el nu poaic prevedea urmările faptelor, și când îşi calcă făgă- 
duiala. el nu face nimic în contra rațiunii vârstei sale. 

99. De aci urmează că minciunile copiilor sunt toate 
opera învăţătorilor şi că voind cineva să-i înveţe a spune 
adevărul, îi învaţă în realitate a minţi. Grăbindu-ne să-i 
punem la regulă, să-i conducem, să-i insiruim, nu găsim 
niciodată destule mijloace ca să izbutim. Vrem să le do-. 
minăm spiritul prin maxime fără temeiu şi prin regule 
fără rațiune şi vrem mai bine să ştie lecţiile şi să minţă 
decât să fie ignoranţi şi să spuie adevărul 56), 

100. Eu care dau elevilor mei numai lecţii de practică şi care vreau mai bine să îic buni decât învăţaţi, eu nu „le zic să spună adevărul, căci mă tem să nu-l falsific, şi nu le cer să dea nicio făgăduială pe care Sar vedea îndemnați să nu o ţină. Dacă în lipsa mea se petrece ceva 
rău şi nu știu cine e de vină, mă feresc să acuz pe 
Emil sau să-i.zic: „Tu ăi făcut?" 51), căci cu aceasta naș 
face alt ceva decât să-l învăţ să tăgăduiască. Dacă firea lui mar sili să stabilesc oarecare înțelegere. cu dânsul, aş chibzui aşa că propunerea să vină dela dânsul nu dela 
mine; ca el, dacă Sar învoi, să aibă în totdeauna un interes 
prezent şi bine simţit pentru ca să se țină de vorbă; iar dacă vreodată nu sar ținea, această minciună să-i aducă 

CS _—_—— 

56) Şi Locke 'sc plânge că educaţia. uzitată a copiilor pune ger- mencle pentru multe viții, şi dă exemple. La $ 38 Observaţii asupra educaţiei (trad. Thurot 1821 pag. 75) zice: „Nu există nici un viţiu, al cărui gust să nu fi fost inspirat copiilor sau decătre părinți sau de călre doică”. Se poate citi în trad, Coșbuc, în special $ 25 (Partea I-a), 57) Aci autorul pune nota “următoare: „Această întrebare e foarte nepotrivită mai ales când copilul e vinovat. Dacă crede că-i ştii vina, atunci vede în întrebarea aceasta o cursă pe care i-o întinzi şi te va iubi mai puțin. Dacă crede că nu Ştii, atunci îşi -va zice: de ce să mărturisesc? lată cum dintr'o întrebare nesecotită îi vine peniru prima dată ispita de a minţi”, |
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neplăceri care să-i arate că vin din ordinea. naturală a lucrurilor, iar nu din răsbunarea dascălului său. Dar fără 
să am nevoie să ajung la mijloace așa de crude, sunt a- 
proape sigur că Emil va afla foarte târziu ce va să zică a minţi şi că atunci va fi foarte mirat şi nu va înțelege” la ce e bună minciuna. E lămurit că cu cât îl fac să alârnce mai puţin. de voința sau de judecata altora, cu atât împjedes. în el orice interes de a minţi. 

Când nu ai grabă să dai învăţătură, nu ai grabă 
ceri dela copil, şi poţi să-ţi potriveşti vremea ca „Să ceri numai când trebue. Atunci copilul se formează, prin faptul că nu se strică 55). Dar când un perceplor .ză- păcii, neștiind cum să se poarte cu copilul, îl sileşte în -tot 

   

  

minutul să făgăduiască ba una ba alta, fără deosebire,. fără alegere, fără măsură, atunci copilul, obosit, încărcat de toate aceste făgăduieli, le nesocoteşte, le uită, le dispre- 
țuieşte însfârşit şi începe şă le socotească drept nişte for- Imule goale până când ajunge -a fi la el un joc să le spună 
şi să le calce. Voiești să fic în adevăr statornic în cu- - vântul dat? Cere-i aceasta cu mare băgare de. seamă. 

< 

102. Amănuntele în cari am intrat cu privire la min- - ciună se potrivese în multe puncte şi cu alte îndatoriri pe cari le impunem copilului în aşa îel încât el le urăște, 
ba nici nu le poate îndeplini. Ni se pare că-i predicăm vir- 
lutea şi-l facem să iubească viţiile; împiedecându-l să le 
dobândească, noi singuri le sădim întrînsul, Vrând să-l 
facem pios, îl ducem să se plictisească la biserică; silindu-l 
necontenit să mormăe rugăciuni, îl facem să se gândească 
la fericirea de a nu se ruga lui Dumnezeu. Ca să-l facem 
să aibă milă, îl punem pe cl să dea de pomană par'că | 
ne-ar îi ruşine să facem noi singuri aceasta. Nu se cu- 
vine să dea copilul, ci învățătorul: oricât ți-ar fi de drag 
elevul, să nu-l laşi să aibă cinstea aceasta; trebue să în- 

  

58) :„Se slrică” traduce franc, „se gâte” (germ. verdorben) adică nu i se dă o învățătură rea. In teoria lui Rousseau copilul, produs "numai al naturii, e bun. Deci el rămâne bun, întrucât nu-i dai nici 
« „0 învăţălură, astfel se strică.
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țeleagă că la vârsta sa încă nu e vrednic de ea. Pomana este 
fapta unui om care înțelege valoarea lucrului dat şi nevoia 
aproapelui său. Copilul, necunoscând nimic din acestea, 
pare niciun merit; nu dă de milă, nu face binefacere, 
ba e chiar rușinat, după exemplul pe cari i l-ai dat, 
și crede că numai copiii trebue să dea de pomană, iar 
oamenii mari nut9,;. 

103. Observaţi că punem copilul să dea numai lucruri 
a căror valoare n'o „cunoaște, monete pe cari le are în 
buzunar anume pentru acest scop.. Un copil. ar da mai! 
curând o sută de napoleoni decât o prăjitură. la pu- 
neţi pe acest mic risipitor să dea vreun obiect care-i e 
scump, jucării, cofeturi, prăjituri, şi vom vedea îndată 
dacă l-aţi făcut cu adevărat darnic. | 

104. Ba mai e încă un obiceiu: să înapoiezi copilu 
lui ceeace a dat; cu aceasta îl înveţi să dea de pomană 

» ceeace știe bine că i se va întoarce. N'am văzut la copii 
decât aceste două soiuri de dărnicie : ori dau ceeace nu 
le trebue ori dau ceeace sunt siguri că. vor primi. înapoi.. 
Faceţi aşa, zice Locke, ca să se convingă copilul prin ex- 
periență că cu cât eşti mai darnic, cu atât foloseşti mai 
mult 60). Aceasta însemnează să-l faci, numai în aparență 

"„ darnic, iar în realitate să-l faci avar. EL mai, zice că prin 
aceasta copilul va căpăta deprinderea dărniciei. Da; dar 
a unei dărnicii de cămătar, care dă un ou ca să ia în 
schimb un bou, lar când va fi vorba să dea cu adevărat, 

  

59) Scriitoarea franceză. d-na Guizot, în epistolele sale asupra 
educaţiei, zice despra acest pasagiu: „Forța omului nu are chip să măsoare slăbic:unea copilului şi, căutând să-l ia după dânsul, rupe firul de care se ţine copilul, Rousseau, care are principiul să te faci "mic cu copiii, alunecă necontenit, dându-le o consecință a gândirii lor şi o urmare foarte: logică a ideilor, care nu se polrivește cu slăbiciunea organelor lor”, (Scrisoarea IV din „Educaţia domestică sau 
scrisori asupra educaţiei”. Paris 1825, 2 vol). - | i 

60) Locke în Observaţie sale asupra educaţiei (Trad. Thurot 1821 $ 112 pag. 31) zice: „Faceţi ca copiii să se convingă” prin 
experiență că cel mai darnic este cel mai folosit, fără a mai pune la socoleali stima și laudele ce-i vor. atrage asemenea purtare, 

a
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atunci deprinderea se duce; dacă nu-i mai dai înapoi, nici el nu mai dă. Să ne uităm la deprinderea sutletului, nu la a mâinilor. Și tot aşa sunt toate celelalte virtuţi pe.cari voim să şi le însuşească copiii! Şi pentru asemenea virtuţi solide îi ținem în tristeță în frageda lor vârstă! Iată, cu adevărat, o educaţiune foarte înțeleaptă! i 105. Dascălilor, lăsaţi asemenea nimicuri; fiţi vir- tuoşi şi buni, exemplele voastra să se întipărească în me- . moria elevilor până când vor putea să le pătrunză. în inimă. In loc să cer dela elevul meu acte de caritate, vreau mai bine să le îndeplinesc eu în faţa lui şi chiar să nu-i dau putinţa de a mă imita, fiind un lucru prea. sus pentru vârsta lui: aşa, cl nu 'se va deprinde să considere -în- datoririle oamenilor ca îndatoriri numai ale” copiilor, Dacă mă-vede că dau de pomană și mă întreabă, dacă am și timp să-i răspund 61), îi zic: „Dragul meu, când săracii au voit să existe bogaţi, bogajii au făgăduit 'să hrănească pe toți cei cari mau cu ce trăi, neavând avere şi neputând munci”. 

— Ai făgăduit şi d-la?” mă va întreba. 
„Fără îndoială; sunt stăpân pe..averea care îmi trece prin mână numai cu condițiunea impusă dreptului meu de a o stăpâni”. _ 

106. Alt copil decât Emil, ascultând această cuvân- tare — şi am văzut cum poți să pui pe un copil în stare de a asculta — ar fi ispitit să mă imiteze şi să se poarta ca un om bogat. Eu l-aș împiedeca de a-şi face o fală din asemenea lucruri; aș vrea mai bine să-mi ia dreptul meu și să dea pe ascuns. Aceasta este singura înşelăciune a vârstei, pe care i-aș ierta-o. . 
107. Ştiu că. toate aceste virtuţi cari se prind prin i- mitaţie, sunt virtuţi de maimuţă şi că o faptă bună numai atunci este bună din punct de vedere al moralei, când 

  

61) Aci pune autorul nota următoare: „Se înțelege că nu mă ocup de aceste chestiuni când îi place copilului, ci când vreau cu; altfel m'aş supune voinţelor sale și aș fi în cea mai nenorocită situaţie în care poate. să fie un guvernor. faţă de elevul său”.
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este făcută cu intenţiune, nu imitând pe alţii. “Totuşi, în 
vârsta în care inima nu Simte încă nimic, trebue să silim pe copii să imite acte cu cari vrem să-i deprindem, până când vor putea să le facă ei din convingere şi din iubirea binelui. Omul imită, şi animalul imită. Inclinarea călre "imitație e bine orânduită' de natură; dar societatea o “schimbă în- viţii. Maimuţa imită pe om, de care se teme, dar nu imită animalele pe cari le dispreţueşte: soco= teşte că e bine ceeace face o fiinţă mai bună decât ea. 
La noi dimpotrivă, măscăricii de toate soiurile imită fru-- mosul pentru a-l înjosi, pentru a-l face de râs; simţindu-și josnicia, caută: să fie deopotrivă cu cei ce sunt mai bine decât ci. Sau, dacă se silese să imita ce admiră, atunci 'se vede: gustul fals în alegerea obiectelor; vor mai mult să se impună celorlalți Şi să-și vază talentul aplaudat "decât să devină mai: buni sau mai înţelepţi. 'Temeiul imi- taţiei vine, la om, din dorința de a se aşeza totdeauna, afară din sine. Dacă izbutesc în întreprinderea mea, Emil nu va avea, de sigur, asemenea dorinţă. 'Trebue deci să ne lipsim de binele aparent, pe care imitația poate să-l : producă. N | 

    Gândiţi-vă bine ia -Loate regulele cducaţiunii voa- stre șite veţi găsi pe toate fără înţeles, mai ales în privinţa virtuților și a deprinderilor. Singura lecţiune de morută potrivită pentru un copil și cea mai importantă pentru orice vârstă este: să nu faci rău nimănui. Chiar cerința cealaltă de a face bine, dacă nu este subordonată acesteia, e primejdioasă, falsă, contradictorie. Cine'.nu face bine cuiva? Toată lumea, cel rău ca şi ceilalți; acesta face. un fericit pe socoteala a o sută de nenorociţi. De aci vin toate nenorotirile noastre. Cele mai sublime virtuţi sunt negalive; de aceea sunt şi cele mai greu de înțeles, pen- trucă nu le poţi arăta şi sunt mai presus de plăcerea, . - atât de scumpă omului, de a vedea că poate mulțumi pe cineva. Cât de mare bine face semenilor săi acela, dacă o 
îi vreunul, care să nu le facă .niciodată rău! Pentru a- ceasta însă se cere un mare curaj sufletesc şi o mare tărie „de caracter. Nu discutând asupra. acestei maxime, ci nu- 

13
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mai silindu-te să o pui în practică, înţelegi cât e de greu şi cât de mare lucru este să -izbuteşti! 62). ta 109. Iată câteva slabe recomandaţiuni despre. pre- cauţiunile ce aș vrea să le observe cel ce dă copiilor în-" văţăturile pe cari nu le putem înlătura fără a-i expune să-şi facă rău lor înşişi sau celorlalți şi mai ales să prinză  - obiceiuri. rele, de' cari mai târziu cu greu i-am desbăra. Să lim însă siguri că trebuința aceastn:sc va prezenta foarte rar pentru copiii crescuţi cum se cuvine, fiindcă nu e cu! pulință să devie ci nesupuşi, răi, mincinoşi, lacomi, dacă nu le aruncă nimeni în suflet vițiile cari îi fac'să fie aste]. De aceea cecace spun aicea se polriveşte mai mult peniru excepţiuni, dar : aceste excepțiuni sunt cu atât mai dese cu cât copiii au prilej să treacă dincolo de con- diția lor şi să ia viţiile oamenilor. Cei crescuţi în mijlocul lumii au. nevoie de învățăminte. mai timpurii decât 'cei crescuţi departe de lume.. Această educațiune singuratică este mai bună, măcar pentru aceasta: că: lasă copilului vreme să se' coacă. . | - 
110. Mai sunt altfel de escepțiuni: aceia cari, printr”o fericită fire, sc găsesc ridicaţi peste vârsta lor. Precum sunt oameni cari rămân totdeauna în copilărie, tot asemenea sunt alţii cari-n'o cunosc și sunt oaameni formaţi aproape dela naștere. Răul este că aceste excepțiuni sunt foarte rare 

  

62) Aci dutorul pune o notă lungă: „Principiul să nu faci rău altuia atrage după sine:o micşorare a legăturilor cu! societatea omenească, fiindcă, în stare socială, - binele unuia aduce în mod necesar răul altuia, Acest raport este în firea lucrurilor şi nimic nu poale să-l schimbe, De aci se poate vedea care este mai bun: omul so- „cial sau omul singuratic. Un autor ilustru (Diderot, în „Fiul natural”) zice că numai cel rău stă singur; eu zic că numai cel bun stă singur, Dacă propozițiunea mea se pare mai puţin serioasă, e însă mai adevărată. şi mai temeinică decât. cealaltă. Dacă cel rău ar fi singur, ce rău ar face? Numai fiind în societate poate unelii împotriva celor- Jalţi. Dacă aţi. voi să întoarceţi acest argument și pentru omul bun, aș răspunde prin paragraful la care se raportă această notă”, Sallwârk zice că în undle pasagii din piesa lui Diderot „Fiul Natural”, Rousseau vede o aluziune răutăcioasă la sine și la vieața sa singuratică în „pusinicia” dela d-na dEpinay.
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și foarte greu. de cunoscut. Fiecare mamă, închipuindu-și 
că copilul ci poate. să tie o minune, crede că el şi este 
în adevăr. Ba ele obişnuiesc să ia drept semne extra- 
ordinare tocmai pe acelea cari arată mersul obişnuit: 
voiciunea, glumele, sburdălnicia, naivitatea glumeaţă, semne 
aracteristice ale vârstei: şi cari arată foarte bine că co- 
pilul este'un copil. Ce e de mirare dacă unul din aceştia, 
obişnuit să vorbească mult, având voie să spună orice şi 
nefiind. împedicat de respect sau de bunăcuviință, spune 
din. întâmplare. un: lucru foarte bine polrivit? Ar îi de 
mirare dacă un astrolog), cu miile lui de “minciuni 

u War. izbuti niciodată să. ghicească adevărul. Henric al: 
IV-lea!) zicea despre astrologi: -vor minţi “atât de mult 
încât vor ajunge. să spună adevărul. Cine vrea să aibă 
câteva trăsături de: spirit: mare decât să 'spuie multa 
prostii. Ție-i' Dumnezeu: pe oamenii de salon, "cari nu: 
merilă prin altceva sărbătorirea de care se bucură! . 

111. Din gura copiilor pot să iasă cugetările cele mai . 
strălucite, cum pot să aibă în mână diamantele cele mai: 
prețioase fără ca prin aceasta cugelările sau diamantele 
să le aparţină. La vârsta lor nu poate să existe proprietatea 

„adevărului în niciun înţeles. Pentru copil vorbele acestea 
nu sunt ce sunt pentru noi, căci el nu le leagă cu aceleași 
idei. Ideile, pe: cât le are, mau în capul lui nici urmare: 
nici legătură; gândirea lui mare nimic holărit, nimic 
sigur. Observaţi bine pe cel pe care-l: socotiți minunat: 
câteodată veţi: găsi la el o putere deosebită de acţiune, 
o claritate de spirit uimitoare; mai adesea însă. vi se va 
înfățișa slab, fără putere şi par'că învălit în ceaţă. Aci 

  

63) is/rologia este: meșteșugul de a ghici viitorul după obser- 
varea slelelor şi a fenomenelor cerești, Din cea mai îndepăriată 
antichitate se găsesc astrologi la toate popoarele; In timpurile Mo-, 
deme i sa opus astronomia, care este știința, astrelor şi .a mișcări- 
lor lor. Pa i „ 
„B4) Henric IV, -regele Franţei” dela 1589 până la 1610. Se 

zice că la nașterea fiului său, Ludovic (care avea să domnească sub numele de Ludovic XIII). a cerut să citească în stele viitorul copi- lului său,
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îți ia înainte; aci rămâne. nemișcat. Acum îți vine să zici: se un geniu“; acum: „e un prosi“. Dacă ai zice, te-ai înşela în amândouă cazurile, căci el este un copil; e-un puiu de vultur care într”o clipă se înalță în aer şi în - clipa următoare cade iar în cuib 65), A 112. Poartă-te deci cu e] după vârsta lui, cu toate aparențele; ferește-te să nu-i slceşti puterile voind să le exercitezi prea mult. Dacă tânăra lui minte se încălzeşte, dacă vezi că începe să liarbă, las:o să fiarbă în voie, dar mo aţâța, ca să nu se risipească; iar când primele isprăvi au ieşit la lumină, ține, opreşte pe celelalte “Până când vine vârsta ca ele. să se prefacă în căldură dătătoare de vicaţă” şi în adevărate forțe. Altfel, vă pier deţi timpul şi munca şi Stricaţi singuri ce ați. făcut: după ce vaţi îmbătat lără socoteală de aburii aceştia cari se aprind lesne, veţi rămânea cu 0 drojdie fără nici. o tărie. 

E lucru nespus de greu să deosebeşti în copil prostia, adevărată de cea aparentă și înșelătoare care anunţă spiritele puternice, Ți se pare deocamdată ciudat ca ex- iremele să aibă semne asemănătoare; dar așa trebue să Îic, căci întro vârstă în care omul mare nicio idee propriu zisă, deosebirea între copilul genial şi cel prost este că acesta din urmă primește numâi idei false, pe când cel dintâi, văzându-le că sunt false, nu primeşte niciuna; seamănă deci amândoi întaceea că unul nu e capabil -de nimic pe când celuilalt nu-i vine nimic la socoteală 
nano 2 o INI 

65) Fenelon, Educaţia fetelor, Paris, 1681, Cap. III, Ş 12, zice cam același lucru: +. Copiii, neștiind încă să Cugele şi să facă ceva prin cei înșiși, observă tot şi vorbesc puţin, _dacă nu i-ati învățat să..uorbească mult, ADo—acecâ trebue Să ne ferim, căci, făcând, PY 
haz pe copiizti Siricăm. Se deprind să Spună tot ce le trece prin,
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Putinţa de a-i deosebi ţine de întâmplare, care “poate 
să dea celui din urmă vreo -ide2 potrivită pentru ei, pe 
când cel dintâiu e totdeauna şi pretutindeni acelaşi. Cato 
cel june 65), cât era copil, era socolit de toți al casei . 
drept imbecil. Era lăcut și încăpățânat: această ju- 
decată se putea face asupră-i 67). Unchiul său nu l-a cu- 

„noscut decât în anticamera lui Sylla68). Dacă n'ar fi 
intrat în această anticameră, poate că ar fi fost socotit 
imbecil până în vârsta matură; dacă Cezar mar fi trăit, 
poate că totdeauna am fi considerat vizionar pe. același 
Cato, care a înţeles geniul funest al acestuia și a pre- 

66) La Romani au trăit doi bărbaţi însemnați cu. numele de 
Calo: unul, zis cel bălrân sau Censorul, a murit la 142 înainte de: 

„Hristos; altul zis din Utica (fiindcă în acest oraş s'a omorit)), a 
trăit între anii 95 şi 96 înainte de Hristos. Aci este vorba de cel din 
urmă. E 

- 67) Amănuntele acestea sunt luate din Plufarch (Vieaţa lui 
„Cato din Utica). Se vede des în scrierea prezentă a lui Rousseau 
aluziuni sâu. reproduceri. din Plutarch. Răspândit în Franţa prin 
traducerile lui Amyot (care publică traducerea Vieţelor paraiele între 
1559—1565), el rămâse în curs de peste două veacuri o lectură 
favorită "pentru tinerime. Rousseau seric (în „Visările. unuia care se 
preumblă singur”) că Pluiarch i-a fost prima lectură a copilăriei şi 
va fi cea din urmă. Iată propriile cuvinte ale lui Plutarch despre 
Cato: „Se zice că din copilărie... nu se mira şi nu se arăta mişcat de 
mimic... Era greu să-l impresionezi atât cât să-l faci să râdă şi foarte 
„rar se vedea un zâmbet pe faţă-i... Când a început să învețe, se 
„arăta greoiu, pricepea. greu şi după multă vreme, dar ceea ce înţelesase 

. „odată îl păstra foarte bine”, (După trad. franceză a lui Dacier, 
Amsterdam 1724 vol. VI). . 

68) Se ştie că Syila, după ce a învins pe adversarii săi, a 
pedepsit pe toţi aceia pe cari îi credea că au avut: legături cu ci. . 
EL a făcut vestitele liste. de proscripțiune, iar casa sa devenise um 
adevărat loc de supliciu. Plutarch me spune că Sylla fiind foarte prieten 
cu tatăl lui Cato, acesta mergea la el des. Avea 14 ani. Acolo vedea, 
oameni pedepsiţi, torturați şi ucişi. „Văzând capetele celor mai ilustre 
personaje din Roma, întrebă pe preceptorul său: de ce nu se găseşte 
cineva ca să omoare pe acest om? Penirucă, îi răspunse acesta, de 
şi-l urăse toți, mai mulţi se tem de el. — Atunci replică copilul, de. 
ce nu mi-aţi dat mie o sabie, pentru ca, omorînd pe acest monstru, să 
scap pairia de e1?..”
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văzut cu mult înainte loale proiectele lui. Acei cari judecă repede pe copii sunt expuşi să se înşele Jesne, Sunt câleodată mai copii decât copiii. Am văzut un om (aba- tele de Condillac), care Mi-a făcut cinstea de a-nii fi prieten, socolit de familie și de amici, chiar când „ra da O vârstă Qarecare, drept un spirit mărginit: această minte distinsă se. forma în „tăcere 2). Deodată Sa arătat fi- lozol şi nu.mă îndoiesc că posteritatea îi va da un loc de deosebită cinste prinlre _cugelătorii şi metafizicii seco- lului său. _ cc | „114. Respectaţi copilăria şi nu vă grăbiţi so jude-. caţi nici în bine nici în rău Lăsaţi excepţiile să se arate, să-şi dea dovezile, să se siatornicească și apoi veţi între- buinţa pentru ele metode particulare. Lăsaţi natura să lucreze multă vreme până să vă apucaţi să lucraţi voi, ca nu cumva să-i Stricaţi opera. Veţi zice că timpul e Preţios şi nu trebue să-l pierdem 0). Nu vedeţi că pier-. deți mai mult timp întrebuințându-l rău, decât nefăcând nimic? fiindcă un copil învăţat rău e mai departe de în- țelepciune decât unul care n'a fost învăţat “de loc. Vă speriaţi văzând Că-şi. trece primii săi ani fără să facă. nimic. Cum! nu e nimic să fii fericit? Nu e nimic că sare, se joacă, aleargă, toată ziua? Va fi destul de ocupat în viaţă! . Platon 71), în -;„Republica” sa, pe-care o. so- 
PNI ANI 

69) Abatele de Condillac (1715—1780) filozot şi pedagog fran- cez. A fost preceptorul unui principe şi. pentru educaţia lui a lucrat: un curs de studii în. 16 volume, Cărţile cele mai vestite ale lui sunt; „Inccreare.-asupra originei cunoștințelor omului” şi „Tratat despra sensațiuni”. Teoria lui filozofică se poate reduce Ia „Principiul că toate ideile sunt Ssensațiuni transformate, . 70) Acest pasagiu trebuie pus în legătură cu $ 66 în care vor-: bete despre educaţia negativă, _ ” 7 Filozoful grec, care a trăit în.sec, v: înainte de Hristos, autorul vestitului sistem de educaţie prin care subordonează pe indivizi cu lotul statului. Acest sistem se cupriade în scrierile sale: Republica şi Legile. Sallwirk observă că Rousseau a luat observaţia din Montaigne („Incercări” 1, 25), iar pasagiul în care vorbeşte Platon despre jocuri este în cartea despre Legi |, 18. 
'
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cotim foarte severă, creşte pe copii: numai în “sărbători, * 
jocuri, cântece, pierdere de vreme: sc pare că a făcut tot 
ce trebuia învățându-i să se bucure. Iar Seneca, vorbind 
despre vechea tinerime romană, zice: „Era lotdeauna în 
picioare, nu se dedeau lecțiuni pe:cari trebuia să le în-- 
veţe stând jos?2)”. Era ca oare de mai puţină valoare, 
ajungând la vârsta matură? De aceea să nu vă fie frică - 
de așa zisă lencvie a copiilor. Ce-aţi zice de un: om care, 
pentru a se folosi de întreaga sa vieață, 'n'ar vrea: să 
mai doarmă? Aţi zice că 'e nebun; că nu se foloseşte de 
timp, ci-l prăpădeşte; ca să scape de somn, se duce la 
moarte. Cugetaţi că .e acelaşi. lucru în ce spun eu, de 
vreme ce copilăria e somnul raţiunii. Aparenţa uşurinţă 
de a învăţa este pricina pierderii copiilor. Tocmai această 
uşurinţă de a învăța e dovada că-nu învaţă nimic.. 
Creerul lor întins și lucios e ca o oglindă în care vedem 
obiectele ce le punem dinaintea ei; dar nu pătrunde 
nimic înăuntru şi nu rămâne nimic. Copilul reține cu- 
vintele, iar ideile se reflectă; cei cari .l-ascultă le înţeleg, 
numai el nu: le înţelege. | 

116. Deşi memoria şi raționamentul sunt două facul- 
tăți cu totul deosebite, totuşi nu se desvoltă cu adevărat 
decât împreună. Inainte de vârsta raţiunii 73) copilul nu 
primește idei, ci imagini; între unele şi. altele e deose- 
birea aceasta: imaginile sunt ca nişte tablouri ale obiec- 
telor sensibile fără legătură unele cu altele, iar ideile sunt 

72) Cuvintele acestea se găsesc în Epistola S8 a lui Seneca, 
Acelaşi lucru în Montaigne (cartea II cap. 21). In cartea 1 cap. 25 
zice: „E de mirare câtă grijă pune Plalon în legile sale pentru . 
veselia şi petrecerea tinerimii din staţul său; se opreşte mult la. 
întrecerile lor, la jocuri, la cântece, la danțuri, la. sărituri... Are o 
mie de regule pentru exerciţiile fizice, pe când la chestia învăţăturii: 
se opreşte puţin”. ia - | _ 

73) Rousseau nu precizează aci ce înţelege prin . „vârsta ra- 
țiunii”. Sar părea că el o aşează de la 12 ani înainte. In privinţa 
aceasta părerile sunt foarte împărţite. In genere, astăzi se admile - 
vârsta de.7 ani, care e şi vârsta de primire. în şcoală: sau vârsta dela 
care se începe aplicarea obligativităţii şcolare în cele mai multe state 
europene. - ” IN
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noţiuni ale obiectelor şi sunt formate prin raporturi. O imagine poate să fie singură când spiritul şi-o întă- țişează; dar orice idee presupune altele. Ca să ai o imagine, trebue numai să vezi; ca să ai o idee, trebue să compari, Sensațiunile” noastre sunt curat pasive, pe când percep- “tiunile se nasc dintr'un principiu activ care judecă. A- ceaslta se va demonstra mai departe +). 
117. Zic deci că copiii, nefiind în stare să judece nu pot să aibă adevărata memorie. Ei rețin sunete, chipuri, sensaţii, mai rar idei, şi mai rar legăluri între idei. Dacă-mi veţi obiecta că ci învaţă oare cari elemente de geometrie, socotiți că veți avea o dovadă în contra, mea. Tocmai dimpotrivă, veţi avea dovadă penlru mine: această arată că ci nu ştiu să raţioneze singuri și nici măcar: să reţie raționamentele altora. Urmăriţi: pe acești mici geometri: în învăţătura lor. şi veţi vedea că au re- ținut numai impresia exactă a ligurii și termenii de- monstraţiunii. Indată ce veţi face o întrebara nouă, nu „Yor şli să -răspunză. 'Indată ce veţi întoarce figura, nu vor mai înţelege. Toată ştiinţa lor este în sensaţie; nimic > ma ajuns la inteligență. Chiar memoria lor nu e mai . desvoltată decât celelalte iacultăți, căci mai totdeauna trebue să învețe din nou, când se măresc, ideile ale căror cuvinte le-au învăţat în copilărie. 

118. Cu toate acestea, departe de mine gândul că copiii mau nici un :fîcl de raționament 5); "dimpotrivă 
PNI 

74) Adică în cartea III $ 166 şi urm., unde toată psihologia lui Housseau este arătată pe scurt, 'Teoria lui Rousseau asupra conşlinţii, „observă Sallwiirk, se bazează pe Locke. | 
75) Aci autorul pune o lungă notă: „Scriind, am băgat prea des de seamă, că într'o lucrare lungă e greu să dai unui cuvânt totdeauna același înțeles, Nu există o limbă așa de bogală încât să ne dea toți termenii și toate întorsăturile de fraze de- cari pot avea nevoie ideile - moastre. Metoda de a defini toţi termenii şi de a pune mereu definiţia în locul detinitului e frumoasă, dar nu se poate pune în practică. Defi- nițiile ar putea să fie bune, dacă n'am întrebuința cuvintele ca să le facem. Ne învârtim deci într'un cere din care nu putem ieși. Cred ioluși că poate să fie cineva Clar, în săraca limbă a noastră (cea franceză) nu dând toideauna același înţeles unui cuvânt, ci făcând
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văd că raţionează foarte bine în chestiile pe cari le cu- 
nosc și cari se raportă la interesul lor prezent şi sen- 
sibil. Noi însă ne înșelăm tocmai asupra cunoştinţelor! 
lor, atribuindu-le cunoştiinţe pe cari nu le au şi silindu-i 
să raţioneze asupra lucrurilor pe cari nu le pot înţelege. 
Ne mai “înşelăm încă, voind să-i facem atenţi la niște 
consideraţii cari nu-i privesc de fel: interesul lor viitor, 
fericirea de care se vor bucura când vor fi oameni, 
stima pe care o vor avea ceilalți pentru dânșii când vor 
fi mari. Asemenea cuvântări, când se adresează unor 
îiinţe cari tocmai de. prevedere sunt lipsile nu pot. să 
aibă niciun înţeles; şi toate studiile cu cari îi chinuim 

„pe aceşti bieţi nenorociţi urmăresc asemenea obiecte cu 
totul străine spiritului lor. Judecaţi ce atenţie pot să 

„le deal), 
| Pedagogii cari ne arată cu mare fală învăţă- 
turile”pe cari le dau elevilor lor, sunt plătiţi ca să vor- 
bească astiel, dar se vede, chiar. din purtarea lor, că 
cugetă ca şi mine. Ce-i învaţă ci, la urma urmelor? Vorbe, 
iarăşi vorbe şi tot vorbe. Printre diferitele. ştiinţe cu 
cari se laudă, se feresc să aleagă pe cele cari ar îi în 
adevăr tolositoare copiilor, fiindcă acestea ar -fi șiiinfe 
ale” lucrurilor şi mar reuşi cu ele; dimpotrivă aleg pe 
acelea pe care ţi: s2 pare că le știi .când ştii vorbele: 

  

5] 

„ca decâteori întrebuințăm un cuvânt înbh?o accepţiune oarecare, această - 
accepţiune să fie îndeajuns determinată prin ideile la cari se raportă 
şi fiecare perioadă în care -se găsește cuvântul să-i serve oarecum de 
definiţie. Câteodată am zis că' copiii nu sunt capabili de raţionament, 
altădată i-am pus să raţioneze cu destulă fineţe. Nu cred că prin a- 
ceasia mă contrazic în idei, dar admit că mă contrazie câlcodată în 
expresiuni”. 

76) Acest pasagiu pare îndreptat contra lui Locke, care prezintă 
lucrurile într'un mod tocmai contrariu. Iată ce zice acesta în scrierea 
“„ldei „asupra  educaţiunii” (în” traducerea făcută de G. Coşbuc şi 
publicată de Casa Şcoalelor. Partea 1 $ 63): „Cu cât îl vei irata mai 
de vreme ca bărbat cu alâta 'va începe în adevăr să fie bărbat; şi 
dacă din când în când vei sta cu cel vorbind cestiuni serioase, vei 
ridica pe neobservate mintea lui deasupra tuturor obişnuitelor dis- 

” tracţiuni. ale tinereței şi acelor ocupaţiuni fără de nicio valoare cu 
cari de obiceiu își pierd tinerii timpul”.
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heraldica 7î), geogratia, cronologia 18), limbile, ş. a., studii străine de- om şi: mai ales de copil, așa de străine încât te miri dacă o Singură dată în “vicață va avea nevoie | de sele?9), . i a i 120.. Vă veţi mira 'că “socotesc studiul limbilor între cele lipsite. de folos; dâr să vă aduceți aminte că vorbesc! “numai de studiile din copilărie şi nu cred că,. afară de cazuri . excepționale, să fi putut vreun “copil până-'la “12 sau 15 ani să învețe în mod serios două limbi. 121. Admit că, dacă studiul limbilor ar fi numai studiul cuvintelor, adică- al ligurilor şi al sunetelor cari - exprimă aceste figuri, ar putea să fie potrivit pentru copii; dar limbile, schimbând 'senmele, schimbă și ideile pe cari: le: reprezintă aceste. semne. Minţile se formează. . după limbi, gândirile: se influențează. de idiome.. Numai raţiunea este comună, pe când spiritul fiecărei limbi are forma sa particulară. Poate că această! diferență să fie, în parle, cauza sau etectele caracterului național. Această bănuială pare a fi: întărită prin faptul că la toate na- . țiunile din lume vorbirea se. ţine după schimbările 1m0- ravurilor şi se: păstrează sau se schimbă ca şi ele. 122. Din toate aceste forme diferite de vorbire, uzul dă copilului una singură, pe care are so păstreze până “la vârsta matură. Ca să aibă două, ar trebui să ştie compara idei; dar cum să le compare când el W'abia le “poate concepe? Un obiect se poate arăta prin o mie de semne diferite, dar fiecare idee are numai o formă; de aceea copilul nu poate să înveţe a vorbi” decât o sin- 
A 

77) Heraldica este știința blazoanelor, a armoariilor sau mărcilor - diferitelor familii nobile. | . . ” 78) Cronologia este ştiinţa datelor istorice, Aci se confundă cu | istoria. 
79) Im secolul XYVIILI figura în programele şcoalelor din "Franța şi din Germania istoria cu titlu de cronologie. Zleraldica eră şi ea ca obiect de studiu în unele gimnazii. Locke vorbeşte de învă- țământul istoriei în ş 181 (Idei asupra educaţiei, trad, Coşbuc Partea II). La noi în primele Programe şcolare (1838 și urm.) se întrebuința mai des termenul de hronologie decât cel de istorie. -
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gură limbă. Se va zice că el învaţă, totuşi, mai multe. 
Nu e adevărat. Am văzut asemenea copii minunaţi cari 

"credeau că vorbesc cinci sau şase limbi. I-am auzit vor= 
bind nemţeşte pe rând, cu vorbe latinești, cu vorbe 
franţuzeşti, cu vorbe italieneşti. In adevăr, aveau la dis- 
poziția lor cinci sau şase dicţionare, dar vorbeau tot- 
deauna nemţeşte. Cu alte cuvinte,-în asemenea împre- 
jurări veţi da copiilor un număr cât de mare .de sino- 
nime; veţi schimba cuvintele, nu limba: ei, Vor şti numai 
una, singură. ă 

123. Pentru a se ascunde această” “nedestoinicie, ve- 
dem că se dau, de preferinţă, copiilor limbi moarte; căci 
nu mai există judecători pe cari să nu-i poţi înlătura. 
Fiinacă întrebuinţarea zilnică a acestor limbi Sa pierdut 
de mult, ne mulțumim să 'imităm 'ce se găseşte scris în 
cărți” și zicem că le: vorbim. Dacă aşa ştiu grecește şi 

„ latineşte protesorii, judecaţi cum trebue să știe. elevii! 
D'abia au înv ățat pe dinafar ă elementele gramaticei, pe 
cari nu le înțeleg de fel, şi-i pun să alcătuiască un discurs 
franțuzesc cu cuvinte latinești; i iar când vor fi mai înain- 
taţi, vor avea să cârpească în proză îraze din Cicerone- 
şi în versuri trâgmente din Virgiliu 8), Alunci „cred că 
vorbesc. latineşte. Cine ar putea să le spună că. nu e așa? 

: In orice studiu voiți, semnele cari reprezintă 
lucrurile nu sunt nimic fără ideea lucrurilor reprezen- 
tate. Cu toate acestea, noi mărginim pe copil la aceste 
semne fără să-l putem face a înțelege lucrurile pe cari le 
reprezintă. Socotim că-l înv: ățăm să cunoască hărți: ştie 
nume de orașe, de ţări, de râuri, şi crede: că ele există 
numai pe hârtia pe'care le arătăm. Mi-aduc aminte că 
am văzut o geografie care începea aşa: „Ce este lumea? 
— E un glob de carlon”81); Aceasta 6 geografia co- 

80) Pe vremea când scria Rousseau: — şi până în anii din 
urmă — în Franţa se obișnuia ca elevii din liceu să facă chiar 
compuneri în latineşte, luând. pe Cicerone că model.pentru discursuri 
şi pe Virgiliu pentru. versuri. 

31) Sallwiirk notează însă că Crouzas, filozoful elveţian (1663— 

- 

—
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piilor. Pot afirmă că, după doi ani de asemenea învă- țătură despre sferă şi despre cosmogratie, nu va. îi în stare niciun copil de 10 ani, după -regulele ce i sau dat, - să se ducă dela Paris. la Saint-Denis 82). 
Mai pot afirma că niciun copil nu va putea, cu. un „Plan al grădinii tatălui său, să se ducă: prin toate col- țurile. fără a se Xătăci. Așa sunt aceşti învăţaţi cari ştiu „unde e. Pekingul, Ispahanul, Mexicul şi toate ţările de pe pământ! a. Ă 
125. Se zice că e bine să ocupi pe copil cu :studii cari cer să aibă numai ochi 8). Aşa ar fi, dacă ar exista vreun studiu: pentru care. să fie: nevoie: numai de ochi; dar nu. cunosc un asemenea . studiu. a i 126. Printr”o greşeală şi mai vrednică de râs, copiii sunt puși să înveţe istoria. Ziceţi că. istoria e potrivită! pentru înțelegerea, lor, fiind o adunare de fapte. Dar ce înțelegeţi prin vorba. fapte? Credeţi că raporturile cari determină faptele -istorice sunt aşa de uşor de: înțeles încât ideile se formează fără greutate în spiritul co- piilor? Credeţi că adevărata cunoaștere a evenimentelor se poate despărţi de cunoașterea pricinilor şi urmărilor, că istoria şi morala se pot cunoaște una fără alta? Dacă vedeţi în faptele oamenilor numai mișcări externe. și cu totul trupeşti, ce învățătură scoateţi din. istorie? Nimic! Și acest studiu, lipsit 'de. orice interes, vă dă tot aşa de „puţină plăcere cât şi învăţătură. Dacă voiți să apre- 

  

11750) zice în tratatul său despre cducaţia -copiilor' (Haga, 1722): Aș. începe cu originalul de pe care globurile cerului şi ale pământului sunt numai copii”, | 
$2): Oraş în Franţa, departe la 8. kilometri de Paris. 3) Pâre a fi îndreptată contra lui Locke. El zice (Păreri asupra educațiunii, în tra. de G. Coşbuc pub. de Casa Școalelor, Partea II 8 175): „Inceputul trebue să-l facem cu geografia, pentrucă cuno- ștința formei pământului, a poziţiei şi hotarelor celor patru continente, apoi a regatelor singuratice și a țărilor, este o simplă deprindere a a ochilor și a memoriei; copilul deci le învaţă cu plăcere și le reţine”. Loke zicea „Palru” continente, pentru că se vede că 'se ştia și se vorbea puţin despre Australia pe vremea lui, de și existenţa ci era cunoscuti 

|
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ciaţi faptele prin legăturile lor morale, încercați a face 
pe elevii voştri: să înțeleagă aceste legături şi atunci veţi 
vedea dacă istoria e potrivită pentru vârsta lors), 

127. Rog pe cititori să-şi amintească mereu că acel 

care vorbeşte aici.nu e nici savant nici filozof, ci un 
om simplu, priclen al adevărului, un om fără partid, fără 

sistem; un singuralic care tr ăieşte puţin cu oamenii şi 
de aceea are mai puţine prilejuri de a se influenţa de 
prejudecățile lor şi mai multă vreme de a judeca asupra 

celor ce observă când se apropie de ci. Judecăţile mele 
sunt întemeiate mai mult pe fapte decât pe principii 
şi de aceea cred că fac lucrurile mai lămurite, dacă vă 

aduc exemple de acelea pe cari mi le procur ă obser 
vaţiunile. 

128. Mă dusese: să petrec câteva zile la țară, la o 
vrednică mamă de familie care avea mare griji de copiii 

săi şi de educaţia lor. Intro dimineaţă eram de faţă 
- la lecţiile celui mai mare. dintre ei. Guvernorul lui, care-l” 

învăţăse foarte bine istoria antică îi vorbi din nou despre 

Alexandru şi ajunse la scena cunoscută cu medicul Filip, 
scenă care a meritat să fie înfăţişată înt”un - tablou 85). 
Guvernorul, om valoros, Lăcu mai multe reflexiuni asupra 

curajului lui Alexandru; nu mi-au plăcut, dar mam voit” 
să le combat, de teamă să nu-i micşorez “prestigiul în 

fața elevului. La masă, cum este obiceiul franțuzesc, au 

căutat să îndemne pe domnişor a vorbi mult. Vioiciunea 
naturală a vârstei şi siguranţa că va îi aplaudat, îl făcură 
să spună o_mie de prostii, printre cari totuşi străbătea 
din când în când câte o vorbă reușită ce te făcea să 

uiţi pe celelalte. In sfârşit veni și povestea medicului 

81) Detaliat asupra Istoriei în învăţământ: Carlea IV, 101. 

85) Aci autorul dă în notă lămuririle ce urmează: Faptul e 

povestit de Quintus Curtius (Vieaţa lui Alexandru, cartea III cap. 6). 
„Asemenea şi de Montaigne (cartea I,.cap. 23): „Alexandru - fiind, 
- înştiințat printr”o scrisoare a lui Parmenio că Filip, medicul său cel mai 
iubit, a fost cumpărat cu bani de către Dariu ca să-l otrăvească, în 
momentul în: card înlindea lui Filip scrisoarea ca s'o citească, da 

pe gât băutura pe care acestă. i-o pregătise”.
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Filip. Băiatul a povestit lămurit și cu multă îndemânare. După obișnuita răsplată de laude, pe. care 0 cerea mama şi pe care o aștepla, liul, am început să discutăm asupra taptului.. Cei mai mulţi țineau de rău îndrăsneala lui Alexandru;. unii, ca. şi guvernorul, admirau hotărîrea 'Şi curajul lui; am înţeles de aici că niciunul din. cei .de față nu vedea în ce constă adevărata. frumuseţe a acestui fapt. După mine, le-am spus, dacă se poale găsi cât de puţin curaj şi cât de puţină hotărîre în acțiunea lui Ale- Xandru, aceasta este. numai o extravaganță. Atunci toţi au fost de aceeaşi părere şi au zis că este în adevăr o extravaganţă. Eram să le răspunz şi să mă înturiiu; dar o. doamnă, care sta: lângă mine; și care nu scosese nici un cuvânt, se pleacă la urechea mea şi-mi spune în- cetişor: „Taci, Jean Jacques 5), mau să te înțeleagă”. M'am uitat la dânsa, mirat, şi am tăcut. . e „129. Bănuind, după oarecare semnc,- că tânărul în- vățat nu înțelesese nimic din întâmplarea pe care Ştiuse S'0. povestească foarte bine, l-am luat de mână după masă, 
şi nam plimbat prin grădină. Aci am aflat că el admira -: mai mult decât toţi: curajul lăudat al lui Alexandru. Dar 
în ce credeţi. că sta acest curaj? Numai în faptul că a putut să bea dintr'odată. o. doctorie „aşa de rea la 'gust 

  

56; „Jean Jacques” (Ion Iacob): așa era numele lui de botez, La Francezi se obișnuiește, ca şi Ja alte popoare din apus, să se dea copilului „la: botez “mai multe nume. Unii păstrează. numai pe unul, alţii păstrează două. In actele oficiale se înșiră toate numirile. Sallwârk motează că în Paris îi zicea Jean Jacques spre a-l deosebi de Jean Baptiste Rousseau. Se poale. vedea introducerea cărţii sale „Rousseau judecător al' lui Jean Jacques”. EL spune că va întrebuința forma dialogică şi adaogă: Mi-am reluat numele meu - de familie (Rousseau) -pe care publicul « socotit 'potrivit să mi-l înlăture”. (Ed, completă Auguis, Paris „1821, vol. 20 pag. 6). — Cine era d-na de care vorbeşte aci?. „Doamna care îmi spunea acestea nu era d-na de Luxembourg, pe care n'o cunoșteam în acel iimp; este o persoană pe care nam revăzut-o niciodată. Ea însă asigură că are pentru mine „0. mare stimă, cu care mă onorez”, — . Această limurire o dă Rous- seauu în scrisoarea călre d-na Latour din 26 Sept. :1762 (Opere com- plete ale lui Rousseau cd.. Auguis, Paris vol. 24 pay. 11). ?
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„fără. să.stea la îndoială şi fără să-și arate cât de puţin 

sila. Bietul copil! Erau mai "puţin. de cincisprezece zile 

de 'când îl silise să:bea o doctorie și o luase cu atâta 

greutate încât îi venea parcă şi acum: gustul în gură. 

Moartea, otrăvirea erau nişte sensaţii neplăcute, iar “ade- 

ărata otravă. era, pentru el, siminichia. Cu toate acestea 

trebue să mărturisim că hotărîrea eroului. antic făcuse 

ag de mare impresie 'asupra inimii sale încât se hotări 

„la 'cea' dintâi doctorie ce va avea să înghiţă, să fie 

un al. doilea Alexandru! Fără să-i dau lămuriri cari de- 

sigur că erau :mai presus decât puterea lui, l-am lăudat 

pentru. nobilele. sale porniri şi nam întors râzând singur . 

de înalta înţelepciune a părinţilor şi: a învăţătorilor e cari 

cred că învaţă istoria pe copii. ae 

-130.: E "foarte - uşor: să le punem .în gură: ciwinte 

ca. regi, imperii, războaie, cuceriri, revoluțiuni, legi; dar, 

când va fi. vorba să: lege de aceste cuvinte nişte idei ho- 

tărâte, va fi departe de' convorbirea. cu grădinarul Ro- 

bert87) şi de explicaţiunile date de cl: . 

131... Unii cititori, nemulţumiţi de cuvintele. „Taci 

Jean Jacques”, bănuese 'că vor întreba ce anr găsit-eu 

frumos în fapta lui Alexandru. Nenorociţilor! Dacă trebue 

să vă spun, puteţi să: înţelegeţi? Alexandru credea în 

„virtute; în această credinţă își punea capul său, îşi punea: 

vieaţa sa proprie: marele său suflet era făcut pentru ca 

să crează. Ce frumoasă profesiune de credință este în 

înghițirea acestei. doctorii! N'a fost muritor care să. îi 

făcut alta asemenea. Dacă 'există vreun Alexandru mo- 

dern, să mi se arate fapte de acest fel88). , Sie 

132. Dacă nu există știință numai de cuvinte, nu 

există studiu potrivit pentru, copii. Dacă ci nu pot. să 

aibă idei adevărate, nu pot să aibă nici adevărată me- 

7 

  

s7) E vorba de $ s8. 

88) Aci aulorul reproduce un pasagiu din: Montaigne care. zice: 

=ăcest principe este cel care a făcut mai multe faple îndrăsnețe; 

dar nu ştiu nici un moment din vicaţa sa în care să se vază mii 

multă hotărire şi care să fie mai frumos decât acesta”. 

+
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motrie, căci nu pot să numesc aşa păstrarea numai a sen-. sațiunilor. La ce slujeşte să le înscrii în minte un ca- talog de semne cari nu reprezintă nimic pentru ci? Când: vor cunoaște lucrurile, nu vor şti şi semnele? De ce'vrei Să-i pui la muncă zadarnică de-a le învăţa de două pri? Şi apoi băgaţi de seamă că le inspirați o preju- decată primejdioasă : îi învăţaţi să ia drept ştiinţă. o grămadă de cuvinte cari wau niciun înţeles 'pentru ci. Din momentul în care copilul:ş'a mulţumit cu un cuvânt, din momentul în care a învățat ceva cum i l-a „Spus altul fără să-i înţeleagă însuşi rostul, de atunci judecata sa este pierdută: până când so poată repara, va avea multă vreme să strălucească în faţa celor proşti 89). „133. Nu! dacă natura dă creerului copilului această mlădiere care-l face propriu pentru a primi orice fel de impresiuni, nu i-o dă pentru ca să săpim într'însul nume de legi, date, termeni  heraldici ori geografici, cuvinte fără nici un înțeles pentru vârsta sa şi fără niciun folos pentru vreo vârstă: şi cu cari îi chinuim trista și stearpa lui copilărie; ci i-o dă Pentru ca loate ideile pe cari le poate înțelege şi cari îi sunt îolositoare, toate cele ce se țin de fericirea sa şi cari trebua să-l lumineze într'o zi asupra datoriilor sale, să se imprime de timpuriu în . “litere neșterse şi să-i slujească a-și conduce vieața întrun mod potrivit cu fiinţa şi cu facultăţile sale. . 134. Nu e nevoie să învețe din cărți pentru ca me- _moria specială a copilului să nu rămâic în nelucrare: tot 

39) Aci autorul pune nola următoare: „Cei mai mulți savanţi sunt ca acești copii. Intinsa lor educație rezultă mai mult dintrun număr mai mare de imagini decât dintr'un număr mare de idei. Datele, numele proprii, locurile, obiectele izolate se rețin prin memoria sem- nelor și când. ne aducen aminte de vreunul din aceste lucruri, vedein mai toldeauna și pagina cărţii în care l-am citit sau ligura sub care am văzut cuvântul pentru prima dată. In secolele trecuie cam aşa era „Ştiinţa cerulă. In secolul noslru e altceva; învățații nu mai studiază, nu mai observă, ci visează şi ne dau visele lor drept filosofie înaltă, “Ar pulea să-mi. spuie cineva că şi cu visez, Se poale; dar cu spun că visele mele sunt vise, să vază dacă au în ele ceva care să poată folosi oamenilor cari nu dorm”, e
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ce vede, toli ce aude îl impresionează şi-şi aduce aminte; 
îşi însemnează singur faptele şi vorbele oamenilor. Fără 
să-şi dea seama, el citeşte ca într'o carte în lumea ce-l 
înconjoară şi-şi îmbogățește necontenit memoria, așteplând 
ca judecata să poată profita de aceasta. Adevărata artă 
de a cultiva într'însul această facultate este să ştii alege 
obiectele, să-i pui necontenit înainte pe acelea. pe cari 
trebue să le cunoască și să-i ascunzi pe acelea pe cari 
trebue să nu le şlie. Prin aceasta trebue să te silești a-i 
forma un magazin de cunoştinţe cari să-i serve pentru 
educaţie în timpul tinereței şi pentru conducere în toată 

„Vicaţa. Această metodă, e adevărat, nu formează copii. 
_minunaţi şi nu dă strălucire. guvernantelor şi precepto- 
rilor; dar formează oameni cu judecată dreaptă,. sdra- 
„veni, sănătoşi la trup şi la minte, cari, fără să [i fost 
admiraţi în tinerețe, vor fi onoraţi când vor îi în vârstă. 

135. Emil nu va învăța nimic pe dinafară, nici 
fabule, nici pe ale lui La Fontaine%), așa naive, aşa 
plăcute cum sunt, căci cuvintele din fabule nu sunt cele 
fabulele, precum cuvintele din istorie nu sunt istoria. 
Cum poate cineva să fie așa de orbit încât să spună că 
Iabulele sunt morala copiilor, fără a se gândi că apo- 
logul 91), deşi le face plăcere, dar îi înșeală, că, traşi în 
ispită de minciună, nu prind adevărul, şi că ceeace le 
lace învățătura plăcută îi împiedecă de a profita de ea? 
Fabulele pot să instruiască pe oameni; dar copiilor tre- 
buc să le spui adevărul curat. Când îl acoperi cu un 
văl, ci nu-şi mai dau osteneala să-l ridice. 

136. E obiceiu ca toţi copiii să înveţe fabulele lui 
„La Fontaine; dar nu c niciunul care să le înțeleagă. Dacă 
le-ar înţelege, ar Îi şi mai rău, căci morala seste așa de 

  

90; /La Fontaine, cel mai mare fabulist francez şi, poate, cel 
mai mare din toate; literaturile. 

91) Prin „apo!og” Rousseau înțelege partea narativă a fabulei, în 
deosebiri de morala: ci. : 

92) Sallwirk observă aci că ousseau se contrazice cu sine în- 
suși şi pune în comparaţie acest $ cu $ 88 din aceeaşi carle.
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amestecată și nepotrivită cu vârsta lor, încât îi îndeamnă! .* 

„mai mult la viţiu decât-la virtute. Imi veţi. spune că 
acestea sunt. paradoxe.. Aşa să fie, dar -să vedem dacă 

„Sunt adevăruri. -- 

137. Zic cătun copil nu înțelege fabulele: pe:car. 
le învaţă, căci, oricât ne-am: sili să le facem simple, în-. Vățătura, pe care vrem So scoatem din cle, ne sileşte să amestecăm idei pe cari el nu le” poale. pricepe și con- 
strucțiunea' poetică făcându-le mai uşor de ținut minte, le face mai greu de înțeles; câştigăm, adică, plăcerea în 
paguba clarităţii. Fără să cităm mulţimea: de fabule cari sunt cu lotul .neînţelese și nefolositoare pentru copii, dar 
cari se învaţă fără socoteală. împreună: cu - celelalte -pen- 
trucă sunt amestecate la un loc, să:ne: mărginim la acelea 
pe cari autorul pare ale fi seris anume în vederea copiilor.. 
„138. Nu cunose din toată culegerea de fabule a lui 

[i La Fontaine decât cinci sau şase în cari străluceşte nai- 
vitatea copilărească. Din aceste cinci ' sau Şase, iiu ca 
exemplu pe cea dintâi 9%), a cărei morală, -se înţelege “la orice vârslă, — “pe care copiii o pricep mai bine, 
pe care o învaţă cu mai multă plăcere, pe care, în fine, 
autorul a pus-o în fruntea cărţii. "Dacă- urmărim scopul de 
a Îi înţeleşi de copii, de ale plăcea şi de a-i instrui, această 
fabulă este desigur capo dWopera sa. Ingăduiţi-mi să o ur- 
măresc și să o cercetez în câteva cuvinie: 

  

a I a fabulelor lui La Fontaine. —  Intrebuinţarea fabulelor,. în învăţământul tinerimii se datorește celor vechi, Sallwirk, în nota sa, însemnează (după Compayre, "Histoire des doctrines pedagogiques) părerile câtorva filozofi şi pe- dugogi în privința fabulelor. Locke (Idei - asupra - educației trad. Coşbuc Partea II $ 189 No. 3) zice „Fabulele lui Esop, aproape sin- gura carle potrivită pentru copii pe care o cunose Cu...” dar el.o re-: comandă pentru formarea stilului şi e vorba aci, natural, de o tra- 

' 93) E a doua, nu întâia din Carta 

- ducțiune engleză a acestor fabule, Bascdow cu Filantropiştii ţin fabule:e în mare. cinste. In ce priveşte în special fabula aceasta (Corbul şi Vulpea) observă Formey că analiza lui Rousseau e prea detaliată şi presupune la copil întrebări pe cari acesta nu Ic va face.
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139. Corbul și uipea, fabulă 9). 

Jeșier ul Corb pe un arbore cocolul.. . 

Meşterul! Ce. însemnează cuvântul acesta? Și ce în- 
semnează în expresia de aci? Ce este un corb? Ce va să 
zică un arbore cocoțal? Nu se zice: pe un arbore cocoţal, 
ci: cocojat pe un arbore. lată dar că trebue să-i vorbeşti 
despre inversiunile din poezie, să-i spui ce e proză şi ce 
€ vers. 

- N 

„„Ținea în cioc o bucală de brânză,,. 

Ce îel de br ânză? De Elveţia, de Olanda, de Brie? 
Dacă copilul wa văzut corb, ce folos are să-i vorbeşti 
despre el? Dacă a văzut, cum să-și închipuiască un corb 
cu brânza în cioc? Să lacem, totdeauna imagini după 
nalură 9). 

Meșterul Vulpoiu, atras de miros... 

Incă un meșteri. Aci mai merge, fiindcă e foarte IMeş- 
teră vulpeA Trebue însă să spui ce e o vulpe şi să ideo- 
sebeşti natura ci. de caracterul convenţional ce i sa dat 
în fabule 55). 

| 94) E foarte discutabil. cum trebue -traduse aceste - paragrate. 
Traducţia italiană (Ediţia Sonzogno) - “traduce fiecare vers după care 
urmează comentariile lui Rousseau. Traducţia germană a lui Sark , 
pune versul în franţuzește şi în' parenteză traducerea germană; 

„în notă pune o prelucrare poetică germană a fabulei lui La F one. 
Altă traducere germană a lui E. Reimer urmează acezaşi procedare 
ca Italianul. Pe. aceasta o socotesc şi eu mai bună, şi am adoptat-o. 

9ă) Sallwurk arată că Cramer ia apărarea poetului contra ]ui 
“Rousseau, zicând că ar putea corbul să ia în cioc brânză de capră 
sau din Ilartz. Se poate să fie şi în Franţa vre-o asemenea brânză. 

96; In 'textul lui Rousseau urmează aci un pasagiu care nu se 
poale traduce, fiindcă e vorba -de! cuvântul alleche,, care se între- 
buinţează numai în poezie şi pentru care n'am. găsit un lasemenea echi- 

i A 
A 

- - : s : ei — Z Zoe ce,
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dlras de mirosul brânzei! Brânza aceasta, pe care o. : ținea corbul stând cocoţat pe copac, lrebue să fi avut un miros foarte tare ca să-l simtă vulpea de unde cra în vreo pădure sau vizunie. Ciudat chip: de a vă deprinde: elevul cu spirilul de critică, mulțumită căruia trebue: să nu se ia după aparenţe : şi să deosebească adevărul de minciună în povestirile: altuia! 
| 

li vorbi cam astfel: 

li vorbi! Va să zică vulpile vorbesc? Și vorbesc . aceeași limbă ca corbii? O învățător înțelept, bagă bine de „seamă! Gândeşte-te bine la răspunsul ce ai să dai; „are mai mare importanţă: decât crezi. | 

«4! Bunăuziua, domnule _Corb! 

Domnule! Acest cuvânt va începe: să fie luat în bă- laic de joc de copil, înainte de a şti că este un cuvânt de cinste 7). - 

Ce frumos ești! cât îmi pari de plăcul! 

Umplutură! Expresie umflată tără de 1ol6s! Copilul, Văzând -cum.se_ spune acelaşi lucru cu alte cuvinte, va. În- cepe să vorbească ŞTSI deslânat. Dacă vrei să spui că a- cest pleonasm %), este 'un artificiu al aulorului, că vulpea vorbește așa înadins pentru ca să pară că spune mai multe 
PI 

valent în româneşte Și autorul zice: Copilul te va întreba: de ce se vor- beşte alttel „în poezie”? Ce-i vei răspunde? . , 97) Aci e un pasagiu care nu se poale traduce, fiind vorba de „modificare pe care o fac unii în text pronunțând:.,„du corbeau” în loc de „le corbeau”, adică transformând numele obişnuit în nume de familie nobilă. - 
95) Pleonasmul este o greșeală de ştil prin care, se spune a- cecaşi idee prin alte cuvinte fără a fi nevoie de aceasta, La fabu- list nu e greşcală şi Rousseau însuși în alineatul acesta csplică lucrul foarte_bine. 7 

.
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laude spunând mai mul cuvinte, această scuză e bună 
pentru mine, dar nu pentru elevul meu. 

Fără să mint, dacă glasul: dumitale... 

Fără să mini! Va să zică uneori omul minte? 
Ce va gândi copilul când îi vei spune că vulpea zice - 

„jără să mint”, toemai fiindcă minte? | 
. . 

„Sar polrivi cu penele. 

Sar polrivi%). Ce însemmnează asta? Puneţi pe copil 
să compare calităţi atât de deosebite ca vocea şi penele, | 

- şi veţi vedea dacă vă înlelege! 

di fi fenizul locuitorilor acestei păduri. 

fenixul! Ce este un fenix?100). Iată-ne deodată în 
„antichitatea plină de minciuni, aproape în mitologie. 

Locuilorii acestei păduri! Ce cuvântare figurală! Lin- 
guşitorul își inobilează vorbirea, îi dă mai multă dem- 
nitate pentru a o face mai ispititoare. Inţelege-va co- 
pilul această fineţă? ştie măcar, poate să știe ce este un 
stil nobil și un stil vulgar? 

: La aceste cuvinte, corbul nu-și mai încape 
în piele de bucurie. . ” 

„Trebuc să îi avut cineva asemenea simţiri vii pentru 
ca să înțeleagă această expresiune proverbială, („a nu-şi 
încăpea în piele”). 

7 

» 99) Rousseau a schimbat puţin testul lui La Fontaine, Aceasta 
zice „se rapporte”: e în raport, e tot asa de frumoasă vocea pre- 
cum sunt [rumoase penele. 

100) Creaţiune a mitologiei grece: pasărea care renăştea con- 
tinuu din propria ci cenuşă. p-
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Și cu să-și arale vocea cea frumoasă... 

Nu uitaţi că pentru a înțelege versul acesta şi toată fabula, copilul - trebue să știe ce este vocea frumoasă a corbului, 

Castă ciocul, prada-i cade... 

“Ce vers minunat! Armonia este chiar o imagine. Văd deschis un cioc mare urît, aud cum cade brânza . printre frunzele copacului; dar aceste frumuseți sunt pierdule pentru Copii. 

Vulpea o înhaţă și zice: Bunul meu domn! 

lată dar bunătatea „aseminată -cu- prostia! De sigur că cei cari instruesc astfel copiii nu-şi pierd timpul, 

Află că lingușitorul.... | a 

E o maximă generală; nu e pentru noi. 

Trăiește pe socoteala celui care l-ascultă.. 

„Niciun copil de zece ani n'a putul să înțeleagă vre- odată versul acesta. 

Învățătura pre[ueșie 'negreși! cât o bucală de brânză. 

” Aceasta. se. ințelege, și cugeiarea e bună. Totuşi se Vor. găsi poate copii cari să: nu poată compara învă- țătura cu brânza! Va trebui deci să le explici că aci e vorba de o glumă. Câtă finelă pentru copii! 

Corbul “uşinal | și încurcal... 

Al pleonasm; dar acesta nu are nici o scuză,
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Jură, dar cam târziu, că n'o să mai fie păcălit. 

Jură! Care - va îi înv ăţătorul aşa de prost. încât să 
- explice copiilor ce e un jurământ? 

140.: Iată multe amănunte...: nu aşa de multe, totuşi 
câte ar trebui. pentru ca să| analizezi toate ideile acestei 
fabule şi să le reduci la ideile simple și elementare din: 
cari e compusă fiecare din: ele. Dar cine. crede că'e 
nevoie. de- atâta analiză pentru. a face. pe tineri să în- 
țeleagă? Nimeni din noi. nu e aşa de filozof ca. să “ştie 
a.se pune în locul unui copil. Să trecem acum la morală. 

"141. Vă întreb dacă puteţi învăţa, pe copii de şase 
-ani- că există oameni cari linguşesc și. cari mint. pentru 
a trage folos? Ai putea cel mult să le arăţi că sunt răuz 
tăcioşi cari râd de copii și-și bat joc, în ascuns, jde 
proasta lor vanitate; dar amestecul brânzei strică tot, 
fiindcă vor învăţa mai bine cum să o facă să cază din 
ciocul. altuia decât cum so ţie în ciocul lor. Aci e un 
al doilea paradox al nicu şi nu e cel mai puţin important. 

142. Observaţi pe copiii cari învaţă fabule şi veţi 
vedea că, îndată ce sunt în stare a face vreo aplicaţie, 
o fac mai totdeauna împotriva intenţiunii autorului şi 
că în loc să fie cu băgare de seamă la defectul de cara 
vreți să-i vindecaţi ori să-i feriţi, sunt porniţi mai mult 
să iubească viţiul- prin care te foloseşti de defectele 
altora. In fabula precedentă copiii râd de corb, .jlar” 
toți au simpatie pentru vulpe; în fabula care urmează 
credeţi că le dați exemplu grecrele, dar ci vor alege 
furnica 49). Nu le place. să se umilească,; de. aceca vor 

101) E vorba de fabula Greerele şi furnica. Aceasta c. prima 
din colecţia lui La Fontaine. Sa tradus în româneşte de mai mulţi 

„autori. Dăm aci versiunea lui AL Donici: 

Grecrul în' desfătare, 7 - La vecina sa furnică 
Trecând vara în cântare. - Alergând, cu lacrămi pică 
„Deodată se trezeşte “Și se roagă să-l ajute, 
Că afară viscoleşte, ” Cu hrană să-l împrumute 

_ Iar el de mâncat nu are. Ca de foame să nu moară
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lua totdeauna rolul cel frumos: este o alegere făcută; din amor propriu şi este o alegere foarte naturală. Şi în acest caz, ce urâtă lecţie! Un copil avar și rău la inimă care ar şti ce i se cere şi ce refuză, ar fi “cel mai „Sroaznic din toţi monştrii. Dar furnica face şi mai rău, fiindcă ca te învaţă să iei în râs când reluzi pe cineva. 143. In toate fabulele în cari, cum se întâmplă de obiceiu,- leul e cel mai strălucit dintre „actori, copilul se face leu și, când are să facă vreo împărțeală, să ia după modelul său şi pune mâna pe tot 102). Când. însă musca învinge pe leu 1%), atunci e allă chestie; atunci în , 

Numai pân'la primăvară, „Tu ce făceai? — „Eu cântam Furnica l-a ascultat, „ln petrecere .cu toţi” Dar aşa l-a întrebat; „= Ai cântat? îmi pare bine; „Vara când eu adunam, . „Acum joacă, dacă poţi. 
Iar la vară. îă ca mine”. 

102; E vorba de fabula „Junica, capra şi oaia în tovărăşie cu leul”. (Cariea 1, fabula G-a). „A tradus-o româneşte G. Asachi: 
Capra, oaia și o juncă | »Sântem patru la "mpărţeală” Cu un leu foarte cumplit „Pe.vânat apoi împarte Care domnea într'o luncă Făcându-şi dintâiu o parte — : Intre ci s'au învoit Zicând: „Asta mie! o icu In companie dineoară , „Pentrucă mă chiamă leu. De a face vânătoare : * „Partea a doua se cuvine "Și precum li se cuvine :-După drepl celui mai. tare Să se "'mpartă între sine. „Şi-asla cred co ştiţi prea bine. _” Capra ?n cursa ce a'ntins „Parca a reia o ridic, Pe un cerb întâiu a prins „Penirucă sunt mai voinic. Şi al ei vânat îndată „lar cu partea de pe urmă Către soții săi arată. -„Sototeala ni se curmă - Atunci leul împărat, „Şi cel ce-o vrea să se *ntinaă Slând pe brânci a numărat, „Ul sugrum și-l fac merindă”, Zicând: „De ştiu socoteală, - % 

103) E vorba de fabula „Leul şi musca”. (Cartea II, fabula 9-a). Nam avut la îndemână o redacţie românească a vreunuia din fabuliștii noşiri. Dăm deci o traducere în proză pentru cei ce mar cunoaște-o cuprinsul acestei fabule: 

— Fugi de aci, insectă prăpădită, gunoiu al pământului Aşa zicea leul într'o zi - 
Musculiţei,
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copilul nu mai e leu, este muscă. Aşa va învăța ca într'o 
zi să ucidă cu înţepături ascunse pe aceia pe cari unu 
ar îndrăzni să-i atace în faţă. 

144. In tabula cu lupul slab şi cu cdinele gras 0) 

  

„Aceasta îi răspunse cu îndrăsneală: 
„Crezi tu. că titlul tău de rege 
„Mă înspăimântă ori mă îngrijeşte? 
„Un bou e mai puternic decât ţine 
„Şi tot îl port cum îmi place”, 
Cum zise, | 
Dete semnalul şi alarma de războiu, 
Intâu, sboară “ceva mai departe 

„Şi apoi se repede la gâtul 

” Leutui şi-l încbunește. 
Fiara spumegă, îi ard ochii de necaz, 
Urlă. Omenirea care aude 'mprejur se ascunde de frică. 
Această spaimă universală | 
Este pricinu'lă de o musculiţă, 
O prăpădilă de muscă îl atacă în o sută „de locuri: 
Aci-c pe spinare, aci e pe bot, 
Aci în fundul nasului. 
Leul turbează de mânie. 
Duşmanul său nevăzut izbândeşte şi râde când vede 
Că fiara înfuriată își prăpădeşte ghiarele şi dinţii ca să scape 
Și că se stâşie singură; 

Că-şi bate spinarea în toate părțile cu coada; 
Că, în fine, leul cade sdrobit de oboseală. 

Insecia se retrage victorioasă, 
Aleargă peste tot să-şi trâmbiţeze apa; 
Dar dă peste pânza unui paianjen şi-şi găseşte sfârşitul. 

10) Fabula „Lupul și câinele”, (cartea I-a, fabula 5-a). N'am 
ailat o redacţie în versuri în principalii noştri: fabulişti. Pentru 
cei ce w'ar cunoaşte, dăm aci traducerea: 

Un lup cra pielea şi osul: - 
Aşa bine păzeau câinii! 

Intr'o zi se întâlneşte cu un dulău voinic şi îrumos, 
Gras, cu părul lucios. : ” a 
Meșterul lup l-ar fi atacat bucuros a ” a 
Şi l-ar fi făcut bucăţi, 
Dacă n'ar fi avut nevoie să se ia la trântă . 

Și afurisitul se părea în stare să se apere.
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în loc să găsească copilul o lecţie de moderațiune, gă- -seşte una de neînfrânare.. Nu voiu uita: niciodată . o feliță pe care am văzut-o plângând. din pricina acestei - fabule. Nu. se putea ști pricina. In siârșit am -aflat-o. Bietului copil i se urâse cu lanțul, îşi simţia gâtul ros, plângea că nu e lup 105), : 
PI 

"Lupul deci se apropie umilit 
Şi îi laudă , 
Voinicia și grăsimea. . 
— „Ai putea foarta bine, domnul meu, 
„Să fii tot aşa de gras ca mine, răspunse. câinele. „Părăseşte pădurea, - „Unde ai iovarăși păcătoşi, 
„Ticăloși, lipsiţi de toate, | . „Cari nu știu alta decât să moară de foame, „Voi n'aveţi nimic sigur, nici măcar o îmbucătură, »Trebue să luaţi totul. prin luptă, 
„Vino cu mine și vei avea o soarlă mai bună”, Lupul întrebă; »Ce trebue să fac?” 
- »Mai nimic, răspunse câinele. Să goneşti pe vamenii „Cu băț în mână şi pe cerșctori; | „Să linguşeşti pe cei din casă, să te ici bine cu stăpânul, „In schimb ca plată 
„Yei avea - 
„Mâncările cele mar bune, 
„Oase de pui, de porumbei 
„Şi vei fi mângiiat”, | 
Lupul își vedea fericirea asigurată 
Şi-i venea să plângă de bucurie, - | , p Mergând așa, vede gâtul câinelui jupuit, | “Ce e asta? — »Nimic”. — „Cum nimic?” .. — „Poate că sgarda cu care sunt legat „Mi-a făcut aceasta?, - „ 
— „Legal! exclamă lupul. Cum, nu alergi . »Unde vrei? — „Nu totdeauna; dar ce e cu asta? | — „Cum: ce e? Mă lipsesc de prânzurile d-tale „Și Waș vrea nicio comoară cu prețul acesta”, Zicând așa, o luă la fugă peste câmpi, 

105). Sallwuărk, în nota sa zice: „Corancez povesteşte că Rousseau vorbind de vieaţa sa sărăcăcioasă a răspuns: Intr'adevăr. sunt săraci, dar nam grumazul ros”. — Corancez a-tost un publicist francez



251 
Cartea WI. 

      

   

  

   

    

     

  

    

      

   

- 
” b e va zice că trebue să știe a citi. Așa este: să ştie ——— 

143 Aşa dar morala primei fabule este pentru copil 
învăţătură celei mai urâte linguşiri; a celei de a doua 
e o lecţie We-răutate;-a celei de a treia e o lecţie de 
nedreptate; A celei de a patra e o lecţie de batjocură 
şi a celeii de aNcincea e o lecţie de independenţă. Aceasta 
din “urmă, dacăNpentru elevul meu: e de .prisos, mi e 
potrivită nici perțru ai voştri. Când daţi saluri cari 
se contrazic. între €le, ce rezultat credeţi că veţi avea? 
Dar poate că tocmah morala aceasta pe .care o aduc: 
ca argument împotrivaNtabulelor ne dă -motivul pentru. . 
care ele trebuesc păstrateNdlta e morala vorbelor şi alta ie 
morala faptelor din socictată și aceste două morale nu sea- 
mănă nicidecum. Cea dintâi: să ăseşte în catehism, unde şi 
rămâne; :cealaltă 'este pentru opii în fabulele lui La 
Fontaine şi pentru mame în povăştile lui 19). Cu acelaşi 
autor ne îndestulăm. peste _tot.. i 

146. Să ne învoim, Domnule %& La Fontaine. In. 
ce mi priveşte, vă făgăduesc -să: aleg Scrierile d-voastră, 
să le citesc cu dragoste, să. mă instrmsc din fabulele: 
d-voastră, căci sper că nu mă voiu înșela asupra sco- 
pului lor; dar îngăduiți ca pe elevul meu Ni nu-l las: să 
studieze niciuna din ele până când nu-mi Neţi fi do- 

„vedit_ că e Dine să învețe lucruri din cari să nu înţe- 
leagă nici mun sfert, până când nu-mi veţi îi Îulălurati 
teama că din cele ce va pricepe va alege ce eVrău și 
în loc să se corecteze după păţania celui înşeli, se 
va lua după înşelător, a 

147. Inlăturând astfel toate îndatoririle copiilor, ! 
lătur instrumentele celei mai mari nenorociri a lor: cărțile 
Citirea este chinul copilăriei şi singura ocupaţie pe care. 
ştim să le o dăm. Emil d'abia la 12 ani va şti ce este o. 

(mort. 1810), care a cunoscut de aproape pe Rousseau şi m; scris! 
despre raporturile sale cu dânsul (1798). | N 

106) Aluziune la povestirile lui La Fontaine, care sunt licen- - jioase,. în genul nuvelelor lui Boccacio (Decameronul).
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—— a citi atunci când citirea îi este folositoare; până atunci 
ea nu-i slujeşte la altceva decât să-l necăjească. 

148. Dacă nu trebue să ceri nimic copiilor prin silă, 
urmează că ei nu trebue să înveţe nici un lucru dacă nu-i 
pricep folosul actual şi prezent, îie o plăcere, fie o tre- 
buinţă. Alttel, ce motiv ar avea ca să-] înveţe? Arta de a 
vorbi cu cei absenţi şi de a-i auzi, arta de a comunica în 
depărtare fără intermediar sentimentele, voinţa şi dorinţele. 
noastre, este o artă al cărei folos poate îi înțeles Ia orice. 
vârstă. Prin ce minune sa întâmplat că această artă atât 
de folositoare şi de plăcută a devenit un chin pentru copii? 
Pentru că-i silim să se ocupe fără voia lor și pentrucă o 
întrebuințăm la lucruri pe cari ci nu le pricep. Copilul nu 
e doritor să perfecţioneze instrumentul eu care îl chinucşti; 
dar faceţi ca acest instrument să serve unei plăceri şi în- 
dată se va ocupa de el fără voia voastră. 

149. Se consideră o chestie mare aflarea celor mai 
- bune mijloace peniru a preda citirea; se inventează Jocuri - „de litere şi cartoane 107). Odaia copilului se face un atelier 

de lipografie. Locke zice să-l înveţi să citească prin 
cuburi 1%). Ce invenţie minunată! Iţi. face milă! Eu cred 
că un mijloc mai sigur decât toate şi pe care îl uităm 
totdeauna este: dorința de a învăţă. Faceţi pe copil să 
aibă această dorință și lăsați de-o parte jocurile de 
litere şi cuburile: orice metodă va fi bună. 

— 7 

  

107) Probabil (aşa crede şi Sallwărk) Rousseau face aluziune la sistemul lui Dumas, care-a inventat aşa zisul „biurou tipografie” pe care l-a explicat în scrierea sa „Biblioteca copiilor”, (1773). Rollin (după dicţionarul pedag. al lui Buisson) descrie astfel biuroul lui Dumas: E o masă mai mult lungă decât lată pe care se aşează o serie de căsuțe în cari stau cartonașe pe cari sunt tipărite litere, Copilul voind să scrie un cuvânt, scoate din diferite căsuțe diferitele litere de cari are nevoie ca să-l compună. EL face tocmai ca tipografjul când culege litere pentru a forma cuvinte. De aci şi numirea ce i:- "Sa dat: - “ 105) Locke (Idei asupra educaţiei. Partea II $ 148 trad. Coşbuc) zice: „Putem lua și cubi şi jucării pe cari ar fi tipărite litere ca să înveţe copiii alfabetul jucându-se; se pot găsi și. alte feluri de jocuri prin cari să le facem dintracest învăţământ o petrecere”,
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150. Interesul prezent: iată mobilul cel mai pulernic, 
Singurul care te duce sigur. și departe. Emil primeşte 
câteodată dela tatăl său, dela mama sa, dela rude. dela | 
prieteni bilete prin cari îl invită la masă, să se plimbe 
pe câmp sau pe apă, să meargă împreună la o serbare 
publică. Aceste bilete sunt scurte, lămurite, bine scrise. 
Trebue să caute pe cineva care să i le citească şi câte- 

„odată nu găseşte tocmai când trebue sau persoana la 
care se adresează are tot aşa puţină bunăvoință cât îi 
arătase Emil ieri. Astfel ocaziunea, momentul potrivit 
trece. In fine îi citeşte cineva biletul, dar prilejul a 
irecut. Al dacă ar şti să citească singur! Mai primeşte 
şi altele... Şi ce scurte sunt! Ce interesante! Ar încerca 
să le descifreze, dar câte odată găseşte ajutor, .câte 
odată nu. Cu multă silință. desluşeşte jumătatea .unui 
bilet: trebue să meargă mâine să mănânce o prăjitură, 
nu știe unde nici cu cine 109). Vă -închipuiți câtă silintă 
va pune ca să citească restul. Nu cred ca Emil să mai 
aibă nevoie de jocuri de litere. Să mai vorbese acum de 
scriere? Nu, căci mi-e ruşine să-mi pierd vremea cu ni- 
micuri întrun tratat de educaţie. | 

151. Voi adăuga un singur cuvânt care e ca şi o 
maximă: "die obiceiu obţii cu mai multă siguranță şi 
foarte repede ceeace nu eşti grăbit să dobândești. Sunt 
aproape sigur că Emil va şii să citească înainle de 
zece ani tocmai fiindcă nu ţiu să ştie înainte de cinci- 
sprezece. Dar aş vrea mai bine să nu ştie niciodată să 
citească decât să plătească această ştiinţă cu pierderea 
tocmai a imboldului care.o va face folositoare. La ce i-ar - 
servi să ştie citi, dacă va fi totdeauna desgusiat de ci- 

“tire? Id imprimis cavere oporlebil, ne studia, qui amare 

  

109) Aci Sallwirk pune nota următoare: SI s'a făcut vină lui 
Rousseau că întrebuințează mâncarea ca primul mijloc de educaţie. (Formey pag. 85). Aci reproșul ar fi nedrept, căci prăjitura este 
întrebuințată numai ca exemplu” 

7
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nonduni polest, oderit, et amarilidinem semel perceplam 
eliam lira rndes annos reformidei 110), i 

152. Cu cât insist mai mult asupra metodei mele de 
inacțiune 1), cu atât văd că obiecţiunile se înmulţesc.: 
„Dacă elevul nu învaţă nimic dela linc, va învăţa dela: 

„alţii; dacă nu ştii să pui înainte adevărul, va învăţa ” 
minciuni; prejudecățile pe cari te temi să nu i le dai 
le va primi prin toate simţurile sale și sau îi vor corupe 
rațiunea înainte de a se fi format, sau spiritul său, în- 
țepenit. print”o lungă nelucrare, va fi absorbit de ma-: 
terie. Nefiind obişnuit să cugete în copilărie, copilul nu 
va avea nici în restul vieţii această facultate”, a 

153. :Mi se pare că: aş -pulea să răspund lesne, la: 
“aceasta, dar de ce tot mereu răspunsuri? Dacă metoda! 
mea răspunde singură la obiecţiuni, atunci e bună: dacă: 
nu răspunde, atunci nu e bună de nimic. Dar urmez, 

„154. Dacă. ai în vedere planul ce am început să-l: 
schițez şi urmezi alte regule' decât cele primile de toată! 
lumea; dacă în loc de a goni departe spiritul elevului 
tău, în loc de a-l rătăci necontenit în alte ținuturi, în: 

alte clime, în alte secole, la extremităţile pământului și 
chiar în cer, dacă în loc de a face așa, te vei sili -să-l 
(ii totdeauna băgător de seamă la persoana sa şi la tot 
ce-l înconjoară imediat, atunci vei vedea că are per-- 
cepțiune, memorie şi chiar. raționament: aşa e ordinea 
naturală. Pe măsură ce ființa sensibilă devine activă, do- 
bândeşte o judecată proporţională cu forțele sale. Numai: 
cu “partea de forţe care prisoseşie peste .cele necesard 
pentru conservarea sa, se desvoltă în el facultatea spe- 

„culativă care -poate întrebuința acest. exces de forțe la 
alte trebuinţe. Vrei deci să cultivi inteligenţa elevului tău? 
Cultivă-i forţele. pe care ca are să le conducă. Esereită-i 

  

110) Pasagiu din Quintilian I, 1. P6 româneşte: „Inainte de 
toate trebue să ne ferim ca acel care nu poate să iubească încă 
studiile, să nu le urască şi să nu se sperie, şi după primii ani, de amărăciunea gustală ” odată”, 

111) Vezi cartea 1 $ 27,
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necontenit corpul; fă-l robust și sănătos pentru a-l face. 
înțelept și cu judecată; să lucreze, să alerge, să. țipe, să: 
fie totdeauna în mișcare, isă fie om | prin_ forţă și ya fi 

_Şi prin inteligență. ___y (RE e 
„455. E adevărat că prin această metodă l-ai tâmpi 

dacă l-ai conduce totdeauna şi i-ai zice: dute, vino, stăi, 
fă cutare lucru, nu face pe celalt. Dacă braţele îi sunt. 
conduse de capul altuia, numai are ce să facă cu al lui. 
Dar adu-ţi aminte de învoiala noastră: dacă ești un _ 
pedant, nu e nevoie să-mi citeşti cartea... CI 

156. E o greşeală vrednică de plâns să erezi că -exer- 
ciţiul corpului poate face rău lucrării spiritului. Aceste 
două acţiuni trebue să fie totdeauna în bună înțelegere 
şi una trebue să. conducă continuu pe cealaltă. 

157. Sunt două categorii de oameni cari îşi exercită 
conlinuu corpul şi desigur nu se gândesc nicidecum să-și 
cultive spiritul: sunt “țăranii şi sălbaticii. Cei dintâiu 
sunt neciopliţi, grosolani, neîndemânatici; iar ceilalți 
cunoscuţi prin cascuţimea simţurilor, suni cunoscuţi și 
prin subtilitatea spiritului lor; în genere nu e nimeni mai 
greoiu decât un țăran şi nimeni mai fin decât un săl-. 
batic. De unde vine această deosebire? Pricina e că ță- 
ranul a făcut totdeauna ce i sa poruncit. şi ce a văzut 

“făcând pe tată-său şi ce a făcut el însuși din tinereţe; de 
aceea se ține de rutină şi în 'vieaţa să aproape automatică, - 

„ocupat necontenit de aceleaşi lucrări, obișnuința şi su- 
punerea îi ţin loc de rațiune. a 

158. Cu sălbaticul 'este cu totul altceva. Neavând. 
niciun fel de legătură, niciun fel de “muncă impusă, ne- 
ascultând pe nimeni, meavând. altă lege decât voința sa, 
e Silil să raţioneze la fiecare act al vieţii: nu face o miş- 
care, un pas, fără ca mai înainte să-şi fi dat seama de - 
urmări. Astfel, pe măsură ce se exercită corpul, se lu- 
minează şi spiritul; forța şi raţiunea cresc deodată şi se 
desvoltă una prin alta, | | 

„159, Mă adresez preceptorului învăţat „şi-l întreb: 
care. din cei doi elevi ai noştri seamănă cu sălbaticul 
şi care cu'ţăranul? Al tău, supus necontenit autorităţii. 
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„care mercu îl învaţă, ascultă numai de vorbă, nu mă- 
nâncă atunci când îi e foame, nu râde când e vesel, nu 
plânge când e trist, nu dă o mână câhd trebue să dea 
alta 112), îşi mişcă: picioarele numai aşa cun a fost 
învățat; în curând mo să îndrăsnească să respire decât 
după regulele iale, Cum vrei să se mai gândească el 
la ceva,-când te gândeşti tu la tot în locul lui? Fiind sigur 
de prevederea, ta, ce nevoie mai are să fie şi el prevăzător? Văzând că ţi-ai luat sarcina să-i păslrezi vieaţa și sănă- 
tatea. simte că nu mai are să 'se îngrijească de, aceasta 
şi judecata sa se bazează pe a ta. Face fără să se gân- 
dească, ceeace nu -i-ai interzis, sigur că face fără nicio 
"primejdie. De ce sar deprinde să prevază ploaia? Ştie 
că te uiţi pe'cer în locul lui. Ce: nevoie să-şi puic regulă - 
în plimbare? Ştie că m'ai să laşi să. treacă ceasul mesei. 
Când nu-l oprești de a mânca, mănâncă; când îl opreşti, 
nu mai mănâncă: wascultă: îndemnul stomacului, ci pe 
al tău. Dacă îi moleşeşti corpul prin nelucrare, nu-i vei 
face inteligența mai mlădioasă. Din "contră, vei face să 
piardă încrederea în raţiunea sa, silindu-l să întrebuinţeze 
puțina pe care o are-pentru lucrări cei se par cu totul 
inutile, Neputând să vază niciodată la. ce-i serveşte, va 
socoti că nu-i serveşte la nimic. Dacă va raţiona rău, știe 
că. altceva nu i se poate întâmpla: decât să fie certat şi 
e așa de des certat încât nici nu se mai gândeşte la aceasta: 
un pericol aşa de obişnuit nu-l mai înspăimântă. Ia 

160. Cu toate acestea găsiţi că are. spirit; şi: are, în: - 
adevăr, ca să vorbească cu femeile în felul de care anl 
pomenit 115), dar dacă va fi trebuinţă să-şi expună per- 
soana sa, să ia o hotărire într'o ocazie grea, l-aţi vedea . 
de o sută de ori mai stupidși mai prost decât fiul unui 
om de rând. Ra 

161. Elevul meu, sau mai bine zis elevul naturii, care 
su deprins de timpuriu să-şi facă singur trebile pe cât 

112) Aluzie la obiceiul ce au mulți: copii de a da mâna stângă 
în locul dreptei. . 

113) Cartea 1 $ 186,
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* cu pulinţă, nu obișnieşte să ceară ajutorul altora nici 
să le arate cât este de învățat. In schimb, €l judecă,. pre= 
vede, raţioncază despre tot ce se leagă deaproape cu el. 
Nu flecăreşte, ci lucrează; nu ştic niciun cuvânt din ce 

"se face în lume, dar ştie bine să facă ce-i vine la Soco- 
teală. Fiind mereu în mişcare, e silit să observe o suină: 
de Jucruri. să cunoască multe urmări ale lucrurilor. De . . A v . y u_. DPI timpuriu el dobândeşte multă experiență, căci ia lecţii” 
dela satiră-nu dela Garerit șI învăţ Cu_ aL mal Diaz 
cu cât ni căeri intenția de a-l învăţa. stiel corpul 
lui_se_exereitează odată cu spiritul. Lucrând lotdeauna 
după gândul său, nu după al alluia, necontenit uneşte 
două operaţiuni: cu atât devine mai chibzuit şi cu bună 
judecată! Acesta este “mijlocul prin care putem să avem 
într'o zi ceeace se socotește peste pulință şi pe care l-au 

„avut mai toți oamenii mari: puterea corpului şi a sufle= 
Lului, raţiunea unui înțelept şi vigoarea unui atlet. 

"162. Tinere institutor, îţi recomand aci o artă grea: 
să conduci fără regule și să faci tot fără să faci ni- 
mic. [ adevărat că această artă nu e pentru vremea 
în care trăieşti, că cu“ea nu vei putea să arăţi cât de 
strălucite îţi sunt „taleniele, nici nu vei :face pe. pă- 
Yinţi să le prețuiască; dar e. singurul mijloc pentru 
"ca să reușești. Nu vei ajunge niciodată să formezi în- 
țelepți, dacă nu vei face întâi haimanale 114). Aşa era cdu- 
caţia spartană; în loc de a-i pune să-şi stoarcă ochii 
pe cărţi, ei începeau să-i înveţe a-și fura mâncarea. Prin 
aceasla erau oare' Spartanii grosolani când se Tăceau 
mari? Cine nu cunoaşte istețimea şi hazul glumelor lor? 

  

  

  

z 

- 114) Tinerimea pariziană de atuncea nu-i plăcea .deloc lui Rousseau: „Pe timpul meu, zice în scrisoarea către d'Alembert - (Opere complete. Ed. Auguis, Paris 1825 vol, II pag. 178—179) nu era lumea așa de fină... Asudând, fără respirație, rupţi veneau acasă tinerii cari erau adevăraţi derbedei... Aceşti derbedei au de- venit bărbaţi cari erau gala a servi patria cu tot zelul :şi a-și “vărsa, sângele pentru ca. Dea Domnul să Putem zice şi noi acelaşi lucru de tinerii noştri coconaşi; bine ar fi' dacă ci cari voesce să fie băr- baţi la 15 ani war rămânea copii la 30 de ani”, i 

P . I4
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Făcuţi parcă pentru a fi numit învingători, ei sdrobeau 
„pe inamici în toate felurile de războiu şi flecarii Atenieni- 
se temeau lot atât de cuvintele lor cât se temeau de lo- 
viturile lor. 

163. In cazul celei mai îngrijite educaţuni învățătorul * 
poruncește şi crede că conduce pe copil; în realitate «el 
este condus.. Copilul se serveşte de ceeace îi ceri lui 
pentru ca să dobândească dela tine ce vrea el, să ştie 
totdeauna ca pentru o oră de hărnicie să ia în schimb 
opt” zile de îngăduință. La fiecare moment trebue să 
te învoieșii cu el. Aceste învoieli, pe cari le propui cum 
vrei lu şi pe care le execută cum vrea el, folosesc tot- 
deauna fantazici lui, mai ales când ai nepriceperea să 
pui ca o condiţie un lucru pe care e sigur că-l va do- 
bândi, chiar dacă nu îndeplinește ceeace i sa cerut 
în schimb, De obicei mai mult citeşte copilul în spi- 
rilul învățătorului decât acesta în sufletul copilului. Și 
aşa trebue să fie, căci toală istețimea pe care copilul - 
lăsat în voia lui ar fi întrebuinţat-o peniru ca să-şi Con- 
serve persoana, o întrebuinţează acum penlru a-și scăpa 
libertatea naturală din lanţurile tiranului; în schimb, a- 
cesta, neavând niciun interes aşa de imediat ca să cu- 
noască pe copil, găseşte câteodată că e mai bine să-l 
lase cu lenea sau cu vanilatea lui. ! 

| 164. Luaţi drumul opus: lăsaţi pe elev să creadă că 
cl este stăpân şi fiți voi în realitate115). Nu_e supunere 

“mai perfectă decât aceea care păstrează aparenţa libor- 
tăţii: eu aceasta robeşti Tisăși voiița- Bietul copil, “care 
nu știe nimic, nu poate nimic, nu cunoâște nimic, oare 
nu stă cu tolul în puterea ta? Nu ești stăpân, în ceeace 
îl priveşte, pe tot ce-l înconjoară? Nu-ţi stă în mână 
să-i îndreptezi înclinările cum îţi place? Munca lui, jo- 
curile lui, plăcerile, supărările, totul în fine nu-ţi stă 

  

115) La acest pasagiu reproduce Saliwărk, următoarele din 
cartea 'd-nei Guizot despre Educaţiune: „Ar fi bine * ca ocupaţiunea 

„copiilor. s'o așezăm astfel ca ei să creadă că lucrează după voinţa 
lor pe când ci lucrează în realitate după voința noastră”,
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în mână fără ca cl să ştie? Negreşil el să.facă ce voiește, * dac trebue să vrea ceeace. vrei tu să facă; un pas să 
nu facă fără să-l fi prevăzut; o vorbă să nu scoată din gură fără so ştii ce va i. | 

165. Atunci va pulca să se ocupe cu exerciţiile fi- 
zice cerute de vârsta sa fără să-şi tâmpească spiritul; atunci nu-l veţi vedea ascuțindu-și spirilul pentru a se 
scăpa de o dominaţiune supărătoare, ci ocupându-se nu- : 
mai să scoată din tot ce-l înconjoară cât mai mult folos 
pentru buna sa stare actuală; atunci vă veţi mira cum 
a găsit invenţiuni iscusite ca să se facă stăpân pe lu- 
crurile pe cari le poate ajunge şi pentru a se bucura în 
adevăr de lucruri fără ajutorul celorlalți. 

166. Lăsându-l astfel stăpân pe voinţa lui, nu-i veţi îmboldi -capriţiile. Făcând totdeauna, ce i se potriveşte, va ajunge să facă cecace lrebue şi cu toate că copilul „va fi în continuă mişcare, veți vedea, când va fi vorba 
de interesul său prezent şi sensibil, cât de capabil este 
să-şi desvolie raţiunea mai bine şi mai potrivit decât dacă sar fi ocupat cu studii de cugetare. 

167. Astiel, văzând că nu eşti obişnuit să-i pui mereu piedici, nu se va feri de line, nu-ți va ascunde nimic, nu te va înşela, nu te va. minţi. Fără teamă, se va arăta aşa | cum esle; vei putea să-l studiezi în bună voie şi să po- triveşii în juru-i lecţiile ce vrei să-i dai, fără să ştie că. 
primeşte vreo lecţie. | 

168. Nu va căuta să-ți urmăreaşcă obiceiurile. şi nu va simţi plăcere să-ţi descopere vreo greşeală. Acest „meajuus pe care îl previu, este foarle însemnat. Una din primele griji ale copiilor este să afle partea slabă a celor cari se ocupă de educaţia lor. Această înclinare duce la răutate, dar-nu vine din răutate, iese din nevoia de a se scăpa de o: autoritate care-i supără. Apăsaţi de un jug pus de alţii, caută a se scăpa de el şi găsesc mij- loace în defectele pe cari le descoper la dascălii lor. 
Mai e 'un rău: că prind de aci obiceiul de a observa de- fectele. oamenilor şi de a simţi plăcere să le caute. De- sigur că este aci un izvor de viții care nu va exista în 

.
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“sufletul lui Enil: neavând nici un interes să-mi gă- 

, 

sească delecte, nu le va căuta şi nu va fi îndemnat să - 
caute nici la alţii. 

69. Aceste lucruri par " grele; fiindcă nu ne ocupăm 
de tt dar în fond nu trebue să fie aşa. Presu- 
punem 'că ai pregătirea necesară pentru a exercita me- 
seria ce ţi-ai ales, că cunoşti mersul natural al inimii 
omeneşti, că știi să studiezi omul şi individul, că ştii 
inainte cum se va mlădia voința elevului în faţa tu-! 
turor obiectelor interesante pentru vârsta sa pe cari i 
le vei trece pe dinaintea ochilor. Având deci toate in- 
strumentele și ştiind cum să le întrebuințezi, nu ur- 
mează că eşti stăpân pe operațiune? 

170. Vei zice că copilul e capriţios; dar te înșeli. 
Capriţiile copiilor nu sunt opera naturii, ci a unei dis- 
cipiine rele; ori că sau supus poruncilor, ori că au po- 
runcil.: Am spus de o sută de ori că nu trebue nici una 
nici alta. Elevul -d-tale. va avea numai capriţiile: pe cari 
i le vei fi dat; e drept să suferi greșelile d-tale. Dar, vei 
zice, cum șă îndepărtez răul? Se poate, dar cu urmare 
mai bună si cu. multă răbdare. 4 

1715 Mă însărcinasem, pentru câteva săptămâni ca 
educâtor al unui copil obişnuit nu numai să facă ce 
vrea, dar să impuie şi celorlalți : a face ce vrea el, adică 
plin de toane1!6). Din prima-zi, câ să puie la încercare 
buna-voința mea, a voit să se scoale la miezul nopţii. 

116) E vorba aci de fiul d-nei Dupin (de Cheionceaus), Faptul 
îl povesteşte, cu nume proprii Rousseau în Confesiunile sale (Cartea 
VII anul 1742). -Pasagiul este următorul: „D-na Dupin ma rugat 
„să supraveghez în timp de opt sau zece zile pe fiul său, care, din 
„pricina schimbării guvernorului, trebuia să” rămâie singur în această 
„Vreme. Am petrecut acesle opt zile întruni chin... căci bietul băiat 
„avea chiar de atunci apucăturile rele cari l-au împins, mai târziu, 
„la fapte ruşinoase... Cât am. fost lângă cl, n'am izbutit la alta 
„decât să-l împiedic atunci de a face rău altuia sau chiar sicşi”, 
Sallwirk reaminieşie, după Taine, că acest lânăr Chenozeaux a chel- 
tuit într'o noapte 700.000 de livre. Formey, care nu cunoştea încă 
Confesiunile, acuză pe Rousseau că a născocit cu tolul faptele cu- . 

.. N
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Pe când mi-era somnul mai dulce, sare din pat, îşi ia 
halatul şi mă strigă. Mă scol, aprinz candela: atâta vrea. 
După un stert de ceas îl biruc somnul şi se culcă mul- 

„pumit de ce făcuse. Peste două zile a făcut același lucru 
cu aceeași izbândă şi fără să vază din” parte-mi cel 
mai mic semn de supărare. Când a venit să mă să- 
rule ca să se culce din nou, i-am zis: „Dragul meu, foarte 
bine, dar-să nu mai faci aşa”. Aceste cuvinte i-au deș- 
teptat curiozitatea şi chiar a doua zi. a voit să vază cum 
aş putea să nu fac ce vrea el, Sa sculat la aceeași oră 
şi ma strigat. L-am întrebat ce vrea. Mi-a spus că nu poate 
să doarmă. .„Alât mai rău!” -ăm răspuns şi am stat li- 
niștit. Mi-a zis să aprinz candela. „De ce?” Acest ton 
laconie a început să-l supere. Şa sculat şi sa. dus pe 
dibuite să ia amnarul şi se făcea că scapără. Nu puteam 
Să-mi ţiu râsul auzind cum se lovea peste degete. In 
fine, convins că nu va izbuti, îmi aduse ammarul. I-am 
răspuns că pam ce face cu cl şi m'am întors pe . cea- 
laltă parte. Atunci a început să alerge ca un nebun prin 
odaie, strigând, cântând, făcând sgomot, lovindu-se de 
masă şi de scaune, însă cu băgare de seamă ca să nu-l 
doară deşi ţipa cât putea, cu gând să mă neliniștească. 
De geaba toate. Atunci am văzut că nu-i place deloc 
liniştea mea, căci sar fi aşteptat ori să-i țiu un discurs 
frumos, ori să mă supăr. 

172. Totuşi, hotărît să-mi învingă răbdarea prin în-. 
căpăţânare, şi-a urmat gălăgia cu atâta succes, încât sim- 
țeam că fierb de mânie şi, presimțind că aş putea să 
stric totul print”o supărare nepotrivită, mi-am schim- 
bat hotărîrea; mă scol fără să zic un cuvânt; caut am- 
marul, dar nu-l găsesc; i-l cer, mi-l dă cu bucurie că în 
sfârşit ma învins. Scapăr, aprind candela şi iau de mână 
pe domnişorul meu, îl: duc frumuşel într'o odaie vecină 

  

“prinse în paragraful acesta şi în cel următor, despre acest copil Tăsgâial.
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cu obloanele lăsate, unde -mavea ce să strice 11). Il las 
acolo pe întunerec și închid uşa cu cheia şi mă duc de 
mă culc, fără să-i spun niciun cuvânt. Să nu mă în- 
irebaţi dacă ma fost scandal: mă aşteptam, şi de aceea 
nu na impresionat. In fine sgomotul se potoleşie; as- 
cult, aud cum se așează să se culce, mă liniştesc. A 

„doua zi intru în odaie, îl găsesc pe un pat dormind un 
„somn adânc, de care avea mare nevoie, fiind zdrobit de 
oboseală. 

173. Afacerea nu sa sfârşit aci. Mania a aflat că 
copilul nu doarme în patul lui mai toată noaptea. Prin 
aceasta totul fu pierdut. Văzând că are ocazie să-și răs- 
bune, se prelăcu bolnav, fără să prevază că nu va câş- 
tiga nimic. Au chemat doctorul. Din nenorocire pentru, 
mamă, doctorul acesta era glumeţ şi-i plăcea să râză de 
irica ei, speriând-o. Imi zise toluşi la ureche: „Lasă pe 
mine; îți făgăduesc că, copilul se va vindeca pentru câtva 
timp de fantazia de a fi bolnav”. In adevăr, a fost ţinut 
în odaie, pus la dietă și dat pe mâna spițerului. Mi-era 
milă şi de Diata mamă, pe care toți dimprejur o înşelau: 
afară de mine, şi tocmai pe mine a început să mă urască, 

“fiindcă n'o înşelam. o 
174. După ce ma ţinut de rău cu: severitate. mi-a 

spus că fiul ci are o sănătate pingaşă, că e singurul moş- 
tenitor în familie, că trebue să-l păstrăm cu orice preț 

„Şi că dorința “ci este să nu-l expun nicidecum. Aceeași 
părere aveam şi cu, dar ea înțelegea să mă supun lui în 
toate. Văzui că trebue să vorbesc cu muma ca Şi cu co- 
pilul: „Doamnă, îi zic cu răceală, nu șliu cum se creşte 
  

117) D-na Guizot în „Educaţiunea în familie” (Scrisori, Paris 
1826. Tom. 1 pag. 164) crilică această măsură a lui Rousseau. Zice. 
că propunerea lui Rousseau ca „copilul să vază în pedeapsă o urmare 
a greșelii sale nu o răsbunare a educalorului, pare bună la prima ve- 
dere şi este bună în teorie, dar exemplul pe care-l dă aci nut polrivit. 
Cum se va convinge copilul că "greşeala sa i-a adus inchiderea, 
în odaia întunecoasă şi că nu este o răsbunare a educatorului care 
vrea să-l facă a suferi? Pedeapsa vine în acest caz, pentru xopil, 
dela educator, nu dela lucruri”,
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un moştenitor şi nici nu vreau să învăţ: hotăriţi cum 
voili”. Aveau însă - nevoie de mine pentru câtva timp; 
de aceea tatăl potoli totul, mama scrise preceptorului 
să se întoarcă mai curând, iar copilul, văzând că nu 
câştigă nimic turburându-mi somnul şi fiind bolnav, sa. 
hotărit în fine să doarmă şi «el şi să fie sănătos. 

175. Nu-și poate închipui cineva la câte capriţii de 
felul acesta nu supunea pe bietul său suvernor; căci 
educația se făcea sub ochii mamei, care nu admitea ca 
să se refuze ceva copilului. La orice ceas ar fi voit să 
iasă, trebuia să fie gata ca să-l conducă... mai bine: ca 
să-l urmeze. Băgă dc seamă să aleagă. tocmai momentul 
când guvernorul său era mai ocupat. A voit să facă şi 
cu mine tot asa şi să-şi. răsbune ziua pentru somnul ce 
era nevoit să-mi îngădue noaptea. Făceam cu dragă inimă | 
tot ce vrea el şi căutam anume să vază că simt plăcere 
să-i fac gusturile. Când însă m'am decis să-l vindece de 
fanlazia lui, am făcut alitel, 

176. A trebuit întâi să-l fac să înțeleagă că greşeşta 
şi aceasta ma fost greu. Știind că copiii se gândesc nu- 
mai la prezent, a fost lesne să fiu mai prevăzător decât. 
el. Am avut grijă să-i pui la îndemână o ocupaţie care 
ştiam .că-i place foarte mult şi când îl văzui că este prins 
cu totul de îndeletnicirea sa, îi propusei să mergem la 
plimbare. M'a refuzal; am insistat, dar nu ma ascultat; 
a trebuit la urmă să renunţ, iar el a băgat bine de seamă 
acest semn de supunare din parte-mi. 3 

177. A doua zi era rândul meu. Pregătisem. lucrurile 
aşa ca să naibă ce face și să i se urască; pe când eu 
dimpotrivă mă arătam că sunt foarte ocupat. Aceasta era 
de ajuns ca să-l hotărască. A şi venit să mă ia dela lucru 
ca să-l conduc numai decât la plimbare. Am refuzat: sa 
încăpățânat. „Nu, i-am zis: făcând ce vrei, nvai învăţat 
şi p2 mine-să fac ce vreau; nu vreau să merg. — Atunci, 
îmi răspunse el repede, voiu ieşi singur.— Cum pofteşti”. 
Şi m'am. aşezal la lucru. 
_ 178. Se îmbracă, cam îngrijat, văzând că-l las în 
pace și nu mă îmbrace şi eu. Gata de plecare, vine să-şi
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ia bună ziua; îi dau și eu bună ziua. Incearcă să mă 
sperie, spunându-mi pe unde o să se ducă; ai.îi crezut 
că pleacă la capălul pământului. Fără să hi arăt impre- 
sionat, îi urez drum bun. Il văz și mai încurcat;. cu: toate 
acestea se face că nu-i pasă și, când să iasă, chiamă 
pe servitor cu dânsul. Servitorul, cu care eram învoit, 
răspunde că mare vreme şi că este ocupat cu niște lu- 
cruri pe cari i le-am dat cu şi-că de mine trebue, să 

„asculte mai mult decât. de el. Deodată l-am văzut cu totul 
„zăpăcit. Cum să-l lase pe el să iasă singur, el care se 
crede că este ființa cea mai importantă şi care crede 
ă cerul și pământul au interes să nu i se întâmple 
ceva ? In acest timp, începe să-şi simtă slăbiciunea, el 
înţelege că se va găsi singur în mijlocul oamenilor cari 
nu-l cunosc și vede dinainte că i se va putea întâmpla 
ceva; dar îl suşține încăpățânarea. Coboară scara încet 
şi fără niciun curaj. Ajunge în îine în stradă gândindu-se 
că, dacă i se va întâmpla vreun ndajuns, am să liu eu 
„răspunzător. 

179. Aceasta aşteptam şi eu. Totul cra pregătit din- 
ainte; şi, fiindcă era vorba de un fel de scenă în public, 
mă învoisem cu tatăl lui. Abia făcuse câţiva paşi, şi 
auzi în dreapta 'şi în stânga iel de fel de vorbe pe so-: 
coteala, lui. „Vecine,. domnul cel frumos! unde merge 
el așa singur? are să se piarză; am să-l rog să intre la 
Noi. — Vecinii, caută-ți treaba, nu vezi d-ta că este un 
ştrengar pe care tată-său l-a gonit de acasă penlrucă nu 
făcea nicio treabă? nu: trebue să ai grije de şirengari; 
lasă-l să se ducă unde va voi. — Ei bine, Dumnezeu să-i 
ajute! aș fi mânhnită dacă i sar întâmpla vreo neno- 
rocire”. Puțin mai departe, se întâlneşte cu nişte hai- 
manale cam de vârsta lui cari îl pliciisese şi-şi râd de 

„el. Cu cât merge mai înainte cu atât se. găseşte mai în- 
curcat. Singur şi fără protecție, i se pare că este jucăria 
tuturor şi bagă de seamă, cu multă mirare, că. funda 
de pe umăr şi găteala sa aurită nu-l fac să fie respectat. 

180. In acest timp, unul din prietenii mei, pe care 
el nu-l cunoştea, pe care-l .rugasem să-l supravegheze 

=
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şi care-l.urmărea pas cu pas [ără ca el să bage de scamă, 
se apropie de dânsul “la momentul potrivit. Acest rol, 
care scmăna cu al lui Sbrigani din „Pourceaugnac” 118), 
cerea un om deştept și îu foarie bine îndeplinit. Fără 
ca să inlimideze şi să înspăimânte. pe copil, speriindu-i 
prea tare, îl făcu să înţeleagă aşa de bine nesocotinţa 
faplei sale, încât în mai puţin de o jumălate de oră 
mi-l aduse înapoi supus, rușinat și fără curaj de a se 
uita la mine. ! 

> 181. Şi ca sfârşit al neizbândei sale, tocmai când el 
intra, tatăl său se scobora să iasă şi-l întâlni pe scară. 
Fu „nevoit să spuie de unde vine şi pentru ce nu eram: 
cu €]119). Bietul copil ar fi voit să intre în pământ. Fără 
să piarză multă vreme cu vreo lungă mustrare, tatăl- 
său îi vorbi mai sever decât nvaşteptam: „Când Yci 
voi să ieși singur, vei fi liber so faci; dar fiindcă nu 
vreau să am un pungaş în casă, când aceasta ți se va 
întâmpla, ai grijă să nu te mai întorci”, 

182. Eu îl primii fără supărare şi tără bătaie de 
joc, dar cu seriozilate; şi de 'trică să nu bănue că tot 
ce se întâmplase „era pus la cale, nu mai mersei la plim- 
bare cu el în ziua aceca. A doua zi observai cu bucurie 
că era par'că triumfător când drecea cu mine pe din- 

  

(18) E vorba aci de una din comediile mai puțin bune şi mai puţin cunoscule ale marelui scriitor francez Molitre: „D-nut Pourceaugnac”. Fapiele se: petrec la Paris, Un bătrân voieşie să-şi mările fala după un : provincial “bogat. Aceasta nu vrea, fiindcă iubeşte pe un tânăr parizian. Pentru ca să împicdice căsătoria tânărul iubit de fată se înţelege :cu un -napolitan numit ' Sbrigani, un om fără meserie şi care făcea toate meseriile. Acesta tocmește mai mulţi desmăţaţi să se ie'de provincial (care e d. de Pourceaugnac), să râză de el pe stradă, etc,, jar Sbrigani să intervină şi să-l scape din mâna -lor pentru a deveni astfel prieten cu dânsul, Mulțumită acestei împrejurări, se țes o sumă de intrigi menite” să împiedice căsătoria proiectată, " ! 
119). Aci autorul pune nota următoare: „In acest caz poţi cere copilului să. spună adevărul, fiindcă el ştie că nu-l poate as- cunde, și că, dacă ar încerca să mință, ar fi dat numai 'de cât de gol”. 

|
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aintea oamenilor cari în ajun râsese de cl când îl vă= 
zuse singur. Se înțelege că nu ma mai ameninţat că 
pleacă fără mine.. - 

183. Cu .aceste mijloace şi cu altele asemănătoare 
acestora, ajunsei în putinul timp cât fusci pe lângă dân- 
sul să-l fac să se supuie la tot ce vroiam fără a-i po- 
Tunci nimic, fără a-l opri dela ceva, fără mustrare, fără 
nicio îndemnare spre bine, fără să-l pliclisese cu po- 
veje zadarnice. De aceea, când vorbeam, cra mulțumit; 
dar de tăcerea mea îi era frică, simţea că este ceva care 
nu merge bine, şi aşa totdeauna învăţătura venea sin- 

Dar să revenim la: ce 'vorbeam. 
„Aceste exerciţii necontenite îndrumate numai 

alură, nu numai că întăresc corpul şi nu obosese 
mintea; ci, din contră, ele formează în noi singurul fel 
de judecată: pe care poate s'o aibă copilăria şi care «e 
cea mai necesară în toale vârstele. Aceste exerciţii na 
învață a cunoaște bine întrebuinţarea forțelor noastre, 
legăturile dintre corpul nostru şi corpurile înconjurătoare, 
întrebuintarea instrumentelor naturale cari ne sunt la 
îndemână și cari se potrivesc cu organele noasire. Se 
poate prostie mai mare decât aceea de a creşte un copil 
într'o odaie și totdeauna sub: ochii mamei sale care, 
meştiind. ce este greutatea şi rezistența, vrea să smulgă! 
un pom mare sau. să ridice o stâncă? Prima dată când 
am ieşit din Geneva, am vrut să urmăresc un cal în 
galop şi am aruncat cu pietre: în muntele Salâve, care 
era la vreo două leghe1%) departe: batjocorit de loţi . 
copiii din sat, eram socotit de ei ca un adevărat idiot. 
Pe când noi aşteptăm să învăţăm la 18 ani, în clasa de 
filozofie1?!) ce este pârghia, nu e nici un țăran care 

   

    

120) Sar putea gândi cineva sau la leghea franțuzească sau 
la cea elveţiană, In Franţa însă măsura aceasta marea unitate, 
varia între trei mii și cinci mii de metri. In Elveţia era peste opt 
mii de metri. — Muntele Sal&ve este așezat în Franţa pe teritoriul 
departamentului Savoia de sus, - 

121) In organizarea liceului francez, fiecare din clasele su- 
perioare purta numele principalului obiect de studiu: se zicea clasa 
de malemalică, clasa de filozofie, ele, In această clasă de filozofie,
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la doisprezece ani să nu ştie să se folosească de pâr- 
ghie mai bine decât cel dintâi mecanic dela Academie122), Lecţiile pe cari şcolarii le iau: între ei în curtea şcolii 
le sunt de o sută de ori mai folositoare .decât tot ce 
li se va spune vreodată în clasă. | 

185. Să vedem ce face o pisică intrând pentru întâia 
dată întw”o odaie: cercetează, se uită, miroase, nu stă-nici 
un minut liniștită până ce nu a cercetat şi nu cunoaşte 
tot. Aşa face şi copilul când începe să umble şi când 
intră, ca să zic aşa, în Spaţiul lumii. Deosebirea este că, 

_pe lângă vedere, pe care o are şi pisica şi copilul, co- 
pilul se ajută şi de mâini pentru a observa, iar pisica se 
ajută cu mirosul fin pe card i l-a dat natura. Această por- 
nire naturală, după cum «e bine sau rău cultivată, face 
pe copil iscusit sau greoiu, ager sau încetinel, zăpăcit 
sau băgător de seamă. 

86./ Primele mișcări fireşti ale omului fiind deci 
făcule4A scop de a se măsura cu ceeace-l înconjoară şi 
de a căula în fiecare obiect calitățile sensibile cari se 
raportă la «el, cel dintâi studiu pe care-l face este un fe] 
de fizică experimentală cu privire la propria-i conser- 
vare și delu aceasta el este depărtat prin studii specu- 

"lative13%) înainte de a-și fi dat seama de locul său în 
lume. Câtă vreme organele-i delicate şi flexibile pot să 
se polrivească cu corpurile asupra cărora au să lucreze, 
câtă vreme simțurile sale curate nu au iluziuni, putem 
foarte bine să deprindem şi pe unele și pe celelalte cu 
funcțiunile ce au să le îndeplinească și astfel copilul va . putea cunoaşte raporturile sensibile dintre el. și lucruri. 
Fiindcă tot ce ajunge la inteligența omului întră prin 
simţuri, omul trebue să aibă întâi o rațiune sensilivă 124), 
care servă de bază raţiunii intelectuale. Cei dintâi pro- 

în care elevii ajungeau can la 18 :ani, cum zice .autorul, ise învăţa întâia oară fizica, | 
122) Aci prin -„academie” se înţelege o şcoală înaltă de studii speciale, . : ” 123) Studii numai teoretice. 
124) Vezi mai departe $ 303,
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iesori de filozofie sunt picioarele, mâinile, ochii 13). Dacă 
pui cărți în locul acestora, înveţi să te -servi de raţiuriea 
altuia, înveţi să crezi mult şi să nu ştii niciodată. nimic, 

187. Ca să înveţi 'un meșteşug, trebue să începi cum- 
părându-ți instrumentele, și ca: să te slujeşti cu ' folos 
de instrumentele acestea, trebue să le faci destul de 
trainice ca să nu se strice prin întrebuințare. Ca să în- 
vățăm a cugeta, trebue deci să ne exercilăm membrele, 
simțurile, organele, cari sunt uneltele inteligenţei noastre, 
și, ca să ne slujim cât mai bine de aceste unelte, irebue 
ca corpul care ni le pune la îndemână să fie voinic şi 
sănătos. Astfel, nu numai că adevărata rațiune a. omului 
nu se formează fără legătură cu corpul, dar tocmai con- 
stiluțiunea bună a corpului face lucrările spiritului mai 

  

uşoare mai sigure, i 
85) Arătând la ce se cade să întrebuințăm vremea 

atât de lungă de nelucrare a copilăriei, intru în amă- 
nunle cari se vor părea de râs. Se va zice că acestea 
sunt lecţii în glumă pe cari le respinge chiar crilica mea 
şi cari se mărginesc a învăța lucruri pe cari mare nimeni 
nevoie să le înveţe. De ce să pierzi vremea cu nişte cu- 
noștințe cari vin singure și nu cer nici silinţe, nici griji? . 
E vreun: copil de doisprezece ani care să nu ştie tot ce 
vrei să înveţi pe al d-tale? Ba el ştie pe deasupra şi ce 
l-au învăţat dascălii săi. Ii 

189. Vă înșelaţi, domnilor; eu învăţ pe şcolarul meu 
o artă „grea care cere: vreme îndelungată și pe care ai 

„Yoştri n'o ştiu: arta de a fi ignorant, căci știința aceluia 
care crede că știe numai ceeace șlie se reduce la prea 
puțin lucru. D-ta le dai ştiinţa; foarte bine, dar cu mă 
ocup de instrumentul cu care se dobândeşte știința. Se 
zice că într'o zi Venețienii arătau, cu mare ceremonie, te- 
zaurul dela San Marco1%) unui ambasador al Spaniei. 

  

125) Sallwiărk pune nota următoare: „LHousseuu propune aci . 
doctrinele fundamentale ale psihologiei lui Locke, după care sufletul 
percepe noţiunile cele simple numai -prin simțuri şi creeazii allele 
noi prin legătura şi comparațiunea ideilor astfel câștigate”, 

126) Cea mai vestită biserică din Veneţia. 'Aci e vorba de
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Acesta, în loc de alt compliment, se uită sub mese şi le 
zise: Qui non c'ela radice121). Când întâlnesc un pre- 
ceptor care vrea să se laude cu ştiinţa şcolarului său, 
îmi pia să-i spun tot aşa. 

Cei cari au cugetat asupra: modului de traiu al 
celor” vechi zic că vigoarea corpului şi a sufletului care 
îi deosebeşte, în primul rând, de cei moderni, se dato- 
rește exerciţiilor gimnastice. Montaigne vorbeşte în aşa 

“fel despre acest lucru, încât na arată că avea o convine 
gere adâncă; el chiar revine. asupră-i necontenit și. -în: 
o sumă de chipuri, Vorbind de educaţia unui copil, el zice 
că pentru a-i întări sufletul trebue să-i întăreşti. muşchii; 
deprinzându-l cu munca, îl deprinzi cu durerea; trebue 
să-l supui la exerciţii severe ca să-l pregăteşti pentru 
scrântituri, pentru colici şi pentru toate suferinţele de 
acest îel1%). Inţeleptul Locke:%), bunul Rollin130) în- : 
văţatul Fleury 131), pedantul de Crouzas13%2), cari.se deo- 

  

vremea pe când Veneţia trăia ca slat independent. 
127) Cuvinte italieneşti, cari însemnează: „Unde e oare Tă- 

dăcina.. lui”, 
158) Montaigne în încercările sale, vol. I, are un capitol (XIX) 

intitulat: „pi fi filozof este a învăța să mori”, 
1290) Despre Locke sa vorbit de mulle ori în mulle noise, 

Vezi $ 2 din Prefaţa autorului. 
130) „Bunul hollin” este numele care se dă obişnuit în Franţa 

acestui pedagog. Născut în 1661, fiu al unui cuţilar și .destinat 
şi el pentru această meserie, fu luat de un călugăr şi dat la 

„0 şcoală secundară din Paris, Apoi învăţă teologia, dar nu se făcu 
preot, ci profesor. - Funcţionă întâi la colegiul regal din Paris, 
iar mai târziu îu director al universității din acest oraş. Vicaţa sa a 
fost un model de devotament pentru bunul mers al şcoalei. Prin-: 
cipala sa operă este o mare lucrare în opt părţi (1726—1728) înti- 
tulată »ralat despre studii”, - în care cercetează rostul diferitelor 

“studii din învăţământul secundar şi superior, A murit în 1741. | 
131) Abatele . Claude Fleury, bărbat foarte învăţat, fost pro- 

fesor al Ducelui de Burgundia, a publicat între altele, în 1686, o carte 
intitulată „Tratat despre alegerea şi meloda studiilor”.- Critică mult 
organizaţia școlară . din timpul : său şi propune o direcţiune mai 
practică, 

132) Jean Pierre de Crouzas (1663-1730), „pedagog elveţian, 
, 2
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sebesz între dânşii în toate celelalte chestiuni, se potrivesc toți în acest singur punct: că trebue să exercitezi mult corpul copiilor133). Aceasta € regula lor cea mai înțe- „leaptă; de aceea este Şi va fi totdeauna cea mai nebăgată de seamă. Am vorbit deajuns despre importanţa ches- tiunii şi, fiindcă nu pot să dau nici argumente mai pu- . ternice nici regule mai înțelepte decât cele ce se găsesc în cartea lui Locke, mă mărginesc a trimite pe cititor la În aceasta, după ce-mi voiu' lua libertatea să adaog câ- ”. teva observaţiuni la ale li - . 191. Membrele unui orp care creşte ircbuc să fie 

    

a învățat în ţara sa şi a călătorit mult, A îost proiesor la Aca- demia din Lausanne. A publicat la Haga în 1772 în două volume un »Tralal asupra educației copiilor” dedicat prinţesei de Walles, Câtava vreme a fost profesor şi în Olanda. . | 133) Iată pasagiile cele mai importanie din autorii cilaţi la cari sa referă Rousseau în paragraful acesta: Principiul lui Locke în. privinţa educaţiei fizice este coprins în $ 3 (trad. Coşbuc) al cărţii sale despre Educaţie: „După cum tăria irupului stă cu deosebire în putinţa „de a suporia greutățile, tot aşa şi tăria sufletului”, . E | Rollin nu are un capitol special despre educaţia fizică, dar vorbeşte adesea despre iexerciţiile potrivite pentru formarea corpului pe cari nu lrebue să le neglijezi”, (cartea citată ed. Crevrier. Paris 1859 vol. I, Cariea ID), i e ia -Fleury, în cartea citată (pag. 96) zice, între altele: »âş voi ca în primii ani ai copilărici să se inspire “copilu- lui sobrietatea, pe cât îi permite. vârsta; să nu-i facem să ajuneze, dar să nu le dăm să mănânce cât vor. . | “ : „Ca să fii sănătos, trebue Să-ţi fie trupul curat, să respir: aer curat, să bei apă bună, . 
„Ceeace dă forță serveşte sănătăţii; dar nu te fortifiei dacă mănânci şi pei mult, cum crede vulgul, ci dacă munceşti şi faci exerciţii și apoi le nulrești şi te odihneşti potrivit cu „acestea”, _ De Crouzas, în volumul II al cărții citate (pag. 431) zice: „Nici corpul nici Spiritul omului nu pot să reziste la muncă „fără întrerupere, Trebue să dai copiilor toată odihna de care au trebuință... Somnul « necesar peniru sănătatea copiilor... Exerei- iile corporale 'au multe foloase: întăresc corpul șii dau age- Time şi graţie... Copiii să învete să danţeze”. Recomandă exersarta armelor, călăria, jocul „preumblarea, vânătoarea. :
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lăsat a se mișca liber în haine; nimic să nu stânjenească 
mișcările lor; haina să nu fie tocmai pe corp, să nu fie 
lipită; să n'aibă prea multe şireturi cari să strângă corpul. 
Imbrăcămintea tranțuzească13:), supărătoare şi nesănă- . 
toasă pentru vârstnici, e primejdioasă mai ales pentru 
copii. Lichidele din corp, strânse la un loc, oprite în cir= 

culația lor se strică stând nemișcate, mai ales dacă. 
ci duc vieaţă sedentară şi inactivă. Aşa se produce scor 

butul 135), boală care se răspândește pe toată ziua printre 
noi şi pe cari cei vechi mai că mo cunoşteau; pentrucă 
iclul lor de a se îmbrăca şi de a trăi îi ferea de aceasta. 

Haina de husar156) în loc să înlăture acest neajuns, îl 
măreşte şi, dacă scapă pe copil de câteva baiere, îi stră inge 
tot corpul. Cel mui bun lucru este să-i laşi cu rochiţă 137), 
cât se poate mai multă vreme; apoi să le faci o hăinuţă 

foarte largă şi să nu-i strângi la mijloc, fiindcă prin a- 
ceasta le deformezi mijlocul. Cusururile lor „lrupeşti Și 
sufletești, vin mai toate din aceeaşi pricină; că voim să-i 

facem oameni înainte de vreme. 

192. Sunt colori vesele şi colori Iziste: copiilor le 
plac cele dintâi şi le şeade şi mai bine cu ele. Nu ştiu 
de ce nu am ţinea socoteală de niște înclinări fireşti? 

Când vedem însă că ei aleg o stofă pentrucă e mai bo, 
„gată, să fim siguri că-i stăpâneşte luxul şi gusturile modei 

şi aceasta desigur că nu porneşte dela ei. Nu-şi închipue 

cineva câtă înrâurire are asupra educaţiei alegerea hainelor 

__1831) E vorba aci de îmbrăcămintea luxoasă a nobililor din 
Franţa din secolul XVIII. N 

135) Aci Rousseau comite greșeală în privința boalei care ar 
rezulia din purtarea hainelor strâmte. Scorbulul are cu totul altă 
cauză: rezultă dintr'o hrană: insuficientă sau mărginită Ja conserve 
şi se vede mai ales în războaie şi între soldaţii de pe vapoarele cari 
rătăcesc ori Sunt silite să stea mult departe de porturi şi nu se pot 
aproviziona (IEnciclopedia franceză; Dicţionarul sănătăţii de Dr. 
Bianu). 

136) Sallwurk notează că hainele de husar erau la modă pentru 
copii pe timpul lui Rousseau, 

137) Cred că acesta este cuvântul care traduce mai bine 
ir. jaquette (ca haină de copii). .
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şi: motivele alegerii. Nu numai că unele mame rătăcite . făgăduesc copiilor găteli ca răsplată, dar sau văzut chiar guvernori fără socoteală cari amenință pe elevii lor că au să-i îmbrace ca pedeapsă cu haine groase şi simple. „Dacă nu înveţi mai bine, dacă nu-ţi îngrijești mai bine lucrurile. o să te îmbrace ca băiatul acela de ţăran”. Este ca şi cum i-ai zice: „Află că omul preţuește numai prin haine. că valoarea stă tocmai în hainele ce porţi”. Și mai e nevoie să ne mirăm că lecțiuni aşa de. înțelepte tolo- lesc tinerilor şi că ei pun “preț pe găteală și judecă pe om numai după întăţişare? De 
193. Dacă aş avea să îngrijesc de un asemenea copil răsfăţat, aș face ca hainele cele mai bogate să fie cele mai supărătoare, l-aş face să fie mereu strâmtorat, mereu căsnil, să se simlă legat în o mie-de feluri; aş face ca libertatea şi veselia - să fugă. dinaintea măreției sale; dacă ar avea să se amestece în jocurile altor copii îmbrăcaţi > mai Simplu, aș face ca jocul să' înceteze şi să sc strice | pe dată. L-aş necăji, în fine, l-aş sălura în aşa fel de “lusul său,'l-aş face sclavul hainei sale aurite, încât a- ceasta să fie nenorocirea viaţii şi-să-i. fie mai puţin frică de o groaznică închisoare decât de. frumuseţea gătelii -sale. Câtă vreme n'am făcut pe copil sclavul prejudecăţi- lor noastre, prima lui dorință va fi libertatea şi heatârna- „Tea; haina cea mai preţuită va fi cea mai simplă, cea mai comodă, care-l stânjenește mai puţin. 

194. Altfel se ţine corpul cânu faci exerciţii, alltel când te odihneșşti. Odihnindu-te, lichidele din corp semişcă egal şi uniform138) şi ne apără de schimbările aerului. - Făcând exerciţii, trecem necontenit dela agitaţie la odihuă şi dela căldură la irig şi aşa ne deprindem cu aceste schim- bări. De aci urmează că oamenii Sedmitari şi cari nu prea ies din casă trebue să fie totdeauna îmbrăcaţi căl- duros ca să ţie corpul într'o temperatură: uniformă, cam aceeaşi în toate ceasurile zilei. Din potrivă, cei cari umblă 

  

138) Autorul scrie după cunoștințele . știinţitice ale timpului. Azi s'ar putea spune numai că mișcarea aclivează circulația sângelui.
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pe soare, pe vâul, pe ploaic,-cari se mişcă mult și-și pe- 
trec timpul mai mult în aer liber, trebue să fie totdeu- 
una îmbrăcaţi ușor ca să se deprinză cu schimbările ae-: 
rului, cu toate gradele de temperatură, fără să fie supă- 
Trați. Aș sfătui şi pe unii și pe alții să mu-și schimbe hai- 
nele după anotimpuri. Așa face Emil “al meu: prin a- 
ceasta -nu înțeleg să poarte vara hainele de iarnă, ca oa- 
menii sedentari, ci să poarte iarna-hainele de vară ca 
muncitorii. Acesta a fost obiceiul cavalerului Newton în 
toată vieaţa lui şi a trăit optzeci de ani 139). 

195) Nu e bine să-şi acopere capul în.nici un timp : 
al anului. Vechii Egipteni umblau totdeauna cu capul 
gol. Perşii şi-l acoporiau cu căciulă 140) şi acum poartă 
niște turbane groase, cari, după cum spune Chardin 141), 
sunt cerute de aerul locului. Am observat întraltă parte112) 
deosebirea pe care, o arată Herodot143) între capetele 
Perșilor şi ale Egiptenilor, văzute pe un câmp de luptă. 
Trebui? ca oasele capului să fie tari, bine "formate, iar 
nu îragile și poroase, căci trebuie să apere crecrul nu 
numai de răni, dar şi de guturaiuri, de răceli şi de efec- 
tele aerului: de aceea deprindeţi pe copiii voştri să-umble 
vara şi iarna, ziua şi noaptea, cu capul gol. Iar :dacă 

  

139) Saliwiirk, în notă, raportează acest. pasagiu la 0 însem-. 
nare a lui Iocke ($ V. Observatii asupra educației» trad,. Thurot 
pag. 9) că în Anglia sunt mulți oameni, cari, fără să se simţă 
rău, poartă iarna şi vara aceleași haine. Apoi completează prin 
adăogirea pe care traducătorul francez Coste o face la pasagiul lui Locke: „aşa făcea Syr Newton, după cum mi-a povestit el 
însuși. cu câţiva ani înainte de a muri”, In traducerea :română 

“din care am luat celelalte citate din Locke pasagiul acesta nu se află. 
140) Prin acest cuvânt am tradus fr. fiare. 
141) Chardin (1643—1713) giuvaergiu, apoi voiajor ştiinţific 

şi în chestii de Stat. A scris un voiaj în Persia pe care l-a citit 
Rousseau, : „i 

142) In „Scrisoare către d'Alembert despre speclacole”... 
143) Montaigne. („„Incercări” 1, 35) citează o observaţie a lui 

Herodot (din Istoriile lui III, 12) că, după o bătălie între -Egipteni 
şi Perşi, s'a constatat că dintre cci morţi Egiptenii aveau ţeasta E 
capului mult mai tare, pentrucă se poartă din copilărie cu capul 
gol pe când Perșii. au capul acoperit cu fesuri şi cu turbane,
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voiţi să le ţineţi capul curat şi să nu se jumulească părul, 
să le puneţi pe cap noaptea. o 'scufiță: subțire şi ţesută 
ca o rețea, cum .poarlă Bascii 14). 

Şliu că cele mai multe mame, convinse mai mult - 
de 'observaţia lui Chardin decât de argumentele mele, 
vor crede că.se găsește peste tot aerul. din: Persia; cu însă, 
care mi-am ales ca clov un curopean; nu vreau să-l fac 
un asiatic. - 

E In general, punem pe copii mai multe haine 
decât Te trebue, şi mai ales în prima copilărie. Ar fi 
mai bine să-i obişnuim cu îrigul decât cu căldura. Un 
frig puternic nu-i supără dacă s'au daprins de limpuriu; 
dar țesătura pielei, încă fragedă şi moale, înlesnind prea 
mult transpiraţia, îi expune prin căldura prea mare, la 
o slăbire ce nu se poate înlătura. Da accea se observă 
că mor mai mulți copii în August decât în toate lunile 
anului. De altfel, pare hotărit, comparînd popoarele din 
nord cu cele din sud, că omul se face mai 'puternic 
răbdând frigul mare decât căldura mare. Trebue însă, 
pe măsură ce creşte copilul şi i se întăresc fibrele, să-l 
deprindeți puţin câte puţin să înfrunte razele soarelui. Por- 
nind încet, încet, i-aţi deprinde cu tocul zonei arzătoare 145), 

197. Locke, printre învățăturile sănătoase şi bărbă- 
"teşti ce ne dă, are şi contradicții pe cari nu le-ai aştepta 
dela unul care judecă aşa de bing. Acelaşi om care cere 
ca “copiii să se scalde vara în apă îngheţată, nu-i lasă să 
bea apă rece când sunt încălziţi, nici să se culce pe pă- 
mânt umed 246). Dar de vreme ce zice că copiii să-și 

  

144) Bascii sunt un popor care locueşte în ţinuturile mun- toase la hotarul apusean “dintre Franța şi Spania. Originea lor nu e bine stabilit; Vorbesc o limbă proprie şi păstrează obiceiuri din vechime, 
145) Pentru comparaţie, se pot citi din Locke (în traducerea de G. Coşbuc) $ 8 şi 15 (Partea [|. - . 146) Aci nota autorului: „Ca şi cum băieţii de ţărani își a- "leg loc bine uscat ca să şcază ori ca să se “culce şi mam auzit nici odată că umezeala a făcut rău unuia din ei. Dacă te-ai lua după doctori, ar trebui să crezi că sălbatecii sunt prăpădiţi de reumatism”,
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ude încălțămintea în orice timp, mau să şi-o ude şi când 
le va îi cald? Nu se poate face în privința corpului în 
raport cu picioarele aceleaşi inducţiuni cari se fac în | 
privința picioarelor în raport cu mâinile şi în privința 
corpului în raport cu mâinele şi în privința corpului | 
în raport cu obrazul? Dacă vrei ca omul să fie numai V 
obraz, de ce niă critici când- vreau să fiu numai pi- 
cioare? 147), | | 

198. E) cere, ca să împiedeci pe copii de a beu 
când le e cald, să-i înveţi să mănânce mai înainte o bu- 
cată de pâine. E foarte ciudat să dai copilului să mă- 
nânce când i-e sete; mai bin i-ai da să bea când _i-e 
foame. Nam să mă conving -niciodată că nevoile acestea 
primitive sunt așa lipsite de rost încât să nu le poţi 
îndeplini fără a te exune să mori. Dacă ar fi aşa, nea- 

"mul omenesc sar fi distrus de o sută de ori înainte 
de a fi învăţat cum să se păstreze.  - 

199. Vreau ca Emil să bea de câte ori îi va fi sete: 

  

__— Locke (Asupra educaţiei $ 18) pretinde că copiii, dacă sunt asudaţi 
„să mănânce o bucată de pâine chiar dacă nu lee foame. — Mon- 

taigne asemenea zice: ,„Aci nu există nici o scăpare: cine doreşte - să formeze un adevărat bărbat, acela nare voie, fără îndoială, 
să-l cruțe în tinereţe, şi trebuie adesea să calce regulele artei me- 
dicale. Rece şi cald să bea copiii, elc.”, NE 

147) Aluziune la Locke Asupra educației ($ VI. Tom. ], trad | 
Turot 1821): „Numai obișnuinţa întărește și face p2 copil să reziste 
la îrig. Se povesteşte asupra acestui subiect un răspuns foarte ne- merit pe care l-a dat un filozof scit' (Anaharsis) unui Atenian. PA Atenianul se mira văzându-l că umblă gol pe zăpadă, alunci „celălalt d 

7 

îi spune: dar tu cum suferi ca obrazul tău să fi6 expus la frigul 
iernii? — Obrazul e deprins cu asta, răspunse Ateniunul. — Inchi- 
puiește-ți atunci replică Scitul, că eu sunt numai obraz”, Montaigne 
o povesteşte şi el (-„Incercări”, 35): „Cineva întreba pe un cer- 
şelor,. care era numai .în cămașă în miezul iernii cum poate să 
rabde de frig. — D-ta, zice acasta, ai faţa descoperită. Ei bine, cu 
sunt tot numai faţă”, — In $ VIII recomandă ca copiii să facă 
zilnic baie rece la picioare şi zice: „Cred că dacă un om ar fi de- 
prins din copilărie. să umble cu picioarele goale şi cu :mâinile în 
mănuşi, sar afla în aceeaşi primejdie de a răci când şi-ar pune 
pune mâinile în apă ca și cei cari nu vor să-și pună picioarele | în apă”, | E | y 
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vreau să i se dea apă curată fără nicio pregălire, nici. 
măcar s'o desmorţească puţin în miezul iernii, chiar dacă „€l ar îi lac de năduşeală. O singură grijă recomand: să se deosebească dacă apa e de bună calitate. Dacă e apă de râu, daţi-i-o îndată aşa cum o luaţi; dacă e apă de izvor, lăsaţi-o câtva timp să se aeriscască înainte de a o 
bea. Vara, apa de râuri e caldă; cea de izvoare nu «e tot. aşa, nefiind în contact cu aerul. Trebue deci să 
aşteptăm să aibă aceeași temperatură ca atmosfera. Iarna, din contră, apa de izvor este în această privinţă. mai 
puţin primejdioasă decât apa de râu. Dar unu e lirese - şi nici obişnuit să fil iarna tare transpirat, mai ales în aer liber; căci aerul rece atingând necontenit pielea, tri- “mile sudoarea înăuntru şi împiedecă porii de. a se des- chide .şi de a-i lăsa: loc să treacă. Eu nu pretind ca Emil 
să facă exerciţii iarna “lângă sobă, ci afară, la câmp, - între ghețuri. Dacă nu se încălzeşte făcând și aruncând gogoloașe de zăpadă, să-l lăsăm să bea când îi e “sete, să urmeze cu exercițiile după ce a băut și nu ne vom.. teme de nici o întâmplare rea. Dacă, prin vreun alt 
exercițiu, asudă și-i e sete, să bea rece chiar atunci. Aveţi -- numai grijă să meargă ceva mai departe şi încelişor până să găsească apa. Fiind Îrig, va fi destul de răcorit a- jungând acolo, ca să poată bea fără nicio primejdie. Luaţi 
însă măsurile acestea fără ca el să bag: de seamă. Vreau 
mai bine să fie câteodată bolnav, decât să-l văd cu prea mare _ grijă de sănătatea lui. | 

- (200. Copii trebuie să doarmă mult, fiindcă se mișcă 
mu Omnul este corectivul, exerciţiului; se vede că ei 
au trebuință de amândouă. Timpul de odihnă este noaptea: 

„aşa a lăsat natura. Sa observat totdeauna că somnul e mai liniştit şi mai dulce cât timp ce soarele sub orizont, 
căci aerul încălzit de razele soarelui nu păstrează simţu- rile noastre întro liniște așa de mare. De aceea cel mai 
bun obiceiu este să te culci și să te scoli cu soarele. De 
aci urmează că în clima noastră omul şi toate animalele au trebuință să doarmă mai mult iarna decât vara. Vieaţa. 

“socială însă nu este destul: de simplă, destul de naturală,
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destul de lipsită de întâmplări neașteptate, de accidente, 
casă poţi obişnui pe om cu această uniformitate încât 
s'o socotească necesară. Fără îndoială, trebue să te.su- 
pui regulelor; dar cea dintâi regulă este să le poţi înfrânge 
fără primejdie, când este nevoie. De aceea nu moleși, fără, 
socoteală, pe elevul tău printrun somm liniştit - neîntre- 
rupt niciodată. Intâi: supune-l, fără grijă, la legea naturii; 
dar nu uita că, trăind între noi, el trebue să fie mai pre 
sus de ăceastă lege; să se poată deci culca târziu şi scula 
de dimineaţă, să poată îi 'deșteptat brusc, să poată pe- | 
trece noaptea în picioare fără prea multă: greutate. Dacă, 
începi de vreme, dacă mergi încetişor şi gradat, deprinzi 
pe cineva cu lucruri cari l-ar prăpădi dacă l-ai supune 
la ele când este om format. Di 

201. Intâi să înveţi pe copil a dormi în condiții rele; 
cu acest chip nu i se va mai părea nici un pat. rău. In 
deobşte, vicața aspră, dacă o schimbăm în obiceiu, - îți 
inmulțeşte senzațiile plăcute, pe când vieaţa moleşită îţi 
prepară multe sensaţii neplăcute. Cei crescuţi. prea de- 
licat, nu pot dormi decât pe puf, pe când cei deprinşi 
să se culce pe scândură se pot odihni oriunde: nu există 
pat tare pentru omul care adoarme când se culcă 

202. Un pat moale în care te acoperi cu o chilotă 148) 
topeşte şi disolvă, ca să zic aşa, corpul. Rinichii ținuți 
la căldură prea mare se irită. De aci rezultă adesea 
piatra 149) şi alte neajunsuri, constituţia se face delicată 
şi aceasta aduce multe urmări rele 150), | 

  

148) Francezii obișnuese să se învelească cu o pernă mare 
ca 0 plapomă umplută cu puf; e foarte uşoară şi ţine foarte 
cald. i o: numesc €dredon. In primele ediţii: m'am servit de o 
circumlocuţiune, socolind că vorba chilotă (la Creangă) sau pilolă 
(la Sbiera) esle prea puţin cunosculă. Se aude în Bucovina şi în 
Nordul Moldovei. Se găseşte în -Dicţionarul lui Dam6 şi în Dicţ. 
Encicl. Cartea Românească, dar la Tiktin lipseşte. 

N 149). Se numeşte piatră (medicii zic: calcul) „orice concre- 
țiune - formată accidental în corpul animalelor”. Cele «mai obişnuite 
suut cele produse în ficat, în rinichi sau beşica udului. Nu patut 
moale poate fi considerat ca pricină, ci vizața sedentară în genere. | 

150) Aci Saliwirk pune nota următoare: „Asemenea şi Locke
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203. Patul cel mai bun este cel care dă un somn mai bun. Un asemenea. pat preparăm, Emil și cu mine, în fiecare zi. N'avem trebuință să se aducă robi din Persia ca să ne facă patul; săpând pământul, ne pregătim “salteaua. 
| | 204. Știm din experienţă că, pe câtă vreme un copil este sănătos, poți să-l pui să doarmă sau să stea deştept, după voie. Când copilul e în pat şi vorba lui supără pe guvernantă, ea îi zice: Dormi! E ca şi cum i-ai zice: „Fii sănătos” când e bolnav. Cel mai bun mijloc de a-l face să doarmă e de a-l face să i:se urască. Vorbiţi atât de mult ca el să fie silit să tacă şi. va adormi cu- rând. Sunt bune la ceva şi- discursurile: e: ca şi cum l-ai legăna. Dacă însă întrebuințaţi _ acest: narcotic 151), seara, îeriți-vă de a-l întrebuința şi ziua. 

„205. Câteodată voiu scula din somn pe Emil, nu atât ca să se obișnuicască a nu dormi prea mult, ci mai mult „ca să se deprinză cu loate, să se deprinză chiar a fi deş- - teptat repede din somn 152). Mai mult, aş socoli că nu mă pricep în.meseria mea, dacă naș şti să-l silesc a se deștepla singur şi a se scula din pat când.voiesc eu, fără însă ca el să bage de seamă și fără săi spun vreun - cuvânt. o | . 
| 206. Dacă nu doarme destul, îl prevestese că di- mineaţa va fi pentru el foarte pliclisitoare și atunci va socoli că va fi cu atât mai câștigat cu cât va fi dat mai învult “timp somnului. Dacă, din coniră, văd că doarme mult, îi făgăduesc că va avea ceva pe gustul său îndată ce se va deştepta. Dacă vreau să se scoale la un ceas hotărit, îi zic: „Mâine la şease plecăm la pescuit PINA | 
recomandă a face patul în diferite feluri: a pune capul când mai sus când mai jos, pentru a nu lăsa ea obişnuința să devie prea puternică şi din aceasta să avem supărări în cazul când nu vom putea dormi întrun pat ca al nostru”, (Vezi în traducerea franceză Ş 23), 

151) Substanţă adormitoare, Aci e zis în ironie, __192) Locke (Observări asupra educaţiei, . trad, Coste, ed. Thu- rot 1821 $ 22 pag. 46 tom, I) zice că e bine ca copiii să se scoale de dimineață şi să se culce de vreme.
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sau la o preumblare în cutare loc; vrei să mergi?” Se 
învoeşie şi mă roagă să-l deştept. Promit sau nu, după 
trebuință. Dacă se deşteaptă prea iârziu, vede că am 
plecat. Cu acest chip sunt sigur că se va deprinde să se 
deșt singur. | 

De altiel, dacă sar întâmpla, lucru Tar, ca 
eopil să fie- înclinat a se da prea mult lenei, nu 

trebue să-i îngăduim această înclinare, care l-ar amorţi 
cu totul, ci. să căutăm mijloace cari să-l deşiepte. Se 
înțelege bine că nu e vorba să-l facem să lucreze prin 
silă, ci să-l atragem prin vreo! poită care să-i dea în- 
demn. Această poftă, aleasă bine, ne conduce deodată 
la două scopuri 153). . A - 

208. Cred că cu puţină dibăcie poţi face pe copil. 
să-i placă orice, ba chiar să se prăpădească după acel 
lucru, fără să faci apel la vanitate, la pismă ori la do- 
rința de a întrece p2 alții. Pentru aceasta ajunge vioi- 
ciunea lor şi spiritul lor de imitație şi mai ales veselia 
lor naturală, instrumentul cel mai sigur, dar de care ma 
șliul să se folosească niciun preceptor. Când se joacă 
şi când sunt bine încredinţaţi că este numai joc, ei suter, 
tără să se plângă şi chiar râzând, dureri pe cari altiel 
nu le-ar suferi fără să verse râuri de lacrămi. Nemân- 
carea prelungită, lovicurile, arsura, ostenelile de tot felul, 
sunt plăcerile tinerilor sălbatici: aceasta arată că chiar 
durerea poate fi pregătită aşa ca să nu-i simţi amără- 
ciunea. E însă adevărat că nu toţi dascălii ştiu să pre- 
gătească acest fel de mâncare şi că poale nu loţi şcolarii. 
îl mănâncă fără desgust. Iată-mă însă, fără să bag de 
seamăstălăcit în excepţii. 

_(209J Excepţie nu este însă în privința acestor. lu- 
cruri”Că omul este supus 'durerii, boalelor omeneşti, 
accidentelor, primejdiilor de moarle, morţii. Cu cât vei 
deprinde pe copil cu aceste idei, cu atât îl vei vindeca, 

„de sensibilitatea supărătoare care face suferința mai 

   

  

     
   

  

153) Locke $ 13 (în traducerea de Coşbuc cilată de atâtea | 
ori) zice: „Nimic din cele ce au de învăţat să nu li se 'pară copiilor 
o povară şi să nu li se impuie copiilor ca,o muncă”. , 

.
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mare prin lipsa 'de răbdare. Cu cât va fi mai deprins . cu suferințele cari pot să-l lovească, cu atât acestea vor îi lipsite, cum ar fi zis Montaigne, de ascuţitura parti- culară pe care o au lucrurile necunoscute 15%), cu atât sufletul său va fi mai tare şi mai puţin simţitor Ia lo- viluri, iar corpul său va fi ca înveşmântat cu o za de care se vor lovi toate atacurile ce i se vor da. Chiar apropierea de moarte, întru cât nu e moarte, nu o va simți, nu va muri, ca să zic: aşa, ci va fi mort sau viu: şi nimic mai mult. Despre el același Montaigne ar putea spune ce.a zis despre un rege al Marocului 155), că nimeni ma irăit aşa -de mult în moarte. Statornicia și tăria sunt, ca şi celelalte virtuți, învățături cari se' dobândese în copilărie; dar nu e destul să învăţăm pe copii mu- mele lor, ci trebue să le simtă, fără a-şi da seama de ele. 210, Dar, fiindcă e vorba de moarte, să ne între- băm: cum ne vom purta cu-elevul nostru cu privire la primejdia vărsatului? II vom vaccina în primii ani ori vom aștepta ca să-l ia în mod natural? In primul chip, care e mai obişnuit, îl asigurăm- pentru vârsta mai prețioasă, primejduindu-l. în accea în „Care e de mai puţin pre, dacă se poate numi primejdie o vaccinare bine făcută 156). 211. Al doilea chip e mai conform cu principiile noa- stre generale: să lăsăm natura să lucreze singură, căci ca singură are grijă de toate şi se dă la o parte îndată ce omul vrea să se amestece. Omul elev al naturii 157) este 

    

154) Expresie atribuită lui Monlaigne. . . - 155) Montaigne, în Cartea II cap. 21, dă mai multe exemple de dispreţ pentru moarte, Vorbește şi de un sultan din Fez (Maroc), care, fiind pe patul morţii, a învins pe Portugezi în: mod strălucit (1578). Il duceau cu patul în diferite punete ale taberei ca să con- ducă singur lupta. Aşa şi-a dat sufletul, | 
156); Vaccinarea e legată de numele Englezului Jenner, a cărui experiență holăriloare sa făcut în anul 1790; aceasia însă a în- trebuințat vaccin animal, Inainte se făcea vaccinarea cu puroiu luat dela oameni bolnavi. La acest metod primiliv se raportează desigur - Rousseau cu crilica sa, - ! ! 157) Rousseau zice numai: Omul naturii; dar sensul este cel dat de expresia noastră,
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în totdeauna pregătit: lăsaţi să fie inoculat de învățătorul 
său 158), căci acela va alege momentul potrivit mai bine 
decât noi. a - 

„212. Nu trebue să coichideţi de aci 'că aş găsi rea 
„vaccinarea: căci raţionamentul pe baza căruia scutese de 
ea pe elevul meu nu sar polrivi nicidecum pentru elevii 
voştri. Educaţia voastră îi pregăteşte să nu scape de văr- 
sat când se vor îmbolnăvi: dacă aţi lăsa să vie el când 
va voi întâmplarea, e probabil că ei ar pieri. Observ 
că în diferite ţări oamenii se opun la vaccinare cu atât 
mai mult cu cât ca devine: mai necesară, şi motivul se - 
înțelege lesne159). De aceea cu nu dau importanţă mare 
acestei chestiuni pentru Emil al meu. Va fi vaccinat sau 
nu, după timp, loc, împrejurări: aceasta e indiferent pen- 
tru el. Dacă îi dăm vărsatul, vom avea putinţa să pre- 
vedem. și să-i cunoaștem boala dinainte: aceasta e ceva; 
dacă îl va lua în mod natural, vom îi izbutit a-l scăpa 
de medic: aceasta e şi mai mult. 

E) O educaţie exclusivă, care tinde numai să deo- 
sebească' de norod pe acei cari o primesc, alege învăţă- 
turile cele mai costisitoare în locul celor mai obișnuite 
şi cari, tocmai prin aceasta, sunt şi cele mai folositoare, 
Astiel, tinerii cu educaţie îngrijită învață să călărească, 
liindcă acest exerciţiu cere multe parale; nu învaţă însă să 
înnoate, pentrucă nu costă nimic! și pentrucă orice ucenic 
poate să ştie înnota oricât de bine. Cu toate acestea, chiar 
fără să îi luat lecţii speciale, poate oricine să încalece pe 
cal, se ţine mai bine ori mai rău şi-şi face treaba la 
nevoie; în apă, însă dacă nu înnoți, te înneci, și nu poţi 
înnota, dacă „mai învăţat. In fine, se poate zice că nu-și 
ra vedea nimeni vieaţa în primejdie dacă nu va ști să 

158) Adică: de natură. 
159) Sallwiirk aduce comentariul lui Cramer: că oamenii vor 

să aibă mai puţini copii şi de aceea nu-i vaccinează: de accea numeşte 
pe Rousseau „filozof sarcastic”. Interpretarea proprie a lui Sall- 
Wârk este alta: oamenii devenind mai debili şi mai temători de 
boală, vaccinarea li se pare primejdioasă din pricina turburărilor - 
cari se produc în corpul copilului cu acest prilej.
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încalece, pe când nimeni nu «e sigur că va scăpa de un pericol la care e expus adesea. Emil va trebui să fie deprins a se mişca în apă ca şi pe uscat. De ce nu poate şi lrăi în toate elementele? Dacă ar putea omul să sboare, aş face din Emil un vultur; aş face o salamandră, dacă Sar putea deprinde omul cu dogoarea locului. 
214. Mulţi se tem că copiii Sar înneca, dacă ar în- văța să înnoate. Eu zic că ar fi tot greşeala voastră dacă sar înneca învățând ori fără sa fi învăţat înnotul. Numai vanitatea ns face temerari 160); nu suntem temerari când nu ne vede nimeni. Emil nu va fi aşa, chiar dacă l-ar vedea: universul întreg. Exerciţiul nu cere numaidecât să te pui în primejdie;; de aceea poate copilul ca într'un canal din parcul casei să învețe a trece în not Heles= pontul 16). Eu zic că copilul trebue să: se deprindă şi cu primejdia, ca să învețe a nu se teme de ea: aceasta e o parie esenţială a uceniciei de care vorbeam adineauri. De altfel, fiind totdeauna cu băgare de seamă ca să po- trivesc pericolul cu puterile lui și să-l împart cu cl, nui mă voiu teme de nicio imprudență, de vreme ce îmi Yoiu regula grija conservării lui după grija conservării mele. : 

- 215. Un copil e 'mai mie decât un om: n'are nici puterea nici raţiunea lui; dar vede şi aude aproape tot aşa de bine ca şi el; gustul îi &ste tot aşa de simțitor, fără să simtă aceeaşi mulțumire trupească. Primele facultăți cari se formează şi se periecţionează în noi, sunt simțu- rile. Ele ar trebui cultivate mai întâi şi tocmai pe ele le dăm uitării, 
| 216. A-ţi exercita simțurile nu însemnează numai” a le întrebuința: trebue a învăţa să judeci bine printr însele; trebue a învăța, ca să zic aşa, să simţi; căci omul pipăie, vede, aude, cum 14 învăţat. | AIR 

160) Am întrebuințat “neologismul în locul cuvântului vechiu” îndrăsneț. fiind mai potrivit ideii. . | 161) Adică să învețe a înota cu. siguranță într”o apă şi cât de mare. Ilellespontul e numele din antichitate al strâmtorii Dar- danelelor. |
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217. E un exerciţiu natural și cu totul mecanic, care 
tace corpul robust, fără să fie nevoie de judecată. E foarte . 
bine să înnoți, să alergi, să sări, să învârteşti stârleaza 162), 
să arunci cu pietre; dar avem noi numai braţe şi picioare? 
Nu mai avem şi ochi şi urechi? Aceste organe nu sunt 
de niciun folos pentru celelalte? Prin urmare nu vă 
deprindeţi numai forţele, ci exercitați-vă toate simţurile 
cari le conduc. Scoateţi din ficeare dintre ele tot folosul 
pe care-l puleţi trage: apoi verificaţi impresia unuia prin 
impresia celuilalt. Măsuraţi, socotiți, cântăriţi, comparaţi! 
Intrebuinţaţi-vă puterea numai după ce waţi dat seama 
«de rezistența ce vi se opune: socotiți înainte efectul ce-l 
veţi produce prin mijloacele ce voiţi să întrebuinţaţi. De- 
prindeţi pe copil să nu facă sforțări neîndestulătoare sau 
neiolositoare. Dacă-l deprindeţi să prevadă urmarea tu- 
turor mișcărilor: sale şi să-şi îndrepte greşelile prin ex- 
periență, desigur că cu cât se va mişca mai mult cu atât 
a și judeca mai mult. 

218. E vorba să dea la o parte un corp greu? Dacă 
va întrebuința o pârghie prea lungă, va face risipă de 
mişcare; dacă o va lua prea scurtă, nu va avea destulă 
putere, experiența îl va învăța să aleagă tocmai băţul 
care lrebue. Această înțelepciune nu este deci mai presus 
de vârsta sa. Are să ducă ceva greu? Dacă vrea să ia o 
greutate atât de mare cât poate so ducă şi să nu mai 
încerce una pe care no poate ridica, atunci va fi silit 
să socotească greutatea din ochi.: Dacă ştie să compare 
cantilăţi de aceeași materie şi de diferite mărimi, pune-l 
să aleagă între două mărimi egale a două materii diterite; 
va trebui să compare greutatea lor specilică 163). Am dat 

  

162) „A învârti sfârleaza” traduce imperfect expresia: „foueter 
un Sabot”, Se înțelege o jucărie de formă conică în: jos şi cilindrică 
în sus, care se pune în mişcare cu mâna sau învârtind-o prin sfoara 
unui biciu, , i 

! 163) Greutatea specifică sau densitatea specifică este xaportul 
M - 

dintre masa și volumul unui corp: D= — a . y-
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de un tânăr foarte instruit, cara ma voit. să crează, până 
„Wa Văzut, că o găleată plină cu talaşi de lemn. de stejar 

e mai ușoară decât aceeaşi: găleată plină cu apă. 
219. Nu suntem deopotrivă stăpâni pe întrebuințarea 

tuturor simțurilor noastre. Este unul, pipăitul, a cărui 
acțiune nu se suspendă de loc cât suntem deştepţi: este 
răspândit pe întreaga Supratață a corpului nostru, ca o 
pază neîntreruptă împotriva a tot ce ar putea să-l supere. 
Printr'însul, cu. voie ori fără voie, dobândim mai re- 
pede experienţă, din cauza acestui exercițiu continuu și 
prin urmare n'avem prea multă trebuinţă a-i da o cdu- 

- cație particulară. Vedem însă că orbii au pipăitul mai. 
desvoltat decât al nosiru, fiindcă neputând să se îndrep- 
teze: după ochi, sunt siliți :să facă cu ajutorul acestui 
simț judecăţi pe cari noi le facem cu ajutorul văzului. 
„De ce dar nu ne-am deprinde să umblăm ca ei prin întu- 
neric, să cunoaştem corpurile după pipăit, să ne dăm 
seama de obiectele din jurul nostru, să facem, într'o vorbă, 
noapiea şi fără lumină, ceeace fac ei ziua fără ochi? Cât 
timp luminează soarele, noi le* suntem superiori; la întu- 
nerec ei ne pot sluji de conducători. Suntem orbi jumă- 
tate din vicaţa noastră, cu această deosebire că adevărații 
orbi ştiu să se conducă totdeauna, pă când noi mu în- 
drăsnim să facem un pas pe întunerec. Mi se va răspunde 

„Că nu e nevoie, căci avâm lumânări. Ce? Tot maşini? -Ci- 
ne-ţi garantează că poţi să le ai ori unde la trebuință? 
In ce mă priveşte, vreau mai bin” ca Emil să aibă ochi 
în vârtul degetelor decât în prăvălia unui negustor de - lumânări. Sa 3 

220. Dacă te-ar închide cineva într'o casă în mijlocul 
nopții, să baţi. din palme şi vei deosebi, după răsunetul 
locului, dacă spaţiul e mare sau mic, dacă ești în mijloc 
sau în colț. Când eşti la o jumătate “de pas de zid, :aerul 
„mai puţin liber fiind împins înapoi de rezistenţa zidălui, 
îți dă altă sensaţie în obraz. Nu schimba locul, dar în- 
toarce-te succesiv în toate părțile. Dacă e o uşă deschisă, 
vei simţi un uşor curent de aer. Dacă eşti pe o corabie, 
“vei înţelege după modul cum te lovește aerul în obraz, 

7 
7



, i 285 - Cartea WI, 

  

nu numai în ce direcţie mergi, dar şi dacă apa te duce 
repede sau încet. Aceste observaţii și altele asemenea se 

„pot face numai noaptea. Oricâtă atenţie le-am da ziua, 
am îi ajutaţi sau. distraţi de cele ce vedem și nu le-am 
pătrunde destul de bine. In tot ce-am spus nu e vorba de 
pipăilul cu mâna sau cu bastonul. Cât de multe cunoştinţe - 
vizuale poţi să ai în pipăire, fără să pipăi nimic! 

221. Să se joace mult noaptea. Acest lucru: e mai 
important decât sar părea. Noaptea înspăimântă, în mod 
firesc, pe om şi uneori şi. animalele 164). Rațiunea, cuno- 
ştințele, spiritul, curajul, toate reuşesc să scape numai 
pe puţini oameni de această teamă. Am văzut oameni cari 
raţionează foarte bine, spirite lipsit> de prejudecăţi, filo- “ 
zoii, militari foarte curagioşi ziua, cari tremură noaptea 
ca femeile, când se mișcă o îrunză. Frica aceâsta se atri- 
bue basmelor ce am. auzit dela doici; dar nu este aşa, 
ci ea are o pricină naturală. Care? Aceeaşi care face pe 
surzi neîncrezători şi pe oamenii din popor superstițioşi, 
adică necunoașterea lucrurilor cari ne înconjoară. şi.a 
celor ce se întâmplă în jurul nostru165). Fiind învăţat 

164) Aci autorul notează: „Această sphimă «e foarie mani- 
testă în timpul eclipselor de soare”, | 

165) Aci autorul pune o foarte lungă notă: „Mai este o cauză 
bine explicată de un filozof, a cărui carta o citez ades şi de ale 
„cărui. vederi profunde mă interesez şi mai adesea: „Dacă din pricina 
amunor împrejurări particulare, nu pulem să apreciem bine depăr- 
„larea “și deosebirea obiectelor numai după mărimea unghiului sau 
„A imaginei care se formează, în ochii noşiri, ne înșelăm . asupra 
„imărimii lor, Am observat cu toţii, călătorind noaptea, că luăm un 
„mărăcine apropiat-drept un arbore mare care ar fi departe sau 
„un arbore mare depăriat îl luăm drept un mărăcine de care am fi 
„aproape, De asemenea, dacă nu deosebeşti forma obicctelor şi 
„mu poți prin urmare după formă să-ţi “faci idee de „distanţă, “atunci 
„iarăşi te înșeli: o muscă trecând foarte aproape de ochii noştri 
„va îi socotilă drept o pasăre care ar, îi foarte departe de noi, 
»Un cal care stă pe loc întrun câmp păscând ni se va părea mare 
„cât un miel până nu vom fi siguri că e ical; dar imediat ce ne vom 
„convinge că e cal, ni se va părea că are mărimea calului, De 
"„câle ori se află cineva noaptea în locuri necunoscule, unde nu 
„poate aprecia depărtarea şi nu poate recunoaşte forma obiectelur,
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să privesc obiectele de departe și să prevăd ce impre- 
sie îmi vor face, e natural ca atunci când nu văd nimia 
din ce mă înconjoară, să bănuesc că sunt mii de fiinţe, 
mii de mişcări cari pot să-mi facă rău şi de cari nu mă 
pot păzi. Ori cât aş şti că sunt în siguranţă în locul în care 
mă găsesc, nu sunt niciodată aşa de sigur ca atunci când 

  

„din cauza întunericului, în fiecare moment se poate înșela în ju- „decata ce face asupra obiectelor pe cari le vede. De aci vine frica! „pe care o simt mai toţi oamenii în întuneric. Pe aceasta se înte- „„mieiază spusele “oamenilor cari au văzut stafii şi chipuri uriaşe „Şi înspăimântătoare. Le răspunzi că aceste chipuri erau în în- „Chipuirea lor, dar se poate ca ele să fi fost în adevăr în ochii Iom „Şi ei să fi văzut în adevăr ceca ce.spun că au văzut, E natural ca, „de câte ori nu poți aprecia un obiect „decât prin unghiul care se „formează în ochi, acest obiect necunoscut să se mărească şi să „crească cu cât va fi mai aproape, Dacă sa părut privitorului, „care nu-l poate “cunoaște și nu poate judeca la ce depărtare. &, „dacă sa părut că e nalt de câteva palme când era la o depărtare „ae 2U sau 30 de pași, i se va părea înalt de mai mulţi 'stânjeni „Când va ajunge la câţiva paşi de el. Acest lucru îl va mira şi-l va; 
„inspăimânta până când va ajung? să puie mâna pe el sau să-şi „dea bine seama ce este. In momentul în câre va recunoaşte ce „este, obiectul care i se părea uriaș, se va micșora deodată Şi "va „avea mărimea” sa reală, Dacă însă ar fugi sau nar 'îndrăsnă „Să se apropie. desigur că 'n'ar avea altă idee despre acest: obiect „decât imaginea ce i se formase în ochi şi va putea să spună 
„că a văzut întradevăr o figură uriaşă sau îngrozitoare prin mă- „rime şi prin formă. Credinţa greşită în stafii este deci naturală „Şi. aceste aparenţe nu Sunt, cum cred filozofii numai efecte ale „imaginaţiei”, Istoria naturală“, tom. VI pag. 22). In text am arălat cum, în mare parle, sunt efecte ale imaginaţiei; dar din explicaţia ce aflăm în acest pasagiu se vede că trebue să ne Obişa nuim să umblăm noaptea pentru ca să deosebim aparențele pe cari, la întuneric, ni le produc în ochi diferitele obiecte din pră- cina asemănării formelor şi deoschirii distanțelor. Când aerul este încă destul de luminat ca să putem deosebi conturele obiectelor, fiind între ele cu atât mai multe pături de aer cu câL distanţa e mai mare, vom vedea conturele slăbite - în măsura depărlării .0- biectelor de noi, Cunoscând aceasta, ajungem prin deprindere să ne ierim de eroarea pe care o explică aici d, de Button. Ori cum am explica însă lucrurile, metoda mea este totdeauna bună şi esle do= vedilă prin experienţă, " " 

...
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văd; de aceea am totdeauna un motiv de leamă pe care 
nu-l aveam ziua. Știu în adevăr că un corp strein nu poate 
să se apropie de al meu fără să se anunţe prin vreun sgo- 
mot; de aceea urechia îmi este continuu aţintită. La cel 
mai mic sgomot a cărui cauză n'o pot înţelege, interesul 
conservării mele mă face bănuitor, mă ţine în aşteptare 
şi mă înspăimântă. 

222. N'aud nimic? Tot nu sunt liniştit, fiindcă şi 
fără: sgomot poate să fiu surprins. Trebue să văd cu 
mintea lucrurile cum erau înainte, cum vor îi fiind încă, 
adică să văd ceeace nu văd. Fiind astfel silit să-mi pun 
în mişcare imaginaţia, în curând m'o mai pot stăpâni și 
ceeace făcusem ca să mă liniștesc servă acum să mă în- 
grijoreze mai mult. Dacă aud sgomot, aud hoţi; dacă n'aud 
nimic, văd fantome; silinţa ce-mi dau ca să mă conserv 
îmi dă numai pricini.de teamă. Rațiunea vrea să mă li-: 
niştească, dar instinctul e-mai puternic şi-mi vorbeşte 
altiel. De ce să te gândești că n'ai să te temi de nimic, 
când nu ai nimic de făcut? 166). _ 

223. Pricina acestui rău ne arată și îndreptarea lui. - 
In general obișnuinta omoară imaginaţia; lucrurile nouă 
însă o. deşteaptă. In privinţa celor pe cari le vedem în 
toate zilele, nu lucrează imaginaţia, gmemoria şi de aci 
axiomul ab assuelis non fit passio1ţ?y căci. pasiunile se 
aprind numai la focul imaginaţiei. De aceea nu e bine să: 
raționaţi cu. acela căruia i-e îrică noaptea; faceţi-l să stea, 
la întunerec şi fiți siguri că toate argumentele filozofice 
nu vor folosi cât acesta. Tinichigiii umblă pe acoperiș 

  

166) Sallwârk explică astfel pasagiul acesta: dacă nu ai nici 
un motiv de a te teme, fantazia ta rămâne liniștită; acuma însă este 
excilală, deci este ceva de care trebue să te temi. Ca să-și justifice . 
această exp.icaţie, el citează un pasagiu din scrisoarea lui Rous- 
seau călre Zeloy, în care. spune că a rămas până la vârsla 
înaintată cu teama. de o figură -ascunsă după o pânză, deşi 
altfel nu se temea de nimic nici noaptea. Pasagiul citat de Sall- 
wiârk se găsește în scrisoarea din 1770 (Opere complete ed. Auguis. 
Paris, 1825, vol. 27, pag. 195). 

167) Lucruri obișnuite 1 nu produc nici o pasiune,
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lără să amejească, iar acei cari sunt obişnuiţi să umble 
prin întunerec nu au teamă niciodată. . 

224. De aci se vede încă un folos al jocurilor ;de 
noapte. Ca să reuşească însă, recomand cât mai multă veselie. Nu e nimic mai trist decât întunerecul; nu vă. 
jincţi. copilul închis în temniță. Să râză când intră în în- 
tunerec, să râză iar când e să iasă; iar cât timp stă, 
ideea jocului pe. care-l părăseşte şi a aceluia pe care-l 
va reîncepe să-i gonească închipuirile fantastice pe cari ar putea:să le aibă. | - E 

25. E un moment în vieață, după trecerea căruia acel care mergea înainte dă înapoi. Simt că am trecut de acest 
moment. Incep, ca să zic aşa,. un“ drum nou. Vârsta ma- 
tură, al cărei gol încep să-l simţ, îmi readuce în minte dulcele timp.al copilăriei. Imbătrânind, devin copil şi-mi 
aduc aminte mai cu plăcere de ce am făcut la 10 ani 
decât la 30 de. ani. Iertaţi-mă, cititorilor, dacă-mi iau 

- câteodată exemple chiar din vieaţa mea, căci, ca să pot 
scrie bine. cartea aceasta, trebue s'o scriu cu plăcere. 

226. Eram la ţară în gazdă la un pastor 155) numit d. 
Lambercier 169). Aveam de tovarăş pe un văr mai bogat 
decât mine „care ştia că va moşteni o. avere mare, pe 
când eu „departe de tata, eram socotit ca un biet orfan: 
Vărul meu Bernard cra foarte fricos, mai ales noaptea. 
Râdeam aşa de mult de cl încât d. Lambercier, sălul de 
laudele mele, voi să-mi puie curajul la încercare. Intro 
seară de toamnă, foarte întunecoasă, îmi dete cheia bi- 
sericii şi-mi zise să mă duc. să caut în amvon biblia 

  

168) Preot protestant, | 
169) Rousseau era atunci sub ingrijirea unchiului său Ber- 

„ard, fiindcă tatăl său fusese „nevoit să-se exileza, Lucrul - acesta, 
il spune în confesiuni (Cartea I 1719—1723): „Tatăl meu a avut 
o ceartă „cu un domn Gautier, căpitan în Franţa. Acest Gautier, „obraznic şi laș, văzând că-i curge sânge din .nas;'acuză pe tatăl 
„meu că a scos sabia și l-a rănit. A fost vorba să-l închidă, dar 
„lalăl meu pretindea că trebue şi acuzalorul său sii fie închis pentru 
„aceeași vină. Această cerere nu i-a fost admisă şi de aceea a voit 
mai bine să se expatrieze pentru: restul vieţii”, 

.
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pe care o lăsase acolo: Ca să mă ambiţioneze, îmi spuse 
spuse şi câteva cuvine, aşa încât mi-era peste putinţă să! dau înapoi. | | 

227. Plecai fără lumânare; dacă aş fi avut, poate că cru şi mai rău. Trebuia să trec prin cimitir, Am trecut. cu curaj, fiindcă nu mi-a fost niciodată frică noaptea câtă vreme mă simțeam în aer liber. 
” 228. Deschizând ușa, mi sa părut că vin din boltă nişte sgomoâte ca niște glasuri; am simţit că mi se cam sdruncină holărîrea mea romană, După ce deschid bine 

ușa, dau să intru, dar d'abia fac câțiva paşi şi mă opresc. Intunerecul adânc ce domnea în golul cel mare al bisericii 
mă înspăimântă, simt că mi se ridică părul pe cap; mă dau înapoi, ies şi o iau la iugă tremurând. In curtea bisericii găsesc un câinc, Sulian, care gudurându-se pe. lângă mine, mă mai linişteşte. Ruşinat, mă întorc, după 
ce încereasem, în zadar, să iau cu mine şi pe Sulian. Trec repede pragul şi intru în biserică. Deodată mă cu- prinde din nou frica, dar așa de grozav încât m'am ză» păcii și, măcar că ştiam bine că amvonul e la dreapta, nu “Ştiu cum mă întorc, că-l caut tot la stânga; mă încure: printre bănci, numi mai dau seama unde mă aflu și neputând găsi nici amvonul nici ușa, mă cuprinde o teamă... „pe care n'o pot exprima. In fine zăresc uşa, izbulese 
să ies afară şi mă depărtez, ca şi la prima dată, hotărit să intru singur numai ziua, : | 

229. Mă întorc acasă. Când să intru, aud pe d. Lam- bercier râzând cu hohot. Socotesc 'că râde de mine şi ru- şinat nu îndrăsnosc să deschid ușa. In acest timp aud pe domnişoara Lambercier întrebând de mine şi spunând servitoarei să ia un felinar; iar d. Lambercier se gătea . să vie să mă caute, însoțit de curagiosul meu văr, căruia i Sar fi atribuit -apoi toată onoarea acestei expediţiuni. Deodată frica dinainte mi-a trecut şi am simţit acum frica de a nu mi se descoperi fuga. Alerg întrun suilet la biserică, tără să mă încurc, fără să pipăiu prea mult, ajung la amvon, mă urc, iau biblia şi mă cobor; în câteva sărituri ies afară din biserică, uitând să închid 
” 16.
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uşa; ajung în odaie; răsuilând greu, pui biblia pe masă, 
speriat, dar foarte bucuros că scăpasem de ajutorul ce-mi 

inat. | | 
Mă veţi întreba dacă povestesc această întâm- 
un „model de urmat și ca un exemplu de vese-: 

lie pe care.o cer la asemenea exerciţii. Nu; dar o dau ca să 
dovedesc că, dacă cineva. este înspăimântat de întune- 
merecul nopții, prin nimic nu se poate linişti mai bine, 
decât auzind într'o odaie vecină, pe mai mulţi cari râd 
şi stau de vorbă: liniștiți. Aș dori deci ca, în loc să-ţi 
petreci singur cu elevul tău,.să aduni seara mai mulţi 
copii veseli; apoi să trimiţi afară, nu numai câte unul, 
ci mai mulți împreună şi să nu rămâie niciodată. unul 
singur de tot sau să te încredinţezi dinainte dacă mar 

„Simţi o frică prea mare, _ “ 
"+ 231. Nu cunosc nimie aşa 'de folositor şi de. plăcut 
ca aceste jocuri, numai să „fie organizate cu pricepere. 
Aş face într'o sală mare-un fel de: labirint170) cu mese, 
cu fotolii, cu scaune, cu paravane. In încurcăturile ne- 
pătrunse ale acestui. labirint, aş aşeza, printre opt sau 
zece cutii cu păcăleli, şi o cutie la fel, însă plină cu co- 
feturi: aş spune în mod precis dar scurt în ce loc se gă- 
seşte cutia cea bună; aș da informaţii îndestulătoare .cu 
cari oamenii mai băgători de seamă decât copiii 11) ar 
pulea s'o deosebească; apoi după ce aş trage la sorți rân- 
dul micilor concurenţi, i-aşi trimite unul după altul până 
când culia cea bună ar fi găsită, iar găsirea aș face-o 
„destul de grea faţă de iscusinţa lor. 

232. Ia vedeţi pe micul Hercule 112) venind cu o cutie 

   

170) Labirint € luat în înţelesul primitiv din limba greacă: 
clădire cu săli multe prin cari nu poţi merge fără a te rătăci, 

171) Aci autorul 'puns nota următoare: „Ca să le exercitezi 
atenţiunea, spune-le în totdeauna numai lucruri pentru înțelesul cărora 
să aibă un interes simţit și prezent. Mai ales, să nu fie lungimi 
nefolositoare, nici cuvinte de: prisos. Dar observă să nu fie ne- . 
înțelese nici echivoce cuvântările tate”, 

172) Aci e zis în glumă. Hercule a fost un vestit erou din an- 
tichitalea greacă, * -
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în mână, mândru de expediţia sa. Pune cutia pe masă; o deschidem cu mare ceremonie. Par'că aud râsetele, hui- duielile vesclei cete când, în loc de cofeturile așteptate, găsesc, aşezațe foarte frumos pe mușchiu sau pe vată un gândac, un melc, un cărbune, o ghindă, un Nap, sau „altceva de felul acesta. Altădată într'o odae spoită de curând, se va pune aproape de zid o jucărie, un mic o- biect pe care va trebui să-l aducă cineva fără să atingă zidul. D'abia va intra cel care va aduce obiectul Şi, dacă! nu Sa putut ţine de condiţie, se 'vor observa pete albe pe pălărie, pe vârful pantalonilor, "pe poalele hainei, pe mâ- necă. Cred că am spus deajuns pentru ca să se înţeleagă spiritul acestor jocuri. Dacă. vreţi să vă spun prea mult, atunci nu mă mai citiţi. „A 233. Un om crescut astfel va avea noaptea, mai multe înlesniri decât ceilalţi. Având picioarele obişnuite să calce sigur în întunerec şi mâinile deprinse să pipăie- corpu- rile. dimprejur, va merge fără greutate prin cel mai mare întunerec. Imaginaţia, deprinsă cu jocurile de noapte din. copilărie, nu-şi va: făuri obiecte înspăimântătoare.: Dacă i.se_ va părea că aude râsete, va şti că inu sunt draci, ci râsetele. foştilor săi camarazi; dacă îşi va închipui o adunare de oameni, va şti că nu e un sabat 173), ci camera guvernorului său. Dacă noaptea îi va aduce numai amin- tiri plăcute, nu va fi îngrozit de ea. In loc să-i fie srică de ea, o va iubi. Va fi vorba de o expediţie militară? Va fi gata oricând şi singur şi cu trupa. Va intra în tabăra, lui Saul, o va străbate fără a se rătăci, va merge până la cortul regelui fără a deştepta pe. nimeni Şi va reveni fără a fi observat 174). £ nevoie să iei caii lui Rhessus 9175), 

173) Aci prin sabat (sabbat) se înţelege adunarea de vrăjitori cari lucrează după poruncile diavolului, , 
174) Aluzie la un cpisod din istoria vechiului Testament (I. Impărați cap. 26, vers. 7), Saul “urmărind pe David cu oștirea, acesta a intrat într'o noapte în lagărul lui Saul și chiar în cortul regesc, de unde a luat o suliță şi o cupă, pe cari i'le-a arătat a doua zi spre a-i dovedi că ar fi putut să-l omoare, - 
175) E vorba de un episod din Hiada, Cartea VI, Rhessus, 

, 

”,
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Adresează-te cu siguranță unui asemenea tânăr. Printre 
cei crescuţi alifel, vei afla cu greu un Ulise. 
„234. Am văzut că unii caută prin surprinderi să 
deprindă pe copii să nu le fie frică noaptea. E o metodă 
foarte greşită: ea produce tocmai efectul contrariu aceluia 
pe care-l urmărim, ba chiar face pe copii şi mai fricoşi. 
Nici rațiunea, nici obişnuința nu pot înlătura ideea unui 
pericol prezent pe care nu-l ştii nici cum va fi nici cât 
de mare va îi: ele nu pot înlătura nici teama sperieturilor 
pe cari le-a încercat adesea. Totuşi vei întreba: cum să-ți 
fereşti elevul de asemenea întâmplări? Iată sfatul cel mai 
bun mi se pare că sar putea da în această privinţă. Voiu 
spune lui Emil: „Ie afli în cazul unei apărări legiuite, căci 
cel care-ţi iese înainte nu-ţi dă timp să judeci dacă vrea 
să-ţi facă rău ori să te sperie şi, fiindcă s'a pregătit. de 
mai înainte, nu vei putea să scapi nici cu fuga. Deci 
apucă cu îndrăsneală pe cel care te surprinde noaptea, 
om sau animal, n'are a face; strânge-l, ține-l vârtos; dacă 
vrea să scape, dă fără să te uiţi şi, orice ar zice, sau ar 
face, nu da drumul până nu ştii bine ce este. Lămu- 
rindu-se lucrurile, vei afla poate că maveai de ce să te 
temi, dar acest chip de a te purta cu cei glumeţi îi va 
face, fireşte, să se cam astâmpere”.. 

Dacă: pipăitul este. simţul pe care-l exercităm |     
“principe trac, se dusese în ajutorul Troienilor, Oracolul spusese că 

„dacă caii săi vor pulea să bea apă din râul Xantos, Troia va fi 
scăpată, Grecii trebuiau: deci să fure caii. Pentru acest scop Ulise 
şi cu Diomede au intrat în tabăra lui Rhessus, l-au surprins, l-au 
ucis, și au dat foc taberei, astfel au putut să fure: caii şi să-i aducă 
în lagărul lor, Faptele sunt amintite şi în poema latină „Eneida” a lui 
Virgiliu. Eneas, unul din comandanții Troienilor, pleacă după căderea 
Troiei, şi după mai multe rătăciri ajunge la Cartagina, Aci Eneas își 
aminteşte de luptele din jurul Troiei (Cartea 1. vers. 469 şi urm.);: 

Vede prin lăcrămi un cort cu pânza ca iarna de albă, 
- Cortul lui Rhessus, pe care Tididul cel lacom de sânge 

„ Noaplea, Ja somnul: dintâi, cu multă 'njunghere-l prădase: 
 Roibii, prin flăcări,. i-aduce din lagăr și n:ci n'apucară 
Bieţii să guste din nutreţul din Troja nici. apă din Xanlos. i 

A (Trad. G. Coşbuc)



___29%3_: Cartea WU. 

mai mult decât pe celelalte, constatările sale rămân to- 
tuşi mai imperfecte şi mai grosolane decât ale celorlalte, 
fiindcă amestecăm continuu văzul, iar ochiul ajunge la. 
obiect mai înainte decât mâna şi de aceca spiritul no- 
“stru judecă numai după ochiu.. In schimb, constatările 
pipăitului sunt cele mai sigure tocmai fiindcă .sunt cele 
mai mărginite; ele, neputând să se întindă mai departe 
decâ: se pot întinde mâinile, îndreptează zăpăceala celor- 
lalte simţuri cari se aruncă departe asupra unor. obiecte. 
pe cari abia le zăresc, pe când pipăitul “ceeace ştie 

ştie bine. Adăogaţi la aceasta că putem, când voim, să 
unim forța muşchilor cu acţiunea nervilor şi astfel prin- 
tr'o sensaţie simultană să întărim aprecierea greutăţii şi 

“a solidităţii cu a temperaturii, a mărimilor, a figurilor. 
Pipăitul fiind, dintre simţurile noastre, cel care ne arată 
mai bine impresia ce fac corpurile străine asupra corpului 
nostru, este deci cel mai întrebuințat şi ne dă, fără nici 
o mijlocire, cunoştinţa necesară - pentru - conservarea 
noastră. 

"236. Dacă pipăitul exercitat poate să ție locul văzului, 
de ce nu ar putea să ție, până la oarecare punct, şi pe 
al auzului, întrucât sunetele produc în corpurile sonore 
niște tremurături cari se pot constata cu pipăitul? Punând 
mâna pe un violoncel putem, fără ajutorul ochilor şi 
urechilor, să deosebim, numai după cum vibrează şi tre- 
mură lemnul, dacă sunetul pe care-l dă seste grav sau as- 
cuțit dacă este dat de coarda cea subțire sau de cea groasă. 
Esercitându-şi cineva simţul acesta cu asemenea diferențe, 
sunt .sigur că cu vremea l-ar perfecționa în aşa chip încât 
ar putea să asculte o serie întreagă cu degetele. Admițând 
aceasta, e lucru lămurit.că sar putea vorbi surzilor de 
muzică, fiindcă tonurile şi timpurile, fiind primitoare de 
combinaţii regulate ca şi articulațiile şi cuvintele, pot îi 
considerate ca părţi ale cuvântului. 

237. Sunt cxerciţii”cari tocesc simţul pipăitului şi-l. 
fac mai greoiu; altele dimpotrivă, îl ascut Şi-l fac mai de- 
licat şi mai fin. Cele dintâi cer multă mişcare şi putere 
din pricina atingerii continue cu obiecte tari şi fac pielea
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tare, bătătorită și-i micșorează puterea de a simţi. Celelalte cer atingeri uşoare şi dese, astfel că spiritul, băgând mereu de seamă la: impresiuni ce se repetă necontenit, dobân- deşte înlesnirea de a judeca toate schimbirile lor. Această diferență se vede foarte lesne în întrebuinţarea  instru- mentelor. muzicale: Ppipăitul tare și strivitor 116) pe care-l cere violoncelul, contirabasul, chiar vioara, face degetele mai flexibile, dar le bătătoreşte extremităţile, Pipăitul po- trivit şi netezit al clavirului le face tot flexibile, dar în: același limp şi mai sensibile, Din acest punct de vedere trebue să preferăm. clavirul. | a :.* 238. Trebue ca. pielea să se învețe cu impresiile aerului și să poată suferi schimbările lui, pentrucă ea apără corpul. Afară de aceasta, m'aș voi ca mâna, dedată tot mereu .cu același fel. de lucrări, să: se învârtoşeze, nici ca pielea ci, devenită aproape osoasă, să piarză acea putere. deosebilă prin care ne face să cunoaştem corpurile cu cari se atinge şi, după felul acestei atingeri, ne dă câte» odată, pe întunerec, diterite feluri de tremurături. . „239. De ce elevul meu să aibă totdeauna sub picioare 0, piele de bou? ar îi vreun rău dacă propria sa piele i-ar. sluji drept talpă117)9 Se înțelege lesne că nu e de niciun folos ca pielea din această parte să-i fie delicată, ba poate câteodată să-i strice. Deşteptaţi la miezul nopții, în toiul iernii, când dușmanul vrea să intre în oraș, Gene- vezii şi-au găsit mai curând puştile decât pantofii. Dacă niciunul din ei war fi știut să umble cu picioarele goale, poate că- Geneva ar fi fost luată 178), 

    

176) care striveşte, bălătoreşie pielea. „+ 177) Adică: dacă ar umbla cu picioarele goale, 175) Aluziune Ja o întâmplare din istoria Genevei, In seco- lul XVI această mică republică era în luptă cu ducatul JSavoici, care voia să-şi întindă Slăpânirea peste Geneva, “Ea a scăpat de a îi supusă, dar cu mari greutăţi şi cu multe riizboaie, Un episod -al acestor vremuri turburate este atacul dat de trupele ducelui Carol Emanuel de Savoia contra Gencvei în noapiea de 24 spre 22 Decem- brie 1602. Lovitura era cu atât mai primejdioasă cu cât era dată Tără vreo declarație de războiu şi în mijlocul iernii. Pe atunci Ge-
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„ Să pregătim totdeauna pe om împotriva întâm- 
plărilor neprevăzute. . Dacă. Emil aleargă. dimineaţa, în 
orice anotimp, cu picioarele goale prin casă, pe scări, în 
grădină, eu nu-l cert, ci fac tot ca el, având numai grijă 
să nu fie sticlă pe unde calcă. Voiu vorbi îndată. despre 
lucrul manual şi despre jocurile de acest fel. Acum spun că 
e bine să înveţe a face paşii cari înlesnese mișcările corpu- 
lui şi să ia, în orice alitudine, o poziţie firească şi solidă; 
să știe să sară în depărtare şi în îriălțime, să se .urce pe 
un. arbore, să sară peste un zid, să-şi poată găsi totdeauna 
echilibrul; toate mişcările şi. gesturile” lui: să: fie :ordo- 
nate după legile ponderaţiunii, înainte ca stâtica 179) să i 
le fi explicat. După modul cum îşi pune piciorul pe pă- 
mânt şi cum îşi; ține corpul pe picioare, să simtă dacă 
stă bine sau rău. O ţinută sigură e totdeauna graţioasă 
şi atitudinile cele: mai hotărite sunt şi cele, mai elegante, 
Dacă aş îi profesor de danţ, m'aș face loate maimuţă- 
riile lui Marcel180), lucruri bune pentru. țara în care le 
face; ci, în loc de a ocupa pe elevul meu tot-cu sărituri, 

neva avea ziduri întărite, -Peste aceste ziduri se găteau să sară sol- 
daţii din Savoia, dar păzitorii au dat alarma, Genevezii au sărit din 

somn au luat armele şi i-au respins, ca po 
179) Statica “este o parte a mecanicei care se ocupă de.studiul 

echilibrului corpurilor. Se zice că un corp este în echilibru când toate 
forţele cari lucrează asupră-i se nculralizează şi pare astiel că corpul 
nu sufere influenţa nici unei forţe, îi i 

180) Celebru profesor de danț la Paris. Cunoscând bine lumea 
în. care trăia; se arăta extravagant de șiretenie şi dădea artei sale 
o importanță pe care ceilalţi se pretăceau că:o găsesc :ridicolă, 
dar în realitate îi arătau cel mai mare respect. Astăzi se vede încă 
în altă artă tot atât de îrivolă, cum un actor face pe grozăvul și pe. 
nebunul şi izbuteşte tot aşa de bine. Această “metodă ce totdeauna 
sigură în Franţa, Talentul adevărat, mai simplu şi mai puţin înşe- | 
lător, nu reuşeşte, Modestia este aici virtutea celor proşti (Nota au- 
torului). Sallwirk adaogă că acest Marcel s'a încumetat să formuleze 
o „leorie îilozotică, zicând că poate cunoaște după mers şi ţinută 
caracterul și naționalitatea unui om. EL zice “că întrun “menuet” 
(joc obişnuit în Franţa mai ales pe acele vremuri) găseşti de 
toale. Rousseau pare să facă aluzie la o :comedie,' care pune pe 
scenă minunăţiile “lui Marcel, Lumea a iluerat la reprezentație după
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l-aş duce la poalele unei stânci şi i-aş arăta ce atitudine trebue să_ia, cum să-și ție corpul şi capul, ce mișcări să lacă, cum să-şi așeze aci picioarele, aci mâna, pentru a putea să urmeze cu ușurință cărările povârnite, glodu- roase, anevoioase și cum să treacă din colț în colț atât la. suit cât și la coborit. L-aş face mai bine să se în- lreacă cu căprioara decât să danțeze ca un baletist dela Operă. 
E 

241. Pe când Pipăitul concentrează operaţiile sale în jurul onului, văzul întinde pe alc sale cât poate mai departe. Din. pricina aceasta constatările văzului sunt în- şelătoare. Dintw”'o ochire omul prinde jumătatea orizon- tului său. Se poate să nu se înşele el în asemenea mul- țime de Sensaţiuni simultane şi de judecăţi pe cari le pro- voacă acestea? De aceea, din toate simţurile noastre, văzul e cel mai supus greşelii, tocmai fiindcă se întinde mai departe și, apucând cu mult înaintea celorlalte; operaţiile “sale .sunt prea repezi şi prea întinse pentru ca să poată ti rectificate de ele. Mai mult, chiar-iluziunea perspectivei ne €e necesară ca să ajungem a cunoaște întinderea şi a-i | compara părțile. Fără aparențe false, mam vedea nimic în depărtare, fără grădaţiile de mărime şi de lumină, nam putea aprecia distanțele sau, mai bine zis; War e- xista distanțe pentru noi. Dacă din doi arbori deopotrivă de mari, unul ar îi aşezat la o sută de paşi mai departe de “noi şi l-am vedea tot aşa de mare ca pe unul care ar fi departe numai la zece pași, atunci am socoti că se află unul lângă altul. Dacă am vedea dimensiunile tuturor obiectelor în adevărata lor măsură, atunci nu ne-am da seama de spaţiu şi tot ce e înaintea noastră ar fi așezat pe acelaşi plan înaintea ochiului nostru. . 
| 242. Văzul nu poale: judeca mărimea obiectelor şi depărtarea lor decât printr”o singură măsură: deschiderea 

  

ce râsese în deajuns de piesă. Marcel se plânge lui Rousseau asupra modului cum a vorbit despre dânsul; dar acesta răspunde că a râs mai. mult de tonul grav cu care-și debita opiniile,
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unghiului pe care-l fac cu ochiul nostru. Această des- chidere este un efect simplu al unei cauze compuse și de aceea judecata pe care ochiul o provoacă în noi lasă cau- zele particulare nedeterminate sau este greşită. In adevăr, cum pot distinge numai cu:privirea dacă unghiul sub care văd un obicet mai niic decâl altul e mic, fiindcă primul obiect 'este în realitate mai mie ori pentrucă e mai. de- . părtat? , Sa | e 
„243. Trebue deci să urmăm aci o metodă contrarie celei precedente. In loc de a ne mulțumi cu o simplă sen- sațiune, să o repetăm, so verificăm prin alta, 'să con- - trolăm vederea prin: pipăit, să ţinem în loc impetuozilatea celui dintâi simţ prin mersul greoiu Şi regulat al ce- luilalt. Dacă nu ne obișnuim să făcem aceasta, vom avea aprecieri foarte ncexacte, Cu o simplă privire nu putem judeca precis nici înălțimile, nici lungimile, nici adânci- mile, nici depărtările. Şi dovadă. că nu e atât vina :sim- țului însuși, ci a lipsei de deprindere, este faptul că in- ginerii, arpentorii, arhitecții, zidarii, pictorii au în ge- here un ochiu mult mai sigur decât al nostru. şi apre- ciază distanțele cu mai multă justeţă, pentru că meseria lor le dă o experiență pe care noi nu căutăm so dobân- dim; ei înlătură nchotărîrea unghiului prin aparențele cari o însoțesc și cari determină mai exact pentru dânşii va- portul între cele două cauze ale acestui unghiu. | 
244. E totdeauna uşor să facem pe copiii să-şi. miște corpul fără prea multă siorțare. Sunt o mie de chipuri ca să-i facem să măsoare, să cunoască, să aprecieze dis- tanțele. Iacă un cireş foarte înalt: cum să culegem cireşele? Ne putem sluji de scara hambarului. Iacă un râu Jat: cum să-l trecem? Dacă am pune 0 scândură din curte, - o să ajungă ca dela un țărm la altul? Am voi să pnscuim. în șanțurile castelului, stând la fereastră: cât de lungă trebue să fie undiţa? Aş vrea să fac un leagăn între aceşti doi arbori: ne-ar ajunge o frânghie de doi coţi? Mi se spune că în casa cealaltă odaia noastră va fi de 25
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picioare pătrate 181), crezi că o să ne fie deajuns? Va fi 
nai mare decât asta? Ne e tare foame; iată două sate: 
în care vom ajunge mai curând să mâncăm? elc,182, . 

„245. Era vorba: să.se deprinză cu alergatul un copil 
greoiu şi leneş, care: nu se apuca de bună voie de un a- 
“semenea exerciţiu, nici de altul, măcar că cra destinat. 
să fie militar, Nu ştiu cum îi. intrase în cap că un om 
de rangul său nu trebue să facă nimic nici să știe niniie 

„Şi .că noblețea. trebue să-i ţie loc de braţe, de picioare 
“Şi de 'orice fel de „merit, Se înțelege că chiar cu meşte- 
şugul lui Chiron153), ar “fi fost greu să faci dinb'un a- 
semenea gentilom un Achile iute de picioare 184). : Greu- 
tatea. mea. era și mai-mare, pentrucă nu: voiam să-l si- 
desc prin nimic; nici: îndemnuri, “nici făgăduieli, nici" a 
Meninţări, nimic Nu-:puteam întrebuința; nu voiam să 
provoc în el nici emulaţiunea, nici dorința de a se-distinge. “Cum dar să-l. fac-să alerge fără să-i spun nimic? Să alerg 
eu, ar îi fost un mijloc: puţin sigur şi cu oarecari nea- - 
junsuri.. De! alttel era vorba ca din acest exercițiu să 
scot şi oarecare: învăţătură pentru el, să stabilesc un fel 
de acord între judecata lui şi între corpul lui care avea 
Să urmeze după această judecată. Iată cum am făcut eu . 
în împrejurarea: aceasta. - Ei 

246: Mergând să mă preumblu cu el după masă, luam 
câte odată în buzunar două prăjituri din acelea cari îi 
“plăceau mult: mâncam fiecare câte una şi. ne întorceam 

  

181) Piciorul patrat era o veche măsură „de suprafaţă. In Franța echivala cu 10 decimetri patraţi și jumătate, 
! 182) “Sallwuirk observă că Formey se plânge despre acest repetat îndemn la foame, a - . 
„183) Persoană din mitologia greacă. Chiron - era unul din „centauri:. Centaurii erau nişte ființe jumătate cai 'jumărate oameni, El era. foarte iscusit şi foarte învăţat. Achille, vestitul erou din poezia “greacă; a fost elevul acestuia, | 

184) Achille, cel mai însemnat dintre eroii grâci din Iliada „lui Omer, avea, între alte însușiri, şi accea de a alerga cu multă ușurință, a 

«
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foarte mulţumiţi 165), Intro zi băgă de seamă că aveam trei prăjituri. EL ar fi mâncat bucuros şease lără să se supere. Se grăbi să mănânce repede pe a sa ca să-mi - ceară pe a treia. II refuzai zicându-i că aş putea so mănânc cu sau că' am putea s*o împărți, dar aş vrea mai bine să o dăm unuia din cei doi băieţi de colo care ra ști să alerge mhi iute. Ii chem, le arăt prăjitura şi le spuiu condițiunea. Atâta aşteptau. Puiu prăjitura pe o piatră mare, care trebuia să fie capătul drumului: hotă- rîm pe unde să alerge: ne așeziim lângă piatră şi, după ce dăm semnalul, amândoi băicțaşii pornesc; învingătorul ia prăjitură şi o niănâncă fă ră nicio milă în faţa celui învins şi în faţa privitorilor. o 
„247. Petrecerea aceasta făcea mai mult: decât pră- - jitura; dar la început n'a prins şi wa produs niciun e- fect. Nu m'am supărat şi nici-nu mam grăbit; educaţia . copiilor este: o mescrie în care trebue să ştii pierde. timpul pentru a-l pulea câştiga. Urmam preumblările noa- stre. Adesea luam trei prăjituri, câte odată patru și, din când în când, dam una sau chiar două pentru cei ce se luau la întrecere. Premiul nu era mare, dar cei ce luptau “pentru el nu erau ambiţioşi. Cel care izbutea era lăudat, sărbătorit; lotul se făcea cu. mare pompă. Peniru ca să produc mai multă mișcare şi să mărese interesul, mării locul de alergat şi primii mai mulţi: concurenţi. D'abia in: trau în locul de întrecere, şi loţi”trecătorii se opreau să-i privească: chemiările, strigătele, aplausele îi. însufleţeau. Câteodată vedeam pe domnișorul meu tresărind, sculân: du-se în sus strigând când vedea pe unul că x aproape 

    

185) Aci autorul pune nota următoare: „E vorba: de preumblare la câmp, . Preumblările în oraşe sunt primejdioase pentru. copiii. de amândouă sexele. Li se desvoltă vanitatea şi dorinţa de a fi admiraţi, ” La Luxembourg, la Tuileries şi mai ales la Palais Royal (grădini ves- tite din Paris pe vremea autorului; cea de a treia nu mai există astăzi) se deprinde tinerimea' din Paris să se arate obraznică şi în- crezută şi astfel să fie huiduită şi urâtă în toată Europa”, Se
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să ajungă ori că întrece pe altul. Acestea erau pentru 
cl ca nişte jocuri olimpice 186), 

248. Câteodată concurenții înșelau; se opreau între 
ci, se trânteau ori își aruncau pietre în drum. Aceasta 
nva silit să-i despart şi să-i pun să plece din puncte di- 
terite, dar de o polrivă de departe de ţintă. Se va vedea 
îndată însemnătatea acestei măsuri, căci trebue să lratez 

„această afacere arătând cele mai mici amănunte. 
„2849, Plictisit să vadă mereu mâncându-se sub ochii 

săi prăjilurile cari îi plăceau așa de mult, domnișorul meu 
băgă de seamă că poată să folosească la ceva o bună 
alergătură şi, fiindcă vedea că are şi el două picioare, 
să se încerce în ascuns. Mă făceam că nu văd nimic, dar 
înţelesei că meșteșugul meu izbutise. Când s'a socotit destul 
de tare.— și lucrul acesta' i l-any citit în gând — se 
prelăcea că stărueşte să-i dau prăjitura care rămânea. 
Nu vreau, el stăruește și, cu oarecare supărare, îmi zice 
în fine: „Bine, pune-o pe piatră, fixează drumul ce tre- 
bue făcut și vom vedea”. — „Cum? îi zic râzând, un ca- 
valer ştie să alerge? O să-ţi faci poită de mâncare şi no 
să ai cu ce să ţi-o mulțumeşti”. Inţepat de gluma mea, 
se sileştc şi ia premiul, mai ales că fixasem drumul scurt . 
şi înlăturasem pe cel care alerga mai bine. Primul pas 
era greu de făcut; de aci încolo, se înțelege că mi-a fost 
ușor să-l fac a stărui în deprinderea sa. I s'a desvoltat 
lesne gustul pentru. acest fel de exerciţiu şi curând a 
ajuns să fie sigur de învingere, fără favoare şi cât de 
lung să fi fost drumul. 

250. Afară de acest folos, am mai dobândit altul, 
la care nici nu mă gândisem. La început când izbutea, 
rar, să ia premiul, îl mânca totdeauna singur, cum făceau 
şi concur enţii săi. După ce se obişnui însă cu izbânda, se 

„făcu generos, împărțind adesea cu cei învinși. Am putut 

  

186) Jocurile olimpice erau nişte vestite jocuri obişnuite la 
- Grecii cei vechi, Să făceau alergări pe jos-şi cu trăsurila, „lupte între 
atleți, aruncări cu discul, ş. a.
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asticl să fac o constatare de morală şi am priceput. care 
este adevăratul - principiu al generozităţii. 

251. -Urmând să însemnez punctele de unde aveau 
să plece deodată diferiţi concurenţi, am stabilit fără să 
bage el de seamă, distanțe inegale, astfel că unul având 
să străbată un. drum mai lung de. cât altul pentru ca să 
ajungă în același loc, era nedreptăţit în mod vădit. Deşi 
lăsam pe elevul meu Să-și aleagă drumul, el nu ştia să 
se ioloscască de înlesnirea ce voiam să-i fac. Fără să 

„se uite cât e de mare depărtarea, cl alegea totdeauna dru- 
mul cel mai îrumos; astfel, ştiind dinainte cum are să 
facă, îmi sta în mână să-i dau prăjilura sau nu. Aceasta 
slujea la mai multe scopuri. Voiam să-l fac să bage de 
seamă deosebirea între drumuri; dar, deși era de obiceiu. 
foarte moale, -era însă foarte viu când se juca şi javea 
aşa de mare încredere în mine: încât cu foarte multă 
greulate l-am făcut să observe că îl înșelam.- In fine, 
cu toată zăpăceala lui, am reușit. EL na ţinut de rău... 
I-am .zis: „De ce te plângi? când dăruese ceva, nu -sunt 
stăpân să slabilese condiţiile? Cine te sileşie să alergi? 
ţi-am lăgăduit să fac toate drumurile deopotrivă? şi nu 
erai liber să alegi? Mergi pe cel mai scurt, nu te oprește 
nimeni. Nu vezi că vreau tocmai să te favorizez Şi «că: 
inegalitatea de care ie supari îţi vine în ajutor, dacă - 
vrei să te foloseşti de ca?” Era foarte lămurit: a înţeles, 
şi ca să poată face alegerea a ivebuit să se „uite cu multă 
atențiune. Intâi a fost vorba să numărăm pașii, dar mă-- 
sura paşilor unui copil se face încet Şi cu greşeli, :şi afară 
de acestea, căutam să înmulţesc întrecerile în aceeași zi; 
astfel, de oarece petrecerile acestea ajunsese un fel de 
pasiune, se socolea mare pagubă să se piardă vreme. 
cu măsurarea drumului: în loc de a-l străbate în fugă. 
Vioiciunea- copilărească nu se împăca lesne cu o pro- 
cedare înceată şi au trebuit să se deprinză! cu toţii 
să vază mai bine și să preţuiască depărtarea după ochi. 
Atunci nu mi-a fost greu. să. desvolt această deprindere. 
După câteva luni de încercări şi de greșeli îndreptate, a 
ajuns să-și exerciteze aşa de bine vederea într'aceasta,
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încât dacă îi propuneam să pui o. Prăjilură pe vreun obiect depărtat, măsura dislanța cu privire 'tot așa de bine ca şi cu lanțul unui gcometru. : . , „252. Din toate simțurile, vederea se desparte mai greu de judecăţile minții; de aceea irebue multă vreme ca să te înveți.a vedea. Trebue multă vreme să com- pari vederea cu pipăitul pentru ca so 'deprinzi a raporta în mod exact ligurile -şi distanțele: fără pipăit, fără miş- care, cei mai buni ochi din lume nu ne-ar putea da nici o idee despre întindere. Pentru o stridie, universul întreg trebue să fie un punct și, chiar dacă ar avea o minte omenească, tot aşa l-ar vedea. Numai mergând, pi- păind, numărind, măsurînd dimensiunile, numai aşa a- jungi- a le preţui. Dacă însă ai măsura mereu, simţul, lăsându-se pe seama instrumentului, mar dobândi nici o justeță. Nu «e bine nici ca copilul să treacă deodată dela măsură la preţuire; trebue întâi, urmând să compare - parte cu: parte ceeace nu poale compara dintro dată, să subslilue măsurilor precise niște măsuri după - apre- cierea lui şi în loc să măsoare mereu cu mâna să se de- prinză 'a măsura cu ochii. Aș vrea totuşi ca primele sale observări să fie veriticate prin măsuri reale, pentru: ca să-şi îndrepteze greșelile şi dacă văzul îi dă o aparenţă falsă, să ştie a o îndrepta prin judecată, Măsurile na- lurale sunt aproape aceleaşi în toate părţile; paşii omu- lui, lungimea braţelor, înălțimea lui. Când copilul voiește a prețui cât este de înalt un cat dintro casă, guvernorul - său îi poate servi ca termen de comparaţie; dacă pre- fueşte înălțimea unei clopotnije, o va compâra cu casele; "dacă vrea să știe lungimea unui drum, să numere în câte ceasuri îl străbate; însă de un lucru să se țic tol- deauna socoteală: toate “aceste comparații să le facă el Singur, iar nu să le facă altul pentru el. 
„253, Deprinzându-se cineva să aprecieze depărtarea şi mărimea corpurilor, învaţă să cunoască şi figurile lor “şi- chiar să le imite, căci în fond, această imitație e ba- zală pe legile prespectivei şi nu poţi judeca întinderea de departe, dacă nu te conduci, întru câtva, fără să
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ştii, de aceste legi. Copiii, cari prin firea lor sunt imitatori, 
încearcă toţi să deseneze. Aș vrea ca elevul meu să cullive 
această artă nu atât pentru arta însăși, cât pentru ca 
să-şi deprinză ochiul și să-și facă mâna flexibilă. Eu nu 
urmăresc să-l- fac să știe cutare ori culare exerciţiu, ci 
să, dobândească perspicacitatea privirii şi buna deprin- 
dere a corpului care se capălă prin acest exerciţiu. De 
aceea nit-i voiu da un profesor de desen, căci acesta l-ar 
pune să imite niște imitaţiuni şi să deseneze după de- 
senuri. Nu vreau să aibă alt profesor decât natura, nici 
alt model decât obiectele 157). Vreau să aibă sub ochi 

- originalul însuși, iar nu hârtia care-l înfăţişează; să schi- 
țeze o casă după o casă, un arbore după un arbore, un 
om după un om; astiel se va deprinde să observe bine 
corpurile şi. înfăţişările lor şi nu va lua drept imitațiuni 
adevarate niște imitaţiuni false şi convențonale. L-uy 
opri chiar de a desena din memorie, adică în lipsa obiec= 
telor, până când, prin observaţiuni dese, nu-şi imprimă 
bine în imaginaţie înfăţişările exacte ale lucrurilor, căci . 
mă teni ca nu cumva, punând în locul. lucrurilor ade- 
vărate niște figuri bizare şi fantastice, să piarză cunoş- 
lința proporţiunilor şi gustul frumuseţilor naturii. 

254. Ştiu bine că, în modul acesta, va mâzgăli multă 
vreme fără să facă nimic cum se cade, că târziu va 
pulea să prinză eleganța contururilor şi -trăsătura uşoară 

-a desenatorilor, că niciodată poate nu va deosebi efec- 
tele pitoreşti și nu va avea bun gust; în schimb va do= 
bândi o privire mai justă, o mână mai sigură, o bună 
cunoaştere a adevăratelor raporturi de mărime şi de îi- 
gură dintre animale, plante și diteritele corpuri din natură ă, 
în fine va, Îi pălruns de jocul perspectivei. Tocmai a- 
ceasta an voit să fac, căci intențiunea mea nu este să-l 
văd că ştie imita obiectele, ci că le cunoaște: vreau mai 

187) Ideea desenului de pe natură aplicaţă chiar din ela 
sele primare este astăzi admisă în multe ţări. In Franța sa in- 
trodus în programul învățământului primar în anul -1909, iar la 
noi în 1910. . | 

!
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bine să-mi arate cu siguranță o frunză de acant și să. desemneze rău un capilel 188). 
255. In acest exercițiu, ca şi în toate celelalte, nu oblig pe elevul meu să lucreze singur. Ca să-i fac ocu- paţia mai plăcută, o împărtășesc necontenil cu el. Nu Vreau să se ia la întrecere cu altcineva decât cu mine Şi aceasta fără întrerupere şi fără primejdie pentru cl: -Ocupaţiunile sale vor .deveni interesante, dar. pisma nu -se va naște între noi. Voiu pune mâna pe creion ca şi el; la început îl voiu întrebuința cu aceeași stângăcie ca Şi cl. Chiar dacă aş fi un Appelles 189), nvaș arăta ca „Şi un. mâzgălitor. Voiu începe desenând “un om, cum fac servilorii pe ziduri: o linie pentru fiecare braţ, o linie pentru fiecare picior şi degete mai Sroase decât braţul. Târziu vom băga de seamă, ori unul ori altul, această "disproporţie: vom observa. că - piciorul are grosime şi aceaslă grosinie nu «e deopotrivă de sus până: jos; că braţul are-o lungime hotărilă în raport cu corpul, etc. In sensul acesta, voiu merge alături de sl sau îi voiu lua - așa de puţin înainte încât îi va fi ușor să mă ajungă A — 

188) Acantul (popor. Pălămidă) plantă spinoasă, care are frunze foarte frumoase,- a inspiral încă din antichitate pe artişti şi de aci 

Archuts 
2 

Capitel corintian Frunză de acant 

  

“sa născut ornamentul . care formează caracterul principal al capi- telului corintian, 
' , 2189) Appelles, vestit pictor din Grecia veche (sec. IV în. de Hristos), 

. pi
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şi adesea să mă întreacă. Vom avea vopsele, pensule: 
vom încerca să imităm coloarea şi toată înfăţişarea obiec- telor ca şi conturul lor. Vom colora descnuri, vom picta, 
vom mâzgăli; dar în toate mâzgăliturile noastre vom 
spiona. natura; nu vom face nimic decât sub ochii mae- -strului 190), , | 

| 256. N'aveam cu ce să împodobim odaia; acum am 
găsit1*0. Pun în ramă desenurile noastre; pun deasupra 
sticle frumoase ca să nu le mai atingem şi văzând că rămân în starea în care le-am lăsat, să aibă fiecare in- teres de a şi le. îngriji. Le aşez în ordine jur împrejur, 
-Hiecare desen repetat de douăzeci, de treizeci de ori şi 
fiecare exemplar arătând progresul autorului din mo- 
mentul în care casa este un simplu patrulater inform 
până când faţada, profilul, proporțiile, umbrele sunt date cu cea mai mare exactitate. Această gradaţiune ne oferă 
mereu lucruri interesante pentru noi, ciudate poate pentru „alții, şi ne serveşte drept un neîncetat îndemn spre mai bine. Desenurile cele dintâi, cele mai grosolane, au rame | “mai strălucitoare, aurite, care le dau mai multă impor- tanță; când imitaţiunea ajunge mai exactă și desenul e cu adevărat bine făcut, atunci îi pun un cadru negru doarte simplu: aceste lucrări mau nevoie de altă po- 
doabă străină şi ar fi păcat să. răpeşti din atențiunea ce se cuvine obiectului însuși prin ceeace-i pui împrejur. Aslifel, fiecare dintre noi doreşte să aibă onoarea ca- „drului simplu şi când unul vrea să-şi arate disprețul 
pentru un desen al celuilalt, îl. osândește a fi pus în, cadru aurit, Poate că înt”'o zi acest lucru va ajunge ca proverb penlru noi şi vom. admira cum ştiu de bine să se judece unii oamenii așezându-se în asemenea cadru. 957. Am spus că geometria nu e pentru copii; dar 
< vina noastră. Nu vrem să pricepem că metoda ce ni se 
polriveşte nouă nu li se potriveşte lor, că, dacă noi ne 

  

190) Aci el înțelege că maestrul e natura, Vezi şi $ 211, (Nola "dui Sallwirk), | 
191) Vezi $ 64.
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invoim cu arta de a raționa, lor le place arta numai de 
a vedea. In loc de a le da- metoda noastră, am face mai 
bine -s'o luăm pe a lor; căci noi învăţăm geometria. 

„uiiga= prin imaginaţie şi raţionament. Enunţi propozi- 
- țiunea şi trebue să imaginezi demânstraţia, adică să 

aleg din propoziţiunile Șliute pe aceea față de care a- 
ceasta este o consecvență şi din toate consecvenţele cari 
se pot scoate din aceeași propozițiune, să alegi tocmai 
pe aceea de care e vorba. o „ 
„258. In acest chip cel care arc raționamentul exact, 

dacă nu are nici spirit inventiv, trebue să fie scurt. Şi 
ce urmează de.aci? In loc de a ne face să găsim noi, de- 
monsiraţiunile, ni le dictează; în loc să ne: învețe să 
raţionăm, raţionează profesorul pentru noi și ne exer- 
citează -numai memoria. | 
„259. Desenaţi figuri exacle, combinaţi-le, puneţi-le 

una peste alta, cercetaţi raporturile dintre cle; veţi găsi 
toată -geometria elementară, mergând din observație în 
observație, fără ca să fie vorba nici de definițiuni nici 
de probleme, nici de vreo altă formă de demonstraţie 
decât simpla suprapunere. In ce-mă privește, nu am 
nicidecum de gând să învăţ po Emil geometria, ci el 
să mi-o arate; voiu căuta raporturile și el le va găsi, 
căci eu voiu căuta în aşa fel ca să-l fac să le găsească. 
De exemplu, în loc să mă servesc de un compas ca să 
fac un cerc, îl voiu face cu un vârit ascuţit legat de o 
sfoară pe care so învârtese împrejurul unui cuiu. După 
aceasta, când voiu voi să compar razele între dânsele, 
Emil va râde de mine şi mă va face să înțeleg că dacă 
învârtesc acelaş fir întins nu se pot produce distanţe 
ncegale. Se | 

E 260. Dacă vreau să măsor un unghiu de 60 grade, 
descriu din vâriul unghiului nu un arc, ci un cere întreg, 
fiindcă cu copiii nu trebue să lași mimic subînţeles. 
Găsesc că porțiunea cercului cuprinsă între cele - două 
laturi ale unghiului este a şasea parle a cercului. După 
aceasta, descriu din acelaşi vâri un cere mai mare și gă- 
sesc că al doilea are este tot a șasea parte din cercul său.
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Descriu un al treilea cere concentric 1%) “asupra căruia fac aceeaşi probă și urmez aşa cu alle cercuri până când Emil mirat de prostia mea, îm spune că fiecare arc, mare sau mic, cuprins între laturile aceluiaşi un- ghiu.va fi totdeauia a Şşeasea parte din cercul său, etc. Ajungem astfel la întrebuinţarea raportorului. 261. Pentru a dovedi că unghiurile formate de .a- i ceeaşi parle a unei linii drepte sunt egale cu două un- ghiuri drepte, se descrie un cerc. Eu, dimpotrivă, fac așa ca Emil să observe aceasta întâi în cere și apoi îl întreb: „Dacă ai scoate cercul și ai lăsa liniile drepte, unghiurile şi-ar “schimba! mărimea? ete”. 
262. In predarea Seometriei, exactitatea figurilor nu e ţinută destul în seamă; “se fac presupuneri şi se pune Preţ pe demonstraţiune. Pentru noi, dimpotrivă nu va ii niciodată vorba de demonstrațiune. Grija noastră cea mai mare va fi să tragem linii foarte drepte, foarte exacte, cu adevărat egale; să facem un patrat perfect; să tragem un cerc cu adevărat rotund. Pentru a verifica exactitatea figurii, o vom examina prin toale. proprielăţile ei sen- sibile; aceasta ne va da prilej să descoperim în fiecare zi alte proprietăţi necunoscute: încă. Vom îndoi cele două semicercuri prin diamelru, jumătăţile patratului prin dia- gonală. Vom compara aceste două figuri pentru a vedea la care se potrivesc mai bine conlururile şi prin urmare care e mai bine făcută. Vom cerceta dacă aceeași ega- litate de împărţire se găsește la paralelograme, la tra- peze, ete. Câicodată vom încerca să prevedem succesul unei experiente înainte dea o face, vom căuta moti- vele, etc. E 

263. Pentru elevul Meu, geometria "este meşteşugul de a întrebuința bine linia și compasul şi nu o va con- funda cu desenul, pentru care nu va întrebuința nici unul din aceste instrumente. Linia şi compasul vor fi închise bine și mu i se vor da decât Tar și pentru puţin 

  

192) Expresia de cere poate. însemna şi suprafața şi linia care o închide. Acj e vorba de a] doilea înţeles, adică de circumferenţă. 
7 

”
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timp, ca să ni se înveţe să mâzgălească. Câteodată vom 
putem să luăm figurile noastre la preumblare şi să vor- 
him de ce am făcut sau de ce vom avea de făcut.. 

„261. Nu voiu uita niciodată că am văzut la Turin un 
tânăr, pe care în copilărie îl învățase raporturile dintrie 
conlururi şi dintre. suprafețe, dându-i să aleagă în fie- 
care zi dintre: prăjituri cu figuri geometrice pe cele izo- 
perimetrice. Micul mâncăcios își însuşise toată arta lui 
Arhimede ca să afle în care prăjilură va avea mai mult 

„de mâncat19%). - . 
. t . ” 

209. JCând 'un copil se joacă cu mingea cu pene 19), 
îşi eSerCilă ochiul şi braţul la exactitate; când lovește 
o siârlează, îşi mărește forța, dar nu învaţă nimic. Am 
întrebat adesea de ce nu se dau copiilor aceleaşi jocuri 
de adresă ca adulţilor: mingea 19%),- ghiuleaua 19%), biliar- 
dul, arcul, instrumente muzicale? Mi sa răspuns că unele 
din aceste jocuri sunt mai presus de puterile lor, iar 
pentru altele nu le sunt încă formale membrele și or- 
ganele. Socotesc neîntemeiate 'aceste argumente: copilul 
mare înălțimea bărbatului și cu toate: acestea poartă haine 
  

  

193) In ed. din 1835 figurează aci nola următoare: „Se :nu- 
mesc figuri izoperimelrice “acelea. ale căror contururi sau circum- 
ferențe sunt egale în lungime. Dintre toate, cercul are suprafaţă 
mai mare; copilul alegea prăjituri cu formă circulară”. 

194) JMingea cu pene traduce printi'o perifrază cuvântul francez 

NA 

volani. E în realitate, 9 jumălate de minge de plută, în care sunt 
înfipte pene'e, cum arată îigura. 

„ 195) Alingea traduce îr. paume. E vorba de un joc practicat 
în Franţa: mingea se aruncă dela o grupă Ia alta cu racheta sau cu 
mici ciomege, ca la jocul oineî. Tot mingea este cuvânt românesc 
care corespunde vorbei franceze ballon: minge mare de piele sau de 
cauciuc, care se aruncă cu: mâna sau cu piciorul în diferite jocuri). 
: 196) Ghiuleaua traduce cuvântul fr, mail, care iînsemnează 
bățul cu câre se loveşte ghiuleaua la un anume joc ce se prac- 

„lică la cei, 

  

7
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ca ale lui. Nu înțeleg să se joace cu bile pe un biliard 
înalt de 'un metru1%); mu înțeleg să-şi piarză vremea 
în casele de joc, nici să i se dea în mâna lui mică o: 

  

A rachetă 198), cu care să svârle mingea; dar” să se joace 
într'o sală în care sar putea păzi ferestrele, să se serve 
întâi de miște mingi moi; primele lui racliete să fie 
de lemn, apoi de piele, apoi de vână de bou, după des- 
vollarea ce va lua el. Preferiţi mingea cu pene, pentrucă 
"oboseşte mai puţii şi nu e primejdioasă. 

Tocmai aceste motive nu sunt întemeiate. Jocul acesta 
este'un joc de femei; dar şi acestora li se întâmplă să alerge 
după minge ori s'o lovească în sbor. Pielea lor albănu e desti- 
nată să se învineţească de lovituri şi de aceea clenuvor să fie 
lovite în obraz. Noi însă, cari suntem făcuţi pentru a 

„Îi voinici, socolim că putem izbuti întaceasta fără nici 
o greutate? Şi cum vom îi în stare să ne apărăm la ne 
voie, dacă nam fost atacați niciodată? Jocurile. în cari 
poţi fi neindemânatec fără nici un neajuns, se joacă 
totdeauna cu puţină băgare.de seamă: o minge cu pene 
care cade nu face rău nimănui; dar nimic nu-ţi des- 
morțeşte braţele aşa bine ca nevoia de a-ţi păzi capul, 
nimic nu-ţi agereşie ochiul ca nevoia de a-ţi feri ochii: 
Să alergi dela un capăt al unei săli până la celalt, să 

apreciezi sborul unei mingi cât timp e încă în aer, so 

  

197) Autorul se exprimă prin cuvântul picior („trei picioare”) 
Piciorul era o veche măsură întrebuințată la Francezi egală cu 
33 centimetri. _ i : 

198) Rachela este un auxiliar al jocului de mingi introdus 
dela Englezi la Francezi şi apoi la noi (Lawn-tennis). E ca o lo- 

  

pălică având partea lată formată diutr'o plasă închisă de un 
cerc de lemn. :
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arunci cu putere şi cu siguranţă: ăsemenea jocuri ser- vesc mai puţin omului format şi mai mult ca să formeze pe om 199), 
266. Muşchii unui copil se zice că sunt prea moi. E adevărat că au mai puţină putere, dar sunt mai fle- xibili; braţul lui "este slab, dar, oricum, este un braţ şi poți să faci cu el, în marginea puterii lui, tot ceeace faci cu «el, în marginea puterii lui. tot ceeace faci cu o. altă maşină de același fel. Mâinile copiilor mau nicio adresă, dar tocmai aceasta vreau eu s'0 dobândească. De- sigur că un adult care ar fi tot “aşa de puţin “exercitat ca ei ar avea tot aşa de puțină adresă. Nu: putem 'cu- noaşte întrebuinţarea organelor moastre decât după ce ne-am servit de ele. Numai o experiență îndelungată ne "învaţă să me folosim de noi înşine şi această experienţă este adevărata învățătură despre care nu putem zice nici- odată că am început-o prea de vreme. 

267. Tot ce se face se poale face. E un lucru foarte obișnuit să vezi copii îndemânateci şi desghețaţi cari au în membrele lor aceeași agilitate ca un om format. Mai totdeauna prin bâlciuri vezi copii făcând gimnastică, mergând în mâini, sărind, jucând pe frânghie. Ani de- arândul, trupe de copii au atras atențiunea spectatorilor dela comedia italiană prin baleturile lor 200).: Cine n'a auzit vorbindu-se în Germania şi în Italia de trupa de pantomimă a celebrului Nicolini?201). Văzut-a cineva: că acești. copii au mișcări mai puţin desvoltate, atitudini mai puţin grațioase, auzul mai puţin just, danţul mai. 
CL 
199) Adică sunt mai mult jocuri peniru copii şi tineri, 200) Comedia italiană era un tealru în Paris în acel timp. Incă din sec, XVI începură să vie în Franţa trupe de actori ita- lieni cari jucau diferite piese. In sec. XVIII era la Paris o trupă numeroasă susținută chiar de guvern. Ea a avut o mare strălucire "în vreme de peste 60 de ani sub “numele de Comedia ilaliană. Din vremea aceea a și rămas numele unei strade din Paris „a Ita- lienilor”, . ” „ 201) O trupă de. copii, vestită, se vede, pe acea vreme, dar acum uitată, 

|
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puțin uşor decât dănţuitorii formaţi? dacă degetele lor 
sunt groase, scurte” -şi puţin . mobile, mâinile lor 
grăsuțe- şi puţin făcute pentru a apuca bine ceva, îm- 
piedecă aceasta pe unii copii a scrie sau a desena în 
ârsta în care alții nu ştiu încă să: ție în mână creionul 
sau tocul? Parisul întreg îşi aduce aminte de acea mică 
engleză care la vârsta de 10 ani făcea minuni la clavir 202), 
Am văzul pe fiul unui magistrat, 'un băicţaș de S ani, 
pe care îl urca pe masă la sfârşitul prânzului, ca pe - 
o stalue, l-am văzut cântând dinir”'o vioară aproape cât 
el de mare și punând în mirare chiar -pe artiști prin 
execuţiunea sa2%), | n 

268. Acest exemplu și o sută de mii altele mi se 
pare că arată -că lipsa de aptitudine a. copiilor pentru 
exerciţiile noastre este închipuită şi că, dacă -ci nu reu- 
şesc într'unele, pricina e că nu i-am deprins niciodată. 

269, Mi se va zice că recomand în privinţa corpului 
o cultură înainte de vreme pe care o critic -în „ce pri- 

„veşte spiritul copiilor. Deosebirea e foarte mare, căci 
progresul întriuna este numai aparent pe când în cca- 
laltă este real. Am arătat că spiritul pe care par copiii 
că-l au nu-l au în realitate. De altfel, trebue să ne gân- 
dim toideauna că exerciţiile de cari vorbesc sunt și tre- 
buc să fie numai jocuri, adică o îndreptare uşoară şi 
voită a mişcărilor. pe cari le cere natura lor; trebue să 

a 

    

202) Nu am aflat numele acelei copile. Nici nu ne-ar sluji 
mult să-l cunoaștem, căci și în timpul nostru se pot găsi asemenea 
cazuri. Intr'una din ediţiile sale, Rousseau a adaos o notă - în. care 
spune că a văzut şi un băiat de 7 ani făcând acelaşi lucru, țE pro-: 
Dabil aluziune la marele muzicant Mozart, care în adevăr îm anul 
1764 în vârstă de 8 ani a venit la Paris şi a..dat 'concerte.ila curia în Versailles, ._ ” E 

203) E. vorba de Boisgelou. In Marea Enciclopedie franceză 
găsim la numele acesta reprodus pasagiul de aci din. Enul şi ni 
“se spune că, în adevăr, între 1737 și 1506 a trăit în Franţa un 
violonist vestit Paul Boisgelou, care a fost un talent Limpuriu, 
care a fost militar şi apoi — ocupat cu muzica,. publicând tratate 
leoretice şi câteva compoziţii. EL era fiul lui Frangois de Boisgelou, membru în marele consiliu,
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fie aria de a varia jocurile lor pentru a le face mai 
plăcute fără ca vreodată prin silă să le schimbăm în 
muncă. Cred că nu-i mici un joc din care să nu se poată 
scoale vreun îel de învăţătură, și chiar dacă nu Sar 
puiea, sunt mulțumit dacă” ci pelrec fără niciun ne- 
ajuns şi dacă timpul trece, căci cine : urmăreşte pro- 
gresul copiilor nu trebuc să se gândească la prezent, 
ci la viitor. Din contră, dacă îți propui numaidecât să-i 
înveţi un lucru sau altul, oricum ar proceda cineva, 
este peste putință să reușească fără constrângere, fără 
supăpai şi fără plictiseală 20:), 

70. /Cecace am zis despre cele două simţuri a căror 
întrebiițare este mai deasă şi mai însemnată, poate. 
servi de exemplu despre modul de a exertita pe celelalte. 
Vederea şi pipăitul se aplică deopotrivă la corpurile 
în repaos şi la corpurile curi se mișcă; dar numai” miş- 
carea aerului poate să atingă auzul, și această mișcare 
o fac numai corpurile cari se mișcă; deci dacă totul ar 
sta în repaos n'am auzi niciodată nimic. De aceca noap- 
tea când noi ne mișcăm numai cât voim și ne putem... 
teme de corpurile cari se mişcă, lrebue să avem urechea 
deprinsă şi să putem “judeca, după sensaţia ce avem, 

„dacă corpul care o produce este mare sau mic, depărtat sau 
apropiat, dacă mișcarea lui este violentă sau slabă. Miş- 

„carea aerului poate produce ecouri cari să repete sensa- 
țiunca și să ne facă să socotim că corpul care face sgo- 
mol sau dă un sunet este în altă parte decât acolo 
ande este în realitate. Into câmpie sau într”'o vale, 
dacă pui urechea la pământ, auzi glasul oamenilor şi 

    

  

204) Ideea de a învăţa pe copil fără constrângere o aflăm dela 
“Platon încoace.la mulţi teoreticiani ai educaţiei. Platon zice, vor- 
vorbind despre învățătura artimeticei: „Copiii vor „începe jucân- 
„du-se să se exerciteze în mici calcule anume inventate pentru cc. 
„Li se va da să împartă între dânșii, sau egal sau ncegal, mere 
„Ori coroane; li se va da, în exercițiile de joc, locuri cu soț sau 
„fără soţ, etc.”, Locke are între „Observaţiile” sale o secţiune, a 
XXIII-a. întilulată: „Nu trebue. să sileşii pe copii să se ocupe cu lucruri pe cari să le învețe”,
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pasul cailor cu mult mai departe decât dacă stai” în picioare. . | E 
271. Fiindcă am comparat” vederea cu pipăilul, e bine să o comparăm şi cu auzul, pentru a.şti care dintre cele două impresiuni, “plecând deodată dela acelaşi: corp, va ajunge mai curând la organul său 205). Când vezi focul unui tun, poți încă să te păzești de lovitură, dar ând ai auzit zgomotul nu mai ai limp, căci bomba a şi sosit. Poţi socoti cât e de departe locul unde se Pro- duce tunetul după limpul care trece de când ai văzut lulăcrul şi până când auzi sgomolul tunetului. Faceţi pe copil să cunoască toate aceste experiențe. Să le facă Singur pe acelea cari-i sunt la îndemână şi să le gă- sească prin inducțiune pe celelalte; dar vreau de o sută de ori mai bine să nu le știe decât să i le spună învă [ătorul său. o | 

272. Avem 'un, organ care corespunde auzului: este „vorbirea; m'avem unul. care să corespunză vederii şi nu putem exprima .colorile ca sunetele. Avem deci un mij- loc mai mult pentru a culliva: pe cel dintâi, exercitând 
   

  

organ, tiv şi organul pasiv unul prin. altul. - 2173. mul are trei feluri de glasuri: glasul vorbirii artic > Şlasul cântăreţ sau melodios şi glasul patetic sau accentuat, care dă expresie pasiunilor şi însulle- țeşte cântecul şi vorba. Copilul are, ca şi omul, aceste trei feluri de glasuri, fără să ştie a le potrivi ca el; are şi el râsul, ţipătul, plânsul, exclamaţia, semătul, dar nu ştie să amestece infloxiunile acestora cu celelalte două feluri de glasuri. O muzică periectă este aceea care reu- nește mai bine aceste lrei glasuri. Copiii sunt incapabili „de 0 asemenea muzică şi cântecul lor nu ce niciodată „ însuileții. De asemenea, în glasul vorbirii ci nu au accenţ.: ţipă, dar nu acceniuează; iar, precum cuvântările lor au puţin accent, tot asemenea e puţină energie în vocea lor 20%). Elevul nostru va avea vorbirea simplă, pentrucă 

  

205) 'Adică la organul cu care percepem acea impresie. 206) In unele ediţii este cuvântul accent, întrebuințat singur,
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pasiunile sale nu sunt încă deșteple și nu vor amesteca 
glasul lor cu glasul lui. De aceea nu-i daţi să recite roluri 
de comedie nici de tragedie, nici nu-l învăţaţi să de- 
clame. Nu va şti niciodată să dea tonul potrivit unor 
lucruri pe cari nu le poate înțelege şi nu va putea ex- 
prima sentimente pe cari nu le-a -avut niciodată. 

274. Invăţaţi-l să vorbească simplu, clar și să arti- 
culeze bine, să pronunţe exact şi fără afecţiune, să cu- 
noască 'şi să urmeze accentul gramatical și prozodia 20), 
să pună destulă putere ca să. fie auzit, dar să nu puie 
mai multă decât trebue, defect obişnuit la . copiii cres- 
cuţi în colegii 208); să. nu fie nimic de prisos. 

275. De asemenea, în cânt, faceti să aibă vocea justă, 
egală, îlexibilă, sonoră, urechea sensibilă la măsură şi la ar- 
monie, dar nimic mai mult. Muzica imitativă şi teatrală nu e 
pentru vârsta lui. N'aş vrea să cânte vorbe; dacă ar vrea 
să cânte, aş căuta.să-i fac anume cântece, potrivite pentru 

„vârsta lui şi simple ca şi ideile lui. 

276. Se înţelege bine -că, devreme ce m'am arătat 
aşa de puţin grăbit ca să-l învăţ să citească scrisul, nu 
mă voiu grăbi mai mult ca să-l învăţ să citească mu- 
zica. Să depărtăm de spiritul lui ceeace cere o atenţiune 
prea susținută şi să nu ne grăbim a-i ocupa spiritul cu 
semne convenționale. Aceasta, trebue s'o mărturisesc, 
prezintă oarecari dificultăţi; căci, dacă cunoştinţa note- 
lor se pare că e tot aşa de puţin necesară pentru a şti 

să cânţi cum este cunoştinţa literelor. pentru a şti să 

Sallwiârk: observă că în altele este într'o parte a frazei accent, în 
alta energie. Am adoptat această citire, părîndu-mi-se mai potrivită. 

207) Prozodia este o adunare de regule cu privire la cantitatea 

silabelor, Aci pare a însemna regulele versificaţiei, 
208) Cuvântul colegii era obișnuit în ţările franceze spre a 

numi şcolile secundare. în genere. Şi la noi până la legea din 1864 
era tot acest termen, care s'a înlocuit piin gimnaziu și liceu. Azi în 
Franța se întrebuinţează numele de liceu pentru şcolile secundare 
de băieţi întreţinute de stat şi cel de colegiu pentru școlile se- 
<undare întreținute de comună, cari sunt inferioare. ?
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vorbeşti, este totuşi o deosebire, pentrucă vorbind noi exprimăm ideile noastre: proprii, iar cântând exprimăm numai pe ale aliuia. Deci pentru a le exprima trebue să le citim. 
” „277. Dar, mai întâi, în loc de a le citi, copilul poate să le auză, şi un cântec se prinde mai bine cu urechea decât cu ochiul. Afară de aceasta, ca să ştiii bine muzica, nu € deslul să o exprimi, trebue să o compui şi acestea amândouă trebucse învăţate împreună, fiindcă altfel mo ştii. niciodată bine 209). Deprindeţi pe micul vostru cân- lăreț să facă întâi traze bine închegate, bine cadențate; apoi să le lege între ele printr'o modulațiune foarte simplă; în fine să însemnsze diferitele lor raporturi printi”o punc- tuaţiune corectă, ceeace se face prin alegerea nemerită a cadențelor şi a pauzelor 210), Feriţi-vă mai ales de orice cântec ciudat, de palelic şi de ceeace cere expresiune deoscbită. Căutaţi melodii “clare şi Simple cari să ră- mâie în tonalitate, şi cari să indice aşa de lesne „armonia “încât să i se poală da un acompaniament fără. greu- tate; căci pentru a se forma vocea şi urechea, : copilul trebue să cânte numai însoțit de clavecin 2), 278. Pentru a arăta mai: bine sunetele, le articulăm pronunțându-le; de aci obiceiul de a solfegia cu anumite silabe 212). Pentru a deosebi: treptele gamei, trebue să PI 

209) Sallwârk adaogă că aceasta era „credința răspândită în secolul XVIII, Astăzi, în cursul primar se” învață muzica fără cu- noștința chiar a nolelor; dar se înțelege că e vorba numai de cânt coral. 
. | 210) In dicţionarul său muzical, Rousseau esplică verbul a punctua prin următoarele cuvinte: „a face alternativ lungi Şi scurte nişte note cari în mod natural sunt egale” (la vorba: Pointer,, 211) Instrument de muzică cu coarde și cu clape care Scamănă cu pianul şi care Sa întrebuințat înainte de a se fi construit a- cest instrument, 

i 212) Rousseau în dicţionarul său muzical (la vorba: soljer) zice. „A solfia însemnează ca, în acelaşi timp “în care intonăm sunete, că pronunțăm şi silabele gamei cari le corespund. "Cu acest exer- cițiu încep aceia cari învață muzica pentru ca ideea acestor diferite silabe unindu-se în mintea lor cu a intervalelor corespunzătoare,
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dăm nume şi acestor trepte şi diferiților lor termeni ficși. 
Din această pricină se dau nume intervalelor şi se în- 
trebuințează . literele - alfabetului ca să se arate clapele 
clavecinului şi notele gamei. C şi A -arată sunetele fixe 
invariabile, totdeauna date de aceleaşi clape. Do şi La 

sunt altceva. Do este totdeauna tonica unui mod major 

sau medianta unui mod minor. La este totdeauna tonica 
unui mod minor sau a şasea notă a unui mod. major. 
Astfel literele arată termenii, neschimbaţi ai raporturilor 

din sistemul nostru muzical; iar silabele arată termenii 
corespunzători ai acelorași raporturi în diverse tonalități. 
Literele arată clapele clavirului, iar silabele treptele mo- 

dului. Muzicanţii francezi au încurcat aceste deosebiri 
întrun chip foarte ciudat: au. confundat înţelesul sila- 

belor cu înţelesul literelor şi, făcând întrun mod inutil 
să fie două semne pentru clape, mau mai lăsat pentru 

coardele tonurilor. Pentru ei do şi C sunt tot acelaşi 
lucru, ceeace nu e adevărat și nu poate să fie, căci a- 
tunci la ce ar servi C? De aceea felul lor de a solfegia 
este peste măsură de greu fără a îi de vreun folos, fără 

a da spiritului o ideie clară, de vreme ce, prin această 

metodă, silabele do şi mi, de exemplu, pot să însemneze 
și o terță majoră şi una minoră şi una mărită sau mic- 
şorată. Prin ce fatalitate ciudată, ţara în care se scriu 
cele mai frumoase cărți despre muzică este tocmai aceea 
în care această artă se învaţă mai greu? 

279. Să urmăm cu elevul nostru o procedare mai 

simplă şi mai lămurită, să-i arătăm numai două moduri 

ale căror raporturi să fie totdeauna aceleaşi şi totdeauna 

arătate prin aceleaşi silabe. Și când cântă din gură și 
când cântă cu un instrument oarecare, să ştie să-şi stabi- 

lească modul său după fiecare din cele 12 tonuri cari îi 

aceste silabe să le ajute a-şi aminti intervalele”. Mai departe arată 
că Grecii aveau patru silabe sau patru. nume de nole (ie, fa, the, 
iho); că Guy d'Arezzo (sec, X), a înlocuit acest tetracord printr'un . 

exacord întrebuințând silabele ul, re, mb fa, sol, la. Silaba «si 
sa întrebuințat mult mai târziu, în secolul XVII.
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pot servi ca bază şi, fie că modulează în D, în C, în 
G, etc, finala 'să fie totdeauna. do sau la, după mod. ? 
Cu acest chip va înțelege totdeauna ce-i spuneţi, rapor- 

„turile esenţiale ale modului pentru-a cânta just vor fi 
totdeauna prezente în mintea sa; execuțiunea va îi mai 
clară şi progresele mai repezi. Nu e nimic mai ciudat 
decât ceeace numesc Francezii a solfegiă nalural, prin 
aceasta depărtezi ideea obiectului pentru a pune în loc. 

- una streină care nu face alta decât să te rătăcească. 
E foarte firesc să solfegiezi prin transpoziţiune când mo- 

„dul este transpus 213), | 
Dar am vorbit prea mult despre muzică. Predaţi-o 

cum veţi voi, numai să fie totdeauna o distracţie. 
„280. Ne-am lămurit bine despre starea corpurilor 

streine în raport cu corpul nostru, despre greutatea lor, - 
despre înfăţişarea şi coloarea, despre soliditatea şi mă- 
Timea lor, despre depărtarea şi temperatura lor, despre 
repausul și mișcarea lor. Am văzut de cari dintre ele 
să ne apropiem sau pe cari să le” depărlăm; am văzut 
cum trebue să învingem rezistența lor sau ce rezistenţă 
să le punem împotrivă pentru ca să le împiedecăm de 
a ne face rău; dar nu e destul: corpul nostru propriu 
Sslăbește neîncetat, are irebuință să fie mecontenit re- 

„parat. Deşi avem facultatea de a schimba alte corpuri 
în substanțe proprii ale corpului nostru, alegerea mu 
este un lucru indiferent: nu orice lucru este un aliment pentru om; 'apoi, dintre substânţele cari ar putea să 
fie, unele sunt potrivite mai mult, altele mai puţin, după 
constituțiunea corpului său, după clima în care trăieşte, 
după temperamentul său particular şi după felul de traiu pe corgşi-l impune siluațiunea sa. E 
(fs) Am muri de foame sau ne-am oirăvi, dacă, 

pen Ca să alegem alimentele cari ni se poirivesc, ar 

  

213) Toată discuţia aceasta asupra notaţiunilor muzicale se explică prin faptul că Rousseau s'a ocupat mult cu muzica şi a propus chiar un sistem personal de a scrie notele, Aci chestiunile sunt expuse pe scurt şi nu cu destulă claritate, căci el are scrieri speciale în. cari le tratează pe larg.
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trebui să așteptăm ca experiența să ne înveţe -a le cu- “noaște şi a le alege; dar bunătalea providenţei, care a făcut ca plăcerea ființelor sensibile 'să fie instrumentul conservării lor, ne înştiințează prin ceeace este plăcut la gust despre cecace se potriveşte stomacului nostru. 
“Nu există pentru om medic mai Sigur de cât propria sa poită de mâncare şi, dacă consideri pe om în starea sa primitivă, sunt sigur că atunci alimentele pe cari le 
socotea mai plăcute erau și cele mai priincioase pentru 
sănătatea lui. a i | 

282. Mai mult, Creatorul nu numai că are grijă să ne indestuleze trebuințele pe cari ni le dă el, dar ni le îndestulează şi pe acelea pe cari ni le facem noi singuri 
și pentru ca dorința să fie totdeauna lângă trebuinţă, a făcut ca gusturile noastre să se schimbe şi să se pre- 
facă după modul nostru de traiu. Cu. cât ne depărtărn 
mai mult de starea naturală, cu atât pierdem din gustu- - rile naturale, -sau, mai bine zis, obiceiul se face a doua 
natura, pe care o aşezăm aşa de bine în locul celei dintâi 
încât nimeni dintre noi nu mai are cunoştinţă despre 
aceasta. o 

283. Urmează de aci că gusturile cele mai naturale 
trebue să fie şi cele mai simple, căci acestea se schimbă 
mai lesne, pe când, după ce se ascut şi se aţâţă prin fan-, 
tazia noastră, iau o formă care nu se mai schimbă. 
Omul care nu s'a deprins să trăiască într”o anumită ţară 
se va învăţa fără greulate cu obiceiurile oricărei ţări, dar 
locuitorul unei ţări. anumite nu poate să trăiască în alta. 

284. Lucrul acesta mi. se pare adevărat pentru toate 
simțurile şi mai ales pentru ;guslul propriu zis. Ceaj 
dintâi hrană a noastră este laptele şi numai. treptat 
ne învăţăm cu mâncările cari. au gust sărat ori acru; 
la început ele ne.sunt nesuferite. Fructele, legumele, 
ierburile şi în fine oarecare carne îriptă fără mirodenii, 
fără sare, acestea au fost lucrurile de mâncare ale pri- 
milor oameni 214). Când un sălbatec bea pentru prima 

  

214) Să se vază Arcadia” lui Pausanias. şi bucata tradusă din
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oară vin, se strâmbă şi îl aruncă, ba chiar printre noi acela care a trăit până la 20 de ani fără să guste bău- turi fermentate mu se mai poale învăța cu ele. Am fi cu toții abstinenți, dacă nu ni. sar fi. dat vin în copilărie. In fine, cu cât gusturile sunt mai simple, cu atât sunt mai universale, te desgustă mai ales bucatele complicate. S'a văzut vreodată cineva căruia să nu-i placă apa sau pâinea? Aşa a stabilit natura; așa trebue să fie regula noastră. Să facem pe copil să-și păstreze gustul pri- mitiv cât se poate mai mult: hrana sa să fie comună şi simplă; cerul gurii să-i fie deprias mumai «u gusturile slabe şi să nu-și facă un gust exclusiv. e „285 Nu cercetez aci dacă acest 'mod de a trăi este “mai sănătos sau nu; nu privesc lucrul aşa. Mi-ajunge să ştiu că este mai conform cu natura şi că-se poate potrivi lesne cu oricare alt mod de traiu. Greşesc, după părerea mea, acei cari susțin că trebue să deprinzi copiii cu mâncări de cari se vor folosi când vor fi mari. De ce hrana să fie aceeași când felul de traiu este aşa de deosebit? Un om istovit de muncă, de griji, de storţări, -are nevoie de mâncări întăritoare ca să dea noi puteri creerului; un copil care se joacă mereu şi al cărui corp creşte are nevoie de hrană îndestulătoare care să-i pro- ducă mult chy1215). Apoi, omul format are situațiunea sa, ocupaţiunea sa, casa sa; dar cine ştie ce soartă va avea copilul? In orice lucru, să nu-i dăm ceva așa de hotărit încât să-i fie greu să-l, schimbe la nevoie. Să: nu-l facem să moară de toame în altă ţară ori să târască. după el totdeauna un bucătar francez, nici să zică vre- odată că numai în Franța se poate mânca bine, Iată, între parenteze, o laudă foarte glumeaţă! In ce: mă pri- veşte, zic tocmai dimpotrivă că numai Francezii nu știu 

    

Plutareh şi pusă mai departe, (Nota autorului), In Pausanias „Că- lăuza - prin Grecia”, despre Arcadia se vorbeşte în cartea VIII, A 4215) Chylul reprezintă una din transformările pe cari le iau alimentele în cursul digestiunii. Este un lichid alb (la om și.]a carnivore), ”
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să mănânce, fiindcă le trebue o artă aşa de iscusită 
pentru ca să facă bucatele lor bune de mâncare. 

286. Dintre diferitele noastre sensaţiuni, ale gustului, de 
obiceiu, ne impresionează mai mult. Sar părea că ne intere- 
săm mai de aproape. de substanţele cari vor intra în sub- 
slana noastră decât de cele ce vor rămânea numai în ju- 
rul nostru. Mii de lucruri sunc indiferente pentru pipăit, 
pentru auz, pentru văz, dar aproape nimic nu. este in- 
diferent pentru gust. Apoi, activitatea acestui simț este 
cu totul fizică şi materială: e singurul care nu spune 
nimic imaginaţiei sau cel puţin în sensaţiile lui ima- 
ginaţia intră mai puţin, pe când imitaţia și imaginaţia 
adaogă adesea o parte morală la impresiile celorlalte sim- 
țuri. De. aceea, în genere, oamenii cu inimă delicată şi 
doritoare de destătare;-cu-caraclerul- pasionat” și îi adc- 
tăr sensibil, „cari suit lesri6 nişcaţi prin celelalte sin 
luri, sunt cu Lotul liniştit în ce priveşte gustul. Dar din 

y această” împrejurare, care pare a 'arăia că. gustul este 
inferior celorlalte şi care face să fie oarecum vrednică 
de dispreţ înclinarea spre el, cu trag, dimpotrivă, con- 
cluziunea că mijlocul cel mai potrivit peniru a conduce 
pe copii este mâncarea. E mult mai bine să te adresezi 
lăcomici decât vanităţii lor, pentrucă cea dintâi este o 
pornire nalurală, care se ține de simțuri, pe când cea- 
laltă este opera opiniei, supusă capriciului oamenilor 
şi la tot felul de abuzuri. Lăcomia este pasiunea copi- 
lăriei; nu poate să ţie piept înaintea allcia; la cea mai 
mică concurență, dispare. Credeţi-mă, copilul prea re- 
pede va înceta .să se gândească la ce mănâncă Şi când 
inima îi va fi prea ocupată nu: se va mai gândi la cerul 
gurii. Când va fi mare, inii de sentimente puternice vor 
înlocui lăcomia şi-i vor aţâţa vanitatea, căci această din 
urmă pasiune este singura care profită de celelalte şi 
care la sfârşit le înghite pe toate. Am examinat câte- 
odată pe oamenii cari dau importanță bucatelor bune, 
cari se gândesc dimineaţa, cum se deşteaptă, la ce vor 
mânca peste zi şi cari .pot să descrie un prânz cui
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mai multă exactitate decât descrie Polibiu o luptă 216), 
Am găsit că toţi acești pretinşi oameni erau niște copii 
de 40 ani fără vigoare şi fără stăruință, fruges consu- 
mere nati?i?). Lăcomia este vițiul celor cari mau altul 
mai nobil. Lacomul are sufletul în cerul gurii; e făcut 
numâi ca să mănânce și, cu desăvâ ârșire incapabil, «e 
la locul său. numai la masă şi nu ştie să judece decât 
felurile de bucate. Să-l lăsăm, fără părere de rău, cu a- 
ceastă ocupaţiune; i se potriveşte. mai bine” decât alta 
şi e mai Dine şi pentru noi şi pentru el. 

287. Liste o' temere puţin serioasă să te gândeşti că 
lăcomia ar putea să se înrădăcineze în sufletul unui 
copil capabil de- ceva. Copilul 'se gândeşte numai la 
ce mănâncă: adolescentul mu. se mai gândeşte de loc, 
orice este bun, căci are alte ireburi. Cu toale acestea m'aş 
voi să se întrebuințeze fără 'socoteală un mijloc aşa de 

| josnic, nici ca cinstea de a face o faptă frumoasă să se 
plătească cu -o bucată bună. Dar nu văd de ce nişte 
exerciții pur corporale mar avea o răsplată materială şi 
sensibilă, de vreme ce sunt, sau trebue să fie, numai. 
jocuri şi petreceri nebunatice. Dacă un copil din Ma-. 
jorea 218), văzând iun coş întrun pom, îl dă jos-cu o 
lovitură de praştie, nu e drept ca cl să se folosească, 
şi un prânz bun să-i pună la loc. forţa pe care a pierdut-o 
ca să-l câștige 219). Dacă-un tânăr Spartan, riscând să | 
dobândească 0 sută lovituri de biciu, să strecoară într'o 
bucătărie și fură o vulpe vie; dacă o duce în haina sa 
şi e sgâriat, mușcat, sângerat; dacă, de ruşine, ca să 
nu fÎie surprins, sufere să-i sfâșie carnea, fără să -cli- 

216) Polibiu: istoric grec, care însă a trăit mult la Roma şi 
a scris mult despre istoria Romanilor (210—125 în. de Ir). 

217) Născuţi pentru a mânca produsele Pământului, fructe, 
(Ioraţiu, Epistole, „Cartea I. Epist. 2-a vers. 27). : 

218) Una din insulele - Baleare, aşezată în Marea Mediterană 
la răsăritul peninsulei Iberice, Aparține Spaniei. 

219). Aci autorul, pune: nota următoare: „Sunt multe ve eacuri” 
de când locuitorii din Majorca au pierdut aceste obiceiuri, Aşa era 
în, vremea când prăştiaşii lor erau celebri”, 

17 

pă
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pească, fără să țipe, nu e drept ca el să se folosească - în sfârșit de prada sa şi să mănânce după ce a fost mâncat 22), O masă bună nu trebue să fie niciodată o recompensă; dar de ce mar fi câteodată urmarea unor silințe pe cari şi le-a dat cineva pentru a şi-o procura? Emil nu privește prăjitura pe care am pus-o pe piatră * ca Tăsplată pentrucă a alergat bine; „știe numai că sin-, gurul'mijloc de a avea prăjitura este să ajungă înaintea altuia. | | 
288. Acestea nu sunt în. contrazicere cu maximele pe cari le spuneam adineauri despre simplicitatea bucatelor: 

pentru a aţâţa pofta de mâncare copiilor nu e vorba să le exciţi sensualitatea, ci numai să o salisfaci și aceasta se dobândeşte .cu lucrurile cele mai obişnuite, dacă nu ie sileşii să le rafinezi gustul. Ei au necontenit poită de mâncare, fiindcă cresc, şi aceasta este un condiment sigur care înlocueşte pe celelalte. Fructe; lăpturi, vreo pâine ceva mai aleasă şi cu deosebire meșteșugul de a le întrebuința cu măsură: iată cu ce poţi duce armate de copii până la capălul lumii, fără să le dai gust pentru lucrurile iuți nici să le toceşti cerul gurii. Aa 
289. O dovadă că nu e ceva firesc ca omul să mă- 

nânce carne este indiferența pe care o arată copiii pentru bucatele acestea şi faptul că vor mai bine hrană vege- tală, lăpturi, prăjituri, fructe. Se cuvine mai ales să nu stricăm “acest 'gust primitiv şi să nu facem pe copii 
mâncători de carne: dacă nu pentru sănătatea lor, măcar 

220) Această povestire se găsește în Plutarch, (Vieaţa lui Ly- curg cap. 18). Acesta zice (dep traducerea lui C. .„Aristia, Buc. 1857: „Copiii când fura se ferea' foarte tare a nu se da pe faţă, încât se zice că unul furând odată un puiu” de vulpe, apoi înfăşurându-l strâns în vestmântul său şi, sfâşiindu-se cu dinţii şi cu ghiarele „de acea fiară, a răbdat şi a preferit să moară ca să nu se dea de îur (hoţ). Educaţia - spartană, — cel Puțin aşa cum o arată Plu- tarch și alţi scriitori din vremea lui, când însă Sparta nu mai era un stat independent — avea ca. principiu să facă pe tineri a suporta durerea corporală, foamea şi setea, căldura şi îrigul, fără măcar a murmura. Housseau, în mai multe -locuri în scrierea de faţă, vorbeşte cu admiraţie despre această educaţie. Vezi cartea I $ 16, 
N 
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, A pentru caracterul lor, căci, oricui Sar explica, este ; Sigur că cei cari mănâncă multă carne sunt mai cruzi ! Şi mai fără milă decât ceilalți oameni. Această ob- ! Servare se potriveşte în toate locurile şi în toate tim- purile. Barbaria engleză este cunoscută 221). Gaurii 222), sunt, dimpotrivă oamenii cei mai blânzi. Toţi sălbatecii sunt cruzi şi la aceasta nu-i îndeamnă obiceiurile lor, ci numai hrana. Se duc la războiu ca la vânătoare și se. poartă cu oamenii 'ca şi cu urşii. In Anglia măcelarii nu sunt primiţi ca. martori, nici hirurgii 2%). Criminalii cei mari, ca să se facă mai aprigi la omor, beau sânge 224), Omer arată pe Ciclopi, cari mâncau carne, ca niște oameni îngrozitori, iar pe Lotofagi ca un popor aşa de dulce încât dacă stai cu ei câtva timp îţi uiţi şi țara ca să trăieşti întwa lor 225), e 

———— 

  

221) Aci autorul -pune nota următoare: „Știu că Englezii se laudă “cu iubirea lor de oameni și cu firea blândă a -naţiei lor, că se numesc pe limba lor good natured people (popor cu [ire bună); dar pot să ţipe cât vor Vrea, nimeni nu va zice ca ei”. a: | 222) Aci autorul pune nota următoare; «Banianii, cari se feresc de carne cu mai multă severitate decât Gaurii, sunt tot aşa de blânzi ca şi dânşii, dar morala lor fiind mai puţin raţională, mu. sunt aşa de cinstiți”, — Banianii sunt o poporaţie din India apu- sană; se ţin de religia Drahmană, însă formează o sectă deosebită, Sunt comercianţi: abili şi stăpânii comerțului din partea locului. Prin Gauri înţelege de sigur pe acei Jocuitori din Persia care .țin încă -de religia lui Zoroastru (adoră focul) şi pe cari majoritatea locuitori= lor îi numesc Gauri sau Guebri (necredincioşi), 
223) Aci autorul pune nota următoare: „Unul din iraducă- torii englezi ai acestei “cărți a observat greşeala mea şi a îndrep- tat-o. “Măcelarii şi hirurgii “sunt admişi ca martori, dar măcelarii “nu sunt chemaţi ca juraţi», 

a 224) Sallwiirk aminteşte un episod din vieaţa lui Catilina, pe care-l relatează Sallustiu, istoricul roman. În adevăr acesta în serie- vea sa despre conjuraţia Jui Catilina zice: ;Catilina voind să se lege „mai bine cu tovarășii săi de Crimă, a „pus în cupe vin amestecat cu „sânge omenesc şi a dat să bea la toţi cei de faţă”, : - 225) Ciclopii erau nişte ființe închipuite de mitologia greacă
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„JAlă întrebi, zicea Plutareh 256), de ce nu mânca _ 
227) carne de vită. Eu te întreb, tocmai din po- 

Irivă, ce curaj a avut cel dintâi om care a pus în gură 
carne moartă, care a sdrobit cu dinţii oasele unui animal 
pe moarte, care a pus la masă cadavre, şi care a înghiţit 
membre, ce, cu un minut înainte, behăiau, mugeau, um- 
blau ori vedeau? Cum a putut mâna lui să înfigă cuțitul 

în inima unei fiinţe simţitoare? Cum a putut să pri- 
vească tun omor? Cum,a putut să vază tăindu-se, 
jupuindu-se, siâşiindu-se un biet animal fără apărare? 
Cum sa uitat la: cărnurile tăiate de curând şi din cari 
părea că viața nu sa stins încă? Cum a răbdat mirosul 
lor? Cum wa fost desgustat, scârbit, îngrozit, când a 
pus mâna pe murdăria rănilor, când ia curăţil sângele 
negru și închegat care le acoperea? 

Pieile jupuite se târau pe pământ, 
Cărnurile imugeau în frigare, 
Omul nu le-a putut mânca fără groasă 
Și le-a auzit. gemând în pântecele său. 

    

Aveau înfăţişare de oameni uriași, dar maveau decât un siusur ochiu în mijlocul frunţii. Lotofagii erau un ncam de oameni. Şi 
despre unii şi despre alţii vorbeşte poetul Omer în Odiseea. In adevăr, 
aci se vede că Odiseu, plecând după, dărâmarea Troei să se ducă în țara 'sa Ithaca, "dă peste multe necazuri şi nenorociri. Intre acestea dă şi peste o ţară fericilă, a Lotofagilor. Aci tovarășii săi se simt așa de bine în cât nu vor să mai plece spre casă. şi el e nevoiţ; să-i părăsească. Pasagiul pe care l-a avut în vedere Rousseau este următorul (cartea IX vers. 91 şi urm.): „Popon „liniştit, ci dau „tovarășilor mei să mănânce din plantele cele dulci cu cari se hră- „meau. Indată- ce ei gustă din acest fruct dulce ca mierea, nu se . „mai gândesc la plecare, ci vor să-și petreacă. restul vieţii în mij- “locul acestui neam; au uitat chiar şi numele patriei lor”, 

- 226) Pasagiile ce urmează sunt traduse din opera scriitorului grec Plutarch: Despre mâncarea de carne 1—5. Formey le consideră ca o simplă declamaţie — observă Sallwârk, fiindcă Dumnezeu a lăsat pe pământ o sumă de animale destinate “a sluji omului pentru hrana lui, - . 
227) Un mare filozof grec (născut pe la anul 580 înainte de Hristos), SR , a
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291. „lată ce a trebuit să-și închipuie şi să simtă 
omul când, pentru întâia dată, călcând porunca firii, 
şi-a pregătit un asemenea prânz, întâia dată când-a avut 
poilă să mănânce “un -animal viu, întâia dată când a 
voit să se hrănească cu o vită care păştea şi când a 
poruncit. cum să omoare, cum să taie și cum să îrigă 
oița care cu un minut înainte îi lingea mâna. Trebue 
să ne-mirăm de, aceia, cari au început asemenea prânzuri 
sălbatece -nu de cei cari se lipsese de ele. Ba, cei dela 
început puleau să-şi explice barbaria prin scuze pe cari 
noi nu le avem şi tocmai din această pricină suntem de o sută de ori mai barbari decât ei. E 

„292.-„0 muritori iubiţi de zei, ne-ar zice. acei oa- 
»meni, comparaţi vremurile şi veţi vedea cât sunlcți voi 
„de fericiţi şi cât eram noi de nenorociţi! Pământul for- 
„mat de curând şi aerul încărcat cu aburi nu se ţincau 
„de anotimpuri. Cursul nesigur al apelor strica ţărmu- 
„rile în toate părţile: Bălți, lacuri, mocirle adânci aco- 
_„pereau -trei ' sferturi din suprafaţa pământului, iar un 
„sfert era ascuns de păduri şi codri nepătrunşi. Pământul 
„Nu producea roade bune; și n'aveam nicio unealtă 
„pentru lucrat pământul; nu ştiam să lucrăm nimie şi „pentru cel care nu semănase nu venea vremea sece- 
„Tişului. Astfel fiind, eram - totdeauna Tupţi de foame. 
„larna ne hrăncam cu mușchi şi cu scoarță de pomi. 
„Câteva rădăcini verzi de. pir şi de buruieni erau bucate 
„alese; iar când 'oamenii găsiau jir, nuci sau ghindă, „dănţuiau de bucurie împrejurul: stejarului sau bradului, 
„cântând vreun cântec câmpenesc : și ziceau că pămân- „tul este doica şi mama lor. Aceasta era singura lor „Sărbătoare; acestea erau singurele lor jocuri; restul vieții _ „era durere, suferință, : mizerie. 

293. „In fine, când pământul uscat şi gol nu ne „mai dădea nimic, siliţi să, întrângem cerințele naturii : „ca să trăim, mâncarăm pe tovarăşii noștri de sute- „rință ca să nu pierim împreună cu ci. Dar pe voi, „oameni ai sângiuirilor, cine vă sileşie să ucideţi? Ve- „deţi nenumăratele bunuri ce vă înconjoară! Pământul
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„Vă dă -poame câte voiți. Câmpia şi viile vă dau bogății „Nesfârșite. Animale multe la număr vă dau lapte pentru „hrană și lână pentru îmbrăcăminte. Ce mai cereți? Ce „turbare vă silește să faceţi atâtea omoruri, când Sunteţi „Ssălui de bine şi când aveţi de mâncare mai mult decât „vă trebue! De co minţiţi, zicând că maica voastră hu vă „Poate hrăni? De ce păcătuiţi împotriva . Cererci, care „A născocit legi sfinte, și împotriva drăguţului Bachus, - „mângâictorul oamenilor? 228), Bogatele lor daruri nu a- „Jung pentru păstrarea neamului omenesc? Cuni vă lasă „inima să amestecați oasele cu poamele cele dulci pe „mesele voastre şi să Dbeţi împreună cu. laptele sângele - „animalelor cari vi-l dau? Panterele şi leii, pe cari le „numiţi fiare sălbatice, se supun de nevoie pornirii lor „Şi ucid alte animale ca să trăiască. Voi sunteți. de o „sută. de ori mai sălbatici decât ele, căci împotriva in- - „Stinctului pe care vi l-a dat firea, vă dedaţi la: asemenea „sălbatice mulțumiri fără mici o trebuinţă 229), Animalele „Pe cari le mâncaţi nu sunt dintre cele cari mănâncă „pe altele. Voi nu mâncaţi pe fiarele carnivore, ci le „imitați. Potta voastră vă îndeamnă spre cele nevinovate „Şi blânde, cari nu fac nimănui niciun Tău, cari se țin „de noi, cari vă slujesc şi pe cari le mâncaţi drept plată „Pentru slujba lor”. | 
| 294. „Ucigașule. împotriva firii! Dacă zici că ea te-a creat ca să mănânci pe semenii tăi, fiinţe în carne şi în Oase, cari simt şi trăiesc ca şi tine, stăpâneșşte-ţi oroarea ce-ţi inspiră natura iaţă de aceste Prânzuri groaznice: ucide singur animalele, adică cu mâna ta, fără satâre, fără cuțite; Stăşie-le cu unghiile cum fac leii şi urşii; mușcă din bou şi fă-l bucăţi; întige-ţi ghiarele în pielea lui; mănâncă mielul de viu, mestecă-i carnea încă sân- ————— 

„1 .228) Ceres (Cererea) era în mitologia celor vechi, zeița pro- ducțiunii agricole, iar Bacchus era zeul vinului, 229) Nu este. indiscutabil dacă omul prin conformaţia gurii ar îi menit să fie numai vegetarian, - 
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gerândă, bea-i sufletul odată cu sângele. Te cutremuri ?' Nu ai curaj să-ți înfigi dinţii în carnea încă vie? »Om ticălos! Intâi omori animalul şi după aceea 3 mănânci, ca şi cum ai vrea să] ucizi de două ori, Nu e destul aceasta, nu-ți place carnea moartă, pântecele tău mar putea-o suferi: trebue so schimbi prin Îoc,. so ficrbi, so irigi, so pregăteșii cu mirosuri cari so "mai schimbe; ai irebuinţă de fabricanți de mezeluri, de bucătari, Oameni cari să te facă să uiţi crima şi să îm- brace morlăciunile ășa ca gustul tău, înșelat prin a- cesle prefaceri, să se îmbele de Plăcere în îaţa unor cadvre pe. cari altfel nici nu le-ai putea privi cu ochii”; 295. Deşi această bucată -e streină de subiectul meu, nam putut rezista la plăcerea de a o iranscrie şi cred -că puţini cilitori vor fi supăraţi de aceasta. 296. De altfel, orice regim vor urma copiii voştri (cu condiţie să-i deprindeți numai cu bucate comune și simple) lăsaţi-i să mănânce, să alerge şi să se joace cât le place şi fiți siguri că nu vor mânca. niciodată prea mult și nu vor avea indigestiuni. Dacă însă îi ţineţi flămânzi mai toață Vremea, când vor găsi un mijloc ca să scape de supravegherea voaslră, vor căuta să câștige ce au pierdut şi vor mânca până se vor umila, până vor crăpa. Pofta noastră de mâncare este lără măsură numai pentrucă voim să-i dăm alte regule decât ale naturii. Punem totdeauna regulă, stabilim ce trebue, adăogăm, tăiem şi toate le facem cu cântarul în mână, dar acest cântar e făcut după închipuirea. noasiră, nu după nevoia stomacului. Mă întore totdeauna la exem- plele mele. La țărani se găseşte totdeauna în cămară pâine şi poame, iar copiii, ca şi Oamenii, nu ştiu ce este indigestiunca. a , „Dacă sar întâmpla, - cu toate acestea, ca un copil “să mănânce Prea mult, lucru pe care nu-l cred su putință, — aplicând metoda mea, e Ușor, prin jo- uri pe gustul său, să-l oprești dela aceasta şi ai putea ă ajungi să-l lași cu totul nemâncat, fără ca să se. sândească. Cum asemenea mijloace sigure și uşoare nu 
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sunt întrebuințate de institutor? Herodot povestește 230) că Lidienii, bântuiţi odată de . foamete grozavă, născo- ciseră nişte jocuri şi alte petreceri cu cari îşi înșelau foamea şi petreceau zile întregi fără să se gândească la mâncare 21). Poate că institutorii voştri cei învăţaţi - au citit de o sută de ori acest pasagiu, fără să vază cum ar putea să-l aplice la copii. Imi va zice poate vreunul . că niciun copil nu-şi va lăsa bucuros mâncarea pentru _ca să se ducă să învețe lecţia. — Ai dreptate, nu mă gândisem la acest joc... 
„298! Simţul mirosului este penlru gust cecace este vederea pentru pipăit: îl previne, îl înştiințează despre modul cum: trebue să-l impresioneze cutare ori cutare Substanţă şi-l face so caute sau so înlăture, după im- presia pe care a: primit-o mai dinainte. Am auzit “că sălbaticii au mirosul cu totul altfel decât al nostru şi judecă cu totul altfel „mirosurile bune şi cele rele. Cred că trebue să fie așa. Mirosurile sunt nişte sensaţiuni slabe; ele impresionează mai mult imaginația decât simțul. şi ne interesează nu atât prin ele înseși, ci prin ceeace aşteptăm după ele 232). Admiţând aceasta, e clar că gus- lurile unora deoscbindu-se de ale altora prin modul de traiu, ci vor aprecia cu totul deosebit și savoarea Și, prin urmare, și mirosul care anunță o savoare oarecare. Un 

    

230) Ierodot în Istoriile sale (Cartea I $ 94, trad: română. de D. 1. Ghica) zice: „Pe timpul Hegelui Atis, se dscă '0 mare foamete în toată Lidia, Câtva timp Lidienii îl petrecură răbdând; pe urmă însă, fiindcă nu înceta foametea, deosebite remediuri fură. născocite de către diferitele persoane. Atunci s'ar fi descoperit jocu- rile de zaruri, de arșice şi de minge și alte jocuri, Intr'o szi. jucau ca să ani ceară de mâncare; a doua zi mâncau, încetând jocurile”. 231) Aci autorul notează: „Istoricii vechi au, în povestirile „lor, lucruri pline de învățătură, chiar dacă fapiele n'ar fi exacte, Noi însă nu ştim să ne folosim de ele; căci critica erudilă absoarbe tot; par'că ar fi mai important să fie faptul adevărat decât :să tragem din el o învăţătură folositoare, Oamenii cu minte trebue să considere istoria ca o țesătură de fabule a căror morală e potrivită, pentru om”, DE 
232) E vorba aci de raportul între -miros şi gust,
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Tătar va mirosi de Sigur o ciosvârtă împuţită de cal mort :cu aceeaşi plăcere cu care un vânător de-ai noștri miroase o potârniche pe jumătate stricată, 233), 
299. Cred că sensaţiile noastre fără urmare 234), cum este să miroşi florile dintro grădină, nu au niciun preț pentru oamenii cari merg prea mult încât nu le -mai. place plimbarea şi pentru cei cari unu muncesc, . aşa că nu pot să simtă plăcerea odihnei. Cei cari sunt totdeauna. flămânzi nu cred să simtă mare plăcere mi- rosind nişte parfumuri. cari nu anunță nimic de mâncare. 300. Mirosul este simțul imaginaţiei. Aţâţând nervii, trebue să aţâţe şi creerul; de aceea el înviorează pentru un moment -puterile trupești şi cu vremea le sleeşte. Efectele lui în “amor sunt destul. de cunoscute. Parfumul dulce :al unui cabinet de toiletă "nu este o cursă aşa de slabă cum şi-ar închipui cineva şi nu știu dacă irebue'. să felicit sau să plâng pe omul înţelept și puțin sensibil „care na simţit inima bătându-i când a mirosit florile pe cari iubita sa le poartă la piept. | 
301. Mirosul nu va fi deci foarte acliv în copilărie, când imaginaţia, însufleţită de puţine - pasiuni, nu prea "Provoacă emoţiuni şi când nu-ai destulă experiență ca să prevezi cu un simț. ceeace vei constata cu altul. Acest lucru se confirmă “cu lolul prin: observaţie: e sigur că la cei mai mulţi copii acest simț este obtuz și ca ameţit. 

Aceasta nu însemnează că scusaţiunea nu este în ci tot aşa de fină şi poate mai fină decât la oameni; dar ei nu unesc cu această: sensaţiune nicio idee şi nu“se im- presionează lesne,- nu simt plăcere sau neplăcere, nu -le produce nici bucurie nici supărare, 'cum ni se întâmplă 
nouă. Cred că, fără să părăsesc sistemul meu şi fără 
să cer ajutor anatomiei comparate a celor două sexe, se 

    

233) -Se ştie că vânaturile se mănâncă 'stătute.. Francezii obiș- muiese să păstreze mai multe zile şi alte cărnuri, | - 
234) Adică: fără urmare practică, după cari nu urmează un act de contact mai intim al corpului nostru cu un obiect,
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va găsi lesne motivul pentru care femeile în general se impresionează mai viu de mirosuri decât bărbaţii. 302. Se zice că sălbatecii din Canada au din linereţa “mirosul aşa de desvoltat încât, măcar că au câini, nu se servesc de ei la vânătoare, ci sunt ei. singuri câini, Imi închipuesc, în adevăr, că, dacă am crește pe “copii ca să-şi urmărească mâncarea precum câinele urmărește ânatul, am ajunge poate să le pertecționăm mirosul tot aşa de mult. Dar nu văd ce folos mare ar trage din aceasta; poate -numai ca să cunoască raportul între miros şi gust. Natura a avut grijă să ne silească: a în- țelege aceste raporturi: a făcut ca acțiunea gustului să fie aproape nedespărțită de a mirosului, punând orga- nele lor unul lângă altul şi aşezând în gură o comu- nicațiune imediată între ele, aşa că nu Putem gusta ceva 
u € „fără Să - mirosim. Aş vrea numai ca aceste raporturi naturale să nu fie schimbate Pentru a înșela pe un copil, punând, de exemplu, ceva cu miros plăcut pentru a ascunde gustul rău a] unei doctorii, căci nepolrivirea între cele două simţuri este prea mare pentru ca să treacă nebăgată în scamă; Simțul mai activ absoarbe efectul celuilalt Şi copilul ia doctoria tot cu atât desgust. Acest desgust se întinde la toate sensaţiile pe cari le are în același timp și mai târziu imaginația sa va deş- tepta gustul cel rău a] doctoriei de câte ori va simţi «el gustul care însoțea doctoria. Astfel, un „Parlum foarte Plăcut este pentru cl un miros desgustător. Astfel pre- cauțiunlie noastre nesocotite măresc numărul sensațiu- nilor neplăcute în paguba celor plăcute, 303. Imi rămâne să vorbesc în cărțile următoare des- Pre cultura. unui al şaselea simț, numit simf comun, nu atât pentrucă este comun la toţi oamenii cât pentru că Tezullă din întrebuințarea bine Tegulată a celorlalte simțuri: el ne învață despre natura lucrurilor prin aju- torul tuturor înfățişărilor lor, Acest simţ mare deci un organ particular; stă numai în creeri şi Sensaţiunile sale
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pur interne se numesc percepțiuni sau idei 255). După nu- “mărul acestor idei se măsoară întinderea cunoştinţelor noastre: cu cât sunt mai limpezi, mai lămurite, cu atât vom avea un spirit mai just. Arta de a 16 compara între ele se numeşte rafiune omenească, Cecace numeam „PA-. iune sensilivă sau copilărească” este formarea de idei simple prin ajutorul mai multor sensaţiuni. Cecace numesc „rațiune intelecluală sau omenească” este formarea de idei complexe prin. ajutorul mai multor idei simple. — - - 304. Socotind deci că metoda mea este metoda na- turii şi că nu m'am înșelat aplicându-o,. constat că am adus pe elevul nostru prin ținutul Sensațiunilor până la hotarele raţiunii copilărești. Cel dintâi pas pe. care-l vom face dincolo irebus să ție un pas de om. Inainte de a porni însă pe acest nou drum, să aruncăm un minut Privirea asupra aceluia pe care l-am străbătut. Fiecare ârstă, fiecare stare a vieții are mn fel de pertecțiune, un fel de maturitate proprie a ei. Am auzit vorbindu-se” adesea despre un on format; să socotim un copil tormat: această vedere va Îi mai nouă pentru noi şi poate nu va îi mai puţin: plăcută. - 
305. Existenţa îiinţelor desăvârşite este: aşa de să- Tacă şi de mărginită încât, când Xedem. ntunai ceeace “este, nu sunteny niciodată mişcaţi. Numai -visurile îm- „Podobesc_obiectele_reale. i Dacă imaginaţiunea nu adaugă farmecul ei, plăcerea. pe care. o simţim se mărgineşte la organul pe care-l alinge şi inima, rămâne rece. Când vezi, toamna, pământul împodobit cu toate darurile lui îmbelșugaie, ochiul admiră această bogăţie; dar nu sun- tem mișcaţi, e mai mult reflexiune; înti”aceasta, decât sentimenț, Primăvara, câmpiile suni aproape goale, nu 

  

235) E o deosebire între sensul pe care-l dă Rousseau aces- tor cuvinte şi cel din zile:e. noastre. In sec. XVII şi XVIII cuvântul se aplica la orice fel de cunoştinţă. Astăzi se înţelege prin per- cepțiune: - „cunoaşterea lucrurilor și a proceselor. cari produce în suflet sensaţiuni» (Martig); iar prin idee sau repre:cnlare; „icoana sufletească a lucrurilor pe cari acum nu le mai avem de faţă” (Marlig). ii — -
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“sunt acoperite cu nimic, pădurile mau “umbră, verdeaţa 
abia mijeşte ici și colo, şi totuși sufletul este mișcat 
la această priveliște a naturii | Când vezi că firea renaşte, 
par'că, renaşti și tu, totul ţi se pare plăcut în jurul tău, 
îți simţi ochii 'umezi de lacrimi :de bucurie, aceste to-. 

„Varășe ale voluptăţii cari însoțesc totdeauna orice sen- 
timent plăcut. Priveliştea culesului de vie, ori cât ar 
fi de. însufleţit, de viu, de plăcut, o vei vedea totdeauna 
„cu răceală. Ă | 

306. De ce această deosebire? La vederea primăverii, 
imaginaţia adaogă celelalte anotimpuri cari au să urmeze: 

"la mugurii fragezi pe carii zăreşte ochiul, ea adaogă 
flori, fructe, umbră, câteodată . chiar misterul pe care 
Irunzişul poate să-l acopere. Ea uneşte întrun singur 

„moment: mai multe momente cari trebue să se succeadă 
şi ne face să vedem nu atât obiectele cum vor fi, ci cum 

"am dori să fie, pentrucă poate să le aleagă. Toamna, 
„dimpotrivă, vezi numai. ceeace este. Dacă vrei să te 

- duci cu gândul la primăvară, iarna te opreşte şi ima- 
ginaţiunea pătrunsă de îrig, înghiaţă pe zăpadă și pe 
Promoroacă. _ . 

307. Aşa se explică farmecul pe care-l simţi admirând 
un copil: frumos în_ locul unui _om' matur chiar. desă- 
vârşit Când ne uităm cu adevărată plăcere la un om? 
“Când amintirea faptelor sale ne face să mergem îndărăi 
în vieața lui şi-l întinereşte, oarecum, în ochii noştri. 
Dacă suntem siliți să-l considerăni numai cum este sau 
“cum va Îi la bătrânețe, orice plăcere dispare la ideea 
naturii care se înclină spre sfârşit. Nu ne place să vedem 
un Om care se duce repede spre mormânt şi imaginea 
morţii face ca totul să fie urit. | 

308. Când însă îmi închipuesc un copil de 10—12 
ani, sănătos,. voinic, bine făcut pentru vârsta sa, nu se 
naște înaintea mea nicio idee neplăcută, fie pentru pre- 
zen, fie pentru viitor. Il văd că fierbe, îl văd vioiu, ne- 
astâmpărat, fără grijă, fără prevedere silnică pentru. vii- 
tor, ocupat întreg de starea sa-acluală şi bucurându-se 

- de -o deplinătate de vieaţă care par'că iese afară din
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€l236). Il văd apoi într'o altă vârstă, exercitându-şi sim- 
jurile, spiritul, „puterile cari se desvoltă în el din zi în 
zi și despre cari dă noi probe în fiecare moment. Il 
văd. copil şi-mi place; mi-l închipuesc om şi-mi place 
şi mai mult. Sângele lui vioiu pare că înviorează şi pe 
al meu; cred că trăiesc în Wieaţa lui-şi tinereţea lui mă 
întincreşie.. - N | | 

309. Dar când sună ceasul, ce schimbare! Deodată 
_ochii nu-i mai strălucesc, veselia: i se duce: adio bucurie! 

adio jocuri nebunatice! Un om sever şi supărat îl ia de 
mână şi-l duce cu dânsul, zicându-i cu gravitate: //aide, 
domnule! In camâra în care intră zărese cărţi. Cărţi! 
Ce mobilă urită pentru vârsta lui! Bietul copil se lasă 
să fie târit, aruncă o privire de regret la tot ce-l încon- 
joară, tace şi pleacă, cu ochii plini de lacrimi pe cari 

y “nu cutează să le verse, cu pieptul plin de suspine pe 
cari e silit să le înăbușe. - 

310. „O tu, care m'ai să te temi de așa ceva; tu 
pentru “care vieața nu este supărătoare și plicticoasă; 
tu care vezi făcându-se ziuă dără să fii îngrijorat şi 
înoptându-sc, fără -să fii nerăbdător; tu care-ţi numeri 
ceasurile după petreceri; vino, fericitule, vino, dragul 
meu elev, ca să mă consolezi prin prezenţa ia de ple- 
carea acestui nenorocit! Vino 1...”. Vine. Când se apro- 
pie, simt o mişcare de bucurie pe care o împărtășeşt 
şi el. Și-a găsit prietenul, camâăradul său, tovarășul său 
de jocuri. Când mă vede, e sigur că nu'va sila mult limpi 
“fără să se distreze. Nici unul din noi nu e supus celuilalt, 
_dar ne învoim totdeauna şi nu ne găsim cu nimeni mai! 
bine decât împreună. NR | 

"311. Figura sa, ţinuta sa, înfăţişarea sa arată si- 
guranța şi mulţumirea; sănătatea îi strălucește pe faţă; 
„mersul său sigur îi dă o înfăţişare de forţă; pielea obra- 
zului, delicată încă, dar: nu spălăciră, nu are moliciunea 

„„ pieliței femeești; aerul: şi soarele i-au dat: semnele ono- 

  

    

      

    

236) „Vieaţa care pare că iese afară din el” — perifrază cure 
exprimă neologismul: ezuberanţă, ” ;
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xabile ale sexului său; mușchii, încă rotunzi, încep să arate câteva trăsături ale unei fizionomii în formație;. ochii săi, pe cari nu-i aprinde încă focul sentimentului, i au toată seninătatea nativă 32), întristări lungi nu i-au întunecat privirea; lacrimile nu i-au sbârcit obrajii. Pri- viți în mișcările sale repezi, dar sigure, vioiciunea vârstei, hotărîrea independenţei, experiența exerciţiilor repetate. Are înfățișarea deschisă . și liberă, dar nu obraznică mici mândră; privirea sa, care mu a stat pironită pe cărți, . nu-i cade pe stomac; mai trebuință să-i zici: „Sus capul!”, căci nici rușinea nici teama nu “l-au făcut niciodată să-l. lase în "jos. 
312. Să-l poftim în mijlocul adunării, Examinaţi-l, domnilor, întrebați-l cu toată încrederea; a Vă temeţi nici că va fi supărat, nu vă temeți nici de flecăria lui, nici de. întrebări indiscrete. Să nu credeţi că mare să - vă lase în pace, că va cere să se ocupe toate limen-—e cl şi că nu veți mai putea să scăpaţi de dânsul. per 313. Nu Waşteptaţi nici să vă spuie cuvinte îru- moase, să repete ceeace l-am învăţat; așteptați numai adevărul naiv şi Simplu, fără podoabă, fără pregălire, „tără vanitate. Va spune răul ce a făcut sau pe cel pe care-l gândeşte, tot cu atâta sinceritale ca şi binele, şi nu-l va preocupa de loc cum veţi judeca spusele lui; se va folosi de cuvânt în toată simplitatea lui primitivă 28), „311. Părinţii obișnuesc să prevază numai bine pen- tru copiii lor, dar apoi le pare rău de grămada de prostii care mai totdeauna vine să dărâme speranţe întemeiate pe un cuvânt fericit ce vine întâmplător copiilor pe : limbă. Dacă elevul meu te face rar să ai asemenea speranțe, nu-ți va produce niciodată o asemenea părere de rău, căci nu va spune niciodată o vorbă de prisos şi nu va flecări când ştie că nu va fi ascultat. Ideile sale sunt mărginite, dar lămurite: dacă mu ştie nimic pe dinafară; ştie mult prin experiență; dacă citeşte în carte mai rău DN 

| 237) Din naştere, _ | m. 238) Adică: cuvântul să exprime gândirea pe de antregul.
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ca alt copil, citeşte mai bine 'în cartea naturii; el nu 
are spiritul în limbă, ci în cap: are mai puţină memorie 
și mai multă judecată; vorbeşte o singură limbă, dar în- 

'țelege ce vorbește; în fine, dacă nu ştie să spună așa de 
bina ca alţii, în schimb ştie să facă mai bine decât ci. 

„*315. Nu ştie ce «este rutină, uz, obişnuință. Coeeace 
a făcut ieri mare nicio intluență pentru ce va face 
azi539). Nu urmează niciodată o. formulă, nu se va su- 
pune autorităţii nici exemplului şi nu lucrează nici nu 
"vorbește altfel. decât cum îi vine la socoteală. De aceea 
nu aşteptaţi dela el cuvântări învăţate pe dinafară nici 
maniere studiate, ci numai expresiunea fidelă a ideilor 
sale şi o purtare care se naște din propriile sale porniri. 

316. Veţi .găsi că are câteva noțiuni morale cari se 
„raportă la starea sa actuală, dar nici una. despre starea 
relativă a _oamenilor. La ce „i-ar servi asemenea 
idei, de vreme ce copilul nu,e încă membru activ 
al societăţii? Vorbiţi-i despre libertate, despre pro- 
prietate, chiar despre convențiune: poate să ştie. Știe de 
ce lucrul lui este al lui și de ce lucrul altuia nu este 
al lui. Afară de acestea nu mai ştie nimic. Dacă-i vorbiţi 
despre datorie, despre supunere, nu va înţelege nimic. 
Porunciţi-i ceva, și nu va pricepe. Spundţi-i însă așa: 
„Dacă-mi faci plăcerea cutare, îți voiu face şi eu la o- 
cazie” şi îndată se va grăbi să vă satisfacă, fiindcă e tot- 
deauna doritor să-și întindă domeniul său și să dobân- 
dească asupra voastră drepturi pe cari le ştie inviolabile. 
Poate: că nu va fi supărat să aibă şi el un loc între oa= 

239) ci autorul pune nota următoare: »Obișnuinţa e _stă- 
„pineşte din pricina lenei, şi cu cât te lași, cu atât :se măreşte lenea. Iţi vine mai lesne să faci cum ai mai făcut, mergi iai "uşor: e prd pă A .. * .. . . _. - . pe un drum bătut, De aceea bătrânii ŞI oamenii silnici sunt mai 
mult sclavi ai obişnuinței; ea are mai puţină influență asupra tinerilor şi asupra oamenilor iuți. Numai sufletele slabe se împacă cu obiş: nuinţa și ea le mai slăbește din zi în zi. Copiii să fie obişnuiţi cu un singur lucru: a se supune necesităţii lucrurilor; oamenii maturi să aibă o singură obişnuință: a se Supune rațiunii. Orice altă obiş- 
nuinţă e un viţiu”,



a 
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menii în vârstă, să însemneze şi cl ceva; dar, dacă are acest gând, atunci a ieşit. din natură şi atunci se vede că nu ţi-ai luat dinainte toate măsurile necesare împotriva vanităţii. Ia o a - 317. Din parte-i, dacă are trebuință de un ajutor, îl va cere dela oricine i-ar ieşi în cale; sar adresa re- gelui-ca şi servitorului său, căci toți oamenii sunt egali în ochii săi. Vedeţi; după modul cum cere, el simte că nimeni nu-i datorează nimic; ştie că ceeace cere i se „dă din bună-voinţă. Ştie de asemenea că umanitatea ne îndeamnă să fim bine voitori. Expresiunile sale sunt simple şi laconice. Glasul său privirea, gestul sunt al unui oni care e obişnuit şi cu primirea şi cu refuzul. Nu e nici umilit şi târîtor ca un sclav, nici: poruncilor ca un stă- pân; vedem numai încrederea modeştă în semenul său, - nobila mulțumire de a fi liber, fiiind însă în același timp sensibil şi slab, cerând ajutorul unei fiinţe libere, dar puternice şi binefăcătoare, Dacă îi faceţi ceeace vă cere, nu vă va mulţumi, dar va şti că a contractat o datorie. - Dacă-l retuzaţi, nu se va plânge nicidecum, nu va insista; ştie că e de prisos. Nu va zice în gând: „Ma refuzat”; ci: „Nu. se putea face”, Și, cun am mai spus, nu se răs- "vrăteşte nimeni împotriva necesităţii. 
318. Lăsaţi-l singur, liber, priviţi la el, fără să-i spu- neţi nimic. Observaţi ce va face şi cum se va purta. Ne- având lrebuință să-şi probeze sieşi că este liber, nu va: ace niciodată nimie nesocotit, ci numai ca un act de stăpânire asupra sa: nu ştie că e totdeauna stăpân pe sine? E iute, ușor, bine dispus; 'toaie mișcările lui au "Yioiciunea vârstei, dar nu e niciuna fără un scop. Când vrea să facă ceva, nu va întreprinde niciodată nimic mai. presus de puterile sale, căci le-a încercat şi le cunoaşte | bine. Faptele sale sunt totdeauna potrivite cu scopurile ce urmăreşte şi rar.va face ceva fără să fie sigur de “izbândă. Privirea lui va fi atentă şi observatoare; nu va întreba mereu prosteşte pe ulţii despre tot ce vede, ci va cerceta însuşi ca să afle ceeace vrea să ştie, înainte de a întreba. Dacă. se găseşte în încurcături neprevăzute, _ 

- LN
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se va turbura mai puţin decât alții; dacă va fi 'în pri- „mejdie, '££ va înfricoşa de asemenea mai puţin. -De vreme ce imaginaţiunea lui este încă inactivă şi prin nimic nu 
i-a fost pusă în lucrare, el vede numai ceeace: este, pre- țuește pericolele după cum sunt şi-şi păstrează totdea- 
una sângele rece. Necesitatea l-a. apăsat prea des pentru ca să. se mai revolte în contra ei. Fiindu-i supus dela naștere s'a învăţat cu ca şi e totdeauna gata la orice. .. 

- 319. Lui îi e tot una dacă lucrează sau dacă petrece; nu Simle nicio diferență între jocuri şi ocupaţiuni. In? 
tot ce face, pune un interes care-ţi provoacă râsul şi o 
libertate care-ţi place şi care arată și felul său de gân- dire și slera sa de cunoştinţe. Este ceva plăcut și încân- tător să vezi un copil frumos, viciu şi vesel, mulţumit şi liniştit, cu înfăţişarea deschisă şi râzătoare, să-l vezi . 
că face, jucându-se, -lucrurile cele mai serioase sau să-l 
vezi ocupat foarte serios cu distracțiile cele mai neîn- semnate. Si 

320.. Vreţi acum să-l judecaţi prin comparaţie? Pu- neţi-l la un loc cu alţi copii și lăsaţi-l acolo. Veţi 
Vedea îndată care este cel mai ; bine format în 
adevăr, care se apropie .mai' bine de. periecţiunca 
vârstei sale. Printre copiii din oraş, el este. cel mai în- 
demânatic, dar şi cel mai puternic. Printre copiii dela 
dela țară, el e tot aşa de de puternic cu ci, dar îi în- trece în iscusință. In tot ce este potrivit cu vârsta isa, el judecă, raționează, prevede mai bine decât toţi. Dacă e vorba de a face ceva, de a alerga, de a sări, de a, mişca 
diterite obiecte din loc, de a ridica greutăţi, de a aprecia 
distanțele, de a inventa jocuri, de a lua premii, ai zice 
că natura îi stă la poruncă, aşa de bine știe să polri- vească toate după voința sa. Par'că e tăcut să conducă, să guverneze pe 'egalii săi; talentul, experienţa îi țin loc de drept şi de autoritate. Immbrăcaţi-l cu orice haină şi 
numiţi-l cum veţi voi, mare a face, cl va fi întâi peste toi, va îi pretutindeni conducătorul celorlalți: totdeauna 

„aceştia: vor simţi superioritatea lui asupra lor; fără să
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poruncească, va fi stăpân, iar ci, lără să crează că se supun, se vor supune. : e i 321. Ajuns la maturitatea copilăriei, el'a trăit ca un copil și nu şi-a plătit perfecțiunea, la care a ajuns, - micşorându-și fericirea; dimpotrivă, amândouă sau ajutat între ele. A dobândit toată rațiunea vârstei sale şi totuși a fost fericit şi liber pe cât i-a îngăduit constiluțiunea' „sa. Dacă secera fatală ar tăia într'însul floarea speran- jelor noastre, mam avea să plângem. deodată şi vicaţa şi moartea lui, nu ne-am mări durerea prin aducerea a- minte a durerilor pe cari i le-am pricinuit noi. Vom zice: „Sa bucurat cel puțin de copilărie, nu i-am răpit nimica din ce i-a dat natura. SE NE 322. Neajunsul cel mare al acestei educaţiuni este. ă o înţeleg numai oamenii cu vedere clară, pe când cei mulţi văd un simplu ştrengar întrun copil: educat cu atâta grijă. Preceptorul se gândeşte "mai mult la in-. teresul său decât la al şcolarului; cl trebue să probeze că nu-și pierde vremea şi că merită banii ce i se dau. De aceca îl pregătește cu lucruri cari se pot arăta uşor oricând ar voi. Ii pasă mai puţin să-l pregătească cu ceeace-i foloseşte decât cu ceeace se vede lesne. Fără alegere, Lără critică, încarcă mintea bietului copil cu o sumă de lucruri de prisos. Când copilul « să. fie examinat, îl sileşte să-și arate toată marfa; .o desfășoară frumușel, - toată lumea «e mulțumită, iar “el îşi strânge bocceaua. cu nimicuri şi pleacă. Elevul meu, nu c aşa de bogat, el are boccea so deslege, el mare altceva de arătat decât pe sine însuşi. Dar nu c de ajuns să vezi un copil, ca: Și un om de altfel, într'un singur moment, Unde sunt observatorii cari să poată, dela cea dintâi ochire, să prinză trăsăturile caracteristice? Există, dar foarte puţini: între o sută de mii de părinți poate că nu vei găsi unul din: aceștia. | | a 
323. Întrebările prea Dumeroase plictisesc pe toată lumea şi fac silă; cu atât mai mult pe copii. După câteva minute, atențiunea lor e obosită: nu mai ascultă ce-i în- lreabă examinatorul încăpățânat şi răspund la întâm-
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plare. Acest chip de a-i cerceta este zadarnic şi pedant. Adesea un singur cuvânt Prins ca din sbor zugrăvește simțirea şi spiritul lui mai bine decât cine ştie ce lungi vorbiri; dar să băgaţi de seamă ca acest cuvânt să nu fie nici auzit dela alicineva nici produs de întâmplare. Trebue să ai singur multă judecată pentru ca să: poți aprecia pe a copilului. | | 324. Am auzit pe răposatul milorad Hyde povestind că un amic al său, întors din Italia după o lipsă de trei ani, a voit şi _va ză ce progrese făcuse fiu-său, în vârstă de_ vreo__nâuăz6 ani. Se duc întro “scară să se preumble cu guvernorul şi cu băiatul pe o. câmpie unde nişte şcolari se jucau cu smeul. Tatăl, în treacăt, în- treabă pe băiat: Unde este smeul a cărui umbră se vede colo? Fără să stea la îndoială, fără să ridice capul, co- pilul zise: Pe drumul cel nare. În adevăr, adaogă mi- lord Hyde, drumul era între soare şi noi. Tatăl, la acest cuvânt, îmbrăţişă pe copil şi, terminându-şi cu aceasta examenul, nu mai zise nimic, A doua zi, trimise guver- norului um act prin care îi constituia şi o pensiune viageră 211) pe lângă leafă. 
326. Ce om, părintele acesta! 212). Şi ce copil! Ches- tiunea era tocmai potrivilă cu vârsta, răspunsul era Simplu; “dar observați ce judecată lămurită Ia acest .copil 243). PI 

211) Pensiune viageră este o sumă care se plătește unei per- soane pe tot timpul vieţii sale. Această pensiune se poale plăti: de stat sau de particulari, - 
» 242) Sallwirk ne spune în notă că copilul de care e vorba aici era Contele Ludovic de Gisors, singurul fiu al Mareşalului de Belle Isle [după o scrisoare a lui Rousseau către M-me' Latour (26 Sept. 1762)], Tânărul conte lăudat de Rousseau a fost rănit în bătălia dela. Kraefeld (1758) şi a murit în urma acestei răni. La “acesta face aluzie Rousseau şi în V $ 364. Insuşirile spiritului şi ale caracterului său precum şi virtuţie sale militare sunt lăudate da toți contimporanii săi, 

243) Satlwărk dă, după Raumer, caracleristica băiatului “de 12 ani, aşa cum l-a format Rousseau: „Un băiat sănătos, robust, dibaciu, spirițual, dresat metodic Pentru vieața pur pământească şi
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Astfel elevul lui Arostotel domesticea acel vestit cal pe 
“care nu-l putea încăleca nici un călăreț 244). 

Sa 

pentru independenţa rece, un caraib franţuzit sau un francez caraibit,, fără fantazie, fără poezie, fără iubire, fără Dumnezeu”, 244) Aluzie la o legendă din viața lui Alexandru cel mare, Copil încă, Alexandru, care fusese instruit de marele filozof grac Aristoteles, a îndrăsnit să încalece pe un cal de care nu îndrăsnea să se apropie nimeni, Acest cal este infăţişat de legendă ca având un "corn în frunte. E vestitul Bucefal, Ducipal din poveştile şi cânte- cele poporane româneşti.



“CARTEA Ill-a |



CUPRINSUL 
Copilul de 12 ani (1—2). Excedentul forțelor copilului față de irebuinţele lui; întrebuinţarea, aceslor forțe ca să acumuleze cunoștințe “ -pentru viitor (3—6), Alegerea cunoştinţelor; utilitatea (7—10). Cu- riozitatea (11). Observarea soarelui (12—13). Elevul să fie pus faţă de realitatea nalurii, nu de vorbele cărților (14—15). Invăţământul geografiei (16—21). Descoperirea adevărului de către elevi (22). Iarăşi observarea soarelui (23—25). Observarea naturii, nu a aparatelor: didactice (26—23). Învăţământul geografici (29—31). Scopul învă- țăturii_nu trebue să lie a da cuno; tințe, ci a forma Spirilul_clevului > (32—37)j Lecţiuni despre magnetism; partea educativă alături cu instrucțiunea (35—59). Busola (51). Invăţământul fizicei; întrebuin-. “țarea instrumentelor şi a maşinelor; căutarea legilor naturii (52—59). Utilitatea „ca criteriu în alegerea cunoștințelor ce trebuesc date co- piilor (60-—69). Elevul să pătrunză toate_cunoştinţele ce i se dau (70—71). Lecţiunile despre orientare (279) “Invăţământul chimiei (30—93). Deşteptarea interesului copilului pentru a urmări raportul dinire cauze şi - efecte (91—97). „Robinson Crusoe” singura carte ce trebue dată copilului 9821015 Meşteşugurile, Prejudecăţile în privinţa lor. Partea lor edutativă 7 (102—114). Raporturile între înde- letnicirile omeneşti; schimbul; moneta (115—1214). Luxul (122-—126), Folosul exemplelor şi rostul metodei întrebuințate” (127-430). Nevoile Oamenilor și satisfacerea lor în mod natural (131—134). Egalitatea; munca, o datorie socială (135—137), Invăţământul lucrului manua] şi al meşteşugurilor. Alegerea unui - meșteșug (138—147): Inclinările. şi 
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talentele; spiritul de imitație. Greutatea de. a cunoaşte adevăratele 
dispoziţii ale unui copil (148— —150), Meseriile şi sexele (151—156). 
Iavăţământul unei meserii (157—163). Importanţa educativă a me- 
seriilor (161163); Formaţiunea ideilor, a judecăților şi a raţiona- 
mentelor'; rolul învățătorului (U66—1 187). Rezumat şi caracterizarea 
educaţiei dintre 12 şi 15 ani (188— 194). i



Î. Până 'în vremea adolescenţei, vieaţa este plină de slăbiciuni; totuşi, în cursul acestei prime părți a vieţei, este un moment când forțele au ajuns să întreacă trebuintele şi astfel animalul, deși este tot slab, dacă-l considârăm în mod absolut, este relativ destul de. pu- - ternic. Neavând încă desvoltate toate trebuinţele. St) “Puterile îi sunt mai mult decât îndestulătoare pentru câte trebuinţe are. Ca om, ar fi foarte slab; ca copil, e foarte! puternic, i 
2. De 'unde vine slăbiciunea omului? Din nepotri- virea între pulerea sa şi între dorințele sale 2). .Sun- tem slabi din pricina pasiunilor: noastre, fiindcă natura * ne-a dat mai puţine puteri decât ne-ar trebui pentru ca să le satisfacem. Dacă, prin urmare, îți împujinezi do- rințele, îţi mărești puterile, Acel care poale mai "mult decât dorește, însemnează că are putere de prisos, este: puternic, fără îndoială, Acesta este al treilea stadiu al copilăriei şi despre acesta vreau să vorbesc acum. ]] numesc tot copilărie, fiindcă uu am un cuvânt mai po- trivit, fiindcă această vârstă se apropie de adolescență şi nu este încă vremea: pubertăţii 2). | | 3. La 12 sau 13 ani, puterile copilului crese mai re- pede decât trebuințele lui. Cea mai violentă, cea mai „ Pulernică trebuință nu sa arătat; organul ei este -oarecum nedesăvârşit, şi „aşteaptă. parcă dela: voinţa lui porunca „de a se manitesta. Nu-i pasă mult de schimbarea aerului 

——————_— 

- 1) Aceeași chestie în Cartea II-a ş 16 şi 21. 2) Pubertate: vârsta nubilă. Vezi şi $ 1 din Cartea II-a 

7
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şi a anotimpurilor, căldura. corpului său tânăr îi ține * loc de haină, poita de mâncare înlocueşte buna pre- _gătire a bucatelor, căci îi priesc toate mâncările hră- nitoare; dacă-i e somn, se culcă pe jos şi doarme; gă- Sseşte oriunde tot ce-i trebue, căci nu-l chinueşte nicio „trebuință pornită din: închipuire. Nu-i pasă de ce zice lumea. Dorinţele sale nu merg mai departe decât până unde i se întind braţele. Nu numai că este îndestulător pentru sine, dar are puteri mai mari decât îi trebue: numai în acest timp în toată vieaţa sa, se va afla într'o asemenea situaţie. | 
4. Prevăd obiecțiunea ceani puteţi face. De sigur, nu veţi zice că copilul are mai multe trebuințe de cât “socotesc eu; dar veţi tăgădui că are forța pe care i-o atri- buiu. Cu aceasta, pierdeţi din vedere că cu vorbesc despre elevul meu, nu despre acele păpuşi mișcătoare cari” că- lătoresc dintr'o odaie într'alta, cari cultivă plante. într'un. ghiveciu şi duc în spinare greutăţi de carton. Imi veţi spune că un copil nu poate să aibă puterea de-a munci ca un bărbat, înainte de vârsta bărbăţiei; că forţa. vi- tală pregătită în anumite vase ale sângelui. şi răspândită în tot corpul, numai ea poate să dea consistenţa. muş- chilor, activitatea şi încordarea lor, din care ies ade- vărale forţe. Faceţi filozofie din cabinet, iar cu mă în- temeiez pe experiență. Văd la ţară băieţi cari ară, pră- şesc, ţin coarnele plugului, urcă în căruță un butoi cu vin, mână caii ca şi tatăl lor; i-ai crede bărbaţi, dacă sunetul glasului lor nu ar arăta că sunt încă copii. Chiar în: orașe, sunt lucrători tineri, fierari, lăcătuşi, potcovari, pe cari îi vezi tot aşa de puternici ca şi „meșterii şi cari ar fi tot așa de pricepuţi, dacă i-ai fi pregătit mai din vreme. De sigur că este o deosebire între ei, dar susțin că este mai mică decât aceea dintre dorințele învăpăiate ale omului şi dintre trebuinţele 1i- mitate ale copilului. Și aici vorbesc nu numai de puterile trupești, ci mai ales de puterea minţii, care înlocueşte pe unele și le îndrumează pe toate. - | | Ş 5. Acest-interval în care individul poate mai mult )_ 

!
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decât dore, le, de: i_nu _are_tor Acea mai mare, vorbi ad în mod_ absohit, este „cati ana. zii “timpul” celi “nai mai forțe relative a ui. Este. momentiil cel mai prețios al „Vieţii şi care vine numai o singură dată: e foarte scurt şi cu atât mai scurt cu cât ar trebui să fie întrebuințat mâi bine. 
6. Ce va face dar individul cu acest prisos de fa- cullăți şi de forță, prisos care mai târziu îi va lipsi? 3). IL va întrebuința în vederea nevoii viitorului: copilul " Yoinid ma face Proviziuni pentru omul slab. Aceste eco- ".nomii nu le va pune nici în lăzi cari ar putea să-i fie furate, nici în hambare cari ar putea să se strice: ci va căula să se facă cu adevăraț stăpân pe ele, punându-le în braţele sale, în capul său, întrun! cuvânt în fiinţa sa. Aceasta voste dar_vremea muncii şi a Sludiilor. Ob-X Servaţi că alegerea Io fac. eu. după. voie, ci.0_impune | însăsianatura, | Di CC i Intelingenţa omenească e mărginită. Nu numai CĂ 10T om nu poate să știe toi, dar nu poate să ştie nici Puținul pe care-l ştiu toți oamenii, Orice Propo- „Zițiune falsă lrebue să- aibă o contrarie adevărătă; deci numărul adevărurilor Și al «erorilor seste mesfârşit. Se 

impune deci o alegere a lucrurilor cari lrebuesce învă- - țate precum şi a timpului în care ar fi mai bine să se înveţe. Dintre marele număr de cunoștințe pe cari le putem dobândi, unele sunt false, altele sunt nefolositoare, altele slujesc să hrănească mândria celui ce le posedă. . 
Numai un mic număr dintre ele cari contribue în ade- văr la binele nostru, numai acelea sunt vrednice de cer. cetările înțeleptului şi prin urmare de ale copilului pe care vrem să-l facem înţelept. Navem zor să cunoaștem = 
tol_ce' se poate cunoaste, ci numai ce este foTOSiTOr. 8. Din micul număr de care vorbim, trebue Să mai lăsăm deoparte adevărurile acelea cari cer, Pentru pri- 

, 3), Sallwărk notează aci o frază din Ierbart care exprimă 
aceeași idee: „Tânărul dobândeşte ' o creştere de puteri, însă şi 
nelinişie. EI nu poate lucra nimic şi de aceea. poelizează”. 

  

N 
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ceperea lor, o inteligenţă cu totul formală, pe acelea cari 
"presupun cunoaşterea raporturilor” omului, neiînţelese de 
“un copil) +), în fine pe acelea cari, deşi adevărate în sine, 
ar putea să îndemne pe unele suflete - neexperimentate , 
să-şi facă idei greşite despre alte chestii. 

9: Suntem deci închişi întrun cerc strimt cu pri- 
vire la fiinţa lucrurilor; dar e grozav de mare pentru 
spiritul unui. copil sfera pe care o închide acest cere. 
Ce mâna îndrăsneaţă a cutezat să dea la o parte pânza 
care acopere inteligența omenească? Zadarnicile noastre 
învățături sapă prăpăstii adânci în jurul nefericitului co- - 

„ Pil. Ascultă tu, care-l: vei duce de mână pe aceste poleci. 
primejdioase, care vei da la o parte dinaintea ochilor 
săi perdeaua sfântă a naturii! fii cu frică, încredințează-te 
bine de capul lui şi de al tău, bagă de seamisă nu sse 
învârtească ori 'unul 'ori altul ori poate amândouă! Pă- 
zeşte-te de atracţiunea înșelătoare a minciunii şi de aburii 
îmbătători, ai mândriei! Adu-ţi aminte, adu- -ți aminte fără 

A încetare că meștiința m'a făcut niciodată rău, că numai. 
eroarea e rău-făcătoare şi că nimeni nu se rătăceşte 
când nu ştie, ci când crede că ştie. 

10. Aţi putea să încercaţi şi să măsuraţi desvoltarea 
inteligenţei copilului după progresele pe cari le face în 
geometrie. Băgaţi însă de seamă că, îndată ce poate să” 
kleosebească ce «e: folositor -de ce nu este, va irebui să 
aveţi mare meşteşug ca să-l puteţi îndrepta spre studii | 
“speculative 5). Dacă vreţi să-l faceţi a căuta o medie pro- 
porțională între două linii, faceţi aşa ca să aibă trebuință 
a găsi un pătrat egal-cu un dreptunghiu dat. Dacă _ar fi 
vorba de două medii proporționale, ar trebui întâi să-l * 
faceţi să se intereseze de problema duplicării cubului 6) 

  

4), Vezi $ 192 din aceeași Carte şi $ 37 din Cartea IV-a. - 
5) Teoretice, 
6) Această problemă azi nu se mai _obişnueşte în lecţiile de 

geometrie; Iată, după „Enciclopedia F ranceză”, explicarea ei: Pro- 
blema duplicării cubului caută latura unui cub care are volumul 
îndoit decât al unui cub a cărui latură este dată. Problema aceasta
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Ş. a. m. d. Iată cum ne apropiem, în mod gradat, de noţiunile morale cari deosebesc binele de rău. Până aci am cunoscut o sincură lege: necesitatea; acum ne nităua la ce este uţil mai târziu vom ajunge la ce este polrivit şi _ e - | Aceeași pornire însufleţeşte deosebitele - facultăţi ale oihului. După activitatea corpului, care vrea să se desvolte, urmează activitatea minţii, care vrea să se in- struiască. La început copiii sunt numai neastâmpiăraţi; 
. 

e 

apoi _se_ fac CurlOșI: Această curiozitate: bine condusă cste_mobilul vârstei de care vorbim acum. Să deoscbiin însă totdeauna îacIIRIII e cati Vin dela națură de acelea câri” vin acla vorba lumii. Una este pornirea de a şti pentru că Tumea să îe crează învăţat; este alta pornirea care naște din curiozitatea firească a omului pentru tot ce-l interesează de aproape sau de departe. Având do- rință înnăscută de a trăi bine şi neputând să îndestuleze cu totul această dorință, omul caută necontenit mijloace noi pentru acest Scop. Acesta este primul -Principiu al curiozității, principiu firesc, care însă se desroliă numai pe măsură ce ni se desvoltă pasiunile şi ni se luminează mintea. Inchipuiţi-vă «un filozot exilat într'o insulă pustie, având instrumente şi cărţi şi fiina Sigur că va petrece acolo tot restul vieţii sale. Acesta nu se va încurea să studieze: lumea, nici legile atracțiunii, nici calculul diferenţial, nu 

  

-Va deschide poate nicio carte în toată vieaţa sa; dar îşi va, cerceta insula până la cel mai îndepărtat COlț 'oricât de mare ar fi ea. Să depărtăm deci dintre primele noastre studii cunoştinţele spre” Cari ău Mdeamnă _pe_0rm 0 Ii „Clinare lirească şi să ne, măr ginim la acelea pe cari Jnstinctul ne îndreaptă să le căutăni: Pammnete, 
” 

. 
— * 

    

. a fost pusă întâia oară în timpul răsboiului peloponeziac, când -a bântuit acea groază ciumă în Atena. Intrebând oracolul. din Delos, acesta a răspuns: „dublaţi altarul”. Altarul cra în formă de cub. Legenda spune că atunci Alenienii au dublat dimensiunile lineare ale altarului şi ciuma a continuat. Consultat din nou, oracolul -a Tăspuns că trebuia să dubleze volumul altarului. N 
". 

m”
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12. Insula neamului omenesc este pământul; obiectul 
cel mai strălucitor pentru ochii noştri este. soarele. In- 
dată ce începem a ne depărta de noi înşine, observaţiile 
noastre lrebue să se îndrepteze spre unul şi spre celălalt. 
Filozofia mai tuturor popoarelor sălbatice se ocupă nu- 
mai cu niște închipuite împărțiri ale pământului și face 
din soare Dumnezeu. 

13. Veţi zice poate că am sărit prea departe, Adineauri : 
ne ocupam numai cu ceeace ne alinge şi ne înconjoară 
de aproape; iar acuni ială-ne de odată străbătând globul 
pământesc şi alergând la extr emităţile universului. “Acest 
lucru se datoreşte progresului forțelor noastre şi încli- 
nării spiritului nostru. Fiind în stare de slăbiciune şi cu 
puleri neîndestulătoare, eram cu totul ocupați de grija 
deane păstra şine mărgineam în noi înşine; fiind acunr 
„mai tari şi având putere multă, dorința de a ne întinde 
“fiinţa noastră ne poartă afară din noi şi ne face să ne 
ducem cât se poale mai deparle; dar, de vreme ce lumea 
intelectuală ne este încă, necunosculă, cugetarea noastră 
nu poate merge mai departe decât ochii, şi înţelegerea 
noastră nu poate trece „dincolo de spaţiul de care îşi 
poate da seama. 

14. Să ne schimbăm deci sensaţiunile în idei, dar să 
nu sărim deodată dela Obiecte seisibile la obicete inte- | 
lectuale 7); numai prin Cele dințăi trebue să ajungem la - 
celelalte. De aceea omul să se conducă totdeaună de Sim- 
țuri în primele operaţiuni ale spiritului. Singura carte 
să fie Dumea, singură învățălură să fie faptele. Copilul care 
citeşte nu cugetă, ci numai citeşte; nu dobândeşte cu- 
noștințe, ci învață cuvinte. | - Ea | 

15. Dacă faci pe şcolarul tău să observe fenomenele 
naturii, îl vei. face_curând=curios;-dar-dacă.. vrei. să-i în- 
treţii curiozitatea, nu te grăbi să i-o mulţumeştis). Apro- 

  

7) Pasul următor se.vede la $ 166.  Sallărt observă că în 
toate chestiile de psihologie Rousseau urmează pe Locke, : 

5) Sallwârk aminteşte că şi Locke vorbeşte despre cariozitale 
(secţiunea XVI $ 121 şi urm. trad. fr. din 1821 vol. ID: „Trebue
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„pie-l de chestiuni şi lasă-l să răspunză singur. Să-si în- temeieze ceeace șlie_nu_pe ceeace i-ai spus .tu ci pe Cecace a înțeles cl; să nu învefe_ştiinţa. ci so Qăsească. y Dacă faci ca, în spirilul lui, autoritatea să în locul ra- fiunii, copilul nu va mai raționa şi va ajunge jucăria părerilor altora. - | 16. Vrei să-l înveţi geografia şi “cauţi globuri şi hărți. Ce de nimicuri! Pentru ce îi dai chipuri pe hârtie? De ce nu începi arălându-i chiar obiectul, ca să ştie despre_ce-i vorbeşti? ae m aie 17. Când vezi un irumos apus de soare, te duci la preumblare întrun loc unde orizontul este bine deschis pentru ca să revază soarele apunând. Bagi de seamă. obiectele cari ţi-arată locul unde se apropie de. sfințit A doua zi, ca să Tespiri aer curat, te întorci. În: acelaşi loc înainte de răsăritul soarelui. Vezi nişte raze. subțiri ce-i prevestesc ivirea, apoi roşeaţa se mărește şi limbi de foc aprind tot răsăritul. Maultă vreme aştepţi să se arale; acuși-acuși [i se pare că-l vezi: în sfârșit... iată-l! Dintrun punct strălucitor porneşte lumina. care umple - iot spaţiul; perideaua nopţii se subțiază din ce în ce până dispare. Onu îşi dă seama de locul unde! se află Şi-l găseşte mai trumog. Verdeaţa sa înviorat peste noapte, zorii zilei cari o luminează, razele soarelui, cari o po- leesc cu fire. de aur, -o arată acoperită de picături stră- lucitoare de rouă în 'cari se oglindesc colori felurite ca ale curcubeului. „Păsările se adună în coruri şi slăvese prin cântecele lor pe părintele firii; niciuna “nu tace acum; iar ciripitul lor, nu încă destul de Puternic, ţi se „pâre mai mângâios decât în celelalte ceasuri ale zilei; înţelegi că toate victăţile sau deșteptat după” un somn întăritor. Aceste împrejurări Îți arată frăgezimea naturii În CI 

Să căutăm a desvolta curiozitatea - într'înșii nu numai pentrucă ea me face să avem speranță bună despre acela care o arată, ci şi pentru că este un excelent mijloc pe care natura l-a dat oamenilor pentru ca să gonească isnoranța cu care ci vin pe lume”. In paragrafele următoare Locke vorbeşte despre mijloacele de a o desvolia,
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şi te pătrunde până în suflet. Te bucuri 'de o jumătate de 

ceas de încântare, de o privelişie așa de măreaţă, aşa 

de frumoasă, așa de desfătătoare încât chiar omul cel 

“ mai: nesimţitor sar simţi cu totul emoționat. | 

18. Entuziasmat de ceeace vede, învățătorul spune: 

şi copilului, căci crede 'că va fi impresionat. şi copilul 

când va băga de seamă ce simte: învățătorul -său. Prostie 

curată! Frumuseţea priveliştii din natură. stă în' inima 

omului; ca so vezi, trebue so simţi. [E adevărat că co- 

pilul vede lucrurile, dar el nu poate pricepe legăturile 

cari le unesc, urechea lui nu poate să auză armonia care 

se ridică din înfrăţirea lor. Ca să-şi dea seama de im- 

presia complexă care iese deodată din toate sensaţiunile 

acestea, e nevoie de o experiență pe care el o_are. încă, 

e nevoie de sentimente pe ari cl nui le-a încercat. Cum 

„vrei să,se bucură de aerul-curat -al unici dimineţe de vară, 

dacă ma străbătut niciodată câmpuri pustii, dacă nu şi-a ars 

tilpile picioarelor pe nisipuri înfierbântate, dacă. nu_l-a 

înnăbuşit niciodată căldura soarelui resfrântă de pe_stân-—_ 

cile pleşuve? Cum- să-l” îiiibete mirosul florilor şi ume- 

zeala picăturilor de rouă şi cum să se bucure păşind 

pe covorul moale şi lunecos al pajiştei îmverzite? . Cum 

să-i pătrunză sufletul cântecele păsărilor dacă-i sunt ne- 

cunoscute simţirile dragostei? Cum să fie mişcat el de 

aurora unei zile aşa de frumoase, dacă închipuirea lui 

nu ştie să-i înfăţișeze plăcerile vrednice de o asemenea zi? 

In fine, cum să-l impresioneze frumusețea naturii, dacă 

nu ştie cine a împodobit-o.cu atâta miăestrie? 

19. Nu spune _copilului lucruri pe cari_nu_le poate 

înţelege: nu-i trebue” descripţiuni, nu-i trebue elocvență, 

nu-i trebue figuri de stil, nu-i trebue poezie. Nu-i acum 

vremea să te adresezi la sentimentul lui şi la gustul lui 

artistic. Vorbește lămurit, simplu şi rece, va veni curând 

vremea să vorbeşti altfel. m E 

20. Dacă 6 crescut după principiile noastre, dacă 

e obişnuit să lucreze singur şi să se adreseze altuia nu- 

mai după ce a văzut că nu izbutește — el, de câte ori
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vede un obiect nou, îl cercetează multă vreme fără 'a | 
spune nimic. li place să se gândească, iar nu să întrebe, 
Mulţumeşte-te să-i întăţişezi lucrurile cu pricepere ?), apoi, 
când vei vedea că curiozitatea l-a făcut destul de bă 
gător de- seamă pune-i câteva întrebări scurte cari să- 
ajute la înțelegerea lucrurilor. | 

21. In chestiunea de care vorbim, priveşte bine îm- 
--Preună cu el răsărilul soarelui, apoi atrage-i atențiunea 
asupra - munţilor şi celorlalte obiecte dimprejur; după 
aceea lasă-l să spuie ce vrea despre toate aceste lucruri 
şi taci câteva minute ca un om care-i dus pe gânduri. 
Zi-i apoi: „Mă gândesc că aseară soarele a apus acolo. 
şi tot acolo a. răsărit azi dimineață. Cum se întâmplă 
aceasta...?” Nu mai adăoga nimic. Dacă le întreabă, nu 
răspunde, sau vorbeşte de altceva. Lasă-] singur, cu sine; 
fără faloială se va gândi la ceeace a văzul. _ 

7 „2. Pentru ca un copil să se deprinză a fi băgător de . 
| seanăt și pentru ca să fie,cu adevărat impresionat de un 
N adevăr pe care îl conslată cu simțurile sale, trebue să „- | 

| 
| 

/ 

A 

    

   

    

treacă vreo câteva zile de nedumerire “până când _să-l__ 
descopere. Dacă nu înţelege bine ceeace a văzut, trebue 
să întorci chestiunea. Dacă nu ştie în ce chip trece soa- 
rele. dela apus la răsărit, știe cel puţin cum trece dela 

A răsărit la apus, căci ochii lui singuri i-o spun. Lămu-: 
„| Teşte deci prima chestiune prin. cealaltă; dacă elevul nu 

| este cu totul stupid, fără îndoială va înțelege analogia -; 
„+ catre este foarte lămurilă. Aceasta este prima lecţiune de 

A cosmografie. . ” o. 
93, Procedarea noastră este” înceată: trecem dela o 
idee sensibilă la -altă idee sensibilă şi căutăm să ne. 

învăţăm multă vreme “cu una până să trecem la alta, 
„iar pe elevul nostru nu-l -silim--niciodată. să _fie_băgător » 
de. seamă.__De. acecă- dela „această primă lecţiune este 
deparle până la cunoașterea mersului soarelui şi a îor-! 
mei pământului; dar, fiindcă toale. mișcările aparente 

  

9) Vezi cartea I-$ 138 şi II $.67, - 
i | na 15
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ale corpurilor cerești se ţin de acelaşi principiu și prima 
observaţie conduce la celelalte, va fi nevoie de mai pu- 
țină. silință — numai de timp mai lung — ca să ajungi 
dela chestiunea mișcării diurne a pământului până la 
calculul eclipselor,- decât să înţelegi bine ziua şi noaptea. 

24. Noi vedem că soarelz se învârteşte împrejurul 

pământului; deci descrie un cerc şi oricare cerc are un 
centru. Lucrul acesta îl știm de mai înainte10). Centrul 
nostru nu se poate însă vedea, fiindcă esle în inima 

pământului; dar se pot însemna pe suprafața lui două 

puncte opuse cari să corespunză cu el. Dacă ai înfige 
o irigare în pământ prin cele trei puncte și ai prelungi-o 
până în cer de o parte şi de alta, ai avea axa lumii şi 
a mișcării zilnice a soarelui. O +sfârlează, care se -în- 
vâriește pe vâriul său, înfățișează cerul învârtindu-se 
pe axa sa, iar cele două extremităţi ale sfârlezei sunt 
cele două poluri. Copilul va fi foarte vesel să cunoască 

i unul din ele. I-l arăt dar la coada 'ursei mici. Avem dar 

pelrecere pentru noaple; puţin câte pulin el se învaţă 

cu stelele, de aici îi vine gust să cunoască planetele şi 
si observe constelaţiunile. , 

25. Am văzut răsăritul soarelui în luniei!), ne vom 
duce să-l vedem la Crăciun sau în altă zi frumoasă de 
iarnă. Ştiţi că nu suntem leneşi şi ne facem o plăcere 

să înfruntăm frigul. Voiu căuta să fac observaţia a doua 

în același loc în care am făcut pe cea dintâi. Ştiu că va 
putea să zică cineva: „Aceasta e glumă. Soarele nu mai 

--răsare în acelaşi loc. Ai putut să-l vezi odată acolo, dar 

acum € dincoace... Este deci un răsărit vara şi alt răsărit 
„iarna...” Tinere învăţător, ai nemerit bine. Exemplele a- 
lestea sunt îndestulătoare ca să predai lămurit sfera, 

luând-Aumea -ca lume şi soarele ca soare. 
26. jIn general, nu înlocuiţi niciodată un obiect cu un 

semțtl ecât alunci când este cu mepulință să _arătaţi 

   
   Y 

10) Vezi Cartea II. a $ 259. 

11) In text: la Sf. Joan... E vorba de o sărbătoare a catolicilor 

la 214 Iunie (st. n). . . _ ,
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obiectul; căci semnul. atrage băgarea de seamă a co- pilului şi-l face să uite obiectul, 
„27. Sfera armilară 1) mi se pare o maşină rău făcută şi fără proporţii. Incurcătura de cercuri şi figurile ciu- date zugrăvite pe cele o fac să semene cu un lucru vră- jitoresc care înspăimântă pe. copii. Pământul e prea mic, cercurile sunt prea multe; unele sunt de prisos, precum cele două mari cercuri cari taie ecuatorul şi zodiacul în patru părți egale şi servesc pentru a arăta cele patru anolimpuri.. Fiecare cere este mai larg decât pământul. Grosimea cartonului din care sunt făcute le dă o în- făţișare de soliditale şi face pe cineva să crează că ar 

exista în adevăr, iar când îi. spui copilului că aceste cercuri sunt numai închipuite, nu-şi mai dă seama de ce vede şi nu mai înțelege nimic. | 
„28. Nu ştim niciodată să ne punem în locul copiilor; 

în loc să pătrundem în ideile lor, ne închipuim că ei le au pe ale noastre. Urmărindu-ne mereu propriile 
A „noasire raționamente, legând un. adevăr de alt adevăr, 

  

12) Sfera armilară e o maşină, inventată din vechime, ca să „dea idee despre mișcările aparente ale astrelor. E compusă din mai 

  
multe cercuri de metal (sau de carton) ce înfăţişează cercurile pe cari astronomii şi le închipuesc pe cer.
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le îndopăm mintea cu erori și cu lucruri lipsile de 
judecată. | 

29. Se discută dacă trebue-să ne servim de analiză 
sau de sinteză pentru învăţătura ştiinţelor. Nu e nevoie 
totdeauna să alegem una din aceste metode. Câteodată 
poți în aceleași cercetări să desfaci şi să strângi la 'un 
loc şi să conduci astfel pe copil în mod dogmatic când 
el crede că face numai analiză. Atunci, întrebuinţând 
în același timp ambele metode, ele 'se vor controla una 
prin alta. Plecând deodată din două puncte opuse fără 
să te gândești că faci “acelaşi drum, te-ai mira, dar ţi-ar 
face în același timp plăcere să vezi că drumurile se 
întâlnesc. Aş vrea, de exemplu, să studiez geografia din 

„cele două puncte opuse şi 'să unesc studiul mişcărilor. 
pământului cu măsurarea. părților lui, începând cu locul 
în care ne aflăm. Cu: alte vorbe, pe când copilul în- 
vaţă sfera şi se ridică astfel în cer, adu-l pe pământ şi 
arată-i întâi localitatea în care trăieşte. | 

30. Cele două puncte de plecare ale geografiei vor 
îi deci oraşul în care locueşte şi casa dela țară a tatălui 
său; apoi lucrurile dintre aceste două, apoi râurile din 
vecinătate, . în. fine vederea soarelui şi chipul de a se 
orienta. Aci este punctul unde se întâlnesc drumurile. 
Pune-l să facă singur harta acestora, o. hartă foarte 
simplă şi formată la început numai din două obiecte; 
iar mai târziu să adaoge încet, încet pe celelalte pe mă- 
sură ce va pulea să-și dea seamă de depărtarea şi de po- 
ziția lor. Vedeţi acum folosul pe care-l are copilul din 
faptul că noi l-am: deprins Să măsoare cu ochii ca și 

„cu un compas 15), 

31. Va trebui totuşi să-l conduci, dar nu prea mult 
"şi să nu bage de seamă. Dacă se înșeală, lasă-l în pace, 
nu-i îndrepta greșelele, ci așteaptă până va fi în stare să - 
le vază și i să Je îndrepteze singur; cel mult, foloseşte-te 
de vreun prilej piiincios câ să-l provoci să le înțeleagă. 
Dacă mar greşi niciodată, mar putea să înveţe aşa de 

- 18) Vezi Cartea Il-a $ 252. 

x



___357___ Cartea III. 

bine. De altfel nu e vorba să ştie în mod hotărit topo-. 
grafia ținutului, ci să aibă mijlocul de a o putea învăţa. 

„Nu e nevoie să aibă hărţi în cap, ci să-și „dea seama 
bine dc ce reprezintă ele şi să aibă o idee lămurită des- 
pre chipul cum se fac. Iacă deosebirea între ştiinţa ele- 
vilor voştri şi neştiință elevului meu. Ei ştiu hărţile, iar 
cl] e. Vom avea alte podoabe pentru odaia lui 14). 

Aduceţi-vă totdeauna aminte că scopul meu nu        2 

dale învăţ. pe copil lucruri multe, ci să fac să pătrundă 
  

în creerul_său numai_idei_juste_și |] lămurite, Maş îngriji 
puţin chiar dacă n'ar şti nimic, cu condiţi a să nu sec înșele. 
Adevărurile pe cari caut să i le introduc în spirit au de 
scop numai să-l ferească de erorile pe cari le-ar învăţa 
în locul lor. Rațiunea și: judecata vin încet, pe când 
prejudecaţiile aleargă cu grămada; de acestea trebue să-l 
apărăm. Dacă te ocupi însă de ştiinţă penlru ştiinţă, te 
cufunzi întro mare fără: fund, fără țărmuri şi plină de 
primejdii; nu vei putea să ieşi niciodată dintr'însa. Când 

"văd un om doritor de cunoștințe, ademenit de fermecul 
lor, alergând dela una: la alta. fără să se poală opri, 
mi șe pare că văd un copil care adună scoici pe ţărmul . 
mării: după ce şi-a adunat o grămadă, dă peste altele 
cari îi plac, aruncă din cele vechi, mai ia iarăşi vreuna 
din acestea până când, încurcat de mulțimea lor şi. ne 
maj ştiind ce să aleagă, le aruncă pe'toate şi pleacă cu 
mâna goală. 

33. In prima copilărie timpul era. lung şi toată 'si- - 
lința noastră cra să pierdem vremea, temându-ne să no 
întrebuințăm rău. Acum este tocmai dimpotrivă: nu ne 
ajunge timpul pentru ca să facem tot ce ar fi. folositor. 
Gândeşle-te că pasiunile se apropie şi, cum vor bate la 
uşă, elevul tău le va da lor toată băgarea de seamă. Vârsta 

_ liniştită a inteligenței este aşa de scurtă, trece aşa de 
repede, se folosește la aşa de multe întrebuințări, încât e 
curată nebunie să-ţi închipueşti că va fi îndestulătoare 
ca să faci pe un copil învăţat. Nu «e vorba să-l înveţi 

14) Vezi Cartea [l-a $ 256. |
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_ Ştiinţele, ci să-l faci să le iubească şi să-i dai metode pentru 
alui se va desvolta inai bine. Iată de'sigur un principiu temeinic al oricărei bune cducaţiuni. 34. Acum e momentul să-l înveţi încet, încet, a-şi lixa- Dăgarea de seamă în mod stășuitor asupra unui. „obiect; dar să nu-l silești niciodată, ca să-l îndemni la a- ceasia prin plăcerea sau prin dorința .de_a fi atent. Să” „ai însă grijă să nu ajungă la oboseală şi la necaz. Fii deci totdeauna. cu ochii. deschişi şi, orice sar întâmpla, îndată ce vezi că S'apropie plictiseala, lasă totul baltă, | e ee o a căci important lucru nu este să învețe; ci să nu fâcă ni- „mic fără voie 15), 

35. Când te întreabă, răspuhde-i cât lrebue ca. să-i întreţii curiozitatea, nu ca să i-o îndestulezi. Când. vei vedea, mai cu seamă, că prin întrebările ]ui nu urmăreşte să se instruiască, ci bate câmpii cu chestiuni prosteşti, o- preşte-te îndată; căci atunci ci ni se interesează de lucruri, ci vrea numai să. te_supere. Interesează-te mai puțin de cuvintele pe cari le spune şi mai mult de motivul pentru care le spune. Această Srijă, nu prea necesară până acum, este foarte importantă îndată ce copilul începe a raţiona. , | 
36. Sunt un şir de adevăruri generale prin cari toate ştințele se leagă de nişte principii comune și se desvoltăj în mod succesiv: iată metoda filozotilor. Aici nu e vorba de aceasta. E alta, cu totul diterită, prin care fiecare obiect în deosebi atrage pe altul şi arată pe cel ce trebue să ur- meze. Cei mai mulți oameni urmează această metodă, care întreține atențiunea printr'o curiozitate necurimată; aceasta este şi metoda care se polrivește copiiloi-Orien- „tându-ne ca să facem hărți, a trebuit să lragem rmeridia- nele. Două puncte de intersecție între umbrele egale ale 

PI 

15) Locke $ 128 zice că e bine să te încredințezi de spiritul elevului. Pentru aceasta, lasă-l singur, dar pune pe cineva să-l supra vegheze. „După modul cum va întrebuința acest timp de Jibertate, vei vedea dacă este în adevăr de felul lui leneş ori are aversiune pentru cărţile ce i-ai dat să studieze”, "
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dimineţii şi ale serii dau un meridian eăcelent. pentru un 
astronom de treisprezece ani. Aceste meridiane însă se 
şterg, trebue timp ca să le tragi: ele te silesc să lucrezi 
necontenit în acelaşi loc; grija aceasta, sila aceasta l-ar 
obosi. Am prevăzut aceasta şi de aceea voiu , întâmpina 
obiecţiunile. 

37. Am intrat iarăși în amănunte lungi şi migăloase. 
Vă aud murmurând, iubiţi cilitori, dar nu mă înspăimânt: 
nu vreau să jertfesc, din pricina nerăbdării vo oaslre, par- 
tea cea mai folositoare din cartea de faţă. Hotăriţi-vă în- 
trun fel față de lungimile mele, căci cu m'am hotărît faţă 

' de âggcrile voastre. 

De mai mult timp observasem, elevul meu şi cu 
mine—că sticla, chihlibarul, ceara roşie şi alte corpuri, 
când le freci, trag la ele firişoare de paiu, dar mu trag alte 
corpuri. Din întâmplare găsim 'unul care are o proprie- 
tate şi mai ciudată: atrage, dela o depărtare mai mare şi 
fără să-l freci, pililuri de fier şi alte bucățele mici de me- 
tal. Mult timp această însuşire ne face să petrecem fără 
să vedem altceva. In fine, observăm că însuşirea aceasta 
se comunică şi fierului, dacă “îl frecăm cu magnetul 
într'o anumită direcţie. Intr”o zi ne ducem la un bâlciu 16), 
Un scamator pusese o rață de ceară într'un basin cu apă 
şi o făcea să vie spre dânsul apropiindu-i de cioc o bu- 
cată de pâine. Foarte miraţi, mam zis că. este vrăjitor, 
pentrucă nu știam ce va să zică vrăjitor. De câte ori 
suntem surprinși de fapte ale căror pricini nu le cu- 
noaștem, ne-am. obișnuit. să-nu-formulăm, nici o judecată, 

n a 
i 

  

16) Aci autorul pune nota următoare, care se găseşte întruna 
din edițiile tipărite după apariţiunea cărţii lui Fi ormey. „Nu mi-am 
putut. stăpâni râsul când am citit observaţiunea fină a d-lui .de 
Formey asupra acestei povestiri: „Şarlatanul de bâlciu, zice dânsul, 
„scare se ia la întrecere cu un copil şi-l ţine de rău şi ține discursuri 
„serioase învățătorului lui este un individ din lumea lui Emil”, Spi- 
ritualul domm de Formey wa putut să înțeleagă că această, mică scenă 
era pregătită din nainte şi că comedianțul ştia ce are să facă. E 
adevărat că mam spus aceasta; dar am declarat de multe ori că 
nu scriu pentru aceia cari au nevoie să le spui for”,
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ci să aşteplăm până când găsim un prilej ca să - ieșim din neştiința moastră. 
39... Intorcându-ne acasă, vorbim despre rața dela bâlciu şi ne punem în gând so imităm,. Luăm un ac bine magnetizat. şi-l întăşurăm în ceară albă căreia îi dăm, cum ne pricepem mai bine, forma de rață şi îngrijimi ca să fie aşezat “așa încât vârtul lui să formeze ciocul, Așezăm Taja pe iapă şi apropiem de ciocul ei un belciug de pus chei. Vă închipuiţi lesne cât ne-am bucurat când am văzut că rața noastră vine după belciug tocmai cum Se ducea rața dela bâlciu după bucăţica de pâine. Am lăsat să observăm altădată în: :ce direcție se oprește rața pe apă, când o laşi în pace; ne mulțumim deocamdată cu ce am făcut şi nu voim mai mult, | | 40. Chiar în seara aceea ne întorceam la bâiciu cu pâine pregătită în buzunar şi îndată ce scamatorul și-a sfârşit isprava, micul meu savant, care de abia se mai stă- pânca, spuse că Scamatoria nu e grea şi că poate să facă şi el tot aşa. I] polteşte să se ţie de cuvânt. Indată scoate din buzunar Pâinea în care era acul magnetizat; se a- propie de masă foarte emoționat; . tremurând, apropie Pâinea: rața vine şi-l urmează, copilul ţipă şi nu mai poate de bucurie; . nu-și mai ţine firea când cei de faţă aplaudă şi scot strigăte de veselie. Scamatorul turburat vine la copil şi-l îmbrățișează, îl felicită și-l roagă să-i facă cinstea de ă veni și a doua zi când 'se va aduna Şi mai multă lume ica să-i admire dibăcia. Micul meu natu- ralist, mândru, vrea să vorbească, dar îl opresc şi îl iau cu mine încărcat de laude, - | “41. Copilul, numără minutele până în ziua urmăloare - cu o neliniște care mă face. să râz. Poileşte pe cine întâlneşte; ar vrea ca omenirea întreagă .să fie de aţă „ca să-i vază izbânda. Nu poate să aștepte ceasul, pleacă mai înainte şi sboară la locul de întâlnire. Sala. e plină, suiletul lui tânăr nu-și mai poale stăpâni bucuria. Până să vie rândul raţei, se fac alte jocuri şi scamatorul caută să uimească pe privitori cu dibăcia sa, Copilul nu vede nimic din toate acestea; mare astâmpăr, îl trec sudorilc,



361 Ă . Cartea II, 

abia mai Tăsuilă; tot mereu îinvârteşte cu mâna lremură= toare bucata de pâine din buzunar. - În sfârşit îi - vine rândul. Meşterul anunță aceasta publicului cu ceremonie. Copilul se apropie cam ruşinat şi scoate bucăţica de pâine. Dar lucrurile omeneşti sunt nestatornice. Rața, care era aşa de domesticită în ajun, astăzi se tăcuse sălbatică: în loc să se întățişeze cu ciocul, își prezinta coada şi tuge; se fereşte și de pâine şi de mâna care o ține, cu aceeaşi stăruință cu care în ajun le urmărea. Incearcă de nenumărate ori: de prisos, lumea îl huidueşte. Copilul strigă, zice că-l înşală, că a pus altă rață în locul celei-- lalte şi se prinde că nici scamatorul nu va putea s'o a- tragă pe aceasta. | 42. Scamalorul, fără să zică nici un cu rânt, ia o bu- cată de pâine, o pune înaintea Taței şi îndată aceasta vine după pâine. Copilul ia. şi el bucăţica de pâine, dar, în loc să izbutească mai bine, vede că rața îşi bate joc de cl şi se învârteşte prin basin. Atunci, cu. tolul ruşinat, „se depărtează şi nu mai îndrăsneşie să se expună.la stri- sătele celor de faţă. E - - 43. Scamatorul atunci ia bucăţica de pâine pe care 0 adusese copilul şi se slujeşte de ea ca de a sa proprie. Scoate apoi acul .dintr'însa şi toată lumea râde de noi; apoi cu aceeaşi bucată de pâine, fără ac, atrage rața ca și mai înainte, Pune pe cineva din asistenţi să taie o : bucăţică dintro pâine şi face același lucru;. se slujeşte apoi da miănuşă şi de deget, în fine se duce în mijlocul sălii şi, cu vorbirea - îndrăsneaţă, obișnuilă oamenilor de acest fel, strigă că rața va asculta de glasul lui cum a ascultat de gest. In ade ăr, vorbeşte şi rața ascultă: îi. spunc s'o ia la dreapta şi rața se duce la dreapta; să vie înapoi şi rața vine înapoi; să se învârtească şi rața se învârtește; mișcarea se face tot așa de repede cum se dă „ porunca. Se înțelege că aplauzele repetate: cari îl salută „Sunl adevărate ocări pentru noi, Ne' strecurăm deci fără să fim băgaţi de seamă şi ne închidem în odaia noastră "îără să mai” alergăm, să mai povestim încoace și încolo izbânda noastră; cum ne Pusesem în gând.
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1 44. A doua zi de dimineaţă, bate cineva la uşă. Des= 
chid:.e scamatorul. Iucepe să se plângă, cu oarecare sme= 
renie, de purtarea noastră. El nu ne făcuse nimic pentru 
ca noi să ne apucăm să-i facem meșteșugul de râs în faţa 
humii și să-i luăm pâinea dela gură. Parcă cine ştie ca 
ispravă ar fi a atrage o rață de ceară pentru ca să alerga 
cineva după această cinste, lăsând pe un om de treabă 
pieritor de -toame. ;„Zău, d-lor, dacă aș avea un alt chip, 
de traiu, nu m'aş ţinea de fleacurile acestea. Trebuia să 
vă închipuiţi că un om care şi-a petrecut viața cu acest 
prăpădit meșteșug va fi ştiind mai multe de cât d-voastră, - care vă îndeletniciţi cu el numai câteva, minute. Nu vam: 
arătat dela” început cele mai iscusite scamatorii ale mele, 
pentrucă nu e bine să te grăbeşti şi să arăţi prosteșta tot ce știi, am grijă “să 16” păstrez “pe cele bune” pentru 
“aduinite- prilejuri. şi, după cel pe care îl ştiţi, mai am şi 
altele ca să pui la locul lor pe tinerii prea îndrăsneţi. Cu 
toate acestea, d-lor, am să vă arăt cu toată inima, secretul 

„care va minunat atâta, dar vă rog să nu-vă folosiţi da 
el pentru a-mi face rău şi să fiți mai moderați altădată”, 

> 
Rl 

49. Atunci ne arată maşina. Nu-şi poate închipui 
cineva mirarea noastră: era un magnet puternic pe care 
îl ţinea un copil sub masă și-l mișca fără să bage cineva 
de seamă. : 

46. Omul nostru îşi ia maşina și după ce i-am mul- 
țumit şi i-am cerut iertare, vrem să-i dăm ceva, el refuză. „Nu, d-lor, nu sunt destul de mulțumit de d-voastră pen- 
iru ca să-vă primesc darurile; îmi rămâneţi datori fără voia d-voastră, 'aceasta este singura mea răsbunare. Aflaţi „că poale să. fie cineva generos ori în ce stare Sar afla: 

, 

cu primesc--plată pentru scamatoriile pe cari le fac nu 
pentru lecţiile pe cari le dau”. 
„47. Când să iasă, îmi vorbeşte numai mie, dar destul 

de lare: „Il iert bucuros pe acest copil, căci el a greșit din neştiinţă, dar d-ta, d-le, care trebuia să-i cunoşti gre- 
şeala, de ce l-ai lăsat so facă? Fiindcă trăiţi împreună şi. eşti cel mai în vârstă, trebue să-l îngrijeşti și să-i dai sfaturi; experienţa d-iale este autoritatea care trebue
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să-l conducă. Când se va face mare şi sc va găsi vinovat de greşelile din tinereţe, te va învinovăţi şi pe d-ta, fără: îndoială, pentru acelea dela cari nu l-ai  împiedicat”17). 48. Pleacă şi ne lasă pe amândoi foarte încureaţi. Mă declar vinovat de ușurința mea și făgăduese băia- tului că altă dată mă voiu gândi mai mult la interesul lui şi îi voiu deştepla băgarea de seamă asupra greşelilor înu- inte de a le face; căci se apropie timpul când. raporturile. dintre noi trebue să se schimbe şi când în locul blân- deţei tovarăşului trebue să vie severitatea învățătorului. Această schimbare trebue să vie gradat; totul trebue pre- văzut şi prevăzut foarte de “departe. ia 49. A doua zi ne ducem iar la bâlciu ca să vedem din nou scamatoria al cărei..secret îl cunoaștem. Ne în- făţişem cu mare respect în faţa scamatorului filozof 18); de abia îndrăsnim să ne mităm la cl; el ne primeşte cu: multă cinste şi ne face un loc deosebit, ceeace ne umi- leşte şi mai mult. Işi face meşteșugurile lui obişnuite, dar stă mai mult la jocul cu rața şi se uită la noi des „Cu oarecare. mândrie. Noi ştim tot, dar nu zicem nici un cuvânt. Dacă elevul meu ar îndrăsni numai să deschidă gura, ar trebui să fie sdrobit. . : 50. Amănuntele acestui exemplu sunt mult mai im- portante decât sar părea cuiva la prima vedere. Câte lecţii se pot da cu o singură lecţie! Ce chinuitoare urmări poate să aibă cea dintâi faptă de vanitâte! Tinere. învăţător, 

17) Aci autorul, intro ediţie după: apariţia cărții lui „Rormey, " Pune nola următoare: „Puteam să-mi închipuesc eu că vre-un: cititor ieste așa «e prost încât să nu priceapă că această dojană este dictată Fuvânt cu cuvânt de către guvernor peniru anumite scopuri? a putut cineva să mă crează pe mine aşa de stupid în cât să fie în stare a pune în gura unui șarlatan de bâleiu asemenea cuvinte ca un lucru firesc? Credeam că am dovedit măcar atât de puţin talent încât să ană pricep a pune pe Oameni să vorbească după situațiunea lor, 'Observaţi și sfârşitul aliniatului următor. Nu se vede de aici că am: spus destul pentru oricine, afară de d-nul de Formey?”. Sallwărk motează că „Formey replică la aceasta că lucrurile i se par ne- verosimilc. 
- 18) li.zice în glumă astfel. In texi: „scamalor-Socrate”,
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silește-te cu multă grijă să prinzi această primă mişcare. 
Dacă ştii să faci să iasă dintrînsa umilire şi suferinţă, fii 
sigur că multă vreme nu vei observa o a doua la fel 19). Ce 
de pregătiri! veţi zice. Aveţi dreptate, vă răspund. Şi 
toate acestea, ca să facem o busolă prin care să înlocuim meridianul, | | - 

51. După ce am învățat astfel că puterea magne- tului poate să treacă prin alte corpuri, ne vom grăbi să 
facem o maşină la fel cu acea pe care am văzut-o: o 
masă scobilă, un basin puțin adânc, în- această scobitură, 
puțină apă, o rață făcută ceva mai îngrijit, Slând loarte 
des cu băgare de scâmă împrejurul basinului, observăm 
că rața în repaos stă totdeauna cam în aceeași direcțiune. 
Urmărind experiența și examinând această direcţiune, gă- simi că se îndreaptă dela! sud spre. nord. Mai mult nu ne 
trebue: busola noastră este găsită sau este ca. şi cum ar ti găsită. Am intrat acum în fizică. | 

52. Pe pământ se află mai multe clime şi. fiecare 
climă are temperatură deosebită. Deoscbirile între ano- 
timpuri sunt mai Simţitoare cu cât te apropii de poli. . 
Toate. corpurile se strâng la frig şi se dilată la căldură; 
aceasta se vede mai- bine la lichide și se poale -măsura 
bine la lichidele spirtoase: de aci, termometrul. Vântul te - 

-izbeşte în obraz; acrul este deci un corp, un fluid; îl simţi, 
“deşi nu-l poți vedea. Puneţi în apă un pahar cu gura. în 
jos; veţi vedea că apa nu-l umple, afară numai dacă nu 
lăsaţi aerul să iasă; aerul .deci poate să reziste. Dacă în- 
fundaţi paharul mai mult, apa va pătrunde mai mult, 
dar nu va umplea cu desăvârșire locul gol; acrul deci 
poate să fie strâns (comprimat) într”o măsură oarecare, 
Un balon plin cu aer comprimat sare mai bine decât dacă 

  

19) Aci autorul pune — într”o ediție, de mai târziu, — nota următoare: „Această umilire, aceste suferințe fac parte deci din me- toda mea nu din a scamatorului. Pentrucă D-l de Formey voia chiar în timpul vieţii mele să se facă stăpân pe cartea mea fără altă formă decât să puie numele său în locul numelui meu, trebuia cel puţin să se oslenească, nu zic să o compună, ci să o citească”. Să se vază ultimul „alineat al notei dela $ 3 Cartea I-a. —
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ar fi plin cu altă materie:. Fiind lungit în baie, ridică . 
orizontal am braţ afară din apă şi veți simţi o mare 
greutate; aerul este deci un corp greu. Punând acrul în 

comparaţie cu alte fluide, poți să-i măsori greutatea; de 

aci barometrul, sifonul, puşcociul (pușca de salon), ma= 
-şina pneumatică. Toate legile staticei şi ale hidrostaticei 

se pot afla prin experienţe tot aşa de grosolane. Pentru o 
cunoştinţă de acest fel, nu vreau să intru întrun cabinet de 

- fizică experimentală: nu-mi place toată mulţimea aceea de 

instrumente şi de maşini. Infăţișarea ştiinţificăe ucide 
ştiinţa: maşinele acestea sau spetie pe copil sau îi atrag 
atențiunea mai mult la forma decât la efectele lor. 

33. Vreau să ne fabricăm singuri maşinele şi. vreau 
să fac înlâi experienţa și pe urmă să-mi pregătesc in- 
strumentul ; mai mult, vreau, după ce am vi izut experieriţa” 
ca din întâmplare, să înv: țin încet-încet instrumentul cu 

care so verificăm. Mai bine să fie instrumentele mai. 

puţin perfecte și să avenr idei mai lămurite de ce trebue ” 
să fie şi de operaţiile la cari avem să ne slujim cu ele. 
Pentru. prima mea lecțiune de statică, nu caut nicio -baa 
lanţă, ci pun un-baston pe spatele unui scaun, îl așez în. 
echilibru şi măsor lungimea celor două părţi, atârn de 

„0 parte și de alta diferite greutăţi, când deopotrivă, când 
neegale și, lrăgându-le într'o parte sau în alla după cât 

trebue, conslalat că echilibrul rezultă dintro potrivire 
între mărimea greutăţii şi lungimea pârghiei. Astfel micul 
meu fizician vă fi în stare să rectilice « o Dalanță, înainte 
de a fi văzut vreuna. E 

541. Este:ncîndoielnic că dobândeşti noţiuni mai lămu- 
rite şi mai sigure învățând singur lucrurile, decât aflân- 
du-le dela altul. Făcând aşa, nu te deprinzi a-ţi supune 
judecata tără discuţie autorităţii altuia; apoi te faci mai 
iscusit să găsești raporturile între lucruri, să legi ideile, 

V,. 

„să născoceşti instrumente. Dimpotrivă, când primeşti: lu- X 
cerurile cum ţi se dau, laşi spiritul în nelucrare şi eşti 
ca nm om care, deprins să fio îmbrăcat şi încălţat de altul 
și să umble numai în trăsură, ajunge să-şi piarză puterea
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“şi deprinderea de a se mai sluji de mâini Şi de picioare 20), Boilcau se laudă că a învăţat pe Racine să potrivească greu rimele 20), După atâtea metode minunate cari ne fac să învăţăm Ştiinţele cu ușurință, am avea trebuință de unul care să ne facă să le învăţăm cu trudă, ” 95. Folosul de căpetenie al acestor cercetări încete - şi stăruitoare este că pun şi corpul în lucrare, că păs- trează mlădierea ” membrelor, că deprind necontenit pe om să muncească şi să facă lucruri folositoare. Toate instruinentele cari Sau născocit pentru a ne -ajuta în experiențele noastre, pentru a îndeplini neajunsurile sim- țurilor noastre, ne fac să le exercităm. din ce în ce mai " Puțin. Gratometrul %) ne scuteşte de a mai Preţui mărimea unghiurilor. Odată eram deprinși să măsurăm din ochi cu hotărâre distanţele; acum lanţul le măsoară în locul nostru. „Cântarul mă Scutește de a Prețui cu mâna greutăţile pe care mi le arată -el, Cu cât uneltele ajung mai prefecţio- nate, cu atât organele noastre devin mai neîndemânatice. Adunăm din ce în ce mai multe mașini împrejurul nostru şi nu mai găsim în noi înșine. 
56. Dacă însă întrebuinţăm, pentru a fabrica maşini, iscusința care le ține locul şi pătrunderea care ne face să ne putem lipsi de ele, atunci câştigăm fără să pierdem, punem arta lângă natură, spiritul de născocire creşte lără să scadă îndemânarea noastră. Dacă, în loc să țiu pe copil toată ziua cu ochii pe carte, îl pun să lucreze întrun atelier, mâinile sale lucrează în folosul spiritului; u Socotindu-se numai lucrător, se face filozol. Exerciţiul acesta are şi alte foloase despre cari voiu vorbi mai de- 

„.20) In ediţia din 1535 (Baris, Furne) se reproduce un pasagiu 
"din Montaigne (Incercări V. 25): „Inima noastră nu bate decât după 
fantazia altuia, Supusă și robită autorităţii. Suntem așa de deprinși 

-să fim legaţi încât nu ne mai mişcăm liber; vigoarea şi libertatea 
noasiră sunt stinse”, 

21) E vorba de scriitorul francez Boileau, care a scris, între 
altele, poema didactică „Arta poelică”. 22) Grafometrul e un instrument cu care se măsoară mărimea: 
unghiurilor. EI servește la ridicarea planului unui loc oarecare.
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parte; se va vedea cum aceste jocuri ale filozotiei înalţă 
pe om la adevărata lui menire. 

57. Am zis că cunoștințele curat teoretice nu suntaC 
potrivite pentru copii, chiar când se apropie de adoles= 
cență. Căutaţi însă, fără a face curs sistematic de fizică, 
să legaţi experienţele una de alta prinir'un fel de deduc- 
țiune pentru ca să le așeze copilul într'o ordine în spiritul 
său şi să şi le poată aminti la trebuință. Memoria pă- 
strează cu greu fapte şi raționamente izolate,. dacă nu 
poate să le unească între ele. : 

58. In căutarea legilor naturii, începeţi totdeauna prin 
fenomenele cele mai comune şi cari- cad mai bine sub 

simţuri; învăţaţi pe elevul vostru să considere aceste fe- 
nomene ca fapte, nu ca pricini. lau o piatră, şi zic că o 
aşez în aer; deschid 'mâna, piatra cade. Văd că Emil se 
uită cu băgare de seamă şi-l întreb, de ce a căzut piatra? Fi 

59. Care copil va rămânea cu gura căscată la această 
întrebare? Niciunul, nici chiar Emil! afară numai dacă- 
nu mi-am dat osteneala. de a-l pregăti să nu răspunză. 
Toţi vor spune că piatra cade pentrucă e grea. Care lucru 
e greu? Cel care cade. Deci piatra cade, de oarece cade. 
Aici: micul meu filozot se va: găsi foarte încurcat. Aceasta 
e -prima lui lecţie de fizică sistematică; nu știu dacă-r 
va folosi sau nu în acest scop, dar va fi de sigur o lecţie 
de b imţ, 

60, /Pe măsură ce se desvoltă inteligenţa copilului, 
alte cuvinte însemnate ne silesc să-i alegem îndeletnicirile. 
Indată. ce ajunge să se cunoască, îndată ce poate să „Brin 
ceapă raporturi cari să-l puie în stare a înțelege:ce este 
potrivit pentru cl şi ce nu este, atunci va şti să deose= 
bească munca de petrecereşi să privească aceasta din 
urmă ca odihnă după cea dintâi 23), Se va. putea de acum 
ocupa cu obiecte cari au folos real şi va putea îi îndemnat | 
să le dea o atenţiune mai stăruitoare decât cea pe care-o 
dădea petrecerilor. Nevoia învaţă pe om de timpuriu să 

23); Sallwirk alătură de acest pasagiu $ 120, $ 16, $ 56 din 
Locke. -
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Tacă cecace-i displace Peniru ca să înlăture un rău care i-ar displăcea şi mai mult, In acest scop se întrebuințează "Prevederea şi din întrebuințarea bună sau rea a acestei prevederi, vine toată înțelepciunea sau toată mizeria: ome- nească, FE 
ă „61. Tot omul vrea isă fie fericit; dar, „ca să ajungă acolo, ar trebui întâi Să știe ce este . fericirea. * Pentru omul naturii 2%) fericirea este tot aşa de simplă ca şi vicața lui: c să nu suicre; deci sănătatea, libertatea şi strictul necesar i-o așigură. Fericirea omului moral este altceva, dar aci nu vorbesc despre aceasta. Am Zis, şi o mai repet, că numai obiectele curat fizice interesează pe copii, mai ales pe aceia în cari nu Sa desvoltat încă vanitatea, cari n'au fost stricaţi prin otrava aprecierii oamenilor. | a 

62. Când copiii pot să-şi prevadă trebuinţele înainte. de a le simţi, inteligenţa lor e destul de înaintată: încep, a prețui timpul, Veţi căuta atunci să-i deprindeţi a şi-l] întrebuința pentru lucruri folositoare, dar folosul să fie Polrivit cu vârsta şi cu înţelegerea lor. Tot ce se ține de ordinea morală şi de obişnuinţele sociale, să fie lăsat deo- camdată la o parte, pentrucă e mai sus de priceperea. . lor. Este o: absurditate să le ceri a sc îndelelnici cu lu- cruri despre: cari le spui că sunt pentiu binele lor, când ci nu știu ce e acest bine, și cu lucruri despre cari îi asiguri că le vor folosi când vor fi mari, pe când astăzi Ci. nu se interesează nicidecum de acest folos, nepulând să-l, priceapă. E 
63. Copilul să nu facă nimie după spusa altuia: pentru el este bine numai ceeace simte că e bine. Făcându-l să treacă dincolo de inteligenţa sa, îți închipueşti că ești pre- văzător; dimpotrivă, arăţi neprevedere. Pentru ca să-i dai câteva instrumente de puțin preţ, de cari poate nu se va sluji niciodată, îi: răpești instrumentul firesc al omului: bunul simț, îl deprinzi să, se lase totdeauna pe 

7 

24) Adică omul crescul după ideile lui Rousseau, fără in- fluenţa societăţii, , e 
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seama altora și să fie jucărie în mâna lor. Vrei să fie ascultător cât «e mic; va fi încrezător şi lesne înșelat când va fi mare. Ii spui mercu că tot ce-l înveți e spre folosul lui, că el nu cunoaşte acest folos, că ţie nu-ți - pasă dacă face sau nu cecace-i ceri, că lucrezi pentru binele lui. Cu aceste frumoase cuvântări, cu cari îl ţii liniştit acum, pregăteşti în realitate succesul altor cuvântări de mai târziu ale vreunui vizionar, ale vreunuia care aleargă după piâtra filozofală %), ale vreunui şarlatan' sau ipocrii, ale vreunui smintit care-l va prinde în cursă şi-l va face tovarăşul nebuniei sale. a 
64. De sigur că omul trebue. să şlie multe lucruri al căror folos copilul nu le poate înțelege; dar oare se cuvine şi se poate ca un copil să învețe tot ce trebue să ştie nm om? Siliți-vă să învăţaţi pe. copil tot ce este folo-X : sitor pentru vârsta lui şi veți vedea că toată vremea îi va fi întrebuințată cu folos. De ce voiţi, înlăturând studii cari sunt polrivite astăzi pentru-el, să-l puneţi la cele po-. trivile cu o vârstă la care nu știți dacă va ajunge? Veţi întreba: „Avea-va vreme să: înveţe ceeace trebue să ştie _când va veni momentul să se folosească de ştiinţa Iui?. _Nu-ştiu; dar știu că e cu neputinţă “să-l învăţaţi mai de „vreme; căci! adevărații noştri învăţători sunt experiența: şi Ssimţirea, iar omul simte! ceeace e potrivit pentru om. numai după raporturile în cari Sa găsit față de lucrurile din afară. Copilul ştie că e făcut pentru a ajunge om;  - de câte ori poate 'să aibă o idee despra starea omului, are ocazie să se instruiască, dar ideile omului format pe cari cl nu le poate pricepe, trebue să fie cu totul ne- cunoscute. Toâlă cartea mea 'este o dovadă necontenită | a acestui principiu de educație. | | 65. Indată ce am îicut pe copil să înţeleagă cuvântul ulil, avem un mijloc mai mult pentru a-l conduce, căci 

ao N 

25) In evul mediu se înţelegea sub numele de piatră filozofală Procedarea destinată să transforme arama sau “alle metale în aur sau argint. „A căuta piatra filozofală” a însemnat mai târziu: „a umbla după lucţuri ce nu se pot realiza”,
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„cuvântul îl impresionează mult, având numai înţelesul 
potrivit cu vârsta lui şi fiind pus totdeauna în legătură nu- 
mai cu.buna lui stare prezentă. Elevii voştri nu sunt im- 
presionaţi de acest cuvânt, pentrucă n'aţi căutat să-i faceţi 
să-l înțeleagă şi fiindcă văd. că tot alții au grije -de 
ceeace le este lor util; de aceea ei n'au nevoie să se gân- - 
dească singuri şi nu pricep ce este utilitatea. 

66. La ce folosește aceasta? %). De acum înainte a- 
ceasta va fi vorba sfântă, vorba hotăritoare între. el şi 
mine în toate acţiunile vieţii. Va fi întrebarea. care va 
urma oricare întrebare a lui şi prin care voiu intrâna. 
mulțimea de întrebări prostești și de „prisos cu cari copiii 
obosesc necontenit. pe cei dimprejur,. nu atât ca să folo- 
sească ceva, ci ca să-și exerciteze un fel de tiranic asu- 

* Dra lor. Dacă însă înveţi pe copil că cea mai importantă 
lecţie este să ştie numai ceeace este folositor, el va faca 
întrebările. ca Socrate”); se va întreba întâi pe sine 
dacă va putea răspunde la întrebarea care ştie că i se 
va pune. ăi _ 

67. Iată ce mijloc puternic îți dau în mână ca săi 
“lucrezi asupra elevului tău. EI, neștiind raţiunea mai nici 
unui lucru, va fi silit să tacă oricând vei voi; iar tu, 
"dimpotrivă, te vei folosi de cunoștințele şi de experienţa: 
ta ca să-i arăţi utilitatea tuturor învățăturilor pe cari i 
le dai. Căci fii sigur că, dacă îi pui lui întrebarea, ţi-o va 
pune şi el la rândul său; de aceea la orice lucru îi vei 
propunc de aci înainte, îți va zice: La'ce foloseşte aceasta? 

68. Aceasta e primejdia de care cu mai multă greutate 
se va putea feri guvernorul. Dacă copilul îţi pune o în- 
trebare şi, căutând să scapi de el, îi dai un motiv pe care 

"el nu-l pricepe, atunci vede că te slujeşti în raţionamentele 
ce faci de ideile tale, nu de ale lui, și va ajunge să crează 
că tot ce-i spui este bun pentru vârsta ta, iar nu pentru 

  

26) Vezi Carlea [l-a $ 159, 
27) Vestitul filozof grec obișnuia în discuţiile sale să pună 

întrebări prin cari aducea pe adversarul său să se mărturisească 
însuşi învins. Prin” întrebări exercita el faimoasa ironie socralică,
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a lui; îşi va pierde deci încrederea în tine şi totul este - pierdut. Dar care învăţător îşi mărturiseşte greşelile faţă de elevi şi declară că nu ştie vre-un lucru? Niciunul nu spune că are vreo vină, Eu, dimpotrivă, mi-aș pune în spinare şi vini pe cari nu le am, când M'aş putea să-l . - tac a înţelege ce-i spun. Astfel, purtarea mea este tot- deauna limpede şi nu-i dă nimic de bănuit; cu mărturisirea greşelilor mele, eu voiu avea mai multă influență asupra spiritului elevului, decât cei cari şi le ascund. 
69. Prima regulă este ca numai rar să-i. spui lu, ce irebue să înveţe; de obiceiu, el să-ți arate dorinţa, să + caute, să găsească, iar tu șă-i înlesneşti mijloacele de a--şi mulțumi dorința, după ce ai ştiut cu dibăcie să i-o provoci. De aci urmează că întrebările tale trebue să fie rare, dar bine alese şi, fiindcă te va întreba mai mult el pe tine decât tu pe cl, vei fi mai expus şi vei putea mai des să-i zici: La ce-ţi folosește să ştii ceeace mă . între e Ea 

| Am spus că c mai puţin interesant să înveţe cutat€ sau cutare lucru şi mai mult să-şi dea seamă bine de ce învaţă şi de folosul ce trage din această; prin urmare, când nu-i poţi da o lămurire destul de înțeleasă, nu-i da nici una. Spune-i fără ezitare: „Nu-ţi pot da un răspuns: bun; m'am înşelat, să lăsăm. lucrul acesta”. Dacă aceea ce vreai să-l înveţi era în adevăr fără rost, nu e nicio pagubă că ai lăsat-o; dacă avea. vreun rost, atunci, cu oarecare grijă, vei putea găsi curând un prilej ca să-i arăţi folosul lucrului, , - 
(1) Nu-mi plac explicaţiile prin cuvinte: tinerii le dau puțină atenţie şi nu rețin nimic. Lucruri! lucruri Nu cred că va fi prea mult să mai zic că noi dăm vorbelor o -_ putere prea mare; educaţia flecarilor face numai flecari. 72. Să prestipunem că; pe când învăţ cu şcolarul meu despre cursul soarelui: și despre modul cum să ne orientăm, mă întrerupe deodată şi mă- întreabă la ce ser- -vesc toate acestea. Ce frumos discurs am să-i țiu! despre câte lucruri voiu avea prilejul să-l învăţ răspunzându-i la
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într cbare, mai ales dacă mai este şi altcineva de faţă la 
convorbirea noastră !28). 

73.. li voiu vorbi despre folosul călătoriilor, despre 
comerţ, despre producţiunile particulare ale ficciire i clime, 
despre moravurile diferitelor popoare, despre însemnă- 
talea schimbării anotimpurilor pentru agricultură, despre 
întrebuințarea calendarului, despre arta navigaţiunii, des= 
pre mijlocul de a-ţi urma cum trebue drumul fără să ştii 
unde ești. Politica, istoria naturală, astronomia, chiar mo- 
rala şi: dreptul ginţilor, toate vor intra în explicaţiunea 
mea, astfel încât elevul îşi va face o idee măreaţă despre 
toate aceste științe şi va simţi o dorinţă nepotolită de a le 
învăţa. Spunând toate acestea, îmi voiu îndeplini rolul de 
adevărat pedant şi elevul nu va înțelege nimic. Ar vrea 
să mai mă întrebe 'ca înnainte: la ce foloseşte orientarea? 
dar nu îndrăsnește, ca să nu mă supere; socotește mai 
bine a se preface că a înțeles cceace a fost silit să asculte. 

- lată -cum se face educaţiunca cea frumoasă ! 
74. Emil al meu însă, crescut mai țărăneşte, și căruia 

„„i-am dat cu multă greutate o concepţime solidă, nu va 
asculta nimic. Indată ce va observa că nu mai înțelege, 

"va fugi, va alerga prin odaie şi mă va lăsa să vorbesa 
singur. Să căutăm deci o lămurire mai Simplă, pentrucă 
toată grămădirea de știință, pe care o fac nu preţueşte, 
nici un ban pentru cl. 

„75. 'Toemai observam pozițiunea pădurii la nord de 
Montmorency 2) când mă întrerupe prin întrebarea cea 
supărătoare: „La ce serveşte aceasia? — Ai “dreptate, îi 
zic, trebue să mă gândesc pe îndelete și, dacă vom vedea 
ă acest lucru nu €e bun la nimic, nu-l vom mai relua, 
căci avem destule petreceri folositoare. Ne ocupăm apoi 

“de altceva şi nu mai vorbim de geografie toată ziua, 
7 

28) Autorul pune aci nota următoare: „Am observat adesea că 
dând copiilor învățături adânci oamenii se gândesc mai -mult la 
persoanele în vârsiă cari sunt de faţă decât la copii. Știu foarta - 
sigur lucrul acesta, fiindcă l-am observat chiar asupra mea. îi î. 

29) Rousseau şedea la Montmoreney când scria cartea aceasta. 
Confesiuni (anul 1759). ”
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76. A doua zi de dimineaţă îi propun să facem o 
preumblare înainte de prânz; e foarte bucuros, căci copiii 
sunt totdeauna gata să alerge și al mcu are picioare 
bune. Ne ducem în- pădure, străbalem livezile, ne ră- 
tăcim, nu ne mai dăm seama unde“ suntem şi, când în- 
cercăm să ne întoarcem, nu mai ştim drumul. Vremea 
trece, se face-cald, ne e foame, ne srăbim, alergăm za- 
darnic în dreapta şi în stânga, dar găsim numai păduri, 
cariere, câmpii şi nici un semn ca să ne arale drumul. 
Foarte încălziţi, foarte obosiţi, foarte flămânzi, ne ră- 

„tăcim mai rău cu cât alergăm mai mult. In sfârșit, ne 
aşezăm jos ca să ne odihnim și să vedem ce e de făcut 
Dacă Emil este crescut ca oricare copil, nu stă la vorbă 
cu mine, ci plânge; el nu ştie-că suntem lângă Montmo- 
rency şi că ne desparte numai.un mic crâng, dar acest 
crâng este pentru cl o pădure, căci un om de statura 
sa-ar fi acoperit de tufișuri. 

77. După câteva minute de tăcere, ingrijat, îi zic: 
= Dragă Emil, cum vom scăpa de aici? 

Emil. — (Asudat şi plângând-cu hohote). —. Nu știu nimic; 
sunt obosit, mi-e foame, mi-e sele, nu mai pol. 

- Jean-Jacques. — Crezi că mi-e mai bine decât ție 
şi gândeşti că maş plânge şi' eu, dacă aş putea să prân- 
zesc cu lacrămile? Nu e vorba să plângem: e vorba 
să vedem unde suntem. Ia te uită câte ceasuri sunt30), 

Enul. — Sunt 12 şi mam mâncat nimic. 
Jean-Jacques. — Adevărat; sunt 12 şi mam mâncat 

nimci. Da | Da 
Emil. — 'Trebue să-ți fie tare foame. a 
Jean-Jacques. — Şi răul e că mâncarea nu va. veni 

aici. Ieri, tocmai pe viemea aceasta; observam din Mont- 
morency poziţiunea pădurii. De ce nu putem acuma să 
„observăm din pădure poziţia orașului nostru? 

Enul. — Aşa e; dar ieri vedeam pădurea de acolo; 
pe când de aici nu “vedem orașul. Să 

30) Vezi mai departe $ 110.
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- Jean-Jacques. — Aici e greutatea! N'am putea oare si-i găsim poziția fără să-l vedem? | Emil. — Ce drag mi-ești! 
Jean-Jacques. — Ziceam că pădurea: este aşezată... Emil. — La nord de Montmorency. 
Jean-Jacques. — Prin urmare, Montmoreney trebue să fie... 

Emil. — La sudul pădurii. 
Jean-Jacques. — La ora 12. putem să găsim încotro e nordul. Ra 
Emil. — Da, după direcția umbrei. 
Jean-Jacques. — Dar sudul? 
Emil. — Cum să facem? - Jean-Jacques. — Sudul este tocmai - împotriva nor- dului. 

a Emil. — Adevărat; să ne uităm la partea opusă umbrei. Iată sudul! desigur Montmorency este în partea aceasta; să căutăm într'acolo. | Jean-Jacques. — Poate să ai dreptate; să apucăm pe > Cărarea aceasta “care trece prin păduricc. ÎN 
Enuil. (Bâtând din: mâini şi strigând de bucurie). Se vede Montmoreney! E în faţa noastră. Se vede întreg. Haide să prânzim! Salergăm cât mai iute! Astronomia e bună la ceva.: .7 Si | | 
78. Observaţi că, şi dacă nu va spune aceasta, o va gândi; nu-mi pasă, de vreme ce nu o voiu zice cu. Fii sigur că nu va uita în toată vieața lecţia din ziua aceasta; dimpotrivă, dacă aș îi stat în odaie şi aş fi presupus întâmplarea, ar fi uitat. cuvintele mele chiar de a doua zi. Pe cât se poate deci să vorbim prin fapte şi Să ne mulțumim cu vorbele numai alunci când nu putem face altfel. 

- 
79. Nu pot să am atâta dispreţ pentru cititor încât să-i dau câte un exemplu pentru fiecare fel de studiu. . „Indemn însă pe guvernor să măsoare bine ceeace are să facă în orice chestiune, după priceperea elevului; căci, o mai repet, nu vine atâla de mare rău din ceeace „nu înțelege copilul, ci din ceeace crede că înţelege.
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Mi-aduc aminte că vream să pregătesc pentru 
chimi€ pe "un copil. După că i-am arătat mai multe 
precipitațiuni metalice), i-am explicat cum se prepară 
cerneala. Ii “spuneam că culoarea neagră vine dintr'un 
fier foarte fin desprins din vitriolul de fier (calaican) 
şi precipitat printrun lichid alcalin. In mijlocul savantei 
mele explicaţiuni, drăcuşorul mă opreşte şi îmi pune 
întrebarea şliulă pe care o invățase dela mine. Mam 
simţit foarte încurcat. 

81. După ce am stat puţin pe gânduri, m'am ho; 
tărit. Am trimes saducă vin din pivniţa stăpânului casei 
și să cumpere şi dela cârciumă vin de 40 de bani. Am 
luat întro sticluță o soluţie de un hidrât de sodiu sau 
potasiu (leşie); apoi am pus în două pahare vin din. 
cele două soiuri 32), şi i-am vorbit astfel:. 

82. „Se obişnueşte să se falsifice unele lucruri de 
mâncare pentru a le face să pară mai bune decât sunt. 
Aceste prefaceri înşeală vederea: şi gustul; dar sunt strică- 
toare şi, măcar că lucrurile se par acum mai frumoase, 
ele sunt mai rele decât mai înainte. 

83. „Mai ales se prefac băuturile şi cu deosebire. 
vinul, pentrucă înşelăciunea se cunoaște mai greu şi dă 
mai mult câștig înşelătorului. 

84. „Prefacerea vinurilor nefierte sau acre se face 
cu litargă: litarga este o preparaţie de plumb.! Plumbul 
cu diferite acide dă o sare foarte dulce care îndreptează 
gustul vinului, dar este otrăvitoare pentru cine bea. Inainte 
de a bea un vin de care nu ești sigur, trebue să ştii 
dacă este amestecat cu litargă sau nu. Tată cum raționez 
ca să descoper. aceasta, 

85. „Vinul nu cuprinde numai spirt care arde, cum ai - 
văzut- prin rachiul pe care îl scoţi din el; el cuprinde şi 

  

31) Precipilaţiunea este o acţiune chimică prin care din două 
lichide se formează o materie solidă care cade la fundul vasului, 
unde se depune. 

32) Autorul zice în notă: „La orice explicaţie pe care o dai 
copilului e bine să faci oarecari pregătiri, căci acestea îl fac să 
lie mai băgător de seamă”,
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un acid, lucru pe care îl ştii, fiindcă faci oțet de vin; mai cuprinde şi drojdia -care rămâne în. fundul vasului. 86. „Acidul se “uneşte cu substanţele metalice prin disolvare şi formează o sare compusă: aşa este şi rugina care este numai fier disolvat (atacat) prin acidul din aer sau din apă; așa este și cocleala, formată din aramă di- solvată de oţel. | a 
87. „Dar același acid are mai mult raport cu sub- „stanţele alcaline (sodiu, potasiu) decât cu cele metalice Și, din pricină că cele. dintâi se amestecă în sărurile compuse. despre cari am vorbit, acidul părăseşte metalul - cu care era unit şi se amestecă cu sodiul sau potasiul. „+ 88 „Atunci substanţa metalică, scăpată de acidul care o ţinea disolvală, se precipită şi turbură lichidul, 89. „Dacă unul din aceste vinuri : are litargă, acidul 'său ţine litarga disolvată. Dacă torn din lichidul alcalin, acesta silește acidul să se amestece cu el; atunci plumbul ne mai fiind ţinut în disoluțiune, se iveşie, turbură li- chidul şi sc lasă apoi la fundul vasului, 

90. „Dacă nu e plumb de loc) nici vreun alt metal în vin, hidratul se va amesteca liniștit 3% cu acidul; toate: Substanțele vor rămânea disolvale și nu se va produce . nici o precipilaţiune”. 
CR 91. După aceasta, torn din lichidul meu alcalin în cele două pahare. Vinul de acasă rămâne limpede şi slră- veziu; celălalt deodată se iurbură şi peste un ceas am putut -vedea bine..plumbul “precipitat în fundul paharului. 92. „Iată, adaog cu, vinul natura] şi curat din care 

    

33) Autorul pune nota următoare: „Vinurile - cari se vând la cârciumari în Paris, deşi n'au toate litargă, sunt rar lipsite _ cu totul de plumb, pentiucă tejsheaua cârciumarilor este . acoperită cu acest melal și vinul care se risipește, stând - peste plumb, disolvă “totdeauna ceva din el. E ciudat că poliția îngădue un abuz atât de "vădit şi atât de primejdios; dar e adevărat că oamenii nu beau ase- menea vinuri şi deci nu se pot otrăvi”. Vezi şi Cartea II-a nota dela ş 72: 
! 34) Autorul pune aci nota următoare: „Acidul vegelal esta foarle dulce. Dacă ar fi un acid mineral, an:estecul nu S'ar face fără ficrbere”, |
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poți să bei şi iată vinul prefăcut care 

Cartea III. 

e olrăvitor. Acest lucru îl afli prin aceleasi cunoștințe despre al căror folos > 
mă întrebai adineauri. Cel care ştie cu Wu sc fabrică cer- neala poate să cunoască şi vinurile drese? 

93. Eram foarte mulţumit de exemplul meu, :dar băgai de seamă că copilul nu părea > convins. XPam în- credinţat după câtva timp că făcusem o prostie: las la o parte că un copil de 12 ani nu poale să-mi urmărească: toată explicaţia, dar el nu poale să priceapă nici folosul: experienţei mele, fiindcă a guslat din. amândouă probele de vin şi le-a! găsit bune pe amândouă şi de accea nu putea .să aibă nici o idee de cuvântul falsificare, pe care credeam că eu i l-am explicat destul de bine; iar cuvintele - »vălămălor pentru sănătate” şi „olravă” n'aveau pentru cl niciun înțeles. Era în situația copilului care povestea întâmplarea medicului lui Alexandru 
întânyplă cu toți copiii 35), 

cel mare: așa se 

(+. Nu pot să -existe pentru noi raporturi între anu- mniteNefecte și cauze, dacă nu vedem legăturile dintre ele; nu poate să existe un bine sau un rău despre care mavem idee; nu pot să existe trebuințe pe cari nu le-am simţit niciodată. Nu ne vom putea deci niciodată sluji de ase- | menea lucruri pentru a înțelege chestiuni cari sunt în le- gătură cu cele. La cincisprezece ani y ezi fericirea unui „înţelept cu aceiaşi ochi cu cari la treizeci vezi gloria Paradisului. Dacă nu le înţelegi bine, vei lucra puţin ca să le. dobândeşti; chiar dacă le-ai înțelege, tot vei lucra puţin, dacă nu le dorești şi nu “le crezi potrivita pentru line. Poţi face pe copil să: înțeleagă că ceeace-l ” înveţi e folositor; greu este să-l faci a lucra. In zadar ra- "țiunea liniștită îți -spune să lauzi sau să detaimi; munai . „pasiunea te îndeamnă 'să lucrezi. Şi cum să te "pasionezi pentru lucruri. pentru cari mai nici un interes? 
95. Nu arăta: copilului niciun “lucru pe care să nu fie capabil a-l vedea. Omenirea fiindu 

* 

  

35) Vezi povestea din Cartea Il-a $ 126 

-i aproape străină 

și urm.
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şi neputând să-l înalți la starea de om, adu pentru el 
pe om la starea de copil. Poţi să te gândeşti la ce-i va 

folosi lui în altă vârstă, dar nu-i vorbi decât despre ce-i 

foloseşte acum. Apoi, să nu faci niciodată comparaţie cu 
alți copii, să nu fie vorba de rivali, de concurenți, nici chiar 

la întreceri, îndată ce începe să raționeze. Mai bine 
vreau să nu învețe deloc ceeace ar putea învă ăța numai 
prin gelozie sau prin vanitate). Voiu. avea însă grijă 

“să însemnez în fiecare an progresele făcute. Comparân- 
du-le cu cele din anii următori, îi voiu zice: „Te-ai făcut 
mai mare cu atâtea linii. lată şanţul pe care puleai să-l - 

sări, greutatea pe care puteai s'o duci, depărtarea la care 
puteai să arunci o piatră, drumul pe care-l străbăteai 

dintr'odată, etc.; șă vedem ce vei face acum”. In felul 
acesta îl îndemn, fără să-l fac gelos pe cineva. Va voi 

să se întreacă pe sine, ba chiar trebue; nu văz niciun 
neajuns să se ia la întrecere cu sine însuşi. 
X 96. Urăsce cărțile; ele te învață să vorbeşti despre ce 
nu ştii. Se zice că Hermes a săpat pe nişte coloane ele- 
mentele ştiinţelor ca să-și pună descoperirile sale la adă- 
post de.un potop. Dacă le-ar îi săpat în capetele oamenilor, 

f.ele sar îi păstrat prin tradiţiune. Creerul omenesc bine 
pregătit este piatra pa care se pot săpa cu cea mai mare 

-siguranță cunoştinţele omenești. 
97. Nu sar putea găsi mijlocul să se apropie atâtea 

lecţiuni risipite prin atâtea cărţi, să se reunească întrun 

obicel comun, care să fie ușor de văzut, interesant de 
urmărit şi care să poată stimula pe cineva chiar în vârsta 

copilărească? Dacă sar putea inventa o situaţiune în 

care toate trebuințele fireşti ale omului să se arate în 

“anod sensibil spiritului copilului, şi în care mijloacele: 
pentru. îndestularea lor să se desvolte succesiv cu aceeași 
uşurinţă, aceasta ar trebui să fie cea dintâi hrană a ima- 

ginaţiei copilului. 

36) Salwiirk spune că acest pasagiu «e îndreptat contra lui 
Locke, care consideră ambiţiunea ca un puternic mijloc de educaţie. 

“Vezi şi Cartea Il-a $ 245 şi urm.
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98. JO filozof întocat! văd că imaginaţia la sa şi aprihsTNu te da de ostencală: siluațiunea aceasta sa găsit, s'a descris și — fără să te supăr — mai bine decât ai fi putut s'o descrii tu, cel puțin cu mai mult adevăr Şi cu mai multă sinceritate, Dacă avem nevoie ncapărală de ărți, este. una care, după părerea mea, e cel mai minunat tratat de educaţie naturală. Aceasta va Îi prima carte pe care 0 va cili Emil al meu; multă vreme ea va îi întreaga lui bibliotecă şi va rămânea pentru totdeauna la un loc de cinste. Convorbirile noastre despre ştiinţele naturale vor fi numai comentarii ale acestui text. Cu ajutorul lui vom măsura "progresele judecății noastre Şi, cât timp nu he vom.strica gustul, ne va plăcea să-l citim. Care e această minunală carte? O fi Aristotel? O fi Pliniu? O îi Button? Nu; este Robinson Crusoe 3?). pe 99. Robinson Grusoc, singur în insula sa, lipsit de ajutorul semenilor săi şi de toate miiloacele pe cari le dau meșteşugurile, fiind în stare totuși să. (răiască, să să păstreze şi să-și asigure chiar un lel de bun traiu: iată fapte cari pot interesa orice vârstă. şi cari în nenumărale chipuri sc pot face plăcute copiilor. Iată “cum aflăm in- sula pustie care ne servea de comparaţie 33). E adovărat ă această stare nu e a Omului social și e probabil că nu va îi starea lui Emil, dar după aceasta va lrebui să judece el celelalte stări, Mijlocul cel mai Sigur ca să ie ridici d'asupra prejudecăţilor şi să-ți potriveşti raționa- mentele după adevăratele raporturi ale lucrurilor este să te pui în locul unui om izolat şi să judeci despre orice, cum judecă acest om despre folosul lui personal. 100. Acest roman, curăţit de toate lucrurile de prisos, - începând dela naufragiul lui Robinson şi terminându-se 

  

————— 

37) E vorba de celebra scriere a lnglezului Daniel Defoe . (1661—1731), care sa citiţ şi se citește de toale generaţiile de copii din toate ţările. - Saliwărk aminteşte că, dintre pedagogii moderni, ” Ziller (1817—1882) a arătat importanța lui „Robinson” pentru educaţie, Im sistemul său pune pentru fiecare clasă ca cenlru o idee sau o carte. Intre acestea în al doilea an figurează Robinson. ! ” 38) „Vezi Cartea II-a $ 70, 
7



Cartea Îl. _ 380 

la sosirea vasului care-l ia de acolo, va fi şi petrecerea şi 

învăţătura lui Emil în epoca despre care vorbim aci. 
„Vreau să fie prins cu totul, să se ocupe numai de castelul 

| i ău, de caprele, de plantaţiunile sale; să. înveţe: cu dea- 

|mănuntul, nu de pe cărţi, ci prin lucruri, tot ce ar trebui 

să ştie în asemenea împrejurare; să crează că este chiar 

Robinson, să se vază îmbrăcat cu piei, cu căciulă mare 
în cap, cu sabie în mână, cu toată înfăţişarea aceea ciu- 
dată, chiar cu umbrela, deşi nu va avea nevoie de ca. 

Vreau să-l văz gândindu-se la ce-ar fi de făcut când 

i-ar lipsi cutare sau cutare lucru; să examineze purtarea 

eroului său, să caute dacă n'a înlălurat nimic, dacă nu se 

pot îace mai bine unele luciuri; să însemneze cu băgare 

de scamă greşelile lui şi să se. folosească pentru a nu 
face și el tot așa în "asemenea caz... căci fiți siguri că-şi 
va pune în gând să se ducă şi el undeva peniru a face 
ca Robinson. Este visul acestei vârste fericite când nu 
cunoşti altă fericire decât să ai strictul necesar şi libertate. - 

101Î. Un om iscusit va ști să întrebuințeze în multe 
chipuri această nebunie, dacă “a ştiut so provoace, pen- 

tru a se folosi de ea. Copilul, grăbit să-şi adune cele 
trebuincioase pentru insula sa,-va Îi mai tare doritor 
să înveţe decât dascălul său să dea lecţiuni. Va dori să 
ştie tot ce este folositor şi nu va voi să ştie altcova; nu. 
vei mai avea trebuinţă să-l conduci, ci va trebui numai 
să-l potoleşti la nevoie. Să ne grăbim a-l așeza în această 
însulă, cât, timp îşi găseşte aci fericirea, căci se apropie 

ziua în care, dacă va mai voi să rămâie acolo, nu .va 

mai voi să fie singur, când servilorul negru, de care acuma 

nu-i pasă, nu-i va fi de ajuns multă vreme 39). 
02) Punerea în practică a meşteşugurilor naturale 

pe (O, poate face un singur om, conduce la meşte- 
şugurile industriale, cari au trebuință de mai multe mâini. 

- Pe cele dintâi pot să le facă singuraticii, chiar sălbaticii, 

39) Aluzie la anume împrejurări din „Robinson”. Acesta scă- 
pase viața unui tânăr (pe care-l numi Vineri) şi-l luă pe lângă 

sine ca servitor, după ce trăise 25 de ani fără nici un fel de ajutor.
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celelalte se nasc numai în societate și o fac astfel tre- 
buincioasă.. Câtă vreme omul are numai nevoi trupeşti, 
îşi poale face singur tot ce-i trebue; dacă vrea şi lucruri 
de prisos, este neapărat trebuincioasă diviziunea niuncii, 
căci, deși un om lucrând singur câștigă numai: întreţinerea 

_mmui om singur, o sulă de oameni lucrâud împreună vor 
câștiga întreţinerea a două sute. Deci, îndată ce unii oa- 
meni se odihnesc, trebue ca silințele celor ce muncese 
să înlocuiască lucrul celor ce stau pe saltea. 

“103. Grija ta cea mai mare să fic a depărta de min- 
tea şcolarului toate -noțiunile despre relațiile sociale cari 
sunt mai presus de înțelegerea lui; iar dacă legătura 
dintre cunoștințe te. sileşte să-i arăţi că oamenii depind 
unii de alţii, atunci nu te ocupa de partea morală, ci 
îndreaplă-i atenţiunea spre industrie şi spre meşteşuguri, 
cari fac ca oamenii să fie folositori unii altora. Du-dl 
dintr'un atelier înt'altul, nu-l lăsa însă să se uite la lucră- 
tori fără să puie şi el mâna; iar când va ieşi, să-şi dea 
pe deplin seama despre lot ce se lucrează sau măcar 
de-tot ce a observat cl. Pentru acest scop, lucrează și 
tu singur şi. dă-i exemplu: ca să-l faci meșter, fii peste : 
tot ucenic şi gândeşte-te că, muncind un ceas, va învăţa 
mai mult decât ar asculta explicațiuni o zi întreagă 40), 

104. Lumea obișnuește să preţuiască diferitele arte 
în raport invers cu folosul lor real: le slimăm cu atât 
mai mult cu cât sunt mai mefolositoare. Așa trebue să 
fie. Meşteşugurile cele mai tolositoare sunt cela cari pPTo- 
duc mai puţin, pentrucă numărul lucrătorilor se ține 

„de trebuinţele oamenilor şi produsele cari sunt trebuin- 
cioase pentru toată lumea să plătesc cu un preț pe care.- 
poate să-l plătească şi săracul. Din contră, lucrătorii 
subțiri, cari nici nu se numesc lucrători, ci artiști, cari 
lucrează numai pentru cei ce nau de lucru şi pentru 
bogaţi, cer, peniru fleacurile lor, orice preţ le place. 
Apoi, fiindcă meritul acestor lucrări zadarnice stă în 

  

40) Vezi Cartea II-a $ 35, .
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opinia lumii, şi preţul ţine de aceasta; iar ei sunt preţuiţi 
după costul obiectelor. Importanţa pe care o dau bogațţii 
acestor lucruri nu vine din trebuința lor, ci din pricină 
că săracul nu poate să le plătească. N'olo habere bona, 
nisi quibus populus inviderit 41), | 

„105. Ce vor tace elevii voştri, dacă-i lăsaţi să se 
ia și ci după această neroadă prejudecată, dacă voi înşi-vă 
îi îndemnați, dacă vă văd, de exemplu, intrând cu mai! 
mult respect în prăvălia unui giuvacrgiu decât într'a: 

„unui lăcătuş? Cum vor judeca ei adevăratul merit al 
“artelor și adevărata valoare.a lucrurilor, când vor vedea 
pretutindeni că preţul pe care-l dă fantazia este în Con 
tradicţie cu preţul bazat -pe folosul adevărat şi că, cu cât 
e mai scump un obiect, cu atât valorează mai puţin? 
In primul moment când vei lăsa să le intre în cap asc- 
menea idei, nu te mai ocupa de educaţia lor; căci, orice 
vei face, ei vor fi educați ca toată lumea şi ai pierdut 
cei 14 ani de muncă. a 

106. Emil, gândindu-se să-și mobileze insula, va avea 
cu totul alte idei. Robinson ar fi prețuit mai mult pră- 
ălia unui lăcăluş decât a unuia care vinde găteli femeeşti. 
Cel dintâi i sar fi părut un om vreduic de cinste, iar 
celalt nun mic şarlatan. Me 

__ 107. „Dar fiul meu are să trăiască în lume; are să 
irăiască cu nebunii, iar nu cu înțelepţii; trebue deci să le 
cunoască nebuniile, de vreme ce prin acestea se condue 
oamenii. Poate 'să fie 'bine să ai cunoştinţe adevărate 
despre lucruri, dar e şi mai bine să cunoşti oamenii şi 
judecăţile lor, căci, în societatea omenească, instrumentul 
cel mai însemnat al omului este omul și cel mai înțelept 
este acela care poate întrebuința mai bine acest instrument... 
De ce să înveţe copiii o rânduială închipuită şi cu totul 
deosebită de aceea pe care o vor găsi aşezată şi după 
care vor trebui să-și reguleze purtarea lor? Invăţaţi-i 

  

41) E o trază din Petroniu (scriitor satiric roman care a 
trăit pe timpul lui Nerone). Pe românește: „Vreau numai bogății de 
acelea pe cari să le invidieze poporul”.
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întâi să fie înţelepţi şi-i veți învăţa pe urmă de ce alţii x 
sunt nebuni”. ' 

108. Acestea sunt niște maxime înșelătoare; pe cele 
părinții îşi întemeiază falsa lor prudenţă şi fac pe copiii 
lor sclavi ai prejudecăţilor cu cari trăiesc şi ci, dar 
îi fac şi jucăria mulţimii nesocotite pe care ar voi so 
tacă instrumentul pasiunilor lor. Ca să ajungi. să cu- 

„noşti pe om, trebue să cunoşti multe lucruri mai înainte. 
+ Omul este învăţătura din urmă a înţeleptului Și vrei să 
„Taci din el prima învăţătură a copilului? Inainte de a-l în- 
"văţă despre sentimentele noastre, puucţi-l în stare de a 
„le aprecia. Poţi zice că cineva cunoaşte nebunia, dacă 
o socotește ca dreaptă judecată?: Eşti cu adevărat în-o 
ţelept numai atunci când deoscbeşti ce nu este înțelept. _. 
Cum să cunoască copilul pe oameni, dacă el nu e în 
stare nici să le aprecieze judecăţile nici să le cunoască . 
greşelile? E primejdios să ştie ce gândesc ci, când co- 
pilul nu € în stare să înțeleagă dacă acele gândiri sunt 
adevărale. sau false. Invăţăţi-l întâi. să cunoască ce sunt. 

„ lucrurile în-ele înseşi și-l veţi învăța mai târziu ce sunt. 
ele pentru noi. Numai aşa va şti să compare vorba lumii 
cu adevărul şi să se ridice deasupra mulțimii, căci nu 
însemnează că-ți dai seama de prejudecăţi când “ţi le 
însuşești, şi nu poţi să conduci poporul când eşti la 

„fel cu dânsul. Dacă însă vei începe să-i arăţi părerile 
opinici publice fără să-i dai mijlocul de a le aprecia, 
fii sigur că, orice vei mai face, el va îmbrăţişa pe acestea | 
şi nu i le vei mai putea smulge. De accea, dacă vrei 
să faci pe un tânăr să judece, bine, trebue să-i formezi 
judecata lui,-nu să-i impui pe a ta...” i | , 

109. Vedeţi că, până acum, cu mam vorbit elevului 
„meu despre oameni: are prea mult bun simț ca să mă 
poată înțelege. Relaţiile cu semenii săi nu -sunt încă 

“ destul de bine simţite ca să poată judeca despre alții 'după 
părerea sa. Ca ființă. omenească, cunoaşie numai pe a 
sa, ba nici pe aceasta n'o cunoaște încă bine; dar, dacă 
îşi judecă rar persoana, cel puțin o judecă drept. Nu 

- ştie care e locul altora; ştie însă locul său și şi-l păstrează. 
7
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-* Neputând să cunoască legile sociale, l-am legat de legile 
necesității; până acum este aproape numai _0 fiinţă fi- 

„ zică; să urmăm a-l considera tot aşa. 
4 110. Măsura lui de judecată despre toate corpurile 

din natură și despre toate lucrările omului trebue să 
lie legătura acestora cu folosul său, cu siguranţa şi con- 
servarea sa, cu bunul său traiu. De accea el trebue să 
prețuească mult mai mult fierul decât aurul şi sticla 
decât diamantul; de asemenea va da mai multă cinste 
unui cismar, unui zidar, decât unui Lempereur, Leblanc, 
sau oricărui giuvaergiu din Europa. Cofetarul este, în: 
ochii săi, un om foarte important şi ar da toată Aca 
demia de ştiinţe pentru cel. mai mic cofetar din strada, 
„Lombarzilor”; 12). Argintarii, gravorii, poleitorii, cei ce 
lac broderii, sunt, după părerea lui, niște leneşi cari îşi 
pierd vremea cu jocuri lipsite de orice folos. Nu-i pasă 
prea mult nici de ceasormicărie. Fericitul meu. copil se 
bucură de timp fără a i se robi; se foloseşte de el fără 
să-i cunoască preţul. Nefiindu-i deşteptale pasiunile, el 
priveşte cu liniște trecerea timpului şi această trecere îi 
servă ca să-l măsoare la trebuinţă:?). Presupunând că 
are ceasornic, precum și făcându-l să plângă 1), făceam 
un Emil vulgar, ca să mi se înțeleagă gândirea bine Î 
cu folos, căci în ce priveşte pe adevăratul Emil, - 

copil aşa de mult deosebit de ceilalţi, mar puiea stuji 
ca exemplu pentru nimic. 

111. Mai eşte o orânduială,; și aceea e mai dreaptă; 

cu prețuieşte meşteşugurile după necesităţile cărora sunt 

42) E vorba de o'stradă din Paris: „Rue des Lombards” strada 

Lombarzilor. Era o stradă. pe care sc stabilise odinioară, pe vremea 
lui Ludovic XI, bancheri italieni. Mai târziu depe la 1610 până la 1800 
crau mulţi cofetari, aşa în cât strada era vestită prin specialitatea 
aceasta. În 

43) Aci autorul pune nota următoare: „Când pasiunile noastre 

caută -să orânduiască mersul timpului după voia lor, atunci el nu 

mai are măsură pentru noi. Ceasornicul înţeleptului este dispoziţia 
egală şi pacea sufletului”, DI 

14) Vezi: aceeaşi carte $' 76.
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supuse şi pune în primul rând pe cele mai neatârnate 
și în cel din urmă pe cel legat cu mai multe. Această 
orânduială care procură reflecţii serioase asupra socie- 
tății în deobşie, seamănă cu aceea. de care vorbirănr 
mai înainte 45), pentrucă se găseşte răsturnată în stinăa 
“oamenilor, adică materiile prime sc întrebuinţe: ză în 
meseriile dispreţuite şi cari nu aduc. aproape niciun 
profit, iar pe măsură ce trec din mână în mână, plata, 
lucrătorului se măreşte şi meșteşugul lui devine mai ono- 
rabil. Nu vreau să cercetez dacă industria artelor mi-" 
găloase cari dau ultima „oră materiilor prime, merită 
mai multă răsplată decât aceca cure înfăţişează prima 
muncă prin care ele se ac folositoare omului; zic numai 
că meşteşugurile de cari aer trebuință mai mult şi de 
ari nu ne putem Tipsi sunt, fără încloială, cele cari me 
rită mai multă stimă; de asemenea, acel meșteșug care 
are. nevoie de mai puţine altele, trebue să lie pus înainle: 
altora, pentrucă e mai liber şi mai aproape de cală 

“nare. Acestea. sunt :udlevăralele principii după cari ar 
trebui să.se aprecieze artele şi industria: restul este arbi- 
trariu şi se ţine. de părerile schimbătoare ale oamenilor. 

112. Cel dintâi şi cel mai vrednic de cinste din loate A 
mMeșteşugurile este agricultura: după ca aş pune fierăria. 
“apoi lemnăria şi așa mai dep: te. Tol așa va judeca şi 
copilul cu are nu va fi înşelat de prejudecățile obişnuite. 
Emil va trage din „Robinson” multe înv: ățături preţioase 
în privința aceasta. Ce vu gândi cl, văzând «tă artele se 
periecţionează numai subdivizându-se și înmulţindu-se la 
infinit instrumentele de cari au trebuință? Va zice că a- 
cești oameni își întrebuințează iscusinţa înlr'un mod pros- 
lesc; parcă se tem să întrebuinţeze la ceva braţele şi de- 
getele lor, aşa de multe instrumente inventează, ca să maibă 
nevoie de ele. Ca să exerciteze un singur meşteşug, ci se 

-robesc atâtor meşteşuguri. pe cari nu le poţi număra: 
peniru fiecare lucrător. trebue un oraş întreg. Camaradul 
meu și cu mine ne punem loală „nădejdea numai În' iscu- 

       

  

15) Vezi Su | SE 16
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sința noasiră şi ne facem unelte pe cari să le putem purla 
cu noi ori unde. Toţi aceştia cari se mândresc cu talentul 
lor în Paris, war fi buni de nimic în “insula noastră şi 
ar deveni acolo ucenicii noștri. LL . 

113. Nu crede, cititorule, că e vorba aci numai de 
exercițiul corporal şi de îndemânarea manuală a elevului 
meu; gândește-te cum îi conduce eu curiozitatea lui co- 
pilărească, cum îi desvolt simțurile, “spiritul inventiv şi 

„prevederea; vezi ce minte am să-i formez. Orice va vedea, 
orice va face, va voi să cunoască tot; cercetând un instru- 
ment şi trecând la altul, va voi totdeauna să ajungă la cel 
dinlâi; nu va admite nimic prin simplă presupunere; nu 
va voi să înveţe nimic, dacă e nevoie de o cunoștință 
anterioară pe care Wa primit-o. Când va vedea un şurup, 
va voi să șlie cum s'a scos oţelul din mină. Dacă vede 
cum se unesc părțile unei lăzi, va voi să ştie cum s'a tăiat 

„copacul. Dacă lucrează singur, va cugeta despre fiecare 
unealtă de care se foloseşte: dacă m'aș avea-o, cum aș 
face ca să-mi fac una la fel sau să lucrez fără ca? 
114.0 greşeală greu de înlăturat în ocupațiile pentru 

cari învățătorul își pune toată inima este aceasta: el pre- 
- supune totdeauna că şi copilul are același gust ca el și 

nu bagă de seamă, când îl stăpânește oarecum plăcerea 
lucrului, că elevul se plictiseşte și nu îndrăsneşte să arate. 
Copilul trebue să fie întreg ocupat de lucrul său; dar şi 
tu trebue să fii întreg ocupat de elevul tău, să-l observi, 
să-l pândeșii necontenit .și, fără să bage de seamă, să 
ştii dinainte ce sentimente va avea şi să opreşti pe acele 
pe cari nu trebue să le aibă, să-l ocupi în așa fel încât, 

Sa numai. să se simtă folositor. pentru lucrul de care se 
ocupă, dar să-i placă a munci, înțelegând bine la ce e 
bun ul lui. pe | 

A ovărăşia meșteşugurilor stă în ajutorul pe care: 
industriile şi-l dau în mod reciproc; comerțul stă în schim- 
bul de obiecte; comerţul băncilor stă în schimbul de e- 
fecte şi de bani. Toate aceste idei se ţin una de alta. No- 
țiunile elementare sunt cunoscute, căci temeliile le-am pus
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din prima vârstă: cu ajutorul grădinarului Robert 6). Ne 
rămâne ăcum să generalizăm aceste idei şi să găsim mai 
multe exemple pentru ca să înțeleagă ce aste schimbul 
in sine: detalii din istoria naturală cari privesc produc- 
țiunile particulare ale fiecărei țări, cari privesc artele 
şi ştiinţele, cari privesc navigația, cari privesc greută- 
țile mai mari sau mai mici de transport după depăr- 
lare, după situatie, după apropierea mărilor şi a râu- 
rilor, iete. IN 

116. Nu poate exista societate fără schimb; nu poate 
exista schimb fără măsură comună; nu poate fi mă- 
sură fără egalitate. Deci orice societate are ca lege fun- 
damentală o oarecare egalitate convenţională fie: între oa- 
meni, fie între lucruri. 

117. Egalitatea convențională între oameni, foarte de- 
osebită de egalitatea : naturală, face să fie “trebuincios 
dreptul pozitiv 17), adică guvern şi legi. Cunoştinţele po-„g 
litice ale unui copil trebue să fie lămurile şi mărginite; 
despre guvern să cunoască numai ce se raportă la dreptul 
de proprietate, despre care are de mai înainte oarecare 
idee. o: 

118. Egalitatea convențională între lucruri a dat naş- 
tere monetci, căci moneta este numai un termen de com- 
paraţie pentru valoarea lucrurilor de diterite soiuri şi, în 
acest sens, moneta este adevărata legătură a societăţii! 
Orice lucru poate să fie monctă; altădată erau vitele; 
scoicile sunt şi azi la mai multe popoare; îicrul a fost 
monetă în Sparta, pielea a fost în Suedia, aurul şi argintul 
sunt la noi 48). | IE 

119. Metalele, fiind mai uşoare de transportat, au 
fost în deobşte alese ca termene de comparație în toate 

  

16) Cartea II-a $ 88. Ă . 
47) Dreptul (legile) creat de om în opoziţie cu dreptul natural. 
18) Chiar primele ediţii ce s'au făcut după moartea lui. Rousseau 

au molat că aci autorul este în eroare. Se vede că pe timpul lui, 
chestia nu era bine studiată. E adevărat că în vechime s'au între- 
buințat ca monelă diferite obiecte; dar mai târziu numai melale pre- fioasc s'au întrebuințat pentru acest scop. | A N : a. i 
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schimburile... Aceste metale sau transtormal în monetă, 
„Pentru ca să nu fie nevoie la fiecare schimb Să Se năk 
„Soare şi să se cântărească din nou, căci semnul pus 
pe monctă este o mărturisire că piesa cu acel semn arată 
în adevăr greutatea hotărită; iar prințul “singur are drept 
să Dată monetă, fiindcă singur are drept să ceară c: 

“declaraţia “lui să fie primită de poporul întreg. 
120.. Rostul acestei născociri, explicat astfel, va fi 

ințeles şi de cel..maieprost. E greu să compari repede 
lucruri deosebite prin felul lor; de exemplu, postav cu 

“grâu; dar când ui găsit o măsură comună, adică moneta, 
e lesne fabricantului şi plugarului -să compare cu a- 
ceastă măsură comună valoarea lucrurilor pe cari vor 
să le schimbe. Dacă-o anumită cantitate de'postav pre- 
ueşte o anumilă sumă de bani și dacă o cantitate de 
grâu. preţueşte şi el aceeaşi sumă de bani, atunci fabri- 

- canlul, primind grâul în locul postavului, face un schimb 
cuviineios. Astfel, prin monetă, bunurile de soiuri di- 
terite, se pol compara şi. măsura împreună. 

121. Să nu mergi mai departe şi să nu vorbeşti «de 
efectele morale ale acestei instituţii. In orice chestie, se 
ade să arăţi întâi bine întrebuințarea, înainte de a arăta 

“abuzurile. Dacă ţi-ai pune în gând să explici copiilor cum 
- senmele sau luat în locul lucrurilor, cum din monelă 
Sa năseul toate visurile deșerte ale lumii, cum țările cu 
bogății de: bani trebue să aibă sărăcie de loale, ai Soa 

„coli pe copii nu numai filozoli, dar oameni înţelepţi şi 
ai voi să-i faci a înţelege ceeace chiar puţini ilozoti 
au ppieepul pe deplin. NI | 

Poţi să înilrepţi curiozilatea elevului asupra unui 
mare Hiimăr de obiecte interesante. fără să părăseșşti 
raporturile reale şi materiale cari suni pe înțelesul lui și 
lără să cauţi a introduce în mintea lui vreo idee pe care 
să n'o poată concepe. Meşteşugul învățătorului este să nu 
stăruiască cu observaţiile sale. asupra lucruriilor mici cari 
mau nicio însemnătate, ci să apropie necontenil pe felev 
de relaţiunile cele mari :pe cari va trebui să le cunoască 
înt”o zi pentru a-şi da seama de. -ânduiala societăţii ci- 
Xile. Trebue să ştii a potrivi conversațiile prin cari îl 
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Taci. să-şi lreacă timpul, cu felul de 2 "cugeta: pe care i 
l-ai dat. Cutare chestie, care nu va alinge nici pe de- 
parte băgarea ce. seamă a altuia, va preocupa pe Enuil 
in vreme de şease luni. - | 

123. Ne ducem să prânzim înt”o casă bogată; găsim 
pregătirile unui adevărat banchet, lume multă, mulţi ser- 
vitori, feluri multe, serviciu elegant si fin, Toată această 

întocmire de plăcere şi de sărbăloare are ceva îmbătător - 
care le ameleşie, când nu cești obişnuit. Prevăd.ce va 

simţi tânărul meu elev faţă de toate acestea. Prânzul se 
indelungă, feluri vin după feluri, iar mesenii vorbesc 
între ci cu mare sgomol. Mă apropiu 'alunci de..urechia 
lui şi-i spun. „Prin câte mâini crezi.că a trebuit să;lreacă 
tot ce vezi pe masă până să,ajungă aici?” Cu aceste 'pu- 
line cuvinte îi trezesc în minle nenumărate idei. Deodată i 
se risipește toată zăpăceala; se gândeşte, reilectează, so- 
cotește, îşi jrământă mintea. Pe când filozofii, înveseliţi 
din pricina vecigelor lor, flecăresc și tac copilării, ială 
pe ucesi copil în colţul lui filozofând singur. Mă întreabă; 
nu yreau să-i răspunz, ci îl umân penru altădată; îşi 
pierde răbdarea, uită să mănânce şi să bea şi de abia 
aşteaptă să plece delu masă ca să stea de vorbă în li- 
niște. Ce prilej pentru a-și aţâţa curiozitalea! Ce carte 
pentru învăţătura sa! Având judecata sănătoasă, căci ni- 
mic „va putut să-o strice, ce va gândi el despre! lux, când 
a vedea că din toate ținuturile lumii s'a luat câte ceva, că 
poate milioane de 'mâini au muncit vreme îndelungată; 
ă poate milioane de oameni şi-au pierdut vieaţa... şi pentru 
ce?.. penlru ca să i se înfățişeze cu atâta ceremonie la 
ceasul prânzului cezace seara va asvârli... afară | 

| 124. Spionează cu grijă ce închoieri ascunse trage 
în suflelul lui din toate observaţiile acestea! Dacă l-ai 
păzil mai rău decât presupun cu, poale că ar [i îndemnat 
să reflecteze cu totul în altiel; ar crede că cine ştie ce 
este de capul lui, văzând atâtea silințe pentru ca să- şi 
pregătească musa. Dacă prevezi că: va raționa așa, poţi 
lesne să-l impiedici s sau să ștergi numaidecâi impresia 
ce ar putea s'o aibă. EI știe până : acum. să-şi însușească
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lucrurile numai în mod material şi nu poate să judece 
despre potrivirea sau nepotrivirea lor cu dânsul decât 
prin raporturi sensibile. Va compara un prânz simplu 
şi țărănesc, pe care .l-a pregătit exerciţiul, şi pe care 
foamea, libertatea, bucuria l-au gătit foarte bine, cu ban- 
chetul acesta atât de măreț, atât de măsurat şi va vedea că 
toată pompa. nu i-a dat niciun folos simţit, că stomacul 
lui a fost tot așa de mulțumit după masa ţăranului ca şi 
după a bancherului, că el n'a câştigat. nimic mai mult 
dela aceasta decât dela cealaltă. 

125. Să ne închipuim ce ar putea să-i zică guver- 
norul în asemenea caz. „Adu-ţi aminte bine despre aceste 
două prânzuri şi:spune hotărît care ţi-a făcut mai multă 
plăcere, la care ai văzut mai multă bucurie? la care au, 
mâncat mesenii cu mai multă poită, au băut mai veseli 
şi au râs în adevăr din toată inima? Care a ținut” mai 
mult fără plictiseală și fără a schimba feluri după feluri? 
Și gândeşte-le că pâinea Cam neagră, care-ţi place aşa 
de imult, este făcută din grâul cules de acel țăran, vinul 
negru și ordinar, dar sănătos şi care ţi-a potolit setea, 
este din strugurii podgoriei lui; pânza de pe masă este 
din cânepa lui, trasă iarna de nevasta sa, de fetele lui și de 
servitoare, astfel că nicio mână streină de familie ma 
iost părtaşă la pregătirea mesei. Moara cea mai apro- 
piată şi târgul vecin sunt pentru el hotarele pământului. 
Intru cât te-ai bucurat mai mult de lucrurile pe cari le-au 
trimis ţinuturile depărtate şi mâinile atâtor-oameni pentru 
masa cealaltă? Dacă toate acestea nu te-au făcut să mă= 
nânci mai bine, ce ai câștigat din acel belșug? A fost la 
masă ceva anume pentru tine? Dar dacă ai fi stăpânul 
casei, toate acestea ar fi fost şi mai streine de tine, căci 
grija de a înfățișa îndestularea ta în ochii altora, te-ar 
ii făcut să nu te foloseşti de ele: tu ai îi avut munca 
şi ei plăcerea”. !. o 

126. Acest discurs poate să fie. foarte frumos, dar 
nu prețuește nimic pentru Emil, căci nu-l poate înţelege . 
şi nu «e obişnuit să-i spună altul reflecţiunile pe cari 
trebue să le facă. . Vorbeşte-i deci mai simplu după a- 

N .
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ceste două -prânzuri, spune-i într'o dimineaţă: „Unde vom 
prânzi azi?” La masa aceea acoperită mai toată de ar- 

gintării şi de lucruri de preț şi cu îlori de hârtie pe cari 
ni le dă la sfârşit pe niște oglinzi 49), în mijlocul femeilor 
cu malacofuri 50), cari te iau drept păpuşă şi vor să 

spui ceeace nu şlii; sau în satul depărtat de aici 'de două 
leghe 51), la -oamenii aceia de treabă cari ne primesc 
cu multă bucurie şi ne dau smântână aşa de bună?”. Nu 
mă îndoiesc de alegerea lui Emil, căci nu este. nici flecar, 
nici mândru, nu-i place să fie stânjenit în mișcările sale 
şi nu-i plac de loc mâncările line, ci, din contră îi place. 

-să alerge pe câmp, îi plac poamele bune, legumele bune, 
smântâna bună şi oamenii buni), Mergând pe drum, 

reflecțiunea vine singură. Văd că mulţimea aceea de oa- 
meni cari lucrează pentru prânzurile cele mari îşi pierd 
vremea de pomană sau nu se gândesc nicidecum la plă- 

  

   xemplele mele, bune poaie pentru un subiect, 

vor îi€le pentru multe altele. Dacă le pătrunde cineva 
spiritul, va putea să le varieze la trebuință; alegerea se 
face studiind spiritul fiecărui copil, aşa cum se vede în 

49) Inţelege, de sigur, tăvi de. argint cari reflectează obiectele 
„ca oglinzile. | 

50) De şi numele de malacof este impropriu pentru timpul în 
care a' scris Rousseau, totuși e vorba cam de același fel de obiecte: 
un fel de fuste umflate prin oase de balenă sau prin “linii flexibile 
de metal. Ma - 

51) Leghe: măsură de lungime cam de 4400 de motri. 
:52) Aci autorul pune nota următoare: „Acest gust pentru cele 

ţărăneşti este un rezultat firesc al educaţiei sale. De altfel neavând 
înfățișarea obraznică, nefiind împopoțonat cum le place femeilor, 
este şi mai puţin sărbătorit decât alți copii; prin urmare îi place 
mai puţin să stea în mijlocul lor.şi nefiind încă în stare să le în-. 
țeleagă farmecul, se strică mai puţin de tovărăşia lor. M'am. ferit 
«să-l învăţ să le sărute mâna, să le „spună cuvinte de laudă, nici chiar 

să le dea consideraţia. ce li se cuvine în deosebire de bărbaţi. 
Am stabilit să nu-i cer niciodată nimic a -cărui rațiune să nu o 
“poată înțelege şi nu e nicio rațiune pentru ca. un copil să se 
poarle deosebit cu cele două sexe”, .
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diteritele prilejuri ce-i dau pentru a se arăta. Nu va crede 
“nimeni că în lrei sau patru ani, cât ține epoca aceasta, 
am pulea să dăm celui mai inteligent copil o idee despre toate artele şi despre oale ştiinţele, care să fie îndestulă- 
toare pentru a le putea învăţa într'o zi singur; dar tre 
ându-i în telul. acesta pe dinaintea lui toate obiectele 
pe cari el trebue să le. cunoască, îi desvoltăm gustul, ta- 
lentul. şi-i înlesnim să facă primii paşi spre obiectul la. 
are îl îndeamnă geniul său şi noi vedem, astiel drumul 

„pe care. trebue să i-l deschiden penlru a-i ajula pornirea sa firească. | | 
128. Un alt folos al'acestei înşirări de cunoştinţe măr= 

ginite, dar sigure, este că-i arătăm cum sunt legale între ele şi-l facem să le dea stima cuvenilă,. îl ferim * de 
“prejudecățile ce au cei rai mulţi oameni în privinţa des- 
toiniciilor firești pe cari le-au cultivat faţă de cele pe 
ari le-au lăsat la o parte. Cel care-și dă seama de rân- 
duiala întregului, vede locul fiecării părți; cel care vede 
bine o parle şi o cunoaşte în cele mai mici amănunte, 
poale li un savant, celalt este un om cu judecată şi vă 
aduceți “aminte că ne-am propus nu atât să dobândim 
şliința cât să ne formăm “judecata. - 

| 129. Oricum să fie, metoda mea nu atârnă de Exem- 
plele pe cari: le dau. Ea se întemeiază pe puterea facultă= 
lilor omului la diferite vârste și pe alegerea îndeletnici= 
rilor cari se polrivesc cu aceste facultăţi. Cred că var 
pulea găsi lesne. o. altă metodă, cu care: să se pară că 
“merge mai bine; dar, dacă ca ar fi mai puţin potrivită 
cu specia, cu vârsta, cu sexul, nu cred că ar avea a 
celaşi succes. a. . 

130. Incepând această a doua perioadă a vieţii, ne-am 
folosit de prisosul forțelor noastre faţă de lrebuinţe pen- 
trucă ieşim afară din noi înşine 5). Ne-am îndreptat spre 
cer; am măsurat pământul; am căulat legile naturii; cu un 
cuvânt am străbătut într saga  noaslră insulă; ucum ne 
întoarcem la noi, ne apropiem pe nesimţite de locuinţa. 

  

53) Vezi ş1. 

N
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noastră. Fericiţi că, intrând, mam. mai găsit pe. duşmanul 
care ne amenință şi care se gălește să puie stăpânire 
pe 0 | 

(O ne rămâne de lăcul după ce am observat 

tot See înconjoară? Să întoarcem spre folosul nostru 
lol ce puleni stăpâni şi să prolilăm de curiozitale pentru 

bunul nostru traiu. Până: acum ne-am adunal instru- 
mente de toate felurile, fără să ştim de_ care vom: avea 
trebuinţă. Unele vor fi poale fără folos pentru noi, dar 
vor servi allora; iar, în schimb, vom avea poate noi lre- 
buinţă de ale lor. Vom câştiga din acest schimb, de- 

sigur: dar ca să-l putem face, va lrebui să cunoaștem 

nevoile noaslre muluale, fiecare să ştie ce găseşte la cei- 
lalţi pentru trebuinţa lui şi ce poate să dle dea el în 

schimb. “Să presupunem zece oameni cari au fiecare zece 
feluri de trebuinţe. Va trebui cu fiecare, pentru nevoia lui, 

să se ocupe cu zece feluri de munci, dar din cauza di cosebi= 
rii aptitudinilor, unul va reuşi mai bine într'unele, altul 

îinti”altele. Ar tace toţi aceleaşi lucruri, dar unii poale 
vor îi buni pentru altele; asttel, toți ar fi rău serviţi. Să 
ne adunăm cei zece oameni lu un loc şi fiecare să lucreze, 
pentru el şi pentru ceilalţi nouă, felul de lucru care îi place 
mai mult. liecare se va folosi «dle talentele celorlalţi ca şi 
cum le-ar avea el toate. Fiecare se va perfecționa în 0=- 
cupaţia lui prin exerciţiu continuu şi toți zece, având cu 

toţii toL ce le trebue, vor mai avea şi prisos. lată prin- 
cipiul aparent al luturor înstituțiunilor noastre. Nu e 
locul să -examinez aci urmările lui; am făcut aceasta în 
altă scriere 55), . E | 

132. Asttel fiind lucr urile, un Om care ar voi să se 
considere. ca ființă izolată şi fără riiciun fel de legătură, 
mulțumindu- se cu ce poale face singur, ar [i un adevăral 
nenorocit, i-ar fi chiar peste putință să | răias ă, penlrucă 
ar găsi tol pământul acoperit de „al meu” Și sal Lău” şi, 
având numai trupul „al său”, din ce şi-ar agonisi traiul? 

   

51) Vezi $ 33. | ii 
55) E vorba de scrierea sa despre Originea inegalităţi. 

. 
7
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Dacă o parie din oameni ies din starea naturală, silese 
pe semenii lor să iasă și. ei; nimeni nu poate rămânea în 
această stare fără voința celorlalți şi ar ieși, în realitate, 
din starea naturală cel care ar rămânea fără putință de a 
trăi, căci prima lege pe care natura o pune omului este 
datoria de a se conserva. .. - o 
133. Astfel se formează, încet-încet, în spiritul copi- 

(inu ideile despre: legăturile sociale, chiar înainte de a 
fi în adevăr membru activ al. societăţii, Emil vede că, 
pentru a avea lucrurile de cari se serveşte el, trebue să. 
aibă și: de: acelea de cari se servesc alții, pentru ca să 
obțină, în schimb, lucrurile cari îi sunt trebuincioase şi . 
cari se află în stăpânirea celorlalți. Pot lesne să-l fac 
să simtă. nevoia. schimbului şi să șlie a profita. 

134. „Excelenţă, trebue să trăiesc”, zicea un biet autor 
saliric unui ministru care îl ținea de.rău pentru urîta lui 
meserie. „Nu' văd necesitatea”, îi răspunse--cu răceală 
înaltul iuncționar 56). Acest răspuns, foarte bun din partea 
unui ministru, ar fi fost sălbatic şi fals în gura altcuiva. 
Toţi oamenii trebue să trăiască. Acest argument, pe care-l 
sprijineşte cineva mai mult sau mai puţin după cum are 
mai multă sau mai puțină iubire de oameni, mi. se pare 
de neinlăturat, când cineva îl dă despre sine. Dintre toate 
Icrurile urîte pe cari ţi le poate întățişa natura, cel 
mai wurît este să mori; deci ea permite orice aceluia care 
mare un alt mijloc pentru a trăi. Principiile pe baza 
cărora omul virtuos îşi dispreţuește vieața şi o jertfeşte 
pentru datorie sunt foarte depărtate de această simplici- 
tate primitivă. Ferice de popoarele la cari poţi îi bun 
fără sforțări şi drept fără virtute! Dacă este undeva în 
lume vreo ţară ticăloasă în care omul trăieşte numai 
făcând rău și unde cetățenii-sunt şarlatani de nevoie, acolo 

  

56) Sallwirk zice că satiricul sar pulea să fi fost scriitorul 
francez abatele Desfontaine; iar funcţionarul, contele d'Argenson care 
era însărcinat atunci cu censura Statului (1740). Aminteşte însă că | 
sar pulea ca totul să fie o reminiscență din Tertulian (De Idololatria 

<ap. 14), | -
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nu trebue să spânzuri pe riiufiicător, ci-pe acela care-l 

ajungă astiel. 
ndată ce Emil a şti ce este vieaţa, prima mea 

“îi să-l învăţ cum-să şi-o păstreze. Până acum 

mam deosebit stările sociale, rangurile, averile şi nu le 
voiu deosebi nici de acum înainte, pentrucă omul este ace- i 

laşi în toate stările, bogatul n'are stomacul mai mare_ decât . 

săracul şi nici nu “mislue. e__mai-bine” decât“ el; stăpânul : 

“mare braţele mai “ingi 1 nici mai puternice decât ale scla- 

vului, cel mare nu este mai mare. decât:un om din popor, 

în fine trâbuințele fireşti sunt peste tot aceleaşi şi deci mij- 
--loacele de a le dobândi trebue:să fie peste tot deopotrivă. 

-Potiriviţi “educaţia omului cu omul, iar nu cu ceeace nu X: 

e omenesc. Nu vedeţi că, dacă vă munciţi să-l pregătiţi 

numai pentru o stare, îl faceţi nefolosilor pentru ori- 
care alta? Și, dacă soarta vrea, atunci.l-aţi făcut cu ade- 

vărat nenorocit!57). Ce. poate fi mai de râs decât un 
nobil scăpătat, care îşi păstrează, în sărăcie, prejude- 

căţile obârşiei sale?58). Ce poate să fie mai umilit decât 
un bogat calicit, care, aducându-și aminte de disprețul 

ce se arală celor nevoiaşi, simte că a ajuns cel din urmă 
dintre oameni? Unul trăieşte ca un hoţ iscusit, pe soco- 
teala unuia şi altuia; celălalt este sluga târîtoare care are 
mereu cuvântul frumos: „lrebue 'să trăiesc”. 

136. Vă încredeţi în rânduiala actuală a societăţii. şi 
nu vă vă gândiţi că ea este su supusă la revoluțiuni ce nu-se pot 
înlătura şi că nu pulcţi nici prevedea, mici prev veni p pe a- 

  

   

  

  

  

. 

57) Vezi Cartea | $ 29. 
58) Unul dintre editorii “cărții de faţă citează, în legătură cu 

aceste aprecieri, un fapt caracteristic. In timpul marci revoluţii 

franceze, mulţi mobili, fugiţi din Franţa, trăiau la Hamburg şi 
trăiau toţi muncind şi, natural, îşi câştiga mai bine traiul cel care 
avea vreun talent sau vreo cunoştinţă specială. Era între ei şi un 
baron, care nu învățase nimic şi,. neștiind: altceva,-s'a decis să se 
facă îngrijitor de bolnavi,. punea însă condiție ca toţi să-i zică: 
„Domnule Baron!”. Această: originalitate mai ales înir'un oraş așa 

de democratic ca Republica. liberă a  Hamburgului, l-a făcut 
cunoscut şi toată Jumea îl chema și-i plătea preţuri din ce în ce mai 
ridicate.
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ceea care va alinge pe copiii voştri. Cel mare ajunge mic, 
cel bogat ajunge Sărac, regele ajunge supus. Ce! sunl 
aşa de rare loviturile soartei încât să crezi că vei scăpa | le ele? Ne apropiem de o stare critică din veacul revolu- țiunilor 5) Cine-ți poale Spune ce vei ajunse atunci? TO 
  

ce cTădeşte omul, poate să [ie dărâmat de om: statornice 
„Sunt numai cele statornice de nalură şi nalura nu face 

nici prinți, nici bogaţi, nici nobili. Ce va face dar, -în 
înjosire, trutaşul pe care l-ai crescut numai în vedere: 
măririi? Ce va face, în sărăcie, bogătaşul care ştie să 
Irăiască numai prin aur? Ce va face, lipsit «le toate, prostul 
îngâmfal, care mu ştie să. se folosească de e] însuşi şi 
nu poate lrăi decât prin ceeace este. străin de el? Ferice 
de cel ce știe să părăsească sinsur o situaţie care-l pără— 
sește şi să_rămăie om cu loală împotrivirea soartei! Să laude cine poltește pe acel” rege învins cai se îngroapă 
a un nebun sub ruinele tronului; cu îl disprețuesc, căci 
văd că trăieşte numai prin coroană şi că nu ce nimic, 
dacă nu e rege. Cel care pierde coroana şi se lipsoște 
de ca, e mai presus de coroană. Din rangul de rege, 
pe care-l poate îndeplini şi un laş şi un rău şi un uebun, 
el se ridică la starea de om, pe care puţini oameni 
șliu so păstreze cu adevărat. Atunci învinge soarta, o 
privește cu dispreţ, nu datoreşte nimănui nimic şi când 
poate să arate că el însuşi nu este o nimică, atunci este 
ceva. Da, îmi place de o sută de ori mai bine regele Si- 
racuzei, care se face dăscălaş la Corint; şi Regele Ma- 
cedonici, care se face scriitoraş la Roma; îmi: plac mui 

ati 

  

(—————— 
- 

59) Aci pune autorul nota urmăloare: „Cred că monarhiile 
cele mari nu mai pot să trăiască mull timp. Toale au fost strălueiloare 
şi Slatul care este strălucitor merge. spre cădere. Pentru această 
părere, am motive -mai speciale decâl această maximă, dar nu e 
poirivil să le spun şi ficeare le vede prea bine”. Idiţia din 1835 
(Paris; lurne) alătură aci pasagiul următor din Montaigne („Incercări”, 
Cartea II-a cap. 9): „Azi încotro ne ntoarcerm ochii, vedem că lotul 
se sgudue împrejurul nostru; în toale stalele mari, fie în cele creștine 
fie în celelalie pe cari le cunoaștem, poţi vedea că le ameninţă 
prelacerea şi ruina”, - E 

/
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bine aceştia decât nenorocilul Tarquiniu, care nu știe, 
ce să facă, pierzându-și domnia, — decât moștenitorul 

unui stăpân peste lrai regate, care ajunge jucăria oricui 
poate să-şi râză de nenorocirea lui, care rătăcește pe la 

curţile domnitorilor, cerând-pretulindeni ajutor şi primind 
numai ocară, pentrucă ştie numai o singură meserie, 
care pR mui slă în puterea lui.60). Mi 

37))Omul şi celăţeanul, ori în.ce stare ar Li, nu are 
„Di/te dat societăţii decât pe sine însuși, căci celelalte 

bunuri sunt în Societate fără voia lui, Când un om e 
bogat, sau-nu se bucură de bogăţia lui sau se bucură 

și publicul. In primul caz, fură dela ceilalţi ceeace nu-i 
foloseşte nici lui: în al doilea nu le dă nimic. Astfel da- 

toria către societate îi rămâne întreagă, întrucât plă- 

teşte numai din averea sa. — Dar, vei zice, latăl meu a 

servil societatea, câştigând averea. — Fie! A plătit da- 
toria lui, nu pe a ta. Eşti dator mai mult faţă de ceilalţi 

decâl dacă te-ai [i născul fără avere, pentrucă le-a păr- 

tinit soarta. Nu e drept ca munca unui om pentru 'socie- 
tate să descarce pe altul de datoria lui; căci fiecare, fiind 
întreg al societăţii, plăteşte numai pentru sine şi nici 

un părinte nu poate să transmită copilului dreplut de a 

fi nefolosilor pentru :semenii săi. Și, după ce zici lu, toe- 

mai acest lucru face tatăl când transmite fiului său. ave 

rile sule cari sunt numai proba şi preţul muncii. Cel care 

    

  

_ 60) [Exemplele citale în acest pasagiu nu sunt la fel în loate 
«diţiunile. Neavând u face comparații de texte, m'am mulţumil cu 

redacţia din ed. Furne (Paris 18395) din care am tradus pasagiul. 
Vom explica deci pe cele din lexiul nostru. Nu am allal numele 
regelui Siracuzei despre care se vorbeşte. Pegele Macedoniei este 
în Trealilale fiul unui rege, al lui Perseu. ultimul rege al Macedoniei, 

care a fosi învins «dle Paul Emiliu şi ucis apoi în închisoare. Aşa ne 
spune Plulareh în „Viaţa lui Paul Emiliu ($ 59. — Nu știm ase- 
menea cine este “acest Tarquiniu. — „Moştenilorul unui stăpân peste 

lrei regale” este principele Caro! Eduard, nepot al lui Iacob II. 
regele Angliei, delronat -în 1688. El a trăit mult timp în lranţa. 
dar-a fost gonit de aci. Pe vremea când scria Rousseau ajunsese 

într'o  Slare mizerabilă, fiind prăpădit de beţie. Noliţele acestea 
se găsesc în unele ediţiuni ale scrierii „lEmil”.
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mănâncă, în nelue are, ceeace n'a câştigat singur, face o hoţie. Un renlier pe care statul îl plăteşte ca să nu facă “nimic este, pentru mine, la fel cu tâlharul, care fură la drumu nare far AT societate, omul care ar trăi sin- Sur, nar ii dator nimătur cu nimic şi ar putea să tră- iască cum potteşte; în societate însă, unde trăiește în mod fatal pe spinarea celorlalți, trebue să muncească: pentru a-și plăti TATFGȚINErea „La aceasta nu există excepție. A munci este deci O datorie fără care nu. poate exista omul “social. Bogat sau sărac, puternic sau slab, oricare cetă-. can care stă degraba este ș-6L). 
138. Dintre toate Tuds ctnicirile cari pot să asigure traiul omunri; aceea cars îl apropie mai mult de starea, nalirală este Tuerul inaiitar;-aiti Toate SERIE: Ce ui eatâTiată față de soarii ȘI tață de oameni este a meşto- sugarului.. Meşteşugarul atârnă numai de munca sa; e 

        

liber, pe când Plugarul se av, căci acesta se [ine de câmpul său, a cărui recoltă este expusă bunului plac al altuia. Duşmanul țării, prințul, un vecin puternic; un proces îi pot lua câmpul; prin acest câmp el poate să suiere felurite neajunsuri, pe când meşteșugarul, în- dată ce ar vrea cineva să-l persecule, se gătește lesne de ducă, îşi ia braţele şi se duce. Cu toate acestea, agris cultura este cea dintâi meserie a omului; stită, ecă ra i i      

  

i E p E obișnuit cu toate lucrările câmpului, căci a început cu cele, şi la ele se întoarce necontenit. Li zic deci: „Cullivă moşte- nirea dela părinți! Dar dacă o pierzi sau dacă mai, ce faci? Invaţă deci un meșteşug!”. a 139. Să înveţe fiul meu un meșteșug? Fiul meu mMeş- teșugar! Dar cum poți să te gândești la aşa ceva? — Da, doamnă, mă gândesc mai bine decât d-ta! D-ta vrei să-l silești să nu poată fi niciodată altceva decât un lord, un marchiz, un prinţ, şi poate într'o zi mai puţin decât ni- mic. Eu “vreau să-i dau un rang pe cure să nu-l poată 

61): Vezi cartea II $ 103, 
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'“pierde niciodată, un rang care să-i facă cinste în orice 

timp, vreau să-l ridic la starea de om şi,. orice ai zice, 

< va avea mai puţini egali cu el în acest titlu decât în acelea 

pe cari le va primi dela d-ta. RE - 
140<Altă idee_sa: naște din înţelesul unui cuvânt se- 

parat şi alta din înțelesul unci—întregi-gândiri, Nu țiu 

atât să înveţi o meserie ca să ştii o meserie, ci ca-să 

învingi prejudecățile cari disprețuesc meseriile. Zici că - 

nu vei fi silit niciodată să muncești pentru a trăi. Atât mai 

rău, atât mai rău pentru tine! Dar nare a face, nu lucrezi 

pentru pâine, lucrezi pentru glorie. Coboară-te la starea 

meşteşugarului pentru: a te înălța deasupra stării. tale! 

Ca să supui soarta şi lucrurile, îă-te întâi ncatârnat! Ca 

să domneşti prin opinia publicului, începe prin a domni 

peste această opinie! Ia 

141. Aducţi aminte că nu-ţi cer un talent, ci un meș- 

teşug, un simplu meșteșug, în care lucrezi mai mult cu 

mâinile, care nu te duce la avere, dar te face să te poţi 

lipsi de ea. Am văzut la unele familii, destul de înstărite 

ca să nu se poată teme de lipsă, că părinţii sunt așa de 

prevăzători încât, pe lângă instrucţiunea pe care o dau 

copiilor, le dau şi cunoştinţe de acelea cari, la vreo! în- 

tâmplare, să le dea putinţa de a trăi. Aceşti părinți 

” prevăzători cred că au făcut mare lucru, dar'.nu fac: 

“nimic, pentrucă mijloacele pe cari cred ei că le pun la 

îndemâna copiilor se ţin tocmai de soartă, pe când ei... 

voiesc să-i puie mai presus de ea. Oricât de frumoase 

talente ar avea vreunul, dacă nu se găseşte în - împre- 

jurări prielnice, nu se poate folosi şi .va pieri de lipsă 

ca şi cum mar avea, - 

149: Dacă este vorba de pretăcătorie. şi de uneltiri, 

atunci mai bine să întrebuinţeze aceste mijloace ca să se 

menţină în starea cea- bună în loc de a căuta să câştige 

pentru ca să se ridice din mizerie iar 'unde a fost. Dacă 

-  cultivi artele al căror succes se ține tocmai de reputaţia. 

artistului, dacă te pregăteşti pentru ocupațiuni cari: se 

dobândesc numai prin favoare, ce folos vei avea când, 

dezgustat de lume, vei dispreţui anume aceste mijloace 
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Tără cari nu Poli “izbuti? Ai în ățat politica şi afacerile principilor: foarle bine; dar ce vei face cu învăţătura la, dacă nu poţi să te apropii de miniştri, de femeile dela curte, de înalții funcţionari; dacă mai meșteşugul să le placi şi dacă ei nu găsesc în tine pe şiretul 'care le "trebue? Ești arhitect sau pictor: bine; dar trebue să-ţi faci cunoscul talentul. Crezi că poți  numaidecât să-ți „pui lucrarea la expoziţie? Nu merge aşa! trebue să fii «lin Academie 2), trebue chiar că ai sprijin ca să poţi dobândi loc întrun colțişor ascuns. Deci, lasă linia şi Pensula, sue-te într” trăsură şi aleargă din uşă în ușă, Căci aşa se dobândeşte celebritatea. “Trebue însă să ştii ă loate aceste uși strălucite au păzitori sau portari cari înțeleg numai prin semne şi cari au urechile în palmă. Vrei să-ţi arăţi învăţătura şi să te faci profesor de geo- gratie sau de matematică sau de limbi sau de muzică sau de desen? Pentru aceasta îți trebue şcolari și prin ur- mare protectori 6), Vezi” că se cere mai mult să. fii în- şelător decât priceput şi că, dacă nu cunoşti decât mo- seria la, vei fi lotdeauna un ignorant. ' 
1413. Iată deci că, toate aceste mijloace strălucite sunt puţin trainice şi ai nevoie de multe altele pentru ca să te Ioloseşti, de ele. Și apoi ce le vei face în acaastă tristă că-. «lere? Nenorocirile, fără să te înveţe, le înjosesc; ești mai mult ca oricând jucăria opiniei publice; cum le: vei ridica deci d asupra prejudecăţilor cari țin în mână soarta ta? Cum vei dispreţui josnicia şi viţiile, de cari ai nevoie că să trăieşti? Inainte crai Supus numai bo- sătiilor, acum eşti supus bogaţilor; nai făcut altceva - decâ! să-ţi faci robia mai grea și să te încarci cu mizeria. Ai ajuns sărac fără să fii liber: aceasta este cea mai de jos treaptă la care poale să ajungă an, om., 

PNI 

i Adică să facă parle din gruparea de artişti din cari se aleg comisiile cari decid de admiterea lucrărilor în expoziție. 63) E vorba aci de exercitarea profesiunii în familie. nu în scoală _publ'eă. Aşa era starea de: lucruri pe vremea când seria Rousseau.
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144. Dacă însă, ca să-ți câştigi vicuţa, în loc de a alergau la asemenea cunoștințe înalte destinate a hrăni 
spiritul, iar nu corpul, ai cere ajulor la nevoie dela munca 

ho. mâinilor ale, loale greulăţile ar dispărea, pretăcătoriile 
nar mai avea niciun folos. Ai putea în orice momeni 
să te slujești de mijloacele pe cari le ai la îndemână. 
Curăţia suflelului şi cinstea nu mai sunl piedici în viaţă. 
Nu mai ai nevoie să fii mişel şi mincinos faţă de cei mari, mlădios şi trădător faţă de pungaşi, lovarăş necinstil al 
celor răi; nu.vei trăi din împrumuluri sau din hoţie, ceeace 
esie cam acelaşi lucru, când mai nimic. Nu-ţi pasă de 
opinia celorlalţi, mai nevoie să curtenești pe nimeni, nici 
să linguşești pe proști, nici să îndupleci pe uşieri, nici 
să milueşti “sau — ce e mai rău — să lauzi pe vreo femeic destrânată. Nu-ţi pasă, alunci, dacă necinsliţii con- duc afacerile cele mari; ei nu le vor împiedica pe line, în vieața ta obscură, să fii oin cinstit și să ai ce mânca. Intri în cel dintâi atelier unde se lucrează meseria pe - care ai învățat-o. „Meştere, dă-mi de lucru. — Tovarășe, _sezi colea şi lucrează”. Inainte de ceasul prânzului ţi-ai şi câştigat pâinea. Dacă eşti muncitor şi cumpălat, în mai puțin de opt. zile vei fi âşligal cu ce să trăieşti alte opt zile şi vei fi trăit liber, sănălos, cinstit, muncitor, drept. Nu însemnează că ţi-ai pierdut limpul, âșligând în felul 
aceslu. 

zice: „Cel puţin,. o meserie onorabilă”. Ce va să zică a- ceasla? Nu este onorabilă orice meserie care foloseşte publicului? Nu vreau să lie nici cusător de broderii, nici poleitor, nici smălţuitor, ca nobilul lui Locke 51). Nu vreau. să lic “nici muzicant,-nici acelor; nici autor de cărți 65), 

PIN 

61) Saljwărk amintește că - Locke (Cugetări) vorbește despre chestia aceasia, EL zice în $-203 că un nobil irebue să înuețe o meserie şi în $ 209 propune pentru un nobil care stă la ţară să învețe grălinăriu şi lucrul lemnului, dulgheria, tâmplăria sau sirungăria. 
Aci pune autorul nola următoare: „Imi vei zice: — Dar eşti și tu! — Sunţ spre nenorocirea mea, o mărturisesc; şi greşelile 

145. Vreau neapărat să învețe Emil o meserie. - Vei 2
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Dintre profesiunile de acest fel, poate să aleagă pe care o 
poiti, cu nu mă amestic întru nimic. Vreau mai binc să 
fie cismar decât poet; mai bine să lucreze la caldarâm 
decât să zugrăvească flori pe vase de preţ. „Dar, veţi zice, 
dorobânţii dela ministere, spionii, călăii, sunt şi ci: fo- 
lositori”. Stă în mâna guvernului să-i facă să nu mai fie. 

- Dar să-i lăsăm pe aceştia. -Mărturisese că n'am zis bine. 
Nu e destul să-și aleagă cineva o meserie trebuincioasă; 

se cere ca ea să nu impuie celor ce o îndeplinesc î însuşiri 

sufleteşti urite şi nepotrivite cu menirea omului. Deci să 
ae întoarcem la vorba dintâi: să ne alegem o meserie o- 
norabilă, d lar să nu uităm că nu este nimie onorabil fără, 

56), ea 

-146, Un autor vestit din secolul nostru 57), ale cărui 
cărți sunt pline de proiecte mari și de scopuri miri, făcuse 
jurământ, ca toți preoţii catolici, să nu se căsătorească; 
dar fiindcă se temea mai mult decât alţiii de adulteriu, 
se zice că s'a decis să aibă totdeauna servitoare frumoase 
cu cari să repare cât mai bine insulta pe care o adusese 

speciei sale prin necugetatul său jurământ, Socotea că e o 
datorie a cetățeanului. să dea patriei alţi: cetăţeni şi, din 

tributul pe care-l plătea astfel, înmulțea clasa meseriașilor. 

Indată ce copiii aceștia se făceau mărişori, îi punea să 

înveţe o meserie -după gustul lor, înlăturând numai pro- 
fesiunile de trândăvie, pe cele cari se ocupă cu lucruri 

  

   

de nimic şi pe cele supuse modei, cum cra cea de peru- - 
chier 68), care nu e cu adevărat trebuincioasă şi care poate 
ajunge dintr'un moment înlr'altul nefolositoare, câtă vreme 
natura va binevoi să ne dea păr pe cup. 

147. Acesta este spiritul: care trebue să ne conducă 

mele, pe cari cred că le-am plătit îndeajuns, nu pot să îndemna 
pe alţii să greşească şi ei. Eu nu scriu ca să-mi scuzez greşelile, ci 
numai ca să împedec pe cititori de a mă imita”. 

63) Vezi mai înainte Ş 137. 
61) Abatele de Si. Pierre. Vezi asupră-i nota dela $ 155 Cartea |. 
€8) Pe vremea când trăia şi scria Rousseau nobilii obișnuiau 

să poarte o perucă pe deasupra părului. Prevederea lui s'a realizat, 
«căci peste puţină vreme moda aceasta a dispărut. 

p- 
si
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la alegerea unei meserii pentru Emil; dar nu noi vom?* - 
face alegerea, ci el însuşi, căci învăţăturile pe cari le-a 
primit l-au deprins să disprețuiască în mod firesc lucru- 
rile nefolositoare și neciodată nu-şi va pierde timpul cu 
lucruri fără valoare, iar valoarea lucrurilor o judecă după 
iolosul lor real. EI îşi va alege o meserie care ar îi putut 
să ds) scă lui Robinson în insula lui.     

Arătând copilului producţiunile naturii şi ale ar- 
ându-i curiozitatea şi urmându-l unde îl atrage ea, 

ai înlesnirea de a-i cerceta gusturile, pornirile, aplecările 
fireşti, şi de a prinde minutul când se iveşte prima scânteie 
a talentului său, dacă are în adevăr vreunul hotărit. Este 
însă o greșeală răspândită şi de care trebue să te fereşti: 
Se alribue pornirii adevărate ceeace este numai . efectul 
întâmplării şi se consideră. că este o adevărată chemare 
pentru culare sau cutare. artă spiritul de imitație, ce se 
întâlnește și la om și la maimuţă şi care îl îndeamnă să 
imite câte vede că se fac, fără a-şi da scama dacă sunt 
bune la ceva. Lumea e plină de meșteșugari şi mai ales 
de artişti, cari mauniciun talent natural pentru arta 
cu care. se îndeletnicesc, căci. au fost îndemnați din co- 
pilărie, fie că nişte consideraţiuni slrăine i-au împins la 
aceasta, fie că i-a înşelat o dorință aparentă care ar fi 
pulut să-i îndemne tot aşa de bine spre orciare altă 
artă, dacă ar fi văzut-o pusă în lucrare. Unde aude bă- 
tând toba şi vrea să fie general; altul vede :zidindu-se o 
casă şi zice că se face arhitect. Fiecare este atras de 
meseria pe care o vede de aproape, dacă o crede res- 
pectabilă, -. Ma = „149. Am cunoscut un servitor, care, văzând pe. stă- 
Ppânul său că pictează şi desenează, și-a pus în cap să 
se facă pictor și desenator. Indată ce sa hotărit, a 
luat creionul şi nu l-a părăsit decât pentru pensulă şi 
pe aceasta avea s'o păstreze toale vicaţa. Fără lecţii,. 
fără regule, a început să deseneze tot ce-i ieşea înainte. 
A dus-o aşa trei ani întregi, țintuit de mâzgăliturile sale 
şi nimic afară de slujba sa nu-l întrerupea dela. lucru; 
niciodată nu se descuraja de puţinul progres pe care-l
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făcea din pricina slabelor. lui înclinări artistice. L-am 
văzul în timp de şase luni de ră, pe o căldură nesu= 
„ferită, înu”o săliță care da la soare şi în care te înăbușiai 
dacă lreceai, l-am văzut stând lipit toată ziua pe scaun 
cu un glob dinainte şi desenând și iar desenând, înce 
pând și iar începând, fără încetare, cu o încăpățânare 
neînvinsă, până când a pulul să arate relieful globului 
destul de bine ca să fie mulţumit. In line, ajutat de stă- 

„pânul său şi condus de un artist, a ajuns să- şi lepade 
| livre caua şi: să trăiască din pensulă. Până la 

aarecare, stăruința -poate_să_lie loc _laienlului aa, 
Ia” acesi “punct și nu va merge mal (eparle. Slatorniciu 
şi râvna acestui băiat de tre abă suni vrednice de laudă. 
Va fi totdeauna stimat pentru sârguința sa, pentru exac-! 

„titate, pentru bunele sale moravuri; dar nu va fi pictor, 
ci numai zugrav de uşi69). Cine nu sar fi înşelat de 
„ardoarea lui şi nu l-ar fi luat drept un talent adevărat? 

- Nu. e tot una să-ți placă 0 muncă şi să fii făcul pentru. 
E ea, Trebuesc observări mull mai pătrunzătoare decât 

își închipue cineva, penlru.a te convinge de adevăratul 
gust al unui copil, căci copilul îşi armă mai mult do- 
rințele decât dispoziţiile și ne_ luăm totdeauna după cele 
dintâi, pentrică nu ştim să studiem pe celelalte. Aş dori 
ca un om priceput să ne dea un lratat al artei de a 
observa pe copii. Ar [i lucru foarte de preţ să cunoaştem 
această artă: părinţii şi învățătorii mau încă elemen= 
lele ei. „- 

     
     

   

  

     

   
         

150. Poate însă că dăm aci prea mare imporl aţă 
alegerii unei meserij. Fiindcă e vorba numai de o.muncă 
manuală, această alegere mare o importanţă dcosehiitii 
pentru Emil, căci ucenicia lui e tăcută mai mult de ju- 
mălate prin exerciţiile cu cari l-am ocupal până acum. 
Ce vreţi să facă? E progălil pentru orice: şlie să umble 

  

19) Termenul întrebuințat aci e impropriu, dar nam găsil 
allul mai precis. Nu e vorba de cel care vopseşte uşa, ci de po- 
woaba (de obiceiu pictată) care se e. obișnuia _A _se_așeza - deasupra — 
peivazului unei uşi. - 

N
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cu sapa şi cu casmaua, știe să se slujeasc ă de strung, de 
ciocan, de rindea, de pilă; e deprins cu uneltele tuturor 
mescriilor. E vorba numai să se obişnuiască a întrebuința 
vreuna din. aceste unelte pentru a lucra repede şi ușor 
ca şi adevărații lucrători în acea meserie. In accasta el 

îi întrece pe loţi, pentrucă tr upul lui este ager, membrele 
mlădioase. şi poate lără greutale să ia orice atitudine şi 
să repele fără storțare lot felul de mișcări. Pe lângă 
acestea, simţurile le are intregi şi bine deprinsa; toalii 
mecanica artelor manuale “îi este cunosculă. Li lipseşte 
numai obișnuința, cu să poulă lucra ca un: meşter, iar 
obișnuința se câştigă 'numai cu vremea. Cărui meşteșug 
deci — pe care va lrebui să-l alegem — va da destul timp 
Pen ajunge desăvârşit? Numai de aceasta este vorba.    

  

Daţi bărbatului o meserie potrivită pentru sexul 
săwAar tânărului o meserie polrivilă cu vârsta sa. Nu: 
plac: şi nu i se potriveşte nicio profesiune sedentară 
şi casnică. Niciodată ! un tânăr ma dorit singur să lie 
eroilor. Trebue multă iscusință ca să îndemni spre această 
meserie femeiască sexul pentru care nu e făcută î0). Nu 
poate aceeași. mână să ţie şi acul și sabia. Dacă aş fi 
rege, aş da voie numai femeilor şi schilozilor siliţi a 
sla la un loc, să se ocupe de croitorie și de lucrările „cu 
acul. Admiţând că eunucii 71) suni lrebuincioși, găsesc 
că Orientalii sunt nebuni că-i pregălese ci. De ce nu'se 

- mulțumesc cu acei pe cari i-a tăcul natura aşa; cu acei 
cărora natura l-a mutilat sufletul, făcându-i laşi? Cred 
ă ar avea deajuns şi le-ar mai rămânea, Omul slab, plă- 
pând, fricos, e osândit de natură să ducă vieaţă seden- 
lară, să lrăiase ă cu femeile şi în felul lor. Atât mai bine 
dacă exislă vreo meserie care le este potrivită. Dacă însă 
e nevoie numaicecât de udev ăraţi cunuci, atunci să puie 
în starea aceasta pe bărbaţii cari îşi desonorează sexul, 

  

10) .Latorul pune aci nota următoare: „La. cei vechi nu existau - 
croitori: hainele bărbaţilor le lucrau femeile în casă” 

71) De regulă în țările orientale, unde înflorea poligamia. 
haremurile au fost păzite de enunci. 

7 - Îi 7
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îmbrăţişând meserii nepotrivite. Gustul lor arată că e 
o greşeală a naturii; îndreptaţi greşeala întrun fel sau 
altul şi veţi face bine. | 

152. Opresc pe elevul meu dela meserii nesănătoase, 
dar nu dela cele grele, nici. dela cele primejdioasc. 
Acestea întăresc deodată. puterea şi curajul; sunt po- 
trivite pentru bărbaţi, femeile nu le cer. Cum nu le e 
ruşine bărbaţilor să ia din acelea pe cari le practică 
femeile. a 

Luctantur paucae, comedunt coliphia paucae. 
Vos lanam trahitis, calathisque peracta refertis 
Vellera...12) o | 
153. In Italia mu se văd femei prin prăvălii. Nu se 

poate închipui ceva mai trist decât vederea - stradelor 
de acolo pentru cei obişnuiţi cu stradele din Franţa şi: 
din Anglia. Când: vedeam pe vânzătorii din prăvăliile 
de modă că vând femeilor panglici, funde, reziluri, _și- 
returi, mi se părea că aceste podoabe delicate sunt ri- 
dicole în niște mâini grosolane făcute să tragă la foale 
şi să bată cu ciocanul. Ziceam că în țara aceasta, femeile, 
ca să-și răsbune, ar trebui să deschidă ateliere de fabricat 
săbii. Drept este ca ficcare să fabrice şi să vândă ar- 
mele sexului său. Ca să le cunoşti, cată să le întrebuinţezi. 

f 151. Tinere, pune mână bărbătească la munca ta! In- 
vaţă să mânuești: barda şi ferăstrăul, să ciopleşti lemne, 
să te urci pe căpriorii unei case ca să-i pui acoperişul, 
să întăreşti vârful cu bârne şi cu grinzi; şi apoi strigă 
pe soră-ta. să vie să-ți ajute la Imeru, cum te chema ea 
adineauri să lucrezi la cusătura ci. 

155. Ştiu. că am spus prea mult. pentru iubiții mei 
contemporani; dar câteodată mă prinde legătura raţio- 
namentelor. Dacă unui om, oricare ar fi, îi e rușine 

72) Sunt versuri din satiricul Jatin Juvenal (Satire, II, 53). 
Pe româneşte: „Puţine dintre noi fac exerciţii de luptă, puţine 
mănâncă pâinea. alleţilor. Voi: toarceţi lână şi, după ce aţi isprăvi, 
0 puneţi în coșuri”. Vorbește o femeie în contra unor bărbaţi 
cari luau meseriile și obiceiurile femeiești pe acea vreme în Roma. 

. N .
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să-şi puie un şorţ de piele şi să lucreze, în public, cu 
rândeaua, atunci îl socotesc ca un rob al opiniei publice, 
gala să roşească de binele ce ar vrea să facă, îndată 
ce ar râde cineva de oamenii cinstiţi. Totuşi să ne ple= 
căm prejudecăţilor părinţilor, întrucât aceasta nu strică 
judecata copiilor. Nu e trebuinţă să practici toate profa 
siunile folositoare ca să le cinstești pe toate; e destul să. 
nu socoteşti nici una nevrednică de tine. Când ai să 
alegi şi nimic nu te silește, de ce nu i-ai întreba gustul, 
înclinarea, comoditatea, ca să te .hotărăşti între profe- 

+ 

siunile de acelaşi rans? Lucrarea metalelor este foarte . y > 

folositoare, poate cea mai folositoare; totuşi, afară de 
cazul când aș avea vreo consideraţie particulară, maş 
„face pe fiul d-tale poteovar, lăcătuș, fierar; naș vrea 

„să-l văd, în fierăria lui, cu figura mumnui ciclop. De ase- 
menea nu l-aş face zidar, și mai puţin pantofar. De 
sigur că trebue să se găsească oameni pentru toate me 
seriile, dar, dacă poţi să alegi, te gândeşti la curăţenie 
şi aici nu mai poate fi vorba de 'opinia lumii, ci decid 
numai simţurile noastre. In fine, nu mi-ar plăcea. m& 
seriile acelea stupide, în cari lucrătorii, fără nici-o pre= - 
gătire şi ca automaţii, fac mereu şi mereu același fel 
de muncă: ţesătorii, cei ce fac ciorapi, tăietorii de pietre, 

„De ce să întrebuinţezi la aceste meserii oameni inteli- 
genţi? Iţi trebue o maşină „care. să. -conducă o altă 
maşină. 

136. Luând în seamă toate acestea, aş vrea mai bine și 
ca elevul meu să fie stoler. E lucru curat, e folositor 
şi se poate lucra în casă; pune deajuns corpul în miş- 
care: cere muncitorului iscusință și pregătire; apoi poate 
să arate eleganță şi gust, prin forma ce se dă obiea- 
telo i cari le cere folosul practic. 

Dacă, din întâmplare, elevul tău are spiritul 
încli spre ştiinţele speculative, atunci ai putea să-l 
pui- la o meserie potrivită cu aceste înclinări;. ar putea, 
de exemplu, să învețe -a face instrumente de “matema- 
tică: ochelari, telescoape, etc. o . 

158. Când va învăța Emil meseria lui, am să învăţ
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şi «cu cu el; căci suni convins că va invăţa bine numai 
ceeace vom învăța împreună. Ne vom face deci amândoi 
ucenici şi vom cere să fim socotiți nu ca nişte domnişori, 
ci ca adevăraţi ucenici, Şi de ce nu am fi în ade ăr. aşa? 
Țarul Petre era lucrător leslar în şantier şi toboşar în 
propria sa oştire. Crezi că acest prinț nu prețuește cât 
tine prin naşterea sau prin meritele lui? Inţelegi bine 
că nu spun această vorbă lui: Emil: ci d-lale, oricine 
ui Îi, IE i - | | 

159.. Din nenorocire, nu vom pulea petrece toală 
vremea noastră lângă tejghea. Nu sunlem numai ucenici 

“ale lucrători, ci şi ucenici de oameni; iar ucenicia acestei 
din urmă meserii este mai grea și mai îndelungată decât 
cealaltă. Cum vom “face deci? Avea-vom „un profesor 
«le rândea o oră pe zi, cum avem. un protesor de danţ? 
Nu; nu vom îi ucenici, ci discipoli. Ambiţia noastră este 
mai puţin „să învăţăm propriu vorbind meseria şi mai 
mult să ne înălțăm la starea de lemnar. Sunt deci de 
părere să mergem cel puţin odală sau de două ori pe 
săptămână şi să stăm o zi întreagă la meşter; să ne - 
sculăm din somn ca şi el, să fim la lucru înaintea lui, 
să mâncăm cu el la masă şi să muncim după poruncile 
lui. După ce vom fi avut cinstea de a prânzi cu familia 
lui, vom putea să ne întoarcem, dacă voim, să ne culcăm 
în paturile noastre cele tari 75), In felul acesta înveţi 
mai multe meserii deodată, şi exereilezi meseriile, fără 
să părăseşti ucenicia cealaltă 74). 

160. Când facem asemenea lapte bune, să fim simpli. . 
Să nu ne arătăm mândri, căutând să combalem mân- 
dria, căci dacă îţi faci laudă. din faptul că ai învins 
prejudecățile, însemnează că te supui lor. Se zice că 
in lamilia sultanilor din “Turcia este un vechiu obicei ca 
padişahul să facă lucrări manuale şi fiecare ştie că 
lucrările unui -padişah nu pol fi decât capo-Vopere. 
Se împart, deci, cu cinste acâste capo-'opere celor mari 

j 

  

73) Vezi cartea II $ 201 şi urm. 
74) Adică aceea prin care devii om. 

7
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dela Poartă 5) şi obiectul «e plătit după ealilatea lu- 
crătorului. Nu vreau să critic aci această pretinsă apă- 
sare, căci mi se pare, dimpotrivă, un bine. Silind pe 
cei mari- să împartă cu el ce au jefuit dela popor, prin= 
țul va fi silit mai puţin să. jefuiască de-adreptul po- 

_porul. Este o uşurare lrebuincioasă despolismului, fără 
care acesi groaznic guvernământ mar pulea să lrăiască. 

161.: Răul adevărat al acestui obicei este.icleca pe care: 
şiz0 face Dietul om despre meritul său. Ca şi regele 
Midas, el vede că se schimbă în aur lol ce alinge, dar 
nu bagă de. seamă ce urechi îi: cresc 6). Peniru ca 
Umil să wămâie cu urechi mici, să-i ferim mâinile de 
o asemenea dibăcie: ceeace face el, să se prețuiască 
după. lucru: nu după lucrător. Să nu lăsăm să i se ju- 
dece al său decât în comparaţie cu ale meşterilor celor 
buni. Munca lui să o prețuim pentrucă merită, nu pen - 
Irucă, este a lui. Când este ceva bine făcut, ziceţi: „E 
bine făcul cutare lucru”, dar nu întrebaţi: „Cine a jăcul 
Aceasta?” Dacă spune singur, cu mulțumire și cu mân- 
drie: „Eu -am [ăcul”, răspundeţi cu răceală: „lu sau altul, 
nare a face, e un lucru făcul bine”... , | 

162. Ascultă-mă, bună mamă, păzeşie-te mai ales de: 
minciunile ce ţi se pregătese.: Dacă fiul lu știe nrulle 
lucruri, fereşte-te de tot ce ştie. Dacă are nenorocirea 
să lie crescul în Paris şi să fie bogat, e pierdut. Cât timp. 
va găsi aici arlişti destoinici, va avea toale talentele; iar: ” 

  

75) Adică dela guvernul imperiului otoman. 
75) Aluzie la o legendă pe care o povesteşte Ovidiu (Mola-- 

mortoze - Cartea XI). Când Bacchus a propus regelui Midas să for- 
mâuleze o dorinţă, acesta a cerut: ca tot: ce va alinge să” se prefacă: 
în aur, Ia 0 piatră de jos, se face o bucată de aur culege “fructe. 
fructele se fac de aur. Nu mai poale de bucurie. Dar vine Vreme 
mesei: iată că bucatele pe cari le alinge se prefac în aur, pe care 
în zadar se încearcă să-l .sfărâme cu dinţii. Doborit de sete şi de: 
foame ,crede că va muri și se roagă de zei să-l ierte. După oarstarii 
încercări, zeii îl scapă de această nenorocire. Dar curând el supără 
odată pe Apolon, zeul muzicei, zicând că «mai frumos “'cânlecul 
lui Pann decât al lui Apolon.. Atunci zeul îl pedepseşte ca să-i - 
crească urechi .de măgar - - i . ST
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departe de ei, nu va avea niciunul. La Paris bogatul ştie 
tot; numai săracul este ignorant. Capitala aceasta - este 
plină de diletanţi şi mai ales de diletante, cari lucrează, 
precum d. Guillaume inventa culorile 77). In privința a: 
ceasta cunosc trei excepţiuni vrednice de cinste printre 
bărbaţi şi poate că. sunt mai multe, dar printre femei 
mu știu niciuna şi cred că nici nu este. In deobște, ca- 
peţi nume în lumea artelor ca şi în a oamenilor de legi: 
ajungi artist şi judecător al artiștilor precum ajungi doc- 
tor în drept şi magistrat. 

163. Dacă ar fi hotărît că e frumos să ştii o meserie, 
copiii voştri ar putea s'o ştie fără să învețe; ar ajunge 
meşteri ca consilierii din Zurich 78). Mie nu-mi trebue 
asemenea ceremonii pentru Emil, căci nu-mi plac apa- 
rențele şi. caut realitatea. Să nu spună altora ce știe, 

i să înveţe în tăcere. Să-și facă lucrarea cea desăvâr: 
Lb şită, dar să nu ajunsă maestru 19); să fie bun lucrător 

nu prin tillu, ci prin munca sa. 

164. Dacă am reuşit să fiu înţeles bine până aici, va 
îi lucru lămurit cum, prin obişnuința exerciţiului cor- 
poral și prin lucrul manual, dau pe nesimţite elevului 
meu gustul reflexiunii şi al meditaţiei pentru casă ţiu 
în cumpănă lenea care ar putea să nască din 1 indiferența 

71) Personaj din farsa: Advocatului Patelin. Farsa aceasta da- 
tează din sec. XV şi este prima lucrare dramatică: de genul comediei 
în Franţa. Guillaume acesta era un negustor de postav, pe carei 
înșelasa advocatul Patelin. Având un proces cu un păstor-al- său; 
pe care-l apără advocalul, bietul negustor era așa de zăpăcit încât 
amesteca în pledoaria sa chestia oilor cu chestia postavului. Aci, 
Rousseau vrea să înţeleagă: ireabă rău făcută, încurcată 

78) Oraşul Zurich era încă de pe acel timp renumit pentru 
meșteșugarii săi şi se vede că aci e vorba de un consiliu superioxt i 
industrial; însă e zis în ironie. “ 
__19) In organizarea meseriilor din „epoca anterioară revoluției 

„franceze crau bresle închise, adică 'nu putea să exercite nimeni o 
meserie dacă nu începea ca. ucenic pentru a trece la situaţia de 

-calfă şi apoi, după anume examene şi regule, să ajungă maestru. 
__ Rousseau vrea să zică aici: să fie elevul său vrednic de a primi 
” titul de maestru, dar să nu-l caute.
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lui faţă de judecăţile oamenilor şi din liniștea pasiu- , 
nilor sale. Trebue să lucreze ca un sătean şi să cugete ca 
un filozofi, ca să nu îie trândav ca un sălbatic. Secretul 
cel mare al educaţiei este: să facem ca _exerciţiile COT F 

_Pului_şi_ale_spiritului să slujească totdeauna ca odihnă 
„umele_pentru altele 50)- Ni _ 

165. Să ne păzim însă de a vorbi prea de vreme despre. 
învățătura pe care o cere o minte mai coaptă. Nu va 
trece mult timp şi Emil, ca lucrător, va băga de seamă. 
că se află în alte condiţii decât ceilalți lucrători, fapt 
pe care la început dabia îl binuise. Va voi poate să 
mă cerceteze, la rândul său, conform maximelor pe cari 
i le-am dat şi pe cari le înțelege. Primind toate numai 
dela mine, văzându-se pe «el aproape de săraci, va voi 
să înţeleagă de ce cu sunt aşa de departe. Poate că-mi va 
face, pe neaşteptate, întrebări nepotrivite: „Eşti bogat, 
mi-ai spus şi văd și eu. Bogatul trebue să muncească şi 
el pentru societate de vreme ce este om. D-ta ce faci 
pentru ea?81). Nu ştiu ce ar răspunde la aceasta un bun 
educator. Ar fi poate o proslie să-i spui copilului că 
îngrijeşti de educaţia lui. Eu aș scăpa de încurcătură 
cu ajutorul atelierului. „Iată dragă Emil, o întrebare - foarte interesantă. Vei răspunde în locul nicu când. vei 
putea să dai pentru tine un răspuns de care să fii mul- 
fumit. Până atunci, îţi voiu da ție şi săracilor tot ce 
am de prisos şi voiu căuta să lucrez o masă sau un. scaun! 

>ptimână, ca să nu fiu cu totul nefolositor”. 
Acum ne-am întors la noi înșine. Copilul no= 

Sirus-câre era gata să nu mai fie copil, a revenit la na- 
tura sa, Acum simte mai bine decât oricând nevoia care-l 
leagă de lucruri. Am început 'exercilându-i corpul şi 
simțurile; apoi i-am exercitat Spirilul şi judecata; în. 
fine, am reunit folosința membrelor cu a facultăților 
sale. Am făcut din el o fiinţă care lucrează şi cara 
cugetă; ca să fie om desăvârşit, să-l facem o fiintă iubi- 

  

    

    

SC) "Vezi $ 60. 
81) Vezi cartea II $ 105.
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loare şi simţitoare, adică să-i pertecţionăm raţiunea prin 
sentiment. Inainte însă de a intra în acesL: şir nou de 

„lucruri, să ne acuncăm ochii la -acela pe care l-am, 
„părăsi şi să: vedem, "AL se poute mai exact, până unde 
am ajuns 827. - | 

+ „167. Elevul. nostru_uvea întâi numai sensaţiuni,. acum 
are idei; înainte simțea nuriăi ac um judecă. fiindcă, din 

comparaţiunăa'” mai multor 'sensaţiuni succesive sau  si- 
multane şi din judecata pe care o facem asupra cei, se 
naște un tel de sensaţiune mixtă sau complexă pe care 
0 numesc idee), Seaca ă 

168. Modul cum se formează ideile dă caracterul 
particular spiritului omenesc. . Spiritul care-şi întemeiază 
formațiunea ideilor pe raporturi reale este un “spirit 
solid; cel care se mulţumeşte cu raporturi aparente, esle 
un spirit superficial;- cel care vede raporturile cum sunt, 
este un. spiril just; cel care le apreciază rău este un 
spiril /als; cel care găseşte raporturi închipuile cari nu 
au nici realitate nici aparenţă este un nebun; cel care nu 
compară de loc este un imbecil. Aptitudinea mai mare sau 

mai mică de a compara ideile şi de a găsi raporturi intre 

ele face ca unii oameni să aibă o mai mare, alții o mai 

mică putere” de spirit, elc. 

169. Ideile simple sunt numai sensaţiuni comparale. 
In sensaţiunile simple sunt judecaţi c: ca și în sensațiunile 
complexe; pe acestea le numesc idei simple.- In sensa- 
|iune, judecala este. curat pasivă: se afirmă că se simle- 
sau că nu, se simle. In percepițiune sau idee, judecata 
este activă; apropie, compară; holărăşte raporturi pe 
cari nu le holărăse simţurile. Aceasta esle loală «de- 
osebirea; dar e mare. Natura_nu ne înşeală. niciodată; 

_NOi-me_ înșela: | 
170. Văd că se dă. unui copil de opt uni îngheţată; 

duce cu linguriţa la gură fără să știe ce este şi, sim- 
jind răceala, strigă: „17 mă arde”. Are 0 sensație luurte 

  

„82; Să se compare cu Cartea IE $ 3014. - 
83'; Să se vază Carlea [l-a Ş 116, ă
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vie şi fiindcă nu cunoaște niciuna mai vie decât căt 
dura focului, crede că simle pe 'aceusla. Touşi el se în- 
-şeală; simţirea - frigului îi: face rău, dar nu-l arde; iar 
aceste două  sensațiuni nu sunt asemănătoare, căci 

„cine le-a simţit pe amândouă nu le confundă nicidecum. 

„au se_inseală-deci în privința senșaţiunii, ci în_pri- “vința judecății pe care 0 face 7 - 
“171: E tot acelaşi iucru cu âcel care vede întâia oară 

o oglindă sau o maşină de optică sau intră într”o piv- 
„Diţă adâncă în miezul iernii sau al verii ori înmoaie în 
apă căldicică mâna foarte încălzită sau foarle:rece sau 
care învârtește înlre două degete încrucişate o mică bilă, 
ele. Dacă “se mulțumsște Să spuic .ce' vede, ce simte, ju- 
decala sa este numai Pasivă şi: nu e cu pulință să se 
inşele. Când - însă judecă faptul după “aparenţă, e acliv; ș 

„compară și stabileşte prin inducţiune raporluri pe cari 
nu le vede; alunci se înșeală sau poale să se inşele. Ca 
să-şi „îndrepteze sau casă previe greşeala, are nevâie de 
experienţă, N a ! 

172. Arată -nouptea elevului Lău nişte nori cari trec 
între el şi lună. Va erede.că luna merge în sens contrariu, 
iar norii slau pe loc. Va crede aşa, din pricina. unei 
inducţiuni grăbite: vede de obiceiu că obiectele mici se 
mişcă mai mult decât cele mari și norii i se par mai 
mari decât luna a cărei depărtare nu poate s'o pre- 
tuiască. Fiind întrun vapor care merge pe apă şi uitân- 
du-se spre țărm de departe, va face greşeala conlrarie 
şi va crede că pământul aleargă: Pricina e urmăloarea:, 

- fiindcă «el nu se mișcă, i se pare că marea sau râul 
şi tol orizontul formează „un lol nemișcat din care i se 
pare că nu îace parte și țărmul pe care îl vede alergând. 

173. Când un copil vede pentru prima oară un băț 
afundat pe jumătate în apă, vede un băț frânt. Sensa- 
liunea e adevărală. Ea ar fi adevărată şi dacă nu am 
şti molivul. acestei aparenţe. Dacă-l întrebi deci ce vede, 
a răspunde: un băț frânt. Spune adevă al, căci e sigur 
că are sefisația unui băț frânt. Dacă însă l-ar înşela! 
judecata, şi după ce a afirmat că vade an bă[ frânt, va
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afirma că ceeace vede este în, adevăr un băf frânt, atunci 
ar spune ceva fals. Pentru ce? Pentrucă atunci ar de- 

veni activ; mar mai judeca prin vedere, ci prin induc 
țiune, afirmând că simte ceeace nu simle, că adică ceeace 
primeşte dela un simţ: se confirmă prin altul. 

; 174. Fiindcă toate greşelile noastre vin din judecăţile 
ce facem, se înțelege că, dacă mam avea niciodată tre- 
buință de a judeca, mam avea nici o irebuinţă de a în- 
văţa: nu ne am putea înșela nici odată, am fi mai fe- 
riciți cu ignoranţa noastră decât cu știința voastră. Ni- 
meni nu tăgădueşte că- savanții ştiu multe lucruri ade- 
vărate pe care ignoranțţii nu le ştiu niciodată. Sunt însă 
din pricina aceasta, savanții mai aproape de adevăr? 

Dimpotrivă, se depărtează mai mult de el, cu cât merg 

mai departe în căutarea lui; căci necesitatea de a judeca 
face progrese mai mari decât luminile pe cari le do- 
bândesc, şi fiecare adevăr, pe care il învaţă vine însoțit 
de 'o sută de judecăţi false. Este cu totul evident că so- 
cietăţile savante din Europa sunt numai școli publice 
de minciuni şi de sigur că vei găsi mai multe greșeli 
în Academia de ştiinţe 8%) decât la tot neamul Huronilor 8), 

175. Pentrucă, deci, oamenii cu cât. Știu mai mult, 

se înşeală mai mult, singurul mijloc”de a te feri de &__ 
| roare- este igiiorănța Nu judecaţi și nu vă veţi înşela 
niciodată. Această este lecţia dată de natură şi de rațiune. 

Afară de un mic număr de raporluri imediate și foarte 

simţite pe cari le au lucrurile' cu noi, restul ne este -cu 
totul indiferent. Un sălbatic mar face un pas pentru. 
a merge să vadă cea mai frumoasă maşină şi toate mi: 
nunile electricităţii. Ce-mi pasă? acesta este cuvântul cel 
mai obişnuit al ignorantului și cel mai potrivit pentru 
înţelerat. 

   

84) Academia de șliinţe s'a înfiinţat mai târziu decât Academia 
franceză. Y)ecretul poartă data 1666. Aci se adunau oameni de 
științe, matemateci, naturalişti, geografi, etc, şi discutau diferile 
chestii relative la speciaiităţile lor. Azi Academia aceasta face parte 

din Institutul Franciei, 
85) Iluroni: poporaţie sălbatică din America de Nord, pe care 

au întâlnit-o mai -întâi Francezii când au debarcat în Canada.
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176. Din nenorocire însă nu. mai merge cu acest 
cuvânt. Ne pasă de toate lucrurile, de vreme ce suntem 

“legaţi de toate lucrurile, și curiozitatea ni se mărește po- 
trivit cu nevoile noastre. Iată de ce socotesc că filozoful 
are mare curiozitate, iar sălbaticul mare: de loc. Acesta 
din urmă mare trebuinţă de nimeni; celălalt are trebuință 
de toată lumea şi mai ales de admiralori,. 

177. Mi se va zice că ies din natură. Nu cred. Ea își 
alege mijloacele şi regulele după trebuință, nu după o- 
pinia lumii. Trebuinţele se schimbă cu situaţia oamenilor. 
E mare deosebire întrg oniul naturii Cre trăieşte în stăre” 
naturală şi omul naturii care trăieşte în stare socială. Emil 
nu este un sălbatic pe care să-l goneşti în pustii, ci un 
sălbatic făcut să trăiască în orașe. Trebue să ştie să-și 
câştige vieața. aci, să se folosească de locuitorii lor și să 
trăiască, dacă nu ca ei, cel puţin cu ei. 

178. In mijlocul atâtor raporturi noi de cari îi va: 
depinde vieața, va trebui, fără voie chiar, să judece; f 
să-l învăţăm deci să judece bine. | 

179.. Cel mai bun mijloc de a învăţa să judecăm bine 
este acela care caută să simplifice cât mai mult exporien- 
țele noastre şi, de sar putea, chiar să ne scutească de ele, 
fără să ne expuneri a greşi. De aci urmează că, după 
ce multă vreme am verificat constatările unui simţ prin 
ale altuia, trebue să învăţăm a verifica constatările fic- 
cărui simţ prin «el însuși, fără a cere ajutorul altuia. Asttel, 
fiecare sensaţiune se va face pentru noi o idee şi această 
idee va fi totdeauna conformă cu adevărul, Acesta este 
„câştigul cu care nam silit să umplu această a treia! 
vârstă a vieţii omeneşti 86). | 

1$0. Acest mod dea proceda cere o răbdare şi o 
băgare de seamă ce se găseşte la puţini învățători, dar 
iără ea niciodată şcolarul nu va învăța să judece. Dacă; 
de exemplu, când şcolarul se înșeală asupra înfăţişării 
bățului rupt, dacă l-ai pune să tragă băţul din apă, poate 
l-ai scoate'din greşeala lui; te întreb însă: ce l-ai învăţat 

* 

86) - Adică între 12 şi 15 ani, -
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cu aceasla? numai cezaca ar fi învăţal cl singur peste 
puţin. Nu trebue să faci aşa. Nu e vorba atât să-i faci 
cunoscut un adevăr, ci mai mull să-i arăţi cum lrebue 
să lacă peniru a putea să descopere toldeauna adevărul. 
Ca să-l înveţi mai bine, nu trebue să-l scoţi prea curând 

"din greşeală. Să ne luăm ca exemple Emil şi cu mine. 
181. Intâi, la chestiunea a doua din cele două pre- 

supuse de mine, orice copil crescul în mod obişnuil va. 

“ăspunde în mod afirmativ. „De sigur — va zice — e 
un băț rupt”. Mă îndoiesc că Emil mi-ar da asemenea! 

ăspuns. EL nu simte nevoia nici să lie nici să sea ale 

savant; deci nu se va grăbi să jiudlece, “căci. e obişnuit 
să judece după evidenţă şi în cazul acesta nu vede .evi- - 

denţa. Pe de altă parte, el știe că judecăţile noustre bazate 
pe aparenţă sunt supuse la greşeli. cel puţin de perspectivă. 

„182. EL mai ştie din experienţă că întrebările mele 
chiar şi cele mai neînsemnate urmăresc un scop pe 
are nu-l vede niciodată; de aceea e obişnuit să nu răs-. 
pundă lără socolinţă, ci, “din potrivă; slă luîndoială 
şi le examinează cu băgare de scamă si cu mare grijă 

înainte de a răspunde. Niciodală nu-mi dăvun răs- 

_puns de care să nu fie mulțumit el însuși, şi nu se mulţure 

meşte cu puţin. In fine, nici el nici cu nu umblăm să 
cunoaştem adevărul lucrurilor, ci numai să ne ferim de 

greşeală. Ne-ar veni mai greu să ne mulțumim cu un 
moliv caze nu e bun, decât să constatăm că nu găsim 
niciunul. Nu știu este un cuvânt care ni se potriveşte 

la amândoi şi pe care-l repetăm adesea, căci nu ne costă 

nimic. Dar, ori că-i scapă şi lui o asemenea copilărie, 
N ori că se fereşte de eu prin vorba aşa de bună pentru 

noi „nu șliu”, cu îi.răspund lot la tel: „Să vedem, să 

cereetăm”. ” | 
183. Băţul pe care-l înmoiu pe jumătate în apă stă 

în poziţie perpendiculară, Ca să ştim dacă e trânt, cum 
se. pare, trebue Să facem multe lueruri înainte de a-l 

scoate din apă ori de a'pune mâna pe el. 

10 Intâi privim, primprejur şi vedem că lrânlura 

,
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se înloarce ca și noi. Deci numai ochii noștri o schimbă 
Și Şlim că privirile nu mişcă corpurile... 

20 Ne fixăm .bine privirea pe vârful: ce rămâne a- 

fară şi vedem că băţul nu mai e frânt; vârtul ce e a- 
proape «dle ochiul nostru acopere deplin pe celălalt 87). Oare 

ochiul nostru a îndreptat băţul?. ” - 
30 Clătinăm suprafaţa apei. Vedem că bățul se ['rânge 

în mai multe bucăţi,:se mișcă în zigzag urmând ondula- 
„țiile apei. Oare mişcarea. apei e de ajuns ca să rupă, 
să înmoaie și: să lopească băţul? , 

40 Scurgem apa. şi vedem că băţul se îndreptează 
pe măsură ce scade apa. Nu este destul aceasta ca să 

| ne lămurim asupra faptului și să găsim refracțiunea? Nu 
e deci adevărat că ochii ne înșeală, pentrucă numai cu 
ochii singuri am îndreplat greșelile pe cari le punem 
în socoteala lor. - 

184. Să presupunem că copilul e atât de” prost încât 
să nu înțeleagă nimic din uceste experienţe Atunci vom 
chema pipăitul în ajulorul verlerii. In loc să scoţi băţul 

"din apă, 'lasă-l tot aşa şi pune pe copil să-l pipăe dela 
un vâri la altul: nu va da peste nici un unghiu, deci bățul 
nu 'e frânt, a a 

185. Veţi zice poate că aici nu sunt numai, judecăţi, 
ci raționamente în loală forma. E adevărat, dar nu ve- 
deţi că îndată ce spiritul u ajuns până la idei, orice ju- 
decată e un raţionament? Conştiinţa oricărei 'sensaţiuni 
este -o propoziţiune, .o. judecată: Deci, îndată ce com- 
parăm o sensaţie cu alta, raționăm. Arta de a judeca şi 
arta dea raţiona sunt cu lotul la fels;, - > 
„186. Emil nu va învăţa dioplrica 8%), ori o va învăţa - 

  

37 Aci autorul pune, într'una din ediţiile sale, nota următoare: 
„Am aflat mai târziu contrariul print”o experiență mai exactă. 
Refracţiunea lucrează în mod circular şi băţul se pare mui gros la 
vârful care e în apă decât la celall. Aceasta însă nu seade nimic 

- din puterea raționamentului și consecvenţa: ei așa de juslă”, 
86) Vezi Cartea Il-a $ 116. 
89) Dioptrica e o parte din fizică: studiază fenomenele ce 

“prezintă lumina trecând prin mediuri transparente, ” 

-
.
 

—
_
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„cu ajutorul aceștui băț. Nu va diseca insecte; nu va 
număra petele soarelui, nu va ști ce este.un MiCFOSCOp 
şi un telescop: Savanţii voştri elevi vor râde de igno- 

qranța lui. Vor fi în dreptul lor; dar cu vreau ca, înainte 
de a sc servi de asemenea instrumente, să le inventeze. 
Și vă gândiţi bine că aceasta nu se va întâmpla aşa de 
„curând, | . 

187. Acesta este spiritul întregei mele metode în a- 
„ceastă parle. Dacă copilul invârteşte o mică bilă între 
două degete încrucişate şi crede că simle două bile, 
nu-i vom da voie să se mile până nu va i convins „di- 
nai ă e numai una 9%), 

Aceste lămuriri vor fi de ajuns, cred, pentru 
a sc ca hotărit progresul pe care l-a făcul până 
ae spirilul elevului meu şi drumul pe care l-a. urmat. 
Vaţi sperial poate de mulţimea de lucruri pe cari i 
le-am trecul pe dinainte. Vă temeţi că i-aș încărca min- 
lea cu 0 sumă prea mare de cunoștințe. Din polrivă; 
îl învăţ mai mult să le ignoreze decât să le ştie. Li arăl 
drumul ştiinţei, plăcut în adevăr, dar lung, nemărginit 
și greu de străbălul. Il îndreptez să facă primii paşi pentru 

ca să cunoască începulul drumului, dar nu-l las'să por- 

vească mai deparle. 

189. Silit să înveţe singur, va face apel la propria 

sa rațiune, nu la rațiunea altuia; căci, dacă nu te supui 

opiniei publice, nu trebue să te supui nici autorităţii, iar 

cele mai multe din greșelile ce facem vin mai mull din pricina 

altora decât din pricina noastră ă, Din acest exercițiu necurmal 

trebue să iasă o impulernicire. a spiritului la fel cu 
aceea pe care o dobândește corpul prin muncă şi prin 

oboseală. Un ult folos este că inaintezi numai pe_măsura 
puterilor lale.. Spiritul, ca și corpul, duce numai ceeace 

„poate să'ducă. Dacă inteligența se tace stăpână pe lucruri 

până nu le aşezăm în memorie, lot ce va scoate ea din- 
L?însa va Li al ci. Din contră, încărcând memoria fără 

   

   

90) Vezi i nainte $ 179,
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şlirea inteligenţei, ne expunem să nu scoalem dintr'insa 

nimic care să tie tolosil de inteligenţă, | 
190. Emil are cunoștințe puţine, dar câte le are 

sunt cu adevărat ale lui; nu ştie nimic pe jumătate. Din 
âte ştie şi le ştie bine, cel mai important este: că sunt 

; multe pe cari nu le ştie și pe cari va puleu să le ştie odată, 

i că sunt mai multe pe cari le cunosc alţii şi pe cari cl 
: nu le va cunoaşte niciodată, în fine că sunt nesfârșit 

"de multe altele pe curi niciun om nu le va şti niciodală. . 
! Are ui spirit universal, nu prin ştiinţă, ci, prin_ facul- X 
latea de a o dobândi, un spirit deschis, :. înțelegător, 

gala la Gri” Şi cul” zice” Moihlaiăn6r —alâcăl nu instruil, 

cel puțin. în stare de « se instrui). Mi- este de ajuns să-şi 
dea seama la ce folosește orice lucru pe care-l face şi să 

explice penlru ce crede aşa tol ce crede. O. repet: scopul X 

meu nu este să-i dau știința, ci să-l învăţ să o gobândeas că 
la nevoie, să o prețuiască precum merită şi să iubească 

adevărul mai mult decât orice. Cu această metodă, mergi 
i încel, dar nu laci niciodată un pas de prisos şi nu ești 

silil să te întorei înapoi. - . 
191. Emil are numai cunoştinţe naturale şi curaL fi- 

zice. Nu cunoaşte nici numele din istorie; nici ce este 

melalizica şi moralu. Cunoagle raporturile esenţiale între 

om şi lucruri, dar nu cunoaşte niciun raport moral 

între om şi om. Șlie puţin să generalizeze ideile şi să 
facă abslracţiuni. Vede calităţi comune mai multor cor- 

puri fără să raţioneze asupra acestor calități luate deo- 

sebil. Cunoaşte. întinderea abstractă prin ajulorul figu- 

rilor lin geometrie, cunoaște canlitalea abstractă prin 

ajutorul semnelor de algebră. Aceste figuri şi aceste 

semne sunl temeiurile abstracţiunilor pe cari se bazează 

“simțurile sale. EL nu umblă să cunoască lucrurile prin 

nalura lor, ci prin raporturile cari îl interesează. Judecă 
lucrurile din alară numai după raportul ce au cu el, dar 

judecata, lui este exactă şi sigură. Nu se amestecă nici 
x ș să ! 

  

. “31: „Cuvitele acestea sunt luale din: Montaigne, Incergări, 
Cartea [l-a cap. 17. IE
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„..: Fantazia, nici convenţiunile sociale. Se ocupă mai mult 
de ceeace este folositor şi, rămânând lotdeaunu: cu acest 
mod de apreciere, nu se supune întru nimic opiniunii 
publite. 

| 
192. Emil e muncitor, cumpătat, răbdător, hotăriţ, 

curagios. Imaginaţia sa, care nu se aprinde, nu-i mă- 
reşie niciodată primejdiile. Se teme de puţine rele și ştie 
să sufere cu statornicie, pentrucă nu Sa învățat să lupte 
împotriva soarlei. Nu ştie încă bine ce este moartea; 

: dar, obișnuit să se supună fără împotrivire legilor - fi- 
rești, când va fi să moară, va muri lără geamăt şi fără 
-sbucium; atâta îţi dă voie natura să faci în această clipă 

"Me care toți o urăsc. A trăi liber şi a preţui puţin lucru- 
rile omenești este: mijlocul cel mat bun de a învăţa: | să mori. Ma a 

193. Cu “un cuvânt, Emil este virtuos, întrucât _vir- 
| (vutea se ruporiă la el însuşi. Ca să uibă și .virtuţile so- 

„ciale, îi lipsește numai cunoaşterea raporturilor cari cer 
e gula 

N 

   
   

  

   

  

aceste virtuţi; îi lipsesc luminile pe cari spiritul său 
să le primească, | 

194. Emil nu se ocupă de alţii şi-i pare bine că nici 
alţii nu se gândesc la el. Nu cere dela nimeni nimic și 
socoleşie că nu e dator nimănui nimic. E ca și Singur în 
socielatea omenească şi se bizue numai pe sine. Și are 
dreptul să facă aşa, căci el este lot ce poate să fie ci- 

"neva la vârsta lui. Nu i se cunoaşte nicio greşeală, a- 
„ară de acelea cari nu se pol înlătura; nare nici un viţiu, 
afară de acelea -de cari nu se poale păzi niciun om. 
Corpul îi este sănătos, membrele sprinlene, spiritul drepr 

“şi fără prejudecăţi, inima liberă și tără pasiuni. Amorul 
propriu, prima şi cea mai firească din toale pasiunile, 
abia sa ivit acum. Fără să lurbure liniştea nimănui, a 
trăit mulţumit, fericit şi liber, pe cât a îngăduit natura. 

- Credeţi că un copil care ajunge astiel la cincisprezece ani, 
şi-a pierdul anii de geaba?! - 
i IVERI ISA 
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