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CARTEA IV-a



CUPRINSUL. 

Vârsta adolescenței! (13). Caracterele particulare acestei vârste 

(4—6). Naşterea pasiunilor (7—8). Pasiuni fireşti şi nefireşti (9). 
Izvorul pasiunilor _este iubirea de sine (10—13). Iubirea de sine şi 

amorul propriu (114). Iniţiarea în cunoştinţa raporturilor între copil . 

"şi societate (15—16). - Consideraţiuni generale despre amorul se- 

xual (1!7—18). Influenţa societăţii: asupra sufletului copilului” şi - 

al tânărului (19). Instinclul sexual în raport cu natura şi cu so- 

cietatea. (20—22). Interesul de a întârzia deşteptarea acestui instinct 

(23—30). Curiozitatea copiilor în privința aceasta; „păreri asupra 

purtării faţă de această curiozitate (31-35). Eiectele unei „educaţii - 

Na ad 

spre binefacere; cele trei maxime ale milei (143—63). Metoda educa- 

torului în această privinţă (61—65), Diferite grade de sensibilitate 

(66—69). Deosebirea între elevii crescuţi în modul obişnuit şi cel 

crescut de Rousseau, la intrarea în societate (70—79). Şimţurile şi 

fizionomia (80—81). Principii şi exemple pentru educaţia specială 
în vârsta critică (82—87). Desvoltarea sentimentului de afecţiune 

în elev (88—89).. Recunoştința și îngratitudinea (90—92).  Temeiul 

ordinei morale 1(93—953 Chestiunea inegalităţi între oameni. (95— 

97). Educaţia “tânărului pentru a cunoaşte pe oameni (98—102). Stu- 

diul istoriei; cum trebue folosit pentru educaţie (103—195). Educaţia 

morală; atitudinea guvernorului față ne elev (126—138). Ulilitatea 

tabulelor în această epocă (139—110), Pregătirea pentru vicaţă. (141— 
154). Posibilitatea: ' acestei educaţii și rezultatele ei în deosebire de 
educația obişnuită (153-162). Trecerea la noţiuni abstracte, For-
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marea acestor noțiuni (103—168). Ideea divinității şi posibilitatea 
învăţământului religiei pentru copii (169—180). Introducerea. la_Pro- 

"fesiunea de_credință a preotului din Savoia (181—200). Protesiunea 
de credință a preotului din Savoia (201—356). Vârsta raţiunii şi 
mijloacele potrivite pentru educaţia în acest timp (357—366). Potolirea 
impulsiunii sexuale (368—383). Observarea societăţii (384—109). Sofia, 
idealul viitoarei tovarăşe a vieţii  (410—417).1 Rezistenţa în contra 
relelor moravuri ale societății (418—451). Formarea, gustului. ca bază a judecății “estetice şi morale (452—469). Bogăția nu este mijlocul 

e. cel mai preţios pentru fericirea omului, ci vicaţa simplă şi modestă (470—502), -



+ 1. Ce repede trecem pe pământ! Cel dintâi sfori | 
al vieţii “Se scurge pâna _ mu _ ştim să ne_ folosim de ea; 
cel din armă Se—scurge şi e] după ce-am încetat să me 
bucurăm de-vieață—Intâi nu șiin_să_ trăim; în_urmă naz 

„mai putem; _iar_în intervalul care desparte aceste două 
căpătâie nefolositoare, _trei_ sferturi _din_timp ni-l prind! 
somnul, munca, suferința, sila, necazurile de tot felul, 
Vieaţa e scurtă nu atâta pentrucă [ine puțin, ci penlrucă”  ; 
în acest timp mai că nu ne putem bucura de ea. Oricât : 
ar îi de depărtat minutul morţii de al mașterii, vieaţa: 7 
e totdeauna prea scurtă când e rău. împlinită. | 

2. Ne naştem, ca să zic astiel, de două ori: odată 
pentru a fi, altădată pentru a trăi; “întâi ne naştem-- 
pentru specie, a doua oară pentru sexi). Cei cari so 
Gotesc că femeia e un om nedesăvârşit, se înşeală, fără 
îndoială, dar aparenţa le dă drept să judece așa.. Până) pp 
la vârsta nubilă, nu poţi deosebi copiii după sex: au: 
acelaşi chip, același obraz, aceiași pieliță, aceiași voce, 7/7. 
seamănă în tot; fetele sunt copii, băieţii sunt copii; cu 
acelaşi. cuvânt mumeşti ființe: cari. se aseamănă -aşa de, 
mult între elei. Bărbaţii cărora li sa oprit .de timpuriu 
desvoltarea de mai târziu a sexului, rămân aşa toată 
vieaţa lor, sunt nişte copii mari, iar femeile păstrând 
înfăţişarea de copii, par din multe puncte de vedere. că - 
nu se mai schimbă. şi sunt tot copii. 

            

1) Salliwărk zice:. „anume ca bărbat sau femcie”,
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3. Omul. în genere însă nu este făcut să-:rămâie 
totdeauna copil. :Când vine momentul hotărit de „na- 
tură, copilăria se sfârşeşte; iar momentul acesta critic, 
deşi f&arte scurt, are urmări foarte însemnate. 

4. JPrecum urletul valurilor mării prevestește, cu 
mult înainte, furtuna, tot aşa murmurul pasiunilor: ce încep . 
a se_ivi. vestește această revoluție iurtunoasă; o îierberg |. 
ascunsă dă de știre că primejdia: e aproape. Firea col - 
pilului se schimbă, se face foarte supărăcios, spiritul 
îi este necontenit agitat şi cl nu mai cunoaște aproape 
nicio disciplină. Nu mai aude glasul care altădată ținea 
liniștit; e înfierbântat ca un leu, nu mai cunoaşte pe gu- 
Vernor, nu mai vrea să fie condus. - a 

5. Alături cu- aceste schimbări morale, cari se pro- 
duc în caracterul lui, sunt şi schimbări văzute în figură 2), 
Chipul ia par'că o înfăţişare hotărită; putul rar şi moale: 
care i se ivise pe obraji, se mai înnegreşte şi se întărește. 
Glasul i se schimbă, mai bine zis îl pierde, căci nu e nici 
om nici copil şi nu poate lua tonul niciunuia din doi 
Ochii lui, aceste oglinzi ale suiletului, cari până acum nu 

“exprimau nimic, încep să aibă o'expresiune a lor deo- 
sebită. Sunt însuileţiți de un foc tânăr, au priviri mai vii 
cari, deşi arată încă o sfântă nevinovăție, nu. mai păs- 
trează prostia copilărească; el simte că poate spune mult 
cu.ochii; începe a şti să-i lase în jos şi să se facă -roșu; 
„se face simţitor înainte de a şti ce simte şi are un neas= 
tâmpăr fără motiv. Toate, acestea pot să “vie încetişor . 
şi să-ţi dea vreme să le observi; se poate însă întâmpla, 
şi altfel. Vioiciunea sa.poate fi prea neastâmpărată, por- 
nirea sa poate să devie furie, poate ca dintr'un moment 
într'altul să se supere şi.să se înduioșeze, poate să plângă 
fără motiv, poate ca unele lucruri cari încep a-i fi primej- 
dioase să-i aprinză privirea și să facă a-i bate inima mai. 
tare, poate ca, simțind pe mâna sa mâna unei femei, să 
aibă o tremurătură, poate să se turbure sau să se întimi- 
deze când este lângă ea; dacă se întâmplă așa, bagă 

  

2) Sallwiărk zice că acest $ se poate alătura cu $ 311 Cartea II.
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de seamă Ulise, înțeleptule Ulise, burduful pe-care-l as- 

tupai cu atâta băgare de seamă s'a deschis, vânturile s'au 
şi pornit; nu părăsi cârma niciun minut sau totul este 
pierduL3). 

+... 46, Aci începe a doua naştere, despre care am vorbit, - 
aici se începe cu adevărat viața omului şi nimic ome- 
mesc nu-i mai este străin “Până aici grijile -noastre au 
fost jocuri copilăreşti; de acum încep să aibă o însem-. 

nătate adevărată 5). Această epocă, cu care de obiceiu 

se sfârşeşte educaţiunea obişnuită, este epoca în care 
trebue să înceapă educația noastră. Ca să expunem bine 

acest plan_ nou este: însă nevoie să. pornim mai de 
departe 6). 

7.JPasiunile noastre sunt principalele unelte ale.con-" 
servării noastre; este deci. ridicol _şi_zadarnic_să_încerci 

a le distrugez ar fi Să controlezi natura şi să schimbi 
“Tăptura lui Dumnezeuj Dacă. Dumnezeu ar porunci o- 
mului să-și nimicească pasiunile pe cari i le dă, ar vrea 
şi mar vrea, Sar pune în contradicţie cu sine însuşi. 
Dumnezeu însă n'a dat niciodată o asemenea poruncă 
mesocotită; așa ceva nu se găseşte scris în“sufletul o- 

3) Aluzie la legenda din Odisca lui Omer, X.. 47, Povesteşte 
aci Ulise întâmplările sale după războiul troian. Intorcându-se spre . 
casă, au ajuns la insula lui Eol, rege fericit al unui ținut fericit.- A 
stat acolo o lună cu tovarășii săi. Spunându-i unde merge şi greutăţile 
de cari se teme, Eol îi dărui un burduf mare, în care închise „toata 
vânturile rele — căci era regele vânturilor. Legă acest burduf de 
fundul corăbiei, Lăsă-slobod numai vântul care trebuia să le mâne 
vasele spre.ţara lor. Nouă zile și nouă nopţi călătoriră ei astfel mi- 
nunat. Tovarăşii lui Ulise nu ştiau ce ce în burduf; credeau că sunt 
daruri, aur, argint, ş. a.; ei pândiră când Ulise dormea, 'deslegară 

burduful şi... toate vânturile izbucniră, corăbiile lor fură luate de 
valun şi fură aproape de a se pierde, 

4) Maxima poetului latin Terenţiu' din una din cele mai vestite 
- piese ale sale (Eavtontimoroumenos): „sunt om şi nimic din ce este 

omenesc nu mi-e străin”: “ A: 

- 5). Saliwărk trimite la $ S5 din această carle. 

6) Continuarea ideilor “din acest paragraf, „observă Sallwărk se 
găseşte d'abia în $ 151, 

. 
7 

= 

a 
>:
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mului şi ceeace vrea Dumnezeu să încă omul nu i-l spune 
prin. alt om, i-l spune Imsuși, îl scrie în fundul sufle- 

8. Acel care âr vrea să împiedice de a se naşte pa- 
Siunile omului ar fi aproape tot așa de nebun ca acela 

„care ar vrea să le distrugă. Cei cari ar socoti că aşa scop; 
am mrmărit în scrierea mea, aceia m'au înţeles de sigur foarte, rău 7). | | 

(9. Dar dacă este firese ca omul să aibă pasiuni, se 
poaic oare zice că toate pasiunile. pe cari le simţim noi 
şi pe cari le vedem la alții sunt fireşti? E adevărat că 
izvorul lor. este firesc, dar Sau revărsat într'însul o mie 
de râuri străine şi s'a făcut un fluviu mare care se umilă: 
necontenit și cu multă greutate mai găseşti în el câteva 
picături din apa ţâșnită din stâncă. Pasiunle noastre fi- 
rești sunt foarte mărginite: pe ele ne întemeiem liber- 
tatea, prin ele ne conservăm. Toate pasiunile cari ne ro- besc şi cari ne distrug vin din altă parte: natura nu zii 
le d noi ni le însuşim în paguba ei, 

Izvorul paşiunilar_ noastre originea .şi începutul - 
tutulor celorlalte. sincura pasiune care se naşte cu omul si 
nu-l părăseşte până Ja Don ânt este iubirea_de sine; este 
0 "pasiune primitivă, înăscută, mai veche decât oricare 

„alta şi toate celelalte sunt, într'o' privință, numai modi- ficări ale ei8). In acest înțeles, dacă voiţi, toate pasiu- 
mile sunt fireşti. Cea mai mare parte însă din modifi» cările de cari vorbim sunt produse din pricini străine şi fără acestea nici nu sar naşte. Asemenea modifi- 

1 

  

7) Sallwiărk alătură acest Ş cu $ 370 relativ la reprimarea impulsiunii sexuale, 
| 8) La $ 10 Saliwiri: observă că $ 9 și 10 sc aseamină în dife- tite puncte cu poema didactică a 'Englezului Pope (1688—1744): „Despre om”. Ca şi Rousseau, poetul englez numeşte pasiunile mani- festări ale egoismului; și el le „concepe ca niște puteri cari întreţin vieaţa. Poema lui Pope a fost tradusă româneşte de Costache Conachi” sub titlu: „Cercare de voroavă asupra omului”; însă după o traducere franceză. Se găseşte publicată în colecția poeziilor lui Conachi: Al- cătuiri şi tălmăciri (Ed. Şaraga Iaşi), 

e
e
 a 

af
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cări nu numai că nu ne sunt folositoare, dar ne sunt 
stricătoare, ele schimbă chiar punctul de plecare al lor; 
ele fac pe om șă iasă afară din matură şi să fie în contra- 
dicţie cu sine însuşi. 

11. Iubirea de sine este totdeauna brună și loideauna) 
“îndreptăţită. Fiecare om este însărcinat în deosebi cu ) 
propria sa conservare; cea dintâia şi cea mai însemnată 
grijă este şi trebue să-i fie să vegheze întracest scop 
şi cum ar veghia astfel, dacă n'ar simţi. un interes de 
căpetenie? 

12.-Ca să ne conservăm, trebue deci să ne iubim 9); 
trebue să ne iubim mai presus de toate lucrurile; din 
această pricină iubim ceeace me conservă. Orice copil 
se 'simte legat de doică; aşa trebuia să se simtă Romulus 
iaţă de lupoaică; fiindcă ea îl alăptase.. La început a- 
ceastă legătură este curat mecanică. Cecace ajută la buna 
stare a unui individ îl atrage; ceeace strică îl respinge; 
este un instinct orb în aceasta. Instinctul însă se trans- 
formă în sentiment, legătura în dragoste, neplăcerea. în 
ură, când se vede intenţiunea de a ne "face rău sau de a 
ne folosi. Nu se pasionează nimeni pentru niște fiinţe 
nesimţitoare cari urmează numai impulsiunea ce li se 
dă, ci numai ființele dela a căror voință aşteptăm bine 
sau rău; numai acelea pe cari le vedem lucrând liber 
pentru noi sau contra noastră; numai ele ne inspiră sen- 
timente asemănătoare cu acelea pe cari ni le arată. Căutăm 
ceeace ne: foloseşte, dar iubirii ceeace vrea să ne folor 
sească; ne ferim de ceeace ns face rău, dar urim ceeace 
vrea să ne, facă rău. 

13. Primul sentiment al copilului este să se iubească, 
pe sine și al doilea, care urmează dir cer dintâi, este . 
să iubească pe aceia cari sunt lângă dânsul, fiindcă din 
pricina slăbiciunii sale el nu poate să cunoască pe ci- 
neva decât după ajutorul şi îngrijirile ce primeşte. - La 
început dragostea pentru doică şi pentru. dădacă este 
numai obișnuinţii. Le dorește, hiindcă : are trebuință de 

  

9) Sallwărk trimite la $ 62 Cartea II.
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cle şi fiindcă se simte bine când sunt lângă dânsul. 
EI arată mai mult ică le cunoaşte decât că are bunăvoință 
față de ele. Trebue să treacă multă vreme până să înțe- 
leagă că ele nu numai că-i sunt folositoare, dar că voiesc 

sta: atunci începe să le iubească. 
(n) Aşa dar copilul este în mod firesc pornit să fie: 

Gitor, pentrucă vede că îotul în juru-l e gata să-l 
aJute şi, observând aceasta, cl se deprinde să aibă un 
sentiment de bunăvoință faţă de semenii săi; dar pe mă- 
sură ce își înmulțește relaţiile, trebuinţele, dependenţele 
active sau pasive, pe: aceeaşi măsură se deşteaptă în- 
tr'însul sentimentul raporturilor între 'el şi ceilalți şi din 
aceasta iese conştiinţa datoriilor şi a preferințelor. Atunci 

"copilul se face poruncitor, pismaș, înșelător, răsbunător. 
Dacă îl silești să asculte, el nu înţelege folosul supunerii 
ce i se cere, o socoteşte că vine din capriţiu sau din 
gândul de a-l mecăji și se răsvrătește. Dacă, din potrivă, 
dorinţele îi sunt ascultate, atunci vede răărătire şi rea . 
voință îndată ce i se împotriveşte şi astfel bate scaunul 
sau masa, pentrucă nu l-au ascultat. Jubirea de sine, măr- 
ginită la -persoana fiecăruia, se mulțumește dacă se în- 
destulează toate trebuinţele adevărate; dar amorul propriu, 
întemeindu-se pe comparaţie între -noi şi alţii, nu e nici- 
odată mulțumit şi nici mu: se poate să fie, căci acest 
sentiment ne îndeamnă să punem persoana noastră îna- 
intea altora şi cere ca şi ceilalţi să ne privească tot așa, 
ceeace este cu neputinţă. In felul acâsta, pasiunile blânde |. 
şi iubitoare se nasc. din iubirea de sine, iar cele vrăşmă- 
şeşti şi necăjicioase se masc din amorul propriu 10): De 
aceea, omul va îi pe deplin bun, dacă va avea trebuinţe 

  

——— ——— 

10) Cum se vede, Rousseau face o mare deosebire între aceste 
două expresiuni iubirea de sine (amour de soi) și amorul propriu 
(amour-propre), care în ' unele. dicționare sunt socotite ca  echi- 
valente. Deosebirea, bine înţeles, între ele iese din text, In privința 
“traducerii, am întrebuințat în primul caz, o Iormațiune cu vorbe ro- 
mâneşti vechi, pe când în al doilea m'am servit de un neologism, 
care nu se poate înlocui, căci „siniubire” propus de Aaron, Iliu şi



S 

7 

13 * Cartea 1V, 

. 

puţine şi mu se va compara mult ca alții; din potrivă, 

va fi cu totul rău, dacă va ăvea multe trebuințe şi va 

asculta de opinia lumii. De aci se vede lesne cum se pot: 

îndrepta spre bine sau spre. rău. toate pasiunile copiilor 

şi ale oamenilor. E adevărat însă că ei nu pot trăi tot 

deauna singuri şi deaceca cu greu pot să fie totdeauna 

buni; iar greutatea se_va mări cu cât li se vor înmiulți 

legăturile; cu semenii lor. Deaceea primejdiile vieţii so= 

'ciale ne silesc să căutăm cele mai potrivite mijloace 

pentru a preveni în sufletul omului stricăciunea care se 

naşte odată cu moile sale trebuinţe. 
15. Studiul cel mai necesar pentru om este. cunoaş- 

ierea raporturilor între sine şi ceea ce-l înconjoară. Cât 

timp îşi cunoaşte numai fiinţa 'sa fizică, trebue să-şi stu- 

dieze raporturile sale cu lucrurile: aceasta este chema- 

rea copilăriei; când. începe a-și da seama de ființa sa 
.. . - . . 

Poenaru (în dicţionarul lor din 1840) nu a dobândit drept de 

cetaie. 

: Sallwiărk face următoarele observaţiurii asupra acestui paragraf, 

Rousseau dă o definiţie a ambelor expresii, care în fond se 

- xeduce la constatarea că iubirea de 'sine (amour de soi mâme) 

este proprie stării naturale şi punctul de plecare al „virtuţii omo= 

meşti; pe când amorul propriu (amour propre) se iveşte de abia 

în faza socială şi pricinueşte toate relele. Punctul în care se. face 
transiția dela una la alta este indicat în $ 91, 

__ Mai departe, adnotatorul german alătură aceste afirmaţii ale 

lui Rousseau cu pasagii din Blaise Pascal (filosot francez 1623—1662) 

şi din Helvelius (filozof francez 1715—1711). 

- Pascal caracterizează ambele însuşiri în felul următor: Prin 

păcat omul a pierdut prima sa iubire (aceea către Dumnezeu). şi 

_ iubirea de sine a rămas singura în sufletul acesta mare capabil 
de o iubire infinită, iar această iubire de sine sa extins şi s'a revăr- 
sat în golul pe care l-a lăsat iubirea către Dumnezeu; astfel sa 

iubit el numai. pe sine singur şi toate lucrurile numai pentru dânsul, 

adică fără margini: aceasta-i originea egoismului, Helvetius se ridică 

tățiş contra lui Rousseau căutând să demonstreze că evoluţia natu- . 

“vală a omului îl duce spre cruzime. Limba franceză uzuală vede 
“în amorul propriu (Pamour propre) o degenerare bolnăvicioasă a -: 
iubirei de sine fireşti (Pamour de soi) Şi numără” printre_caracterela 

„sale şi vanitatea şi înfumurarea. Vezi și $ 19.
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morală, trebue să-şi studieze raporturile sale cu oamenii; aceasta este chemarea întregii sale vieți şi trebue să în- ceapă în momentul la care am ajuns acum. 
16. Indată ce omul are _trebuințţă de o tovarăși nau | mai este o ființă izolată, Acum se nasc toate relațiunile | Cu specia sa; toate afecțiunile sufletului său, Prima sa pasiune face îndată să se ivească celelalte. Ie 17. Pornirea instinctului e nedeterminată. Natura cere numai atât: ca_un sex să fie atras de celălali. Alegerea; preferiuța, dragostea sunt Deo e canalul AIE ale - prejudecăților, ale obișnuinţei. Trebue timp şi pricepere ca să fim' capabili de dragoste: iubeşti după ce ai judecat; alegi după ce ai comparat. Judecăţile acestea se fac fără să băgăm de seamă, dar ele sunt reale. Orice sar spune, oamenii vor cinsti totdeauna dragostea adevărată: cu toate că pornirile ci ne rătăcesc, cu toate că nu înlătură unele însuşiri rele ale sufletului, ba chiar le produce, totuși presupune şi niște însușiri frumoase, fără de cari omul nu ar putea-o simţi. Alegerea pe care o face dragostea? „Şi pe care o socotim deobicciu protivnică rațiunii, este | în realitate produsă de rațiune. Se zice că amorul este i 

[| raporturi pe cari noi nu le putem zări. Cel care war E 

| 

    

orb, fiindcă are ochi mai buni decât noi şi fiindcă vede 

avea nicio idee despre merit şi despre frumuseţe ar socoti i] pe toate fămeile bune şi cea care i-ar icşi întâi în cale i! i-ar îi cea mai plăcută. Amorul nu pornește dela natură, ; : ci pune regulă şi frâu pornirilor ci: mulțumită lui, un // sex nu €_atras de alt_sex_afară_de_ohiectul_iubit. 2 18.11). Dragostea trebue să fie împărtăşită: arălângdu-ți preferința, vrei să fii şi Tu preferit. Ca să fii iubit, cată 

  

110) Sallwăârk alătură acest $ cu discursul lui Rousseau asupra inegalităţi. Partea II, 17, „»Indată ce oamenii începură a se prețui între ei şi li se formă în minte ideea de consideraţie, fiecare pretinse să aibă drept la această consideraţie. De aci icşiră primele datorii de „purtare cuviincioasă, chiar printre sălbatici; de aci nedreptatea de- veni insultă,. căci socotea. cel nedreptăţit că persoana sa este dis- prețuită”, . ” -
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să te faci vrednic de iubire; ca-să fii preferit, trebue să 
te faci mai. vrednic de iubire decât altul, mai vrednic . 

decât oricare altul, cel puţin faţă de obiectul iubit. Din 
această pricină, începi să te miţi la semenii-tăij începi să 
te compari cu ci; astfel se naște întrecerea, rivalitatea, 

gelozia. Când sufletul e prea încărcat de o simţire, do- 
reşte să se destăinuiască: din trebuinţa de a iubi o femeie, 
se naște îndată trebuința de a avea. un amic. Când simţi 
ce dulce este a îi iubit, ai vrea să fii iubit de toată lumea 
şi dacă fiecare vrea să fie preterit, vor fi desigur mulţi 

nemulpurniţi, „Din Jin dragoste şi din prietenie se nasc neînțe- 
  

legerile, duşi Aura Din mijlocul atâtor pasiuiii deo 

sEbite Opiniunea: “publică îşi înalță un tron nesdruncinat 
şi oamenii, ca nişte proşti, supuşi. stăpânirii ei, își âri 

meiază vieaţa lor proprie numai pe judecăţile altora. 
19. Generalizaţi aceste idei şi veţi vedea cum amorul 

mostru propriu ia forma pe “care o credem _ noi firească; 

cum iubire de sine, ne mai fiind un sentiment absolut, 
devine orgoliu în sufletele mari, vanitate în cele mici și, 
în toate, se nutreşte necontenit în paguba vecinului. Soiul 
acesta de pasiuni nu are nicio sămânță în sufletul _co- 
piilor şi deci nu se nasc dela sine; numai noi le intro- 
"duceni şi dacă ele se întăresc, pricina sunt greșelile noa- 
stre. Sufletul tinerilor nu se află în aceeaşi situaţie. Orice 
am face, pasiunile de cari vorbim se vor produce fără 

voia noastră. Se cere deci să schimbăm metoda: 
| 90) Să începem cu câteva reflexiuni asupra stării critice: 
"de care me ocupăm aici. Natura nu face întrun mod cu 
totul hotărit trecerea dela copilărie la pubertate: această 
trecere variază după temperamentul indivizilor şi după 
climele în cari trăiesc popoarele. Toţi ştim ce deosebire 
este în această privinţă între ţările calde şi ţările reci 12), 
toți vedem că temperamentele aprinse se formează îna- 
intea «celorlalte; 'dar poate să se înșele cineva asupra 

    

12) In Suedia vârsta legală a căsătoriei este 21 ani pentru 
bărbaţi şi. 17 ani pentru femei, -pe când în India este 15 ani pentru 
bărbaţi şi 11 ani pentru temei, o. .



Cartea IV, ? - 16 

  

cauzelor şi să atribue unei porniri fizice ceeace are o „pricină morală: e mun abuz foarte. obișnuit al filozofiei veacului nostru. Invăţăturile naturii sunt târzii şi încete; ale oamenilor se dau mai totdeauna înainte de vreme. In primul caz simţurile deşteaptă imaginația; în al doilea caz imaginația deşteaptă simțurile, le dă o activitate prea timpurie, care enervează şi slăbeşte mai întâi indivizii - şi cu vremea chiar specia. O observație mai obştească şi mai sigură chiar decât efectul climei este că puber- . „tatea şi pornirea sexuală sunt mai: timpurii la popoarele instruite şi civilizate decât la cele ignorante şi barbare 13). Copii au o iscusință particulară ca să descopere obiceiurile rele, sub. învelişul maimuţăriilor bunei cuviințe. Curiozi- tatea lor e ațâţată de vorbirea îngrijită ce li se cere, de lecţiile de bună purtare ce [i se dau, de vălul misterios ce li se pune în faţa ochilor. Aşa cum se face de obiceiu, îi învăfăm_ tocmai că : aceasia este învățătura de care se folosesc mai bine decât de toate celelalte. | ia | 21. Observaţi faptele și veţi înțelege până la ce punct metoda aceasta prostească iuțeşte opera naturii şi sdrun- 

    

13) Aci autorul (ed. Amsterdam) reproduce în notă urmă- torul pasagiu din Buffon (Istoria naturală IV 238) „In oraşe și „la 'oamenii „cuprinși, copiii, deprinși cu. mâncări îndestulătoare şi „foarte hrănitoare, ajung mai repede în starea aceasta (adică la pu „berlale); la ţară şi' la oamenii săraci copiii sunt mai târzii, fiindcă „Sunt hrăniţi rău și cu economie; le trebue do: sau trei ani mai mult», Apoi Rousseau âdaogă: „Admit observaţia, dar nu explicația, pentrucă în ţinuturile în câri sătoanul se hrăneşte bine şi mult, cum este can- tonul -Valais (Elveţia) și în unele cantoane muntoase din Italia, ca Friul, vârsta pubertăţii la amândouă sexele este mai târzie decât în oraşe, unde, pentru mulţumirca vanităţii, oamenii mănâncă adesea puţin şi cheltuiesc mai mult e îmbrăcămintea, cum zice şi proverbul că pântecele n'are fereastră. Când mergi în părțile acestea muntoase, te miri văzând băieţi mari, voinici ca bărbaţii, cu glasul subțire și, fără păr în bărbie, — văzând fete mari, bine formate, cari mau niciun semn deosebit al sexului lor, Socotese că deosebirea vine : numai din pricina simplicităţii moravurilor care le [ine mai multă - 
a vreme imaginaţia liniștită şi pașnică şi astfel sângele lor începe să fiarbă mai târziu şi temperamentul lor nu e aşa de Limpuriw”, 

]
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cinează temperamentul. “Aceasta este una din pricinile 
de căpetenie cari aduc degenerarea neamurilor din o-. 
rașe. Tinerii, sleiți de timpuriu, rămân scurţi, slabi, -rău 

„făcuţi, îmbătrânesc în loc să crească, întoemaâi | precum 
“viţa căreia îi ceri să dea roade primăvara tânjeşte şi 
moare înainte de toamnă. 

22. Dacă ai trăit printre oameni neciopliți şi simpli, 
vei înţelege cum nevinovăția copiilor este mult prelungită 
printr'o fericită: ignoranță. E o privelişte de râs, dar 
mişcătoare în acelaşi țimp, să vezi tineri de amândouă 
sexele, în floarea vârstei și a îrumuseţii, cum urmează cu 
jocurile naive ale copilăriei: şi arată chiar prin familiari- 
tatea acestor jocuri curăţenia sufletului lor. Când în 

] sfârşit această tinerime ajunge la vârsta căsătoriei, amân- 
| doi soţii îşi dau unul altuia primele simţiri de dragoste 

| şi astiel-ţin mai mult unul la altul; iar cârduri de” copii 
sănătoşi şi şi voinici sunt t chezășia acestei uiiiri neprihănite 
şi “tos pai curăţiei din tinereţe. Na 

  

"Dacă este adevărat că vârsta în care omul are 
conş ță de sexul său se schimbă prin educaţie și prin 
înrâurirea naturii, atunci desigur că poţi să o grăbești 
ori s'o întârzii după cum vei creşte copiii.. Asemenea,. 

„dacă e adevărat că. corpul câştisă, nu pierde din tărie 
pe măsură ce mergi mai încet ori mai iute în această! 
privinţă, desigur că, cu cât te vei sili să întârziezi mai mult 
momentul critic, cu atât tânărul va dobândi mai multă 
tărie şi puteri. Vorbesc aci numai de urmările curat fi- 
zice; mai târziu veți vedea. că nu me mărginim numai la 
aceastu. . 7 ! 

24. De aci scot eu încheierea : cu .privire la între- 
barea aşa de mult dezbătută dacă e mai bine să 'luminezi 
pe copii de timpuriu asupra acestei chestiuni sau să le 
dai răspunsuri neadevărate 14). Cred că nu trebue să faci 

14) Saliwărk arată în notă că moralistul german Basedow 
(4723-— 1790) a tratat pe larg punctul acesta în a sa „Opera cle- 
mentară” (Dessau 1774 “1 p. 19% u.) şi e de părere că: „O minte 

- tânără, care nu caută să. se e lămureaseă Ja timp în anumiţi ani asupra! 

  

7
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nici una nici alta. Intâiu, curiozitatea lor nu se deşteaptă 
în această privință, dacă nu. provocaiă. Faceţi deci 
aşa câ să nu 160 provocaţi. Apoi, dacă nu eşti numai- 
decât silit să răspunzi la o întrebare, nu..ai Z0r să înşeli 
pe acela care te întreabă; mai. bine “să-i poruncești să 
tacă decât să-i spui 6 minciună; Dacă l-ai obişnuit prin 
lucruri fără importanță“să asculte de asemenea porunci, 
nu se va mira. nici acum. In fine, dacă te-ai hotărit 
să răspunzi, răspunde simplu, fără să te arăţi încurcat, 
fără să dai vre-o importanță deosebită, fără să zâmbeşti._. 
E mai puţin primejdios să îndestulezi curiozitatea copi- 
lului decât so aţâţi. - | 

25. Răspunsurile voastre să fie totdeauna serioasc, 
scurte, hotărite şi să nu staţi la îndoială. Nam nevoie 
să mai. spun că trebue să fie adevărate. Dacă e pri- 
mejdios pentru copii să spună minciuni oamenilor în 
vârstă, e şi mai primejdios pentru vârstnici să spună 
minciuni copiilor. E destul ca elevul să se încredințeze 
o singură dată că profesorul l-a_mințit. peniru ca _să Se 

“ prăpădească tot rodul educațiunii 

26. Poate că sar potrivi mai bine pentru copii o 
"neștiinţă absolută asupra unor. anumite chestiuni; dar, 
dacă e peste putință să le ascunzi toată vremea, e mai 
bine să afle de timpuriu. Trebue sau să nu le deştepţi 
curiozitatea în niciun chip sau să le-o mulțumești îna- 

"inte de vârsta “în care descoperirea ar provoca. primejdii. 
“Purtarea ta faţă de elev în această privință trebue să ţie 
socoteală mai ales de împrejurările particulare în cari 
se află el, de lumea care-l înconjoară, de prilejurile ce 
crezi că ar putea să aibă, ete. Important e să nu laşi 
nimic la voia întâmplării şi, dacă nu eşti :sigur căi 

unui lucru, care trebue să devină atât de însemnat pentru setea de a 
şti, sădită în om de Dunmezeu, îrebue să fi devenit inactivă, servilă 
şi credulă în modul cel mai nechibzuit, prin. educaţia şi instrucţia 
cea mai neroadă” ş, a. Basedow a icăutat să pună în practică multe din 
ideile lui Rousseau.
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vei putea ascunde. deosebirea între sexe până la 16 ani, 
spune-i-o înainte de 10. | 

27. Nu-mi place -să vorbiţi copiilor într'o limbă prea 
căutată, nici să ocoliţi unele cuvinte ferindu-vă de a spune 
lucrurile pe nume. Bunele moravuri sunt, în această pri- 

- vință, simple, şi numai, imaginaţia” murdărită de viţiu si- 
lește urechia să fie delicată şi: ne obligă să ne rafinăm 
necontenit expresiunile. Vorbele grosolane nu au niciun! 

„fel de urmare; trebue să goneşti numai ideile lascive 15), 
28. Deşi ruşinea este firgască ia or, copiii nu- suit 

din fire ruşinoşi. Ruşinea vine numai odată cu conştiinţa 
răului. Cum vreți ca copiii; cari nul Cunosc şi nu trebue” 
să-I Cunoască, să aibă sentimentul care urmează din a- 
„ceastă cunoștință? Dându-le lecţiuni de ruşine şi de o- 
nestitate, îi înveţi că sunt lucruri ruşinoase şi neoneste 
şi le deştepţi în ascuns dorința de a le cunoaște. Mai cu- 

“rând sau mai târziu ajung să şi-o mulțumească şi prima 
scânteie ce le atinge imaginaţia grăbeşte aprinderea sim- 
țurilor. Cine roşeşte este vinovat; adevărăta inocență nu 

  

se ruşinează de nimic. 
29. Copiii mau aceleaşi dorinţe ca oamenii formaţi, 

dar fiind supuși ca şi ei la murdării, care supără simţut 
rile, pot primi aceleaşi lecţii de bună creștere: Urmaţi 
natura. Ea a aşezat în același loc organele plăcerilor as- 
cunse şi ale nevoilor desgustătoare; prin - aceasta. ne si- 
leşte să le dăm aceeaşi îngrijire la diferite vârste, odată 

« printr'o pricină, altădată prin alta; oniiil” prin modestie, 
copilul prin Curăţenie. a 

30. Cunosc numai un singur mijloc pentru a se păslra 
nevinovăția copiilor; toți cei ce înconjoară să respecte 
şi să iubească nevinovăția. Altiel, silința pe care ţi-o 
dai de a te observa față de ei, se desminie mai curând 
sau mai târziu. Un zâmbet, o clipire din ochi, iun gest 
scăpat fără voie, spun tocmai ceeace vrei să nu le spui; 
e destul să te vază să le ascunzi ceva pentru ca prin 

  

i 15) Cari îndeamnă la desfrânare, Am fost silit a păstra neo- 
logismul. 

e
e
e
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nici una nici alta. Intâiu, curiozitatea lor nu se deşteaptă 
în această privință, dacă nu e. provocată. Faceţi deci 
aşa că să nu 16-60 provocaţi. Apoi, dacă nu ești numai- 
decât. silil să răspunzi la o _ întrebare, nu.ai ZO să înşeli 
pe acela. care te întreabă; mai. bine să-i porunceşti să 
tacă “decât săi spui 0 minciună! Dacă l-ai obişnuit prin 
lucruri fără importanţă “să” asculte de asemenea porunci, 
nu se va mira. mici acum. In fine, dacă te-ai hotărit 
să răspunzi, răspunde simplu, fără să te arăţi încurcat, 
fără. să dai vre-o importanță deosebită, fără să zâmbeşti. - 
E mai puţin primejdios să îndestulezi curiozitatea copi- 
lului decât so aţâţi. - 

25. Răspunsurile voastre să fie totdeauna serioase, 
scurte, hotărite și să nu staţi la îndoială. N'am nevoie 
Să mai. spun că trebue să fie adevărate. Dacă e pri- 
mejdios pentru copii să spună minciuni oamenilor în 
vârstă, se și mai primejdios pentru vârstnici să spună 
minciuni copiilor. E destul ca elevul să se încredințeze 
o singură dată că profesorul l-a mințit. peniru ca_să SC - 

“ prăpadească tot rodul educațiunii 

26. Poate că sar potrivi mai bine pentru copii o 
“neştiinţă absolută asupra unor. anumite chestiuni; dar, 
dacă e peste putință să le ascumzi toată vremea, e mai 
bine să afle de timpuriu. Trebue sau să nu le deştepţi 
curiozitatea: în niciun chip sau să le-o mulțumeşti îna- 

“inte de vârsta “în care descoperirea ar provoca primejdii. 
* Purtarea ta faţă de elev în această privință trebue să ție 
socoteală mai ales de împrejurările particulare în cari 
se află el, de lumea care-l înconjoară, de prilejurile ce 
crezi că ar putea să aibă, ete. Important e să nu laşi 
nimic la voia întâmplării şi, dacă nu ești sigur că-i 

unui lucru, care trebue să devină atât de însemnat pentru satea de a 
şti, sădită în om de Dumnezeu, trebue să fi devenit inactivă, servilă 
şi credulă în modul cel mai nechibzuit, prin. educaţia şi instrucţia 
cea mai neroadă” ş. a. Basedow a icăuiat să pună în practică mulie din 
ideile lui Rousseau.
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vei putea ascunde deosebirea între sexe până la 16 ani, 
" spune-i-o înainte de 10. | 

| 27. Nu-mi place să vorbiţi copiilor într”o limbă prea 
căutată, nici să ocoliţi unele cuvinte ferindu-vă de a spune 
lucrurile pe nume. Bunele moravuri sunt, în această pri- 

- vinţă, simple, şi numai imaginaţia” murdărită de viţiu si- 
leşte urechia să fie delicată şi. ne obligă să ne rafinăm 
mecontenit expresiunile. Vorbele grosolane nu au niciun! 

„fel de urmare; trebue să goneşti numai ideile lascive 15). 
28. Deşi ruşinca este firzăscă la oră, copiii nu” suit 

din îire ruşinoşi. Ruşinea vine munai odată cu conştiinţa 
răului. Cum vreţi câ copiii, cari nul cunosc şi nu trebue” 
Să-I Cunoască, să aibă 'sentimentul care urmează din a- 
„ceastă cunoştinţă? Dându-le lecţiuni de ruşine şi de o- 
nestitate, îi înveţi că sunt lucruri rușinoase şi neoneste 
şi le deştepţi în ascuns dorința de a le cunoaște. Mai: cu- 
rând sau mai târziu ajung să şi-o mulţumească şi prima 
scânteie ce le atinge imaginaţia grăbeşte aprinderea sim- 
țurilor. Cine roșește este vinovat; adevărata inocență nu 
se ruşinează de nimic. . | 
„29. Copiii mau aceleaşi dorinţe ca oamenii formaţi, 

dar fiind supuși ca şi ei la murdării, care supără simţut- 
rile, pot primi aceleaşi lecţii de bună creştere; Urmaţi 
natura. Ea a .aşezat în acelaşi loc organele plăcerilor as- 
cunse şi ale nevoilor desguslătoare; prin - aceasta. ne si- 
leşte să le dăm aceeași îngrijire la diferite vârste, odată 

« printr'o pricină, altădată prin alta; oniul prin modestie, . 
copilul prin curățenie. ." 

30. Cunosc numai un singur mijloc pentru a se păstra 
nevinovăția copiilor; .toţi cei ce înconjoară să respecte 
şi să iubească nevinovăția. Altfel, silința pe care ţi-o 
dai de a te observa față de ei, se desminte mai curând 
sau mai târziu. Un zâmbet, o clipire din ochi, un gest 
scăpat fără voie, spun tocmai ceeace vrei să nu le spui; 
e destul să te vază să le ascunzi ceva pentru ca prin 

  

i- 15) Cari îndeamnă la desfrânare, Am fost silit a păstra neo- 
logismul. 
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aceasta să-l şi înveţe. Vorbirea politicoasă, pe care o 
întrebuinţează între ci oamenii binecrescuţi şi presupune * 
şliințe pe cari copiii mu le au şi nu trebue să le aibă, 
ieste cu totul nepotrivită pentru copii. Când vrei cu a- 
devărat să cinsteşti simplicitatea lor, vei întrebuiziţa cu- 
vintele cari le sunt potrivite. Inocenţei îi place oarecare. 

„naivitate de - vorbire: “acesta este tonul care depărtează 
pe copil de o.curiozitate primejdioasă. Vorbindu-i cu. 
simplitate despre toate, nu va bănui niciodată că: -ți nai . 

„rămâne ceva. de spus. Legând de cuvintele grosolane 
: ideile desgustătoare ce li se potrivesc, înnăbușim cea 
dintâiu înflăcărare a imaginației; nu-l opreşti să pro- 
nunţe aceste cuvinte nici să aibă aceste idei, dar îl faci, 
fără să bage de seamă, să-i fie scârbă de a le reaminti. 
“Această libertate naivă scapă de multe încurcături pe. 
acela cari, cu toată sinceritatea, spun totdeauna ceeace | 
tre să spună şi spun așa cum simt. 

Cum se fac copiii? E o întrebare pe care ŞI-O 
pun copii în mod firesc şi răspunsul nesocotit sau pru= 

dent ce se dă are uneori urmări -hotăritoare pentru de- 
prinderile şi pentru sănătatea lor în restul vieţii 16). Mij- 
locul cel mai simplu prin care o mamă poate să scape 
de o asemenea întrebare fără a spune o minciună, este 
să-i dea copilului porunca 'să tacă. Ar fi bine aşa, dacă 
l-ar fi deprins de timpuriu cu asemenea porunci în ches- 
tiuni fără însemnătate şi dacă el war bănui că i se as-, 
cunde ceva. Dar rar mama se mărginește aci. „Aceasta 
o ştiu oamenii însurați, îi va zice ea; băieţii nici nu trebue 
să fie așa de curioși”. Astfel mama a scăpat din încurcă 

  

16) Aci Sallwiărk notează următoarele: 
Campe (scriitor german 1746—1818) zice relativ la acest pasaj: 

Intrebarea: de unde vin copiii? este ce-i drept firească la toţi copiii, 
însă, dacă li se răspunde scurt și just cu privire la esenţial, curio-i 
zitatea lor arareori obișnueşte să meargă mai departe. Ei sunt pe 
deplin satisfăcuţi cu un răspuns vag. Curiozitatea 'lor se opreşte 
asupra modului de naştere numai atunci când observă că se caută să 
li se ascundă ceva, Locke cere în asemenea împrejurări să li se spună 
că-i un lucru. care nu se cuvine să fie ştiut de ci.
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tură; dar să știe 'că băiatul va fi supărat de disprețul 
“ce i se arată şi nu va avea astâmpăr, până nu va aila 

"el taina oamenilor însuraţi, şi o va afla... . 
32. Să-mi daţi voie să vă spun un răspuns cu totul 

deosebit pe care l-am auzit la această întrebare şi care 

ma mirat foarte mult, fiindcă cra dat de o femeie foarte 
modestă și în vorbă şi în deprinderi. Această femeie, însă, 
ştia, la nevoie, să' disprețuiască și critica şi batjocura, - 
dacă socotea că e spre binele copilului ei. Nu de mult 
băiatul urinase o pietricică şi simţise dureri mari, pe 
cari le mitase curând. „Mamă, zise micul svăpăiat, cum 

se fac copiii? Dragul meu, răspunse mama fără să stea 
» la, gânduri, femeile îi scot din corpul lor cum scot udul 

şi au niște dureri cari adesta le costă vieața” 11). Pot. să 
râză nebunii, pot să se scandalizeze proştii;. dar cei cu- 
minţi să judece bine dacă se poate găsi un răspuns mai 
înţelept şi mai potrivit. 

| 33. Intâi, ideea unei: trebuințe naturale şi cumoscute 
de copil îl silește să nu se mai gândească la vre-o..opera- 
țiune misterioasă. Apoi ideea suferinţei şi a morţii adaogă -- 
ceva îrisi şi nu mai îndeamnă imaginaţia să rătăcească, 

nici curiozitatea să scormonească; spiritul copilului se 

îndreaptă spre urmările naşterii nu spre cauzele ei. Dacă: 
totuși copilului nu-i e silă și mai întreabă, el va afla 
slăbiciunile naturii omeneşti, lucruri desgustătoare şi va 
avea înainte imaginea unor grele suferințe. In niște con- 
vorbiri conduse în felul acesta nu va îi prilej să se pro- 
ducă dorințe îngrijătoare şi totuși vedeţi că adevărul ma 
fost schimbat întru nimic şi a fost trebuință să înşeli 
„pe elev în loc de a-l intru, 

  

17) Aci Sallwirk notează următoarele: | 
Campe face o contrapropunere: să se lase copiii să privească 

cum nasc animalele puii și să Ii se spună pe urmă: „tot astfel ies 
copiii din trupul mamei lor unde Dumnezeu îi zămisleşte cum a, creat 

„cutare vițel sau mânz în corpul 'vacei sau al iepei”, Doamna de 
Genlis (Adâle et. Thâod. II. p..335) e de părere că adevărul trebue 
spus numai aproximativ”, D-na Campan ajunge la acceaşi părere 
ca și Rousseau, ” !
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34. Copiii voştri citesc: din citirile lor dobândesc 
cunoştinţe pe cari altfel nu le-ar avea. Dacă sunt studioşi, 
imaginaţia lor se aprinde Şi se ascute în tăcerefa odăii de 
lucru. Dacă merg în lume, aud o; vorbire ciudată şi văd 
fapte cari îi impresionează. Fiindcă au fost convinşi că - „: Sunt oameni, ci se întreabă cum sar potrivi cu ei tot ce 
fac oamchii în prezenţa lor. E firesc ca faptele altora să 

"le slujească de model, când judecăţile altora le-au. servit 
de legi. Servitori, cari stau la porunca lor şi cari, prin 
„urmare, au interes să le fie pe plac, îi răsfață prin lu- 
cruri protivnice bunele moravuri; guvernante vesele le 
spun, la patru ani, lucruri pe cari nici cea mai obraznică 

„din ele n'ar îndrăzni să le spună la 15 ani. In curând ele 
uită ce au spus; dar copiii mu uită ce au auzit. Convor- 
birile prea libere pregătesc obiceiurile desfrânate, Lacheul 
hoț face pe copil stricat: secretul unuia scrvă de ga- ranție pentru secretul celuilalt. 

39. Copilul crescut potrivit cu vârstă lui este singur. 
“Nu cunoaște alte legături decât cele făcute prin obişnuinţă: 
iubeşte pe sora sa cum îşi iubeşte ceasornicul, pe prieten 
ca pe cățelul său 18). Nu se socotește că e de un sex; îe- 
meia și bărbatul îi sunt deopotrivă de străini; nu vede 

„în ceeace fac sau spun ei nimic care să aibă vreo legă- 
stură cu dânsul și nici nu dă vreo băgare de seamă: Nici „vorbele nici exemplele lor nu-l interesează, nefiind pen- tru el.. Prin această metodă copilul nu dobândeşte, în 
mod viclean, o cunoștință greșită, ci rămâne în NECUNOŞ- 
tință de unele lucruri ale naturii. Vine însă timpul când 
nalura însăşi se hotărăşte să lumineze mintea elevului 
Şi numai atunci ca îl pune în stare să se folosească fără! 
primejdie de lecţiile ce-i dă. Acesta este principiul; eu nu nă preocup de regule; iar mijloacele pe cari le pro- 
pun pentru alte lucruri pot servi de exemple şi pentru 
aceșt | | 

36) Dacă voiţi să: puneţi rânduială în formarea pasiu- nilor—măriţi câmpul lor de desvoltare pentru ca să se 

18) Sallwărk trimite la $ 17 din aceeaşi carte. 

.
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potrivească pe măsură ce se nasc. Astfel nu le mai rân- 
duește omul, ci natura însăşi, iar tu ai grijă numai s:o 
lași să lucreze cum. trebue, Dacă elevul tău ar fi singur, 
nai avea nicio grijă; dar tot ce-l înconjoară îi înflăcă- 
rează închipuirea. Puhoiul prejudecăţilor. îl târăşte cu 
sine; pentru ca să-l opreşti, trebue să-l împingi în sens 
contrariu.. Trebue ca sentimentul să ţie în loc imaginaţia, | 
iar rațiunea să înlăture poruncile opiniei curente. Izvorul 
tuturor pasiunilor .este_sensibilitatea; iar. imaginaţia hotă- 
răște drumul lor. Orice ființă care simte că are legături 
cu altele e nemulțumită când aceste legături se strică și 
când găseşte sau crede că găseşte unele mai potrivite cu 
natura sa. Numai greşelile de închipuire transformă în 
viţii pasiunile tuturor. ființelor cu existență limitată, ba 
chiar pe ale îngerilor, dacă ar fi având şi ei; căci ar 
trebui să cunoşti natura tuturor fiinţelor, ca să-ţi dai 
seama de raporturile ce se “potrivesc mai bine eu-acea 
natură 19). | 

C . 

nui 
n 
XA 

37. Iată pe scurt toată înțelepciunea omenească în - „j 
privința pasiunilor:. 1) 'a înţelege adevăratele raporturi 
ale omului în specie şi în individ, 2) a-şi rândui toate 
pornirile suileteşti după aceste raporturi. 

38. Dar poate omul să-și rânduiască afecțiunile sale 
după cutare sau cutare raport? Fără îndoială dacă poate : 
să-și îndrepteze imaginaţia asupra unui anume obiect, 
să-i dea o anumită deprindere. Dar aici nu e vorba de ce 
poate face omul asupra propriei sale persoane, ci de 
chipul cum -putem influența noi asupra elevului nostru 
prin împrejurările în cari îl așezăm 2). Arătând mijloacele 
prin cari îl .putem păstra în rânduiala naturii, arătăm 
îndeajuns şi cum poate. să iasă din această rânduială 21). 

39. Intrucât sensibilitatea 'sa rămâne mărginită la: 
propria sa persoană, faptele copilului nu au în ele nimic 
moral. Numai când această sensibilitate se întinde în afară, 
  

119) Frazele acestea din urmă nu sunt destul de clare. 
20) Vezi nota la.1 $ 27, a 

„7 2 Adică: meurmând cele ce se indică de natură.
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numai atunci simte şi apoi înţelege ce'e.bine și ce e rău, 
adică devine 'om cu adevărat şi parte integrantă a speciei 
sale. Asupra acestui punct trebue să. ne fixăm băgarea 
moastră de seamă. | 

40. Lucrul e greu. de făcut, fiindcă trebue să înlă- 
turăn. exemplele ce ne vin înainte şi să căutăm pe acelea 

_ în cari desvoltările succesive se fac după rânduiala naturii, 
41. Un copil cioplit și lustruit, un copil civilizat, care 

așteaptă numai să aibă putere pentru a pune în lucrare 
învăţăturile ce a dobândit înainte de vreme, un asemenea 
copil mu se înșeală niciodată în privința momentului în 
Care i-a venit puterea ce-i lipsea. El însă nu aşteaptă 
acest moment, ci îl grăbeşte; îşi pune sângele în fierbere 
înainte de vreme şi ştie bine care va îi obiectul dorințelor 
sale, cu mult înainte de a le simți. Nu natura îl sileşte 
pe el, ci el silește matura; aducându-l la vârsta de On, 
ca nu are ce să-l mai înveţe, căci'el era om prin ideile sale 
înainte de a fi în realitate. | 

42. Adevăratul mers al naturii este “mai treptat şi 
mai încet. Sângele se încălzeşte puţin câte puţin; puţin 
câte puţin se întocmesc puterile vitale 21), şi se formează 
temperamentul. : Lucrătorul înțelept are grijă să-și per- 
fecţioneze uneltele înainte de a le întrebuința. Inainte de 
a simţi vre-o dorinţă, se simte o mare îngrijorare; dar 

„eşti cu totul neștiutor; dorești şi nu știi ce-doreşti. Sân- 
gele fierbe și se irită; pare că vicaţa are un. prisos care 
caută să iasă afară din noi. Ochiul se înilăcărează și 
priveşte în juru-i cu interes din ce în ce crescând; începi pci n ai Cp a aaa Si Simţi că nu poţi trăi singur; astfel îicepi să ai. îu- clinări sufleteşti şi devii capabil de dragoste, i TA SI ee . 43) In suilelul unui tânăr crescut cu îngrijire se va 
naşte” întâi ni âmorul, ci prietenia %), Priniul îact” al 

  

  

27) Puterile vitale traduce cuvântul les esprils: puterile xitale 
deoscbile de puterile sufleteşti (spirituale) şi cari, după vechia fi- 
'ziologie erau nişte sufluri cari duceau viața dela creer și dela inimă 
la diferitele membre ale corpului. 

23) Saliwiărk trimite la S 15 din aceeaşi carte, RI
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imaginaţiunii sale de curând născute va fi să-l înveţe 
că se găsesc fiinţe asemenea cu el şi specia îl va iniluența, 
înainte de sex. Iată încă un folos dacă ţii pe adolescent 
mai mult timp în nevinovăție; când sensibilitatea lui este 
în formaţiune, îi introduci 'în' suilet seminţele iubirii de 
oameni. Şi acum este singura epocă a vieţii în care si- 

,  linţele de acest fel pot să aibă un adevărat succes. 
| : 44. Am văzut totdeauna că tinerii stricaţi de tit 

_puriu şi cari sau dat la femei şi la ticăloşii sunt cruzi. 
= şi fără inimă. Pornirea temperamentului îi facă nerăb- 

dători, răsbunători, furioși; imaginaţia lor, plină de un 
+ Singur lucru, nu mai primeşte altceva. Nu au nici milă, 

“nici generozitate; ar sacrifica: şi pe părinţi şi lumea în-. 

treagă pentru cea mai neînsemnată din plăcerile lor. Din 
polrivă, un tânăr crescut înti”o fericită nevinovă ăție este 

  

- pornit, prin chiar îndemnurile naturii, spre. pasiunile de- Si 
7. eate și duioase. Inima lui miloasă se simte niişcată de 
ga suferințelă “semenilor s săi; tresare de bucurie când îşi re- 

  

- vede prietenii, îmbrăţiş: irile sale sunt mângâieloare, plânge 
ş + când vede pe sâienul-săui suferind, se simte rușinat dacă. 
N. displace altora Şi plin” de pă părere. « de. Tău. dacă- supără pe 

: Nenea! Dacă, totuşi, sângele, înflăcărându-i-se, îl face ne- 

Tăbdător, iritat, înfuriat, vezi îndată în căinţa sa toată 

bunătatea lui sufletească. Rana pe care a provocat-o îl 

Tr face să plângă şi să geamă; dacă a vărsat, sânge, ar vrea 

să-l plătească cu sângele său: pornirea lui se stinge, mân- 

dria lui se-umileşte în faţa conștiinței greşelii tăptuite. 

N 
- 

Rt 

Când este 'el ofensat, o scuză, un singur cuvânt face să i . 

se potolească toată furia: iartă greşelile altuia cu âceeaşi 

bunătate sufletească Cu care repară pe ale sale. Adoles- 
_cența nu e vârsta răsbunării şi a urii; este a milei, a. 

—  ertării, a generozităţii. Da, susțin şi nu mă tem să fiu 

“ desminții: mun “copil “de-o bună condițiune şi care şi-a 
păstrat nevinovăția până la 20 de ani, este la vârsta 
aceasta cel mai generos, cel mai bun, cel. mai iubitor, ! 
Şi cel imai plăcut dintre oameni. Știu că acest lucru nui
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vi Sa spus niciodată, căci filozofii voştri; crescuţi în corupțiunea colegiilor?21), mau de unde să ştie . aceasta. 45. Slăbiciunea face pe om sociabil; suferințele co- mune nașc în sufletul nostru iubirea de oameni; acest sentiment ar fi străin de noi, dacă n'am fi oameni. Orice legătură sufletească este produsă de o. lipsă: dacă iam. - avea nicio nevoie mumul de altul,. nu: ne-am gândi să ne apropiem între noi 5%), Asifel, din chiar slăbiciunea noa- - stră se naște plăpânda noastră fericire. O ființă cu ade- vărat fericită ar fi o ființă singuratică 26). Dumnezeu singur cunoaşte fericirea ' absolută; dar cine dintre noi are idee de această fericire? Dacă o ființă imperfectă ar putea să-şi îndestuleze toate trebuințele, sar putea bucura de ceva? Ar îi singur, ar fi nenorocit, Nu pricep cum ccl care nu iubeşte nimic poate fi fericit. 7, o 46. Urmează de aci că noi ne apropiem de semenii noştri nu atâta prin împărtăşirea plăcerilor lor, cât, mai "ales, prin împărtăşirea suferințelor lor; în acestea vedem mai bine că natura lor e identică cu a noastră şi avem încredințare că şi ci se apropie de noi. Trebuinţele noastre comune ne unesc prin interes; mizeriile noastre comune me unesc prin afecţiune. Văzând pe om fericit, ceilalți simt mai mult invidie . decât dragoste; ar fi gata să-l „acuze că le ia un drept al lor,. iar amorul: lor propriu * sufere când văd că acel om: nare nicio trebuință - de „ dânşii. Dimpotrivă, cine nu plânge pe nenorocitul pe care-l „vede suterind? Cine w'ar fi gata să-i înlăture toate nevoile, „dacă ar fi de ajuns să-şi exprime dorinţa? Mai lesne inha- ginaţia ne pune în locul nenorositului decât în locul celui fericit. Ne simţim mai aproape de ama din aceste: stări. 

> 

  

24) Prin acest termen “autorul înţelege ;şcoalele publice în - genere. 
25) Pelilain, unul din editorii cărților lui Rousseau, pune aci! o motă reproducând din Cicerone (De natura Deorum I, 44): Omnis in imbecillitate est gratia et cariias. Pe românește: Toată mila şi iu- birea vin din slăbiciunea noastră. o ” 
26) Sallwirk trimete la Ş 108 din Cartea II,



decât de cealaltă. Mila este dulce, căci, punându-ne în 
locul celui ce sufere; simţim plăcere că nu suferim ca el. - 
Invidia este amară, căci invidiosul nu se poale pune în 
locul omului fericit, ci. din potrivă îi pare rău că nu 
poate face aceasta. Unul pare că: ne-a scăpat de relele 

nurile de cari se bucură. > 
47. Vrei deci să produci și să întreţii în sufletul unui | 

tânăr simţiri frumoase şi să-i îndreptezi caracterul spre 
binefacere şi spre: bunătate? Caută să nu se desvolte în 
el mândria, răutatea, invidia_prin-imaginea_înşelătoare a 
fericirii Gâmenilor; nu face ca ochii săi să vază mai întâiu. 
ceremoniile curților, luxul palatelor sau spectacolele atră- . 
gătoare*?), nu-l duce în adunări şi în socictăţi strălu-. 
citoare; nu-i arăta înfăţişarea din afară a societăţii înalte 

„decât după ce l-ai făcut capabil să-și dea seamă de va: 
loarea ci. Dacă îi arăţi lumea până nu cunoaște oamenii, 
prin aceasta nu-l formezi, ci-l corupi; nu-l insirueşti, ci-l . 
înșeli. | a 

48. Dela natură oamenii nu sunt nici regi, nici mobili, 
. . . . ” . . . . .. > s : . . nici sfetnici de curte, nici bogaţi;. toți sau născut goi şi 

săraci, toți sunt supuşi mizeriilor vieţii, necazurilor, sute- 
rințelor, nevoilor, durerilor de tot soiul; în sfârşit toţi 
„Sunt osândiţi la moarte. Acesta este omul; nici un mu- 
ritor nu este scutit de acestea. Incepeţi dar studiul naturii .. 
omeneşti prin ceeace este mai strâns legat de ca, prin ceea 
ce o constitue mai bine. 

49. La 16 ani adolescentul ştie ce va să zică a suferi, 
căci el a suferit, dar nu-şi dă seama bine că sufer şi alţii, 
Căci a vedea fără a simţi nu însenmează a şti, şi copilul, 
meputând să imagineze ce simt ceilalți, nu cunoaşte alte 
suferințe decât pe ale sale. Când însă simțurile încep să 

  

27) Sallwiărh: aminteşte, că Rousseau, în scrisoarea adresată 
lui D'Alembert (destre teatru) vorbeşte despre aceasta; iar în $ 469 
din această carte din Emil, tânărul este dus la teatru însă numai 
pentru formarea gustului său; reguli de vieaţă şi morală să iu î se dea 
acolo: 

4 
Am 

-ș 

- pe cari le îndură el însuși; altul pare că ne răpește bu-
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„se desvolte şi-i aprind închipuirea, începe a se vedea pe 
sine în ceilalți oameni, a sfi_mişcat_de-plângerile-lor-şi 
a suferi de durerile lor. „Acesta este momentul în care 
priveliștea tristă -a omenirii suferitoare trebue să-i deş- - 
tepte în suflet cea dintâi înduioşare a vieţii sale. | 

50. Dacă nu puteţi observa lesne la copiii voşiri acest 
moment, cine să fie de vină? Foarte de timpuriu i-aţi 
învățat să se arate simțitori, i-aţi. învățat vorbirea sen- 
timentului; de aceea, vorbind totdeâuna pe același ton, 
ci se folosesc în contra voastră de lecţiile ce le-aţi dat, 
astfel că nu mai aveţi nicidecum putinţa să băgaţi de seamă 
„când încetează minciuna şi când încep, Să simtă cu ade- 
vărat ce spun. Cu Emil al meu se întâmplă altfel. La 
vârsta la care am ajuns cu el, el ma avut niciun sen- 
timent, dar n'a spus nici o minciună. Câtă vremen'a ştiut ce 
însemnează a iubi, el wa zis nimănui: te iubesc. Nu l-a 
“învăţat nimeni cum să se întăţișeze lângă tătăl său bolnav, 
„lângă mama sau lângă guvernorul său; nu i-a arătat 
nimeni meșteșugul de a se arăta trist când nu este. Nu 
Sa prefăcul miciodată că plânge moartea cuiva, pentru 
că nu știe ce însemnează a muri. Insensibilitatea sufletului 
său se vede şi în purtareassa. Indiferent față de tot, afară! 
de propria-i persoană, că și orice copil, nu se interesează 
de nimeni, se deosebeşte însă de ei pentrucă nu caută să - 
pară că se interesează și nu este fals ca ei). 

(51 Emil, care nu Sa prea gândit la ființele simţi- 
„loare, va pricepe târziu ce este a suferi şi a muri. Plân- 
setele şi țipetele îl vor supăra, vederea sângelui îl va 
face să-şi întoarcă privirea; convulsiunile unui animal în 
agonie îi vor produce un fel de îngrijorare înainte de a 
şti de iunde îi vin aceste simţiri noi, Dacă ar fi rămas 
prost. şi sălbatic, nu le-ar simți; dacă ar fi mai instruit, 
ar cunoaște pricina lor: destule idei i-au trecut prin minte 
pentru ca să nu- rămâie nesimţitor, dar nu destule peniru 
ca să înțeleagă ce simte, : o ” 

n 

  

28) Salnwvărk: pune în comparație acest pâsagiu cu $ 80 din 
Cartea II. a
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„+52. Astfel se naşte mila, cel dintâi sentiment relativ ) 

care mişcă sufletul oniului, după rânduiala naturii. Ca 
să devină simţitor şi milos, copilul trebue să ştie că semeni 

_de ai săi sufer.ce a suferit şi el, că au dureri pe 
cari le-a avut şi el, ba mai au şi altele, pe cari 
dânsul cată să le ştie, de vreme ce ar putea să le 
simţă şi el. In adevăr, cum se produce în noi mila,,dacă 
nu transportându-ne în afară de noi şi identificându-ne 
cu animalul care. sufere, cu alte vorbe, părăsind ființa 
moasiră pentru a lua pe a lui? Noi suferim numai întrucât - 

judecăm că sufere el, căci suferim nu în: noi, ci în el. 
De aceea ajunge cineva simțitor numai când închipuirea 

„i se: însuflețeşte şi poate să-l scoată afară din sine. 
53. Ca să produci şi să întreţii această sensibilitate 

care se deşteaptă, ca s'o îndrepți ori numai so urmezi 
pe povârnișul -ei firesc, mai altceva de făcut decât să 

+ înfăţişezi tânărului priveliști cari să-i- pună în mişcare 
puterea sufletească, să o mărească și să o treacă asupra 
altora, să-l facă a se pomeni afară din sine; să depărtezii 
cu grijă pe. acelea cari i-o micşorează, i-o concentrează 
în sine şi-i desvoltă egoismul. Cu alte vorbe: provoacă-i | 
bunătatea, omenia, mila, dorinţa de a ajuta pe alții, toate - 
pasiunile atrăgătoare şi dulci, cari plac oamenilor; îm- 
„piedică-i invidia, poita, ura, toate pasiunile respingătoare 
“şi crude; dări nu numâi că ucid sensibilitatea, dar o 
fac negativi şi devin- adevărate chinuri peniru acela care 

le simte. 
54. Cred că pot să.rezum toate reflexiunile de până 

aici în două sau trei maxime hoitrite, Jămurite şi iuşor de 
înţeles. ăi . 

'55. Prima maximă. Nu este omenesc să le socoleșii 
în locul celui mai fericit decât tine, ci: numai în locul 
"acelora carţ sunt mai nenorociți decât tine. Daci se găsesc 
excepțţiuni la această maximă, acelea sunt mai mult apa- 

'rente decât reale. Nu poţi să te pui în locul unuia bogat 

Lai 29) : Relaliv, care, adică, se exercită numai în rapori; în le- 

gătură cu a doua fiinţă, nu absolut. A 
!
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sau puternic pe lângă care te învârteşti; chiar dacă ţii. cu adevărat la dânsul, nu faci altceva decât să foloseşti de buna lui situație. Când îl vezi suferind, îl iubeşti câteodată; dar câtă vreme îi merg bine treburile, nu are: prieten adevărat decât pe acel care nu se ia după aparenţe şi care mai mult îl plânge decât îl invidiază 30), 
56. Unele stări sociale îţi fac impresia că dau va- menilor fericirea; aşa este vieaţa câmpencască 31). Far mecul ce simţi văzând pe acești oameni fericiți nu este otrăvit de invidie; ei te interesează cu adevărat. De ce. oare? Pentrucă simți că-ţi stă în putere să te cobori la starea lor de pace şi de nevinovăție şi să te bucuri de : aceeaşi tihnă ca cei. Ți se pare plăcut să trăieşti ca ei, pentrucă e destul să vrei ca să poţi. Eşti mulțumit tot- deauna să-ți dai scamă de puterile ce. ai şi să le apre- iezi, chiar dacă nu vrei să te foloseşti de ele. 

57. De aci urmează că, dacă vrei să faci pe 'un tânăr să aibă sentimente umane, nu-l pune să admire soarta, strălucită a unora dintre oameni, ci arată-i părțile triste "ale vieţii omeneşti. Iniricoșându-se de ele, va căuta, prin- 
tr”'o urmare firească," să-şi facă 'drum spre fericire, fără să se ţie pe urmele cuiva. „N | 

58. A doua maximă. Plângem numai acele suferințe ale altuia pe cari socolini ci am putea să le avem și noi. „Virgiliu zice în Eneida: „Non ignara muali, miseris succurrere disco), Nu cunose mimic aşa de frumos, aşa de adânc, așa de mișcător ca acest vers, 
59. De ce regii mau milă de supuşii lor? Pentrucă cred că nu vor îi niciodată oameni. Pentru ce bogaţii sunt aşa _de_severi_cu cei săraci? Pentrucă a Se fam că, 

vor ajunse şi ei săraci? De ce nobiliaca dispreţueşte așa 

  

' 30) Sallwărk alătură, pentru comparaţie, cu acest paragraf, -$ 474 din aceeaşi carte, , PE 
31) Despre vicaţa câmpenească vorbeşte în această carle la Ş 492 şi urm. * | ÎN 
32) Eneida I, vers. 630, Pe româneşte: „Cunoscând răul, învăţ să ajut pe nenorociţi”. Coşbuc traduce astfel acest vers: „pliu cei. amarul și eu; am :milă' de voameni ce sufer”, 

.
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de mult poporul? Pentrucă mun nobil nu va fi niciodată 

mojic. De ce Turcii sunt de obiceiu mai omenoşi, mai 

primitori decât noi? Pentrucă guvernul lor este -cu totul 

samavolnicesc și :astfel gloria şi averea particularilor! 

fiind totdeauna nesigură şi schimbătoare, €i nu privesa 

-“înjosirea şi sărăcia ca o stare cu totul străină de ei%), 

fiecare poate să ajungă mâine ceeace este azi cel pe 

care-l ajută. Reflexiunea aceasta o întâlnim -necontenii 

în romanele orientale; ea le dă un caracter înduioşetor 

cu totul deosebit de morala noastră lipsită de îndurarei. “ 

60. Nu deprinde deci pe elevul tău să privească dela 

înălțimea gloriei sale nevoile celor nenorociți şi munca 

celor săraci; şi nu nădăjdui că-l vei învăţa să-i fie milă 

de ei, dacă-i socotește străini cu,totul de sine. Fă-l să 

înțeleagă bine că poate avea şi «el aceeaşi soartă ca ne- 

norociţii aceştia, că mii şi sute de împrejurări neprevă- 

zute şi de neînlăturat pot să-l facă întrun minut să' dea 

peste aceleaşi suferințe ca şi ei. Invaţă-l să nu se bizue 

nici pe, familia sa, nici pe sănătate, nici, pe “avere; arată-ii 

„toate schimbările. soartei; dă-i. totdeauna exemple, lesne 

ds găsit; de 'Vameni cari au fost: mai sus de cât el şi 

au căzut mai jos decât nenorociţii aceia. Nu vei dis- 

cuta dacă ei sunt de vină sau nu pentru aceasta, căci 

clevul tău nu ştie încă ce este o asemenea vină. Nu schimba 

niciodată rândul cunoştinţelor şi luminează-l numai cu 

-idei pe cari le poate pricepe; nu „e nevoie să fie cine 

ştie ce învăţat ca să înțeleagă că_ toată_știința omenească 

nu-i poate spune_dacă peste un. coasa Îi viu sau mort, 

dacă peste noapte nu va avea dureri cari să-l facă a 

„scrâșni din dinţi, dacă .peste un an nu va îi lopătar sil- 

nic pe o corabie ce merge spre Algerât), Mai ales, muri 

  

„...83) Mi se pare că aceasta sa cam schimbat acum: stările au 

devenit mai fixe şi -de aceea oamenii devin mai neîndurători. (Nota 

autorului în ed. Amsterdam), _ ! 

34) Pe vremea aceea piraţii (hoţii de mare) erau încă în îloare 

şi mu rar auzeai că cutare sau cutare personagiu important a fost 

luat prius. de aceşti îndrăsneţi tâlhari. Unul "din cuiburile lor cele 
/
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„spune. toate acestea cu indiferența cu :care spui catehis- 
mul; ci fă-l să vază, să simţă nenorocirile omenești, fă 

- „Să i se cutremure închipuirea de primejdiile cari încon- 
joară pe om în tot minutul, să vază împrejuru-i pră- 
pastiile, să te auză cum i le descrii,_să-l_impresionezi . întratât încât să se prinză de gâtul tău câ să nu cază - 
într'însele. Vei -zice că-l faci fricos şi fără îndrăsneală, 
Vom vedea: mai târziu; astăzi. însă să-i dăm suflet ome- 
nesc, căci aceasta urmărim acum, , ” 

Gl. A treia maximă. Mila pentru suferința altuia nu se măsoară după cantitatea acestei suferințe, ci după 
senlimeniul pe care. socotim că-l are cel. care sufere. 

Plângi pe un nenorocit numai întrucât se crede” el 
vrednic de plâns. Simţirea fizică a suferințelor noastre | 
ține mult mai puţin decât ni se. pare; ca însă prin. me- 
morie dobândește continuitate şi prin imaginaţie se în- 
tinde şi în viitor; din această pricină, suferințele omenești 
sunt în adevăr de plâns. Aci găsesc cu una din cauzele 
cari ne fac mai nesimţitori faţă de suferinţele animalelor 
decât de ale oamenilor, deşi știm că simţirea durerii este 
aceeași. Nu ni se pare de plâns calul căruțaşului, căci 
nu credem că, mâncând fânul în grajd, cugetă la bă- 
tăile ce a primit şi la ostenelile ce-l aşteaptă. Nu ni se 
pare de plâns mielul care paște, deşi știm că peste puţin 
va Îi dat la tăiere, fiindcă credem că el nu ştie ce-l aș- 

„teaptă. Prin acelaș raţionament „ajungem  neîndurători 
faţă de soarta oamenilor. Bogaţii se consolează de răul, 
pe care-l fac celor săraci, Tiindcă-i cred aşa de prosti 
încât să nu simţă nimic, În genere, preţul pe care-l pune 
cineva pe îericirea' semenilor săi se vede din importanţa 
pe care le-o dă, căci e natural să ți se pară fără nicio 
valoare fericirea oamenilot” pe cari îi dispreţueşti. Să 
nu ne mai mirăm deci când oamenii politici vorbesc . | 

  

” 
mai vestite a fost. țărmurile Algeriei. Cunoaștem o captură vestită în 
sec. XVI a marelui scriitor spaniol Cervantes, autorul lui Don 
Quijotte, | |
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cu dispreţ de popor și când cei mai “mulţi filozofi întăţi- 
şează pe om ca pe o ființă așa de rea %).. 

62. Poporul formează cu_ adevărat neamul omenesc. 
Ceeace e in atară de popor e aşa de puţin important 
încât nici nu merită să fie luat în seamă. Dacă omul 
este acelaşi în toate stările, de sigur că starea celor mai 
mulți merită mai mult respect. Pentru cugetător nu există 
deosebiri sociale, căci el vede aceleași porniri, aceleaşi 
.simţiri în omul de rând şi în omul ilustru; îi deosebeşte 
numai vorbirea şi, dacă se poale găsi vreo diferență 

„esenţială, ea este spre paguba celor ce ştiu să se pr cfacă/ 
Poporul se arată cum este ste vrednic _de_ iubire; 
dar. oamenii din lumea de sus trebue să se _ascunză. căci 
dacă sar arăta cum sunt. ar fi îngrozitori. 

63. Inţelepţii noştri zic că în toate stările sociale 
este aceaşi cantitate de îericire şi de suferință. Maxima 
lor e nenorocită, dar nici nu cred că este întemeiată. 
Dacă toți sunt de o potrivă de fericiţi, de ce n» aş mai ne- 
căji pentru cineva? Să rămâie fiecare cum este: robul să 
fie chinuit, schilodul să sufere, săracul să piară; nu poate 
niciunul să câştige nimic dacă şi-ar schimba soarta. Inţe- 
lepţii noştri enumără nevoile celor bogaţi şi arată cât 
de trecătoare sunt plăcerile lor. Aceasta e un sofism 36) ne- 
ruşinai. Nevoile bogatului nu vin dela 'starea_lui, ci dela 
el însuşi, când abuzează de ea. Chiar dacă ar fi mai ne 

norocit decât cel din urmă calic, €l nu e de plâns, căci 

„Telele 'de cari se vaită, nu sunt decât .opera lui şi îi stă în 
mână să devie fericit. Dimpotrivă, nevoile sărâcului vin 
din afară, i le dă soarta aspră care îl apasă. Nicio obis- 
nuinţă_ nu-i poate înlătura simțirea fizică a oboselii; a 
sieirii puterilor, a foamei; cugetarea cât de adâncă şi înţe- 

„+ 35) E vorba aci de om ca individ, ca produs al naturii. Ne 
amintim. teoria lui Rousseau că omul e natural bi şi cii numai 
societatea îl corupe. . 

36); Sofism: raţionament fals, făcut cu intenţie de a înşela. 
Sofiştii erau nişte filozofi la Grecii cei vechi. Combătuţi de Socrate, 
ei au fost zugrăviți de elevii lui ca nişte fabricanți de erori; de 
aici înţelesul. modem al cuvântului, 
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lepciunea. cât de mare 'nul scutese de neajunsurile 
Siluației sale. Ce'câștigă Epictet dacă prevede că stăpânul 
său are să-i frângă piciorul'3)? [1 împiedică prin” aceasta 
de a i-l frânge? Ba are, peste suferință însăși suferința 
prevederii! Dacă poporul ar fi arât de înțelept pe cât îl 
socotim noi stupid, ar putea să fie alifel decât este? 
Ce ar putea să facă altceva decât ce face acum? Ia studiaţi 
pe oamenii din treapta aceasta şi veţi vedea că, deşi vor- 
bind altiel, au tot atâta pricepere şi bun simţ ca şi voi; 

» Respectaţi deci neamul nostru omenesc; gândiţi-vă că «e 
alcătuit în cea -mai mare parte din oameni de rând şi că,. 
dacă toţi regii şi toți filozofii ar dispărea, nici nu sar! 
băga” de_scamă_ și îrchurile mar merge mai rău. Intrun 
cuvânt, învață pe elevul tău să iubească pe toţi oamenii 
şi chiar pe aceia cari îi dispreţuesc. Fă aşa ca el să nu 
se socotească dintro anumită clasă, ci să se poată simţi . 
în toate. Vorbeşte-i despre neamul omenesc cu dragoste, 
cu milă, niciodată cu dispreţ. Omule. nu _nccinsti pe_om! 

(GI)Prin asttel de căi şi prin altele asemenea, cu 
eosebite de cele obișnuite, cată să pătrundem în 

suiletul unui adolescent pentru a-i provoca primele sen- 
timente naturale, pentru a i le cultiva şi a-l îndrepta spre 
semenii săi. Aş mai adăoga că e bine-să înlături dela a 
ceste porniri cât vei putea mai mult interesul personal. 
Mai ales goneşte vanitatea, emulaţiunea, sloria şi în ge- 
nere = utimertele cari ne silesc să ne comparăm cu alţii, 
căci a ste comparaţiuni lasă totdeauna în suflet oare- 
care a ărăciune faţă de cei ce se iau la întrecere cu noi,. 
chiar dacă o ținem ascunsă în noi înşine. Atunri' trebue 
ori să te faci că nu vezi ori să te superi, să fii ori un 
răutăcios, ori un prost; de aceea să ne ferim de această 

   

  

37) Epiclel; filozof grec, din primul secol după Hristos, Amă- 
nuntele vieţii lui nu sunt bine cunoscute, Se știe că a fost sclav şi apoi 
sa liberat. A trăit o parle din vieața sa la Roma. Faptul la care 
face aluziune aci Rousseau este povestit de un biograf. Intro zi — 
pe când cra sclav — stăpânul său s'a apucat să-i sucească piciorul 
cu un instrument de tortură. „Ai să-l rupi”, îi zise Epictet. Şi 
fiind rupt în adevăr, el adaose: „Vezi, ţi-am spus că ai să-l rupi!”
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„alternativă.: Imi veţi spune că aceste pasiuni foarte pri- 
mejdioase se vor ivi mai curând sau mai târziu. Nu zic 

„ba; dar fiecare lucru la vremea lui; zic că nu trebue să 
le ajutăm să se ivească, 

„65. Iată spiritul metodei pe: care trebue să şi-o im- 
pună cineva. Exemplele. şi amănuntele sunt aci fără iolos, 
căci caracterele sunt foarte deosebite, deosebite aproape 
la infinit şi un exemplu p2 care l-aş da Sar potrivi 
poate d'abia la un caz din o sută de mii. Deasemenea, 

„la vârsta aceasta începe, pentru pedagogul iscusit, ade-: 
vărata funcțiune de observator şi de filozof şi-şi pune 
în aplicare arta de a pătrunde sufletele pe când lucrează 
spre formarea lor. Câtă vreme tânărul nu se gândeşte | 
şi nu ştie încă să se preiacă, poţi după o privire ori 
după un gest al lui, să vezi impresia produsă asupră-i de 
fiecare obiect ce i se înfăţişează. Figura lui trădează 
toate mişcările sufletului; urmărindu-i-le, ajungi să le pre- 
vezi si în fine să le .conduci.: N 

66.)Se observă de obiceiu că sângele şi rănile, țipetele 
şi semlele, înfăţişarea operaţiunilor dureroase şi tot ce: 
deşteaptă ideea de suferință impresionează mai de tim-. 
puriu şi mai de obşte pe oameni. Ideea de distrugere nu 
impresionează atât, fiindcă este mai complexă. Infăţișareay 
morţii o avem mai târziu şi e mai slabă, fiindcă nu avem 
experiența. morții dobândită prin noi înşine cum o, avem 
pe a suferinţei: trebue să vezi cadavre ca să-ți închipueşti 
chinurile celor ce mor. Când însă icoana morții $'psormat : 
în spiritul tău, atunci socoteşti că nimic altceva pu, este . 
aşa de-groaznic, fie din pricină că ai dobândit, prin chiar 
simțuriic” țale, ideea distrugerii totale, fie din pricină că 
le-ai convins că orice om trebue să treacă pe acolo şi deci nici tu nu vei putea scăpa. see 

67. Aceste deosebite impresiuni se schimbă şi se mă- 
resc ori se micșorează după firea fiecărui individ și după 
deprinderile sale de .mai nainte; dar'se. găsesc la toți oa- 
menii și nu e nimeni care să nule aibă nicidecum. Afară de 
acestea sun! alte impresii mai târzii şi mai puţin răspândite | 
cari se găsesc mai ales la oamenii mai simţitori: sunt
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acelea pe cari ţi le produc sulerințele morale, durerile 

Jăuntrice, chinurile sufleteşti şi chiar tristețea cuiva. Sunt 

unii cari se simt mişcâţi numai când aud țipete şi plânsete, 

iar gemetele lungi şi tăcute ale sufletului bântuit de neno- 

rocire nu le provoacă nici un suspin. Pe aceştia, înfăți- 

şarea suferinţei ascunse, chipul searbăd şi brăzdat de 

dureri, ochiul uscat din care nu mai poate picura. O 

lacrimă nu-i vor face să plângă niciodată. Pentru ci nu 

înseamnă nimic durerile sufletului, căci, al lor fiind ne- 

simţitor, vor putea să vă arate numai severitate, neîndu- 

rare, cruzime. Asemenea oameni pol să fie drepţi şi integri; 

_nu vor fi niciodată iertători, generoşi, îndurători. Zic că 

vor putea fi drepți, dacă se poate zice că poate cineva 

să fie drept când nu e milos. - 

68. Nu e bine însă să ne grăbim a judeca pe tineri 

după. regulele acestea, mai ales pe aceia cari, educați 

cum trebue, nu au idee de suferințele morale pe cari nu 

le-au simţit, fiindcă—o mai spun odată — te înduioşează 

numai relele pe cari le cunoşti. Păruta lor nesimţire vine 

din neştiinţă şi veţi vedea cum se înduioşează când încep 

să înţeleagă că sunt în lume mii şi mii de dureri pe cari 

nu le cunoşteau. Emil al meu, dacă în copilărie a fost 

simplu şi a avut bun simţ, sunt sigur că, ajuns lânăr, 

va avea suflet şi simţire, căci sentimentele adevărate ies 

din idei drepte. a 

69. De ce mai spun aceasta? Cititorii mă vor învi- 

novăţi desigur că am uitat hotăririle mele dela început 

şi fericirea, statornică pe care o făgăduisem elevului meu. 

Ce fericire, ce bucurie pentru el să-i arăţi nenorociţi, 

muribunzi, să-i înfăţişezi priveliștea durerii şi a mizeriei? 

Invăţătorul său, care-i pregătea o educaţie plăcută, îl învaţă 

numai să “sufere, Aşa vor zice. Ce-mi pasă? Am făgăduit 

să-l fac fericit, nu să se pară că esle fericit. Nu sunt 

cu.de vină dacă pe voi vă înşeală aparențele şi le so- 

cotiţi-că sunt însăși realitatea. 3 

_ ESONSă luăm doi tineri cari şi-au sfârşit prima parle 

a edităţiei lor şi cari întră în vicață prin două uși pro- 
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tivnice, Unul se urcă deodată pe Olimp 38) şi se găseşte 
în mijlocul celei mai strălucite societăţi; merge la Curte, 
la cei mari, la cei bogaţi, la femei frumoase. Presupun 
că e sărbătorit peste tot Şi nu cercetez cum: înrâureşte 
primirea aceasta asupra rațiunii sale; presupun că poate 
să reziste, Plăcerile trec repede pe dinaintea lui, fiecare 
zi îi aduce lucruri noi; toate acestea îl interesează în mod | 
deosebit. Il vezi băgător de scamă, grăbit, curios; te im- 
presionează prima lui admiraţiune; îl socoteşti mulțumit. 
Dar cercetează sufletul lui: crezi că se bucură; eu cred:că 
suferă, | e | 

71. Ce vede dinaintea ochilor? o sumă de lucruri 
socotite de preţ, pe cari nu le cunoştea; de cari se apropie 
numai un minut, adică numai atâta cât să-l facă să-i 
pară rău că nu le are şi.el. Dacă se preumblă printrun | 
palat, vei înţelege din curiozitatea sa că se. întreabă de 
ce nu e şi casa părintească, tot așa. Din întrebările lui ! 
înţelegi că el se compară necontenit cu stăpânul casei. 
şi, făcând această comparație” supărătoare pentru el, va: 
nitatea lui se aprinde și se răsvrăteşte. Dacă întâlneşte 
un tânăr îmbrăcat mai bine decât el, 'se gândeşte cu su- 
părare la sgârcenia părinţilor săi. Dacă e “mai gătit decât 
altul, vede cu durere că acela îl întrece sau prin -naşterea 
lui sau prin spiritul lui, şi toată podoaba și-o vede -umi- 
lită în faţa unei haine de rând.. Dacă într”o societate este 
singur sărbătorit, dacă: se ridică în vârtul picioarelor - 
ca să-l vază lumea mai bine, atunti toată lumea aceasta 
se simte pornită să .taie nasul unui. tânăr mândru şi în- 
gâmiat. Se formează ca iun fel de învoială între “unii şi - 
alții. Privirile pătrunzătoare ale unui om serios,. glu- 
mele unui răutăcios ajung îndată până la el. şi, chiar 
„dacă ar fi disprețuit numai de-un singur om,. disprețul 
acesta îi otrăveşte bucuria pe care i-o produc aplausele 
celorlalţi. | | 
> 72. Dacă i-am înmulţit cu belşug plăcerile, dacă am 
face să i se -recunoască meritele; dacă îl presupunem 

  

38) Din legendele -Grecilor vechi: muntele pe care. locuiau zeii,
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frumos, spiritual, îndatoritor, va fi căutat de femei, dar 
chemându-l la ele înainte de a'fi vremea să le iubească, 
îl vor face nebun, nu înamorat. Va avea multe prilejuri 
fericite, dar nu va avea mici înclinare nici pasiune ca să 
se folosească de ele. Fiindu-i ascultate dorinţele chiar 
înainte de a se naşte, va simți oboseala de a fi stân-: 

„jenit în libertatea 'sa, se va desgusta de femeie şi se va 
„Ssătura înainte de a o cunoaşte. Nu o va părăsi, pen-. 
trmcă va asculta: într'aceasta, vanitatea. Când însă '0 doi 
rință adevărată îl va îndemna să se apropie de ca, 
alunci nu va îi el singur “tânăr, nici singur atrăgător, 
nici singur îndatoritor şi iubitele lui nu vor. fi modele 
de statornicie. . 

73. Nu mai vorbesc de certele, de înșelăciunile, de 
„perlidiile, de părerile de rău: de tot soiul, cari. sunt ne- 
deslipite de o asemenea vieață: se știe că experienţa, 
“lumii te desgustă. Vorbesc numai de necazurile legate 
de cea dintâi iluzie, - Să a 

" 74. Ce contrast pentru acela care, trăind până acum 
între ai familiei şi între prieteni şi fiind singur înconț 
jurat de toată băgarea lor. de. seamă, întră deodată în 
altă lume unde nu însemnează mai nimic! EI, care a 
fost centrul. sferei în care a trăit, se va găsi copleșit 
într'o sferă. străină. Va avea să sufere multe înfruntări 
şi multe umiliri până când să-și piarză, printre necu- 
noscuţi, credința importanţei sale, pe care ai săi i-au 
hrănit-o mecontenit. Fiind copil, totul i se pleca şi-i sta 
la poruncă; fiind tânăr, trebue să se plece el la toţi; 

“iar dacă nu bagă de seamă şi păstrează vechile lui de- 

7 

prinderi, se desmeticeşte în curând prin învățături su- 
părătoare. Deprinderea de a dobândi lesne ceeace do-. 
rește îl îndeamnă să dorească multe .lucruri Şi-l face 
să simtă necontenit lipsa acestora. Incearcă să dobân- 
dească “tot ceea ce-l măguleşte. Ar vrea să aibă .toate 

„câte le au alţii. Dorind totul, pismucește pe toţi şi caută 
să fie el mai mare peste tot. Vanitatea îl chinueşte şi 
„dorințele inestăpânite ard tânărul stu. suflet; ele nasc 
pisma şi ura şi alte pornirii istovitoare, Intră turburat
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în vălmăşagul lumii şi turburat vine în. fiecare seară. 
Nemulțumit de el: şi de ceilalți, se culcă făcând mii 
de planuri zadarnice; mii de închipuiri îi turbură som- 
nul, şi mândria lui îl face să viseze toate bunurile. după 

„cari oftează necontenit și pe cari nu le va avea nici- 
odată. Aşa este elevul vostru. Să vedem pe al meu. 

75. Dacă cea dintâi privelişte pe care o întâlneşte 
esie ceva trist, cea dintâi reflexiune asupră-i este un 
sentiment de plăcere. Văzând de câte rele este scutit, 
se simte mai fericit decât se socotea până acum. la 
parte la suferințele semenilor săi, dar o face fiindcă vrea. 

„Pe deoparte îi e milă de suferințele lor, pe de alta îi 
pare bine că e scutit de ele. Simte în sine un prisos de 
forțe peste ceeace îi: trebue şi pe cari le poate între 
buinţa aiurea. Ca să plângi pe altul, trebue să-i cunoști 
durerea, dar să nu o simţi şi tu. Cine a suferit și cine 

„se teme că va suferi, acela compătimeşte pe cei ce sufer; 
dar cine sufere însuşi, acela se compălimește numai pe 
sine. Toţi oamenii sunt supuși mizeriilor vieții; de aceea 
fiecare dă pentru alții numai simţirea de care nu arc, 

“întrun anume moment, trebuinţă pentru sine însuşi.: De . 
aceea mila este un sentiment foarte plăcut; iar omul rău 
la suflet trebue să fic totdeauna nenorocit, pentrucă sta- | 
rea lui sufletească nu-i lasă niciun prisos de simţire 
pe care să-l-dea nevoilor altora. E 

76. Judecăm fericirea mai "mult după aparenţă și 
de. aceea o bănuim iunde nu este, o căutăm unde nu poate 
să fie. Veselia este un semn îndoios al fericirii. Nu rare- 
ori un om _vesel este_un_ nenorocit care nu vrea să se 
arate celorlalți şi vrea să se ameţească pe sine însuși, 
Cei cari au râsul pe Buze cari se arătă apropiaţi şi, 
în mijlocul cunoscuţilor, se înfăţişează cu liniştea cea 
mai mare, sunt inai totdeauna trişti: Și ursuzi acasă şi 

"servitorii plătesc cu suferința lor distracţia pe care ase- 
menea stăpâni o procură în societate. Mulţumirea ade 
vărată nu e nici veselă nici nebunatică: când poți să o 
simţi, o preţuești prea mult şi vrei să te foloseşti singur, 
de dânsa, de frică să mo pierzi. Adevăratul fericit nu
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vorbeşte şi nu, râde; cl adună, o: recum, :fericirea în 
„Sufletul. său. Jocurile sgomotoase, bucuria turburătoare 
ascund adesea plictiseala şi desgustul. Melancolia este 
prietena Yoluptăţii: cele mai dulci plăceri_sunt însoţite 

e înduioşare și de lacrimi, iar bucuriile cele mari mai 
lesne te fac să plângi decât să râzi 39), 

„77. La prima vedere, se crede că petrecerile cu cât 
sunt: mai multe -şi mai variate, cu atât contribuesc la 
fericirea omului, iar unitormitalea unei vieţi simple se 
pare. foarte plicticoasă. Privind mai bine, vezi, tocmai 
din potrivă, că cea mai dulce mulțumire sufletească este 
o peirecere moderată care te împinge imai puţin şi la 
dorință: şi la desgust. Cu cât se înnmulțese plăcerile cu . 
atât se înmulţesc dorințele şi de aici vine curiozitatea, 
nhestatornicia; şi cu. cât plăcerile sunt mai violente, cu 
atât îţi lasă un mare gol în sujlet” şi de aci vine saţiul. 
Nimănui nu-i e silă de situaţia sa, dacă nu cunoaște alta 
mai. plăcută. Sălbaticii- sunt — dintre toţi oamenii — 
cei mai puţin curioși şi cei mai puțin plictisiţi. Pentru 
ei toate sunt indiferente, căci nu se bucură de lucruri, 
ci de ci; îşi petrec vieaţa netăcând nimic și nu li se 
urăşte-miciodată. . e 

78.: Omul care trăieşte în societate, totdeauna pune 
„o mască firii sale. Nefiind mai niciodată singur cu sine, 
este străin de sine-și nu: se simte bine când e silit şă 
se coboare în sine însuşi. Pe el nu-l interesează cum esle; 
totul e cum_pare. SE _ 

79.. Dacă privesc figura tânărului despre care um 
vorbit mai nainte, fără să” vreau, văd pe dânsa ceva 
obraznic, bunătate silită, care mu place şi respinge pe 
oamenii serioşi; din potrivă fizionomia lânărului meu . E 

  

39) Salwirk zice: Această digresiune conţine multe trăsături 
din tabloul pe care l-a schițat R. în Confesiunile referitoare la per- 
soana sa, și întrun pasagiu (II 5) unde relatează astiel de lucruri 
despre sine „adaugă: Ori cine ai fi, dacă vrei să cunoşti un om, 
atunci consimte să citeşti cele două sute trei pagini care urmează: 
vei ajunge să cunoşti perfect pe J. J. Rousseau,
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o văd simplă, ca arată mulţumirea şi: adevărata. linişte 
de suflet, care te face să-l stimiezi, să ai: încredere în-el, 
care aşteaptă să-i arăţi prietenie pentru ca să-ţi fie şi 

el prieten din toată inima. Se crede că fizionomia «e 
numai desvoltarea însuşirilor naturale. Eu socotesc că, . 

pe lângă aceasta, tră isăturile' unui om se influenţează pe 

nesimţite şi de impresiunea repetată şi obişnuită a unor 
stări sufleteşti. Fireşte că aceste stări sufleteşti se arată. 
pe figură când se produc şi, dacă se repetă, lasă urme 
statornice. .Astiel înţeleg eu cum fizionomia arată ca- 
racterul cuiva și cum poţi câte odată să judeci pe cineva 
după fizionomie, “fără ca, pentru aceasta, să fie nevoie. 
de nişte explicări misterioase ce presupun cunoștințe pe 
cari nu le avem. 

Copilul are: numai două simţiri bine hotărite: 
bucusi şi durerea40); râde sau plânge; stările de mij- 

loc Wu sunt pentru el, de aceea trece necontenit dela 
“una din acestea la cealaltă. “Din această schimbare ne- 

încetată: figura sa nu dobândeşte nicio impresiune sta-: 
tornică şi el nu are o fizionomie propriu zisă. Cu cât 
înaintează în vârstă şi. devine mai simţitor, impresiile, 

fiind mai vii şi mai stătuitoare; lasă: urme ce se şterg 

mai greu, şi stările obișnuite ale sufletului dau trăsă- 
turilor figurii o potrivire care rămâne cu vremea şi nu 

se mai şterge. Cu toate acestea sunt şi oameni cari își 
schimbă lizionomia la diferite vârste. Am văzut mai mulţi . 
de aceştia şi am dovedit că toți pe cari i-am putut 

observa şi urmări de aproape îşi schimbase şi pasiu- 
nile obişnuite. Această singură observaţie, dacă sar con- 
firma 41), mi-ar părea hotăritoare şi cred că este la 
locul ei întrun tratat de educaţie, în care este important 

lucru 'să: ştii să judeci mişcările suileteşti după sem- 
nele exterioare. i 

40) Sallwirk aminteşte Cartea 1 $ 135 . 
41) Am dat înţeles 'îndoehic acestei propoziţii prescurtăte, din 

pricina verbului ce urmează (paraitrait), deşi în traducerea. ger- 
mană se găsește: deren ich sicher bin.
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[at șă imi-. le „niște deprinderi convenționale! şi nu ştie să arate senlimente pe cari nu, le âre, va Îi mai puţin îndatorilor. Cred chiar că:.nu e vorba aici despre aceasta. Știu că. va ti'mai iubitor și nu-mi închipuese că cel care se iubeşte 

81. Nu cred că tânărul meu, câr6 ma învă 

_Mumai pe. sine poate să se prefacă aşa încât să devină plăcut cât cel care își face din iubirea pentru alţii un nou sentiment. de fericire, In ce priveşte sentimentul în sine, cred că am spus destul pentru ca cititorul înțelegător să se poală desliși asupra acestui punct şi pentru ca să arăt că nu nam contrazis. o | 32, Revin deci la metoda mea şi zic: Când vine vârsta -- critică, daţi tinerilor privelişti cari să-i potolească, nu să-i aţâţe; hrăniţi imaginaţia lor născândă prin lucruri . cari să le: domolească simțurile, iar nu să le aprinză. |Pepiertali- de oraşele. mari, căci acolo luxul şi lipsa de modestie a femeilor grăbesc și iau înaintea lecţiilor na- ifurii, acolo totul le pune dinaintea ochilor. plăceri pe cari "ci vor trebui să le cunoască numai când vor şti să le aleagă. Aduceţi-i înapoi în: locuințele unde au stat întâi şi unde simplitatea câmpenească împiedică desvoltarea „pasiunilor vârstei. --Dacă gustul lor pentru arte -îi ţine legaţi de oraș, atunci  folosiţi-vă tocmai de acest gust ca să împiedicaţi o lenevie primejdioasă. Alegeţi-le cu grijă societatea, ocupațiunile, plăcerile: arătaţi-le numai “tablouri mişcătoare, dar modeste, cari să-i impresioneze „fără să-i seducă şi cari să le hrănească sensibilitâtea fără să le pună în mișcare simțurile. Gândiţi-vă însă că în orice lucru trebue să te fereşti de unele excese şi că pasiu- mile nemoderate fac un rău mai mare decât. acela pe care vrei să-l înlături. Nu e vorba să faci din elevul tău un infirmier, un călugăr de spital 12), să-i întristezi necontenit privirile prin înfăţişarea durerii şi a suferinței, să-l plimbi din intirm în infirm, din spital în spital și - 
————— | pod da couiită 42) Călugăr de spital traduce pe fiere de. la charite, tagmă călugărească având de scop să: îngrijească de bolnavi.
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dela ghilotină la închisoare), trebue ca în faţa mizeriilor 
pmeneşii să se simtă mişcat, iar nu să se deprindă cu 

ele până la nesimţire. “Când ai multă 'vreme aceleaşi pri- 
velişti înaintea ochilor, ele nu te mai impresionează. Obiş- 

mnuința te învaţă cu toate; n'ai nevoie să-ți închipuești, 
cecace vezi. Şi numai închipuirea te face să simţi sufe- 
Tințele străine. De aceca preoții şi medicii, văzând mereu 

oameni cari suier şi mor, ajung de nu: mai”Simt mila 44). 
“Deci elevul tău să cunoască soarta oamenilor şi mi- 

zeriile semenilor săi, dar sii nu fi» prea des martur. 

Un singur lucru bine, ales şi arătat cum trebue îi va pro- 
voca milă şi reflexiune o lună de zile. Nu ceeace vede,. 

„ci amintire ea celor văzute “îi determină judecata, . iar im- 
presiunea .trainică pe care o primeşte dela un lucru 

mu Vine tocmai dela lucrul însuşi, ci dela chipul cun 

ştii “să-l faci a şi-l aduce aminte; Astfel, economisind 
exemplele, lecţiile, imaginile, vei izbuti să-i ţii simţurile 

„„deştepte. şi să momești natura, urmând propriile-i -di- 

recţiuni. . : - 

83. Pe măsură ce „mintea i se luminează, alegeţi 
idei cari să se raporte la luminile dobândite; pe măsură 
ce pottele-i se aprind, alegeţi tablouri proprii a le potoli. 

Un militar bătrân care sa distins atât: prin curajul cât 
şi prin bunele sale -purtări, mi-a povestit că în prima 

lui tinerețe 5) era foarte înclinat spre femei, şi tatăl său, 
om deştept, dar foarte cucernic, încerca în fel şi: chip" 

„să-l potolească. Văzând că toate încercările îi sunt za- 

darnice şi că băiatul e aproape să-i scape din mână, îl 

luă într'o zi, fără să-l înştiințeze, şi se. duse cu el întitun 

  

43) Dela -ghilotină, adică locul unde se-executau osândiţii. In 
text “este pus numele pieţei din Paris unde se făceau eşecuţiunile 
(Place de la Grâve) pe vremea lui Rousseau. Numele de ghilotină 
(guillotine, dela dr. Guillotin) s'a întrebuințat în realitate mai târ- 
ziu, după” 1792. 

44) Nota lui Sallwărk. Formey crede că tocmai preoții şi me-. 
dicii i-ar îi fost lui R. mai necesari. Despre medici vezi Cartea I 
8 98. In Cartea | Ş 100 sunt enumăraţi preoții, filozofii şi: medicii 
ca dușmani ai omenirei, Despre preoți vezi Cartea” TU S 146. 

45) Prima tinereţe între 18—25 de ani.
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spital -de sitilitici şi întră într'o sală unde aceşti neno- Tociţi . ispăşiau printrun tratament groaznic petrecerile cari îi adusese aci 46). Văzând - această îngrozitoare . pri- velişte care-i revolta toată ființa, era mai să-i vină leşin. Atunci tatăl său îi zise cu furie; „Du-te, stricatule, du-te de urmează pornirea mizerabilă care te târăşte; în cu- Tând vei fi foarte fericit să fii primit într'o asemenea 'sală, . "unde în prada celor mai teribile dureri, vei sili pe îatăl tău să mulțumească lui Dumnezeu că te-a luat de pe lume”. 
, 

84. Aceste puţine cuvinte, unite cu cele ce avea tână- . rul înaintea ochilor, îi produseră o impresie care nu - sa mai şters niciodată, Silit prin cariera sa să-şi pe- treacă tinerețea în diferite garnizoane, a suferit mai bine să râză camarazii săi de dânsul decât să urmeze des- frânările lor. „Am fost şi eu om, zice dânsul, am: avut şi eu slăbiciunile mele; dar, iată, până la vârsta în care mă găsesc, de câte ori văd o prostituată, mă cutremur “de groază”. Dascăle, vorbe puţine; caută numai să-ți alegi bine locul, timpul, persoanele; apoi fă toate lecţiile prin 
exemple şi fii sigur că vei reuşi. 

85. Modul cum se petrece copilăria mare o impor- 
tanță așa de mare?), fiindcă răul care se strecoară se 
poate îndrepta, iar binele poate să vie şi mai târziu. Cu „totul altfel 'e adolescența 48), vârsta în care omul începe 

    

- 46) Nota lui Sallwărk citează un pasagiu din scriitorul german : Campe: „Şi eu am, întrebuințat mijlocul acesta la diferiți elevi ai „mei 'şi sunt convins că nu există alt mijloc preventiv mai bun pentru tincrime decât acesta”, Formey nu face nicio! observaţie asupra a- cestui pasagiu; cu altă. ocazie el spune însă: „Ar fi trist dacă nimeni nu ar putea să aibă darul înfrânării fără să fi văzut un spital pentru sifilitici», 
„.p. 47) Salwărk zice că Stuve; Gampe și Trapp (pedagog ger- man 1745—1818) partizan al teoriilor lui „Basedow) cari găsesc în vorbele de mai sus ale lui R. un mare paradox, desigur că mu' lâu înţeles bine. | ! Ă ” i „ 48) Adolescența nu e cuvântul întrebuințat” de autor; el zice: „Prima vârstă în câre... ețe.” Adolescenţa se socotește de unii între 14 și 21 sau 25 de ani. [1 înirebuințează Rousseau în $ 88.
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cu adevărat să trăiască 49), Vârsta aceasta ţine totdeauna 
mai puțin decât ar fi nevoie pentru cele ce sunt de făcut 

şi de aceea trebue să-i dăm o atențiune fără răgaz; de 
aceea stăruesc pentru a găsi meșteşugul so prelungira. 

Un foarte bun principiu de educaţie în această. privinţă 
este să întârziezi totul cât se poate mai mult. Caută să 
mergi încet şi cu siguranță; fă ca adolescentul să nu de- 

vină om când nu mai are nimic de făcut pentru aceasta. 
Odată cu creşterea corpului, se pregătesc şi se formează 
şi sucurile destinate să dea sângelui balsam și fibrelor 
putere50). Dacă le dai altă înndrumare şi dacă ceeace 
are să serve la perfecţionarea unui individ servă la îor- 

“maret altuia, amândoi vor fi' în stare de slăbiciune și 
opera naturii va fi nedesăvârşită. De aceasta se iniluen- 
țează şi spiritul; şi funcțiunile lui vor fi slabe şi fără 

 vlagă, Nişte membre groase şi puternice nu lac nici cu- 
:'rajul nici geniul și înțeleg că forţa sufletească nu poate 

să fie alături de cea trupească, dacă organele comuni-. 
„ caţiunii celor două substanţe sunt rău aşezate. Dar oricât 
de bine ar fi aşezate, vor lucra totdeauna slab, dacă 
purced dintr'un - sânge istovit, sărăcit şi lipsit de sub- 
stanța care dă putere şi mişcare tuturor şurupurilor ma- 
şinei. Se observă îndeobşte mai multă tărie sufletească 
la oamenii a căror tinereţe a fost păzită de corupțiunea 
prea timpurie, decât la cei cari au început destrăbălarea 

„când au început să aibă și puterea de a o face. De aceea 
popoarele cari au moravuri mai curate întrec de obiceiu 
şi în bun simţ şi în curaj pe cele cu moravuri destrăbălate, 
Acestea din 'urmă se disting prin oarecari mici calităţide în- 
demânare pe cari le numim spirit, iscusință, fineță; dar nu- . 

„mai la cele dintâi se găsesc acele mari şi nobile funcțiuni 

ale înțelepciunii Și ale raţiunii cari caracterizează pe om 

49) Vezi 8 6. 
50) Saliwiărk: După o concepție, care : îşi are originea în 

antichitate, evoluţia fizică se face sub influenţa: unei substanţe pe 
jumătate „Spirituală, pe 'care o numeau spiritus vilales (spirite ale 

-vieţei) ; pe-când în ceeace nu-i însuflețit se află numai spirilus mor- . 

luales (spirite ale morţii).
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şi-i fac cinste, îndemnându-l. a îndeplini fapte frumoase, „a cultiva virtuțile şi a săvârşi lucruri cu adevărat fo- lositoare. . 
86. Invăţătorii se plâng că focul acestei vârste face ţi- merimea protivnică disciplinei. Aşa este; dar a cui e vina? Dacă învățătorii au lăsat ca focul să se aprindă în sim- “uri, mu ştiu că nu-l mai pot: stinge? Predicile lungi și reci ale unui pedant putea-vor să şteargă din spiritul ele- „Vului imaginea plăcerilor pe cari mintea: a lăurit-o? Goni-vor din sufletul lui dorințele cari îl chinuesc? Po- -toli-vor “flacăra unei porniri'a cărei întrebuințare o cu: „noaște? Ori, din contră, il vor întărâta împotriva piedi- cilor. ce stau în calea singurei fericiri despre care are idee? Ce va vedea sl în porunca aspră ce i se dă, fără a i-o face înţeleasă, dacă nu capriciul și ura unui om care vrea să-l chinuiască? Și atunci "mai este lucru ciudat când şi el la rândul lui se răsvrătește și uriăşte?. | | 87. Şliu bine că, arătându-te îngăduitor, poţi să fii inai bine suferil de elev şi să-ți păstrezi chiar o aparenţă de “autoritale. Nu prea văd însă la ce tolosește autoritatea care se menţine numai ațâţând vițiile pe cari ar trebui să le pedepsească. Ar ti ca un călăreț, care, vrând să polo- leascăzun cal înfuriat, l-ar face să sară. într”o. prăpastie. ($8.) Acest foc al adolescentului, în loc de a fi o piedică pentră educaţie, este dimpolrivă un ajutor prin care ea se * desfășoară şi se desăvârşeşte; el îți dă putere asupra, Suiletului unui tânăr când acesta nu se mai simte mai slab decât tine. Te serveşti de primele lui afecțiuni ca „de un frâu pentru a-i conduce toate mişcările: până aci era liber, acum e supus. Câtă vreme nu iubea, era stă- pânit de sine însuşi şi de trebuințele sale; îndată ce iu- beșşte, e stăpânit de pornirile acestei iubiri. Astfel se for- - mează cele d'intâi legături între el și specia sa. Dacă îşi îndreptează spre dânsa sensibilitatea sa născândă, să nu crezi: că va cuprinde deodată pe foți oametiii sau că cuvântul gen omenesc va avea vre-o însemnare pentru cl. Nu, sensibilitatea aceasta se va mărgini întâiu la se- menii săi şi semenii aceştia nu vor fi dintre necunoscuţi,
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ci dintre aceia .cu cari are legături, dintre cei pe cari, 
obişnuinţa i-a făcut să fie: pentru el iubiţi sau trebuin- 

cioşi, dintre cei pe cari îi vede că au acelaşi mod de a 
simţi şi a- gândi ca şi el, pe cari îi vede expuşi la du- 
rerile ce a suferit 'și el și simţitori la plăcerile gustate 
şi de ei, într'o vorbă, dintre cei cari, prin o sumă de 

polriviri fireşti, se fac mai lesne iubiţi. Numai după ce 
"se va fi cultivat în felurite chipuri, după ce va îi reflcetât 
asupra propriilor sale simţiri şi asupra simţirilor altora; 
numai atunci-va ajunge ca din noțiunile sale individuale 
să-şi formeze ideea abstractă de omenire și să adaoge 
la afecțiunile sale particulare pe acelea cari îl identifică 
cu specia. 

89. Ajungând în stare să aibă atecţiune pentru cineva, ” 

va putea să preţuiască şi afecțiunea celorlalți faţă de 

dânsul 51) şi va lua în scamă semnele acestei afecţiuni. 
Vezi ce putere poți dobândi. asupră-i?. Cu câte lanţuri 
ni-i poți lega acum inima fără ca el să bage de scan! 

Când va: putea să se examineze bine, va vedea cât. 
tăcul . pentru el, mai ales când se va compara cu clţi 

tineri de vârsta sa şi când pe tine.te va compara cu 

„alți guvernori. Zic „când va vedea”; dar nu te apuca să-i 

spui; dacă-i spui, el nu: va mai vedea, Dacă-i ceri supu- 

nere în schimbul îngrijirilor ce i-ai dat, va zice că te-ai 
prefăcut a-i face bine pe degeaba şi în. realitate ţi l-ai 

făcut dator şi l-ai legat printrun. contract la care el ma 

„consimțit. De geaba îi vei spune: că ceeace-i ceri este tot 

pentru binele lui; faptul este că-l silești și-l silești în 
“schimbul. unor lucruri cei le-ai făcut fără ca el să le j 

dorească. Dacă un nenorocit ia banii pe cari se prefac 

; . 
51) Afecţiunea poată să nu îie reciprocă, dar prietenia nu. Pric- 

tenia e un schimb, un contrâct, 'ca oricare altul; dar mai sfânt 
'de cât toate. Vorba prieten mare 'alt corelativ decât pe sine însuşi. 
Orice om care nu e amicul amicului său este, desigur, un înşelător, 

„căci nimeni nu poate să obţină prietenia altuia decât numai dându-i-o 
pe a sa sau „Pre[ăcându-se că i-o dă. (Nota autorului),
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că-i dau și astiel se vede înscris ca soldat fără voia lui), zici că e nedreptate; dar nu este şi mai nedrept când ceri elevului: tău plata îngrijirilor pe cari nu le-a voit? 90. Ingralitudinea ar fi mai rară, dacă war îi aşa de multe binefaceri date cu camătă. E un Sentiment firesc Să-ţi placă ceeace-ţi face bine. In sutletul omului nu se găsește ingratitudinea, dar se găsește interesul. Sunt mai puțini oameni căror li s'a făcut bine şi sunt ingraţi şi mai mulţi -biriefăcători interesaţi 53). Dacă-mi vinzi ceeace îmi dărueșşti şi ceri prețul pe urmă, atunci este o înşelăciune. Numai cele ce nu, se 'prețuesc sunt meprețuite. Inima omului primește numâi legile pe cari şi le face singură; vrand s DV prinzi în Tânţ, o Iberezi; lăsând-o liberă, o prinzi în lanţ. | o a 
91. Când pescarul lasă undița în apă, peştele vine Şi-i dă roată fără frică, dar îndată ce sa prins de cârli- gelul ascuns în viermușor şi simte că undița se: ridică, încearcă să fugă. Pescarul e binetăcătorul? Peştele este ingratul? Sa văzut vreodată ca un om, pe care binefă- cătorul l-a uitat, să uite pe binetăcătorul său? Din potrivă, vorbeşte totdeauna .cu plăcere şi se gândește la cl cu duioşie. Dacă „află prilej ca, prin vreun serviciu neuş- teptat, să-i arate că-și aduce amiinte de serviciile primite, îşi va arăta recunoştinţa cu o mare mulțumire sufletească. Simte o dulce bucurie să se întăţișeze la ocazie. şi să zică: „A venit şi rândul meu!”. Acesta este cu adevărat glasul naturii: niciodată o adevărată binefacere ma produs un ingrat. 

SE 
92. Dacă: deci recunoșlința este un sentiment îiresc şi dacă nu-i strici efectul prin greșeala îa, fii sigur că elevul tău, începând să-și dea seama, va preţui îngrijirile 

    

„_52) Pe acele vremuri înrolarea soldaţilor se făcea în mod cu totul deosebit decât azi, când există serviciul militar obștesc, 53) Saliwărk spune că -Formey protestează, în interesul mo- ralei, în contra unor astfel de justificări ale nerecunoștinţei. Petitain spune că aceeași idee se găsește 1a filozotul latin Seneca De bene. " Carlea 1 cap. ]).
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ce i-ai dat, cu condițiune să nu fie încercat a statornici, 

tu singur, preţul; vei dobândi astfel asupră-i o autoritate 
pe care nimic mo va putea distruge. Până când vine vre-: 
mea să îie om şi să te porți cu el astfel, să nu-i vorbeşti 
niciodată de ceeace ţi-e dator, ci de datoria către el însuși.: 
Ca să-l faci supus, lasă-i toată libertatea; ascunde-te, ca 
să te caute; fă să se nască în sutletu-i nobilul sentiment 
al al recunoștinței, "vorbindu-i numai de interesul său. Nam 
vrut să-i spui 54) | că ceeace ai făcut e spre binele lui, 
până când mwajunge în stare să te priceapă; căci altiel 
din cuvântarea ta va înțelege numai că fu atârni de el 
şi te va socoti ca 'un servitor. Acum însă, când începe a 

“simți iubirea, înţelege. că un om poate să fie legat de 
ceeace iubeşte și stăruința ta de a te ocupa necontenit de 

dânsul n'o mai socoteşte ca legătura unui sclav, ci ca 
afecțiunea unui prieten. inimi nu înrâureşte. mai _Ppu- 
ternic_ sufletul omenesc decât glasul prieteniei adevărate, 
căci ştim că el vorbeşte m numai pentru _interesul nostru.” 
Putem crede că un pricten_ se înşeală, dar nu că vrea să 

  

ne înşele. _Câte odată nu ascultăm de „sfaturile lui, dar: 
De — nicioaață nu. le. disprețuim.__ 

 Iată-nc în fine în ordinea morală a: lucrurilor; 
am făcut al doilea pas în vicața omenească. Dacă ar i 
locul aci, aş încerca să arăt cum, din primele mişcări 

„sufleteşti, se ridică primele glasuri ale conştiinţei și cum 
din' sentimentul iubirii şi al urii se nasc primele noțiuni 
de. bine şi de rău; aş arăta că dreptatea şi bunălalea nu 
Sunt . numai nişte cuvinte abstracte, niște creaţiuni ale 
inteligenţei noastre, ci. adevărate „mişcări ale sufletului 
luminat de rațiune, că sunt numai un progres al senti- 
mentelor noastre primitive; aş arăta că numai prin ra- 
țiune, în afară de conștiință, nu se poate stabili nicio; 
lege naturală, că „dreptul naturii este o o_himeră, dacă nu 
se întemeiază pe 'o trebuințăi” fisăscă a suticiului ome- 
nesc55). Zic însă că aici nam să fac mun tratat de meta- 

54) Sallwârk trimite la $ 93 din Cartea III 
55) Aci autorul pune nota ce urmează: 

az 
» . 

[te
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lizică 5) sau morală, nici: vreun studiu de niciun fel; „mă mărginesc să arăt rândul și progresul sentimentelor 
Şi cunoștințelor noastre despre propria-ne constituţie. Alții 
vor demonstra poate 'ceeace cu numai indie aici. 

91. Emil al: meu până acum Sa privit numai pe sine. 
Prima privire pe care 0 îndreaptă spre semenii sti îl 
îndeamnă să se compare cu ei şi, fireşte, sentimentul 
care se naşte în suilciul lui este de a fi în cel dintâi loc. Acum e momentul când iubirea de sine se transformă în 
amor propriu şi când încep a se naște toate pasiunile 
cari se ţin de el. Pentru a şti însă hotărit dacă pasiunile 
cari îi vor stăpâni caracterul vor fi umane și blânde sau 
crude şi răufăcătoare, dacă. vor îndemna -la "bunăvoință - 
şi la milă sau la invidie și pismă, trebue să știi ce loc 
va socoti el..că_are printre_oameni şi ce fel de piedici va socoti el că arc: să învingă pentru a ajunge a locul pe care vrea să-l ocupe. | 

95. Ca să-l îndrumezi în aceasta, după ce i-ai tăcut 
cunoscuţi pe oameni prin părţile lor comune, trebue acum Să-i arăţi „deosebirile dintre. ci. Aci vine chestiunea ine- 
galităţii naturale şi civile şi înfățișarea ordinei sociale. 

  

Maxima „ceeace: vrei să-ți facă ţie oamenii, „Jă.-și-tu-lor. ase- menea” se întemeiază numai “pe conșliiiță şi pa sentiment, căci unde : este rațiunea precisă ca să mă: porf, fiind eu, ca şi cum aș fi un altul, mai ales dacă sunt sigur că nu mă voi găsi niciodată în acelaşi caz? şi cine îmi spume că dacă aş urma eu cu credinţă această maximă | aş face so urmeze și ceilalți oameni faţă de mine? Cel rău se fo- - „ loseşte de corectitudinea celui drept şi de propria sa necorectitudine. “Toţi oamenii să fie drepţi, afară de el, Mărturisiţi că această în- voeală nu foloseşte prea mult oamenilor de treabă. Dacă însă puterea sufletului: meu mă. identiţică cu aproapele meu şi ajung că mă simt oarecum în el, atunci dacă vreau ca el să nu sufere, pricina e că nu vreau să sufer cu, Mă interesez de el din jabirgă pentru mine însumi şi motivul maximei se găseşte în însăşi natura, care-mi inspiră do- rinţa de a fi bine ori în ce l6e m'a$ simţi că exist. De aici conchid că preceptele legii naturale nu sunt întemeiate numai pe rațiune, ci au o bază mai solidă şi mai sigură. Iubirea! de oameni derivată din iubirea de sine este principiul dreptăţii omenești, Prescurtarea întregei morale :este dată în cvaanghelie prin prescurtarea legii, 
56) Aetafizica :cunoștinţa primelor cauze şi a primelor principii.
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96. 'Trebue să! studiezi societatea: prin .oameni şi pe 
oameni prin societate; cei cari.ar studia separat. politica 
şi morala n'ar înțelege niciodată nimic din niciuna din 
ele. Cercetând întâi raporturile primitive, vedem cum , 
iniluențează ele sufletește pe dameni şi ce pasiuni nasc 
de. aci; se vede, în. schimb, prin progresul pasiunilor, 

„că aceste legături se înmulţesc şi devin. mai strânse; Nu 
atât puterea braţelor face pe oameni liberi, ci mai mult 
moderațiunea sufletelor 5%). Cine dorește puţine lucruri 
ţine la: puţini Oameni; dar oamenii, fiind deprinși a lua 
deșartele lor -dorinţi drept trebuințe fizice, cei ce au 
socotit pe acestea din urmă drept fundamente ale societăţii 
omeneşti, au luat efectele drept cauze şi sau rătăcit cu 
totul în raţionamentul lor. | Ci 

97. In starea naturală există o egalitate de /apt35) A 
reală şi care nu se poate distruge,/pentrucă - este peste op 
pulinţă ca, în starea aceasta, numai deosebirea dinlre om! ” 7, al 
şi om.'să fie așa de mare încât să facă pe unul atârnător | A 
de celălalti In starea socială există o egalitate de drepl &* 
himerică și deşartă/ pentrucă mijloacele destinate la păs- Z 
lrarea” ei servesc tocmai ca să o distrugă şi peintrucă (1) , 
forța publică prin care cel lare apasă pe cel slab xrupe. O, 
echilibrul aşezat de natură între ei5%. Din această primă 

  

| | | u 
57) Sallwărk trimite pentru comparaţie la $ 2" cartea III, |. MW B 
58) Salwirk zice în notă: Toate acestea sunt cuprinse în 

„Tratatul despre originea inegalităţii înire “oameni”. Nu e posibil a 
- se cita toate pasagiile paralele! De-âceea vom arăta numai ideea 
fundamentală a scrierii. Omul -este un animal mai bogat organizat, vb: 
„deosebindu-se însă de acesta prin putinţa de a se perfecționa (per- 2 35 
„Tectibilitate). Aceasta îl scoate pe om afară din starea naturală a ega- mat 7 
lităţii astfel încât străbate o serie de stări, cari în cele din urmă P 
îl conduc la o egalitate artificială, constând în starea de sclavie a 
tuturor sub un singur stăpân, care însă poartă deja în sine germe- 

„nul turburării, pentrucă la rândul său întâmplarea îl răstoarnă şi pe 
acesta, Acele stări de meegalilate, cari trebuese străbătute în mod 
succesiv sunt: recunoaşterea posesiunii (sărac şi bogat), introducerea 
autorităţii” (puternic şi slab), degenerarea în despotism (stăpân şi 
sea, Me : 

59) Legile dm toate ţările favorizează totdeauna pe cel puternic



e 
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contrazicere ies. toate celelalte contraziceri între aparenţă 
şi realitate, pe cari le observăm în societăţile organizate. 

d otdeauna mulțimea va_fi jertiită_ unui mic număr şi 
interesul parlicular va trece înaintea interesului obştesc. 
Toideauna aceste înșelătoare cuvinte dreplate şi supunere 
Yor îi uneltele violenței şi arimele nedreptăţii./ De aci ur- 
imează că deosebitele categorii sociale, cari zic că sunt folo- 
şitoare.. celorlalte, folosesc numai lor şi păgubesc pe cele- 
lalte.. De aci putem vedea câlă consideraţie li se datoreşte, 
după adevărata justiţie și după rațiune. E de văzut numai 
dacă locul. pe- care şi l-au ales cei din fiecare categorie 
este mai folositor pentru fericirea lor; astfel poate şti 
fiecare cum să judece propria sa soartă. Acesta e studiul 

„de care ne interesăm. acum; dar, ca să-l putem ace bine, 
"trebue să începem prin cunoașterea sufletului omenesc. 

„98. Dacă ar fi vorba să arăţi tânărului pe oameni 
sub întăţişarea măscii lor,.nici n'ar fi nevoie să ii arăţi, 
căci i-ar vedea pretutindeni şi totdeauna. Dar masca nu 
e omul şi nu trebue ca aparenţa să-l înșele; de aceca, 
zugrăvindu-i oamenii, zugrăveşte-i cum suni, nu ca să-i 
urască, ci ca să-i plângă și să nu dorească a fi la fel cu 
ci. După părerea mea, acesta este sentimentul cel mai 
bine înţeles pe care-l poate avea an om față de spe- 
cia sa. 

99. In urmărirea scopului propus, se cade să luâm 
am drum cu totul opus celui de până acum: să instruim. 
pe tânăr prin experiența altora, nu prin a sa proprie. 
Dacă vede că-l înşeală oamenii, va începe să-i urască; dacă 
însă, :respectat de ci, vede că se înşeală între dânșii, va; 
simți milă faţă de toți. Pythagoras) zicea că spectacolul 

a 

  

Împotriva celui slab, pe cel ce are impotriva celui ce mare nimic: 
acest neajuns nu se poate înlătura şi nu există excepţie, (Nota au- 

torlui ed. Amsterdam). Sallwirk' trimite pentru comparaţie cu această 
notă la nota lui Rousseau sub $ 3 cartea I: „Legile, care în tot- 
deauna s'au ocupat prea mult cu bunurile și prea! puţin cu per- 
soanele fiindcă urmăresc pacea și nu virtutea...” şi la $ 72 cartea II. 

60) -Pythagora: filozot şi matematic grec (sec. VI înainte de 

7, A 
/
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lumii seamănă cu spectacolul jocurilor olimpice 51): unii. 
au prăvălii şi se gândesc numai la câştigul lor; alţii. își 
pun în joc persoana lor şi. aleargă după glorie; alţii se 
mulțumesc :să privească jocurile şi aceştia nu sunt cei 
mai răi 62), 

100. Aş dori ca societatea tânăr ului să fie de așa fel 

încât să aibă idee bună de acei ce-l înconjoară; dar, pe 
de altă parte, să cunoască lumea aşa de bine încât să pri- 

vească cu ochi răi tot ce se petrece în lume, Să ştie că. 

omul, dela matură, este bun, să-l simtă astfel, să judece 

_pe aproapele său prin sine însuşi; dar să vază cum so- | 

cietatea slrică şi înrăutățește pe om; să ştie că originea !: 
oamenilor stă în prejudiţiile lor; să se deprindă a preţui 
pe individ, dar să disprețuiască mulțimea; să vadă că 
toți oamenii poartă măsci aproape asemenea, dar să ştie 

că se_găsese chipuri mai frumoase decât: miiştile cart le 
„Acoperă 
  

101. Mărturisesc că această metodă are neajunsuri. 
* şi că nu.e uşor de pus în practică; fiindcă, dacă-l înveţi 
prea de timpuriu să observe pe oameni, dacă îl deprinzi 
să urmărească de aproape faptele celorlalţi, îl. faci gură 
rea, batjocoritor şi prea grăbit a formula judecăţi des- 
pre. oricine. Ba chiar va ajunge să-şi facă o plăcere de 

a da oricărui fapt interpretări rele şi a nu găsi binele nici 
acolo unde -€l există :în realitate. Văzând mereu vițiul, 

se va obişnui cu el şi va vedea pe cei răi fără a se 'în- 
grozi, precum: se deprinde cineva a privi pe nenorociţi fără 
a-i îi milă. Cu vremea, perversitatea obştească îi va folosi 
nu ca să-i dea lecţie, ci ca să-i procure o scuză: va zice 

  

Hristos), se cunosc puţine lucruri despre vieaţa lui, ba unii susțin 
că nici ma, existat. Lui i se atribue născocirea: tablei de_înmulţire. 

61) Jocurile olimpice se ţineau în vechia Grecie din patru 
în patru ani şi adunau la ele locuitori din toate părţile. 

62) ci Petitain notează că ideea: aceasta a lui Pythagora , 

(raportată de Cicerone, Tusaulanae YV, 3, 9) se găseşte şi în Mon- 
taigne cartea I cap, 25.
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că de vreme ce omul este aşa, el nu lrebue să caute a îi altfel63). | 
102. Dacă, din această pricină, ai vrea să-l instrueşti priri principii şi să-i arăţi, odată cu natura sufletului omenesc, şi cauzele din afară ce ne îndeamnă la viții, irecându-l. astfel deodată dela obiectele sensibile la cele intelectuale, atunci te-ai servi de o metafizică mai pre- sus de priceperea lui, ai cădea în greşeala, de care te-ai ferit cu grijă până acum, de a-i da lecţii cari se văd că sunt lecţii6:) de a pune spiritul, experienţa şi auto- ritatea, profesorului în locul propriei lui experienţe şi în locu iunii lui. ie 

a să înlătur amândouă aceste piedici, ca să-l pun de sufletul celorlalţi oameni tără primejdie de a strica pe al lui, mă gândesc să-i arăt pe oameni de de- parte, în alle timpuri și în alte locuri, astiel ca cl să „vază scena, dar să nu poată păşi pe ea. Acum e mo- „momentul isforiei: prin ca va citi în sufletul oamenilor tără lecţiunile filozotiei; prin ea îi va privi ca un simplu spectator, fără interes şi fără patimă, ca un judecător, nu ca un complice, mici ca un acuzator). . - | 104. Ca să cunoști pe oameni, trebue să-i vezi la lucru. In lume îi auzi vorbind: îşi dau pe faţă dpscursu- rile, dar îşi ascund acțiunile; în istorie acestea le sunt * 'desvăluite şi-i judeci de pe fapte. Chiar cuvintele lor te ajută ca să-i apreţiezi, căci, comparând ce fac cu ce zic, 
vezi deodată ce suni. şi ce vor să pară; cu cât se prefac „mai binc, cu atât se dau mai bine de gol. 

105. Din' nenorocire, şi acest 'studiu are felurite ne- ajunsuri şi poale fi primejdios, E greu să găseşti punctul de privire din care să poţi judeca pe semenii tăi cu 

ÎNNIREmaaeaen 

« 63) Sallwiirk notează că Locke vrea cu orice preţ să arate tâ- nărului ce se petrece în lume înainte de a păşi el însuși în ca... 64) Sallwiurk explică zicând: Pe când ar trebui experienţa să-l învețe, nu vorbele. : 
| 65) Salhwiirk aminteşte că în pedagogia mai nouă istoria stă - cam pe acelaşi plan.



N : ” . __55 , Pa 

echitate 66), Unul din marile oneieeari) ale istoriei este 
că arată pe oameni mai mult cu părțile lor rele decât cu 
cele bune. “Fiind :interesantă numai prin revoluţiuni şi 
prin catastrofe, ea nu vorbeşte despre poporul care creşte 
şi propăşeşte. în linişte sub un guvernământ paşnic. Is- 
toria începe a vorbi de el numai âtunci când, nefiind 
mulțumit cu sine, se amestecă în trebile vecinilor s sau îi 
lasă pe' aceștia să_se “amestece: într” ale lui; ca îl cele- 

“brează numai când începe să decline, căci toate istoriile 
încep unde ar: trebui să 'stârşească. Cunoaștem foarte 
bine istoria popoarelor cari se distrug, dar ne lipseşte 
a acelora „cari se. înmulțesc. Fiind fericite şi înțelepte, 
istoria mare .ce să spună despre «ele. Chiar în zilele noa- 
stre vedem_că_cuverbele_cari se poartă mai bine_sunt 
cele_despre_cari_se_vorbeste_mai puijn. Deci noi cu- 
noaştem numai răul, căci binele nu: face epocă. Numai : 
cei. răi sunt celebri, cei buni sunt uifaţi sau luaţi . în 
râs. Astfel istoria, ca şi iilozolia, calomniază „neîncetat 
neamul omenesc. : 

106. Mai mult, faptele povestite în istorie : nici nu 
sunt icoana adevărată acelor petrecute întru adevăr; , 
ele se prefac după mintea istoricului, se modelcază după 
interesele lui, se colorează după . prejudecățile lui. Știe 
cineva să pună pe cititor în aşa punct ca să vadă: eve- 
nimentul tocmai cum sa întâmplat? Isnoranţa sau par- 
țialitatea: modifică totul. Fără să schimbi vreun fapt is- 
loric, numai restrângând sau lărgind împrejurările cari. 
se raportă la «el, câte înfățișeri diferite nu poţi să-i dai? 
Uitaţi-vă la un obiect din diferite puncte de unde-l puteţi 
privi şi vi se va părea din fiecare punct altiel, deşi s'a 
schimbat numai. ochiul privitorului. Este oare îndestulă- 
tor pentru respectul adevărului să-mi spui un fapt ade- 
vărat, dar să,mă faci să-l văd altfel de cât a fost? Poate 
:că uneori un copac mai mult ori mai puțin, o stâncă 

. 

  

66) Echitate e un neologism de care e nevoie să ne! servim , 
aci, căci vorba noastră drepiale (justiţie) cuprinde şi ideea „dreptății 
fireşti. (echitate) şi ideea dreptăţii egale (justiţie).
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la dreapta sau la stânga, un vârtej de praf ridicat de vânt au hotărit soarta unei bătălii, fără ca nimeni să fi bă- 
gat de seamă. Impiedică oare aceasta pe istorie să-ți spună 
pricina înfrângerii sau izbânzii par'că ar fi fost -de faţă 
peste tot? Şi ce-mi pasă mie de fapte, dacă nu cunosc ra- 
țiunea lor de a fi? şi -ce lecțiuni pot să scot dintr'un 
eveniment a cărui pricină adevărată n'o :cunosc? Isto-. 
Ticul îmi spune una dar o inventează; iar critica despre 
care se face atâta caz, este numai arta de a face con- jecturi, arta de a alege între mai multe minciuni pe 
aceea care pare că seamănă mai bine cu adevărul, 
„107. Aţi citit vreodată „Cleopaira” sau „Casandra” 57) 

sau alte cărți de acest soi? Autorul alege 'un eveniment 
cunoscut și,: potrivindu-l după vederile lui, împodobin- 
du-l cu amănuntele închipaite de el, cu personagii cari 
nau existat niciodată, cu portrete imaginare, grămădeşte 
ficțiune după ficțiune pentru a face citirea plăcută. Aceste 
romane: se deosebesc puţin de istoriile voasire, atâta nu- 
mai că romancierul dă mai mult drum liber propriei sale 
imaginaţiuni, iar istoricul se supune imaginațiunii altuia. 
Aş putea să adaog, dacă voiţi, că cel dintâi urmăreşte un 
obiect moral, bun sau rău, pe când istoricul nu are nicio 
grijă de aceasta. 

108. Se va zice că adevărul faplelor interesează mai 
puțin decât adevărul moravurilor Şi al caracterelor. Dacă 

  

67) Romane de Calprenede, primul în 12 volume, al doilea 
în 10. Calprenăde (1609—1663) a fost un nobil francez, care a trăit pe lângă curtea regală şi a publicat câteva volume de poezii şi mai multe romane. Scrierile lui au avut mult răsunet în cercurile aris: tocratice din acel timp; dar în veacul urmălor sa uitat. Romanele - pomenite aci de Rousseau au subicete din istoria anlică, dar luate din <poce puţin cunoscute; asifel. că se poate da drum liber închipuirii, Cleopatra, fiica vestitei regine a Egiptului, iubită de Juba, principele Mauretanici, este eroina celui dintâi; dar toată  desvoltarea. esle făcută în felul romanelor cavalerești, ce grau încă la. modă pe acele vremuri. Casandra este povestea iubirii lui Oroodate din Scijia, „pentru fiica regelui Persiei Darius, Această princesă ia odată, în ro- 

“man, numele de „Casandra” şi de aci titlul cărţii,
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suiletul omenesc este bine zugrăvit, nu-ţi mai pasă atâta 
dacă evenimentele sunt redate. cu exactitate; căci — se 

va. adăoga — ce ne pasă de întâmplări petrecute acum 
"două mii de ani? Aşa ar fi, dacă portretele lor sar face 

după natură, dar, dacă modelele lor se găsesc numai în  ,i - 
imaginaţia istoricului, atunci dăm peste neajunsul de care "7: 
am -voit să fugim şi, în locul autorităţii profesorului, îj 

punem autoritatea scriitorului; Dacă e vorba ca elevul * | 
meu să vadă numai tablouri născute din închipuire, vreau 
mai bine ca acelea să fie făcute de mine decât de altul; Iau 

vor fi, cel puţin, mai. bine potrivite faţă de scopul urmărit. 
109. Pentru un tânăr, cei mai răi istorici sunt aceia .  - 

cari fac multe aprecieri. Dă-i fapte, ca să judece cel 
însuşi; numai aşa se poate deprinde a cunoaşte oamenii. 

„Dacă judecata autorului îl conduce mereu, el se deprinde ă 

să vadă prin ochii altuia şi, când “aceşti ochi lipsesc, 
cl nu mai vede nimic. - 

110. Las la o parte istoria modernă, nu numai pen- 
trucă nu are fizionomie, proprie şi pentrucă oamenii din 
timpurile noastre seamănă toți între ei, dar şi pentrucă 
istoricii noştri, preocupaţi cu totul de efect, se gândesc 
numai să facă portrete foarte colorate, dar cari, adesea, 

nu reprezintă nimic68). In deobşte cei vechi fac mai 

7 

68) Aşa e Davila,: Guicciardini, Strada, Solis, Machiavelli - şi 
câteodată chiar De Thou. Vertot e aproape singurul care şiie să 
zugrăvească -fără a face portrete”. (Nota autorului), Dăm informa- 
țiuni despre istoricii citați în această notă. 

Enrico Davila (1516—1631). istoric italian, a scris despre răs- 
boaiele religioase din Franţa. ! | . 

“ Famiano Sirada (născut 1572) istoric italian, a publicat Is- 

toria “Țărilor de Jos. a _ Ă , 
Francisco Guicciardini (1482—1510), istoric italian, a jpubli- 

cat o istorie a Ialiei, 
Antonio Solis (1610—1686), istoric spaniol, a scris despre isloria + 

Mexicului. 

Nicolo Machiavelli. (1:169—1927) vestitul istoric: italian, autor 
al cărţii *,„Principele”,- 

Jacob De Thou (1533—1617) istorie francez vuţin cunoscut. 

„Abatele Rene Vertot (1655—1735), istorie francez care a avut
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puține porirete, sunt mai puţin spirituali, dar cu mai mult simţ în prejudecățile. lor. Și dintre ei trebue să alegem cu băgare de seamă, luând nu pe cei ce judecă mai mult faptele, ci: pe cei mai simpli. N'aș da în mâna unui tânăr nici pe Polybiu 6), nici pe Satustiu 10). Tacit 74), este cariea bătrânilor; linerii no pot pricepe. Trebue să-i înveţi să vadă în acțiunile oamenilor însuşirile mai bă- tătoare la ochi ale suiletului omenesc și mai târziu să „caute a-i pricepe adâncimile. Să-şi dea seama întâi -de fapt-şi apoi de maxime, Maximele filozofice sunt gus- „tate numai de cel pății. Tinereţea mu trebue să genera- lizeze nimic: toată învățătura ei să constea din regule particulare. | | 
111. După părerea mea, Thucydide 72) este adevăr ratul model al istoricului. EI povesteşte faptele fără să. le judece, dar nu lasă la wo. parte.nicio împrejurare care ne ajută să judecăm' moi singuri. El caută să pună totul sub ochii cititorului şi, în loc să se aşeze cl între fapte și cititor, se dă cu totul la o parte şi ţi se pare că vezi, nu că citeşti. Din nenorocire, Thucydide vorbeşte maj numai despre războiu şi în povestirile sale întâlneşti lu- crurile cele mai puţin instructive, adică lupte, „Retra- gerea celor zece mii” şi „Comentariile lui Cezar”, au aproape aceleaşi calități şi același defect 73). Sfătosul He- 

  

  

a 
, mult succes .în vremea lui,. dar mai târziu a fost uitat, Principala scriere e o istorie a revoluțiunilor romane. De 69) Polybiu, istoric grec (205—125 înainte de Hristos) a scris Istoria timpului său. 

70) Sallustiu, istorie roman (856—34 înainte de Hr.) cunoscut prin cartea despre Conjuraţia lui Catilina şi cea despre Jugurtha. 71) C. Corneliu Tacit (52—120 după IIr.) cel mai vestit istoric roman. Sub titlul de Anale şi de Istorii a povestit o pârte din istoria romană, din vremea imperiului, 
72) Thucydide (460-—395 înainte de Ir.) cel mai mare istorie al Grecilor; ascris Istoria războiului peloponeziac, i 73) „Retragerea celor zece mii” este titlul scrierii vestitului istorie şi general atenian! Xenofon (425—352 înainte de Hristos), - E vorba de expediţia nenorocită contra Perşilor, comandată de însuşi autorul. „Comentariile” lui Cesar sunt cele două memorii ale polili- cului şi istoricului romani Iuliu Cezar (101—44 înainte de IIr,).
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_„rodot, fără portrete; fără maxime, dar curgăitoi, naiv, 
“ aKlucând amănuntele cele mai interesante şi mai plă- 
--cule, ar fi poate cel mai: bun dintre istorici, dacă amă- 
nuntele acestea mar degenera adesea . în copilării, cari” 
mai mult. strică gustul tinerimii în loc să-l fornieze: 
trebue să ai oarecare putere d2 judecată pentru ca SU 

citeşti1:). Nu zic nimic de Titu Liviu 35), căci îi va veni 
rândul; dar e om politic, retor, adică e tot ce nu se po- 

triveşște cu vârsta de care ne ocupăm 6). a 
112. In genere, istoria are neajunsul că ine socor- 

„teală numai de faptele însemnate şi văzule cari se -pot 

fixa prin. date, prin nume de locuri şi de oameni; dar. 

cauzele încete şi "progresive ale' acestor fapte, cari nu 
se pot numi tot aşa de uşor, rămân totdeauna necunoscute. 

Adesea o bătălie câştigată sau pierdută se dă ca moti- 
varea unei revoluţiuni care, chiar înaintea acestei bătălii, 
nu se mai: putea înlătura. Războiul slujeşte numai ca să 

„dea: pe "față evenimentele hotărite ide mai nainte prin 
„niște cauze morale pe cari istoricii foarte rar le descoper.. 

5 113. Spirilul filozofic al secolului nostru â îndreptat 
în această direcţiune, silințele mai multor scriitori, dar 

mă îndoiesc că adevărul a pulut să câștige. ceva din 
munca lor. Pe toţi îi stăpâneşte tirania: sistemelor şi de 
aceea fiecare caută să vadă lucrurile nu cum sunt, -c 

. cum se potrivesc mai bine cu sistemul său 71). 

n 

  

74) Ierodot este cel dintâi istoric al Grecilor. (484—125 îna- 
înte de Hr). Ela lăsat 9 cărți despre istoria -vremilor lui şi 
despre popoarele cu cari Grecii erau în contact pe acel timp. 

15) Titu Liviu este istoricul latin (59 în. de Hr.— 19 după 
Ilr.) care a scris istoria poporului 'său, înterealând frumoase dis- 

„cursuri pe cari le atribue diferitelor personagii istorice. 
- 76) Sallwiărk zice: Aceste aprecieri sunt juste pentru con- 
cepţia epocei în care trăia Rousseau, azi fireşte că au încetat de a 
mai fi. Numai Tucidide ar fi putut să fie judecat mai bine şi de 
către Rousseau; opera lui nu este numai o_istorie pragmatică, ci o 

adevărată istorie de moravuri, Impotriva glorificării eroilor din răz- 
boaie, polemizează şi Locke în $ 116. 

17) Sallwărk zice: „Sitele “de Louis quatorze” al lui Voltaire 
(1751) ar trebui cu deosebire exceptată de R. dacă această crilică
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114. Pe lângă acestea, vom observa că istoria arată 
mai mult acțiunile decât oamenii, -pentrucă “prinde pe 
oameni numâi în anumite momente, oarecum în hainele - 
lor de paradă. Intr'însa vedem pe omul public aşa cum 

“sa pregătit el ca să fie văzut. Ea nu-l urmăreşte în casa lui, în odaia lui, în mijlocul familiei şi al amicilor; -am 
putea zice că zugrăveşte mai 'mult haina omului decât 
persoana lui. 

115. Aş vrea mai bine să încep studiul sufletului omenesc, prin citirea vicților diferitelor „Persoane; căci 
în acestea omul nu se poate ascunde, istoricul îl urmă- 
reşte peste tot, nu-i lasă niciun moment de odihnă, nici: un colțişor în care să se ferească de ochiul pătrunzător 
al privitorului; când unul crede că sa ascuns mai bine, atunci celălalt îl pune întro lumină mai vie. „Dintre 
„biografi, zice Montaigne, preter ps aceia cari se opresc 
„mai mult la sfaturi decât la evenimente, cari 'se ocupă 
„de. cele lăuntrice mai mult decât .de cele din afară. „De aceea, în orice fel, prețuesc mai mult pe Plutarch” 18), „116. E adevărat că geniul oamenilor adunaţi mulți 
la un Joc sau geniul popoarelor se deosebeşte mult de al individului în particular şi nam cunoaște deajuns 
suiletul omenesc, dacă mam cerceta: şi psihologia mul- țimii; dar nu e mai puţin adevărat că trebue să începem prin studiul omului. pentru a judeca pe oameni, și cu- noașterea deplină “a înclinărilor fiecărui individ ar în- lesni prevederea efectelor lor combinate într'o grupare, într'un popor. 

117. Pentru aceasta trebue să ne adresăm tot la cei | vechi, pentru motivele pe cari le-am arătat şi apoi fiindcă toate amănuntele . familiare şi ordinare, dar adevărate Şi caracteristice, sunt gonite din stilul modern şi de aceea autorii ne înfățișează pe oameni tot aşa. de împodobiţi 
Po 
nu se refereşte la ca, E de remarcat că Formey referitor la acest capitol condamnă operele istorice moderne din aceleași molive. ca şi Rousseau, Îi 

78) Montagne, Incercări (Essais) II, 10; vezi și 1, 23.
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în vieaţa lor. privată ca şi în cea publică. Cuviinţa, deo- 
- potrivă de severă în scris ca şi în fapte, permite să spui 

în public numai ceeace este permis să: faci Şi, fiind siliți 
autorii să arate pe oameni numai cum se prezintă în 

lume, noi nu-i putem cunoaște cu adevărat nici din cărți 
nici de pe teatru. Sar putea face şi preface de o sută 

de ori biografiile regilor, nu vom putea avea un Sue- 
toniu 19), a. 

118. Tocmai prin aceste. amănunte este preţios Piu- 
tarch 8), Are un meşteşug, ce nu se poate imita, de a 

“zugrăvi pe oamenii mari prin lucruri mici şi ştie să le 
nemerească aşa de bine încât 'un cuvânt, un zâmbet, un; 

gest ajunge ca să caracterizeze pe eroul' său 81). Cu o 
glumă, Anibal îşi linişteşte armata înspăimântată şi o 
face să meargă râzând în bătălia vestită care l-a făcut: 

stăpân, pe Italia 89). Agesilau, călare pe un băț, mă face 
să iubesc pe învingătorul marelui rege 83). Cezar, trecând 

| 79) Souetoniu, scriitor latin (69—141 după Hr.), autorul bio- 
grafiilor cunoscute sub titlul „„Vieafa celor '12 Impărați”. 

- 80) Plutareh (50—125 după ir.) rămâne tot autorul favorit 

al lui Rousseau, mai! ales. prin biografii, din cari- scoate necontenit 
exemple. 7 

SI G. Pelitain aduce aci un citat din Montaigne (cartea 1. 

cap. 25): „Plutareh ne arată numai cu. degetul pe unde să mergem 

şi se mulțumește câteodată să dea o lovitură în' mijlocul povestirii, 
Infăţișarea unei acţiuni simple din vieața. unui om sau a unui cuvânt 
care nu se pare. atât de important, face cât€ un discurs”, 

82) Saliwiărk pune în notă faptul: Unui anume Giskon i se 

„păru numărul Romanilor surprinzător de mare, Hannibal îi obiectă: 
„Tu nai observat un lucru încă şi mai remarcabil”, „Ce anume? 

întrebă acela, „Că între toţi aceştia nici unul nu se numeşte Giskon”. 
Astfel povesteşte Plutarch în vieaţa lui Fabius Maximus Cap. 15 şi 
adaugă că între cei din jurul lui Hannibal se produse un râs general 
şi soldaţii merseră la luptă cu cea mai mare încredere. Era în 
lupta dela Cannae. 

83) Rousseau pune aci noța următoare: Numai unul dintre îs- 

„toricii noştri, care a imitat pe Tacit, a îndrăsnit să imileze pe 

„Suetoniu, și câte odată să transcrie pe Commines. Aceasta, deși 
„i-a mărit valoarea cărţii, i-a adus! multe critici”, G. Petitain spune 
că autorul la care face aluzie este Duclos (1701—1779) care a scris
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printr” un sat sărăcăcios şi . vorbind cu prietenii săi ne 
dă pe față pe acel iscusit şarlatan care zicea că vrea. 
să fie numai egalul lui Pompei34). Alexandru bea o 
doctorie și nu zice nimic 8); 6 momentul cel mai frumos 
„din: vieața sa, Aristide scrie pe scoică numele său şi 
justifică astfel porecla ce i se dăduse 86). Philopoemen, 

“ lepădând mantaua, taie lemne în bucătăria gazdei sale 87), 
Aceasta este adevărata artă de a zugrăvi oamenii. 

Fizionomia mu se arată în trăsăturile cele mari, mici ca-= 
racterul în faptele mari, firea se descopere în lucrurile . 

vieaţa lui Ludovic" XI (1745). Faptul la care face aluzie aci Rousseau 
se găseşte în vieaţa lui Agesilau (XXX), rege al Spărtei (397 în. de 
Hr), învingătorul regelui Perșilor Artaxerxe Mnemon. Iubindu-și foarte 
mult copiii, se juca împreună cu ei și într'o zi l-a găsit un prieten. 

„mergând călare pe un băț. Surprins, l-a rugat să nu vorbească ni- 
mănui de acest 'lucru "până în ziua când va avea şi el un copil. 
184) Aluzie la un fapt ce se -găsește în biografia lui Cezar 

scrisă de Plutareh (Cap. XII). Ducându-se. să comande în Spania, 
trecu printr'un mic orășel al Barbarilor, care avea un mic număr 

„de locuitori. Amicii săi îl întrebară, glumind, dacă în acel orăşel 
„or fi lupte politice pentru întâietate. Cezar răspunse foarte serios 
“că ar vrea mai bine să fie primul în acest orăşet, decât al doilea 
“în Roma, 

85) Vezi cartea II $ 198 şi nota sub acel $ 
86) Aluzie la: anecdota cunoscută din vieaja- lui Aristide, po- 

vestită de Plutarch. în Piografia acestuia (Cap. XII). Se ştie că 
Aristide a fost supus ostracismului şi gonit pentru câtva limp din 

"Atena. In vremea votului, un cetățean care nu ştia să scrie, în- 
tâlmeşte tocmai pe Aristide şi-l roagă să” scrie numele , „Aristide” pe 
scoică. Aristide îi satisface “lorinţa și arată şi acum că merită 
numele de Drept. 

87)-Philopoemen, un mare general grec (233—1%89 în, de Hr.) 
care a purtat multe războaie victorioase în vieață. Faptul la care 
face aluzie aci Rousseau e povestit de Plutarch (în vieaţa lui Philo- 
poemen cap. Il). Obişnuia să umble îmbrăcat simplu. Aflându-se - 
la Megara, era găzduit la o familie, care ţinea. mult să-l îngrijească 
foarte bine, Intro zi întorcându-se acasă, găseşie pe stăpâna casei 
în curte (stăpânul lipsea); aceasta luându-l drept un soldat sau ser-. 
vitor, îl rugă să-i aujte la bucătărie. EL primi bucuros şi, lepă- 
dând mantaua, se apucă să taie lemne. Așa-l găsi stăpânul casei, 
când sosi şi nu mai știa, bietul om, cum să-şi ceară iertare,
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mărunțele. Afacerile publice sunt sau foarte obişnuite 
sau din vreme pregătite bine și cuviința modernă per- 

“mite autorilor să se ocupe numai. de acestea. 
119. Fără, îndoială, d. de Turenne85) a fost unul din: 

oamenii cei mai de frunte ai secolului trecut. Vieaţa lui 
„sa scris în mod interesant, dându-se amănunte cari me 
fac să-l cunoaştem şi să-l iubim; dar autorii au fost 
nevoiţi să lase deoparte altele, cari ne-ar fi făcut să 
cunoaștem şi să-l iubim şi mai mult, Voiu cita unul, pa 

„care-l. ştiu din izvor sigur şi pe care Plutarch nu l-ar 
îi înlăturat, dar Ramsay, l-ar fi lăsat afară chiar. de l-ar 

“fi gtiut 89), , o 
120. Intr'o zi foarte călduroasă de vară, vicontele 

de Turenne, cu o bluză de pânză şi cu scufie sta, la 
fereastră în sălița camerei sale. Un servitor: intră Şi, 
înşelat de îmbrăcămintea „stăpânului, crezu că este un 
rândaș dela bucătărie, cu care cra prieten. Se apropie 
încetişor. pe la spate și cu o mână nu prea uşoară, îi 
irânteşie o palmă straşnică. Omul, lovit, se întoarce re- 
pede. Pe servitor l-apucă tremurul când vede chipul 
stăpânului. Cade în genunchi şi zice. desnădăjduit: Mon- 
seniore, eredeam 'că e George... — Și dacă ar fi fost! 
"George, strigă 'Turenne, frecându-se la -partea locului, 
nu trebuia să dai așa de lare. Asemenea lăcruri:nu în- 

  

88) Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne a fost 
„unul din cei mai de frunte generali.ai Franţei (1611—1675), Des- 
cendent dintruna .din cele mai vechi familii” nobile 'ale Franţei, 
fiind al doilea fiu al Ducelui” de Bouillon, el a avut'o carieră mi- 
ltară din cele mai bogate. Incepând ca simplu soldat în Olanda, 
a fost primit apoi ca ofițer în armata franceză şi. a luat parte apoi a comandat, în nenumărâte lupte din cele mai însemnate ale 
timpului, Bun cu soldaţii şi cu servitorii, aceştia” obişnuia să-i zică ” 
„părintele nostru”, IN i - 

39) Saliwiărk dă o mnotiţă despre acest personagiu. E vorba 
de un membru dintr'o familie scoțiană vestită prin oamenii de va- 
loare pe cari i-a produs: Ramsay. Nu cunosc mai multe despre vieaţa. lui, Se ştie că a trăit câtăva vreme în Franţa, că a scris o istorie 
a lui Turenne şi a murit în 1741 la Saint Germain en Laye în 
Franţa. . -
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drăzniţi să le spuneți, nenorociților! Așa dar fiți ne- 
fireşti, fără expresie; înmuiaţi-vă; împietriţi-vă inima în 
cuviința care se ruşinează de toate; faceţi-vă vrednici de 
dispreț, silinduxvă a.vă păstra demnitatea! Dar tu, ti- 
nere, cara citești acest fapt şi înţelegi că afată o blân- 
deţe sufletească chiar în primul moment de supărare, - 
citește şi cât de mic se arăta acest om mare îndată ce 
cra vorba. de naştere şi de nume. Gândeşte-te că acelaşi 
Turenne arăta totdeauna că dă pas înainte nepotului 
său, ca să facă a se înțelege că acest copil era capul unei 
familii domnitoare?0). Apropie aceste fapte contradictorii, 
iubeşte natura, disprețueşte opinia oamenilor; așa vei Cu- 
noaşte pe om. | 

121. Puţină lume înţelege ce înrâurire pot avea ci- 
tirile conduse astiel asupra spiritului proaspăt al unui 
tânăr, Plecaţi, din copilărie, pe cărți, deprinşi să citim 
fără să cugetăm, nu suntem impresionați de ceeace citim, 
pentrucă. purtăm în noi înșine pasiunile și prejudecățile 
de cari sunt pline istoria și biografiile, şi tot ce fac: 
persoanele istorice ne pare natural, aflându- -ne afară din 
natură şi judecând pe alţii după noi. Dar ia închipuiţi-vă 
un tânăr crescut după maximele mele, închipuiţi-vă pe 
Emil al meu, căruia cei 18 ani?:) de grijă statornnică - 
i-au păstrat o judecată dreaplă şi un suilet sănătos; în- 

90) în Franţa 2 — ca şi aiurea — titlul principal de nobleţă 
lrecea dela tată la băiatul cel mai mare. Henri, viconie de Turemne, 
dobândeşte prin căsătorie proprietatea ducatului de Bouillon (şi 
titlul), Aceste drepturi trec la primul născut Frederic Maurice, pe 
când Henri (eroul nostru) are numai titlul de viconte. Murind Trederic, 
titlurile şi drepturile de proprietate irec la fiul său (nepotul eroului 
nostru) și acesta devine capul familiei sau al casei de Bouillon, 
Eroul nostru ţinea mult la regulele acestea și de aceea dădea în 
public semnele de respect de care vorbește Rousseau aci, iar.pe de 
altă parte stărui ca nepotul său, care intrase în cariera preoțească 
(ceeace nu-l oprea de a păstra toate proprietăţile şi toale titlurile 
de nobleţă) să fie făcut episcop în anul 1669, adică la vârsta de 
"25.de ani, 

91) Să nu uităm că Rousseau presupune că guvernorul a 
luat în grijă pe elevul său chiar dela naştere,
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chipuiţi-vă că, la ridicarea cortinei, şi-ar “arunca pentru 
prima dată ochii pe scena lumii sau, mai bine, că âr 
sta, între culise și ar vedea cum actorii . îşi. aleg şi îşi 
imbracă -hainele şi că ar număra frânghiile” şi grinzile 

cu al căror prestigiu grosolan sunt înșelate privirile spec- 
tatorilor.. După cea dintâi surprindere, va simți ruşine | 

„şi dispreț pentru neamul omenesc; .se va indiena să-l 
„vadă cum se înşeală singur şi cum se înjoseşte până 

la nişte jocuri copilăreşti; se va îndurera văzându-şi frații 

cum se sfâşie între ei şi cum se prefac în fiare, pentrucă 
mau ştiut să se mulțumească a fi oameni %) O 

: 122. Desigur, date fiind dispoziţiunile naturale ale 
elevului, dacă profesorul alege cu prudenţă bucăţile de 
citit şi dacă ştie să-l puie în măsură a găsi învăţă= 
mintele ce se pot scoate dintr'însele, acest exercițiu va 

îi pentru el un curs de filozofie practică, fără îndoială 
mai bun şi mai bine înţeles.de cât toate zadarnicile sper 
culațiuni cu cari se încurcă mintea tinerilor în şcolile 
noastre: Când Cineas, după ce a ascultat planurile fam- 
tastice ale lui Pyrrhus, îl întreabă: ce bine îi va aduca 
cucerirea lumii, de care nu se poate bucura fără meh. 

"cazuri %), noi socolim că e un. cuvânt de spirit fără 

însemnătate: dar Emil va vedea aci, o reflecţie foarte 
-” înțeleapltă, pe care ar fi făcut-o el mai întâi şi care mu 

i se va şterge niciodată din minte, pentrucă nicio pre- 

judecată contrarie mu o va împiedeca să se fixeze. Apoi, 

- citind vieaţa acestui nebun, va găsi că toate planurile 
lui cele mari l-au făcut să ajungă a fi ucis de o temei; 

  

92) Nota lui: Saltwiărk: Campe observă că el a constatat acceaşi 
impresiune în cel mai mare grad asupra sufletelor încă. nestricate 
făcută prin descrierea descoperirii Americi, : 

93) Cineas, elev al lui Demosthene, grec învățat, ministru al 
regelui Epirului - Pyrrhus..Anecdota amintită aci e cunoscută şi e 
povestită de Plutareh (Vieaţa lui Pyrrhus, cap. XVI). E vorba de 
vestitul rege al Epirului care. a pornit cu oastea contra Romanilor . 
şi a dobândit victorii, însă nu sa putut folosi de ele din pricină 
că pierduse mulţi soldaţi. De aci expresia Victoire â' la Pyrrhus; 
adică victorie pe care o plăteşti prea scump. 

5
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în loc să admire acest pretins eroism, €l.va vedea în. 
toate întreprinderile acestui mare căpitan, în toate in- 

„trigile acestui mare om politic, numai miște paşi spre: 
acea nenorocită bucată -de ţiglă care trebuia să puie ca- 
păt vieţii lui şi proiectelor lui, printr . moarte Tuşi- 

noasă 24), - 
"123. Dar nu toți cuceritorii au fost omoriţi; nu toţi 

uzurpatorii au fost: întrânţi în întreprinderile lor; mulţi . - 
chiar vor: părea fericiți pentru' spiritele vulgare. Acela 
însă care mu se ia după aparenţe şi judecă fericirea * ome- - 
nească după starea sufletului, acela îi va vedea nenorociţi. 
chiar în izbânda. lor, va vedea cum: dorințele şi grijile 
cari îi rod se măresc cu cât e imai' mare succesul, îi va. - 
vedea cum aleargă, rupți de oboseală, fără a putea să 
ajungă vreodată la ţintă, îi va vedea ca pe acei călători 

„mepricepuţi cari: se sue pentru prima dată pe Alpi şi, la .:- 
- fiecare urcuș, cred că-i. vor trece, dar. când ajung în vârf, 
văd cu descurajare că au 'un 'urcuș şi mai mare înaintea lor. 

124. August, dupăce supusese pe concetățenii săi şi 
„sdrobise pe toţi protivnicii,. a stăpânit, în vreme de 40 

de âni, cel mai. mare imperiu ce a existat vreodată. 

“Această putere nemărginită l-a împiedecat oare de a se 
da cu capul de: -păreți şi- de a face să răsune palatul de 
țipetele sale, cerând lui Varus legiunile pierdute? 9%). Chiar 

dacă ar fi învins pe toți duşmanii, la ce i-ar fi slujit 
„ toate triumiurile, când necazuri de toate felurile se iveau 
„necontenit în juru-i, când prietenii cei.mai iubiţi voiau 

să-l ucidă Și când tera silit să plângă rușinea sau moartea 

94) Moartea lui Pyrrhus povestită de. Plutarch (Nicaţa . lui P. 
cap. XLV). In. timpul unei lupte în orașul Argos, - fugind, îu lovit 
de o lance; se întoarse repede să vază cine l-a lovit. Era un tânăr, 
fiul unei femei care sta, împreună cu altele, pe casă şi se uita. Fei 
imeia . văzând că fiul «i va putea fi lovit de călărețul acela (pe 
care nu-l cunoștea) luă o bucată de țiglă de pe acoperiș, o svârli în 
capul lui Pyrrhus și-i rupse şira spinării. 

95) Varus, general al Tii August, a pierit înbro luptă în contra 

Germanilor, împreună cu trei legiuni, Legenda zice că August, în 
nopţile sale de insomnie, ţipa: „Varus, dă-mi legiunile!
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“celor mai apropiaţi de el? Nenorocitul! a voit să câr- 
muească lumea și nu şi-a putut cârmui casa. Ce a urmat 
din această nepricepere? A văzut pe nepotul său, pe fiul 
său adopliv, pe ginerele său pierind în floarea vârstei; 
un alt nepot a fost silit să mănânce umplutura. saltelei 
ca să-şi- mai prelungească nenorocita-i vieaţă cu câteva . 
ceasuri; fiică-sa şi nepoată;sa, dupăce l-au necinstit cu 
purtarea lor, muriră: una de lipsă şi de foame într'o in- 
sulă pustie, alta în închisoare, ucisă de un arcaș. August 
însuşi, însfârşit, -cea din urmă rămășiță a nenorocitei 
sale familii, fu silit de către chiar a lui soție să lase ca. 
moştenitor. un monstru 3%). Iată ce soartă a avut acest 
stăpân al lumii, a cărui glorie i-au cântat-o poeţii şi a 

„cărui fericire i-au pizmuit-o urmaşii 97). Sar putea crede 
că măcar unul din admiratorii lui ar.voi să le aibă, 
plătindu-le cu acelaşi preţ?%5).. 

96) E vorba de 7iberiu,-al doilea împărat roman, vestit prin 
cruzimile sale, Era fiul Liviei, soția lui August. | e 

97) Aluzie la obiceiul ce se luase la Roma ca, la urcarea pe tron 
a unui împărat, să i se ureze astfel: „să fii mai fericit decat August; 
mai bun decât Traian!” | : 

98) - Faptele la cari face aluziune în acest paragrai sunt po- 
vestite de autorii latini şi confirmate de cercetările moderne. Gă- 

. sim numai câteva erori de date, 
- Octavian August (63 în. de Hr.—14 după Hr.) întemeietorul 

" imperiului roman, sa căsătorit întiiu cu Claudia apoi cu Scri- 
bonia, cu care a avut o fiică Iulia, în fine cu Livia. Livia era mă4 
Titată şi avea un fiu Tiberiu; sa despărţit de bărbat şi la trei lunj 
după căsătoria cu August a născut pe al doilea copil: Drusus. 
Pe Pe acesta l-a adoptat August şi el este cel pomenit de Rousseau 
și care a murit în vârstă de 29 de ani, după ce se „dislinsese ca 
militar, „- 

Iulia, fata lui, a fost căsătorită de trei ori: cu Marcelus, care 
a murit; cu Vipsanius Agrippa, care asemenea a murit (pe el îl po- 
imeneşte Rousseau) şi cu care a avut 5 copii; în fine cu Tiberiu, 
fiul soției a treia a tatălui său. Purtarea ci a fost foarte urilă; 
de aceea bărbatul ei al treilea a părăsit-o şi, pentrucă nu se putea 

“împotrivi marelui împărat, socru și tată vitreg, a trăit exilat 7 ani 
în insula Rodos. Dintre, cei 5 copii, primii au fost băieţi şi au murit 
amândoi tineri: Caius Caesar (20 în. Hr.—4 după Ir.) şi Lucius Caesar 
(17 în. de Hr.—2 după Hn.). (La unul din aceştia face aluzie Rous- 
seau). Al treilea copil a fost o fată, tot /ulia numită, care s'a măritat 

-
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125. Am luat ca pildă ambiția; dar oricare din 
pasiunile -omeneşti poate să dea lecţiuni asemănătoare, 

„când vrei să studiezi istoria ca să te cunoşti pe tine în- 
suți şi ca să te faci înțelept pe socoteala morţilor. Nu 
e deparie timpul când vieaţa lui Antoniu) va da tâ- 
nărului o învăţătură mai apropiată decât a lui August. 
Emil nu se va recunoaşte nici de cum pe sine în obiec- 

tele ciudate ce se vor înfățișa privirilor lui în timpul stu- 

diilor celor noi; dar va ști din vreme să îndepărteze 
iluzia pasiunilor, înainte de nașterea lor; şi, văzând că 
în toate timpurile ele au orbit pe oameni, va cunoaşte 
chipul cum l-ar putea orbi şi-pe el, dacă vreodată sar 
lăsa în: prada lor1%). Știu că aceste lecţiuni nu sunt 
bine potrivite pentru el; poate că, la nevoie, vor:fi târzii, 

„neîndestulătoare; dar aduceţi-vă pă aminle că nu acestea 
am voit să le scot din “ studiul "meu 101). Incepându-l, 
aveam alt scop; desigur, dacă acest obiect va îi rău 

a va îi a profesorului. 
126./) Gândiţi-vă că, îndată ce sa desvoltat amorul 
sWl, eul apare în tot minutul și niciodată tânărul 

nu poate observa pe alţii fără să se compare cu ei. E 

    

cu. L. Emilius Paulus, dar a avut o purtăre tot aşa de rea ca a 
“mamei sale şi a fost gonită. . 

Faptele acestor două femei au amărit foarte mult pe August. 
„Si-a mărturisit rușinea printrun memoriu adresat Senatului şi pe: 

vinovate le-a exilat în niște insule, unde au murit: dar după moartea 
lui: Tot asemenea după moartea lui s'a petrecut faptul cu Drusus, cel 
care a mâncat paiele saltelei. Aci este eroarea mai evidentă de dată, 
căci moartea acestuia sa întâmplat în anul 33 după Hr. și pe- 

. deapsa i-a fost dictată nu de August, ci de Tiberiu, urmașul său 
99) In întâmplarea cu Cleopatra. Aceasta se va pulea utiliza 

când se va vorbi tânărului despre raporturile sexuale, (Nota autorului). 
100) Im ediţiile ulterioare anului 1801 figurează sub acest 

pasagiu nola următoare care sa găsit întrun manuscris: Numai pre- 
judecăţile produc în sufletele noastre înflăcărarea pasiunilor. Cino 
vede numai ceeace este, și judecă numai ceeace cunoaşte, nu poate îi 
târât de pasiuni, Erorile judecății noasire . Produc furia dorințelor 

noastre, 

101) Vezi $ 97 din aceeaşi carle. - - 

A
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interesant deci. să ştim în, ce loc se va. aşeza printre 
semenii săi, după ce-i va fi examinat102).: După chipul 

„cum deprindeți pe tineri să citească istoria, „văz că-i 
puneţi. în locul tuturor persoanelor. din trecut,. făcându-i 
pe rând Cicerone, Traian, Alexandru, că-i descurajaţi 
când se coboară în ei înşişi, că-i siliți să le pară rău de 
a fi ceeace sunt. Recunosc că această metodă are oarecari 

„foloase; pentru Emil al meu lucrul stă altfel: dacă o sin- 
gură dată, în cursul studiilor sale, ar. dori să fie altul 

“decât el însuşi, fie chiar Socrat ori Caton 103), aş socoti 
totul pierdut, căci acel care începe a se înstrăina de sine, 
ajunge să se lite cu desăvârșire. | 
„127. Nu filozofii 'cunosc mai bine pe oameni, căci 

îi văd numai prin prejudecățile tilozotiei şi nicio îndelet- 
nicire nu dă atâtea prejudecăţi. Un sălbatec ne! judecă 
mai sănătos decât un filozof. Acesta își recunoaște viţiile, 
sc indignează de ale noastre şi-şi zice în sine: „Suntem toți 
nişte răi”; celălalt ne privește fără emoțiune şi zice: 
„Sunteţi nebuni”. Are dreptate; căci nimeni nu face riul 
pentr rău. Elevul meu este sălbatecul, cu deosebire că 

- Emil.a cugelat mai mult, a: coniparat mai multe idei, a 
văzut mai deâproape greşelile noastre, de aceea se pă-: 
zeşte mai bine de el însuşi şi judecă numai ce cunoaşte. 

128. Numai pasiunile noastre ne irită în “contra pa- 
siunilor altora. Ura -în potriva .celor răi e pricinuită 
de interesele noastre; dâcă nu ne-ar face-nouă rău, am 
simţi pentru dânșii, mu ură, ci milă. Răul ce ne fac" nouă 
„cei răi ne silește să uităm răul ce şi-l fac loruşi. Lesne - 
le-am ierta viţiile, dacă am putea cunoaşte cum îi pe-. 
depseşte propriul lor suflet. Simţim ofensa, dar nu vedem 

"pedeapsa; îoloasele sunt văzute, dar răsplata este lăun- 
trică. Cel care crede-că se folosește de fructul vițiilor 
sale, e tot așa de chinuit ca şi cum mar fi izbutit; ținta 

  

7 „+ 102) Vezi $ 94 din: aceeaşi carte - : 
103) Socrat ori Caton: adică om foarle învățat sau om foarte 

virtuos. Catone a devenit sinonim cu: om care practică şi cere a 
se practica moralitatea, i
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este schimbată, dar îngrijorarea este aceeaşi; degeaba îşi 

arată triumtul şi-și ascund sufletul, căci purtarea lor îl 
scoate la lumină; dar, ca să-l vedeţi, trebue ca sufletul vo- 
stru să nu fie la îel cu al lor. 

129. Pasiunile pe cari le împărtăşim ne amăgesc; cele 
cari ne lovesc interesele ne revoltă şi — tocmai printr'o 
inconsecvență pe care o provoacă ele — criticăm la alţii 
ceeace am voi să imităm. Aversiunea şi iluziunea sunt 
fireşti. când «şti silit să suferi din partea altuia răul pe 

care l-am face şi noi, dacă am fi în locul lui. 
130. Ce ar trebui, deci, pentru ca să observăm bine 

pe oameni? Un deosebit interes de a-i cunoaşte, o mare. 
imparţialitate pentru a-i judeca, o inimă destul de simţi- 
toare ca să înțelegem toate pasiunile ' omenești, dar 
destul de liniştită ca să nu le. simțim. Acum, este cel 
mai potrivit moment al vieţii pentru studiul acesta şi a- 

cest moment l-am ales pentru Emil; mai înainte, oamenii 
i-ar “fi fost străini, mai târziu, ar fi fost la fel cu ci. El 

vede jocul opiniei lumii, dar nu e stăpânit de ca; el cu- 
noașşte efectul pasiunilor, dar sufletul nu-i e turburat de 
ele. E om, se interesează de semenii săi; e drept, judecă 
pe egalii săi. Fireşte, dacă-i judecă bine, mu va voi 
să fie în locul niciunuia, căci ţinta vieţii lor chinuite e 
fixată de prejudecăţi pe cari el nu le are şi de aceea o 
socoteşte că nu există. El. poate să dobândească orice 

“dorește. Nu atârnă de nimeni, căci e îndestulător singur - 
pentru sine. şi n'are prejudecăţi. Are braţe, e sănătos 104), şi 

"modest; are trebuințe puţine şi le poate îndestula. Crescut 
în cea mai deplină libertate, cea mai mare nenorocire pe 

care o poate concepe este robia. El va plânge pe:neno- 

rociţii regi. cari poruncesc tuturor şi sunt robii tuturor;. 
va plânge pe îalşii înţelepţi încăluşaţi de zadarnica lor 
reputaţie; va plânge pe bogaţii martiri ai -luxului lor; 

104) Cred — zice autorul în notă — că am dreptul să număr 
sănătatea printre foloasele pe cari i le-a dat educaţia sa ori, mai bine 

printre darurile naturii pe cari educaţiunea i le-a conservat,
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va plânge pe cei ce-şi: trec vieaţa în desfătări: şi se: plicti= 
“sesc necontenit ca să pară că îşi satisfac plăcerile.. Va 
plânge chiar pe dușmanul ce-i va face rău, căci, în rău- 
“tatea lui, Emil va vedea mizeria lui: morală. Işi va zice: 
„Acest om, silindu-se să mă vatăme, şi-a înstrăinat liber=- 
“tatea, făcând ca soarta lui să atârne de a mea”, 

131. Incă un pas şi ajungem la: țintă. Amorul propriu 
este un: instrument folositor, dar primejdios; “adesea el 
„rănește mâna. care:l întrebuințează şi rar face bine fără 
a face rău. Emil, observând locul ce ocupă “între oameni 
şi socotindu-se bineg Aşezat, va fi ispitit să atribue rațiunii 
sale opera rațiunii . tale şi să crează că lui singur îşi da- 
torește fericirea.: Işi va zice: „Eu sunt înțelept, oamenii 
sunt nebuni”. Plângându-i, îi va dispreţui; socotindu-se 
fericit, se va prețui mai mult; - : simțindu-se mai fericit. . - 
decât ei, se va socoti mai vrednic de a îi fericit. „Aceasta; 
este eroarea de care mă tem mai mult, fiindcă e mai 
greu de înlătarat, Dacă ar. rămânea în starea aceasta ar 
arăta că dă câştigat prea. puţin din toată: îngrijirea mea. 
Dacă ar fi să cedez, nu: ştiu dacă naș vrea. mai bine să 
aibă iluzia prejudecăţilor: decât pe a mândriei. 

132. Oamenii superiori nu se înşcală asupra valorii 
lor; o văd, o simt Şi totuşi sunt; modeşti. Cu cât au mai 
multe. calităţi, cu atât îşi cunosc -mai multe lipsuri. Mai 
puțin se îngâmiă de superioritatea lor asupra noastră 
şi mai mult îi umileşte sentimentul mizeriei: lor. Stăpâni 
pe asemenea preţioase î însușiri, bunul lor simţ îi împiedecă 
a se lăuda -cu un dar pe care nu şi l-au dăruit ci. Omul | 
bun poate fi mândru de virtutea sa;: pentrucă e'a sa; dar 
omul de spirit.de ce să fie mândru? Ce a făcut Raciiie 
ca să nu fie Pradon? Ce a făcut: Boileau ca să nu ie 
Cotin?105). 

  

105) J. Racine, celebrul dramaturg francez (1639-1699), au- 
torl atâtor tragedii vestite şi traduse în, toate limbile culte. 

Pradon, poet francez (1!632—1698), care a lăsat scrieri de o 
mică valoare, În vremea vieţii lui a avut un moment de celebritate, 
când, inimicii lui Racine au ajutat să se reprezinte o lragedie Phedre 

, | /
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„138. Aci-este cu totul altceva, Să rămânem însă la 

starea obișnuită a lucrurilor. N'am presupus nici că e- 
levul meu este un geniu, nici că este limitat. L-am ales 
printre spiritele mijlocii, ca să arăt ce putere are educa- 

țiunea asupra omului. Cazurile rare sunt afară din re= - 
gule 106). Când deci Emil, ca efect al îngrijirilor mele, 
găseşte că e mai buri decât al celorlalți felul lui de a i, 
de a vedea, de a simți, are firește, dreptate; când însă, 
din pricina aceasta, crede că are în firea sa ceva superior 

și că naşterea sa a fost mai fericită decât a altora, a- 
tunci greşeşte. Trebue să-l readuc -la realitate sau mai 
bine să previu greşeala, ca nu cumva să nu fie apoi prea | 
târziu pentru a o înlătura, 

134. 'Toate nebuniile unui om care nu e nebun: 
se pot vindeca, afară de: vanitate; pe aceasta numai 'ex- 

perienţa o poate îndrepta, dacă admiţi că există îndrep- 

tare; cel puţin, când e abia născut, o poţi împiedica 
de a se mări. Nu-ţi pierde deci vremea cu raționamente 

ca să convingi pe adolescent că e om ca toți oamenii şi 

supus acelorași slăbiciuni: ori fă-l să o simtă ori n'o-va. 
înțelege niciodată. Am aci încă o. excepţie la regulele 
date de mine: să expun cu voință, pe elevul meu la toate 
întâmplările cari îi vor dovedi că nu e mai înţelept decât 
noi. Intâmplarea cu scamatorul 107) se va repeta în o mie 
de chipuri: aş lăsa pe lingușitor să-și bată joc de «l; dacă 
mişte smintiţi l-ar târî în vre-o extravaganţă, l-aş lăsa 

  

să se primejduiască; dacă nişte pungaşi Sar pune să: 

a lui,; puţin -timp după tragedia lui Racine, Mai târziu a rămas uitat 
şi se citează numai pentru a se aminti faptul că odată a putut, să 
fie pus alături de Racine, 

Boileau, poet și critic francez (1636-1711), autorul satirelor 
și Artei poelice. El a vorbit în unele pasaşii despre Abatele Ch, . . 
Cotin, poet francez (11001—1682), Acesta a scris mult, dar. lucrări 

„„de puţină valoare, L-a criticat sever Boileau şi prin aczasta a făcut 
ca publicul să nu-i recunoască nici meritele. câte le avea în realitate, 
Aci autorul îl ia ca tipul scriitorului mediocru, 

1:06) “Sallwurk trimite la Cartea I, Ş 82. 
107) Cartea III $ 38. 

|
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joace cu cl, l-aş lăsa să fic înşelat108); aş lăsa să-l ame- - 
țească, să-l jumulească, să-l îure şi, când, lăsându-l fără 
niciun ban, ar râde de el, eu le-aş mulțumi: faţă de dânsul 
pentru, lecţiile .ce au binevoit să-i dea. Singurele curse - 
de care l-aş păzi cu toată grija ar: fi ale femeilor stricate. 
Un singur lucru aș face pentru a-i îndulci loviturile: aş 

împărtăşi cu el toate primejdiile la 'cari l-aş expune şi . 
toate afronturile pe cari 'l-aş lăsa să le primească. Aş 
îndura totul tăcând, fără să mă plâng, fără să-l țiu de rău, 
fără să-i zic vreo dată un singur cuvânt, şi, fiți sigiiri că, 
păstrând eu necontenit această discreţiune, el va fi mai 

impresionat de ceeace a.văzut că sulfer eu pentru dânsul 
decât de ceeace va îi suferit el. . 

135. Nu mă pot împiedica de'a observa falsa se- 
riozitate a guvernorilor cari voiesc, ca nişte proşti, să se 

- arate înţelepţi şi pentru aceasta „înjosesc. pe elevii lor, se 
prefac a-i. socoti tot mereu copii şi a căuta să se deo- 

sebească de ci în toate câte îi îndeamriă să facă. Im'loc 
să înjosiţi astfel tânărul lor curaj, nu cruţați nimic pen- 
tru a le înălța sufletul; faceţi-i egalii voştri, pentru ca 
să ajungă a fi egali în adevăr; iar, dacă nu pot încă să se 
ridice până la voi, coborâţi-vă la dânşii, fără ruşine, fără: 
grijă: Gândiţi că cinstea voastră nu mai e în voi, ci în 

elevul vostru. Impărtăşiţi-i areşelile pentru ca să-l îndrep- 
. 

  

108) Nota autorului (cd. Amsterdam): De altfel elevul. nostru 
va fi puţin expus să cază în această cursă, căci are destule distracţii, 
vieaţa - nu-l plictiseşte şi înţelege puțin rostul banului. Cele două 
mobile ci cari se conduc copiii fiind interesul și vanitatea, toc- 
mai aceste două servese mai târziu femeilor stricate şi escrocilor 
ca să puie mâna pe ei, Când vedeţi cum li se ațâță lăcomia :prin 
premii şi prin recompense, când vedeţi cum îi aplaudă la 10 ani 
într'o solemnitate publică la şcoală, înțelegeţi cum la 20. de ani îşi 
vor lăsa punga întrun tripou şi sănătatea într'un bordel, Aş face: 
prinsoare că premiantul clasei va deveni cel mai jucător şi cel 

„mai stricat, Mijloacele cari nu. s'au întrebuințat de loc faţă de copil 
nu pot să aibă prea mare putere față de tânăr. Aduceţi-vă aminte 
că preocuparea mea slatornică este în această lucrare să privesc 

- XYucrurile din partea cea mai rea. Caut întâiu să provin viţiul; apoi. 
îl presupun existent. pentru ca să-l vindec. | | ,
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taţi; luaţi asupra voastră rușinea lui pentruca să-l feriți 
pe el. Faceţi ca acel viteaz Roman, care, văzând că. Oşi 
tirea sa fuge și nu poate s'o ţină pe loc; porni şi cl la 
fugă în. fruntea soldaţilor, strigând: „Na fug, ci urmează 
pe căpilanul lor”'1%). A fost oare desonorat pentru a-.. 
ceasta? Nicidecum: jertfindu-și astfel gloria, şi-a mărit-o. 
Conştiinţa. datoriei frumuseţea virtuţii ne trag fără voia 
moaslră” şi răstoarnă nebunele noastre. prejudecăţi. Dacă, 
îndeplinindu-mi slujba lângă Emil, aş primi dela” cineva 
o palmă, în loc să mă răsbun, m'aş lăuda pretutindeni şi 

„nu cred că sar găsi în lume un om aşa de prost ca să 
nu mă respecte mai multi). o. : 

136. Nu urmează de aci ca elevul să creadă că su- 
vernorul său. ştie tot aşa de puţine lucruri ca dânsul nici 
că poate fi leșne înșelat. Asemenea opinie € bună pentru 
un copil care nu e în stare să observe și să compare şi 
care, voind să fie toată lumea la porunca lui, nu se 
încrede decât în aceia cari ştiu să tie în adevăr. Un tânăr 
însă, de vârsta lui Emil şi cu judecată ca “cl, nu mai - 
poate fi atât de prost ca să se înșele şi ar fi rău dacă 
sar putea înșela. Increderea pe care trebue so aibă în 
guvernorul său e de un alt fel: ea se întemeiază pe auto- 
ritatea raţiunii, pe superioritatea cunoștințelor, pe. aju- 
toarele pe cari el le “poate pricepe și al căror. îolos îl 
poate. simţi. O lungă experienţă i-a dovedit că este iubit 
de guvernorul său, că acest guvernor este om înțelept 
şi luminat, care-i vrea binele şi ştie cum să i-l procure; 
trebue să fie încredinţat că e în interesul său să-i asculta 
sfaturile. Acum dacă guvernorul sar lăsa să fie înşelat 
ca şi elevul, ar pierde dreptul de a îi respectat şi de ai 
da lecţiuni. Pe de altă parte, şi mai puţin se poate ad- 

  

1099) Sallwirk spune că e povestit de Plutareh, Vieaţa lui Ma- 
rius (Faptele însemnate ale Romanilor $ 13) citat şi de . Montaigna 
(cartea I. 41). Petitain zice că acest Roman se numia Catullus 
Luctalius. o Ă . 

110) Nota autorului ed. Geneva:. „APam înșelat, am desco- | 
"perit unu: e d. de Formey”. o !
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mite să bănuiască elevul „că îndrumătorul său îl lasă 
înadins să cază în curse, ba chiar îi întinde curse. Ce 
trebue să facem deci ca să înlăturăm acest îndoit neajuns? 

Să facem ce este mai firesc şi mai bine: să fii'simplu şi 
sincer ca cl; să-l înștiințezi de primejdiile ce-l ameninţă; 

să ile arăţi lămurit ca să le simtă, dar fără exagerare, 
fără supărare, fără pedanterie şi mai ales să nu-i înfăţişezi 
sfaturile tale ca- porunci, afară” de cazul când aceasta 

Sar impune şi când tonul poruncitor âr'fi singur potrivit. 
Dacă vezi că după aceasta se încăpățânează şi o face 
foarte des, atunci nu-i mai spune nimic; lasă-l liber, 
urmează, imitează-l cu bună dispoziţie, cu toată inima; 
petrece şi tu cu cl în toată libertatea, ca şi el, dacă e : 

cu putință. Dacă urmările ar ajunge serioase, eşti acolo 
'ca să le: opreşti şi în vremea aceasta tânărul,- martor al 
prevederii şi al bunătăţii tale, va fi în acelaşi timp. mirat 
de ama şi mişcat de cealaltă. Toate greşelile. lui sunt le- _. 
-gături cu cari poţi să-l opreşti în loc, la trebuință. Arta 
_cea mare a educatorului este să provoace. prilejurile şi 
să-şi potrivească îndemnurile în aşa fel încât să ştie din. 
nainte când va ceda şi când se va. încăpăţâna tânărul, 
pentru ca să-i pregătească totdeauna în juru-i lecţiuni ale 
experienţei fără a-l expune vreodată la primejdii prea mari. 

137. Inştiinţează-l de greşelile lui înainte de a le 
face; după ce a greșit, nu-l ţine de rău: prin aceasta 

numai vei înflăcăra şi vei” răsvrăti” amorul său propriu. O 
lecţiune care, revoltă pe elev nu-i folosește. Nu cunosc 
“nimic mai nepotrivit decât acest cuvânt: îți spusesem “eu 
de mai înainte. Cel mai bun mijloc de a-l face să-şi 
aducă aminte de ce. i-ai spus este să te prefaci că ai uitati 
Ba chiar, când îl vei vedea rușinat fiindcă nu te-a crezut, 
micşorează-i binişor 'umilinţa prin cuvinte: binevoitoare. 
Desigur că te va iubi mai mult, văzând că te neglijezi 
pe tine pentru el şi, în loc să-l îngenunchi, îl consolezi. 
Dimpotrivă, dacă vei întâmpina mâhnirea lui ținându-l . 
de rău; va începe să te urască şi se va hotări să nu te 

mai asculte, pentru a-ți dovedi că nu prejueşte ca tine 
sfaturile ce-i dai.
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138. Felul acesta de a-l mângâia îi va fi o învăţătură 
şi mai folositoare, pentrucă nu se va feri de ea. Spunându-i 
— Cum cred — că mii de tineri fâc aceleaşi greşeli, îl 
pui la un loc cu ei, îl îndreptezi, făcându-te numai căl 
plângi; fiindcă pentru. cineva care “se preţuește mai mult 
decât ceilalți oameni este o scuză umilitoare consolaţia că 
Sunt și alţii ca el: este ca şi cum ar deciara-că, în cel .. 

"mai bun caz, ceilalţi nu“sunt mai buni decât el. 
> Vremea' greşelilor este vremea fabulelăr, cer- - 
iând E vinovat sub o mască străină, îl instrueşti fără 
sa ofensezi4 Atunci înțelege că apologul 111). nu este o 
minciună, căci își aplică sicşi adevărul ce rezultă din- 

„ tr'însul. Copilul pe care nimeni nu l-a înşelat lăudându-l, 
nu. înțelege nimic din fabula pe care am examinat-o mai 
înainte 112); dar zăpăcitul care a căzut victima unui lin- 
guşitor pricepe de minune-că corbul era sin prost. Astfel, 
cl scoate dintrun fapt o maximă, și experienţa, pe care: 
ar îi uitat-o repede, se întipăreşte prin ajutorul fabulei 
în mintea sa. Orice cunoştinţă morală se poale dobândi 
prin experienţa altuia sau prin a sa proprie. Când ex- - 
perienţa ar fi primejdioasă, n'o va face însuşi, ci va căuta | 

” lecţia în istorie. Când încercarea este fără urmări, e bine 
ca tânărul să. se expună; apoi, prin ajutorul apologului, 
se poi scoate maximele din cazurile particulare pe cari 
le cunoaște. | | | | 
„140. Nu mă gândese totuşi că maximele acestea tre- 
buc să fie desvoltate, ba nici chiar enunțate.. Nu e nimic 
mai zadarnic, mai rău înțeles decât morala prin care se 
Slârşese cea mai mare parte din fabule: par'că această 
morală nu sar cuprinde sau w'ar trebui să reiasă chiar 

„din fabulă în aşa fel ca s'o poată pricepe cititorul! De ce, 
dară, punând la sfârșit această morală, vrei să-i strici 
plăcerea de a o găsi el însuși? Talentul învățătorului 
este să facă pe elev să iubească învățătura. Ca so iu- 
bească, nu trebue să rămâie spiritul lui așa de pasiv la 

  

111) Adică partea narativă a fabulei. Vezi şi $ 135 din cartea II. 
112) Vezi cartea II $. 139, i
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„lot ce-i spui încât să. waibă nimic de făcut pentru a 

te înțelege. Trebue ca amorul propriu al învățătorului 

să nu sugrume niciodată pe al elevului; trebue ca acesta 

să poată zice: pricep, pătrund, lucrez, mă instruesc. Una 

din pricinile cari fac nesuferit pe Pantaloneal comediei 

italiene' este silința ce-şi dă de a'tălmăci pentru spec- 

tatori fleacurile. pe cari ei le înţeleg pe deplin u13). Nu 

vreau ca guvernorul să fie Pantalong nici să ficun autor. 

“Trebuc! iotdeauma să te faci înţeles, dar nu trebue să “spui 

totdeauna tot; cel care spune tot spune puțin, căci la 

urmă nu mai e: ascultat. Ce_însemnează acele patru ver- 

" suri pe-cari “La Fontaine le adaugă la fabula cu broasca, 

aceea câre se umflă?114). [-e teamă că ma fost înţeles? 

Are nevoie, acest pictor mare, să 'scrie numele sub obiec-. 

tele .pe cari le zugrăvește? In loc de a generaliza prin 

aceasta morala sa, o particularizează, o restrânge oare- 

cum “a exemplele citate şi te. împiedecă de a o aplica şi 

113) Pantalon, tip din comedia populară italiană, E un bă- 
trân 'sgârcit,. murdar şi flecar,. > -- 

UL4) La Fontaine 1], 3. Iată această fabulă în traaneerea lui 

G. Asachi. - 

Broasca mică cât un ou, Ş-apoi zice: surioară, 

_A văzut păscând un bou, * Nu-s ca boul bunăoară?.. 
Şi mirându-se prea tare Dar aceasta i-a zis: ba! 

De-o făptură atât de mare, __ Broasca urmând a se-umfla, 

Cugeta car fi noroc__ i Zis-a iar: „la vezi, lelică?” 
Şa familiei lauda, dacă | — „Soro-ţi spun că "eşti tot mică!” 

Ar putea să se prefacă, - — „Oare acuma l-am" ajuns?.. + 

Din mic mare dobitoc! — „Incă mu, i sa răspuns”. 
„ Deci Vambiţie s'aprinde, “Broasca atunci. sa mai umilat! 
Mereu suflă, se întinde, | :Foarte 'așa... cât a crăpat, 

Cele Datru versuri sunt: „i | i 

Lumea € plină de oameni ce nu sunt mai înţelepţi decât proasea- 

Toţi burghezii vor să aibe case ca nobilii cei mari; 

Orice prinţişor are ambasadori; 

Orice marchiz vrea să aibă paşi. 

„ -” Observaţia lui „Rousseau e foarte justă in ce priveşte aceste . 

versuri, ei .
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altora. Aș dori ca, înainte de a pune în mâna unui tânăr 
fabulele acestui autor fără păreche, să se şteargă toate 
concluziunile prin cari se sileşte a aplica ceeace a spus 
mai înainte pe cât de- lămurit pe atât de plăcut. Dacă 
elevul tău înţelege fabula numai cu ajutorul explicaţiei, 
îii sigur că n'o ya înţelege nici cu ea. ini | 

141. Ar mai trebui încă să aşezim aceste fabule într”o 
rânduială mai didactică şi mai conformă cu progresele 
sentimentelor și cunoştinţelor tânărului adolescent. Poate 
să fie ceva mai puțin raţional decât să urmezi întocmai 
ordinea din carte fără să ţii socoteală de trebuință sau. 
de ocazie? Intâiu Corbul, apoi Greerele 115), apoi Broasca, 
apoi Cei doi calâri116), etc. Imi stau pe inimă Cei doi 

“calâri, fiindcă îmi aduc aminte că am văzut un copil pe 
care îl pregăteau pentru finanțe şi pe care îl ameţeau cu 
cariera pe care avea so. îmbrățişeze, l-am văzut citind 
această fabulă, învățând-o, recitând-o şi iarăşi recitând-o 
de o sută de ori fără să scoață vreodată cea mai mică 

  

115) Formey observase că Rousseau a greşit și deaceea în 
edițiunea din Geneva ca şi în cele ulterioare el recunoaşie în notă 
greşala, însă în text lasă tot așa. Aceasta o face, cum observă Pe- 
titain, spre a scoate în evidenţă copilăria observaţiei lui Formey.. 

- 116) Iată, în traducerea lui Asachi, fabula Cei doi catari, 
Doi catâri călătoreau 
Şimn desagii lor duceau: 
Unul ceapă de câmpie, .! 
Altul bani de Vistorie. 
Cest. din urmă îngâmfat 
Că-i de aur încărcat 
Chiar de şeile-i apasă, 
Nu vrea sarcina s'o lasc. 
Mândru calcă parcă-i leu, 

“Și suna un zurgălău, 
Când deodată din tufari, 
Ese o ceată de tâlhari, 
Toţi la cel calâr dau busrgeă 
Ce ducea de aur sumă. 
De urechi îl prind, de coamă, 
Incât. bietul, gemând. foarte, 
Zice: Oare asta-i soarta 

Care mi s'a juruit, - 
Pe ăst drum când ma pornit? 

“AL meu soţ ce cară ceapa, 
Fericit de daună scapă, 
Dar eu îfăr' de-ajulor 
In Dbătae — aleu — mor! 
Iar catârul celălalt 

Zis-a: vere! totdeauna 
- Pe copacul mai înalt 
Darmă repede furtuna; 
De-ai fi şerb la un cepar, 
lar nu casă de dinar, 
La os teafăr şi la piele 
N'ai păţi aceste rele, 
Când eu în săracul train 
Voi să pasc în pace scaiuf, -
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obiecţie împotriva meseriei cărcia era destinat. Nu numai 
că mam văzut niciodată vreun copil care: să facă vre-o: 
aplicaţie serioasă a fabulelor -pe cari le învaţă, dar mam 

văzut miciodată pe cineva care să caute a-i pune să facă o 
asemenea aplicaţie. Pretextul acestui studiu este învă- 
țătura morală; dar adevăratul scop al mamei şi al copi- 

-lului este numai să atragă asupra.lui atențiunea societăţii “ 
în timpul cât el: recită fabulele; de accea le și uită el: 
pe toate când se face marc, când, adică, nu mai e vorba. 
să le recite, ci să se folosească de ele. Incăodată: numai 

oamenii 111) se pot instrui citind fabule şi acum este timpul 

ca să înceapă şi Emil. 
142: Arăt de deparie, căci nici cu nu vreau să spun 

totulii8), căile cari .ne împiedecă, de a găsi pe cea bună, 
pentru ca astfel să învăţăm a ne feri de ele. Cred că um 
mând pe cea însemnată de mihe cievul vostru va dobândi - 
cunoştinţe despre oameni şi despre sine însuși cu cel mai 

mic. preț posibil; că îl veţi putea face 'să privească jocul 
norocului fără a pismui pe cei aleşi şi să fie mulțumit 
de el însuşi fără a se crede mai înţelept decât ceilalți. Ai 
început făcându-l actor, pentru ca să-l faci spectator; 

acum trebue să închei tot. așa, căci din sală vezi obiec- 
tele cum par, iar de pe scenă. le vezi cum sunt. Ca să 

îmbrăţişezi cu privirea lotul, trebue să te aşezi mai de- 

“parte; ca să vezi amănuniele trebue să te “apropii. Dar 
în ce fel un tânăr va intra în afacerile lumii? ce drept 

are el să fie iniţiat în aceste taine întunecoase? Interesele 

vârstei sale se mărginesc la glume vesele; el nu are alt 
ceva decât pe sine însuşi; e ca şi cum mar avea nimic. 
Omul este marfa cea mai proastă şi, printre. importan=- 

” tele noastre drepturi de proprietate, acela asupra persoanei 
noastre e cel mai mic din toate. |, 

143. In vârsta: când se poate desvolta cea mai mare 

aclivitate, tinerii sunt mărginiți la . studii cu totul teo- 

retice, apoi, fără cea mai mică experienţă, sunt aruncaţi 

417) Adică: nu copiii. , , ; 

118) Vezi $ 140, a
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deodată în lume şi în afaceri. Cred că, prin aceasta, se 
nesocoleşie şi raţiunea şi matura; de aceea nu mă mir că 
așa de puţini oameni ştiu cum să se poarte.. Pe temeiul 
căroi „ciudate judecăţi, sunlem puși să învăţăm Alle Lu 
criiri_ nefolositoare, pe când _ aria de a lucra nu se ține 
în socoleală? Pretind că ne formează pentru societate 
ŞI ne instruesc ca şi cum fiecare dintre noi ar avea să-şi - 
„Petreacă viaţa cugetând singur în odăița lui sau vor- 
bind despre chestiuni felurite cu oameni indiferenți. Cre-: 
deți că învățați pe copiii voştri să trăiască, dacă-i în- 
vățaji câteva întorsături ale corpului și câteva formule 
de cuvinte, cari nu însemnează nimic. Și eu am învăţat 
pe. Emil al meu să. trăiască; învățându-l să trăiască cu 
el însuși; ba mai mult, l-ani învăţat să ştie a-și câştiga 
„pâinea. Dar aceasta nu e destul. Ca să irăeşti în lume, 
trebue să știi să te înţelegi cu oamenii, trebue să cu- 
noști imstrumentele--cu_cari__îi. poţi stăpâni; trebue să 
socotești acțiunea şi reacţiunea interesului particular în 
societatea civilă şi să prevezi aşa de bine întâmplările 
încât numai rar să fii înșelat în întreprinderile tale sau cel 
puţin să-ţi iei totdeauna garanţiile cele mai bune pentru 
a izbuti. Legile nu dau voie tinerilor să-şi vadă de afa- 
cerile lor și să dispună: de averea lor. Aceste precauţiuni 
însă mu le slujesc la nimic, dacă nu dobândesc niciun 
fel de experienţă, până la. vârsta legiuită. -Prin aștep- 
iarea aceasta ei nu câștigă nimic şi la 25 de ani sunt 
tot așa de mnepregătiți ca la 15. Fără îndoială, trebue 
să împiedici pe un tânăr orbit de ignoranță său târit 
de patimi, să-şi facă rău; dar la orice vârstă este per- 
mis să fii binefăcător; la orice vârstă poți să protejezi, 
supraveghiat de un om înțelept, pe nenorociţii cari au 
nevoie numai de sprijinul. tău. N | 

144. Doicile, mamele ajung de iubesc pe copii din_ 
- pricina îngrijirii ce le-o dau. Practica virtuţilor sociale 
„sădeşte în fundul sufletului iubirea de oameni; făcând 
binele, devii bun; nu ştiu alt mijloc-mai sigur. Pune pe 
elevul lău să săvârșească toate acţiunile bune ce-i sunt 
la îndemână; să se intereseze totdeauna de cei săraci; Să-i
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ajule nu numai cu bani, dar şi cu fapte; să-i protejeze, să-i 
servească, să le închine persoana şi: timpul său; să le 

_îacă treburile; nu va putea să aibă în vieaţă o sarcină 
mai nobilă decât aceasta. Astfel, - cei «apăsaţi, pe. cari - 
nimeni nu i-ar fi ascultat, vor dobândi dreptate când 
el o va căuta cu acea stăruință neîntrântă pe care ţi-o 
dă practicarea virtuţii, când va intra, cam cu sila, în 
casele celor mari şi celor bogaţi, când se va duce — 
de va fi nevoie — până-la picioarele tronului, pentru a 
iace să se audă glasul nenorociţilor cărora mizeria le 
închide toate porţile şi cari nu îndrăsnese nici măcar .. 
a sc plânge, de teamă să nu fie pedepsiţi pentru relele 
ce au suferit. . Ea - 

145. Dar face-vom dir Emil un cavaler rătăcitor, un - 
îndreptător de nedreptăţi, un paladin?119). Se va duce ovare 
să se amestece în afacerile publice, să se prezinte ca un 
înțelept care să ceară respectul legilor dela cei puternici, 
dela: magistrați, dela principe, să fie solicitator la judecă- 
torie şi advocat la tribunale? Nu pot răspunde nimic. Nu- 
mele glumeţe şi ridicole nu schimbă micidecum- natura lu- 
căurilor. Va face tot ce ştie că este folositor şi bun. Nu va 
face nimic mai mult şi ştie că mu poate să fie, din parte-i, 
folositor şi bun ceeace nu se potrivește cu vârsta sa. Ştie 
că prima sa. datorie este faţă de sine însuşi; că tinerii 

„trebue să se ferească pe -ei înşişi, să fie cu băgare de . 
scamă în purtarea lor, respectuoși faţă cu cei mai vârst- 

"nici, rezervaţi în vorbă, modești în lucrurile indiferente, 
dar îndrumați în a face binele şi curagioşi în a! spune 
adevărul. Așa erau acei Romani vestiți cari, înainte de 

„a fi primiţi în slujbele publice, îşi petreceau tinereţea mur- 
mărind crimele, apărând pe nevinovaţi, fără alt interes 
decât acela de a se instrui, servind justiţia şi susținând bu- 
nele moravuri. - E | , ă 

146. Lui Emi! nu-i place nici sgomotul, nici certurile, 

  

| 119) Paladini se numiau cavalerii cari însoțeau pe Carol cel . 
Mare; apoi s'a dat acest nume și altor cavaleri ce se făceau vestiți 
sau umblau după isprăvi vitejeşti, 

+
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nici între oameni120), ba nici între animale. Niciodată 
el ma zgândărit doi câini ca să se bată, niciodată n'a 

asmuţi! un câine să alerge după pisică. Acest spirit pașnic 
este un efect al educaţiei sale care nu i-a aţâţat amorul 
propriu şi nu l-a făcut un încrezut; de aceea el nu caută 
plăceri în apăsarea şi în nenorocirea altora. Sufere când 

vede suferința. Aceasta e un sentiment firesc. Inima unui 
“tânăr se împietreşte şi simte plăcere la: suferința unei 
fiinţe simţitoare, numai atunci când vanitatea lui îl face 
să se considere ca fiind lipsit de suferințe asemănătoare 

120) Aci o lungă notă a autorului. „Dar dacă cineva îi caulă 
ceariă, cum să se poarte? Răspund că nu va avea niciodată ceartă, 

“că nu va ajunge niciodată să aibă. Dar, se va zice însă: cine poale 

să jie totdeauna sculit de o palmă sau de-o desminţire din partea 

unui brulal, unui beţiv sau a unui pungaș îndrăsneț care, pentru a-și. - 

jace plăcerea să omoare pe cineva, începe prin a-l desonora? 

Aceasta e altceva. Nu trebue ca onoarea şi vicața cetăţenilor să fie 
expusă bunului plac al unui brutal, al unui beţiv, al unui pungaș 
îndrăsneţ şi nu se poate cineva feri de o asemenea întâmplare cum 
nu se poate feri să nu-i cază o cărămidă în cap. Când suferi „o- 
palmă sau o desminţire, suferi urmări sociale pe cari nu le poate 
preveni nicio înţelepciune şi ofensa n'o poate răsbuna nici "un 
tribunal, Neîndestularea legilor în această: privinţă îi. dă toată liber= 
tatea; este singur magistrat şi judecător între el şi cel ce l-a insultat: 
cl singur interpretează şi aplică legea naturii; trebue să-și facă drep- 
tate şi nu poate fi pe pământ un guvern aşa de lipsit 'de judecată în- 
cât să-l pedepsească în. asemenea caz. Nu zic că trebue să se bată 
în duel: aceasta este o exiravaganţă: zic că trebue să-şi facă dreptate 

şi singur are să hotărască. Dacă aş îi rege ori prinţ, m'aş face atâtea, 
ordonanţe în contra duelului, dar afirm că par fi niciodată nici: palme 
“nici desminţiri în statele mele şi aceasta printr'un mijloc foarie simplu, 
fără să se amestece tribunalele, Oricum, Emil ştie, în asemenea caz, 
dreplatea pe care şi-o datorește sieşi şi "exemplul pe care trebue să-l 
dea pentru siguranţa “oamenilor de. onoare. Nu stă în pulerea nici 
a celui mai hotărit om de a împiedica pe cineva să-l insulie, dar 

„îi stă în pulere să-l împiedece de a se lăuda multă vreme că l-a 
“ insultat”. 

G. Petitain spune că nota aceasta a dat naştere la multe critici: 
_nedrepte la adresa -lui Rousseau, Adaugă apoi că Rousseau lămu- 

reşte ideea dintr'însa în scrisoarea către Abatele JM. dela 11 Martie 
1770. Vezi scrisoarea către D'Alembert 1758. ”
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din pricina înţelepciunii ori din pricina superiorității sale. 
Cel care a fost ferit de asemenea pornire a spiritului nu 
va putea să cadă în viţiul ce decurge de aici. Emil iu- 
beşie deci pacea. Imaginea fericirii îl încântă şi, când 
poate ajuta să se producă, are un motiv mai mult de bucu- 
rie. Nam presupus că, văzând oameni nenorociţi, va 
simţi pentru ei numai mila aceea stearpă şi răutăcioasă 
care se mulțumește a plânge relele pe cari le-ar putea 
vindeca. Binefacerea sa activă îi dă curând lumini pe 
cari nu le-ar fi putut dobândi, de ar fi avut o inimă mai 
împietrită sau le-ar fi dobândit mult mai târziu. Dacă 
vede ceartă între camarazii săi, încearcă să-i împace; 
dacă vede oameni trişti, se interesează de pricina întris- 
tării lor; dacă vede că doi oameni se urăsc, vrea să ştie 

„cauza duşmăniei lor; dacă vede pe un om apăsat ge- 
mând de nedreplăţile celui puternic şi celui bogat, caută 
să descopere sub ce uneliiri se ascund nedreptăţile acestea; 
şi, interesându-se de toţi aceşti nenorociţi, nu-i sunt în. 
diferente mijloacele prin cari li sar putea curma suferin. | 
țele. Ce trebue deci să facem noi pentru ca să ne folosim 
de pornirile acestea întrun mod potrivit cu vârsta sa? 
Trebue să punem -rânduială în sforțările şi cunoştinţele 
sale şi să întrebuințăni zelul său pentru ca să le mărim. 

- 147. Nu obosesc repetând: puneţi toate lecţiunile ti- 
nerilor mai bine în acţiuni decât în discursuri: şă nu în- 
veje din cărţi nici un lucru pe care îl pot învăţa din expea 
xiență. E o întreprindere cu totul "extravagantă să-i în- 
veţi a vorbi fără subiect adevărat; să crezi căii poți 

* dace să simtă, pe băncile şcoalei, energia vorbirii . pasioi- 
nate şi toată puterea artei de a convinge, când n'ai int 
teres să convingi pe nimeni. Toate regulele retoricei se 
par vorbe goale pentru cine mare mevoie să le întrebuinţeze 
în. folosul său. Ce-i pasă unui școlar să ştie cum a făcut | 
Anibal pentru ca să hotărască pe soldaţii săi a trece 
Alpii-121). Dacă, în locul acestor cuvântări măreţe, i-ai 

121) Trecerea Alpilor a fost una din operaţiile militare cele 
mai vestite ale antichităţii. Ra
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“spune cum să facă pentru a decide pe director să-i dea. 

vacanţă, fii sigur că va fi mai. băgător de seamă i da. 
regulele tale. .. - - / 

148. Dacă ar fi să învăţ retorica pe un tânăr în. 
care sau desvoltat toate "pasiunile, i-aş prezinta necon- 
tenit obiecte proprii a-i aţâța pasiunile şi aş căuta îm- 
preună cu el în ce-chip trebue să vorbească oamenilor 
pentru. a-i hotări să-i îndeplinească dorinţele. Emil al 

meu însă nu se găseşte într'o situaţie aşa de bună pentru 
arta oratoriei, mărginit aproape la strictul necesar pentru 

“a trăi, el are mai puţin. trebuință de alții decât au alţii 
trebuință de el şi, cavând să le ceară nimic pentru 
sine, lucrurile despre cari vrea să-i convingă, nu-l privesc 
deaproape; pentru ca să-l miște întrun mod deosebit. De. 
aci urmează că în genere el trebue să aibă o vorbire 

simplă şi cu puţine liguri. El vorbeşte de obiceiu în ter-- 
meni proprii şi atât cât trebue pentru a îi înţeles. Intre 
buințează puţine maxime, pentrucă nu a învăţat să-și ge- 

neralizeze ideile ; întrebuinţează puţine figuri, *pentrucă.. 
rar este pasionat. N 

149. Cu toate acestea, el nu este cu totul flegmatic 
şi rece; nici vârsta, nici moravurile, nici gusturile sale 

nu i-o îngădue:: în focul adolescenţei, suflul dătător de 

vieaţă, reţinut şi distilat în sângele său, transportă în 
tânăra sa inimă o căldură care îi strălucește în privire, 

care se simte în cuvinte şi care se vede în acţiunile lui. 
Vorbirea sa începe să aibă accent și câteodată vehe- 
menţă 122). Sentimentul nobil care îl inspiră îi dă putere 
şi îl înalță: pătruns de o adevărată iubire de oameni, «el 
comunică, vorbind, mişcările sufletului său. Sinceritatea 
sa generoasă are ceva mai încântător decât elocvența 

meşteșugită a altora, sau, mai bine zis, el singur esie cu 
adevărat elocvent, fiindcă e destul să arate ce simte pentru - 

ca să comunice aceasta celor cari îl ascultă. 
150. Cu cât mă gândesc mai mult, cu atât văd că, 

punând binefacerea în acţiune și scoțând din izbânzile 

192) V. Cartea II, $ 273. Da
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sau înfrângerile noastre reflecțiuni asupra cauzelor, mai 
toate cunoștințele folositoare se pot cultiva în spiritul 
unui tânăr şi, pe lângă știința adevărată pe care “o poate, 
dobândi. în colegii1%3), va câştiga încă o ştiinţă mai im- 
portantă, care este aplicarea acestor cunoştinţe la trebuin- 
țele "vieţii. Nu e cu putinţă ca, interesându-se de aproape 
de semenii săi, să nu înveţe de timpuriu a-i cunoaște, 
a le preţui acţiunile, gusturile, plăcerile şi a judeca în 
genere după adevărata valoare lucrurile cari ajută sau 
împicdică icricirea oamenilor, mai “mult decât acei cari 
mu se interesează de nimeni şi nu fac nici odată nimic, - 
pentru altul. Cei cari se ocupau numai de afacerile. lor 
devin prea porniţi pentru a putea să judece lucrurile în-, 
„run mod solid. Deprinşi să privească totul din punctul 
lor de vedere şi socotind ideca de bine: şi de rău după 
interesul lor personal, îşi umplu mintea cu o sumă de 
-prejudecăţi vrednice de râs şi, îndată -ce un lucru. le-a 
adus un -cât de mic neajuns, văd că tot universul sa 
întors cu josul în sus. | | | „a 

151. Făcând să treacă. amorul propriu asupra celor- 
lalte fiinţe, îl schimbăm în virtute şi în orice suflet. ome- 
nesc se găseşte rădăcina acestei virtuți. Cu cât obiectul 
îngrijirilor noastre ţine mai puţin de noi, cu atât mai pu- 
țin sc va” amesteca interesul personal. Generalizând acest 
interes, el se face mai echitabil şi dragostea pentru ome- 
mire este, în realitate, dragostea pentru dreptate. Voimi 
deci, ca Emil să iubească adevărul, voim să-l cunoască? 
„In afaceri, să-l depărlăm totdeauna de sine însuşi. Cu; 
cât îşi va închina preocupările pentru fericirea altora, cu 
atât ele vor fi mai luminate şi mai înțelepte, cu atât va şti 
mai bine să deosebească binele de rău. Să nu îngăduim 
însă niciodată să prefere orbeşte pe o persoană în locul. 
alteia pentru simpatii sau pentru prevențiuni neîntemeiate. 
Şi de ce-ar vătăma pe unul ca să ajute pe altul? Nu 
pasă dacă îi cade cuiva mai multă fericire; el vrea numai 

-să contribue la o cât mai deplină fericire'a tuturor; acestai: 

143) Despre Colegii vezi nota dela $ 274 Cartea II.
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este primul interes al înțeleptului, după interesul personal, 
căci fiecare e o parte din :specia sa, nu o parte din alt 

" imdivid. 
152. Pentru ca mila să nu ajungă slăbiciune, trebue 

s'o generalizăm şi s'o întindem asupra întregului neam 0- 
menesc. În acest caz, nu o vom practica decât dacă se po- 
triveşie cu dreptatea, căci, din toate virtuțile, aceea care 

contribue mai mult la binele comun al omenirii este drep- 

tatea. Iţi spune raţiunea, îţi spune iubirea de tine însuţi că 

trebue să-ţi fie milă de neamul nostru mai mult decât de a- 
proapele nostru; iar mila pentru cei răi esie o cruzime 

- faţă de oameni. | - | 
-153. De altiel, trebue să vă aduceţi aminte că toate a- 

ceste mijloace, prin cari arunce — ca să zic astfel — pe elev. 

aîară din sine însuşi, au totdeauna un raport direct cu 
e], nu numai pentrucă-i produc o bucurie lăuntrică, ci şi 

pentrucă, fiind binefăcător pentru alții, munca aceasta 

poartă în ca învățătura ci. - 

154. Intâi am arătat mijloacele; acum arăt etectele. 
Puțin câte puţin, vederi largi i se înfățișează înaintea 
minţii lui; sentimente sublime înăbuşesc în suiletu-i să- 
mânţa pasiunilor mici. O judecată limpede, un raționament 
drept se formează într'însul prin -pornirile lui bine călău- 
zite, prin experienţa care concentrează dorinţele iunui suflet 
imare în hotarele strimte ale posibilului şi care face ca o- 

„mul superior, neputând să ridice pe alții până la sine, ştie 

să se aplece până la ei. Adevăratele principii ale dreptăţii, 

adevăratele modele ale frumosului, toate raporturile mo- 

rale dintre fiinţe, toate ideile de ordine se sapă adânc în 

mintea lui, vede locul fiecărui lucru şi pricina care-l de- 
părtează de acel loc; vede ce poate să producă binele şi 

ce-l poate împiedeca. Fără să fi suferit pasiunile omenești, . 
cunoaşte mișcările lor şi iluziile pe cari le produc. 

155.)Atras de forţa lucrurilor, merg-mereu înnainte, 
fără să impun judecata mea judecății cititorilor. De mult, 

ci mă văd în ţara himerelor; eu îi văd totdeauna în ţara 
prejudecăţilor. De şi mă depărtez așa de mult de opiniu- 
nile vulgare, le am necontenit prezente în minte; le exa- 
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minez, meditez asupra lor, mu pentru a le urma, nici pentru a fugi de ele, ci. pentru a le cântări cu: cân- tarul. rațiunii 124). Decâteori ca îmi, poruncește să le în- lătur, ştiu din experiență că cititorii nu mă vor imita; ştiu că, obişnuiţi să creadă că e cu putință numai ce văd, vor socoti pe tânărul pe care-l întățişez cu, ca o fiinţă în- 
chipuită şi fantastică, pentrucă se deosebeşte de cei cu cari îl compară. Ei mită că şi trebue să se deosebească, fiindcă a tost crescut cu totul în alt fel, a avut cu totul alte senti- mente, și-a dobândit învățătura cu totul în alt chip şi ar 
fi deci cu mult mai de mirare să semene cu ci decât să' 
fie aşa cum mi-l închipuesc cu. Acest tânăr nu este omul 
omului, ci omul naturii 1%5).. Desigur trebue să fie cu totul . 
străin pentru dânşii. NE N 

156. Incepând această scriere, nu înfățişam nimic. 
pe care să nu-l poată vedea toată lumea la fel cu mine, pen= 
trucă plecăm cu toţii din același punct: nâşterea omului; 
cu câi înaintăm însă, eu pentru a cultiva natura, voi pentru a o strica, cu atât me depărtăm unii de alţii. Elevul meu, la şease ani, se deosebea puţin de ai voştri, pe cari mavu- 

- seseţi încă vreme să-i destiguraţi. Acum-nu mai au nimic 
asemănător, şi vârsta omului format,. de care se apropie, 
trebue să-l arate într'o formă: cu totul deosebită, dacă toată“ 
munca mea nu Sa pierdut zadarnic. Cantitatea câştigurilor e poale egală deoparte şi de alta; dar lucrurile câștigate nu 
seamănă nicidecum. Vă miraţi că găsiţi la unu niște sen- 
timente înalte 'din cari nu aflaţi nici sămânță la ceilalţi; 
dar socotiți că aceştia sunt toți filozofi şi teologi, pe când - Emil nu știe nici măcar ce este filozofia şi nici ma auzit vorbindu-se de Dumnezeu. De cc 

-- 157. Dacă deci mi-ar spune cineva că nu există nimic | 
„din ce presupun cu, că tinerii nu sunt aşa, că au cutare sau 
cutare pasiune, că fac aşa şi pe dincolo; ar fi ca şi cum 'ai 

  

12). Vezi $ 159 şi cartea II $ 132, | 125) Sallwărk citează părerea lui Raumer UI p. 958): „Pe- 
dagogul se retrage din ce în ce. Emil o creație a naturii se schimbă 

. întrun misantrop revoluţionar; e Rousseau în persoană sub numele 
lui Emil”, | FI e 1
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zice că. niciun păr nu poate să crească înalt, fiindcă în 
grădinile voastre sunt numai peri pitici.. 

158. Rog pe acești judecători aşa de dispuşi a 'cen- 
sura, să ție socoteală că ştiu tot așa de bine ca dânşii 
ceeace spun &i, că, probabil, am reflectat mai mult timp 
decât ei şi, neavând nici mun interes să-mi impun părerea, 
am dreptul să cer ca să aibă răbdare a cerceta în. ce mă 
înșel. Să examineze bine constituția omului, să urmărească | 

„primele desvoltări ale sufletului în cutare sau cutare împre- 
jurare, ca să vadă cât poate să se deosebească un individ 
de altul prin puterea educaţiunii; apoi să compare educa- 
„Țiunea mea cu urmările pe cari i le presupun şi să spuie 
unde am vaţional, rău. In “acest caz naș avea nimic de . 
răspuns. 

159. Ceeace mă fâce să-mi spun părerile cu 'notă- 
Trire şi cred că. e o scuză pentru aceasta, este faptul că în 
loc să mrmăresc un sistem 1%) raţionez cât se .poate mai 
puţin și mă încred numai în observaţie. Nu mă întemeiez 
pe ce mi-am închipuit, ci pe ceeace am văzut. E adevăral 
că experiențele mele nu lc-am închis între zidurile unui 
oraş nici la un singur fel de oameni, ci am comparat a- 
tâtea categorii sociale şi atâtea popoare câte am putut să 
văd şi să observ în timpul vieţii mele; apoi am dat la o 
parie, ca lucru artificial, tot cecace se găsea la un popor. 
şi nu se găsea la altul, tot ce se întâlnea la o stare socială | 
şi nu se întâlnea la alta şi am socotit că aparţine notăgă- | 
duit omului, ceeace era comun tuturor la orice vârstă, în 
orice slare şi la. orice naţiune. “ , 

160. Urmăriţi acum din. copilărie, după această mc- 
_todă, pe um tânăr, care nu va fi primit o formă parti- 
culară şi va ţinea socoteală cât mai puţin de autoritale şi 
de opiniune şi gândiţi cu care va semăna mai mult: cu 
elevul meu sau cu ai voşiri? Iată, pare-mi-se, cestiunea 
pe care irebue so rezolvii pentru-a şti dacă nam rătăcit. 

161. Cu greu începe omul să cugele; dâr, odată ce a 
început, nu mai încetează. Cine a „cugetat va cugeta tot- 

20 Vezi Ş 155. i 
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deauna; iar inteligenţa, deprinsă odată să reflecteze, nu 
poate să mai stea în nelucrare.. S'ar putea crede, prin 
urmare, „că fac prea mult sau prea puţin, că spiritul Ome- 

„nesc, în mod firesc, nu se deschide aşa de repede şi că 
după ce i-am dat înlesniri pe cari nu le are, îl ţin prea 
“mult timp închis într'un cerc de idei, din care, în realitate, 
„ar îi ieşit. 

„162, Țineţi însă socotsală întâi că, voind să formez. 
pe „omul naturii”, mam înţeles să fac un “sălbatic şi să-l 
arunc în fundul pădurilor. Am voit numai ca el, prins de: 
vârtejul social, să nu se lase târit nici de pasiuni. nici de o-, 
pinia Gamenilor, să vadă cu ochii lui, să simtă cu inima lui, 
să nu-l guvernaze nicio autoritate, afară de Propria sa ra- 
țiune.. În această siluaţie, fireşte, mulțimea de obiecte 
care-l impresionează, sentimentele repetate pe cari le simte, 
diferitele mijloace pentru a-şi îndeplini trebuinţele lui rea- 
le, toate acestea trebue să-i dea multe idei pe cari nu le-ar 
fi avut niciodată sau le-ar îi dobândit mai încet. Progresul 

„firesc a fost iuțit, nu răsturnat. Omul care rămâne stupid 
în pădure devine om cu rațiune şi cu.bun simţ, în oraş, 
dacă va sta aci ca simplu privitor. Nimic nu înțelepțeşta 
mai mult decât nebuniile pe cari le vezi fără să iei parte 
la ele; ba chiar cel ce ia parte la ele se poate instrui, cu 

să nu se lase înşelat și să le judece cum trebue, 
“Gândiţi-vă deasemenea că, mărginiți de facul- 

tățile: n6astre la lucrurile sensibile, nu-avem dispoziţii pen- 
tru noţiunile abstracte ale filozofiei şi ideile curat inte- 

  

lectuale. Ca să ajungem la ele treebue sau să me dos- . 
prindem de trupul de care suntem legaţii aşa de pu- 
ternic sau să mergem din obiect -în obicet. într'un -mod 
gradat şi încet sau în -fine să trecem repede, să iacem 
„a un pas de uriaş, de care copilăria nu este capabilă şi 
peniru care chiar omul format are nevoie de multe trepte 

“ făcule anume pentru el. Cea dintâi ideie “abstractă este 
prima din aceste trepte; dar nu 1 prea văz cum se lucrează 
pentru construirea ei. 

164. Fiinţa ne?nţeleasă care > cuprinde totul, care mişcă 
lumea şi formează lot sistemul fiinţelor nici nu se vede
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cu ochii, nici nu se pipăe cu mâinile, nu se constată cu 
niciunul din simţuri: opera se arată, dar lucrătorul 'se 
ascunde. Nu e puţin lucru să-ți dai seama însfârşit că 
această Fiinţă există; dar când am ajuns ăici, când me 
întrebăm: cine e? unde €? spiritul nostru se turbură, 
se rătăcește şi nu ştim ce să mai gândim 120), 

165. Locke vrea. să începem prin studiul spiritelor 
“Şi să lrecem apoi la al corpurilor :28),. Această metodă: e 
a superstiției, a prejudecăţilor, a erorii, nu -e a raţiunii, 

- nici chiar a naturii bine rânduite; este ca şi cum ai ţinea 
“ochii închişi ca să. te deprinzi a vedea. Trebue să fi stu- 

" diat multă vreme corpurile pentru ca să-ți “faci o ade- 
vărată idee despre ele şi să "bănueşii că, există. Ordinea 
contrarie serveşte la stabilirea materialismului. 

„„. 166. Primele noastre cunoştinţe sunt dobândite prin 
- + Simţuri; de' aceea avem la început idee numai despre 

„„“A fiinţele corporale. şi sensibile 12):! Cuvântul” spirit ara 
„niciun înțeles: pentru: cine m'a filozofat, Pentru popor 

şi pentru .copii, un spirit esle tot un corp. Nu creează 
imaginaţia lor spirite cari ţipă, vorbesc, “bat, fac sgo- 
mot? Şi veţi mărturisi că niște spirite cari au braţe şi .. 
limbă seamănă mult cu corpurile. Iată de ce toate po- 
poarele din lume, fără a excepia pe Evrei, şi-au făcut zei 
cu corpuri. Chiar noi, cu termenii de „Spirit, „Irini- 
tate”, „Persoane”, suntem, în -mare parte, adevăraţi an- 
tropomortişti 130), Adevărat, învăţăm să spunem că 
Dumnâzeu este pretutindeni, dar credem: că şi aerul 

  

127). Vezi $ 252, a - 
128) In Idei asupra educațiunii (trad. de G. Coşbuc) $ 190 zice: 

Filozofia naturală” este cunoaşterea cauzelor clementare, a însu- 
şirilor şi acţiunii lucrurilor în sine; de aceea socot că ea cuprinde douii 

"părţi: una care se 'ocupă cu -spiritele, cu fiinţa şi proprietăţile 
"lor; alta cu corpurile. Cea dintâi, după socotința mea, rebue să pre- 
meargă studiului corpurilor şi al materiei”, a 

129) Sensibile: cari se pot constata prin simţurile noastre, 
130) Aci Petitain pune nota următoare: „Dela' avdoozos (om) 

Și noi (formă).: Acest nume a fost dat vechilor eretici cari, 
luând ad litteram. ce scrie despre Dumnezeu în Sfânta Scriptură, 
pretindeau că El are, în realitate, o formă omenească”, 

_-
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este pretulindeni, cel puţin în atmosfera moastră; iar cu- 
vântul „spirit” la origine avea înțelesul de „suflare” şi 

de „vânt”. După ce ai “învăţat pe oameni să spuie cuvinte 

fără să le înțeleagă, e uşor să-i faci să spuie” tot ice 
"poiteşti. 

167. Sentimentul 1819 acţiunii noastre faţă de alte cor- 
* puri a trebuit să facă pe oameni mai întâi a crede că în 

acelaşi fel se porneşte şi acțiunea altor corpuri față de 
noi. De aceea omul a început să însufleţească toate fiin- 
“țele a căror acţiune o simţea. Văzând că e mai slab de- 
cât multe din aceste fiinţe, de vreme ce nu cunoştea mar- 

ginile puterii lor, a ajuns să socotească această putere 

fără margini şi a făcut din ea zei dându-le un corp. 
“In timpurile primitive, oamenii, speriaţi de tot, mau văzut . 

nimic mort în matură. Ideea de materie sa format tot 

âşa de încet în mintea lor ca şi cea de spirit, pentrucă. 
__ prima idee este în ea însăşi o abstracțiune, De aceea au 
umplut universul cu zei sensibili. Stelele, vânturile, munții, 
apele, arborii, oraşele, chiar casele, tot avea sufletul său, 

zeul său, vieața sa. Idolii lui Laban15%), Spiritele divine 
ale sălbaticilor 153), fetişii13:) Negrilor, toate operele na- 
turii şi ale oamenilor. au fost primele divinităţi; poli- 
teismul 1355) a fost prima religiune omenească şi idolatria 
primul cult..Au putut ajunge să recunoască un singur 
Dumnezeu numai -generalizând din ce în ce mai mult 
ideile lor pentru a se ridica la cauza primă, pentru a 
reuni sistemul total al fiinţelor într'o' singură idee şi a 
da un înţeles vorbei „substanţă”, care, în. fond, este cea 

131) Simţivea. 
132) In Vechiul Testament, Cartea Facerii cap. 31$' 19 (Ediţia 

sinodului nostru 1914) se vorbeşte despre nişte idoli. ai lui Laban, 
obiecte mici, cari se puteau transporta cu înlesnire, 

133) E vorba de idolii locuitorilor primitivi ai Americei de 
Nord. : 

134) Se numește fetişi diferite obiecte la cari se închină săl- 

baticii. 
135) Polileism se numeşte credința în mâi mulţi Dumnezăă, 

Grecii şi Romanii cei -vechi, de exemplu, erau politeiști.
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mai mare din abstracţiuni 136). Orice copil care crede în 
„Dumnezeu este deci, în mod necesar, idolatru: sau cel 

puţin antropomoriist; iar dacă vreodată imaginaţiunea 
a văzut pe Dumnezeu, inteligența noastră: foarte rar. îl 
poate concepe. lacă tocmai eroarea la care ne duce or- 

„dinea lui Locke. _ 

168. Ajungând, nu ştiu cum, la ideea abstractă a 
substanţei, se vede că, : pentru a admite o substanţă 

"unică, ar trebui să presupunem că ea are calități in- 
compatibile, cari se exclud între ele precum este gân- 

direa şi întinderea, din cari una este prin esență divi- 

zibilă şi alta exclude orice divizibilitate. Se înţelege de 
altfel că gândirea sau, dacă voiţi, simțirea, este o în- 
suşire primilivă şi inseparabilă a substanţei de care ţine; 

-același lucru se poate spune şi despre întindere faţă 
de substanța sa. De aci conchidem că fiinţele cari pisrd 
una din aceste însuşiri, pierd substanţa căreia aparţine - 
însuşirea; prin 'urmare moartea este numai 6 separa- 
țiune a substanţelor, iar ființele în cari aceste două în- 
suşiri sunt reunite sunt compuse din cele două substanțe 

| îi aparțin aceste două însuşiri. 

69) Socotiţi acum' ce: depărtare mai rămâne între 
noțiunea celor două substanţe şi noțiunea. naturii divine, 
între ideea neînțeleasă a acţiunii sufletului asupra - 
corpului şi ideea acţiunii lui Dumnezeu asupra luluror 
ființelor. Ideile de creațiune, de nimicire, de ubicuitate 137) 

de veșnicie, de atoipulernicie, de airibute divine, toate 
aceste idei, pe cari puţini oameni le văd cât de confuze şi 
cât - de obscure. sunt şi cari penlru popor nau nimic 
obscur pentru că el nu înțelege nimic, — cum se vor 
prezenta ele cu toată forţa, adică cu toată obscuritatea, 

« 

7 

135) Definiţia “subsianțe! a fost dată de “diferiţi filozofi şi este - 
-diferit formulată. Definiţia curentă este: ceeace există, independent de 
orice însuşire. Fireşte, aci e vorba de înțelesul filozofic; căci în vor- . 
birea curentă are alt înţeles: se zice că bronzul e compus din trei sub- 
:stanțe, că substanța sulfului e galbenă, etc. (Grande Encyclopedie). 

137) Ubicuitate: însuşire de a fi pretutindeni în același moment.
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" Unor minţi tinere ocupate deabia cu primele operaţiuni 
al6 simțurilor şi cari concep numai ceeace pipăe? In 
zadar, prăpăstiile infinitului 'se deschid împrejurul nos- 
tru: un copil nu se poate înspăimânta de aceasta; ochii 
săi slabi nu pot să le măsoare adâncimea. Pentru copii 
totul este infinit, ci nu ştiu să puie hotare la nimic; mu 
pentrucă măsurătoarea merge prea departe, ci pentrucă. 
înţelegerea 'lor este scurtă. Am observat chiar că ei pun 
infinitul mai adesea .dincoace decât dincolo de dimen- 
siunile pe cari le vor cunoaşte mai târziu. Un spaţiu 
imens va fi socotit mai mult după picioarele lor decât 
“după ochii lor; se va întinde nu mai departe decât vor .- 
putea să vadă, ci.mai departe decât vor putea să meargă. 
Dacă le vorbeşti despre puterea lui Dumnezeu, îl vor 
socoti aproape aşa de puternic ca tatăl lor. Cunoștinţele 
lor fiiindu-le măsura posibilităţii pentru orișice, soco-- 
tesc lucrul ce le spui totdeauna- mai mic decât ce ştiu 
ci. Astfel sunt judecăţile firești ale ignoranței şi ale spi- 
ritului slab. Ajax: sar fi temut să se măsoare cu Achile, 
dar provoacă la luptă pe Jupiter, pentrucă cunoaşte pe 
Achile şi nu cunoaşte pe Jupiter138). Un țăran elveţian 
care se credea cel mai bogat dintre oameni şi căruia se 
silea cineva-să-i explice ce este un rege, întreba cu mân- 

„_drie dacă regele ar putea să aibă 100 de vaci la pășune: 
170. Prevăd că-mulți dintre cititori vor fi miraţi că am - 

urmărit prima, vârstă a copilului fără a-i. vorbi de reli- 

giune. La cincisprezece ani nu știa dacă are suflet şi 
poate că nici la optsprezece ani nu e încă timpul s'o 

ştie, căci,. dacă o învață mai nainte decât irebue, e în 
primejdie să o ştie Riciodată 1%). 

1. 

138) Ajax şi Achile: eroi din poemele Omerice. Jupiter: zeul 
cel mai mare al Grecilor. = ” 

139) Sallwirk citează din Confesiuni I, 3: „Dacă am spus să 

nu se vorbească copiilor despre religie, dacă voim să aibă cândva o 
"veligie şi că sunt în neputinţă de a cunoaşte pe Dumnezeu chiar în. 
felul nostru, am format această părere din observaţiile mele şi nu din 
propria mea experienţă: ştiam că aceasta nu poate servi: de argu- 

7 
,
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| 171. Dacă aş avea să zugrăvesc stupiditatea supă 
rătoare, aş face un pedant învățând catechismul pe co- 
pii; dacă aş vrea să înnebunesc pe un copil, l-aş pune să 
explice ce spune în catachismul său. Mi se va obiecta că 
cea mai mare parte din dogmele creştinismului sunt mis- 
tere şi, dacă am aștepta ca spiritul omenesc să fie ca- 
pabil a le înțelege, nam aştepta ca copilul să fie om, 
ci ca omul să nu mai -existe. Aş răspunde întâi că sunt 
„mistere pe cari omul nu numai că nu le poate concepe, 
dar nu le poate nici: crede, şi nu văd ce câştigi dacă pui 
pe copii să le înveţe,. afară numai dacă nu vrei sări în- 

„Veţi de timpuriu să minţă. Mai mult, zic că, pentru a 
admite misterele, trebue să înţelegi că ele sunt de ne- . 
înțeles; dar. copiii nu sunt capabili de: această concep- - 

"țiune. In vârsta în care totul este mister, nu există mis- 
tere propriu zise. 

172. Crede în Dumnezeu şi te vzi mântui. Această 
" dogmă rău înţeleasă este principiul intoleranței celei mai 
crude şi pricina acelor zadarnice instrucţiuni, cari dau 
o lovitură de moarte rațiunii omeneşti şi o învaţă a se 
mulţumi cu vorbe. Fireşte, trebue să faci tolul ca să fii 
vrednic de mântuirea veșnică; dar ca s'o dobândeșşti e 
destul să repeţi nişte vorbe şi atunci de ce nu am popula 
cerul cu gaiţe şi cu mierloi în loc de copii? 

173. Obligaţiunea de a crede presupune posibilitatea 
de a crede. Filozoful care nu crede este greșit, pentrucă: 

- întrebuințează rău rațiunei pe care a cultivat-o şi pen- 
irucă este în stare să priceapă adevărurile pe cari le 
înjătură.. Dar copilul care profesează' religiunea creştină, 
ce crede? Cecace înțelege — şi înțelege. atât de puţin ce-l 
înveţi să spuie, încât, dacă l-ai învăţa contrariul, l-ar 
primi tot aşa de bucuros. Credinţa copiilor şi a imultor 
oameni este o chestie de geografie. li vei răsplăti pen- . 
irucă sau născut la Roma iar nu la Meca 21%), Unuia îi : 

  

ment pentru oameni. Să se găsească un J. JI. R, de şase ani şi să 
vorbească cu cel da șapte ani despre Dumnezeu; garantez că. prin 
aceasta nu se riscă nimic”, - 

» 140) E vorba de răsplata în vieața viitoare.
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-spăie că Mahomel este profetul lui Dumnezeia şi repetă 
că Mahomet este profetul -lui Dumnezeu; altuia îi spune 
că Mahomet este un şarlatan şi repetă că Mahomet este. - 
un șarlatan: Fiecare din ei: afirmă ceeace afirmă celă- 
lalt, dacă ar îi. puşi unul în locul altuia. Poţi pleca 
dela două dispozițiuni atât de asemănătoare, ca să tri- 
miţi pe unul în Raiu şi pe altul în Iad?141). Când un copil 
zice că crede în Dumnezeu, în realitate crede în Stan 
sau în Bran,- cari i-au spus că ce ceva care se numeşte: 
Dumnezeu; crede în felul lui “Euripide: 

0, Tiipiteri lu căruia ci cunosc: în. „realitate. numai ai: 
. numele! 142), . 

: 174. “Zicom că niciun! copil mort înainte. de vârsta 
raţiunii. mu va îi lipsit de fericirea cerească; catolicii 
cred același lucru despre toţi. copiii. cară s "aubotezăt, deşi 

mau auzit: niciodată vorbindu-se de Dumnezeu, Sunt. deci. 
cazuri când pol. să. i mântulit, fără să „Crezi în Dum 

11 Sallwvări: adaugă aci: “In înteresul | continuităei istorice, 
„îie-ne permis să "“cităim. din, al 3-lea: fragment din Wolfenbuttel (editat 
„de Lessing la: 1777, scris însă cu mult mai înnainte) următoarele pa- 
sagii: „Mai întâi copiii până la 10 ani sunt cu desăvârşire lipsiți i 
de aptitudinea fie de a pricepe o revelaţie, fie de a judeca. temeinic 

“asupra ei. Când copiii. devin adolescenţi, fiecâre este instruit. în 
în primele elemente de” religie, "după. voinţa” părinţilor săi de către! 
profesori sau chiar de părinţi... de aceea și experiența o confirmă că - : 
fiecare copil crede că a învățat adevărata revelaţie şi adevăratul sens 
al ci, ei urmează pe părinţii lor pe drumul care duce spre fericire 
tot cu.atâta încredere -ca și pe un drum bine bătut, care-duce spre un 
“castel de plăcere”. Să se compare mai departe Nathan NI, 7Zal lui, 
Lessing. Recensenţii sunt de părere, ca J..J. BR. prin discuţiile 
'ssale din cartea aceasta 2 modificat „mumele de liber cugetător, prin 
care în genere cra pus cineva în aceeași clasă cu desfrânaţii şi Sce- . 
leraţii, întrun nume vrednic de toată cinstea”, Şi pasagiul acesta. 'ca 
şi cel arătat mai sus ($ 265) anticipează o cugetare din „Confesiunea. 
preotului din Savoia”, 

142) Plutarch, Tractat despre Amor, tradus de Amyot. Aşa 
începea tragedia Menâlipp, dar strigătele poporului din Atena au silit 
pe Euripide să schimbe acest început (Nota autorului), Sallwiârk 
îndreptează tittlul piesei: e »Melanipp înțeleptul” (Trag. graec. 483). 

7 
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_mezeu: “aceasta se întâmplă în copilărie sau în nebunie, 
când spiritul omenesc este incapabil să judece pentru 
a recunoaște Divinitatea. Diferenţa între voi şi între mine 
este că, voi pretindeți că copiii -au această judecată” la 
şapte ani iar eu zic că n'o au nici la cincisprezece. Dacă 
am dreptate sau nu, nu este un articol de credință, + ci '0 
simplă observaţie de istorie nalurală. 

175. Pe temeiul - aceluiaşi principiu, un om ajuns 
la bătrâneţe fără să crează în Dumnezeu nu va fi pentru 
aceasta lipsit de' vieața veşnică, dacă ma fost orb cu 
voinţă şi zic că nu totdeauna orbirea aceasta e cu voinfă. 
Recunoaşteţi că, dacă o boală lipseşte” pe cei slabi yde: 
minte de. facultăţile spiritului, nu le ia însușirea de oa- 
meni, prin urmare nici dreptul la binefacerile Creatoru- 
lui lor. De. ce nu recunoașşteţi acelaşi lucru pentru aceia. 
cari, depărtaţi din copilărie de orice societate, ar fi dus ». 
vieață cu totul sălbatecă, lipsiți de luminile pe cari le 
dobândește cineva numai în legătură cu oamenii 113)? Este 
neîndoielnic că un asemenea sălbatec se găsește în nepu- 
tinţă a-şi înălța mintea până la cunoaşterea adevăratului 
Dumnezeu. Rațiunea ne spune că omul poate fi pedepsit 
numai pentru greşelile pe cari le face cu “voinţă, iar ig- _ 
noranţa pe care n'o. poale înlătura nu poate să-i fie soco- 
tită drept crimă. De aci urmează că, față de Dreptatea 
cea veşnică, orice om care ar crede dacă i sar [i dat 
luminile trebuincioase, e socotit că crede şi că numai 
acei necredincioşi se vor pedepsi cari îşi vor fi închis. 
suiletul în faţa adevărului. 

176. Să ne păzim de a propovedui adevărul. către: 
acea cari nu sunt în sttare să-l înțeleagă, căci atunci | 

„vom pune în locul lui eroarea, Mai bine să nu ai nicia. 
“idee despre divinitate decât să ai idei josnice, fantastice, 
injurioase, nedemne de Ea; e mai Puţine rău să nu o. 

143) Nota autorului în căiţiunea din Amsterdam: 

„Pentru chestia stării naturale a -spiritului omenesc şi pentru 
întetineala "progreselor sale, vezi Partea 1 din - „Discursul asupra 
inegalităţi”, .
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„cunoaștem decât so necinstim. Aş vrea mai bine, zice 
bunul Plutarch 144), să se creadă că ma existat în lume 
un Plutarech decât să:se spună că Plutareh este nedrept, 
invidios, gelos şi aşa de tiran încât cere mai mult. decât, 

dă pulința de a se face1t). | 
177. Răul cel mare al imaginilor schimonosite ale 

Divinităţi, cari se formează în spiritul copiilor este că ele 

rămân pentru toată vieaţa şi, când au ajuns oameni, nu 
mai pot concepe alt Dumnezeu decât cel din copilăria 

Am văzut în Elveţia o bună și credincioasă mamă de fa- 

milic, care era atât de convinsă de această maximă încât 

na voit să înveţe pe fiul :său religia în copilărie, temân.- 
du-se cu nu cumva el să se mulțumească cu această in- 
strucție grosolană şi să. nu mai. caute a-şi forma alta 
mai, bună. Acest copil auzea „vorbindu-se de Dunnezcu 
npinai cu reculegere şi cu respect, iar, când vrea să vor- 

bească, el era oprit, socolindu-se că subiectul este prea 
înalt şi prea: mare pentru cl. Această „rezervă îi aţâţa 
curiozilale, şi amorul său propriu aștepta momentul | 

să cunoască acest mister pe care i-l ascundeau cu mare 
grijă. Cu cât îi vorbeau mai puţin de Dumwmezeu, cu cât 

îl opreau de a vorbi el însuși, cu atât el se ocupa mai 

mult de Dumnezeu; acest copil îl vedea pretutindeni. In 

privința acestei purtări misterioase atât de exagerate aș 

avea o teamă: să nu se înfierbânte prea tare închipuirea 

tânărului și să nu i se strice mintea astfel încât să 'a- 
jungă um fanatic în loc de a fi numai credincios. ; 

178. Asemenea lucru nu e primejdie să se întâmple 
lui Emil al meu, wăsi-căci el e obişnuit să nu bage de. 
'scamă nimic din ce este mai presus de inteligenţa sa și 
"ascultă cu cea mai mare indiferenţă lucrurile pe cari nu 

le înţelege. Sunt atâtea lucruri despre cari Sa. deprins să 

zică: „aceasta nu mă priveşte”, încât unul mai mult nu-l 

„supără deloc; iar când începe a se interesa de 'aceste 
"mari chestiuni, nu e pricina 'că an auzit vorbindu-se «le 

Li 

144) Traclat despre superstiție $ 27 (Nota lui Sallwărk). 
115) Vezi Ş 252, | a . 

3
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ele, ci progresul natural al cunoştinţelor. sale îi îndrep-. 
tează cercetările în' acea :directiuna | 
„179. Am văzut ce drum urmează spiritul omenesc, 

în luminarea sa, ca să se apropie de aceste mistere; TE- 
cunosc bucuros că în sânul societăţii actuale 'nu. poate 
să ajungă la ele decât într'o vârstă înaintată 145) Dar 
în societatea actuală sunt: cauze inevitabile cari îriles- 
nesc progresul pasiuriilor:: dacă nu sar înlesni în acelaşi 
fel şi: progresul cunoştinţelor cari servesc la înfrinarca 
acestor pasiuni, atunci am ieși în adevăr din ordinea na- 
turală şi echilibrul ar fi rupt. Când nu eșii stăpân să 
ţii în “loc desvoltarea prea repede într'o direcţie, tre- 
bue să conduci cu aceeași repeziciune  desvoltarea în 

„a
. 

alte direcţii corespunzătoare; în acest fel, ordinea nu va . 
fi schimbată şi ceeace trebue să meargă Împreună nu 
va merge separat; iar omul, întreg în toale momentele 
vieții, nu va ajunge întrun punct cu una din facultăţi şi 
îniraltul cu altele. | 

"180. Văd că se ridică aci o mare greuiale; dar greu. 
tatea este mare fiindcă nu ține de lucruri, ci de mici- 
mea sufletească a „acelora cari mau curajul so înlă- 
ture. Să începem cel. puţin, îndrăsnind a face o propu- 

„smere. Copilul trebue să fie crescut: în totdeauna în re- 
ligia părintelui său: i se dovedeşte totdeauna foarte bine 
că această religiune, oricare ar. fi ca, este singură ade- 
vărată, că toate celelalte sunt împotriva judecății  să- 
nătoase şi neînţelese. Puterea argumentelor ţine în mod 
absolut, în această privinţă, de ţara în care sunt spuse. 
Turcul care găseşte, la Constantinopol, că creştinismul 
este ridicol, să se ducă .la Paris să vadă cum e consi- 
derât acolo mahomedanismul 147). Opinia publică triumfă 
mai ales în chestiile de religiune. Noi, însă, cari pretin- 
dem că nu suferim jugul opiniunii, cari nu recunoaștem 
autoritatea, cari vrem să învăţăm pe Emil al nostru nu- 
mai ce poate să învețe singur în orice ţară, — în ce reli- 

146) Vezi $ 175. A 
- 147) Vezi $ 173, ÎN „i 
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giune îl vom creşte? la ce sectă vom alipi pe omul naturii? 
„răspunsul e foarte simplu, pe cât mi se pare; nu-l vom alipi 

nici la una nici la alta, ci îl vom pune în stare să-şi 
aleagă pe aceea spre care îl va îndruma cea mai bună 

folggtAți a raţiunii sale. . o | 

a: _ Incedo ;per ignes 

Ls „ Suppositos cineri: doloso 148). 
75 oricum, zelul şi buna credinţă mi-au ţinut până. aci loc 

“de prudenţă.. Sper că aceşti chezași nu mă vor părăsi 
la nevoie. Cititorilor, nu vă temeţi că voiu lua nişte. pre 

„cauţiuni nedemne de un amic al adevărului; nu-mi voiu 
uita niciodată deviza, dar este permis să mă îndoiesc 
câte odată de judecăţile mele. In loc dea vă spune ce 

gândesc cu, vă voiu spune ce gândea un om care prețuia 
mai mult decât mine. Garantez adevărul faptelor cari se 
vor povesti, ele sau întâmplat în „realitate autorului 
scrierii pe care am s'0 copiez; căutaţi dacă se poate scoale 

dintr'însa reflexiuni folositoare despre chestiunea de care 

ne ocupăm. Nu vă propun să luaţi ca regulă ideea. altuia 
sau a“ mea; vo înfățişez numai ca so judecaţi. 

182. „Sunt 30 de ani de atimci. .In:run oraş din 
Italia se găsea un tânăr gonit din ţara sa şi redus la cea 
mai neagră mizerie 149). Se născuse calvinist; dar, din 
pricina unei ştrengării, găsindu-se: fugar în ţară străină, 

fără niciun mijloc. de traiu, își schimbă religia ca să 
aibă o bucată de pâine. In' acest oraș era un instiiut pentru 

_prozeliţi; acolo îu primit şi el. 

148) Cuvinte, cu o mică schimbare, dintro poezie a poetului 
latin Horaţiu (Carmina, Liber II, c. 1' vers. 9). Pe „româneşte: 
Merg pe un foc ascuns de o cenuşă înșelătoare. i 

; 149) Sailwurk zice 'în notă: Nici nu mai e nevoie să amintim 

că Rousseau vorbeşte despre sine. In mod abil ştie el mai apoi să 
- weacă în povestire la: persoana I. (Vezi nola dela $ 193). Abatele 

Gaime, cu care Rousseau făcuse -cunoşiință în Turin, esle prototipul 
preotului din Savoia. (Confesiuni I, 3, 7): „El era educator în casa 
contelui de Mellarăde. Tânăr şi fără multe legături sociale, însă 

“un bărbat judicios, drept, pătrunzător, unul din cei mai respectaţi 

oameni din câţi am cunoscut”. „
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[Ya „Dându:i învățături asupra controverselor, i-au -pro- dus în minte îndoieli pe cari nu le avea și a învăţat uri Yău pe care nu-l cunoștea: a' auzit nişte dogme noi, a Văzut moravuri şi mai noi; le-a văzut şi eta să cadă victima lor. A vrut să fugă, l-au închis; s'a plâns, l-au pedepsit pentru plă ngerile sale; lăsat în voia chinuitori- lor săi, a văzut că este privit ca un criminal fiindcă nu sa dat de partea crimei. Cel care ştie cât de mult se înilăcărează o inimă tânără fără experiență faţă de cea - dintâiu lovitură a violenţei şi a nedreptăţii, acela poate să-și închipuiască starea în care se găsia el. Li curgeau din ochi lacrimi de turbare, necazul îl înăbuşea; îşi în- drepta rugăciunile la cer şi la oameni; povestea tuturor suferințele sale, dar nimeni nu-l asculta. Vedea numai 
slugi înjosite supuse nemernicului care-l necinstea sau tovarăşi ai aceleiaşi crime, cari cu toții îşi băteau joc 'de 
rezistența lui şi-l îndemnau să facă şi el ca dânşii. sir 
îi fost pierdut, dacă n'ar fi dat peste un cleric cinstit 
care veni în institulul acela pentru oarecari afaceri şi că- zuia a putut să-i ceară sfaturi în ascuns. Clericul era sărac şi avea nevoie de toată lumea; dar cel apăsat avea 
şi mai mare nevoie de cl; de aceea nu Sa dat în lături. 
şi i-a înlesnit fuga, deşi prin aceasta putea să-și facă un 
dușman primejdios 150). A 

> 183. „Scăpat de viţiu şi reîntors în sărăcie, tână- „rul se sbătea fără izbândă împotriva soartei sale; dar 
într'un moment crezu că a învins-o. Indală ce norocul îi 
zâmbi, uită şi suferințele de mai înainte și pe protectorul "Ssău.. In curând a fost pedepsit de această ingratitudine: 
toate nădejdile piecriră; deşi tinerețea îl susţinea, ideile sale svăpăiate stricau totul; mavea nici destul talent nici destulă iscusință ca să-şi facă cu înlesnire drumul; nu 
știa să fie nici moderat nici rău şi de aceea alergă după atâtea lucruri încât nu ajunse la nimic. Căzut din nou 

  

+ 150) Amănunte asupra vieţii sal în institutul din Turin, la care face aluzie în acest $, se găsesc în „Confesiuni” Cartea II, MS Aa
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în mizerie, fără pâine, neavând unde. să-şi plece capul, 
gata să moară de foame, își aduse aminte de binefăcă- 
torul său. 

184, „Se întoarce, îl găseşte, e bine primit, căci văzân= 
du-l clericul, își aduce aminte că a făcut o faptă bună 
şi. o astiel de amintire bucură totdeauna sufletul omu 
lui. Prietenul acesta era bun din fire, era milos; necazu= 
rile lui îl făceau să înțeleagă totdeauna necazurile al- 
tuia şi bunul traiu nu-i făcuse suiletul hain; iar înțelep- | 
ciunea şi virtutea luminată îi întărise bunătatea firească.. 

Primeşte deci pe tânăr, îi caută un adăpost, îl recomandă, 

împarte cu el avutul său care greu ajungea. pentru doi. 

Mai mult decât aceasta: îl instrueşte, îl mângâie, îl în- 
vață meşteşugul cel greu de a îndura nenorocirea cu 

„răbdare. Oameni cu prejudecăţi, vaţi fi gândit vreodată 
să vedeţi un asemenea lucru. din-partea, unui preot, să-l 
vedeţi în Italia 2151). 

185. „Acest vrednic cleric era un preot sărac din 
Savoia. O întâmplare din tinereţe îl pusese rău cu. epis- 
copul său şi trecuse munţii ca să-şi caute rostul pe care 
nu-l putea găsi în patria sa. Era om deştept şi avea şi 

„oarecare învăţătură; figura i-era interesantă; prin aceasta 
îşi găsi protectori cari îi făcură loc la un ministru pentru 
instrucția băiatului lui. Voia mai bine să fie sărac .decât 
să fie supus şi nu ştia: cum să se poarte cu cei mari. De 
aceea ma rămas mult timp în casa” ministrului, dar, pă- 
răsindu-l, acesta mu i-a refuzat stima sa. “Trăind înţe- 
lepțeşte. şi fiind iubit de toată lumea, gândea că va putea 
să împace pe episcopul său şi va dobândi un mic post în 
vre-o localitate prin munţi ca să-şi petreacă acolo zilele 
ce-i va mai da Durmmnezeu.. Aceasta cra cea din urmă 
ambițiune a sa. 

„ 151) Adesea vorbeşte Rousseau în carlea sa cu dispreţ despre 
preoți şi în deosebi despre preoții catolici, Zice că nu se aştepta să-l, 
găsească în Italia, fiindcă Italienii erau socotiți ca oamenii fanatizaţi 
de preoți, (Pe vremea aceca proțincia Savoia ţinea de Italia; azi 
e a Franței). :
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156. „O înclinare naturală îl făcea să se intereseze 
de tânărul fugar și să-l cerceteze cu băgare de seamă. 
"Văzu că nenorocirea îi sdrobise inima, că ruşinea şi dis- 
preţul îi înfrânsese curajul, că mândria lui, schimbată în. 
amarnic necaz, îl făcea să vadă în nedreptatea şi ne- 
îndurarea oamenilor numai vițiile naturii şi himera vir- 
tuţii. Văzuse că religiunea serveşte numai ca mască a. interesului personal şi: rânduiala bisericească. drept apă- 
rare a ipocriziei; văzuse cum stabilitatea discuţiilor za- 
-darnice punea Infernul şi Paradisul. ca premii pentru 
„niște simple. jocuri de cuvinte; văzuse că ideca sublimă 
şi primilivă a Dumnezeirii e schimonosită prin închi- 
puirile” zăpăcite ale oamenilor; ajunsese astfel la. con- 
vingerea că, pentru a crede în. Dumnezeu, trebue să re- 

„nunţi la judecata pe care EI ţi-a dat-o şi se deprinseso 
a privi cu același dispreț şi ridicolele noastre închipuiri 
ca şi obiectul acestora. Fără să. ştie nimic din ceeace 
este, - fără să-și închipue nimic despre începutul lucru 
rilor, el se culundă din ce în ce într'o neștiinţă stupidă, disprețuind adânc pe toţi cei cari socoteau că şliu mai 
mult decât dânsul. | i „- 

-187. „Uitarea religiunii duce la uitarea datoriilor omu- 
lui. Acest drum era făcut aproape pe jumătate în sufletul . 
desirânatului tânăr. Nu era, cu toate acestea, un copil în 
adevăr stricat, dar necredinţa și mizeria îi înăbuşise încet 
încet pornirile fireşti şi-l duceau grabnic la ruină, pre- 
sătindu-i moravurile unui cerşetor şi morala unui ateu. 

188. „Nenorocirea nu cra desăvârşită, deși se părea 
că nu se poate înlătura. Tânărul avea oarecari cunoştinţe 
şi nu era lipsit de educaţie; se găsea în vârsta fericită în 
care sângele fierbe şi începe să încălzească suiletul, dar 
nu-l supune furiei simţurilor. Sufletul său cra încă liber. 
Era ruşinos din fire, avea un caracter limid: acestea ţineau 
locul unei bune purtări şi îi prelungeau epoca în care 
ţii pe elevul tău cu mare grijă... Exemplu ruşinos al unei 
depravări brulale şi al unui vițiu fără farmec în loc să-i 
întlăcăreze imaginaţia, i-o amorţise. Multă *reme desgustul 
îi. ţinu loc de virtule ca să-și conserve nevinovăția, pe 

x
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care avea .s'o. piardă numai prin nişte amăgiri mai în- 
„cântătoare. : 

169. „Clericul văzu. primejdia, dar şi scăparea. Greu- 
tăţile nu-l făcură să se lase; lucra cu plăcere. Se hotări 
să meargă până la capăt.şi să -readucă victima la virtute, 
după ce o scăpase: de ruşine. Incepu de departe: a-și: în- 

deplini planul: frumuseţea motivului care-l punea. pe 
muncă îi întreținea curajul şi-i inspira mijloacele cele mai 
vrednice. Oricât de mică să-i fi fost izbânda, era sigur - 
că nu-și pierduse vremea degeaba.. Când vrei. să faci 

mumai bine, izbulești totdeauna: 
190. „Știu să .câştige dela început încrederea proze- 

-litului, căci nu-i vindea binefacerile, nu era indiseret, nu-i 
ținea predici, ci îi sta totdeauna la dispoziţie şi se făcea 

mic ca să fie deopotrivă cu el.152) Era, pare-mi-se, o pri- 
velişte destul de interesantă să vezi un om serios devenind 

camaradul unui ştrengar şi virtutea apropiindu-se de necu- 
viință ca să poată lriumia mai -sigur. Când svânluratul 

venea să-i încredințeze nebunele lui taine şi-şi deschidea 
inima, preotul l-asculta, îl făcea să vorbească deschis. Fără 

să aprobe răul, se interesa de tot ce-i spunea. Niciodată o 

ceartă nepotrivită nu-i oprea flecăria şi nu-i închidea inima; 

plăcerea cu care se credea ascultat îl făcea să spună bucu- 
ros totul.. Astiel.îşi făcu mărturisirea desăvârşită fără s să . 
cugete că se spovedeșşte.. 

"191. „După ce i-a studiat bine sentimentele şi carae- 2 
terul, preotul văzu lămurit că tânărul nu era ignorai 
pentru vârsta lui, dar uitase tot ce ar fi fost trebuincios 

să şlic și că vieața ruşinoasă în care îl aruncase soarta înă- 
buşise în el sentimentul adevărat al binelui şi al răului. 

Când îndobitocirea trece de o măsură, ca stinge viaţa su- 
fletească, iar glasul conştiinţei nu mai poate fi auzit de 

„acela care mare altă grijă decât să mănânce.. Ca să pă- 

_zească pe norocitul tânăr de această moarte morală, de 

  

152) Sallwirk zice: Tot atâtea principii pe cari Rousseau le 
desvoltă în Emil; o recapitulare a educaţiei lui Emil cum „observă 
Formey,
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-care era âșa de aproape, începu să-i deşteple amorul pro- 
priu şi stima de sine însuși: 'un viitor mai fericit putea 
“să-l aştepte dacă-și va întrebuința bine talentele. Ii aprin- 
dea în inimă o nobilă însuilețire povestindu-i faptele fru- 
moasc ale altora, făcându-l să admire pe cei ce le-au să- 
vârşit, provocând într'însul dorința de a face şi el 'aseme- 
nea. Ca să-l desveţe pe nesimţite de vieața leneșă şi vaga- 
bondă, îi dădea să facă extrase din cărți alese. Se făcea 
că are nevoie de acele extrase ca să nască în el nobilul 
Sentiment al recunoştinței 15). Prin aceste cărți îl în- 
struia în mod indirect. In acest chip făcea să se nască în 
el o bună opinie despre sine însuşi; începea să se creadă 
şi el bun de ceva şi să nu se mai socotească vrednic de 
dispreț în ochii săi proprii. 

192. „Printr'un lucru de nimic veţi putea judeca meşș- 
teşugul acestui om binefăcător ca să. înalțe pe nesimţite 
Sufletul ucenicului 'său peste josniciile vieţii, fără să se 
arate că se gândeşte la instrucțiunea lui. Cinstea clericu- | 
Jui era aşa de bine 'cunoscută şi simțul dreptăţii îi era 
atât de sigur, încât multe persoane voiau mai bine să dea 
pomana printr'însul decât prin parohii bogaţi din oraşe.. 
Inb”o zi isse dăduse o sumă ca so împartă la săraci; 1â- 
mărul Îu așa de mișel încât îi ceru, zicând că şi el e sărac, 
— „Nu, răspunse preotul, suntem îraţi, ești al meu şi nu 
„pot'să mă ating de acest depozit spre folosul meu”.. Apoi 
îi dădu din banii săi proprii atât cât îi ceruse. Lecţiuni de 
aşa îel sunt rar pierdute pentru sufletul tinerilor cari nu 
sunt cu desăvârşire stricaţi”. - 

193. Am obosit de a vorbi în persoana a '3-a şi cred 
că e o grijă zadarnică, fiindcă înţelegi bine, dragul meu 
concetățean, că acel nenorocit fugar eram eu. însumi 154). 
A 

- 
153) Făcând să apară în sufletul lui chipul plăcut al unui re- cunoscător. (Nola lui Saluvărk:). 

154) Sallwirk zice: Prin această introducere abilă, Rousseau 
poate să vorbească despre sine la persoana I fără ca cei slrăini Şi „Tău xoitori să considere numâi decât persoana sa ca subiect al po- vestirii. Numai Formey face aici obiecție cam aspră (pag: 150): „Domnul R, nu putea să nu-şi dea seama căceeace se găseşte în
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Mă socotesc atât de depărtat de neorânduelile iinereţii. 

încâl îndrăznesc a le mărturisi şi acela care ma smuls 
dintr'însele merită să-i cinstesc binefacerile, plătind cu 

Tuşinea mea. 
194. Un lucru mă izbea mai mult: vedeam în vicaţa 

particulară a acestui învăţător de care nu cram vrednic, 

virtutea fără ipocrizie, iubirea de oameni fără slăbiciune, 
cuvântări scurte şi, îndreplăţite şi o purtare totdeauna 

potrivită cu vorbele lui. Nu-l vedeam niciodată, căutând 
dacă cei ajutaţi de el se duceau la vecernie 155), dacă se 

mărturiseau des, dacă posteau în zilele de post, dacă a- 
junau; nici nu le impunea alte asemenea condițiuni fără 

„cari oamenii bisericoşi te-ar lăsa să mori de foame și nu 

ți-ar da nici o para frântă. 
195. Imbărbătat de aceste observaţiuni, nu căutăm. 

să-i arăt 'un zel exagerat ca al noilor convertiți 156), și, 

deşi nu-i ascundeam gândirea mea, vedeam că nu. este 
supăral pentru toate acestea. Aş [i putut câteodată să cred 

că-mi iartă indiferența pentru cultul pe care l-am îmbră- 

țişat, fiindcă vede că am aceeași indiferență şi pentru 
cultul în care nam născut şi şti> că disprețul meu nu 
vine din spirit de sectă 157).. Dar ce trebuia să zic când l-au- 
zeam câteodată că „aprobă dogme osândite de biserica 

romană şi: că preţueşte . foarte puţin toate ceremoniile 

ci? Imi venea să-l 'cred protestant ascuns, dacă l-aş îi 

văzul că nu respectă aceste obiceiuri cărora le dădea pu- 

țină importanţă; dar încredințându-mă că datoriile. de 
preot şi le face tot aşa de bine fără martori ca şi în ochii 
publicului, nu ştiam cum să mai judec! aceste contradic-. 
ţiuni. Afară de defectul care altădată i- adusese osânda și. 

carlea sa se va pune pe socoteala lui. Trebuia: deci s'o mărturiscască 

fără nici un înconjur”, . 
155) A merge la „vecernie şi liturghie” se obişnuește în Franţa 

în popor pentru a arăta îndeplinirea îndatoririlor față de Biserică. 

(Nota lui Sallwărk). 
156) Trecuţi de curând la altă religiune. 

157) Adică. se vede că nu a rămas în suflet protestant şi. în 

formă catolic, ci are aceeaşi indiferenţă faţă de ambele confesiuni.
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de care nu se scăpase cu totul, ducea o vieaţă exemplară, moravurile îi erau fără prihană, cuvântările cinstite şi bine gândite. Trăind, cu el în cea mai mare intimitate, mă deprindeam să-l respect în fiecare zi mai mult. Imi câş-. tigase cu totul inima prin bunătatea ce-mi arătase şi aş- teptam cu o îngrijorare curioasă momentul în care voiu putea să înțeleg pe ce principiu. își bazează 'uniformita- iea unei vieți aşa de ciudate. . . , i 
196. Acest moment va. venit. curând. Inainte de a-și deschide inima,.el se silea să facă a răsări în sufletul ele- 

vului său semințele de rațiune şi de bunătate pe cari le semănase. Lucrul cel mai greu de. distrus în mine cra o mizantropie. mândră, un fel de necaz împotriva bogaţilor „şi fericiţilor din toată lumea ca şi cum ci ar îi fost așa în ciuda mea şi ca, şi cum fericirea lor ar fi nimicit pe a mea 158). Nebuneasca vanitate a tinereţii, -care se revoltă toldeauna împolriva umilinței, îmi hrănea şi mai mult 
aceaslă dispozițiune supărăcioasă; iar amorul propriu,-pe care. Mentorul 159) meu căula să-l redeștepte în mine, mă făcea mândru și mă îndemna să socotesc oamenii mai de nimic, adăoga disprețul, pe lângă ura față de «i. :, 197. El nu combătu deadreplul această mândrie, ci o împiedecă să-mi. împietrească sufletul  și,. îndemmân- du-mă să-mi păstrez stima de mine însumi, căulă 'sa o: facă mai puţin dispreţuitoare pentru ceilalţi. Dând la oparte „toldeauna aparenţa înșelătoare şi arătându-mi relele ade- vărate. pe .cari ea le acopere, mă învăţă să tânguese Sr şelile semenilor mei, să fiu mişcat de sulerințele lor şi să-i plâng în loc de a-i invidia. Conștiinţa propriilor sale . slăbiciuni îl. făcea să-i fie milă. de slăbiciunile omeneşti „Şi de aceea socotea că peste tot oamenii sunt victimele vi- „_ţiilor lor proprii, sau vițiilor altora; săracii gemând sub - jugul bogaţilor, iar bogaţii sub jugul- »rejudecăţilor. „Cre- „de-mă, zicea el, iluzia noastră nu ne faseunde suferințele, „ci le mărește, căci face să aibă preț cecace în realitate 
ÎN 

| . , 

.158) Vezi Ş 46, - , a 
i 159). Mentor: conducătorul moral, educator.  . A ae
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„nu arc şi ne face să suferim o mie de lipsuri neadevă- 
„rate pe cari nu le-am simţi fără ea. Dacă vrei pacea su- 
"iletului, dispreţuește tot ce poate s'o turbure; omul care 

„ține mai mult la vieaţa sa se folosește mai puţin de ca 
şi cel care aleargă lăcomește după fericire e totdeauna 

“cel. mai nenoroc „| 

— „Ce triste înfățișări! zisei cu amărăciune. Dacă 
„trebue | să ne lipsim de toate, de ce ne-am mai născut? 

„iar dacă trebue să dispreţueşti însăşi fericirea, cine ştie, 
„să fie fericit? — Eu, răspunse într'o zi preotul cu un 
„glas care” mă impresionă. — Fericit, ești? aşa fără 
„moroc, aşa de sărac, exilat, persecutat, eşti fericit? Ce 

„ai făcut pentru ca să poţi fi? — Dragul meu copil, îţi 

"„voiu povesti bucuros”. 

199. Atunci îmi spuse că, după.ce mi-a primit spove- 
dania, vrea să se spovedească şi el. „Voiu înfăţişa 

„inimii tale, îmi zise el imbrăţișându-mă, toate sentimen- 
"ele inimii mele. Mă vei vedea, dacă nu tocmai aşa cum 
„sunt, cel puţin așa cum mă văd eu însumi. Când vei 

" „afla întreaga mea profesiune de credință, când vei cu- 
„moaşte binc. starea suiletului meu, vei şti pentru ce mă 

„socotesc fericit şi, dacă gândești ca şi mine, vei vedea 

„ce ai de făcut ca să îii şi tu fericit. Aceste mărturisiri însă 
„nu sunt chestiunea unui moment; trebue timp pentru ca 

„Să-ţi expun tot ce cuget asupra soartei omului şi asupra 
„preţului vieţii. Să alegem iun loc şi 'un ceas potrivit pentru 

„ca să vorbim în toată tihna' : ' 

200. Mă arătai nertibdător de a-l asculta. Ca să nu 
întârziem mult, hotărirăm să ne întâlnim a doua-zi de 

„dimineaţă 16). Era vară; ne' scularăm în revărsalul zo- 
rilor. Mă conduse afară din oraș pe o măgură înaltă, 

pe la poalele: căreia trecea Padul:6i), curgând printre 
. Se . ; 

160) Rousseau nu uită a da, după obiceiul său; o mai mare gra- 

vitate şi importanță doctrinei sale printro expunere însuflețită a de- 

taliilor secundare. (Nota lui Saliwăârk). . 
161) Padul udă Nordul Italiei, câmpia lombardă. Aceasia e 

o regiune fertilă şi frumoasă. : - pi
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câmpiile roditoare pe cari le udă cu apele sâle, In de- părtarea mărețului şir al Alpilor încununa priveliştea; cele dintâi raze ale soarelui atingeau uşor câmpiile; um- brele prelungi ale arborilor, ale colinelor, ale caselor se întindeau pe câmpuri și îmbogăţeau cu mii de jocuri de "lumină tabloul cel mai încântător pe care poate să-l vadă "ochiul omenesc, Ai fi zis că natura întățișa privirii noastre toală măreţia ei, pentru ca să dea un cadru convorbirii - „noastre. Aci, după ce am admirat în tăcere câtăva vreme această înălțătoare „privelişte, o-nul păcii îmi vorbi astfel:



Mărturisirea de credință a Preotului 

din Savoia” 

201. Diagul meu, să nu aștepți: dela mine discursuri 
savante, nici raționamente profunde. Nu sunt filozoi şi 
nici nu mă gândesc să fiu; dar câteodată am bun simţ 
şi-mi place totdeauna adevărul. Nu vreau să-ți prezint 

argumente, nici măcar să încerc a ic convinge; mă mul- 
țumesc să-ţi expun.ceeace gândesc, în toată simplicitatea 

inimii mele. ți cer numai să o consulţi pe a ta în timpul 
cuvântării mele. Dacă mă înşel, sunt de bună credinţă; 
de aceea greşala mea nu poate să fie socotită ca o crimă: 
dacă te-ai înşela şi tu, War fi un rău prea mare. Dacă 
judec drept, rațiunea ne e comună și avem același in- 

teres de a o asculta: de ce nai gândi şi tu ca mine? 
202. Mam născut sărac și țăran, sortit, prin starea 

familiei, să fiu muncitor de pământ; au socotit însă că e 

| 1) ' Am întrebuințat vorba preot în loc de vicar, pe cate o 
avem şi noi în românește, pentrucă la noi vicar se întrebuințecază 
numai în înţelesul de locţiitor al unui episcop, pe când în franţuzeşte 
însemnează locţiitor al oricărui preot. Partea care începe aci şi carb 

“arală oarecum teologia lui Rousseau a fost aceea care a indignat 
„mai ales pe episcopul catolic al Parisului; din” pricina ci a osândit , 
(să fie arsă) cartea lui Rousseau. In starea noastră de spirit de 

astăzi. dată fiind libertatea de cugetare de care ne bucurăm şi în țara 
noastră ca şi aiurea, ţinând seamă apoi că traducerea aceasta esto 

destinată nu pentru copii, ci pentru oameni formaţi, am crezul ni- 

merit si-o dau în întregime, cum am dat întreaga lucrare, , .. 
x



Carlea IV. . 110 

  

nai bine să-mi câștig pâinea prin meseria. de preot şi au găsit chip să-mi înlesnească studiile. De sigur nici pă- rinții mei nici eu nu gândiam să căutăm în studii ce este bun, adevărat şi folositor, ci numai ce trebue să știi pentru ca să fii admis. Am învăţat ceeace voiau ceilalți să spun, 
„am făcut legământul pe care l-au voit ceilalți şi am a-. juns preot. Am observat însă în curând că, făgăduind să nu fiu om, făgăduisem mai mult decât puteam să în-  deplinesc2).. Ia 

203. Se zice că conștiința este. opera prejudecăţilor; dar experiența mi-a arătat că ca: urmează cu îndărăt- nicie rânduiala naturii împotriva . tuturor legilor ome- 
nești. In zadar sunlera opriţi dela cutare sau cutare lucru, simțim numai o slabă remuşcare pentru ceeace ne în- gădue natura şi mai puțin încă pentru ceeace ne cere 
ea. Bunul meu copil, ca încă n'a vorbit simţurilor tale: trăiește cât vei putea mai mult în această stare icricilă, „când glasul ei este glasul ncvinovăţici. Adu-ţi aminte că mai mult necinsteşti natura când îi ici înainte decât atunci când te împoiriveşti; trebue să începi învățând cum să rezişti, ca să ştii când poţi să te supui fără 'să fii vinovat. 
204. Am respectat, din tinereţe, căsătoria ca prima Şi cea mai sfântă instituție a naturii. Fiindcă îmi ri: 
dicasem dreptul de-a mă supune ci, hotării să m'o ne- 
cinstesc. Cu toate studiile și irecerea mea prin şcoale; dusesem totdeauna o viață uniformă și simplă şi păs- 
trasem 'spirilului meu toată strălucirea celor dintâi lu- imini: maximele lunii nu le întunecase şi sărăcia mea mă 
ținea departe de ispitele pe cari le înfățișează sofismele 3). vițiului. ! a i 

205. “Tocmai această hotărîre îmi pricinui pierderea: 
xespectul pentru casa altuia făcea ca greşelile mele să fie văzute. A trebuit să ispășesc greşeala: descoperit, oprit 
dela slujbă, gonit, am fost mai mult victima scrupulelor 

  

2) Se ştie că preoţii catolici fac jurământ de castitate ca și călugării. | - : 
3) Sofism. argument - înşelător,



11. - 
* 

decât a neorânduelii melc, şi am înțeles, din învinuirile 

ce le-am auzit cu prilejul caterisirii mele, că adesea dacă 

“faci greşeală mai mare scapi de pedeapsă.” i 

906. Asemenea experiențe duc departe reilexiunea 

spiritului. 'Tristele mele observări răslurnau ideile pe cari 

Je aveam despre dreptate, despre onestitate şi despre toate 

- datoriile omului; în fiecare zi pierdeam câte una din 

convingerile ce primisem; cele cari îmi rămâneau nu 

erau îndestulătoare ca să formeze un fot puternic şi 

simţeam cum se întunecă puţin | câte puţin, în spiritul 

meu, evidența principiilor. Ajuns astfel să nu mai ştiu 

ce să gândesc, mă pomenii în situaţia în care te găsești „ 

tu“ acum, cu deosebire că necredința. mea era rodul târ- As 

stetaie al unei vârste mai înaintate şi, fiindcă se formase 

cu mai multă „greutate, era şi mai greu de 2drobit. , 

207. Mă găseam, în starea de nesiguranță şi de în- 

doială pe care o cere Descartes pentru ca să “pornești 

a căuta adevărul £). Această. stare nu poate - să ţie muli 

timp, este îngrijătoare şi penibilă: numai interesul. viţiului 

sau lenea cugelării ne poate face să stăruim într'însa, 

Inima nu-mi era atât de coruptă ca să rămâi așa, şi 

niciodată nu-ţi păstrezi mai bine deprinderea de a re- 

 flecta decât atunci când eşti. mai mulțumit de tine decât 

de soarta ta. ; al ' 

| 208. Meditam deci asupra tristei soarte a oamenilor 

aruncaţi pe valurile acestei mări a opiniei publice, fără 

cârmă, fără busolă, purtaţi de pasiunile lor furtunoase, 

iar drept conducător având un pilot fără experiență, care | 

nu cunoaşte drumul, care nu ştie nici de unde vine nici 

4) Sâllwirk zice că Rousseaui se gândeşte la scrierea lui, Jes- 

caries (filozoit îrancez 1596—1650): „Discurs despre metodă” (Dis= 

cours sur la mâthode), în care face teoria cunoștinței. El cere ca la 

început să ne îndoim de orice, pentru ca în locul cunoştinţelor câș- 

„ tigate fără critică, să punem mai târziu altele mai bune sau aceleaşi, 

- dacă au fosi potrivite la nivelul raţiunii. Şi Locke se lasă a fi 

călăuzit la început în meditaţiile sale filozofice de Descartes; însă 

nu urmează speculaţiile idealiste ale acestuia. Mai departe, — dela Ş 

220 Locke este singura călăuză a lui Rousseau,
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unde merge. Imi ziceam: “Iubesc adevărul, îl caut şi nu-l pot aila; să mi-l arate cineva şi voiu rămânea legat de el. De ce oare fuge de sufletul care ar voi să-l adore? 209. Am suferit adesea rele mai mari; dar niciodată m'am dus o vieaţă așa de necontenit nesufcrită ca în vre- mea aceea de turburare şi de îngrijorare, când, rătă- cind necontenit din îndoială în îndoială, vedeam că nu pot scoate din lungile mele medilaţiuni decât nesiguranță, obscuritate. şi contradicțiuni asupra cauzei fiinţei mele şi asupra datoriilor mele. ' | 210. Cum se poate să fie cineva sceplic5) din sistem și de bună credință? Nu pot înțelege. Aceşti filozofi sau nu există sau sunt cei mai nenorociţi dintre oameni. In- doiala asupra lucrurilor pe cari irebue să le cunoaștem esle o stare prea violentă pentru spiritul omului, de aceea nu poate să ție mult şi omul -se decide fără voie întrun fel sau întw'altul şi mai bine vrea să se înșele „decât să nu creadă nimic. pp 
211. Incurcătura mea era şi mai mare, din pricină că Biserica în care mă născusem este hotărilă în totul şi nu permite nici o îndoială. Dacă înlăturăm un Singur "punct, înlăturăm întregul și, neputând să admit o sumă de lucruri absurde, eram silit să resping şi pe cele ce nu - erau absurde. Când mi se cerea să cred lo, nu mai puteam crede nimic şi mu mai ştiam unde să mă opresc, 212. Am consultat pe filozofi, am răsfoit cărțile lor, „am cercetat diieritele lor păreri și i-am găsit pe toți mândri, alirmalivi, dogmatici chiar când se pretindeau sceplici, 6) zicând că știu tot, dar neputând să dovedească nimic, râ- zând unii de alţii. Acest punct comun tuturor mi Sa părut Singurul în care au dreptate. Invingători în. atac, sunt toţi Slabi în apărare. Dacă le cântărești argumentele, vezi că sun! bune numai pentru a distruge. Dacă numeri vo: DIN) 

5) Sceptic: care se îndoiește de orice. Filozofii sceplici, despre cari vorbește Rousseau, aveau, faţă de căutarea adevărului, o ali tudine de îndoială, dar nu înlăturau căutarea adevărului. i 6) Adică: sceplicii, cari se îndoiesc, făcând din această în- doială o dogmă, devin dogmalici.
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turile, fiecare se mulțuimește cu al său. Se împacă numai 
pentru a se certa. Prin urmare, ascultându-i, nu puteam 
să ies din nesiguranța mea. a 

213. Am ajuns la convingerea că prima cauză a acestei 
extraordinare diversilăți de păreri este insuficiența spiri- 
tului omenesc; iar a dona este mândria. Nu putem măsura 
această mașină imensă, nu-i putem calcula raporturile; 
nu cunoaștem nici primele legi nici cauza finală a ci; nu ne 
cunoaștem nici pe noi, nici firea noastră, nici principiul 
nostru activ.. DWabia ştim dacă omul este o ființă simplă 
sau compusă. Mistere nepătrunse me înconjoară de toate 
părțile; ele sunt mai presus de simțuri; ca să le pătrundem, 
"credem că avem inteligență, când avem numai imaginaţie. 
Prin- mijlocul acestei lumi imaginare, fiecare își deschide 
un drum pe care-l crede cel mai bun, dar niciunul nu mai 
poate şti dacă va ajunge astfel.la scop. Cu toate acestea, 
voim: să cunoaștem. și să înțelegem tot. Un singur lucru 
nu știm: sd ignorăm ceeace nu putem. ști. Mai bine luăm 

„0 hotărîre la întâmplare, şi credem ceceace nu este, decât 
să mărturisim că nimeni dintre noi nu poate vedea ceeace 
este. Suntem o mică parte dint”un mare în!reg, ale cărui 
hotare nu ne sunt cunoscute şi al cărui autor. le lasă în 
seama nebunelor noastre discuţii: suntem cu toate acestea 

„aşa de vanitoşi încât voim să decidem ce este acest în- 
treg în el însuși şi ce suntem noi în rapori cu dânsul. 

-. 214. Dar dacă filozofii ar fi în stare să descopere a- 
devărul, cine dinira ei sar interesa de el] Fiecara știe că! 
sistemul său nu e mai bine întemeiat decât altele; dar îl 
susține, fiindcă este al său. Nu «e niciunul care, aflând 
ce e adevărat şi ce e fals, nu ar păstra minciuna găsită | 
de el în locul adevărului descoperit de altul. Unde e filo- 
zolul care mar înşela neamul omenesc, dacă aceasta ar 
servi gloriei sale? Este vreunul care, în fundul sufletului 
său, să urmărească altceva decât a se distinge? Mai vrea 
«el ceva, dacă se poate ridica peste restul omenirii şi dacă - 
poatc întuneca strălucirea concurenţilor săi? Totul este
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să cugele altfel decât ceilalţi: printre credincioşi, eslG 
ateu :/Piintre atei, ar fi credincios 7), ! 

643. Primă învățătură ce am scos-o din aceste 1e- 
„flexiudi”a fost să-mi mărginesc cercetările la ceeace mă 
interesa imediat, să rămân înt”o profundă isnoranță pen- 
iru rest şi să nu mă interesez până la îndoială decât de 
lucruri pe cari trebus să le ştiu. 4 
4216, Am. mai învățat încă sun lucru: că “filozolii, în 
loc să mă scape de zadarnicile mele îndoieli, ar înmulți 
pe cele cari mă chinuiau şi mar rezolvi niciuna. Mi-am 
luat deci alt conducător şi mi-am zis: să întreb lumina din 
lăuntrul meu. Aceasta mă va rătăci mai puţin decât ci-sau, 
cel puţin, greșeala mea va îi a mea, şi aş fi mai puţin z: i 
păcit urmând propriile mele iluzii decât lăsându-mă pradă 
minciunilor lor. . . 

217. Atunci mi-am readus în minte diferitele păreri 
pe cari le-am avut rând pe rând dela naşterea mea şi âm 
văzul că, deşi niciuna din ele nu cra aşa de evidentă pentru 
a convinge: îndată, puteau însă să pară adevărate, unele - 
mai mult, allele mai puţin, și astfel raţiunea le aproba 
sau le refuza deasemenea pe unele mai mult, pe altele 
mai puţin. Făcând această observaţie, am început să com- 
par între cele toate aceste diferite idei fără să mă împiedec 
de prejudecăţi şi am găsit că cea dintâi şi cea mai comună 
era cea mai simplă şi cea mai rațională şi că, pentru a fi 
primită, avea um cusur: că nu fusese propusă mai la 
urmă. Inchipuiţi-vă pe toți filozofii vechi şi moderni, după: 
ce au siârșil toate ciudatele lor sisteme cu forțe, cu noroc, 
cu fatalitate, cu necesilale, cu alomi, cu suflet obșteste, 
“cu materie vie, cu. materialism de tot felul şi, după ei toți, 
pe ilustrul Clarke), luminătorul lumii, închipuiţi-vă că 

   

  

7); Poate să fie o uluzie răutăcioasă la Volaire, cu care a 
trăit în mare dușmănie. : 

9) Samuel Clarke (11675-—1729), teolog englez şi scriitor de 
morală. Principala - lui scriere, în legătură cu: chestiunea de care 
se vorbeşte aci, esto: „Demonstraţiumea existenței şi atribulelor lui 
Dumnezeu, ca răspuns lui Iobbes, lui Spinoza şi partizanilor lor”
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ar anunța în sfârşit pe Riinţa fiinţelor şi pe stăpânul tu- 
turor lucrurilor. Cu admiraţie universală şi cu aplauzele 
tuluror. ar fi -fost primit acest sistem nou, mângâietor, 
sublim, făcut să înalțe sufletul şi să dea virtuţii un temeiu, 
în același timp izbitor, luminos, simplu şi, mi se parc, pre- 

zentând spiritului omenesc lucruri neînţelese. mai puţine 
decât absurdităţile oricărui alt sistem.. Imi ziceam-că toate 
sistemele dau naştere şi la obiecţiuni ce nu sc pot înlătura, 
pentrucă spiritul omenesc este prea mărginit ca să le poală 
rezolvi. .Prin urmare ele nu sunt o dovadă mai puternică 
împotriva nmui sistem decât împotriva altuia. Dar ce di- 
ferență. e între probele directe? Nu trebue să preferim pe 
acela care explică totul, când nu prezintă mai multe obi- 
i lecât celelalte? 

Având deci în mine iubirea adevărului drepl 
id orice filozojie, iar în loc de melodă o regulă uşoară și 
ice Torei care mă scuteşte de zadarnica subtilitate a ar- 
gumentelor, reiau cercetarea cunoştinţelor cari mă inte- 
resează, hotărît să admit ca evidente :pe toate pe cari, în 
sinceritatea sufletului meu, nu le voiu putea înlătura, să 
socolesc ca adevărate pe toate câte vor avea, după părerea 
mea, o legătură necesară cu cele dintâi şi să las pe toata 
celelalte ca nesigure, fără să le resping sau să le primesc 
şi fără să mă muncesc spre a le „ămuri, dacă nu-mi pre- 
zintă niciun folos practic. | 

219. Dar cine sunt cu? ce drepl am cu să judec lu- 
<rurile? şi ce pricinueşte- judecăţile mele? Dacă aceste 
judecăți sunt silite, târite de impresiile pe cari le primesc, 
mă ostenesc zadarnic cu astiel de cercetări: aceste jude- 
căţi nu se vor face deloc sau se vor face singure. fără să 
mă amestec în conducerea lor. Trebue deci să mă privesc 
mai întâi pe mine, penlru ca să cunosc instrumentul de 

(1709), — In acest pasagiu Rousseau înșiră prin scurte cuvinte, 
principalele doctrine filozofice cari s'au ocupat . cu originea lumii. 
sau cu mersul: ei. EL se raportează atât'la cei vechi cât şi la cei 
moderni; nu intră însă în _cercelarea lor, arată numai că le neso- 
coleşte pe toate, - PI :
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"care vreau să mă slujesc și să văd până la ce punct mă 
pot încrede într'însul. , 

, dEaisi și am or. "gane prin cari siml aceasla 10). N 
Iată ce diătâii adevăr care îmi iese înaintef şi pe'care sunt 
silit a-l admite.. Dar am cu oare o conştiinţă proprie 
despre existența mea sau .o simt numai prin sensaţiunile 
mele? aceasta este cea dintâi îndoială, pe care deocam= 
dată mi-e pește putință so desluşese: fiind necontenit 
sub puterea sensaţiunilor, sau imediat sau prin memorie, 
cum pot ști dacă conștiința eului este ceva în afară de a=- 
ceste Sensațiuni şi dacă poate să fie independentă de ele? 

Scnsațiunile se petrec în mine, de vreme ce prin 
ele sinit că exist; dar nu cunosc cauza lor, pentrucă le simt 
fără să vreau şi nu-mi stă în putere nici să le produc nici 
să le distrug. Inţeleg deci Jămurit că sensaţiunea, care 
este în mine, şi cauza saurobiectul ei, care e afară din | 
mine, sunt două lucruri deosebite. a 

222. Astiel, nu numai că exist, dar mai există și alt- 
ceva, adică obiectele sensaţiunilor mele şi, chiar dacă 
aceste obiecte ar îi numai idei, este adevărat că aceste 
idei suni în afară din mine. 1 

223. Tol ce simt în afară din mine şi care lucrează 
i asupra simțurilor mele zic că se numeşte materie şi toate 

porțiunile matezici pe cari le concep ca formând fiinţe 
„individuale. zic că se numesc corpuri. Astfel “toate certele 
între idealiști şi materialiștiI!) mau niciun înţeles pentru 

  

10) Saliwiirk: Această restricţiune își are însemnătate pentru 
" punctul de vedere al lui - Rousseau, i 

EI) Idealiștii şi materialiștii, adică filozofii cari susțin idea-. 
lismul şi materialismul. In vorbirea obişnuită, cuvintele acestea au 
alt înțeles decât în cea filozofică. Numim de obiceiu materialişti pe 
ceri cari reduc faptele omului la satisfacerea irebuinţelor materiale, 
Ja agonisire de averi, etc.; iar idealişti pe cei cari îşi regulează faptele 
depe oarecari principii sau idei. E vorba deci de niște doctrine 
morale, In pasagiul lui Rousseau se înțeleg teoriile despre originea 
lumii, unele zicând că totul se reduce la materie, că nu există altceva, 
în univers, ceeace numim spirit este.în realitate tot o formă a 
materiei (cum au fost dintre antici Democrit și Epicur; iar în veacul 
lui Rousseau, Ilobbes, Diderot ş. a.); altele zicând 'că spirilul e o. 

. a
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"mine: distincțiunile lor asupra aparenţei și realităţii cor- 
„purilor sut numai închipuiri.:: - 

224. Sunt deci tot aşa de sigur de existența universului 
cât sunt sigur de existenţa mea. Reflectez apoi asupra o- 
bieectului sensaţiunilor mele și constat că am în mine fa- 
cultatea de a le compara; prin aceasta simt că mi sa: 
dat o putere activă pe care nu ştiam până acum Co am. 

. A vedea este a simţi; a compara este a judeca $) 
E judeca şi a simți nu sunt acelaşi lucru 12), Prin AU 

ajiune obiectele -mi se înfăţişează deosebite, izolate așa - 
cum se află în natură; prin comparaţiune, le mișc, le 
lrec —ca să zic aşa — dintr'un loc într'altul, le aşez unul 
peste altul casă mă pronunţ despre deosebirea sau asemă- 
narea' lor şi în deobște despre toate raporturile lor. După 
înine, facultatea distinctivă a, fiinţei active sau inteligente: 
ește să poată da un înțeles cuvântului este. In fiinţa numai 
sensibilă zadarnic caut această putere iscusită care com- 
pară şi apoi pronunţă, căci nu există în natura ci. O :ase- 
menea ființă pasivă va simţi fiecare obiect în parte sau 

„va putea simţi că un tot e făcut din două părți, dar, ne- 
“având nicio putere să le .îndoiască una peste cealaltă, 
nu, le va compara niciodată, nu le va judeca 13), | 

226. Văzând dinir'odală două obiecte, nu însem- 
mează că vezi raporturile dintre. ele şi că judeci în ce 
„se deosebesc; privind mai multe obiecte unele după altele, 
“nu însemnează că le numeri. Pot să am în același minut 
ideea despre un băț mare și un băț mic, fără să le com- 
par, fără să judec că unul e mai mic decât celalt; ase- 
menea pot să privesc mâna întreagă fără să număr dege- 
tele 11), Aceste idei comparative mai mare, mai mic, pre- 

  

  

substanță deosebită de corp sau că şi dincolo de spirit “este ideea, 
adică o abstracţiune străină de orice conștiință (cum era, în vremea 
lui Rousseau, Descartes). 

_12) Vezi cartea III-a $ 167, : 
13) Saliwârk observă că :această însumare a „sentimentului? 

la operaţia gândirii corespunde cu principiul conștiinței lui .Locke. 
Ceeace desvyoltă Rousseau aici sunt ideile complete ale lui: Locke. 

14) D. de La Condamine ne vorbeşte de un popor 'care ştie 
să numere numai până la trei. Totuși oamenii cari alcăluese acest
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cum şi numerele un, doi, cte., nu sunt desigur sensaţiuni, 
“deși spiritul meu le produce numai cu prilejul sensa- 

jiunilor.. - 
27. Sc zice că fiinţa sensibilă deosebeşte sensaţiunile 

între EA prin deosebirile ce se găsesc între aceste sensa- 
țiuni. Aceasta cere o explicaţiune. Când senşaţiunile sunt 

deosebite, ființa sensibilă le distinge prin deosebirile lor; 
când sunt asemenea, le distinge ' prini faptul că le simte 
ca fiind afară suna din alta.“ Altfel, cum. ar putea. să dis- 

tingă două obiecte egale într'o sensaţiune simultană? 25). 

Ar trebui negreşit:să confunde aceste două obiecte şi să 

le ia drept unul singur, mai ales într'un sistem în care se 

prelinde că sensaţiunile reprezentative ale spațiului nu au 

întindere. SI 
"226. Când ai simţit două seusaţiuni pe cari vrei să. 

le compari, ai impresia lor, ai simţit fiecare obiect, le-ai 

simţit pe amândouă, dar prin aceasta mai simţit și ra- - 
portul .lor. Dacă judecata acestui raport ar: fi numai 
dela obiect, judecata mea nu mar înşela niciodată, căci 
nu e niciodată fals că simi, ceeace simt 16). i. 

229. Atunci de ce smă  înşel asupra raportului intre 
cele două bețe, mai ales dacă nu sunt paralele? De ce zic, 
de exemplu, că Dăţul cel mic este câta treia parte din cel 

mare, când:el este „cât un sfert? De ce imaginea, care e 
sensaţiunea, nu €e conformă cu modelul, care e obiectul? 

Pentrucă, judecând, sunt activ, pentrucă operaţiunea care . 
compară este greşită, iar inteligența mea, care judecă ra- 

porturile, amestecă greşelile ci cu adevt ărurile sensaţiu- 
nilor cari arată mumai obiectele. | 

230. Adăogaţi la aceasta o reilexiune, pe care o 
veţi avea desigur când vă veţi gândi mai bine: dacă am 
ii numai pasivi în. întrebuințarea simlurilor noastre, p'ar 

  

"popor au mâini și deci şi-au văzul adesea degetele fără ca, “prin 
aceasta, să le numere (Nota autorului). La Condamine (1701-1774); 

savant francez, care a călătorit mult prin ţările sălbatice, 

15), Simultan: cari se palrec, există în același timp. 

16) Vezi cartea III-a $ 171. -
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fi între «ele nici-o comunicare, ne-ar fi peste putință să 
cunoaşlem că corpul. pe care-l pipăim şi cel pe care-l 
vedem sunt unul şi acelaşi. Sau nu am simți niciodată 
nimic afară din noi sau am avea: cinci substanțe sensi- 
bile fără niciun mijloc de a le constata identitatea. 

231. Puteţi numi cum voiţi această putere a spiritului 
meu care apropie și compară sensațiunile mele; ziceţi-i 
alențiune, meditaţiune, ref/lexiune sau: altfel; adevărul e 
că ea se găsește în mine și. nu în lucruri şi numai eu o 
produc, deşi o produc nuimai cu ocazia impresiei co fac 
asupră-mi obiectele. Nu-mi stă în pulcre să simt:ori să 
nu simt, dar pot să examinez mai mult sau mai puţin . 

„ceeace„simt, | A Si 
Aşa dar nu sunt numai o ființă sensibilă şi pa-' 

sivă, dâr o ființă activă şi inteligentă şi, orice ar zice 
"filozolia, aș îndrăsni să pretind cinstea de a cugeta. Știu 
numai că adevărul este în lucruri, nu în spirilul meu care. 
le judecă, şi că, cu cât pun mai puţin dela: mine în jude- 
căţile ce fac, cu atât sunt mai sigur că mă apropiu de'a- 
devăr. Astfel. regula. de a mă încredința sentimentului 
(simţirii), mai mult decât raţiunii este confirmată . chiar 
de rațiune. . i op a 
"233. După ce m'am asigurat, oarecum, de.mine în- 

sumi, încep să privesc:afară din mine și mă văd cu un 
fel da groază asvârlit, pierdut în acest univers fără mar- 
gini şi înnecat în imensitatea fiinţelor, fără să ştiu ni- 
mic despre ce sunt ele, despre raporturile dintre dânsele 
şi despre raporturile lor cu mine. Le. studiez,. le observ, 
şi primul obiect.cu care pot să le compar sunt cu îu- 
sumi A Mi | 

234. Tot ce cade sub simțurile mele este materie Şi, 
observând însuşirile ei cari mă fac so simt şi cari sunt 
inseparabile de ea, aflu toate proprietăţile esenţiale ale 
maleriei.. O văd când în mişcare, când în repaos), 

  

    

  

17) Nota autorului ediția Amsterdam: Acest repaoș este, dacă 
vrei, numnai relativ; dar, fiindcă vedem mişcarea mai mică sau mai 
mare, înţelegem iar unul din- cei doi termeni extremi: -repaosul;
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de tunde deduc că mici mișcarea nici repaosul nu sunt 
ceva esențial penlru ea; iar mişcarea, fiind acțiune, este 
efectul unei cauze a cărei. lipsă produce repaosul. Așa dar,- 
când nimic nu lucrează asupra materii, ca, nu se mişcă 
şi, fiindcă nu dela ea pornește repaosul sau mișcarea, - 
starea ei nalurală este -să fie în repaos! | 

235. Observ în corpuri două feluri de mişcări; o 
mişcare provocală şi altă sponlanee sau volunlară. In 
primul caz, pricina provocatoare este afară din corpul 
ce se mișcă, în al doilea caz este chiar în el însuşi. Die 
aci nu voiu conchide că mişcarea unui ceasornic, de c- 

- Xemplu, este spontance, căci, dacă nimic străin mar a- 
linge rotiţele, el ar -voi să-și tragă lanţul. Pentru acelaşi 
cuvâni nu voiu socoti că au spontaneitate fluidele, . nici 
chiar focul, care produce îluiditatea 18), 

236. Mă vei întreba dacă mișcările . animalelor sunt 
spontanice. Îţi voiu spun? că nu știu nimic; dar socolesc 

„că, după analogie, trebue -să afirm aceasta. Mă vei mai 
întreba cum ştiu că sunt mișcări spontance; îți voi răs- 
punde că ştiu 'penirucă simt. -Vreau să mișe braţul -şi-l 
mișc, fără ca această mişcare să aibă altă cauză imediată 
decât voința mea. In zadar ar vrea cineva să raționeze 
ca să-mi scoată din minte această convingere, care e mai 
puternică decât orice evidență: lot aşa ai putea să-mi: 
dovedești că nu exis19). i 

  

  

şi îl înțelegem așa de clar încât suntem dispuşi să considerăm ca 
absolut repaosul care e numai relaliv. De aceea mişcarea nu' poate - 
să fie ceva esenţial pentru materie, de vreme ce'o putem concepe 

* în repaos. DN 
18). Chiwmiștii socotesc plhlogisticul sau focul ca imobil, ri- 

sipit în diferite corpuri mixte din cari face parte, până când cauze 
externe îl scol, adună părticelele, îl pun în mişcare şi-l schimbă 
în .foc. (Wota autorului), Cuvântul acesta, puţin întrebuințat, este 
luat din grecește. Insemnează: foc,. Cei vechi neputând să explice 
altiel arderea, imaginase un fluid care sar afla în corpuri şi ar 
produce arderea, |. A 

19) Descartes zice: cogito, ergo sum. Pe româneşte: cugel, 
deci exist,
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î 237. Dacă np'ar fi nici o spontaneitate în acțiunile 
omului, nici în nimic din câte se petrec pe pământ, ai fi 
mai nedomirit ca să găsești pricina dintâi a mișcării. 

“In ce mă priveşte, sunt așa de convins că starea natu-i 
rală a materiei este să fie în repaos şi că mare prin -ea 
însăşi nicio putere de a lucra, încât, dacă. văd un corp 
în mişcare, zic sâu că este un corp însuflețit sau că 
mişcarea i-a fost provocată. Spiritul meu nu poate să 
creadă că materia ncorganică se miscă de sine sau pro- 
duce vreo acţiune. , 

238. Totuşi acest univers care se vede este materie, 
materie risipită și îmoartă 2), care n'are în sine nici uni- 
tatea, nici organizarea, nici sentimentul comun al părților 
unui corp însuileţit, pentrucă e sigur că noi, cari suntem 
“părţi din această materie, nu ne simțim nicidecum în tot. 
Acest univers este în mișcare şi, în mișcările sale repetate, 
uniforme, supuse la legi statornice, nu se vede nimic din 
libertatea care iese la iveală în mișcările spontance ale. 
omului și, ale animalelor. Prin urmare lumea nu este 
un animal mare care se mişcă după voinţa sa; prin urmare 
o cauză străini de ea produce aceste mişcări. Nu văd 
această cauză, dar convingerea lăuntrică mă face s'o simt 

„ot aşa de bine cum nu pot vedea soarele mişcându-se 
fără să închipuesc o forță care-l mișcă şi cum, dacă, zic 
„că pământul se învârteşte, mi se pare că simi o mână 
care-l face să se .învârtească. 

239. Dacă aș admite nişte legi generale, ale căror 
raporturi esențiale cu materia nu le văd, aş îi oare mai 
lămurit? Aceste legi nu sunt niște fiinţe reale, niște sub- 
stanţe; prin urmare au alt temeiu, care mi-este necunoscut. 
Experienţa şi observaţiunea ne fac să cunoaştem legile 
mișcării; dar aceste legi hotărăse niște. efecte fără să ne 

  

20) Nota autorului ed. Amsterdam: Mi-am dat toate silințele 
să concep o moleculă vic, dar mam izbutit, Ideea despre materie 
care să simtă fără să aibă simţuri mi se. pare de neînțeles şi con- 
tradictorie. Pentru a primi sau: respinge această idee, trebue întâi 
so înţelegi, şi: mărturisesc că mam avut această fericire,



G 

Cartea 1V. — 122 ___ 

arate cauzele, ele deci nu. sunt îndestulătoare ca Să! ex- 
plice sistemul lumii și rostul 'universului. Descartes făcea . 
cerul şi pământul cu niște“ zaruri; dar nu putea să le 
pornească: nici să puie în joc forţa centrilugă decât! 
prin ajutorul unei mișcări de rotaţiune 21). Newlon a gă- 
sil legea airacțiun:i; dar alracțiunea singură ar preface 
repede lol 'universul într'o masă imobilă, de aceea a: 
trebuit să adaoge la aceasta o forță de proiecțiune care 
sileşte corpurile cerești a descrie nişte curbe 22). Să ne, 
spuie Descartes ce lege fizică învârteşte. vârtejurile sale; 

ilelor lor. 
Primele cauze ale mişcării nu sunt în mate- 

ta primeşte mișcarea şi o comunică, dar n'o pro- 
duce. Cu cât observ mai mult. acţiunea şi reacţiunea 
orelor naturii în lucrarea unora asupra altora, cu atâta 

văd că, mergând dela efecte la alte efecte, trebue să te 
urci până la o voință Etrreste za primă, căci, dacă 
ai presupune căăzt ese cauză pini ETER ar fi tot: 
una ca şi cum W'ai presupune nimic. Cu un cuvânt, orice 

„să ne arate.Newton mâna care aruncă planetele pe tlan- 
gentia a    

  

„Mișcare ce nu e produsă de alta vine numai dintrun 

      

aci spontaneu, voluntar. Corpurile ncînsufleţite lucrează 
numai prin mișcarea ce [i se imprimă şi nu există ad2- 
vărală acţiune fără voinţă. Iată primul meu principiu. 

iei nță_miscă universul și în aste firea: 
dată prima mea dogmă sau primul meu arlicol de credință: 

241. Cum poate voința să producă o acțiune fizică 
şi trupească? Nu ştiu, dar simt în mine că ca o produce. 
"Vreau să fac ceva şi fac. Vreau să-mi mișc corpul şi corpul 
se mișcă. Nu se poate înţelege însă și nici nu este exemplu 

  

21) Despre Descartes vezi nota dela $ 207. Adăugăm aci că 
el susținea -că totul în natură este supus unor legi neschimbate, 
căci şi Dumnezeu este neschimbat, 

22) Newlon, celebrul matematice şi fizic englez (1642—1726), 
care. a descoperit, între altele, legea atracțiunii universale: toate 
corpurile din natură. se atrag mutual în raport direct cu mărimea 
lor şi în raport invers cu patratul distanţei.
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ca un corp neînsuilețit şi în repaos să se miște de sine 
şi să producă mişcarea. Cunosc voința după actele ci; 
nu-i cunosc însă natura. Cunosc această voință ca o 
cauză care poale. să dea mișcare, dar nu pot concepe 
materia ca producătoare de mişcare, căci ar îi să concep 
un ă _ca şi cum aş concepe Biti 

242. Precum nu înțeleg în ce 

fluențează * suiletul, tot aşa nu înțeleg cum voința mea 
îmi mișcă corpul. :Nu ştiu nici de ce unul din acesta 
mistere s'a părut mai explicabil decât celalt. In ce mă 
“priveşte, şi când sunt pasiv şi când sunt activ, nu pot să 
înțeleg în niciun chip prin ce mijloc se unesc cele două. 

substanţe. E ciudat cum sa întâmplat că, plecând dela 
această imposibilitate de înţelegere, au ajuns unii să con- 
junde cele două substanţe,. ca şi cum Sar explica mai 

uşor din operaţiuni aşa de deosebite prin natura lor, 

presupunând că se pelree, întrun „Singur subiect decât 
în două. : 

2413. E adevărat că dogma pe care am stabilit-o este 

obscură, dar cel puţin are un înțeles şi nu i sc opune 
nici rațiunea nici . observaţiunea. Se poate. zice tot aşa 

despre“ materialism? E clar.-că, dacă mișcarea ar fi o 
însuşire esențială a materiei, ar fi nedespărțilă de ca, ar 

îi totdeauna în acelaşi grad, ar fi aceeaşi în fiecare părti- 

cică a materiei, nu sar putea transmile, nu Sar putea: 
mări nici micşora şi m'ai putea nici să „concepi materia în. 
repaos. . Dacă îmi spuneţi că mişcarea nu este însușire 
esenţială a materiei, ci î 

    

     

  

îi este nece:ară, atunci schimbaţi! 
numai cuvintele și dacă acestea ar avea ceva mai mult înțe- 
„les, ar îi mai uşor să le răspund. In adevăr, sau mişcarea 

materiei vine chiar dela materie și atunci este ceva eseu 
țial pentru ca; sau, dacă îi vine dintr'o cauză „străină, 

atunci mișcarea este necesară materiei numai atât cât 

lucrează asupra-i cauza motrice. Ne întoarcem deci la 
prima_'dificultate. a: 

Ideile generale şi. abstracte sunt izvorul celor 
mai Sâri_grcş Niciodată vorbirea meta- 

izicei: ma făcut pe om să descopere vre-un adevăr şi a
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umplut filozofia cu absurdităţi de cari ţi-e ruşine îndată 
ce le desbraci de cuvintele pompoase în cari sunt înfă- 
şurate. Spune-mi, dragul meu, dacă, vorbindu-ţi despre 
o for[ă oarbă suspendală în toată nalura, poate să-ţi dea 
cineva o idee adevărată. Ei cred că spun ceva prin aceste 
cuvinte vagi „forță universală” „mișcare necesară”, dar în 
realitate nu spun nimic23). Ideea de mișcare este numai 
ideea trecerii dintr'un loc într'altul şi nu e mişcare fără 
direcțiune, căci o fiinţă individuală mar putea să se miște 
deodată în toate sensurile. Deci materia în genere în ce 
sens se mișcă ea în mod: necesar? Oare materia întreagă - 
ca tot are o mişcare uniformă sau fiecare atom are o 
mişcare proprie? După prima ipoteză, universul întreg 
ar forma o massă solidă şi indivizibilă; după a doua, 
ar forma un Îluid risipit şi incoerent, fără să fie cu:putință 
a reuni vre-odată două atome. In ce direcție. se va 
face această mişcare comună a întregii materii? In linie 
dreaptă sau circulară? în sus sau în jos? spre dreapta 
sau spre stânga? Dacă, din contră, fiecare moleculă a ma: . 
teriei are direcțiunea sa deosebită, cari sunt cauzele cari 
determină aceste direcţiuni şi aceste deosebiri? Dacă fie- 
care atom sau moleculă a materiei sar învârti numai în 
jurul propriului său centru, nimic nu sar schimba nici- 
odată din locul său și mar exista mişcare comunicată. Ar 
trebui apoi ca și această mişcare circulară să fie îndreptată 
într'un sens sau într'altul. A spune că materia are mișcare 
în mod abstract este a spune cuvinte cari nu însemnează 

- NIMIC; iar dacă-i dai o mișcare determinată, atunci pre- 
supui o cauză determinătoare. Cu cât admit mai multe 
forţe parliculare, cu atât scot la iveală nişte cauze noi cari 
trebuesc explicate, fără să găsesc vre-odată o acţiune co- 
mună care să le dirigă. Dacă admit că elementele au o a 
tivitate lăsată la voia întâmplării, nu numai că nu pot 
concepe niciun fel de ordine, dar nu pot nici măcar să-mi 
închipuesc combaterea, lupta lor; deci haosul universului 
este tot: atât de neînțeles ca şi armonia lui. Pricep că 

  

23) Vezi $ 234, E SI:
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mecanismul lumii poate să fie nepătruns de spiritul ome: 
nesc; dară, îndată ce un om se apucă să-l explice, trebue 
să spynă lucruri pe cari oamenii le înţeleg. 1 
6 Faplul că maleria se mișcă arată că 'există o |! 

voință; japlul că ea se mișcă după anumite legi îmi a- 
rală că există o inteligență. Aceasta este al doilea articol 

de credinţă al meu. A lucra, a compara, a alege sunt acte 
„ale 'unei ființe active şi cugetătoare; deci această fiinţă 
există. Mă veţi întreba: unde o vezi că există? O văd 
nu număi în cerul care se mișcă, în soarele care ne lumi- 
nează;. 0 văd nu numai în mirie însumi, ci în oaia 'care 
paşte, în pasărea care sboară, în piatra care cade, în 
frunza pe care o suflă vântul. DR 

246. Imi dau seama de rânduiala lumii, deşi mu-i 
cunosc menirea, fiindcă, pentru a judeca: rânduiala, e 
de ajuns să compar părţile între ele, să studiez legăturile 
lor, sprijinul ce-şi dau una alteia şi să observ cât sunt de. 
bine potrivite. Nu ştiu de ce există universul, dar pot 
să văd cum este modificat, pot să înţeleg potrivirea lăun- 
irică prin care ființele ce-l compun își dau ajutor mutual, 
Sunt ca un om care ar vedea pentru prima dată tun cea 
sornic deschis2%), şi care ar putea să admire. lucrarea 
fără să cunoască folosul mașinii şi fără să fi văzut ca- 
dranul. „Nu ştiu, va zice el, la ce e bun acest lucru, dar 
văd că fiecare bucată e tăcută pentu celelalte. Admir pe 
lucrător în amănuntele lucrului său şi sunt foarte sigur 
că toate aceste rotiţe se învârtese potrivite numai în ve- 
derea 'unui scop comun pe care nu mi-e cu putinţă să-l ştiu. 

247. Să comparăm pentru fiecare -specie de lucruri 
„sau Îiințe scopurile particulare, mijloacele şi raporturile 
rânduite în vederea scopurilor; apoi să ascultăm vocea lă- 
untrică. Ce spirit sănălos. poate să înlăture marturisirea 
ei? Poate cineva — dacă mare idee mai dinainte făcută — . 
să privească orânduirea mniversului, fără să vadă aă 
aceasta presupune o inteligență supremă? Câte sofisme 
trebue să grămădeșşti pentru a nu recunoaște armonia fi-.: 

      

25) Adică deschis în partea unde sunt rotiţele.
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ințelor şi minunata lucrare a fiecării părticele pentru 
păstrarea celorlalte? Puteţi să-mi spuneţi cât poitiți că 
sunt combinări şi întâmplări; la ce vă serveşte să-mi 
închideți gura, dacă mu-mi puteţi forma “convingerea? 

. Cum veţi înlătura ceeace simt cu fără voie, şi ceeace vă 
desminte necontenit fără voia mea? Dacă corpurile or- 
ganizate s'au combinat întâmplător în. o mie de chipuri, 
înainte de a lua nişte forme statornice; dacă sau format . 
întâi, să zicem, stomacuri fără guri, picioare fără capete, 
mâini fără braje, diiecrite organe imperfecte de multe fe- 
luri, cari au pierit din pricină că nu se puteau păstra, de'ce. 
nu mai vedem și acum asemenea încercări informe? De 
ce natura și-a aşezat niște legi cărora mai înainte nu se 
supunea? Fireşte, recunosc că un lucru se întâmplă 
când e cu putință să se întâmple și că greutatea e- 
venimentului se compensează prin numărul încercărilor. 
Cu toate acestea, dacă mi-ar spune cineva că niște 
litere de tipar, asvârlite la întâmplare, au dat: naş- 
tere Eneidei2) aşa cum se. găsește, nu mvaş mişca din 

“loc ca să verific această minciună **)-. Imi veţi spune că 

26) Encida, poemul latin vestit al lui' Virgiliu, 
27) Sallwiărk dă asupra acestui pasagiu lămuririle următoare: 

Cicerone spune. relativ la alomiştii din antichitate (De rerum natura 
II, 37, 93): „Aci nu m'aș mira dacă cineva şi-ar închipui că anu- 
mite corpuri tari şi indivizibile sunt puse în mișcare prin puterea 
gravităţii şi că universul cel atât de perfect şi de măreț este format * 
prin întâlnirea întâmplătoare a acestor corpuri. Dacă cineva con- 
sideră aceasta ca posibil, nu văd de ce.nu ar crede de asemenea: 
că, dacă sar asvârli undeva una peste alta şi sar risipi pe pământ 
nenumărat de multe litere de aur sau de vre-o altă materie, ar 
pulea să se alcătuească Ana'ele lui Ennius astfel încât să poată 
îi citite în ordinea lor succesivă; când, după părerea mea, întâm= ! 
plarea mar putea să obţină nici măcar un singur vers”, „Comparaţia 
aceasta a fost adeseori adusă împotriva sistemului "materialist. Fe. 
nelon vorbeşte în aceeaşi înlănțuire de idei despre Iliada. In aceiași 
sens ca mai sus Rousseau într'o scrisoare din 15 Ian. 1769 cu privirea 
Ja Pensees philosophiques a lui Diderot: „Dacă vă va spune cineva 
că a văzut cum dinir'o grămadă de litere de tipar aruncate la în- 
țâmplare a rezultat Encida în perfectă exaclitate, atunci trebue să 
recunoașteţi că nu veţi examina această minune, ci veţi răspunde
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vit mulţimea încercărilor: Dar câte încercări de felul 
acesta vreți să presupun pentru ca să. fie vrednică de 
crezut combinaţiunea? Eu, care văd o singură încercare, 
aş putea să mă prind că ea nu poate să fie efectul întâi 
plării. Adăogaţi la aceasta că combinaţiunile întâmplă- 
toare, ar da numai produse de acelaşi fel cu elementele. 
combinate, că „organizaţia: şi vieața nu pot. să rezulte 
dintr”o mișcare de atomi, precum 'un chimist, care com: 
bină diferite substanţe, nu le poate face,: să simtă şi să. 
cugete în creuzelul său 28). | ! 

; 248. Am citit pe Nieuwenlit 29) cu mirare şi aproape 
scandalizat. Cum i-a venit în gând acestui om să facă o 
carte despre minunile naturii cari arată înţelepciunea crea-: 
torului ei? O asemenea carte, - şi de ar îi groasă cât lu- 

"mea, tot n'ar sfârși chestiunea. Indată ce vrei să intri în 
„ amănunte, îţi scapă minunea cea mai mare, adică armo- 
nia şi potrivirea întregului. Spiritul omului se rătăceşta 
studiind numai: formarea corpurilor vii şi organizate; dar 
holarul netrecut, pus de natură între diferitele. specii, ca. 
să nu se confunde, arată până la evidență intenţiunile ci. . 

  

foarte liniştit: lucrul mu e imposibil, însă nu-l cred”, Tot. astfel 
îîntr'o. scrisoare către Vernes, : v 

28) Creuzetul e: vasul în 'care se fierb diferitele materii, Ur- 
mează noia autorului. „Dacă w'ai avea dovadă, nai pulea să crezi : 
că extravaganţa omenească poate să ajungă până. la acest punct. 
Aimatus Lusilanus afirmă că a văzut, închis . întrun borcan, un. 
omule. 'mare cât un deget fabricat ae Iulius Camilus, ca de . un 
alt Promoteu, prin: știința alchimiei, Paracelsus, în „De natura rerum” | 
“spune cum se produc acești omuleți şi susține că pigmeii, faunii, 

„„Satirii şi nimfele au fost produşi prin ajutorul chimici. Eu socotesc 
că pentru a stabili posibilitatea acestor fapte, . trebue de - acum: 
înainte numai să susții că materia organică rezistă pulerii focului 
şi moleculele ei se pot conserva vii în cazanul unui reverber”, — 
Amalus, de care vorbeşte Rousseau, a fost in medic portughez, A 
trăit în sec. XV şi se numea cu adevărat Juan Rodrigo. A scris Jatineşte 
multe cărţi. Paracelsus a fost un medie şi alchimist. elveţian (1493, | 
—1541). o 

29) 7 Nieuwentit, matematic olandez şi lilozov (1654— —1718).
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Ea nu Sa mulțumit să stabilească ordinea, ci a luat mă- 
suri sigure ca nimic să nu poată turbura această ordine. 

2419. Nu există ființă în univers care să nu poată [i 
socotită, înu”o privință oarecare, drept centrul comun al 
tuturor celorlalte, în jurul căreia sunt toate rânduite, astfel 
că toate sunt, în mod reciproc scopuri şi mijloace, unele 
faţă de celelalte. Mintea se încurcă şi se pierde în această 
infinitate de raporturi, dintre cari nu se află nici unul 
încurcat şi pierdut în mulţimea tuturor. Sau făcut ne- 
numărate presupuneri absurde ca să disirugă această ar- 
monie a mecaxisinului or JJal maâterici'mişcate prin simplă 
întâmplare 0). Aceia cari neagă unitatea intenţiunii,. pusă 

„în evidență prin raporturile dintre toate părțile acestui 
nare lol, îşi acoper goliciunea gândirii lor prin abstrac- 
țiuni, coordinațiuni, principii generale, termeni emblema- 
tici 51); dar, orice ar face, îmi este peste pulință să concep 
şi. o inteligență care pune această rânduială. Nu-mi stă 
în pulere să cred că materia pasivă şi moartă a fost în 
stare a produce ființe vii şi cu Ssimţire, că o fatalitate 
oarbă a putut produce fiinţe inteligente, că ceeace nu 
cugetă a putut naşte ființe cari cugetă. 

250. Cred deci că lumea este cârmuită de o voință 
puternică și înțeleaptă; văd, sau mai bine zis simt lucrul 
acesta şi-mi este destul 32). Dar această lume, este -ea. 
cternă sau creală cândva? Există un principiu unic al 
lucrurilor? sunt două sau mai multe 33). Şi care esle na- 
tura lor? Nu ştiu nimic şi nu-mi pasă. Pe măsură ce aceste 
cunoştinţe vor deveni interesante pentru mine, mă voiu.: 
sili să le dobândesc; până atunci renunţ la nişte întrebări 

  

" 30) Zice în ironie, repelând cuvintele teorici pe care o 'combalte. 
31) Adică termeni ce sunt ca nişte simboluri. 
32) Vezi $ 218. | 
33). Nota lui Sallwurk: Arhiepiscopul de Paris (în decretul 

prin care osândeşte cartea lui Rousseau) găsește însă o conlrazicere 
între presupunerea unei „voințe puternice şi înțelepte” şi între pro 
supunerea că ar exista mai multe principii. „Pluralitatea zeilor” ri- 
poslează el împreună cu Tertulian „este negarea Divinităţii” (Deus 
si non unus este, non est. Rom: Dumnezeu, dacă nu e unu, nu există).
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zadarnice cari pot să influențeze amorul meu propriu, 
dar mau niciun folos pentru purtarea mea şi sunt mai 
presus de rațiunea mea. 

„251. Adu-ţi. aminte necontenit că eu nu vreau să 
învăţ pe nimeni despre aceste lucruri, ci spun .cceace 
gândesc. Poate să. fie materia eternă sau creată, poate 
să fie sau' să nu fie un principiu pasiv, în orice caz esta 
sigur un lucru: că folul este unu. şi că desveleşte o in- 
teligență unică, căci nu văd nimic care să nu fie ordonat. 
în acelaşi sistem şi să nu contribue' la acelaşi scop, adică 
conservarea întregului în ordinea stabilită. Această ființă. 
care voieşte .şi poale, această fiin nță activă prin ea însăşi, 
această fiinţă, în sfârșit oricare ar îi, care mișcă uni- 
versul şi rândueşte toate lucrurile, o numesc Dumnezeu. 
Unesc cu acest nume ideile de inteligență, puterz, voință, 
pe cari le-am adunat, şi pe cea de bunătate, care urmează 
în mod necesar dintr'însele. Nu cunosc însă fiinţa căreia 
i-am dat acest nume: ca luge, par'că, şi de simţurile şi 

„de inteligența mea. Cu cât gândese mai mult la: ca, mă 
cufund mai mult în neînțelegere. Ştiu foarte sigur că ca 
există şi că există de sineşi, ştiu că existența mea este 
subordonată existenței ei şi că tot ce cunosc se găseşte 
în acelaşi caz. Văd pe Dumnezeu pretutindeni în operele 
sale, îl simt în mine, îl văd în jurul meu; dar îndată ce 
vreau să-l cunosc în el însuşi, îndată ce vreau să caut 
unde €, ce-e, din ce substanţă este făcut, îmi scapă şi 
mintea mea turburată nu mai vede nimic. 

292. Pătruns de neajunsul minței mele, nu voiu mai 
Taţiona despre: natura lui Dumnezeu, dacă nu voiu fi 
silit de: sentimentul raporturilor lui cu mine. Asemenea 
raționamente sunt totdeauna îndrăzneţe: un om înţelept 
purcede cu mare teamă şi'e sigur că nu e făcut ca să 
pătrundă . aceste lucruri, , căci pentru Divinitate nu este 
mecinste dacă nu te gândeşti deloc la ea, ci este necinste 
dacă te gândeşti rău 24). : | 

  

34) Un cuvânt al. lui Cicerone (pe natura deorum I 22). (Nota 
lui Sallvârk). „: |
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253. După ce. am. descoperit atributele acelea priu cari concep existenţa lui Dumnezeu, mă întore la min și caut ce loc ocup în ordinea. lucrurilor pe cari. El la 
cârmuește şi pe cari le pot cerceta. Prin specia mea, mă găsesc, fără întoială, în “cel dintâi loc, fiindcă, prin „_Yoinţa mea şi prin uneltele ce am în stăpânire pentru. a o îndeplini, eu, numai prin impulsiunea fizică, am putere să 
lucrez asupra tuturor corpurilor cari mă înconjoară sau să_ mă apropiiu ori să mă depărtez cum vreau de acțiunea lor, mai mult decât. ar putea oricare din ele să lucreze asupră-mi fără voia mea; iar, prin inteligență, sunt. sin- gurul. care pot să privese peste tot. Ce fiinţă. de pe | pământ, afară de om, ştie să observe pe toale celelalte,  -- „%ă- măsoare, să calculeze, să prevadă mișcările lor .şi efectele acestor mișcări și să unească, oarecum, conştiinţa existenței comune cu a existenței individuale? Este oare ridicol să- cuget că totul e făcut pentru mine, dacă sunl singurul care ştiu să leg totul de mine? | = 254. Așa dar este adevărat că omul este regele pă-. „mântului pe care-l locuește, pentrucă el nu numai do- „mesliceşte animalele, nu. numai stăpânește elementele nu- „turii prin industria sa, dar singur pe pământ ştie să le - 
stăpânească şi-şi întinde puterea, prin cugetare, chiar asu- “pra stelelor, de cari nu se! poate apropia. Arătaţi-mi un „alt animal pe pământ care să ştie: întrebuința focul şi admira soarele. Cum! pol să observ, să cunose fiinţele | și raporturile dintre cls, pot să simt ce este ordine, îru- museţe, virtute,. pot să meditez. asupra universului şi să ajung cu mintea până la Acela care-l cârmueşte; pot să iubesc binele şi să-l fac. şi vreți să mă compar cu âni- mâlele? Suflet josnic, trista ta filozotie te face să se- meni cu ele; vrei în.zadar să te micşorezi: geniul tău vorbește împotriva principiilor tale, inima ta binefăcătoare -. îți desminte. doctrina, iar abuzul făcultăţilor tale dovedeşte - , înălțimea lor,- fără voia ta. | | | - 59/ Eu, neavând să susțin nici un sistem, cu, om Ss TI impli şi care spun adevărul, nefiind târit. de furia nici unui partid, neaspirând la cinstea de a fi şef de sectă,
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iiind mulțumit cu locul pe care mi l-a dat Dumnezeu, nu: 
văd, după EI, ceva mai bun decât specia mea. Dacă aş 
avea să-mi aleg locul în rândul fiinţelor, ce aş putea 
alege altceva decât să fiu. om? a 

— 1256. Această. reflexiune mai mult mă mândreşte decât: 
mă impresionează, căci starea aceasta nu mi-am. ales-o: 
«eu şi nu poate să fie socotită ca un merit peniru o îiință 

"care încă nu există. Văzându-mă astfel ales dintre alte 
ființe, nu mă pot opri de a mă felicita. că îndeplinesc: 
această sarcină! onorabilă şi de a binecuvânta mâna care. 
m'a aşezal aci, Indată ce, pentru prima dată, mam putut 
studia, simt că mi se naşte în suflet un sentiment de 
recunoştinţă şi de binecuvântare pentru Creatorul speciei 
mele şi din. acest sentiment iese cea dintâi manifestare de' 
mulțumire pentru Divinitatea. binefăcătoare. Ador pute- 
Tea supremă şi mă simt mişcat dz binefacerile ci. Nam: 
nevoie să mă, înveţe nimeni acest. cult, căci însăşi firea: 
mi-l poruncește. Din dragostea de sine, nu urmează în 
mod natural să cinsteşti pe cel care te ocroleşte şi să: 
iubeşti pe cel care-ţi vrea binele? Ia n 

„..257. Dacă, acum, privesc la ,diteritele: ranguri şi la 
oamenii cari le,ocupă, şi vreau să-mi cunosc locul meu | 
ca individ în mijlocul speciei mele, ce sunt cu oare? 'Tristă. - - 
întățişare! Unde ese rânduiala pe care o observam? Pri-” 
veliştea naturii îmi arată numai armonie şi proporțiune; 
priveliștea neamului omenesc îmi arată numai confuziune” 
şi desordine. Elementele firii sunt bine legate între ele, 
“oamenii sunt în haos. Animalele sunt fericite; numai “re- 
gele lor este nenorscit. Inţelepciuns! unde sunt legile tale? 

„Providenţă! aşă conduci tu lumea? Fiinţă binetăcătoare!: 
unde-ţi- este puterea? "Pe pământ domneşte numai răul. -: 
258. Nu i-ar veni să crezi, dragul meu, că din aceste | 
triste reilexiuni şi din aceste aparente contradicţiuni s'a 
format în mintea mea idea sublimă despre suflet, care 
până acum nu ieşise din cercetările mele. Meditând asupra 
firii omului, mi Sau înfățișat două principii -distinete:: 
dintre ele unul mă înălța spre studiul adevărurilor veşnice, 
spre iubirea dreptăţii şi a frumuseţii: morale, în regiunile. 

bă
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- Yumii intelectuale, a cărei: contemplare aduce fericirea 
înțeleptului; altul mă cobora cu josnicie în mine însumi,: 
mă robea stăpânirii simțurilor şi pasiunilor cari pornesc. 
din ele și contraria prin acestea toată inspirația celuilalt 
sentiment. Simţind că sunt târit în colo. şi încoace de 
aceste două porniri. contrarii, ziceam în mine: „Nu, omul: 
mu este unul; vreau şi nu vreau, mă simt deodată sclav 

„Şi liber; văd binele, îl iubesc; şi îndeplinesc răul; sunt 
activ când mi-ascult' raţiunea, pasiv când mă las târit de. 
„pasiuni; iar, când mă văd înfrânt, chinul meu cel 
mai mare este că nu am putut rezista”. | i 

259. Ascultă-mă, tinere, cu încredere, căci voiu. fi 
totdeauna de bunăcredinţă. Dacă conștiința este produsă 
de prejudecăţi, fireşte că mă înşel şi nu există morală 
vădită, dar, dacă este o pornire firească pentru om să 
se aleagă pe sine înaintea tuturor şi dacă, cu loate acestea, 
cel dintâiu sentiment al dreptăţii este înnăscut în sufletul 
omului, atunci cel care crede că omul este o ființă simplă, 
să înlăture aceste contradicțiuni şi voiu recunoaşte că 
exislă numai o substanță. i a 

260. Observaţi că, prin cuvântul substanță înţeleg în 
general o ființă înzestrată cu. oarecari însuşiri primitive. 

“şi fac abstracţie de orice modificări particulare Şi secun- 
dare. Dacă toale însușirile primilive se pot reuni în o 
aceeaşi ființă, nu poţi admite decât o:singură substanţă; 
dar, dacă unele din ele se exclud între dânsele, atunci sunt 
atâtea substanţe diferite câte excluderi de acest fel se pot 
face. Asupra acestui lucru te vei mai gândi. In ce mă . 

„priveşte, n'am nevoie, orice ar zice Locke35), să cunosc 
materia altiel decât ca având întindere şi divizibilitate 
pentru ca să fiu sigur că nu poate cugeta; iar când un 

35) Sallwurk: După “părerea lui: Locke (In „Incercare asupra 
inteligenţzi omului” IV, 3, 6) este imposibil de stabilit dacă atot- 
puternicul a dat câtorva sisteme corporale anume adaptate pentru 
aceasia, pulința de a percepe și gândi. sau dacă a dat şi sădit în 
materia asife: conformată 'o substanţă incorporală cugetătoare, In 
scrisoarea din 19 Ian. 1769, citată de mai multe ori până acum, 
Rousseau se exprimă şi asupra acestei chestiuni,
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filozof va veni să-mi spuie că arborii simt şi că stâncile 
cugetă 35), în zadar va încerca să mă încurce cu argu- 
mentele lui subtile, eu voiu vedea într'insul un sofist de 
rea credinţă, care vrea mai bine să acorde simţire pie 
trelor decât suflet omului 57). a 

261. Să ne închipuim un surd care zice că nu există 
sunete, pentrucă nu le-a auzit niciodată. Ii arăt un in- 
strument cu coarde şi, printr'un alt: instrument, ascuns, 
fac să sune coarda la unison. Surdul vede coarda ire-. 
murând. Îi spun că sunetul face aceasta. — „Nici de cum, 
răspunde el; cauza tremurăturii coardei este în ea însăşi; 

36) Nota autorului. Mi se pare că  filozotia- modernă, în loc 
să spună că stâncile cugetă, a descoperit că oamenii nu cugetă de 
loc. Ea recunoaşte în natură numai ființe sensibile şi socotește că 
singura deosebire între un om şi o piatră este că omul e o' ființă! 
sensibilă care are sensaţiuni şi piatra o ființă sensibilă care n'are 
sensaţiuni, Dacă însă este adevărat că materia întreagă simte, unde 
să așez eu unitatea simţirii sau eul individual? în fiecare. moleculă 

“a materiei sau în corpurile formale de agresatiuni de molecule? 
Fi-va această unitate în lichide ca şi în solide, în corpurile mixte 
ca şi în elementele simple? Sc zice că în natură sunt numai indivizi, 
Dar cari sunt aceşti indivizi? piatra aceasta este un individ sau: o 
agregațiune de indivizi? este ca o singură ființă sensibilă sau cu- 
prinde atâtea fiin'e câte grăunţe de nisip? Dacă fiecare atom ele= 
mentar este o ființă sensibilă, cum pot concepe comunicarea intimă 
prin care un atom se. simte în alt atom, astfel ca eul unuia şi al 

"celuilalt să se confunde în unul singur? Se poate ca atracţiunea 
să fie o lege a naturii încă necunoscută în. misterele” ei; dar cel 
puţin concepem că atracţiunea influențând masele d6 materie poale 

“să fie compatibilă cu întinderea şi divizibilitatea. Oare putem con- 
cepe în acelaşi fel sentimentul? Fiinţele sensibile au întindere; dur 
fiinţa care simta este indivizibilă şi una: ca nu se împarte: sau esle 
un întreg sau nu este de loc; deci ființa care simte nu Este un 
<orp. Nu ştiu cum înțeleg aceasta materialiştii noştri, dar nii se 
pare că aceleaşi greutăți cari i-au făcut: să înlăture gândirea ar 

„trebui să-i facă a înlătura şi simţirea. Şi nu văd de ce, după ce 
au .făcut primul pas, de ce nu ar face şi pe celălalt, I-ar costa, ceva. 
mai mult? şi de vreme ce sunt siguri că nu cugetă, cum, îndrăsnesc 
să afirme că simt? Sallwărk trimite la obs, dela $ 307. N 

37) Sallwăârk: Intocmai aşa în scrisoarea adresată lui Vernes 
din 18 Febr. 1758. De aceea trebue enumerată Profesiunea de 
credință între cele mai vechi părţi principale din Emi. 4 ”



Cartea W. 134 

toate corpurile 'au această însușire comună de a tremura astiel”. Atunci, îi zic din nou: „arată-mi tremurătura a-. ceasta în alte corpuri sau, cel puţin, cauza ei în această, coardă”. — „Nu pot, îmi răspunde iar surdul; dară, de vreme ce nu pricep cum tremură această coardă, de ce aş explica lucrul prin sunetele D-tale, de cari n'am nici un îel,de idee? ar însemna să explici un fapt obscur printr'o cauză și măi obscură. Sau fă-mă să simt sunetele d-tale sau zic că ele nu există”, e 
262. Cu cât adâncesc mai mult această chestiune a „Cugetării şi a naturii spiritului omenesc, cu atât găsesc că raţionamentul! malerialiștilor scamănă 'cu al surdului. Ei sunt, în adevăr, surzi! la glasul lăuntric, care le strigă cu o putere pe care e greu să n'o ţii în seamă: „O maşină nu cugelă, nu este în ea nici mişcarea nici. figura care să pro- ducă reflexiunea. In tine e ceva care caută să frângă lan-. “ţurile care-l țin legat; prin acel ceva tu nu poţi încăpea în întregul Spaţiu, și universul întreg nu «e destul de mare. pentru tine: sentimentele tale, dorințele, îngrijorarea ta, chiar mândria ta, au alt principiu decât acest corp strimt în care te simţi încătuşat”, | | 263. Nici o ființă materială nu e activă prin ca: însăşi şi eu sunt activ. Oricât vei voi să discuţi, cu simt, şi această simţire care-mi vorbeşte este mai puternică decât rațiunea care o combate. Am un corp care poate lucra asupra altora şi altele lucrează asupră-i. Despre aceste acțiuni reciproce nu există îndoială, dar voința mea este neatârnată de simţurile mele. Primese sau refuz, cad sau: înving, dar: simt fără îndoială: în mine însumi când fac ce am vrut și când mă supun pasiunilor. Am toldeauna puterea de a voi, dar nu am pe aceea de a executa voința. Când mă las târit de ispite, atunci lucrez după impul- siunea obiectelor .din afară. Când mă ţiu de..rău pentru aceasta, ascult numai de voința mea. Sunt sclav prin viţiile mele și liber prin -remușcările: mele: sentimentul libertăţii mele se. șterge din mine numai atunci când, ajung cu totul decăzut şi când împiedec glasul sufle- tului de a strigă împotriva corpului. a
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za. 264, . Despre: voință ştiu. atât. cât îmi spune siimjirca 
propriei mele Yoinţe; iar: despre! inteligenţă : nu ştiu: mai 
mult. Când mă întreabă 'cineva care €;cauza care-mi de: - 
termină voinţa, întreb, la rândul meu, care-e:cauza care-mi 

| determină judecata, . căci e clar: că aceste. două. cauze -fac 
numai una: Dacă pricepi lesne” că omul este activ când 
judecă, că inteligenţa sa este-:puterea. de. a: compară: şi-a. 
judeca, se va vedea că libertatea este o- putere de acelaşi 
fel sau derivată chiâr din cealaltă: Alege. ce e bine, pre 
cum a judecat ce-e adevărat; dacă. -judecă fas, alege 

„rău. Care e deci cauza care-i determină „voinţa ?- Este 
„judecata. Şi care e cauza care-i determină judecata? Este 
facultatea : inteligenţei, este puterea de a:judeca: cauza 
determinantă este în el. însuşi. Dincolo de aceste” lucruri, ăi 
nu mai înțeleg nimic... : : îi 
„265. Fără îndoială, mu sunt liber: si nu-mi vreau - 

„binele; mu sunt liber să-mi voiesc răul; dar libertatea mea 
„stă în aceea că pot să voiesc numai ceeace îmi este folo- 
silor sau ceeace socotesc astfel, fără ca nimic străin “de 
mine să mă hotărască. la : aceasta. Urmează de: aci că nu 
sunt stăpân pe mine, pentrucă nu-mi stă în Putere a îi. 
altul decât sunt? - 

„266. Principiul oricării acţiuni stă. în voinţa unei 
fiinţe: libere; nu poţi trece dincolo de:.aceasta: :Nu vorba 
liberiate este fără înţeles,. ci vorba necesitate. A presu- 

„pune un act oarecare, un €fcet care-să nu vie: dintr'un prin- 
cipiu activ,. este a presupune un efect fără: cauză, 'este . 
a cădea întrun cerc viţios. Sau nu există:0: primă impul- 
siune sau orice primă impulsiune are cauză âhterioară 
şi nu există adevărată voință fără libertate. Omul e deci, 
liber pe faptele sale şi, aslfel fiind, este însufleit de: o 
substanță immalerială; Acesta este: 'al treilea articol 'de | 
credință al: meu 38). Din. acesta: trei vei, scoale, lesne. po 

“toate celelalte, fără să fie nevoie a le: enumera. CR 
267. Dacă omul «e activ şi liber, lucrează de sincși; 

tot” ce făce el în.mod .liber. nu ţine :de. cele orânduite de 
 Providenţă şi no. putem tace. pe ca răspunzătoare de 

  

„n .. 

38) Vezi $ 210 și $ 245 A e 9
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acestea. Ea nu voiește răul ce' face omul abuzând de li- 
bertatea ce i-a dat; dar ca nul. opreşte de a-l face, sau 
penlrucă răul făcut de o ființă aşa de slabi nu pre 
țueşte nimic în ochii Ei sau pentrucă nu-l poate împie- 
deca, fără a-i stânjini libertatea şi a face un rău și mai 
mare, degradându-i natura. Ea a creat pe om liber pen- 

„tru ca el să facă. nu răul, ci binele prin alegerea lui. L-a 
„pus în stare a face această alegere, întrebuinţând bine fa- 
cultăţile: cu cari Ea I-a înzestrat; dar i-a mărginit așa. de 
mult forțele, în cât abuzul libertăţii pe care i-a dat-o nu 
poale să turbure ordinea generală. Răul făcut de om 
cade asupra omului şi'-nu schimbă nimic în sistemul 
lumii, nu împiedecă mici specia omenească a se conserva, 
orice. ar. face. Dacă te plângi că Dumnezeu nu - oprește 
pe om dela rău, atunci te plângi că i-a: dat o natură su: 
„perioară, că a pus în faptele lui moralitatea care le înne- 
bilează, că i-a. dat drept la virtute. Cea mai înaltă satist. 
facțiune este mulțumirea de noi înşine. Ca să dobândim 

" această mulțumire, am fost aşezaţi pe pământ şi înze- 
straţi cu, libertate, ispiliţi de pasiuni şi apăraţi de con- 

“stiință. Ce putea să me facă mai bine chiar Puterea 
divină? Putea ea să pună o contradicție în natura noastră 
şi să dea răsplata pentrucă a: tăcut bine celui ce nu ari 
putut face rău? Cum! Pentru a împiedeca pe om dea fi 
Tău, trebuia: să-l mărginească la instinct şi să-l facă ani- 
mal? Nu, Dumnezeule al sufletuiui meu, nu mă voiu 

„Plânge niciodată că mi'ai' tăcut după imaginea ta, ca să 
pot îi liber, bun şi fericit ca tine. | 

„268: Abuzul facultăţilor noastre ne face nenorociţi 
„Şi răi. Mâhnirile, grijile, necazurile ne vin de la noi în- 
şine. Suferinţa morală este, fără îndoială, opera noastră, 
iar suferințele fizice m'ar fi nimic fără viţiile noastre, cari - 
au făcut să le simţim aşa de mult. Natura a orânduit să 
„Simţim trebuințele noastre; n'o face ca. aceasta în scop 
de a .ne conserva? Durerea trupească nu este un semn că 
mașina se strică și o înştiinţare ca 'să avem grijă de în- 
dreptarea ci? Moartea... dar cei răi nu-şi otrăvesc vicaţa 
lor şi pe a noastră? Cine ar voi să trăiască veşnic? Moar- 

7
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tea este o vindecare a relelor pe cari vi le faceți voi sin- 
„guri? nătăra a voit ca Sulerința să ni vă fie fără stârşit. 

Omul care trăieşte în simplicitatea primitivă este supus 

la puţine rele; trăiește aproape fără boale, ca şi fără 
pasiuni; el nu prevede, nici nu simte moartea; când o 

simte, nenorocirile lui îl fac s'o dorească şi atunci mu mai 

e un rău. Dacă ne-am mulțumi să fim ceeace suntem, 
mu ne-am plânge de soartă; dar moi alergăm după tun bine 
închipuit-şi- prin aceasta ne facem o mie de rele reale, 

  

vieaţă neregulată, vrei i sl dregi prin remedii; adaogi pe 

lângă răul pe care îl simţi, pe acela de care te temi; pre- 
vederea morţii .o face groaznică şi o aduce mai repede, 

„Cu cât vrei să fugi mai mult de ea, cu atât o simţi mai 
mult. In timpul vieţii, protestăm împotriva maturii, şi! 
murim de frica relelor pe cari le-am tăcut singuri Tue 

„€crând. împotriva naturii. 

269. Omule, nu mai căuta pe urzitorul. răului, căci 
„acest. autor eşti fu.. Nu există pe lume alte rele decât 
acelea pe cari le faci sau pe cari le suteri, şi amân-: 
două acestea vin dela tine. Răul obștesc se găseşte numai 
în desordine şi văd că sistemul lumii are o ordine care 
nu se: desminte nicidecum. Răul individual există numai 
în simţirea fiinţei care sufere; iar acest sentiment nu na- 

tura l-a dat omului, ci el singur și l-a dat. Durerea se 
apropie greu de acela care, reflectând puţin, ware aducere 

aminte mici prevedere. Daţi la o parte nenorocitele pro- 
grese ale omenirii, daţi la o parte erorile şi viţiile voastre, 
daţi Jaga parte opera omenească şi totul va merge bine 2), 

Unde _ totul merge bine, acolo nu _ există nedrepi- 
tate. Dreptatea se ţine legată: de bunătate; iar bunătatea 
este efectul necesar al unei puteri fără margini şi al 

iubirii de sine, care este esenţială oricărei fiinţe cu sim 
țire: Cel care poate totul, cuprinde în existența sa, ca 

să zic aşa, existența fiinţelor. „Acţiunile veşnice ale Pu- 
, 

    

  

    

39) Vezi începutul cărţii 1, a,



„şi 

Cartea IV, - Ă | ! 158 

  

terii sunt a. produce. şi a păstra; ea mare acțiune peste ceeace, nu există: Dumnezeu nu: e. zeul morţilor, "ar putea să -fie distrugător. şi 'rău fără. a-și” face rău "sieşi... Cel care. poate-tolul: nu. poate oi decât .binele 40). Deci Fiinţa care e bunătatea supremă, pentrucă e puterea! su- premă, . trebue “să fie şi dreptatea supremă: alttel, sar . contrazice cu.ea, însăşi, căci-iubirea de „ordine care o proz: duce se numeşte bunătate”, iăr. iubirea. de ordine care o congGRră se numește „dreplaie”,. .... ee i fe zice „că :Dumnezeu nu datorește nimic crea. turilOzsale.. Cred, din: contră,. că lei datoreşte tot ce le-a . tăgăduit,. creându-le. Dându-le ideea unui bine. şi făcân- - du-le. să simtă trebuința. acestui bine, El le-a. făgăduit binele: acesta. Cu cât mă cobor mai mult în mine însumi, cu cât: mă examinez mai mult, cu atât citesc mai bine în Șuiletul meu aceste cuvinte:| Fii. i vei fi fericit! pretul însă lucrurile din ziud- de azi, nu afli. nităt n toate. acestea: cel rău propăşeşte, cel drept e apăsat, De aceea vezi ce indignare ni se produce în suflet când așteptarea noastră nu se îndeplineşte! Conştiiniţa se ridică murmură împotriva autorului ei; îi strigă gemând: i. înşelat. e i Pc 
Te-am înşelat? 0, îndrăzneţule! Cine ţi-a spus-o? 

   

  

     

        

ăpădit oare sufletul? Ce,.nu' mai exiști? O Bru- tus! O”fiul meu! nu-ţi mânji nobila ta vieață când ai so. sfârşeşti! Nu-ţi . lăsa nădejdea şi slava, cu corpul tău, pe câmpul dela Philippi! De ce zici că virtutea nu e.nimic, când te vei bucura de prețul virtuţii tale? Gândeşti că vei muri; nu, vei trăi, şi atunci mă vVoiu ținea de toate făgă- duielile ce ţi-am dati). O ,: = | „275 După murmurele muritorilor nerăbdători, ai 

  

10). Nola autorului ed. Amsterdam: Când cei vechi ziceau Zeului suprem. optimus mazimuş (cel mai bun, cel mai mare) spuneau un lucru adevărat. Dacă ar fi zis mazimus oplimus, ar îi vorbit mai exact; bunătatea „vine din: putere: e bun pentrucă «e mare, Ia . - | 
” 1 41). E vorba de Marcus Brutus, care a luptat (cu Cassius) contra lui Antoniu la Philippi, şi, fiind învins, -s'a: sinucis: :
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zice că Dumnezeu trebue să le dea răsplata înainte de a 
o îi meritat și că este obligat: să le plătească. virtutea 
înainte. |Să fim, deci, întâi—buni şi pe urmă vom di. 
fericiţi. Să: n” cerem virtuţii, nici plata ! . 
_îmaintea lucrului. Plutareh2) zica că învingătorii la - jocui, 
rile sacre sunt “încoronați nu în arenă, ci după ce au 

            

    
Străbătut-o. - 
„i. 274. Dacă sufletul e immaterial, el poate trăi mai 

» mult decât corpul şi dacă poats trăi după moartea corpu- 
lui, Providența e justificată. „Dacă maş: avea altă dovadă» 
despre immaterialitatea sufletului „decât izbânda: celui rău 
şi suferinţa 'celui drept în. lumea. aceasta, acest 'singur 
lucru: mi-ar ridica orice îndoială. O aşa de puternică 
mepotrivire în armonia "universală mar sili. să caut o 

" explicaţie. Aş gândi: Cu sfârşitul vieţii 'moastre nu sa 
“sfârşeşte totul, ci totul reintră în ordine. In adevăr, aș fi . 
nedomirit: 'unde e omul, când sa distrus toată simţirea: 
dintr'însul? Această întrebare. însă mar. fi pentru mine 'o 
greutate, odată ce .am: admis că există două substanţe. .- 
Se poatz ca, în timpul vieţii mele trupeşti. când nu pot şti 
nimic fără ajutorul simțurilor, să-mi scape tot ceeace nu 
„cade sub puterea lor. Când unirea corpului şi a sufletului 
este distrusă, concep că unul poate pieri şi. celălalt 
poate rămânea. De ce distiugerea unuia. ar aduce după 
sine distrugerea celuilalt? Din. potrivă, fiind. aşa de deo- . 
sebite prin natura lor, au fost în stare silită, cât timp. au 
fost unite. Când această -unire încetează, fiecare. întră 
în starea sa naturală: substanța activă şi vie câștigă toată 
forța pe care o întrebuința pentru a pune în mişcare sub. - 
“stanța pasivă şi moartă. Vai! viţiile mele. îmi spun că. 
omul irăiește numai pe jumătate cât e viu şi că vieața 
„sufletului începe după moartea corpului. _ aa 
„275. Dar ce fel este-această vieață? Oare sufletul 
este, nemuritor. prin natura lui? Nu știu. Inteligența mea 

" mărginită nu poate concepe nimic nemărginit; de aceea 
îmi scapă tot ce se numeşte inținil. Cum aş putea să neg 

| 42). In cartea: Nu poţi fi fericit după. Epicur (Nota. lui Saliwvărk),
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sau să afirm? Ce raționament aș putea face despre un 
lucru pe care nu-l pot concepe? Cred că sufletul trăieşte 

„destul în urma corpului,. pentru: menţinerea ordiriei; nu 
„Şliu dacă trăieşte destul pentru a exista totdeauna. To- iuşi înţeleg cum se uzează corpul şi se distruge prin îm- 
părțirea părţilor lui; dar nu înțeleg o asemenea distru- . 
gere a fiinţei. cugetătoare şi» fiindcă nu-mi pot închipui 
cum moare, bănuesc că mu moare. De ce mi-ar fi teamă de 

  

   
   

“Taţiunea nu o găsește absurdă? | | 
„(278 Imi 'simt suiletul, îl cunosc prin cugetare şi 
priiRsentiment. Știu că el există, dar nu-i cunosc esența; 
deci nu pot raţiona asupra unor -idei pe cari nu le am. 

  

Știu bine un lucru: că identitatea eului meu se prelungeşte .. 
numai prin memorie şi că, pentru a fi în adevăr același, 
trebuc să-mi amintesc că am fost. Pe de altă parte, după 

_ moarlea mea, n'aş putea să-mi amintesc ce am fost, fără 
„să-mi amintesc ce am simțit, prin urmare ce am făcut; 
şi nu mă îndoiesc că această amintire va pricinui într'o 
zi fericirea celor buni şi chinul celor răi. Aici jos o mie 
de patimi arzătoare întunecă sentimentul intern şi îm: 
piedică mustrarea de cuget. Umilinţele, suferințele, pe 
cari le atrage, după sine prâctica virtuţii, nu lasă pe om 
să guste tot farmecul ci. Când însă, liberaţi de iluziunile 
pe cari ni le dau corpul şi simțurile noastre, ne vom bu- 
cura contemplând Fiinţa cea mai înaltă şi adevărurile 
cele veşnice cari isvorăsc dinti”însa, când frumuseţea or- 
dinci va atrage toate puterile sufletului nostru, când vom 
Îi ocupați numai să punem față în faţă ceeace am făcut 
cu ceeace ar trebui să facem, atunci glasul conştiinţei 
îşi va dobândi toată puterea și toată stăpânirea sa; atunci 
“voluptatea curată care se naște din mulțumirea de sineşi 
şi grozava părere de rău pentrucă me-am înjosit, vor 
deosebi, prin sentimente nepieritoare, soarta pe care fie- 
care şi-o va fi pregătit. Nu mă întreba, dragul meu, dacă 
vor mai. fi acolo şi alte izvoare de fericire și de chin; 
nu ştiu. E destul aceasta, pe care mi-o închipuesc, pen- 
iru ca.să mă consolez de vieața aceasta și să mădăjduesc . 

. ” + . 

această bănuială, când ea mă consolează și când nici.
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într'alta mai bună. Nu zic nicidecum că .cei buni vor „fi 
- răsplătiți, căci nu poate exista altă răsplată pentru o 
fiinţă excelentă decât să trăiască conform naturii sale; zic 
nsă că vor fi fericiți, căci Creatorul lor, Creatorul Drep- 
tăţii, făcându-i simţitori, nu le-a dat simţirea ca să su- 
fere şi, dacă ei n'au abuzat de libertatea lor cât au fost 
pe pământ, nu şi-au schimbat menirea prin greşeala lor; 
dacă au suferit într'o vieaţă, vor îi desdăunaţi în alta, 
Această convingere e întemeiată nu atâta pe meritul omu- 

lui, cât pe noțiunea Dbunătăţii care mi se pare insepa- 
rabilă de esenţa divină. Eu aci numai presupun că legile 

ordinei sunt observate și că Dumnezeu este constant 

faţă de sine însuși 43). 
277. Să nu mă întrebi niciodată dacă vor fi veşnice 

chinurile celor răi sau dacă bunătatea Creatorului poate 
să-i osândească a: se chinui totdeauna: nu ştiu nici aceasta 

“şi nu.am curiozitatea zadarnică de a lămuri nişte în- 
trebări inutile. Ce-mi pasă de: soarta păstrată celor răi? 

“Soarta lor mă interesează prea puţin. Totuşi îmi vine 
greu”să cred că sunt osândiţi la o pedeapsă fără sfârşit. 
Dacă Justiţia supremă se răzbună, atunci se răzbună chiar 
în vieaţa aceasta: voi şi greşelile voastre, o naţiunilor! 
sunteți trimişii acestei Justiţii. Ea întrebuințează relele * 
pe cari vi le faceţi pentruca să pedepsească crimele ce 
au meritat aceste pedepse. In nesătulele voaslire suflete, 

roase de invidie, de avariţie şi de ambiţiune, în mijlocul 
înşelătoarei voastre prosperităţi, pasiunile  răzbunătoare 

pedepsesc crimele voastre. Ce mai e nevoie să caut Iadul 
în altă vieață? el e, chiar de acum, în sufletul celor răi. 

278. Acolo unde se sfârşesc trebuințele noastre tre- 
ecătoare, trebue să înceteze şi patimile şi crimele noastre. 
"Cum ar putea nişte spirite curate să fie susceptibile de 
perversitate? Neavând nevoie de nimic, de ce ar fi rele? 

Lipsite de simţurile. noastre grosolane, dacă toată feri- 
“cirea .lor ar sta în contemplarea fiinţelor, spiritele ace- 

43) Psalmul 115: Nu pentru noi, nu pentru noi, ci pentru nu- 
mele tău, fă-ne Doamne să trăim din nou. (AW'ofa autorului). 

€
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“Stea n'ar putea să voiască decât. binele; iar: cine încetează. „de a fi rău, poate să fie nenorocit pentru 'veşnicie? Fără Să mă hotărăsc definitiv în privința aceasta, sunt încli- nat a crede aşa. Fiinţă prea înaltă, iertătoare şi bună, oricari ţi-ar. fi hotăriîrile, le ador: dacă pedepseşti pen- - tru vecie pe cei răi, dau la o parta slaba mea rațiune .din * faţa Dreptăţii tale; .dar, dacă mustrările de cuget ale acestor nenorociţi: au să se stingă cu vremea, dacă aceeași „linişte me aşteaptă într'o zi pe toţi deopotrivă, atunci te laud. Cel rău nu e fratele meu? De câte ori m'am fost ispitit să fiu şi eu ca dânsul? Dacă, scăpat de suferință, pierde şi răutatea legată de dânsa, dacă ajunge fericit: ca şi mine, nu-l pizmuesc: fericirea lui, măreşte pe a. mea. 
279. In felul acesta contemplând pe Dumnezeu în “operele sale și: studiindu-l prin acele atribute ale lui pe cari aveam interes să le cunosc) am ajuns să-mi mă- Tesc treptat ideea, întâi imperfectă și mărginită, pe care „mi-o făceam despre această Fiinţă imensă. Dacă însă „această idee a devenit mai nobilă şi mai mare, ea a de- venit .şi. mai puţia potrivită cu rațiunea omenească. Pe „cât mă apropiiu cu “mintea de lumina “cea veşnică, pe! “atâta mă orbește strălucirea ci, mă turbură şi mă sileşte să . părăsesc. toate. noțiunile pământeşti cari mă ajutau „să mi-o închipuiu. Dumnezeu n'are trup şi nu simte; inte- ligenţa supremă. care domneşte peste lume nu este lumea însăși: în zadar îmi înalț şi-mi obosesc mintea ca să-mi... 

închipuesc esența ci ce nu se poate închipui. Când gân- desc că ea dă vicaţă: şi activitate substanţei vii, și active. „care: conduce corpurile însufleţite, când aud că sufletul meu este spiritual şi Dumnezeu este spirit, mă indignez împotriva înjosirii esenței. divine. Ca şi cum Dumnezeu şi sufletul meu ar fi amândoi de același fel! Ca şi cum mar. fi Dumnezeu singura ființă. absolută, “singura cu. adevărat activă, simțitoare, “gânditoare și cu voință pro- 
prie și de la care avem noi aceştia şi gândirea, şi simţirea, - 

  

41). Vezi Ş 218,
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şi activitatea, şi: voinţa, şi libertatea, şi chiar existenţa! 
Suntem liberi numai fiindcă EI vrea să fim liberi; sub- 
stanţa sa inexplicabilă este faţă de sufletele noastre ceeace 
„sunt sufletele noastre față de corpurile noastre. -Nu ştiu 

„dacă el a creat materia, corpurile, spiritele, lumea.. Ideca 
creațiunii mă sdrobeşte şi trece peste puterile mele. O 
cred într'atât întru cât o pot pricepe; dar știu că a 
format universul şi tot ce. există, că a făcut şi: rânduit 
totul. Fără îndoială că Dumnezeu este ctern; dar poate. 
“spiritul meu să cuprindă ideca ctemităţii? De ce să mă 
mulțumesc cu; vorbe, fără idei? Pricep 'un: lucru: că EI 
“exista înaintea lucrurilor, că va exista atâta vreme cât 
„Yor exista şi ele şi' că, dacă -ar trebui ca totul să'se 
termine într”o zi, El ar rămânea și după aceasta. Este în 
adevăr obscur şi nepriceput ca o ființă, pe care mo. 
pot concepe, să -producă existenţa altor fiinţe; dar: ca 
ființa şi meființa să se schimbe prin ele înseşi una în- 

“tralta, aceasta este o „contradicţiune viată, o absurdi- 
tate desluşită. o -. 

280. Dumnezeu este inteligent; dar cum e inteligența 
lui? Omul. se inteligent când raţionează dar inteligenţa 

“supremă mare trebuință de ,a raţiona; pentru ca nu 
exislă nici premise, mici consecvânţe, nu există nici măcar 
propozițiuni. Ea este curat intuitivă: vede deopotrivă tot 
ce este şi tot ce poate să fie; pentru ea 'toate adevărurile 
sunt o singură idee, precum toate locurile sunt un singur - 
punct şi toate timpurile un singur moment. Puterea ome- 
nească lucrează prin mijloace; puterea divină, prin ca 
însăşi. Dumnezeu poate, fiindcă voeşte! voința sa îi dă 
puterea. Dumnezeu este bua: nimic nu este mai vădit 
decât aceasta; dar bunătatea omului este iubirea semeni- 
lor săi, iar bunătatea lui Dumnezeu este iubirea ordinei, 
căci prin ordine menține ceeace există şi leagă fiecare * 
parte. de întreg. Dumnezeu este drept: sunt convins, şi a: 
ceasta vine din bunătatea Lui. Nedreptatea oamenilor este. 
opera lor şi nu a Lui: desordinea morală, care, pentru 
filozofi, e un argument în potriva : Providenţei, pentru - 
mine, esie o. o. demontraţiune pentru Ea. Insă dreptatea
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omului este să dea fiecăruia ce-i aparține; iar dreptatea - lui Dumnezeu este să ceară socoteală fiecăruia de ce i-a dat, pe | 
281. Dacă descoper succesiv aceste atribute, despre care mam nicio idee absolută, aceasta o fac printr'o strânsă serie de raționamente, pe cari mi le dă mintea mea; dar le afirm fără să le înțeleg şi, în tonă, însem- nează că mu afirm nimic. Zadarnie îmi zic că Dumnezeu E este aşa, că o simt, că mi-o pot dovedi, căci, în realitate, nu înțeleg mai bine cum poate să fie Dumnezeu aşa. . 
282. In sfârşit, cu' cât merg mai departe în contem- 

plarea esenței sale infinite, cu atât o înțeleg mai puţin; dar ca există şi aceasta mi-ajunge: cu cât o înțeleg mai 
puţin, cu atât o ador mai mult. Mă închin înainte-i şi-i 
zic: „Fiinţă a ființelor, exist pentrucă tu exişti; meditând 
asupră-ți necontenit, mă înalț spre izvorul existenței mele. 
Cea mai vrednică întrebuințare a rațiunii mele este să 

„dispară înainlea Ta; fericirea - spiritului meu, farmecul 
slăbiciunilor mele este să mă simt un nimic în faţa mă- 
rimii Tale”, : 

„283. Din impresiunea ce-mi produc obiectele sensi- 
bile şi din' sentimentul interior care mă face să judec 
asupra cauzelor după luminile mele fireşti, am dedus ade- 
vărurile principale pe cari ţineam să le cunosc; acum ră- 
mâne să mă întreb ce maxime trebue să scot pentru pur- 
tarea mea, ce regule să-mi fixez pentru a-mi împlini che- 
marea mea pe pământ după intenţiunea Acelui care m'a 
așezat aci. Urmându-mi necontenit metoda 15) nu scol 
acesle regule din principiile unei filozofii înalte, ci le 
găsesc în funaul sufletului meu, scrise de natură cu litere 
ce nu sc pot şterge. E destul să examinez ce am de gând. 

“să fac: tot ce simt că e mai bine, e bine; tot ce simt că e 
Tău, e rău; conștiința este cel mai bun dintre cazuiști 46); 

„numai când stai la toemeală cu ca, alergi la subtilităţile 

  

415) Vezi $ 218. d 
46) Cazuist: teolog, care se ocupă cu cercetarea cazurilor de conștiință, 

i 
+ x
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raţionamentului. Cea dintâi grijă a omului este despre 
sine însuşi; -cu toate acestea, de câte ori nu.ne spune 
glasul lăuntric că, făcând binele nostru în paguba altuia, 
facem rău! Credem că urmăm îndemmul naturii şi. în rea- 
litate ne împotrivim.ei: ascultând ce spună simțurile noa- 
stre, disprețuim ce spune inimilor. Fiinţa activă ascultă, 
ființa pasivă poruncește. Conştiința este glasul sufletului: 
pasiunile sunt glasul trupului. E oare de mirare că ade- 

„ sea aceste două glasuri se contrazic? Şi atunci pe care 
să-l asculți? Rațiunea se înşeală foarte adesea; am do- 
bândit de ajuns dreptul de a o refuza, dar conştiinţa nu 
ne înșeală niciodată. : Aceasta este adevărata călăuză a 
omului; este pentru suflet ce este instinctul pentru corp 7); 

  

47) Nota. autorului, ed. Amsterdam: Filozofia modernă, care 
admite numai ce explică, mu sa păzit de a admite această obscură 
facultatea numită instinct, care pare a cârmui animalele spre un 
ţel oarecare, fără nicio cunoștință de mai înainte primită, Instinctul, 
după unii din cei mai înţelepţi filozofi, este numai deprinderea lipsită . 
de reflexiune, dar dobândită prin reflexiune, Din modul cum explică 
această lucrare, ar urma că copiii reflectează mai mult decât oa- 
menii: un foarte ciudat paradox care merită a fi cercetat. Fără 
a intra în discuţie, întreb atunci: ce nume trebue să dau turiei cu 
care câinele meu duce răsboiu în contra cârtițelor, pe cari nu le 
mănâncă, răbdării, cu care le 'pândeşte câte odată ceasuri întregi 
şi iscusinței cu care le prinde, le scoate afară din țărână în clipa 
în care ele scot capul în sus şi apoi le omoară şi le lasă acolo —fără 
ca vreodată cineva să-l fi dresat pentru aceasta și fără să-l învețe 
că în mormanele acelea sunt cârtițe? Mai întreb — şi acest lucru 
e mai important — dece, când am ameninţat prima dată pe acest 
câine, s'a culcat pe spate, cu picioarele îndoite, într'o atitudine 

„ Tugătoare şi cât mai potrivit pentru a mă înduioșa? de ce, dacă cu 
nu naș îi înduplecat și l-aş, fi lovit, mar mai fi “păstrat aceaglă 

“poziţie? Nu cumva câinele mâu, dabia născut ! de puţină vreme, 
căpătase idei morale? ştia oare ce este iertare şi generozitate? Ce 
cunoştinţe dobândise el, pentru ca să caute a mă înduioșa, lăsându-se 
astiel cu totul la disereţiunea mea? Toţi câinii din lume fac cam 
același lucru în aceleaşi împrejurări: spun deci un lucru pe care 
oricine îl poate verifica, Rog pe filozofii cari resping cu dispreț: 
instinctul, să explica faptele arătate de mine numai prin jocul seni 
saţiunilor şi al cunoştinţelor ce dobândiim prin ajutorul. lor; dar să 

"le explice într'un chip care să mulțumească pe orice om cu judecată 
dreaptă şi atunci nu voiu mai avea nimic de zis şi nu voiu mii



A 
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cine o urmează, urmează natura şi nu se teme că se va 
rătăci. Acest lucru este important, urmă binetăcătorul 
meu, văzând că erâ să-l întrerup; lasă-mă să mă opresc - 
cevazmai niult -pentru a-l desluşi o 

084. Moralitatea: faptelor noastre stă în chipul cum 
le judecă noi înşine. Dacă e adevărat că binele e bine; 

„el trebue să fie aşa în sufletele noastre ca şi în faptele . 
noastre şi (cel: dintâiu. preţ al dreptăţii este să: simţim că: 

(practician. acă- bunătatea morală este conformă cu a 
tura noastră, atunci omul -nu poate îi sănătos la minte 
și- la trup :decât” dacă “este bun.. Dacă 'e dimpotrivă şi 
dacă -omul este din natură rău,-el nu poate să înceteze 
de a fi aşa/ fără a se vătima şi bunătatea este, întrînsiil, 
un viţiu contra maturii, Făcut pentru. a vătăma pe se- 
menii săi, ca lupul pentru a-şi sfâşia prada, un om uman 
ar îi un animal tot așa de, stricat ca şi un lup milos, iar 
virtutea singură me-ar, produce remuşcări. | 

-285. O, tinere al meu prieten! să ne coborîm în moi 
inşine și .să cercetăm, fără interes personal, încotro ne 
indreaptă pornirile noastre. Ce spectacol ne place mai 
mult: suferințele sau fericirea altuia? Dintre un. âct de 
binefacere şi unul de răutatea, pe care-l facem mai bucu- 
ros şi care ne lasă o impresie: mai plăcută după ce. l-am 

„săvârşit? Când mergeţi la teatrele voastre, de care per- 
soane. ale piesei vă interesaţi mai mult? Vă plac crimele? 
vărsaţi lacrimi când cei ce le-au săvârşit îşi primesc pe- 
deapsa? Zic unii că tot ce este străin de interesul nostru 
ne este indiferent; dar vedem, dimpotrivă, că blândeţea 

"prieteniei şi a iubirii de oameni ne mângâie în “necazuri, - 
ba chiar când avem bucurii ne-am simţi prea singuri, prea 
nenorociţi, dacă mam avea cu cine să le împărțim; Dacă 
în sufletul omului mar îi ziimic moral, de unde să-i vie 
pornirile de admiraţie . pentru faptele eroice şi iubirea 
pentru sufletele mari? Ce legătură are acest entuziasm 

  

| vorbi de instinct”, Sallwiirk. zice că aci face aluzie la Button (Opere 
II: $ 22 obs, 2) citează pe Condillac (Trait6 des animaux, Ocuvres,  - 

„[,.475) şi pe Dilly (A. D.) [âme des bâtes 1680.
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„pentru virtute cu. interesul privat? De ce aș vrea mai | 
bine să fiu: Caton. care-şi sfâşie: pântecele, decât. Cezar 

" “care triumfă 43) Dacă ne scoateţi din suflet iubirea pentru 
frumos, ne luaţi tot farmecul vieţii. Acela în al cărui suflet 
îngust patimele josnice: au măbuşit aceste dulci simţiri, 

„acela care, strângându-se în sine, ajunge de se iubeşte 
numai pe sine însuşi, a cărui inimă îngheţată nu mai 

„.Palpită şi nu se mai simte transportat de bucurie, ai 
cărui ochi nu se umezesc niciodată de-o dulce înduioşare, 
acela: nu se mai bucură de mimic, nenorocitul nu mai 
Simte, nu mai trăeşte, e şi mort,  --:. 
| 236. Oricare ar fi însă numărul celor răi pe pă- 
„mâni, sunt puţine suflete cadaverice cari să fie cu de- 

„„săvârşire nesimţitoare la tot ce este drept şi bun, în 
„afară de interesul lor.'Iţi place. nedreptatea numai întru-. : 
cât profiţi de ea; în orice altă împrejurare ţii partea ne- 
vinovatului. Văzând pe drum tun act de violență sau de 
„nedreptate, simţim deodată în suflet o. pornire de mânie! 
„şi de indignare şi suntem gata să luăm apărarea celui 
„prigonit; dela aceasta ne opreşte: însă o datorie. mai pu- 
ternică 19) şi legile me iau dreptul de.a sprijini nevinovă- 
“ţia. Dimpotrivă, ce admiraţie şi ce iubire ne inspiră orice 
act de îndurare sau de. generozitate pe' care-l putem .cu- 
„moaşte! Oricine își .zice: Aş fi vrut să fac şi eu aşa. De- 
"sigur “ne -pasă foarte puțin. dacă un om a fost rău sau 
-drept acum două mii de ani; cu toate acestea urmărim 
„cu același interes istoria antică ca şi cum lucrurile sar 
„petrece în zilele noastre. Ce am eu cu crimele lui, Catilina? 
„Mi-e frică să mu fiu victima lui? De ce-mi produce ;ace- 
eaşi oroare, ca şi cum ar fi contemporan cu mine? Urîm 

„pe cei răi nu numai pentrucă ne fac rău, ci pentrucă sunt 
răi. Voim nu numai să fim. noi fericiţi, dar voim Şi: feri- 

„cirea altora; iar “când :această fericire mu atinge pe a. 
  

„48) E vorba de Caton de Utica (95—46 înainte de Hr.) care a 
"Juptat. contra lui Cezar și s'a sinucis după bătălia dela: Thapsus, în “care a fost învins, i e 

49) Poate vrea să înţeleagă: teama de a. suferi noi în” locul 
celui -lovit.: a . i ,
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noastră, o măreşte, In sfârşit, chiar fără să vrei, ţi-e 
“milă de nenorociţi; când eşti martorul suferințelor lor, 
șuleri şi tu. Nici cei mai perverşi nu pierd cu totul 
această înclinare, care-i pure câteodată în contradicţie 
cu ei înşişi. Hoţul care despoaie pe trecători aruncă 
0 haină săracului desbrăcat şi cel mai câinos "ucigaş 

sprijineşte pe un om ce cade leşinat. 
287. Vorbim despre mustrarea cugetului care pedep-. 

seşte, în ascuns crimele ascunse şi care adesea le dă chiar 
pe. față. Vai! E cineva care să nu fi auzit „niciodată 
acest glas supărător? Vorbim aşa din experiență; şi am 

„Voi să înnăbuşim acest sentiment tiranic care adesea ne 
chinuește. Să ascultăm nalura- şi vom vedea că ea dom- 

„neşte cu mare blândeţe şi că, dacă o ascultăm, ne pro- 
cură un “farmec deosebit când suntem mulţumiţi de noi. 
înşine. Cel rău se teme de sine şi fuge de sine însuşi, 

_e' vesel numai când poate să fie afară din sine: priveşte 
„cu grijă împrejuru-i şi caulă necontenit un obiect care să-l 
înveselească; dacă mar avea satira amară, batjocora in- 
sultătoare, ar îi totdeauna trist, căci singura sa plăcere 

„este să ia în râs pe alţii. Din potrivă, cel drept are mul- 
țumirea în sine; râsul său nu. cuprinde batjocoră, ci 
bucurie; iar izvorul acestei bucurii este lăuntric; e vesel 
şi singur şi în mijlocul unei adunări, nu cci dimprejur , 
îi produc bucuria, ci el le-o comunică. i 

288. Aruncaţi-vă privirea asupra tuturor popoarelor | 
din lume şi cercetaţi istoria lor: veţi vedea o sumă de 
culte neumane şi bizare, o neînchipuit de mare varietate 
de moravuri şi de caractere; dar în mijlocul acestora 
veţi afla pretutindeni aceleaşi idei de dreptate şi de cinste, 
pretutindeni aceleaşi principii dz morală, pretutindeni a- 
celeași noţiuni despre bine şi rău. Păgânismul cel vechiu 
dete naştere unor zei groaznici cari pe! pământ ar fi 
pedepsiţi ca nişte criminali, şi cari înfăţişau drept îeri- 
cire supremă numai crime făptuite şi pasiuni satisfăcute; 
dar în zadar se cobora din locaşu-i veşnic viţiul înar- 
mat cu o autoritate sfințită, căci. instinctul moral îl go- 

7 nea din suiletul oamenilor.  Celebrând desfrânările lui
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“Jupiter 50), ei admirau. curăția trupească a lui Xeno- 
“crat'51), Lucreția cea castă adora pe Venera cea neru-: 
şinată 52); Romanul cel viteaz aducea sacrificii pentru 

-- Frică 5), chema în ajutor pe: Zeul care-şi-a mutilat ta- 
tăl 54) şi primea moartea din mâna tatălui său fără a 
„crâcni5). Divinităţile cele mai vrednice de dispreţ au fost 
'slujite de oamenii cei mai mari. Glasul cel-sfânt al Na- 
“turii, mai: puternic decât al zeilor, impunea respect pe 
pământ şi gonea, oarecum, în cer crima şi pe criminali. 

289. In fundul sufletelor ; există un principiu înnăs- 
cut de dreptate şi de virtute, pe temeiul căruia în po- 
iriva propunerilor noastre :maxime jadecăm acțiunile noa- 
stre şi ale celorlalţi ca bune sau rele. Acestui principiu 

îi zic conștiință... Da : 
„290. La auzul acestui cuvânt, aud ridicându-se din 

“toate părţile strigătele pretinşilor înţelepţi: „Greşeală din 
“copilărie, prejudecată a educaţiei! zic ei întrun glas. In 
„Spiritul omului nu e mimic care nu sa introdus prin ex- 
periență și mu putem judeca despre niciun lucru decât 
prin ajutorul ideilor de mai nainte primite”. Ei fac mai 

“mult: îndrăsnesc să înlăture această înțelegere vădită şi 
“universală a tuturor neamurilor, iar contra uniformităţii 

„___50) Sunt multe legende în mitologia greacă şi latină, cari arată 
„pe Jupiter luând diferite înfățișări şi, coborându-se pe pământ ca să 
„înșele pe femei muriloare. | | d d 

51) Sallwirk zice despe Xenocrat: „Tovarăşul cel rece şi im- 
pasibil al lui Platon (Diogene Laărt, VI, 27, 6),pe care nici o Phrynee 

"şi Lais nu-l putuseră aprinde, Pentru aceasta: Athenienii îi permiseră 
contra oricărei tradiţiuni, să depună mărturie fără jurământ înaintea 

„ judecății”, Me a E 
„... 52) Lucreţia,. care a provocat prin moartea ei desființarea 
regalității. Vezi $ 120 cartea V. o Pa ” | 

53) Zeul fricii sau spaimei (Metus): ca să nu-i stăpânească în 
timpul luptei. Livius 1, 27, 7. | " 

: 54) Sallwirk explică astfel: Gaea, fiind înfuriată că Uranus a 
aruncat în tartar pe copiii născuţi cu ea, dete fiului celui mai tânăr, : 

- Jui.Cronos, o seceră, cu care mutilă pe tatăl lui ca să nu mai poată, 

; 

_avea copii, . ; . 
55) La Romani tatăl avea dreptul de vieaţă şi de moarte asupra : 

copiilor, : E PR i 

y /
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izbitoare a judecății oamenilor ci pun cine ştie ce exemple 
„obscure şi. cunoscute numai de ei, găsite prin cine ştie ce :întunecimi: „par'că „depravarea - unui popor! ar putea să 

. desființeze pornirile fireşti şi par'că, dacă există monştri, 
numai, există specia56). Cey „foloseşte scepticul Mon- 
taigne5?) că se chinueşte să desgroape dintrun colț al 
lumii un obiceiu împoţriva ideii de dreptate? La ce-i ser- 
„Veşie că.dă călătorilor celor mai supuși bănuelii o, au- 
toritate pe care, o: reîuză scriitorilor celor mai vestiți? 
Oare nişte deprinderi ciudate de cari nu suntem prea si- 
guri, întemeiate pe nişte pricini locale, necunoscute nouă, 
Vor distruge inducţiunea generală scoasă din învoirea tutu- 
„Tor popoarelor, protivnice în. toate celelalte şi învoite 
“între ele numai. asupra acestui punct? O Montaigne! tu 
„care te lauzi: cu sinceritatea şi cu adevărul, fii sincer şi . 
mărturiseşte adevărul, dacă un filozof poate un asemenea 

. “lucru: spune-mi dacă în vreo ţară din lume este o crimă 
„să-ți ţii cuvântul, să fii iertător, binefăcător, generos, - unde omul de omenie să fie disprețuit şi. şarlatanul să fie onorat! | E A 
„291. Se zice că fiecare. contribue la binele: public 
„pentru interesul „său personal. Cum, atunci,. cel . drept. 
contribue şi el, cu paguba sa? Cum, se duce cineva la 
„moarte. pentru interesul .său? Fără îndoială fiecare lu- 
„crează peniru binele său; dar, dacă nu pui la socoteală 
niciodată binele moral, nu vei putea explica prin inte- 

„Tesul personal decât faptele celor răi. Şi cred că nu vor 
cerca să meargă „mai deparle. Ar îi o filozofie prea vred- 
nică de dispreţ aceea 'care mar putea să explice faptele 
virtuoase decât. găsindu-le intenţiuni josnice și motive fără 

„“Yirtute, cari te-ar sili să înjoseşti. pe Socrat şi să calom- 

  

56) Adică omul aşa cum trebue să fie nu este distrus prin faptul că se găsesc şi oameni cu adevărat monştri prin faptele lor, 
„ 57) Editorul. G. Petitain citează în notă cap. 22 cartea -I a lui Montaigne şi reproduce cuvintele următoare: „Legile conştiinţei . despre cari noi zicem că se nasc din natură,. se nasc din obiceiuri: 

fiecare are venerație pentru opiniunile şi obiceiurile aprobate 'şi 
primite în jurul său; nu se poate desbăra de ele fără părere de rău şi nu le poate aplica fără să le laude”. 

, /
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” miezi pe Regulus. Dacă asemenea doctrină ar putea 'să se 

    

nască printre noi, glasul naturii şi al raţiunii sar ridica. 
împotriva ei necontenit şi, astiel, nici un partizan al ei - 

„. mar avea scuză că e de bună credință. - 
292. N'am de gând să intru aci în discuţii metafizice 

"cari trec peste puterea mea şi a îa şi cari, în fond, nu te 
duc la niciun sfârşit. Ţi-am: spus de mai. înainte că nw 
vreau să filozofez cu' linc, ci să te ajut a-ţi: întreba. | 
inima. “Dacă toţi filozofii din lume ți-ar dovedi :că: mă 
inşel, daeă însă tu simți că am dreptate, sunt mulţumit: 

eniru actasta însă nu trebue .să deosebim 
ideile "primite, de sentimentele: moastre fireşti; căci, în_ 

od _neces imţim înainte de a! cunoaște, Nu ne învaţă 

    

  

| nimeni 'să voim binele nostru şi să înlăturăm răul, ci 
avem această voință dela matură; tot asemenea iubirea 
binelui şi ura răului sunt tot aşa de fireşti ca “şi "iubirea 
de noi înși-ne. Actele conştiinţei nu sunt judecăţi, ci sen- 

“timente: “deși toate ideile me vin din afară, sentimen; - 
„tele cari le. apreciază sunt în lăuntrul nostru şi numai 
prin acestea cunoaștem potrivirea sau nepotrivirea: care 
există între moi şi lucrurile pe cari trebue să le căutăm - 
sau să le înlăturăm. . > Pa 

294. A exista, pentru noi însemneăză a simţi; sen- . 
sibilitatea noastră este, de sigur, mai înainte de inteli- - 
genţă, căci am avut sentimente înaintea ideilor. Oricare 
ar fi cauza : existenţei moastre, ea ne-a pregătit pentru a . 
ne conserva dându-ne sentimente potrivite cu natura noa- . 
stră şi mar putea zice nimeni că nici măcar acestea nu | 

“sunt înnăscute. In ce priveşte individul, ele sunt: iubirea de 
sine, îrica de durere, groaza de moarte, dorinţa de.a 
trăi bine. Pe de altă parte, e meîndeielnic că omul, prin 

„ natura sa este sociabil sau cel puţin destinat a deveni so- 
_ciabil; pentru aceasta, seste mecesar să aibă înnăscute alte . 
sentimente relative la specie. Dacă ţii în socoteală numai 
trebuința fizică, de sigur ea risipeşte pe oameni, nu-i 
apropie. Numai din sistemul moral format prin - acest 

“ dublu raport între sine şi” semenii săi se naște impulsiunea 
conștiinței. A cunoaște binele nu «este a-l. iubi. In om
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nu este înnăscută această cunoştinţă; îndată însă ce ra- 
ţiunea i-l arată, conștiința îl îndeamnă să-l iubească; în- 
născut este sentimentul. Mi . 

295. Cred deci, dragul meu, că nu e peste 'putință 
a explica principiul înnăscut al conștiinței prin urmări 
ale naturii noastre, independent chiar de rațiune. Şi chiar 
dacă ar fi peste putință, mar fi necesar, căci acei cari 
neagă acest principiu admis şi recunoscut de tot neamul 
omenesc nu dovedesc ncexistenţa lui, ci numai afirmă; 
de aceea şi noi, când afirmăm că există, avem tot atâta 
temeiu ca şi dânşii, dar avem pe deasupra mărturisirea. 
lăuntrică şi glasul conştiinţei care mărturiseşte pentru ea 
însăşi. Dacă primele luciri ale judecății ne iau ochii şi 
amestecă între ele obiectele când le privim, să așteptăm 
ca ochii noştri slabi să se deschidă din nou, să se împu- 
ternicească. Indată vom vedea iarăşi aceleaşi Gbiecte în 
lumina Taţiunii, cum ni le arată mai întâiu natura. Să 
fim mai simpli şi mai puţin mândri; să ne mărginim. la 
primele sentimente pe cari le aflăm în noi înşi-ne, căci 
studiul ne întoarce tot la ele, dacă nu ne-a rătăcit. - 
„296. Conștiinţă, conştiinţă! instinct dumnezeesc, glas 

nemuritor și ceresc! călăuză sigură a omului ignorant şi 
limitat, dar “inteligent şi: liber! judecător fără greşeală 
al binelui şi al răului,-care faci pe om a semăna lui 
D-zeu! tu faci perfecțiunea naturii sale și moralitatea 
faptelor 'sale; fără tine, simt-că nu e nimic în mine care 
să mă înalțe deasupra animalelor, afară de tristul privi- 
legiu de a mă rătăci din eroare în eroare; prinu”o inteli- 
gență dără 'regulă şi printr”o rațiune fără principiu 58). 
x 'Slavă Domnului, am scăpat acum de toală această 
Clădire filozofică:: puteni fi oameni fără a: fi savanți; ne 
mai având a ne IslOviicața cu studiul moralei, ave, e 
cheltuială mai puţină, o călăuză mai sigură în acest-dedal: 
emărginit al opiniunilor omenești. Nu e însă destul că 

x 

  

58) Sallwurk observă: Asemenea- pasagii dovedesc că lousseau 
ocupă întradevăr un loc aparte, un loc unic printre filozofii con- 
timporani, , o : i
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există această călăuză; mai trebue s'o recunoşti şi -s'o 
urmezi. Dacă ea vorbeşte tuluror inimilor, de ce sunt! 
aşa de: puţine cari o aud? Pentrucă ne vorbeşte în limba 
naturi. pe care totul din jurul nostru ne-a făcut s'o uităm. 
Conştiinţa este timidă; îi-place retragerea şi pacea; lumea 
şi sgomotul o sperie; prejudecățile — din cari zic unii 
că se naşte — sunt tocmai duşmanii ei cei mai ncîmpăcaţi; 
faţă de ele, ea fuge sau tace; glasul lor sgomotos înneacă 
pe al ei şi-l face să nu fie auzit; fanatismul îndrăznește 
să o imiteze şi să poruncească crime în numele ei. Vă- 
zându-se.mereu dată la o parte, devine silnică, nu ne mai 
vorbeşte, nu .rie mai răspunde; iar după ce ai disprețuit-o . 
multă vreme, e tot atât de greu so mai chemi cât a 
tost de greu s'o goneșşti. 

298. De multe ori răceala ce simţeam în mine mă. 
obosea. în cercetările ce făceam. De multe ori iristeţea şi 
plictiseala vărsau otrava lor în primele mele meditații 
și le făceau nesuferite, Sufletul meu sterp: urmărea ade- 
vărul cu slăbiciune şi fără căldună. Ziceam: De ce să 
mă chinuesc căutând ccea ce nu e? Binele moral este o 
himeră; afară de plăcerea simţurilor, nu mai e nimic - 
bun. Dacă ai apucat să pierzi gustul plăcerilor sutleteşti, 
e neînchipuil de greu să-l dobândeşti din nou. Fireşte, e 
şi mai greu să-l dobândeşti dacă nu l-ai avut. niciodată. 
Dacă ar”exista pe pământ un om aşa de ticălos încât să 
nu îi făcut miciun fapt care să-i dea mulţumire de sine 

| şi care totuşi să fie satistăcut că a trăit, acela ar fi in 
capabil să se cunoască vreodată Şi, neputând simţi bu- 
mătatea potrivită naturii omenești, ar rămânea rău de 
Devoie şi ar rămânea nenorocit pe vecie.. Credeţi însă 

„să fie pe tot. pământul un singur om aşa de decăzut, 
încât sufletul său să nu fi fost niciodată ispitit a .- face 
binele? Această ispită este atât de firească şi atât de. 

- dulce, încât e peste putință să-i rezişti totdeauna şi amin- 
tirea plăcerii pe care ţi-a produs-o odată, este așa de 
puternică încât îți revine necontenit. Din nenorocire, la 
începul e greu să-ți satisfaci această plăcere. Găseşii o. 
sută de motive ca să nu te supui acestei porniri a inimii: 

>
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„o prudenţă rău înţeleasă o închide în hotarele eului ome- 
“mesc;.îţi trebue nenumărate siorțări” curagioase ca, să ieși 
din aceste hotare. Plăcerea de: a face binele este o răsplată 

_pentrucă l-ai făcut. şi această răsplată se dobândește nu- 
mai de cel. care .a meritat-o, Nimic nu: e mai,.vrednic. 
de iubire decât virtutea; dar se cere să. o fi iubit pentru 
ca s'o găseşti vrednică de a o iubi. Când vrei so îmbră- 
țişezi, ea face ca: Proteu din fabulă 5):. îmbracă o mie 
de torme înfiorătoare şi se arată sub.cea adevărată a. ci 

acelora cari nu şi-au pierdut curajul. | a 
J Târit, necoritenit, de sentimentele meje. firești, - 
vorbeau pentru interesul. obştesc, şi de raţiunea 

mea, care reducea totul la mine însumi, âş fi fost asvâriit, 
toată vieaţa mea, când într'o parte când în alta, făcând răul 
și iubind binele şi fiind. totdeauna în contradicţie. cu: mine 
însumi, dacă niște lumini noi nu mi-ar fi luminat. sufletul, 
dacă. adevărul, care mi-a fixat părerile, nu ar îi dat un: 
temeiu' purtării mele şi nu m'ar îi împăcat cu mine însumi. 
Degeaba vor unii să întemeieze virtutea numai pe rațiune; 
căci ce temelie solidă, i se;poate da? Ei zic că virtutea este 

    

iubirea. de .ordine. Dar oare „această iubire poate — și 
trebue: — să fie: mai presus decât. iubirea peniru binele 
meu personal? Să-mi dea un argument . clar și îndestu- 
„lător ca s'o prefer), In fond, pretinsul lor principiu ese 
un Simplu joc de cuvinte; căci pot foarte. bine, să zic 
și eu că vițiul este.iubirea de ordine, ;în'. senş. contrariu. 
Pretutindeni unde există sentimeni. şi inteligenţă, există 
şi “oarecare . ordine. morală. Deosebirea este că cel bun | 
respeclă ordinea punându-se pe el în raport cu întregul, 
iar cel riiu respectă “asemenea. ordinea, însă raportând 
Sutregul la sine. Acest 'din urmă se. socotește a îi centrul 

„tuturor lucrurilor; celălalt își măsoară raza și stă la cir- 
_<umierenţă. Atunci se găseşte ordonat în raport cu un 
centru comun, care « D-zeu, şi în raport cu toate cencu- 

      

  

    
   

  

59) „Proteu, divinitate din mitologia greacă, fiu al lui Neptun, 
- “avea darul de a lua orice „formă 'şi înfățișare, după voie: 

60) Vezi $ 10—12. . DE



- _. 155 | . ” Cartea” IV... 

rile concentrice cari sunt creaturile Lui. “Dacă. iu „există. 
Divinitate, numai cel rău poale raţiona; cel bun este pur 

şi “simplu nebun. ! 

300. Îţi urez, fătul meu, să simţi întro zi, “după : ce 
ai înțeles vanitatea opiniilor omeneşti şi după ce ai gustat 

- amărăciunea patimilor, să simţi cum fi se ia de pe suflet 
o mare greutate aflând, în sfârşit, foarte aproape de tine, 
drumul înţelepciunii, răsplata străduinţelor din - această: 
vicaţă şi izvorul fericirii, pe- care nu mai nădăjduiai să-l 
găseşti. Toate datoriile impuse de legea naturii, pe cari, 

- nedreptăţile oamenilor. aproape mi le ştersese din inimă, 
se ivesc iarăşi în mumele Dreptăţii eterne, care: mi le 
impune şi vede că le îndeplinesc. Mă simt că sunt numai 

N 

„opera şi unealta Fiinţei: celei înalte, care vrea binele, care 
face binele, care 'va înfăptui binele meu prin potrivirea 
voinţei mele cu a Ei şi prin buna întrebuințare a libertăţii 

„ mele;. primesc. ordinea pe care Ea.o întemeiază, sigur că 
mă voiu folosi într'o zi şi eu de această ordine Și “că-mi 
-voiu afla fericirea, căci nu poate exista mai dulce fericire 
decât să te simți că faci parte dintr'un sistem în care 
totul e bine ordonat. Dacă simt o durere, o îndur cu 
răbdare, 'cugetând că ke trecătoare şi că este a unui corp. 
care nu-e al meu. Dacă fac o faptă bună ră martori, 
știu că o vede cineva şi că se va ținea socoteală în vieaţa 

„cealaltă de purtarea mea în lumea aceasta. Suferind: o 
nedreptate, zic: Fiinţa cea dreaptă care stăpâneşte totul -. 
va şti să mă despăgubească. Nevoile :corpului meu, sufe- 
rințele vieţii, fac ca ideea morţii să nu mai .flie așa de 
groaznică. Când va trebui să părăsesc. totul, voiu avea 
mai' puţine legături cu lumea aceasia pe cari va trebui 

- să le: rup. 
| 301. De ce sufletul meu este supus simţurilor şi încă- 
tuşat de acest corp, care-l ţine. strâns şi-i împiedică miș- 
cările? Nu ştiu nimic. „Ce! Am putut cu oare pătrunde - 
decretele lui. D-zeu? Pot însă, fără a îi prea îndrăsneţ, 
să formulez câteva conjecturi. Zic: Dacă spiritul omului 
ar Îi rămas liber şi curat, ce merit ar avea să liubească 
şi să “urmeze “ordinea” pe care ar găsi-o așezată, când
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War avea mici 'un interes s'o turbure? E adevărat că ar 
-fi fericit; dar din fericirea lui ar lipsi gradul cel mai 
înalt: gloria virtuţii şi buna mărturisire a lui însuşi pentru 
sine, ar fi ca îngerii, pe când, desigur, omul virtuos va: 
îi mai presus decât «i. Fiind unit cu un corb muritor. 
„prin nişte legături pe cât de puternice pe atât de neîn-... 
“țelese, sufletul, din pricina grijii de a- păstra acest. corp, 
e îndemnat să raporteze totul la sine şi să aibă un interes 
contrariu ordinei generale, pe care el, totuși, este în stare 
s'o vadă şi s'o iubească. Atunci buna întrebuințare a i-- 
bertăţii este și meritul şi recompensa lui; atunci sufletul 
îşi prepară o fericire neştirbită, luptându-se împotriva 
patimilor sale pământeşti și păstrându-şi prima sa voinţă. 

302. Dacă, în starea de înjosire în care ne găsim în- 
traceastă vieaţă, toate primele noastre -porniri sunt le- 
sgilime, dacă toate viţiile vin dela noi înşine, de ce ne 
Plângem că suntem subjugaţi de ele? De ce găsim vinovat 
pe Ziditorul tuturor lucrurilor de niște rele pe cari noi 
Singuri ni le facem şi de niște duşmani pe cari noi îi 
înarmăm contra. noastră? Să nu stricăm pe om: va fi 
totdeauna bun fără a se sili să fie, şi totdeauna fericit, 
fără remuşcări. Vinovaţii cari zic că au fost împinşi la 
crimă sunt tot atât de mincinoși cât sunt de răi. Cum 
nu văd că slăbiciunea de care se plâng este opera lor 
proprie? că prima lor stricăciune vine din voinţa lor? că, 
cedând cu voie tuturor ispitelor, ajung să le cedeze fără 
voie şi nu mai au micio putere de a li se “împotrivi? 
Fireşte,-nu mai stă în puterea lor să nu fie slabi şi ne- 
norociţi, dar a stat în puterea lor să nu ajungă aşa. 
O! ce lesne am rămânea stăpâni pe noi şi pe pornirile 
noastre, chiar în toată vieaţa, dacă am şti, când deprin- 
derile noastre mu sunt încă formate, să ocupăm spiritul 
«cu lucruri pe cari trebue să le cunoască pentru a putea 
să aprecieze ceeace nu cunoaște; dacă am voi, cu since- 
ritate, să ne luminăm, nu pentru a străluci în ochii 
altora, ci pentru a fi buni şi înţelepţi după firea noastră 
pentru a ne face fericiţi, îndeplinlindu-ne datoriile. Acest 

„studiu ne pare plicticos şi supărător, pentrucă ne gândim
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la el după ce sunter corupți de vițiu, după ce am ajuns 
jucăria pasiunilor moastre. Fixăm aprecierile ' şi stima 
noastră înainte de a cunoaşte binele și răul, apoi, ra- 
portându-ne la această măsură falsă, nu mai putem judeca 
nimic după -justa sa valoare. - 

303. Este o vârstă în care inima omului, încă liberă, 
dar arzătoare, îngrijorată, lacomă de fericirea: pe care, 
nu o cunoaște, caută această fericire cu o nesiguranță 
iscoditoare şi, înşelată de simţuri, se duce după înfăţişarea 
ei amăgitoare şi crede că o găseşte acolo unde nu:e. 
Pentru mine aceste iluzii au ţinut multă vreme. Vai! 
„prea târziu mi-am dat seama de ele şi nam putut să 

le. smulg. cu desăvârşire; vor dăinui cât şi acest corp 
zuritor care le-a pricinuit. Atâta numai, că în zadar mă 
îndreaptă ele unde vor, căci nu mai mă înșeală: cunosc 
cât preţuesc; luându-mă după ele, le dispreţuesc şi, 
loc să văd într'însele obiectul fericirii mele, văd dina- 
potrivă piedica din pricina căreia nu o pot dobândi. 
Aştept momentul când, scăpat de legăturile corpului, voiu 
fi eu fără contradicţie, fără șă mă împart în două, şi voiu 

„avea trebuință numai de mine ca să fiu fericit. Aştep- 
tându-l, sunt fericit chiar din vieaţa aceasta, pentrucă dau: 
puţină însemnătate tuturor relelor, pentrucă o . privesc 
aproape străină de ființa mea şi pentrucă tot binele ade- 
vărat pe care îl pot scoate dintr însa stă numai în pu- 
terea mea. 

304.- Ca să mă ridic din vreme, pe cât e cu 1 putinţă 
la această stare de fericire, de forță şi de libertate, caut 
să mă deprind. cu cele mai înalte contemplaţiuni. Cuget 
Ja ordinea universului, nu ca so explic prin sisteme za- 
darnice, ci ca so admir necontenit, ca să mă închin 

- înnaintea înţeleptului Ziditor pe care îl Simţi în această 
ordine. Vorbesc cu el, în toate facultăţile mele pătrunde 
esența lui divină; binefacerile lui. mă înduioşează, iar 
darurile lui le binecuvintez; totuşi nu mă rog de el. Ce 
i-aș cere? să schimbe pentru mine mersul “lucrurilor? 
să- facă minuni pentru folosul meu? Iubind mai mult 
decât orice lucru ordinea aşezață de înțelepciunea Lui .
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şi păstrată prin prevederea Lui, cum aş cere ca această 
ordine să fie turburată, pentru mine? Nu: o asemenea . 
dorință îndrăsneață ar merita mai mult să fie pedepsită. 
decât ascultată. Nu-i cer nici puterea de 'a face bine, 
căci i-aş cere ceeace mi-a dat. Nu mi-a dat oare conștiința ; 
ca să iubesc binele, rațiunea ca să-l cunosc şi libertatea 
ca să-l aleg? dacă fac rău, n'am nicio scuză; îl fac pen-: 
trucă vreau; cerându-i ' să-mi - schimbe voinţa, i-aş cere: 
„ceeace îmi cere el mic; ar însemna ca el să facă lucrul-meu 
şi cu să primesc plata. De, aş îi mulțumit de starea nica, 
ar însemna că -vreau să nu mai fiu om, că vreau altceva 
decât ce este, că vreau desordinea şi răul. D-zeule iertător 
şi Dun, izvor al dreptăţii şi al adevărului, încrezându-mă 
în tine, cea mâi mare dorință a inimei mele este să se: 
facă voia ta. Adăogând voia mea la aceasta, fac ce faci 
Tu, consimt la bunătatea ta, mi se pare că mă împărtăşesc 
din nainte de fericirea înaltă care este plata ci. -. i 

305. Având, cu dreptul, neîncredere în mine însumi, 
îi cer un singur lucru sau mai: bine zis îl aștept dela. 
dreptatea Lui: să-mi îndrepteze- greşeala dacă mă rătăcese 
și dacă această greşală “este primejdioasă pentru mine. 
Sunt de bună credinţă şi spun că nu mă socotesc fără 
greşeală: părerile: pe cări le cred cele mai adevărate sunt 
poate nişte curate minciuni; căci est& vre-un om care nu 

"ține la părerile lui? şi câți oameni se potrivesc cu alții. 
la toate? iluzia care mă înșeală poate să vic dela mine, 
dar numai El mă poate vindeca de ea: Am făcut ce am 
putut ca să aflu adevărul; 'dar izvorul lui este prea sus.. 
Sunt oare devină când puterile nu m'ajută ca să merg mai. 
departe? atunci adevărul trebue să se apropie de mină..



306. Bunul preot vorbise. cu căldură; era mișcat ca. şi mine. Mi se părea că aud pe divinul Orfeu cântând cele dintâiu imnuri şi învățând pe oameni cultul zeilor. „Deşi vedeam că aş putea să-i fac o mulțime de obiecțiuni, nu i-am făcut. mici una, pentrucă nu erau prea puternice, “ci numai ar fi încurcat fără folos, :şi pentru că-l vedeam „deplin convins de ce spune, .Vorbindu-mi după cum îi dicta. conştiinţa, simţeam că şi conştiinţa” mea părea că. - confirmă spusele lui. - : A i - "807. „Sentimentele pe cari mi le-ai spus, îi zisei eu, -mi se par noi mai: mult prin ceeace mărturiseşti” că mu ştii decât prin ceeace zici că crezi. Văd aci aproape feismul sau religiunea naturală, pe care creştinii vor so confunde : cu ateismul sau cu: lipsa de religie care este tocmai doc- "trina opusă ei 91). Dar în starea actuală a credinței mele văd că trebue să. mă: înalț, iar nu să mă cobor pentru a-ți primi părerile şi mi se pare grâu să rămân tocmai în | punctele în -cari te găseşti, afară” numai dacă naș fi tot atât de înțelept ca d-ta. Ca să fiu cel puţin tot atât de sincer, am să discut cu. mine însu-mi. După exemplul ce mi-ai dat, trebue să mă conducă sentimentul intern şi. mi-ai spus singur că, dacă l-ai silit multă vreme să tacă, nu e lucru ușor să-l chemi din nou la vorbă. Păs- 2 

  

61) Sallwiărk aduce aci observaţia lui Formey, pag. 166: „Nu creştinii sunt aceia cari confundă ambele. aceste doctrine, ci pretinşii deișii, cari își îndreaptă, împotriva  maximelor religiunii naturale, atacurile cele mai. înverşunate şi cari dovedesc prin aceasta că nu sunt: în fond decât niște ateiști travestiţi”, 
, .
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lrez deci cuvântările d-tale în: sufletul meu pentru ca să 
meditez asupra lor. Dacă, după ce mă voiu fi gândit 
bine, mă voiu 'găsi convins ca şi d-ta, atunci vei fi cel 
din urmă apostol al meu şi cu îţi voiu rămânea prozelit 
până la moarte. Urmează totuşi să mă înveţi, căci mi-ai 
spus numai jumătate din ce trebue să ştiu. Vorbeşte-mi 
despre revelaţie, despre scripturile sfinte, despre acele 
dogme obscure în privința cărora, din copilărie, sunt cu. 
totul nedesluşit, căci mu pot nici să le concep, nici să 
le cred, și nu știu mici cum să le admit, nici cum să le 
resping. !



308. Da, fătul meu, imi zise el, imbrăţişându-mă, îţi 
voiu spune tot ce gândesc; nu vreau să-mi deschid inima 
numai pe jumătate. Aveam însă trebuință de dorinţa pe 
care 0 imuarturiseşti, spre a fi îndreptăţit să nu mai am | 

„Nicio rezervă - faţă de tine.. Până aci ţi-am spus numai 
cecace cred că-ți poate fi folositor şi despre cari lucruri 
sunt pe d.plin convins. Cercetarea ce-mi rămâne de făcut 
e cu tolul d.-osebită: văd numai încurcătură, mister, obscu- 
ritate, asupra acestor lucruri am numai nesiguranță şi 

" neîncredere. Mă hotărăsc, cu frică, să-ți spun mai mult 
îndoelile decât părerile mele. Dacă ai avea nişte con- 
vingeri mai statornice, aş sta-la îndoială să ţi le spun: 
pe ale mele; dar, în starea în care te găseşti, vei avea 
folos să cugeţi ca mine). De altfel cer peniru cuvân- 
tările mele numai autoritatea raţiunii, căci na ştiu dacă. 
nu greşesc cumva. Când discuţi, e greu să nu iei câteodată - 
tonul afirmativ, dar adu-ți aminte-că aici toate afirmările 
mele sunt numai motive de îndoială. Caută singur ade- 
vărul; în ce mă privește, îţi făgăduesc numai bună credinţă. 

„309. In expunerea mea vezi numai 0 religie natu- 
„„Tală5). Ce ciudat este că mai trebue şi alta! Cum aş 
putea să cunosc această trebuinţă? în ce aş putea să fiu 
vinovat dacă slujesc pe D-zeu după lumina pe care o dă 
EI spiritului meu şi după sentimentele pe cari le inspiră 

» 

  

62) Nota autorului ed. Amsterdam: „lată, cred, ce ar putea 
bunul preot să spună astă-zi publicului», 

63) Scrisoarea lui Rousseau către Petit Pierre, Motiers, 1763: 
„Adevăratul creştinism nu este altceva decât religiunea naturală”, 

6
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înimei mele? Ce curăţenie morală, ce dogmă folositoare 
omului şi de cinste pentru creatorul lui pot scoate printr'o 

doctrină pozitivă şi n'o pot scoate, fără ea, din buna 

întrebuințare a facultăților mele? Arătaţi-mi ce se poate 
adăoga pe lângă datoriile legii naturale pentru slava lui 
D-zeu, pentru binele societăţii şi pentru folosul meu pro- 

priu; ce virtute se va putea produce dintr'un nou cult, 

care să nu fie o urmare a cultului meul Cele mai mari idei 
despre divinitate le avem numai prin rațiune. Priviţi în- 
ftățişarea naturii, ascultați glasul lăuntric! Nu a spus D-zeu 
totul ochilor noştri, conștiinței noastre, judecății noastre? 
Ce ar putea să ne spuie mai mult oamenii? Revelaţiunile 
lor mai mult degradează pe D-zeu, dându-i pasiuni ome- 
meşti. In loc de a lămuri noţiunile despre ființa cea înaltă, 
eu văd că dogmele particulare le încurcă; că le înjosese 
în loc să le înnobileze, că adaogă niște contradicţiuni 
absurde pe lângă misterele de nepătruns cari o înconjoară, 
că fac pe om mândru, intolerant, crud; că, în loc de a 

aşeza pacea pe pământ, ele aduc sabia şi focul. Mă întreb 

la ce suni bune toate acestea şi nu ştiu ce să răspund; 
văd într'însele numai crimele oamenilor şi nenorocirile 
neamului omenesc. | 

310, Mi se spune că trebuia o revelaţiune 5) pentru 
ca să ştie oamenii în ce îel vrea D-zeu să i se slujească; 
se aduce ca probă diversitatea cultelor: bizare instituite de 

„ei şi nu vede nimeni că tocmai această diversitate vine 

din fantazia revelaţiunilor. Indată ce popoarele sau gândit 
„a face pe D-zeu să vorbească, fiecare l-a făcut să vor- 

bească pe placul său şi l-a făcut să spună ce a vrut gl. 
Dacă sar fi ascultat numai ce spune D-zeu inimii omului, 
nar fi fost niciodată decât o singură religie pe pământ. 

| „311. Inţeleg că trebuia un cult “uniform; dară era acest 
punct așa de important. încât să fie nevoie a se face apel 

64) Revelajiune se numeşte, “în vorbirea teologică, totalitatea 
semnelor prin cari Dumnezeu şi-a arătat oamenilor voința sa. Acestea 
„sunt: Sfânta Scriptură a vechiului şi noului Testament. Catolicii 
adaogă tradiția pe care o păstrează biserica lor.
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ia toată puterea divină pentru a-l aşeza? să nu con 
Tundăm ceremonialul religiei cu religia. D-zeu cere cultul 
inimii şi când acesta este sincer, €l e totdeauna la fel, 
Numai o nebună deşertăciune te face să-ți închipueşti că 
Dumnezeu se interesează mult de forma hainei preotului, 

„de aşezarea cuvintelor pe cari le pronunţă, de  ges- 
turile pe cari le face înaintea altarului și de toate ple- 

„căciunile lui. E! dragul meu, stai drept în picioare: vei 
fi totdeauna destul de aproape .de pământ. D-zeu. vrea 
să fie adorat în spirit şi în adevăr: aceasta este datoria 
tuturor religiilor, tuturor oamenilor, tuturor ţărilor. In ce 
priveşte cultul extern, dacă buna rânduială cere să fie 
uniform, este numai o chestie de poliţie; pentru aceasta 
„nu € nevoie de revelaţiune. a Ă 

312 N'am făcut toate aceste reflexiuni dela ' început. 
Purtat de prejudecățile educaţiunii şi de primejdiosul amor 
propriu, care duce totdeauna pe om dincolo de siera sa, 
nu puteam să-mi înalț slabele mele concepţiuni până la 
Fiinţa Supremă şi de aceea mă sileam so cobor până 
la mine. Apropiam legăturile nespus de depărtate dintre 
natura mea şi a Ei. Voiam niște comunicări mai apro- 
piate, nişte învățături mai particulare. Nemulțumit să face 
pe D-zeu la fel cu omul, voiam nişte lumini supranaturale, 

„_ca-să fiu privilegiat printre semenii mei; voiam un cult 
„exclusiv; voiam ca D-zeu să-mi spuie mie ce ma mai 
spus altora sau. ce n'au auzit alţii ca mine. | 

313. Socotind punctul în care ajunszsem, ca punctul 
Comun dela care plecau . toţi credincioşii pentru 'ca să 
ajungă la un cult mai luminat, găseam în dogmele religiei naturale elementele oricărei religiuni. Priveam această di- - Versilate de secte' ce domnesc pe pământ şi cari se în- 
vinovăţesc unele pe altele că sunt greşite şi mincinoase. 
Imi ziceam: care este. cea bună? Fiecare îmi răspundea: 
A mica. Fiecare zicea: Numai eu şi cu partizanii mei cu- 
getăm drept; toți ceilalți sunt rătăciți. — Și de unde știi 
că secta ta este cea bună? — Pentru că D-zeu a zis65). — Şi 

  

65) Nota autorului Amsterdam, „Toţi, zice un bun şi înţelept preot, spun că țin religia lor şi-o cred, (toţi vorbesc în acelaşi chip)
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cine ţi-a spus că a.zis D-zeu aşa? — Pastorul meu, care 
ştie bine. Pastorul meu mi-a spus să cred aşa și așa cred. 
El mă încredinţează că toţi cari zic altfel decât el, mint 
şi de aceea nu-i cred. 

314. Cum! gândeam eu, adevărul nu este unu? Ceeace 
e adevăral la mine poate să fie fals la tine? Dacă cel ce 
merge pe drumul bun şi cel ce.se rătăceşte au aceeaşi 

„metodă, ce merit sau ce greşeală are unul mai mult. decât . 
celălalt? Alegerea făcută de ei este efectul întâmplării; 
ar Îi nedrept să le faci o vină dintr'aceasta, ar fi să răs- 
plăteşti sau să pedepseşti pe cineva pentrucă sa născut 
în cutare sau cutare ţară. Cine îndrăsneşte să spună că. 
Dumnezeu ne judecă astiel, insultă dreptatea Lui. 

315. Sau toate religiile sunt bune şi plăcute lui D-zeu 
sau, dacă este una pe care o impune oamenilor şi dacă-i 
pedepseşte că n'o cunosc, atunci a trebuit să-i dea niște 
semne sigure: şi văzute spre a fi deosebită şi cunoscută 
ca singura adevărată. Aceste semne se află în toate tim> 
purile şi în toate locurile, ele sunt deopotrivă simţite de 

nu dela oameni, nu dela vre-o creatură, ci dela Dumnezeu. Vorbind 
însă 'drept, fără a Jlinguşi și fără a ascunde nimic, nu este aşa: 
religiile sunt făcute de oameni şi prin mijloace omenești, Dovadă 

„este întâi modul ciun s'au privit religiile în lume și cum se privesc 
şi azi de particulari: națiunea, ţara, locul dau religia. Eşti de re- 
ligia locului unde te-ai născut și ai crescut, Suntem tăiați împrejur, 
botezați, israeliți, mahomedani, creştini, înainte de a şti că suntem 
oameni, Nu ne alegem religia după voia şi chibzuința noastră; de 
aceea, mai târziu vieaţa și moravurile se “potrivesc aşa de rău cu 

" religia; pricini omeneşti şi de nimic te fac să „mergi împotriva re- 
gulelor religiei tale” (Charron, Dela .Sagesse II.5 pag. 25 Bordeaux 
1601). După toată aparenţa, profesiunea de credinţă făcută cu sin- 
ceritale de virtuosul teolog din Condom mar fi fost prea deosebită 
de a preotului din Savdia — [Charron. de care vorbeşte aci Rous- 
seau, afost un scriitor francez de teologie 1541—1603, a cărui prin- 
cipală operă este „Despre înţelepciune” (Dela Sagesse), EL vrea să 
apropie pe om de D-zeu dându-i mijloace de a se înălța singur 
Ja orice virtule de care: e susceplibilă natura lui]. Nota. lui Petitain: 
Inaintea lui Charron,. Montaigne a desvoltat aceeași idee şi a zis 
în acelaşi sens: „Suntem creştini în același fel în care suntem Peri- 
gordeni sau Germani”. (Cartea II cap. 12)..
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toți oamenii mari şi mici, învăţaţi şi proşti, Europeni, 
Indieni,. Africani, sălbateci. Dacă ar fi pe pământ o reli- 
giune fără de care să te osândească la munca veşnică și 
dacă în vreo parte oarecare a lumii sar găsi un singur 
muritor de bună credinţă care să nu fie izbit de evidența 
ei, Dumnezeul acestei religiuni ar fi cel 'mai nedrept şi cel mai crud dintre tirani. m 
„816. Să căutăm deci cu sinceritate adevărul; să nu 
recunoaștem nici dreptul naşterii, nici autoritatea părin- 
ților Bisericii 66) sau pastorilor, ci să supunem cercetării conştiinţei şi a raţiunii tot ce ne-au învăţat ei din copilărie. 
Degeaba îmi strigă: „Supune-ţi raţiunea!” căci tot aşa - 
poate să-mi spună şi cel care mă înşeală; îmi trebue 
argumente ca să-mi supun raţiunea. | a 

317. Toată teologia pe care o pot dobândi prini:mine însu-mi privind universul şi folosindu-mă bine: de facul- tăţile mele, se mărgineşte la ce ţi-am explicat până aci. Ca să ştiu mai mult, trebue să alerg la mijloace extraor- dinare. Un asemenea mijloc nu poate să fie autoritatea oamenilor, căci, toţi oamenii fiind de aceeaşi specie ca 
şi mine, tot ce cunoaște un om în mod. natural pot să „Cunosc şi eu şi orice om.se poate înșela tot aşa de bine 
ca şi mine. Când cred ce spune, nu cred fiindcă spune, ci fiindcă îmi probează. Mărturia oamenilor este, în fond, 

u mărturia raţiunii mele şi: madaogă nimic pe lângă mij- loacele naturale pe cari D-zeu mi le „dat ca să cunose adevărul. Si DE 
318. Apostol al adevărului, ce-mi poţi spune pe care eu să nu-l pot judeca? „A vorbit însuşi D-zeu;-ascultă Tevelaţiunea lui!”. Aceasta e altă chestie. „D-zeu a vorbit!” iată o vorbă mare, în adevăr. Dar cui a vorbit? „A vorbit oamenilor”. Şi de ce n'am auzit eu nimic? „A însărcinat "pe alţi oameni să-ți spună cuvântul său”. Inţeleg aşa: nişte „oameni. îmi vor spune ce a zis D-zeu. Aș îi vrut mai, bine 

  

| 66) Părinţii Bisericii sunt. scriitorii teologi greci şi romani "cari au scris despre „dogmele și organizarea bisericii creştine in: „Primele secole până prin secolul IX şi X.
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„să aud chiar pe D-zeu; nu l-ar fi costat mai mult şi eu. aş 
fi scutit. de înşelăciune, „Iţi dă chezășie - arătând - împu- 
ternicirea trimişilor săi”. Cum? „Prin minuni”. Unde sunt 
“minunile? „In cărţi”. Cine a făcut aceste cărți? „Oamenii”. 
Și cine a văzut minunile? „Oamenii cari mărturisesc”, Ce? | 
tot mereu mărturii omenești! tot mereu oamenii îmi spun 
ce au spus. alți oameni! Ce de oameni între D-zeu şi mine! 
Totuşi să vedem, să cercetăm, să comparăm, să verificăm. 
Dacă D-zeu m'ar fi scutit de: toată munca aceasta, „vare 
„aş Îi slujit cu mai puţină tragere de inimă? . 

319, 'Vezi, dragul meu, în ce grozavă discuţie: mam 
încurcat; vezi - de ce : nemărginită- erudiție am trebuință 
ca să mă urc până în cea mai depărtată antichitate şi 
să examinez, să cântăresc, să confruntez proteţiile, reve- 
laţiunile, faptele, toate monumentele credinţii propuse în 
toate țările lumii, “pentru -a le putea stabili: timpul, locul, 
autorul, prilejul! Ce justeţă de critică îmi trebue ca să de- 
osibesc piesele auteritice de cele preiăcute; ca să compar 
obiecţiunile cu răspunsurile, traducţiunile cu originalele! 
ca să judec cu imparţialitate -pe martori, bunul simț al 
lor, cunoştinţele lor; ca să știu dacă nau suprimat, n'au 
âdăogat nimic; dacă mau schimbat, mau trecut dintr'un 
loc într'altul, mau falsificat ceva; ca să înlătur contra- 
dicțiunile cari rămân; ca să judec ce greutate poate să 
“aibă tăcerea adversarilor față de faptele ce se aduc contra 
lor; ca să ştiu dacă aceste fapte le-au fost cunoscute, dacă 
le-au prețuit -destul pentru a se hotări să răspundă, dacă 
au fost :cărţile așa'de răspândite încât să: ajungă şi ale 
noastre la dânșii, dacă am fost îndeajuns de bună credință 
pentru ca'să lăsăm pe ale:lor să circule printre noi şi 
ca să lăsăm cele imai puternice obiecţiuni ale lor așa cum 
le-au formulat! 

; 320. Dupăce se 'vor cunoaşte toate monumentele ce 
pot îi socotite ca incontestabile, trebue să trecem la pro- 
bele despre' misiunea autorilor lor; trebue să ştim legile 
şi probabilitățile după cari se întâmplă proieţiile pentru 
ca să vedem ce preziceri nu se pot îndeplini fără minuni; 
să cunoaştem geniul. limbilor originale pentru a înțelege 

.
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„ce este predicţiune în. aceste limbi şi ce este numai figură Pratorică; ce fapte sunt. chiar în ordinea "naturii şi ce 
fapte. nu sunt, pentru a putea 'să spunem până la -ce „Punct.un om iscusit poate ameţi ochii celor. simpli, poate „ Minuna chiar pe oamenii luminaţi; să căutăni cum trebue 

- să fie o minune și ce, autenticitate se cere şă aibă, tiu numai -penire a fi crezută, dar pentru a atrage pedeapsă asupra Celui ce se îndoiește; să comparărm probele minunilor ade- vărate şi ale celor mincinoase și să găsim regulele sigure 
pentru a le deosebi; în fine să spunem pentruce. D-zeu, 

„ca să-şi dovedească cuvântul, a ales nişte mijloace 'cari 
„au şi ele mare nevoie de a fi dovedite, ca şi cum ar fi râs 
„de credulitatea oamenilor, şi ar fi înlăturat înadins adevă- “ratele mijloace de a-i convinge. | 

321. Să presupunem că majestatea divină bincvoieşte 
„a se înjosi, luând pe un om drept organ al voinţelor 
sale sfinte; este rațional, este drept să ceri ca tot neamul 

. omenesc să asculte de glasul acestui trimis, fără ca rolul „Iui să fi fost adus la cunoştinţa obştească? Este oare echi- tabil să-i dai, drept dovadă pentru a fi-crezut, numai câteva semne particulare făcute. în faţa câtorva inşi  obscuri 
. şi despre cari tot.restul omenirii va afla numai din auzite? Dacă — în orice parte a lumii — ai lua drept adevărate 
„toate minunile pe cari "poporul şi oamenii simpli zic. că 
„le-au văzut, atunci fiecare sectă. ar fi cea bună. Ar fi 
mai multe minuni decât întâmplări naturale şi cea mai 
mare din toate minunile ar fi că nu se produce „micio „minune acolo unde sunt fanatici persecutați. Ordinea ne- 

„Ştirbită a naturii arată mai bine mâna care o cârmuește: 
„.Kacă. Sar întâmpla multe excepții, -maş şti ce: să mai - cred. In ce mă privește, cred prea mult în D-zeu şi de 

aceea nu cred în atâtea minuni pe cari le socotesc ne- _vrednice de Dânsul. i i a 
"322. Să presupunem că un om ne-ar vorbi :astfel 57): 

  

„-67)-„Cum să nu creadă ciineva, că cel care se „exprimă astfel „re numai minuni, pentru a fi creştin”. Pastorala arhiepiscopului din „Paris (XD. Cât despre R. el declară pe față în răspunsul său, 

7
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„Auritorilor, vă aduc la cunoștință voinţa Celui Prea 
„Inalt; să cunoaşteţi în mine pe Acela care mă trimite; 
„poruncesc, Soarelui să-și schimbe drumul, stelelor să se 

„aşeze altfel, munţilor să se turtească, valurilor să se 
„înalțe, pământului să ia altă înfăţişare”, Faţă de aceste 

„minuni, cine: nu va recunoaște îndată pe însuși Zidi- 
torul naturii? Căci natura nu ascultă de: înşelători. -A- 

: ceştia îşi fac minunile lor prin mahalale, în pustii, în 
odăi, aci au 'un mic număr de privitori” dispuşi dinainte 

* să-i creadă. Cine va culeza să-mi spună câţi martori 
“oculari trebue, pentru ca o minune să fie vrednică de 
“crezut? Dacă minunile voaslre, făcute pentru a vă do- 
vedi doctrina, au nevoie să fie şi ele dovedite, atunci la 
ce servesc? Mai bine nu-mai faceţi minuni. 

323. Rămâne, în fine, cercetarea cea mai interesantă 
asupra doctrinei anunțate. Cei cari zic că Dumnezeu face 
minuni pe pământ pretind că -şi Diavolul le imită câte- 
„odată; de aceea, chiar dacă am avea minuni pe deplin do- 
-vedite,- nam îi mai luminaţi decât înainte. Magii lui Fa- 
„raon,' chiar îață de Moise, îndrăsneau să facă aceleaşi 
“semne pe cari'el le făcea după porunca hotărită a lui 
Dumnezeu; de ce dar, în lipsa lui, n'ar îi pretins, pentru 
acelaşi cuvânt să aibă aceeaşi autoritate? Astfel, dupăce 
ai dovedit doctrina prin minune, trebue să dovedeşti mi- 
nunea prin doctrină 68), ca nu cumva să fie luată o- 

- că e creştin, fireşte nu un . discipol al preoților, ci un adeptial lui 
, Isus Hristos (Nota lui Salwurk). 

- 68) Nota lui R. Ed. din Amsterdam: „Acest lucru e spus formal 
_în-0 mie de locui din Sfânta Scriptură şi, între altele, în Deuta+ 

Pa
s ronom, cap. XIII, unde se spune că, daci un p:ofet, anunțând nişte 

zei străini, şi ar întări cuvântările prin precizări şi Sar întâmpia 
ceeace a prezis el, nu numi că nu-l ţii în socoteală, dar acel profet 
trebue să fie dat morţii. Când, dar, păgânii ucideau pe apostolii 
cari anunțau un zeu st.ăin, şi probau misiunea lor prin prevestiri 
şi miracole, nu ştiu ce obiecţiune solidă le-ai făce pe care ci să 

„ m'o. poată întoarce îndală contra ..noastră, Ce să faci deci în ase 
menea 'caz? Să te întorci "la - raţionament şi să laşi deoparte mi- 
nunile. Era mai bine n-ci să nu te fi folosit de ele, Aşa zice bunul 

"simț: cel mai 'simplu, care se întunecă numai prin  distincţiuuni: 

DY



____169 Cartea IV. 

pera Diavolului drept opera lui Dumnezeu. Ce crezi despre. 
această dialelă”?69, 

324. Această doctrină, venind dela Dumnezeu, trebue - 
să poarte adevăratul caracter al Divinităţii. Nu numai 
că trebue să ne lumineze. ideile confuze pe. care raţio-. 
mamentul :le formează în spiritul mostru dar trebue. 
să ne propună un cult, o morală şi nişte maxime po-: 
trivite cu atributele pe baza cărora numai îi concepem 
esența. Dacă ea ne învață numai lucruri absurde şi fără. 
rațiune, dacă me inspiră sentimente de: ură pentru semenii , 
noştri și de irică pentru noi, şi dacă me înfăţişează 
numai un Dumnezeu supărăcios, pizmaş, răsbunător, ne- 
drept, urând pe oameni, un Dumnezeu al războaielor şi 
al luptelor, gata totdeauna să distrugă și să arunce trăs- 
netul, care vorbeşte totdeauna de chinuri şi de pedepse 
şi se laudă că -pedepseşte. chiar pe nevinovaţi, sufletul 
meu nu va îi atras spre acest Zeu groaznic şi m'aş feri să 
părăsesc religiunea naturală ca să îmbrăţişez pe aceasta, 
căci „vezi bine că ar. trebui neapărat să aleg între ele. Aş 
zice partizanilor acestei secte: Dumnezeul vostru nu e al 
nostru. Acela care îşi alege dela început un .singur popor. : 
şi goneşte dela sine tot restul. neamului omenesc, acela 
nu e tatăl comun al oamenilor; acela car osândeşie, la 

prea subtile, -Subtilităţi în creștinism! Dar atunci „Isus - Hristos a 
greşit când a făgăduit celor simpli împărăţia ceruri:or; a greşit 
când şi-a început cel mai frumos din discursurile sale fericind pe 
cei săraci cu duhul, dacă trebue atât de mult duh :peniru “ca să-i. 
înţelegi învățătura şi să crezi într'însa? Când îmi vei fi -dovedii 
că trebue să.mă supun, lucrul va merg3 foarte bine; dar ca 'să-mi 
dovedeşii aceasta, trebue să te cobori la nivelul meu. Măsoară-ți 
Traționamentele după puterea unui sărac cu duhul, altfel nu te “mai cunosc drept adevăratul ucenic al: învățătorului tău şi zic că ceea ce-mi spui: nu este învățătura lui» | . 

69. “Sc numește așa în logică argumentul prin: care se arată: 
cercul viţios ce rezultă dintrun: raționament având. ca scop a' proba 
un lucru nesigur şi obscur prin alt lucru cu aceleași defecte, apoi 
a proba acest al doilea lucru prin cel dintâiu. Dialela era argu- 
gumentul iavorit al sceplicilor sau pyrrhonienilor și cel mai pu- 
ternic, după părerea lui „Bayle, dintre cele pe cari le întrebuinţau 
împotriva dogmaticilor, , - ”
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munca veşnică pe cele mai multe din ființele create de el, 
nu este Dumnezeul bun şi iertător pe care e rațiunea mi 
l-a arătat, 

325. In privinţa dogmelor, râțiunea: îmi spune „că: 
trebue să fie clare, luminoase şi să te impresioneze prin 
evidența lor. Dacă religiunea naturală este neîndestulă- 
toare, pricina e că lasă oarecare întuneric printre marile - 
adevăruri pe cari ni le arată.' Revelaţiunca ar' trâbui să: 
prezinte | spiritului omenesc acele adevăruri într'un -mod': 
pipăit, să le pună Ja 'nivelul lui, să-l facă să le .poată'- 
concepe pentru: ca să le poată crede. „Credinţa se asi! 
gură. şi se întăreşte prin inteligenţă. Cea mai bună: din 
toate: religiile este; fără îndoială, ceâ mai clară; - cel 
care amestecă mistere şi contradicţiuni în cultul pe care 
mi-l predică, acela mă face. chiar prin aceasta să stau 
deoparte. Dumnezeul. pe care îl ador nu este un Dumnezeu: 
al întunericului; el ma putut să-mi dea o inteligență şi 
să mă oprească,a mă servi de ea. Cine îmi spune să-mi 
Supun raționamentul, acela insulti pe Creatorul acestui: 
raționament. Trimisul adevărului nu tiraniseşte raţiunea - 
mea, ci o luminează. 

326. Am înlăturat orice autoritate omenească. Fără: 
ea nu pot vedea cum 'un om poate convinge pe altul pre- 
dicându-i o doctrină neraţională. Să punem pentru un 
moment pe aceşti doi oameni față în faţă şi să vedem 
ce-şi vor putea spune cu vorbirea aprigă obișnuită am- 
belor părţi. . p 

i ' 

327. Inspiralul. Raiunea. îţi spune. că totul e mai 
mare decât partea şi eu îţi spun, dela Dumnezeu, că partea 
e mai mare decât totul. 

Cel ce raționează. Cine eşti d-ta care îndrăsneșşti să. 
spui că Dumnezeu se contrazice? Pe cine să cred mai 
bine; pe EI, care-mi spune că adevărurile sunt eterne, sau 
pe d-ta care îmi anunţi, din partea Lui, o absurditate?. 

„Înspiratul. Pe mine, căci instrăcţia mea e mai solidă: 
şi-ţi voiu-arăta neîndoelnic că El mă trimite. 

„__ Cel ce raționează. Cum! Imi vei dovedi că Dumnezeu 
te trimite să declari contra Lui? Ce. îel de probe îmi



17 » Cartea IV. 

vei da pentru ca să mă convingi că- mai sigur “este să 
vorbească Dumnezeu prin -gura d-tale decât prin inteli- 
gența pe care mi-a. dat-o? a IN 

Inspiratul. Inteligența ce ţi-a dat!.... Om mic şi va- 
nitos! crezi că. eşti cel dintâi necredincios pe care-l ră- 
tăceşte raţiunea coruptă de păcat?... ăi 

Cel ce raționează. Omule al lui Dumnezeu, se poate: 
să nu fii mici d-ta cel dintâi înşelător care-şi dă în- 
drăsneala . drept dovadă .a misiunii. sale. | m 

inspiratul. Ce! Filozofii Ştiu să şi- insulte?“ 
Cel le raționează. Câteodată, când sfinţii le. dau 

pildă. a | , 
Inspiratul.. O! eu am dreptul să vorbesc, fiindcă 

viu din -partea lui Dumnezeu. ii 
„Cel ce raţionează. Ar îi bine să-ți arăţi titlurile, înainte 

de a te folosi de privelegiile d-tale. a , 
 Inspiratul. 'Titluril& mele sunt autentice; pământul şi 

cerul vor. face dovadă pentru mine. Te rog urmăreşte-mi - 
bine raționamentele. Iu 

Cel ce raționează. Raţionamentele d-tale?... glumeșşti! 
Dacă mă înveţi că rațiunea mea mă. înşeală, nu respingi 
prin aceasta ceeace ar putea să-mi spuie. ea. în sprijinul 
d-tale?: cine înlătură raţiunea. trebue să: poată convinge 
fără a se servi de ea. Să presupunem că raționând m'ai 
îi convins, cum aş şti dacă nu cumva rațiunea mea Co- 
ruptă de păcat mă face.să aprob ceeace. îmi: spui? De 
altfel ce probă, ce demonstraţie ai putea să întrebuin- 
țezi vreodată mai evidentă decât axioma pe care, trebue” 
s'o distrugă? Poate fi de crezut că un bun silogism 10 este 

„0 minciună, dacă crezi că partea e mai mâre decât totul. 
Inspiralul. E mare. diferență! probele mele. nu se 

pot răsturna, -pentrucă -sunt. supranaturale. 

„70) Silogismul: raţionament făcut din trei “judecăţi, din cari 
a treia est> concluzia celorlalte două, cari sunt premise. Forma cea 
mai regulață a silogismului este să aibă 'întâi o premisă : majoră 

"Şi alta” minoră: Exemplu: Toţi oanienii sunt muritori; A,. este:-om; 
„A. este muritor. . - E ,
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Cel ce raționează. Supranaturale! ce însemnează a- 
cest cuvânt? nu-l înțeleg. ' 

Inspiralul. Schimbări în rândurile naturii, p rorocii, 
minuni de tot felul. | 

Cel . ce raționează. Minuni! Nam. văzut niciodată 
aşa ceva. 

" Inspiratul. Au văzut alţii. pentru d-ta. Sunt martori 
cu grămada..., popoarele mărturisesc. | 

Cel. ce raţionează. Mărlurisirea popoarelor! este nu 
lucru supranatural? . 

Inspiralul. Nu; „dar când este unânimă, nu se poate 
contesta. | 

Cel ce raționează. Nu poate îi ceva mai incontestabil 
decât principiile raţiunii și -nu se poale primi o absur- 
ditate pe temeiul mărturiei oamenilor. Incă odată: să 
vedem probe supranaturale, căci mărturia neamului ome- 
nesc mu este de aşa fel. 

Inspiralul. Inimă împietrită ! Imdurarea divină nu-ţi 
spune mimic! 

Cel ce raționează. Nu e vina mea, căci, după d-ta, se 
cere. să fi şi primit îndurarea pentru ca să ştiu s'o cer. 
Incepi deci a-mi vorbi d-ta în locul ei! 

„ Inspiralul. Tocmai aceasta fac şi nu mă asculți. Dar 
ce zici despre prorocii? 

Cel ce raționează. Zic întâi că mam auzit prorocii 
precum mam văzut minuni. Zic mai mult că nicio pro- 
rocie nu poate să aibă autoritate în fața mea. 

Inspiratul. Unealtă a Diavolului! Și de ce proro- 
ciile mau autoritate în fața d-tale ? 

Cel ce raționează. Iată de ce. Pentru ca-să aibă 
autoritate, ar trebui trei lucruri cu neputinţă de îm- 
preunat; adică: să fi fost martor al prorociei şi să îiu 
martor al faptului şi să mi se fi'demonstrat că faptul 
acesta n'ar fi putut avea o coincidenţă întâmplătoare cu 
“prorocia, căci: chiar dacă ar fi mai precisă, mai: clară, 
mai luminoasă decât o axiomă de geometrie, realizarea 
prorociei, când se întâmplă, nu dovedeşte nimic :pen=
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„tru cel ce a prevestit, de vreme ce o prezicere făcută la 
întâmplare mu este imposibil de realizat, pi 

328. Iată deci la ce se reduc pretinsele d-tale probe 
supranaturale, minunile şi profeţiile d-tale : să crezi toate 
acestea după spusele. altora şi să supui autorităţii oame- 
nilor. autoritatea lui D-zeu, care vorbeşte rațiunii mele. 
Dacă adevărurile eterne pe cari le concepe mintea mea 
ar putea suferi vreo ştirbire, mar mai exista pentru mine 
niciun fel de siguranţă şi, în loc să cred că vorbeşti în 
numele lui D-zeu, naș mai fi sigur nici măcar de exis- 
stența lui”. | | a 

„329. Vezi ce multe dificultăţi, fătul. meu, dar -nu 
sunt mumai acestea. Printre atâtea religii diferite cari 
se exclud şi se gonesc unele pe altele, una singură trebue 
să îie cea bună, dacă în adevăr este una bună. Ca so 
descoperi, nu e destul să examinezi una, ci e nevoie să 
cunoşti pe toate şi, în .nicio materie, nu poţi osândi pe 
„nimeni fără a-l auzit), trebue să compari obiecţiunile 
cu probele, trebue să ştii ce opune celorlalte fiecare din 
acestea şi ce se răspunde. Cu cât o idee mi se pare mai 
bine demoristrată, cu atât mai mult trebue să cauţi pe 
ce se întemeiază aiâți' oameni cari n'o socotesc tot astfel, - 
Trebue să fie cineva prea simplu ca să crează că ascul. 
iând pe învățații din parlidul său. poate înțelege argu- 
mentele partidului conirariu. Unde găseşti teologi cari 
să fie de bună credință ? unde sunt aceia cari, pentru a 
combate argumentele adversarilor, nu încep: prin a le 
reduce importanța ? Fiecare străluceşte în partidul său; 
dar cel care în mijlocul alor săi este foarte mândru de 

  

71) Nota autorului : ed. Amsterdam: „Plutareh - (Contradicţiile 
filozofilor stoici $.6) zice că stoicii, între alte paradoxe ciudate, sus- 
țin că, într'o judecată contradictorie este inutil să „asculți ambele 
părţi. Căci, zic ei, cel dintâi sau a dovedit ceeace susține sau ra 
dovedit; dacă a dovedit, sa terminat, şi partea cealaltă poate fi 
osândilă; dacă n'a dovedit, n'are dreptate şi cererea lui trebue res- 
pinsă.. Mi so pare că metoda celor ce admit o Tevelaţiune exclu- 
“sivă seamănă cu metoda acestor stoici. Indată ce fiecare pretinde 
că numai €l are dreptate, sau trabue să asculţi pe toţi spre a 
putea alege între atâtea probe, sau eşti nedrept”,
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argumentele sale, ar face figură foarte proastă cu aceleaşi 
argumente față de oameni din alt partid. Vrei să te în- 
strueşti din cărți ? Ce erudiţiune trebue să: dobândești!! 
Ce de limbi trebue să înveţi! Câte biblioteci trebue. să 
răstoiești! Ce grozav de mult trebue să citeşti! Cine să 
mă“conducă în alegerea ce ar trebui să fac? Cu greu vei 
găsi într'o țară cărţile cele mai bune ale partidului con- 
trariu şi cu atât mai puţin pe ale tuturor partidelor. Chiar 
dacă le-ai găsi, ele ar fi îndată combătute. Cel ce mule 
de faţă mare niciodată dreptate şi niște argumente rele 
spuse cu îndrăsneală şterg repede pe cele bune spuse cu 
dispreț. Dar adesea cărţile sunt înşelătoare şi dau, cu . 
mai puţină fidelitate decât orice, ideile celui ce scrie. 
Când ai vrut să judeci credinţa catolică după cartea lui 
Bossuet12) nu te-ai găsit satisfăcut după ce ai trăit în 
mijlocul nostru. Ai văzut că doctrina cu care se răs- 
„punde protestanților nu este aceea: care se spune poporu- 
lui şi că opera lui Bossuet.nu se potriveşte de -loc cu 
înstrucțiunea ce:se dă în familii copiilor catolici. Ca să 
poți judeca temeinic o religiune, nu e destul s'o. studiezi 
în cărțile partizanilor ei, trebue să te duci so înveţi la 
ei; aceasta e cu totul altceva. Fiecare are tradiţiunile 
sale, înțelesurile, obiceiurile, prejudecățile, cari fac spi- 
ritul credinţei sale şi tocma: pe acestea trebue să le iți 
în seamă pentru a putea judeca. 
330, Nu sunt popoare mari cari nu tipăresc. nicio 

carte şi nu citesc pe ale noastre ? Cum vom judeca noi 

72) Cartea la care se raportă aci este: Expuuerea doctrinei 
Disericei catolice (Exposilion de la doctrine de Leglise catholique) : 
1671, Sallwirk adaugă: | | o e 

„Bossuet se ocupa -mult cu convertirea protestanților, ceeace 
adeseori reuși inteligentului bărbat. Totuşi opera citată mai sus 
îu publicată abia atunci când protestanții afirmară -că Bossuet repre- 

„Zenta în scrierea sa biserica creștină catolică altfel de cum se 
arăta în “realitate, Mai târziu Leibnitz intră în corespondență ci 
Bossuet pentru unificarea confesiunilor czeşline”. [Bossuet (1627—1701) 
a fost unul din cei mai însemnați scriitori bisericeşti din Franţa. 
iVestit ca orator şi ca om de litera, el a fost episcop şi predicator, 
Dintre cuvântările sale, cele mai însemnate sunt discursurile îu- 
nebre).
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opiniilor lor ? Cum vor judeca ci pe ale noastre? Noi îi 
patjocorim, ei ne disprețuesc; iar, dacă sunt ridiculizaţi 
de către călătorii. dela noi, le-ar "trebui mumai să. călă- 
torească și ei pe la noi ca să ne „plătească cu aceeași 
monetă. In toate ţările se găsesc oameni cu bun simţ, 
oameni de bună credință, oameni cinstiţi, prieteni 'ai 
adevărului, cari nu aşteaptă: decât să-i cunoşti -pentris 
ca să ţi-l arate. Totuşi fiecare vede. adeviirul în cultul 
său și crede absurde cultele celorlalte naţiuni; deci aceste 
culte străine nu.sunt aşa de extravagante cum ni se pare, 
nouă sau rațiunea pe care o găsim în al nostru nu klo-! 
vedește nimic. 
„831. Avem în Europa trei religiuni principale 73). 

Una admite.o singură revelaţie, alta. admite două, cea- 
laltă admite trei. Fiecare urăşte şi blestemă pe celelalte 
două, le găseşte vină că sunt oarbe, că sunt rele, că sunt 
încăpăţânate şi mincinoase. Ce om. imparțial va îndrăzni 
să le- judece, fără să cântărească întâi dovezile lor şi 
fără să le asculte argumentele ? Cea care admite o sin- 
gură revelaţie e cea mai veche şi pare 'cea mai sigură; 
“cea care admite trei e cea mai nouă şi pare cea.mai 
consecventă. Cea care admite două şi respinge pe a 
treia se poate să fie cea mai bună, dar are toate preju- 
decăţile: împotriva «i. Inconsecvenţa ei sare în ochi. 

332. Cărţile sfinte în cari se găsesc 'cele trei reve- 
laţiuni sunt scrise în limbi necunoscute popoarelor cari 
le urmează. Ovreii nu ştiu limba ebraică, creştinii nu ştiu 
nici ebraica, nici greaca, Turcii şi Persanii nu cunoso 
araba şi chiar Arabii moderni nu mai vorbesc limba 
lui Mohamet. In adevăr foarte simplu e acest mod de a. 
învăţa pe oameni, vorbindu-le totdeauna într'o limbă pe 
care n'o înțeleg de loc! Veţi zice că aceste cărţi se traduc. 
Frumos răspuns! Cine mă va asigura că aceste cărţi sunt 
traduse cu fidelitate? Că este .măcar cu putință o astfel 
de traducere? Și când D-zeu binevoiește să vorbească 
oamenilor, de ce să aibă nevoie de tâlmaciu? _ 

333. Nu voiu admite niciodată că' ceeace trebue să 

73) Adică: mozaismul, creştinismul, mahomedanismul,
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ştie tot omul este închis în cărţi şi că cel ce nu se poate 
apropia nici de cărţi, nici de oamenii cari le înţeleg, este 
pedepsit pentru o ignoranță de care nu e vinovat. Mereu 
cărți! Ce nebunie! Pentrucă Europa e plină de cărţi, Eu- 
ropenii le socotesc indispensabile, fără să cugete că pe trei 
sferturi din faţa pământului ele nu se cunosc. N'au fost 
scrise toate cărțile de oameni? De ce ar avea nevoie omul 
de dânsele pentru a-şi cunoaște datoriile? Şi ce mijloace 
avea el de a le cunoaşte înainte de a se fi scris aceste cărţi? 
Sau va putea să înveţe singur datoriile sale sau este scutit 
de a le cunoaște... | 

334. Catolicii noștri fac mare caz de autoritatea Bi- | 
sericii. Dar la ce le foloseşte aceasta, dacă au nevoie tot 
de așa mare mulțime de probe pentru a o stabili, pe cât 
au alte secte pentru a-și stabili deadreptul doctrina lor? Bi-" 
serica hotărăşte că Biserica are dreptul de a hotărî. Ce 
bine e dovedită autoritatea aceasta? Ieşiţi de acolo, intraţi 
în toate discuţiile noastre. | 

;. 835. Cunoașteţi mulţi creştini cari Sau ostenit “să 
vadă cu băgare de seamă ce spune judaismul împotriva 
lor? Dacă vreunul a văzut ceva, a văzut în cărţile creşti- 
nilor: Bună procedare pentru a învăța argumentele ad- 
versarilor, n'am ce zice! Dar cum să facem? Dacă cineva 
dintre noi ar îndrăsni să publice cărți în cari sar susținea 
pe față judaismul, am pedepsi pe autor, pe editor, pe li- 
brar 74). Această poliţie e comodă și Sigură penlrucă are 

    

74) Dintr'o mie de fapte cunoscute, iată unul câre mare ne- 
voie de comentarii. In secolul XVI teologii catolici au osândit la 
ardere toate cărțile Ebreilor fără deosebire. Ilustrul şi învățatul 
Reuchlin, consultat asupra acestei chestiuni, şi-a atras atâtea te- 
ribile lovituri cari erau să-l piardă, numai pentrucă fusese de pă- 
rere că sar putea păstra acele cărți cari nu sunt contra crești- 
nismului și cari tratau chestiuni străine de religie. (Nota autorului) 
Reuchlin, profesor catoliic german (mort la 1524), cunoscător al 
limbii greceşti şi ebraice, era singurul pe care pe atunci Germania 
putea să-l opună savanților din Italia, Au rămas dela el multe cărţi, 
tipărite în Germania, despre teologie, gramatică şi filozofie,
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totdeauna dreptate. Ce plăcut este să învingi în discuţie pe 
oameni cari nu îndrăsnesc a-vorbi! | 

336, Cei dintre noi cari au prilej să vorbească cu :E- 
vrei nu sunt mai folosiţi. Nenorociţii, se simt cu totul în: 
puterea noastră; tirania cu care ne purtăm faţă de dânşii, 
îi face îricoşi. Ştiu ce- puţină importanţă are nedreptatea. 
şi cruzimea faţă de dragostea creștinească. Ce ar îndrăsni 

„*i să spună fără să se expună a fi acuzaţi că ne insultă re 
ligia? Lăcomia ne face zeloşi şi sunt prea bogaţi pentru 
ca să poată avea dreptate. Cei mai învăţaţi, cei mai lu- 
minaţi sunt totdeauna cei mai băgători de seamă. Vei putea 
să converteşti pe vre-un nenorocit, plătit ca să-şi calom- 
niez: secta; vei face să vorbească niște prăpădiţi de: ne- 
gustori de haine vechi cari vor zice ca voi, ca să te lingu- 
şească; vei învinge ignoranţa sau laşitatea; — dar învățații 
lor vor zâmbi în tăcere față de prostiile acestea. Credeţi: 
oare că, în locurile unde ei sar simţi în siguranță, i-aţi 
învinge tot cu aşa mare înlesnire? E sigur că la Sorbona 15), 
prezicerile despre Mesia se vor raporta la Iisus Christos. 
La rabinii din Amsterdam 76) e asemenea sigur că nu vor: 
avea nici o legătură cu EI. Nu voiu crede niciodată că am. 
înțeles bine părerile Ebreilor până nu.vor avea un stat 
liber, şcoli şi universităţi în cari să poată vorbi şi discuta 
în toată libertatea. Numai atunci vom: putea şti ce au ei de 
spus. | _ 

337. La Constantinopol, Turcii spun argumentele lor; 
dar noi nu îndrăsnim să spunem pe ale noastre. Acolo este 
Tândul nostru să ne înclinăm. Dacă Turcii cer dela noi 
pentru Mohamet, în care nu credem, acelaşi respect pe 
care-l cerem noi Evreilor pentru Iisus Hristos, în care ase- 
menea nu cred, sunt Turcii în greșeală? Avem noi drep- 
tate? Pe ce principii juste vom rezolvi această chestiune?; . 

  

„_75) Sorbona -— unde se găseşte azi instalată facultatea de 
litere şi cea de ştiinţe din Paris — erai, pe vremea lui” Rousseau, o 
şcoală superioară în care se învățau literele şi teologia sub supra- 
vegherea înaltului cler catolic din Franţa. | 

76) In Amsterdam era, se vede, vreo şcoală “supericară pentru 
rabini, Si
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: 336. Două treimi din oamenii de pe pământ nu sunt 
nici Evrei, nici Mahometani, nici Creștini, şi multe mi- . 
lioane de oameni n'au auzit vorbindu-se niciodată nici de 
Moise, nici fe Isus Hristos, nici de Mohamet. Se zice că 
nu este aşa, că misionarii noştri merg pretutindeni. E 
lesne .de zis. Dar merg ei în inima Africei unde până azi 
n'a pătruns niciodată niciun European? Se duc ei în Tar- 
taria mediteranee să se ţie călări după hoardele rătăci- 
toare de cari nu se apropie niciun străin şi cari nu numai. 
că mau auzit vorbindu-se de Papa, dar abia cunosc pe Ma- 
rele Lama? 11), Se duc ei în continentele imense: ale Ame- 
ricei, ainde naţiuni întregi nu știu până. acum că „popoare 
din. alte lumi au pus piciorul în lumea:lor? Se duc ei în 
Japonia, de unde au tost goniţi pentru totdeauna din pri- 
cina uneltirilor lor şi unde generaţiile noi cunosc pe .pre- 
decesorii lor ca nişte intriganți vicleni, veniţi cu gând ca 
prin dragostea lor ipocrită să puie mâna pe putere? Se 
duc ei în haremul prinților din Asia să propovăduiască 
evanghelia acelor mii de roabe? Ce au făcut femeile din 
acea parte a lumii pentru ca niciun misionar să nu le 
poată arăta adevărata credință? Vor merge ele toate în 
iad pentrucă au fost ţinute închise? | 

339. Dar chiar de ar fi adevărat că Evanghelia : Sa 
făcut cunoscută pe tot pământul, ce am câştiga? In ajunul 
zilei în care un misionar a sosit întrun ţinut, a murit de 
Sigur cineva care n'a putut să-l audă. Spuneţi-mi ce vom 
face cu acel cineva? Dacă ar fi în tot universul un singur 
om.căruia- nu i Sa adus niciodată la cunoştinţă învățătura 
lui Hristos, obiecţiunea ar fi tot aşa de puternică pentru 
acest singur om ca şi-pentru un sfert din neamul omenesc. 

340. Când trimişii Evangheliei au vorbit popoarelor 
„depărtate, ce lucruri le-au spus pe -cari acestea să le. 
poată admite pe cuvânt şi fără a mai fi nevoie de o mai 
de aproape verificare? Imi vorbeşti despre un D-zeu născut 
şi mort, acum două. mii de ani la celălalt capăt al lumii, 

„_ 77) Marele Lama « e setul suprem al religiei budiste, care nu- 
mără aproape 500 milioane de credincioşi. - -
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într'un orăşel oarecare şi-mi spui că toți cei ce nu vor crede 
în acest mister vor avea osândă veşnică, Sunt în adevăr lu-" 
-cruri foarte. ciudate “pe cari nu-mi vine să le cred repede 
pe cuvântul unui om pe care nu-l cunosc deloc. De ce 
“D-zeul d-tale a făcut să se îndeplinească aşa departe de 
„mine întâmplările pe cari voia să le ştiu şi eu? Este o 
“crimă să ignorezi ceea ce. se petrece la antipozi? Cum să 
ghicesc că a fost pe celalt emisfer un popor ebreu şi un . 
oraş lerusalim? Cu acest chip, ai putea să-mi ceri să ştiu 
ce se petrece în lună? Zici că vii să mă înveți. Dar de ce 
n'ai venit să înveţi pe tatăl meu? Și dece să pedepseşti. 
pe bietul bătrân care.m'a ştiut niciodată nimic? Din pri- 
cina lenei d-tale, să-l pedepsești pe el, care era bun, bine- 
făcător şi căuta numai adevărul? Fii de bună credinţă şi 
apoi pune-te în locul meu: pot eu, pe singurul d-tale cu- 
vânt, istă cred toate aceste lucruri de necrezut pe cari mi 
le spui şi să împac toate aceste nedreplăți cu D-zeul drept 
-de care-mi vorbeşti? Lasă-mă, te rog, să mă duc să văd 
şi eu ţara aceea depărtată unde se petrec atâtea minuni 
neauzite pe aici; să aflu de ce locuitorii acestui Ierusalim 
Sau purtat cu D-zeu ca 'cu'un tâlhar. Zici că. nu l-au 
xecunoscut ca D-zeu. Ce să fac atuncia eu care mam auzit 

” vorbindu-se de dânsul decât dela: d-ta? Aldaogi că au fost 
pedepsiţi,. risipiţi, apăsaţi, robiţi şi că niciunul din ei nu 

„se mai apropie de orașul acesta; desigur au meritat aceasta, 
“dar locuitorii de astăzi ce'zic ei despre faptul că înaintaşii 
lor au ucis pe D-zeu? Tăgăduesc Şi €i, nu recunosc pe 
D-zeu drept D-zeu. Atunci mai bine lăsai în pace pe copiii 
celor din vremea aceea. | 

__: 341. Cum! In același oraş în care D-zeu a murit, nici 
locuitorii cei vechi. nici cei noi nu l-au recunoscut .şi vrei 
să-l recunosc eu care m'am: născut după două mii de ani 

“şi la depărtare de două mii de leghe? Nu vezi d-ta că 
înainte de a crede în această carte pe care o numești sfântă - 
şi din care nu înțeleg nimic, ar trebui să aflu dela alţii, 
“când şi de cine a fost făcută, cuin sa păstrat, cum a ajuns - 
până la d-ta; ce argumente aduc, în țara lor acei cari o res- 
Ping,- deşi ştiu, ca şi d-ta, tot ce mă înveţi? Vezi bine că
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"va trebui să mă duc în Europa, în Asia, în Palestina ca să 
„cercetez totul prin.mine însumi. Ar trebui să fiu nebun 

ca să te ascult, înainte de a face toate acestea. -. i 
"342. Nu: numai că mi se pare întemeiată această cu-. 

vântare, dar. susțin că orice om cu judecată, în asemenea. 
caz, trebue să vorbească tot aşa şi să gonească pe misio- 
narul care, înainte de verificarea probelor, vrea să se gră-" 
bească a-l instrui şi a-l boteza. Susţin că nu există reve- 
lațiune în contra căreia să nu se poată ridica aceleaşi 0- 
biecţiuni sau altele echivalente cu aceeaşi forță ca şi contra 
creştinismului ori poate chiar cu mai multă. De aci ur-:: 
mează că, dacă e o singură religiune adevărată și dacă orice 
om e silit să o întrebuinţeze de teama osândei veşnice, 
atunci trebue să-ți petreci vieaţa întreagă studiindu-le pe 
toate, pătrunzându-le, comparându-le și călătorind prin 
țările în cari sunt aşezate, Nimeni nu e scutit de prima 
datorie a omului, nimeni nu are dreptul să se încreadă în 
judecata altora. Muncitorul care trăiește numai din munca 
sa, plugarul care nu ştie să citească, fata delicată și timidă, 
infirmul care d'abia se poate scula din pat, toţi fără ex- 
-cepţie trebue să studieze, să mediteze, să discute, să că- 
lătorească, să străbată lumea; nu va mai fi popor aşezat 
şi statornic, pământul întreg va îi străbătut numai de pe- 

” lerini ces&vor duce,cu mari cheltuieli şi cu lungi osteneli, 
să -verifice, să compare, să examineze ei înşişi diversele 
culte ce se practică în diverse țări. Atunci adio meşteşuguri, 
arte, ştiinţe omeneşti şi toate ocupațiile civile! Nu poate să 
mai fie alt studiu decât al religiei. Numai cel care, cu 
multă greutate, se va fi bucurat de cea mai bună sănătate, 
îşi va fi întrebuințat mai bine timpul şi se va fi folosit 
mai bine de raţiunea sa, dacă va fi şi trăit mai mulţi ani, 
numai acela va şti, la bătrâneţe, ce să creadă. Va fi un 
câştig mare dacă va şti, în ajunul morţii, ce cult ar fi 
trebuit să aibă în timpul vieţii. 

„3843. Vrei să îndulceşti această metodă şi să dai cea 
mai mică parte autorităţii oamenilor? Indată le-o dai pe 
toată. Dacă fiul unui creştin face bine că urmează, fără o 
cercetare adâncă și nepărtinitoare, religia tatălui său, de
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ce fiul unui Turc ar face rău să urmeze religia tatălui 
lui?78).. Desfid pe oricare intolerant să răspundă la a- 
ceasta ceva care să mulțumească pe un om cu judecată! 

344. Siliţi da aceste argumente, unii vor mai bine să 
facă pe D-zeu nedrept şi să pedepsească pe nevinovaţi 
pentru păcatul tatălui lor decât să renunțe la dogma lor 
barbară. Alţii scapă, trimițând cu bunăvoință un înger să 
înveţe pe acela care a dus o viață morală, dar a fost cu 
totul ignorant. Ce frumoasă invenţie e acest înger! Nu se 
mulțumesc să ne supună maşinilor lor, ci silesc chiar pe 
D-zeu să le întrebuințeze. o. | 

345. Iată, fătul meu, la ce absurditate duc mândria 
și intoleranța, când fiecare vrea să se ţină numai de 
părerea sa şi să lereadă că are” dreptate singur din tot 
neamul omenesc. Martor mi-e acest D-zeu al păcii, pe 
care-l ador şi pe care ţi-l anumţ, că toate cercetările mele 
au fost sincere; văzând însă că ele au rămas şi ar ră- 
mânea totdeauna fără succes şi că mă întundam întrun 
ocean' fără -țărmuri, mam întors din drum şi mi-am 
închis. credința în noțiunile mele primitive. Nam putut 
crede niciodată că D-zeu îmi poruncește să fiu aşa de 
învăţat, fără de care mar pedepsi trimițându-mă în in- 
fern. Am închis deci toate cărțile. Este una deschisă 
tuturor ochilor: cartea naturii. In această mare şi su- 
blimă carte învăţ să slujesc şi să ador pe divinul ki autor. 
Nu poate să fie iertat nimeni că n'a citit într'însa, pen- 
irucă ea vorbeşte tuturor oamenilor o limbă pe care 
toate minţile o înţeleg. Dacă m'aş fi născut într'un ostrov - 
pustiu, dacă maș fi văzut alt om afară de mine, dacă 
maș îi învăţat ce sa petrecut în vechime întrun colț 
al lumii; dacă însă îmi exercitez rațiunea şi o cultiv, 
dacă întrebuințez bine facultățile pe cari mi le-a dat 
D-zeu, voiu învăţa Singur să-L, cunosc, să-L, iubesc, să 
iubesc lucrurile Lui, să voiesc binele pe care-l voieşte EI 
şi, pentru ca să-i plac, să-mi împlinesc toate datoriile 

78) Vezi $ 313. E



“ Cartea W. __l 82 

pe pământ. Ce ar putea să mă înveţe mai mult toată 
știința omenească ? i | . 

346. In privinţa revelaţiunii, dacă aş şti să-raţionez. 
mai bine ori aș fi mai învăţat, poate că i-aş simţi ade- 
vărul şi folosul pentru cei ce-au fericirea s'o.recunoască; 
dar dacă găsesc în favoarea ei- probe pe cari 'nu le pot 
combate, văd şi contra ei obiecțiuni pe cari nu le pot 
desluşi. Sunt atâtea argumente solide pentru şi contra, 
încât, meştiind încotro să mă hotărăsc, nici no admit 
nici n'o resping; resping numai obligaţiunea de a re- 
cunoaște, pentrucă această pretinsă obligaţiune este in- 
compatibilă cu dreptatea lui D-zeu, căci nu numai că 
mar îi înlăturat piedicile pentru mântuirea sufletului, 
dar le-ar fi înmulţit, le-ar fi făcut chiar de neinlăturat 
pentru cea mai mare parte a omenirii. Cu observaţia 
aceast rămân asupra punctului acestuia într'o îndoială 
respectuoasă. Nu pot fi aşa de îngâmiat încât să cred 
că nu greşesc: poate că alți oameni au decis ceeace mie 
mi se pare nedecis; eu raţionez pentru mine şi .nu pentru 
ei; nici mu-i blamez, mici nu-i imit: judecata lor poate 
fi mai bună decât a mea, dar nu sunt vinovat dacă mu 
e la fel cu a mea. Da Si | o 

317. Vă mărturisesc că majestatea Scripiurii mă pune . 
în. mirare, că sfințenia Evangheliei vorbeşte sufletului 
meu. Ce mici sunt pe lângă aceasta cărțile filozofilor 
cu toată fala lor! E cu putință ca o carte, în acelaşi timp 
aşa de adâncă şi atât de simplă să fie făcută de oa- 

„_meni? E cu putință ca acela a cărui vieaţă 'se istoriceşte 
să fie numai un om? Așa este vorbirea unui entuziast 
sau a unui sectar ambițios? Ce blândeţe, ce curăţenie 
în moravuri ! Ce graţie mișcătoare în învățături! Ce înăl- 
țime în maxime! ce înțelepciune adâncă în cuvântări! 
ce prezenţă de spirit, ce fineţă şi ce justeță în răspunsuri ! 
ce stăpânire asupra pasiunilor sale! Unde e omul, unde 
e înțeleptul care ştie să muncească, să sufere şi să moară 
iără slăbiciune şi fără a se lăuda? Când Platon zu-
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grăveşte?) pe omul drept închipuit de:'el, acoperit de: 
toată ruşinea crimei şi vrednic de toată răsplata pentru 
virtute, zugrăvește punct cu punct pe Isus Hristos: .ase-: . 
mănarea este aşa de izbitoare încât toţi părinţii. Bisericii ; 
au simţitio şi nu e cu putinţă să te înşeli 8). Trebue (să 
fii robit' de - prejudecăţi, să fii orb pentru .ca să în- 

- drăsneşti a compara pe fiul lui Sotronisc81) cu fiul Ma-; 
riei ! Ce depărtare dela unul până la altul! Socrate moare. 
tără dureri, fără ruşine şi-i e lesne să se susțină până, 
la sfârşit; iar dacă această moarte . ușoară: nu i-ar fi 
cinstit -vieaţa, te-ai îndoi, cu tot spiritul lui, dacă Socrate . 
a fost altceva decât un sofist.. Se zice că a inventat mo- 
rala: dar alţii înaintea lui o -pusese în practică şi el a. 
spus numai ce au făcut ci, a dat formă de lecţii iexem-. 
plelor lor. Aristide?) fusese drepi până nu spusese So-. 
crate: ce este dreplalea; Leonida 53) murise pentru. ţară 
înainte de a îi arătat Socrate că e o datorie să-ți iubeşti. 
țara; Spartanii erau cumpătaţi până nu lăudase Socrate 
cumpătarea; înainte de a fi definit el virtuteaa, Grecia, 

“avusese din: belșug oameni: virtuoşi. Dar Isus unde a 
găsit el între ai săi acea morală înaltă şi curată, pentru 
care el singur a dat învățături şi pildă ?8:). In mijlocul 
fanatismului furios a răsunat glasul celei mai înalte în- 
jelepciuni, şi simplicitatea celor mai sfinte virtuţi a cin=: 

„stit pe cel mai nemernic din toate. popoarele. Moartea, 
lui Socrate, vorbind în linişte filozofie cu prietenii săi, 

x 

79) Cartea I din „Republica” sa,. |. : | | IE 
„__80) Nota lui Petitain: „Această asemănare este rezultatul ge 

neral al primelor două cărți din tratatul lui Platon: despre 'Re- 
publică. Pasagiul cel mai însemnat în privința aceasta este vorbirea 
pe care 0 pune în gura adversaruluii său, - 

„Părinţii Bisericii de cari e vorba aci sunt Sf, Justin şi Sf. 
Clement din Alexandria, a 
81) Adică Socrat, 

82) Vezi $ 118, Cartea IV. 
83) Vezi $ 465, C. IV. , 

84) Ed. Amsterdam: In predica de pe munte paralela între 
morala lui Moise şi a sa, -
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e .cea mai plăcută pe care o poate dori cineva; a lui 
Isus, dându-și sutletul în chinuri, ocărit, batjocorit, ple- 
stemat de-un popor întreg, este cea mai înfiorătoare 
de care se poate teme cineva. Socrate, luând cupa cu. 
otravă, binecuvintează pe cel care i-o dă şi care plânge; 
Isus, în chinuri groaznice, se roagă pentru calăii săi 
cei neînduplecaţi. Da, vieața și moartea lui Socrate sunt | 
ale unui înțelept; dar vieaţa şi moartea lui Isus sunt ale 
unui Dumnezeu. Vom zice oare că Evanghelia este în- 
adins. plăsmuită ? Dragul meu, nu se plăsmuește așa. 
Faptele lui-Socrate, de cari nimeni nu se îndoieşte, sunt 
mai puțin dovedite decât ale lui Isus Hristos. Prin a- 
ceasta 55) amâni dificultatea, dar n'o înlături. Ar fi' greu 

„să admiţi că mai mulţi oameni s'au învoit ca să născo- 
„cească această carte decât că unul singur a dat subiectul 
ei. Nişte autori -evrei mar fi putut avea niciodată nici 
tonul :mici morala acesteia şi Evanghelia are nişte ade- 
văruri aşa de mari, aşa de izbitoare, aşa de inimitabile, 

-. încât cel care le-ar îi născocit, ar fi mai vrednic de ad- 
miraţie decât eroul căruia i sar atribui 86) cu toate. ace- 
-stea, aceeași Evanghelie e plină de lucruri de necrezul, | 
pe cari raţiunea. le refuză şi pe cari nu le concepe şi 
nu le admite nici un om cuminte. Ce să faci în mij- 
locul acestor. contradicțiuni ? Fătul meu, să fii totdeauna 
modest şi. cu băgare de seamă; să respecţi în tăcere. 
ceeace nu poţi mici să refuzi nici să înţelegi şi să te 
pleci înaintea Fiinţei supreme, care singură - ştie ade- 
vărul. ! 

348. Iată scepticismul la care. am rămas, fără voia 
mea. Dar nu sufer din pricina lui, pentrucă el mare 
înrâurire asupra punctelor neapărat necesare practicei 
şi pentrucă am o statornică convingere asupra princi- 

85) Adică prin afirmarea că Evanghelia este -operă pur ome- 
ncască. 

36) G. Petitain trimite Ja o scrisoare a lui Rousseau (Cores- 
pondență tom. IV) către M. din 1769, în care soegăseşte o com- 
paraţie între Isus şi Socrate, . | 

Pi



185 . „Cartea IV. 

piilor tuturor datoriilor mele. Slujesc pe Dumnezeu din 

toată inima mea simplă. Caut să ştiu numai ce este în 
legătură cu purtarea mea. Iar în privința dogmelor cari 
nu influențează nici faptele nici morala şi: cu cari se 

" chinuesc atâţia oameni, nu mă neliniştesc nicidecum. So- 

cotesc că toate deosebitele religiuni sunt niște instituțiuni 
binefăcătoare: ele stabilesc, în fiecare ţară, un singur 

"chip de a cinsti pe D-zea printr'un cult public şi îşi 

pot găsi explicaţiuni în climă, în felul guvernului, în 
geniul poporului sau într'o altă cauză locală, care face 
să se aleagă una sau alta, după timpuri şi:după locuri: 
"Socolesc că toate sunt bune, când prin ele slujesc pe 
D-zeu întrun mod cuviincios. Cultul esenţial este cultul 
inimii. Dumnezeu nu-l înlătură când este sincer, sub orice 

formă i sar oferi. Chemat în serviciul Bisericii în re- 
„. ligia pe care o profesez, îmi împlinesc cât mai exact 

- datoriile mele şi conștiința m'ar mustra dacă în vreun 
punct aş lipsi, cu voinţă, dela datoria mea. Șiii că, după 

“ce am fost multă vreme înlăturat, am dobândit, prin 

trecerea d-lui de Mellartde, îngăduința de a sluji, ca 
pot avea cu-ce să trăiesc. Altă dată făceam slujba cu 
uşurinţa pe care o arată cineva când practică multă vreme 

şi foarte des lucrurile cele mai serioase. După ce mi-am 
făcut alte principii, slujesc cu mai mare respect, mă simt 
pătruns de măreţia Fiinţei supreme, de prezenţa ei, de 

neîndestularea spiritului omenesc, care-şi dă aşa de puțin 

seama, de Urzitorul său. Mă gândesc că-l fac cunoscute 
dorinţele poporului după niște regule stabilite şi.de aceea 
îndeplinesc cu grijă toate orânduielile bisericeşti: spun: 

“cuvintele cu băgare de seamă, nu las laoparte nici cel - 
mai mic cuvânt, nici cea mai mică ceremonie; când mă 
apropriiu de momentul de a sluji leturghia, mă reculeg 
pentru ca s'o îac după toate rânduielile Bisericii şi după 
toată mărimea sfintei taine; mă silese să-mi nimicesc 
rațiunea înaintea inteligenţei supreme; mă întreb ce sunt 

eu ca să mă pot măsura cu Puterea cea nestârşită. 
Pronunţ cu respect cuvintele sacramentale şi, în ce mă 

„priveşte, Je. dau toată credinţa. Nu ştiu ce este această
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“taină mepătrunsă;. dar. nu vreau ca în ziua judecății să 
fiu pedepsit. pentrucă am necinstit-o în sufletul meu. .. , 

* 349. Având cinstea să port.o sarcină sfinţită, de şi 
„ mă găsesc în cel din urmă rând al slujitorilor, nu voiu face 

şi nu voiu zice niciodată nimic. care să mă facă nevrednic 
a-mi împlini: înaltele-mi îndatoriri. Voiu .Propovedui tot- 
"ideauna oamenilor virtutea, îi voiu îndemna să facă binele 
"Şi, pe cât îmi va sta în “putinţă, le voiu da şi pildă întru 
„aceasta. Nu voiu avea — poate — putere să-i fac. să iu- 

- bească religia, să-i fac să creadă cu temeiu dogmele cele : 
folositoare şi pe cari tot omul trebue să le creadă; dar să 
mă ferească D-zeu să-i învăţ vreodată dogma cea crudă 
a intoleranţei;: să-i îndemn vreodată a uri pe aproapele lor 

“şi a zice celorlalți oameni: „Veţi fi osândiţi! Afară din 
Biserică, nu e mântuire!” 87). Dacă aş avea un rang mai 
înalt, această rezervă ar putea să-mi aducă neajunsuri; 
dar su-tpreamic pentru ca să-mi fie frică şi nu pot săcad 
mai jos decât unde sunt. Orice sar întâmpla, nu voiu 
blestema niciodată dreptatea divină şi nu voiu minţi îm- potriva sfântului duh. A a 

350. Multă vreme am râvnit cinstea de a îi-preot; o 
râvnesc şi acum, dar nu nădăjduesc s'o mai capăt). Dra- 

„Sul meu, nu e nimic mai frumos decât a fi preot. Un 
preot bun este omul bunătăţii precum un magistrat bun 

» este omul dreptăţii. Un preot nu face rău niciodată; dacă 

. 

87) Nota autorului. Ed. Amsterdam: Datoria de a'urma şi iubi 
"religia ţării sale nu merge până la dogmele contrare moralei, cum este a intoleranței, Această groaznică dogmă înarmează pe oameni - mii contra altora și-i face pe toți dușmani ai neamului omenesc. Dislincţiunea dintre toleranța civilă și toleranța teologică este copi- „dărească și zadarnică: ele nu se pot despărţi şi nu poţi admite pe una fără cealaltă, Nici chiar 'îngerii mar putea să trăiască în „ pace cu niște oameni pe cari i-ar socoti drept duşmani ai lui " Dumnezeu, . | - 58) "Am spus. în notă la primul $ din „Profesiunea de cre- dinţă” că am tradus locţiitor de preot (vicar) prin preot. Nu pu- team pune. diacon, căci e altceva. Situaţia de care vorbește aci corespunde la noi cu cea de paroh, pe când situaţia în care „se "găsea vorbitorul ar corespunde cu cea de preot ajutor. :
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“nu-poale face totdeauna binele el însuşi, îi stă totdeauna în 
putere să-l ceară'-dela alţii şi, când impune respect, îl 
“dobândeşte foarte adesea. Dacă aș avea vreodată în munţii 
noştri o parohie săracă cu oameni de treabă, aş îi fericit; 
căci mi:'se pare că aş sluji la fericirea enoriașilor mei. 
Nu i-aş îmbogăţi, dar aş împărtăşi sărăcia lor şi aş scoate 

“dintr'însa ruşinea şi disprețul, cari sunt mai greu de în- 
-durat decât însăși lipsa. I-aş face să iubească unirea şi 
egalitatea 39) cari 'gonesc adesea mizeria şi totdeauna o; 
fac mai lesne de suferit. Când ar vedea că eu nu stau mai 
bine decât ei şi aş fi totuşi mulțumit, ar învăţa să „se 
-mângâie de soarta lor şi să fie mulţumiţi ca și mine. In 
„învăţăturile: mele m'aş ocupa mai puţin de spiritul Bise- 

„ricii, şi mai. mult de spiritul. Evangheliei, .căci în aceasta 
dogma este simplă şi morala înaltă, se văd puţine prac- 
tice religioase şi multe opere de binefacere. Inainte. de 
-a-i învăţa ce trebue:să facă, maș sili totdeauna să fac 
eu întâi, pentru -ca să vadă: bine. că tot ce spun faceea 

„Şi gândesc. Dacă aș avea protestanți. în apropiere sau 
„în parohia mea, nu i-aş deosebi de adevărații mei enoriaşi | 

“în tot ce priveşte dragostea creştină: i-aş îndemna pe toţi 
să se iubească unii pe alţii, să se socotească Îraţi,- să res- 
pecte toate religiunile şi să trăiască în pace fiecare într'a 
sa. Cred că dacă îndemn pe cineva să-şi părăsească religia 

-în care s'a născut, 'este să-l îndemn la rău şi prin urmare 
„să fac rău eu însumi. Până când vom putea îi mai lumi 
naţi, să păzim ordinea publică; în toate țările. să -respec- 

"tăm legile şi. să nu turburăm cultul pe care ele îl prescriu, 
"să nu îndemnăm pe cetățeni la nesupunere, căci nu ştim 

„Sigur dacă e un bine pentru ei să-și părăsească credinţele: 
„pentru altele, dar suntem siguri că e un rău să.nu te supui 
legilor. | IE i 

351. Tinere al meu prieten, ţi-am spus profesiunea: 
„mea, de credință aşa cum Dumnezeu o citeşte în sufletul 
meu. Eşti cel dintâiu căruia i-am spus-o şi poate n'o voiu 

  

' 89) Egalitatea (Egalit6). Sallwăârk o traduce prin „fraternitate” 
(Brăderlichkeit), dar mu vedem pentru ce, a 

că
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mai spune nimănui. : Dacă mai rămâne . puţină credință 
adevărată printre oameni nu «e bine să. turburi sufletele 

"paşnice, nici să: alarmezi credința celor simpli prin pro- 
bleme pe cari ei nu le pot rezolvi Şi cari îi neliniştese 
Zără să-idumineze. Când însă totul este sguduit, trebue să 
păstrezi trunchiul în paguba ramurilor. Conștiinţele agi- 
“tate, nesigure, aproape stinse Şi în starea în care am văzut . 
pe a ta, au nevoie să fie împuternicite şi deșşteptate şi, 
„ca să le aşezi pe temelia adevărurilor. veşnice, trebue să 
-smulgi stâlpii plutitori de cari ele cred că se mai țin. 

352. Eşti în vârsta critică, în care spiritul doreşte 
«certitudinea, în care inima îşi împlineşte forma şi carac- 
terul, în vârsta în care se hotărăşte drumul vieţii întregi, 
fie spre bine, fie spre rău. Mai târziu, materia se întă- 
Teşte şi impresiile nu mai sunt. adânci. Tinere, primeşte 
în sufletul tău încă flexibil pecetea adevărului. Dacă aş fi 
mai sigur de mine însumi, ți-aş fi vorbit pe un ton dog- 

„malic şi hotărit; dar sunt un om fără învăţătură şi supus 
„greşelii. Ce putem face? Ți-am deschis inima fără nicio 
rezervă: ţi-am dat ca lucruri sigure cele ce le-am socotit 
sigure, ţi-am spus. îndoielile mele ca îndoieli, părerile mele 

“ca simple păreri; ţi-am spus şi argumentele cari mă fac 
:a mă îndoi şi cari mă fac a crede. Acum tu vei judeca: Văd 
că nu te-ai grăbit), este o precauţiune înțeleaptă şi-mi 
-dă o bună părere despre tine. Fă, la început, ca con- 
“şliinţa ta să voiască a se lumina. Fii sincer cu tine însuţi: 
“Insuşeşte-ţi din ideile mele pe cele ce te vor fi convins şi 
înlătură pe celelalte. Viţiul nu te-a stricat încă într'atâta 

„ca să faci o alegere rea. Ți-aş propune să stăm de vorbă; 
„dar îndată ce discuţi, te încălzeşti; se amestecă vanitatea 
:şi încăpăţânarea şi buna credință dispare. Dragul meu, 
să nu discuţi niciodată, căci prin discuţie nu te luminezi 

„Nici pe tine nici pe ceilalți. Pentru mine, îți: spun că am 
editat” mulţi ani până să mă hotărăsc: acum ţin la .ho- “tărirea mea; conștiința mi-e liniștită și sufletul mulțumit. 

  

90) Vezi $ 307,
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Dacă aș-vrea să încep o nouă cercetare a ideilor) mele, 
maş putea" să am-o mai curată iubire pentru adevăr; 
dar spiritul: :meu, mai puţin activ, ar fi mai puţin în stare 
să-l descopere. Voiu rămânea deci cum sunt, de frică:'să . 
nu mi se schimbe, pe nesimţite, înclinarea spre contempla- 
țiune într'o pasiune leneşă și să nu-mi slăbească îndepli- 
mirea datoriilor, şi de frică să mu cad iar în pyrrho- 
mism 9%) ca înainte, fără să mai am puterea de a ieşi din- 
trinsul, Mi-am trăit vieaţa mai mult, de jumătate: am numai 
vremea să mă folosesc de ceea ce-mi rămâne şi să-mi şterg 
greşelile prin virtuțile mele. Dacă mă înşel, nu e cu voinţă. 
„Acela care poate citi în fundul inimei mele ştie că nu-mi 
este drag întunerecul. Neavând însă putere ca prin lumi- 
nile mele proprii să ies dintr'însul, singurul mijloc este 
-o vieaţă curată, căci dacă D-zeu poate să dea copii lui. A- 
braam %), apoi orice om are dreptul a nădăjdui că va îi 
himinat când va deveni vrednic de aceasta 3). 

353. Dacă reflexiunile mele te vor face să cugeți ca 
mine, dacă vei avea aceleaşi idei ca și mine, şi aceeaşi 
mărturisire 'de credință, iată ce sfat îţi dau: Pune-ţi vieaţa 
la adăpost de ispitele mizeriei şi 'ale desnădejdii, n'o0 lăsa 

“în mod rușinos la bunul plac al străinilor şi nu mai mânca 
„pâinea ticăloasă a pomenii. Intoarce-te în patrie, reia-ţi 
Teligia părinților 'tăi, urmează-o 'cu toată sinceritatea su- 
fletească şi n'o părăsi: e: foarte simplă şi foarte sfântă; 

  

91) El zice: „sentimenis”, . 
92)  Pyrrhonism (dela numele lui ,Pyrrhou filozof grec din 

sec. IV în. de Chr.) este un sceplicism, însă nu provizoriu cum 
„cerea Descartes (vezi $ 207), ci definitiv. 

| 93) Legenda spune că Abraam 2 avut un fiu la foarte adânci: 
bătrâneţe, . . 

91) Aci Sallwârk pune nota aceasta: | 
Pasagiul următor îşi găseşte confirmarea prin confesiunile lui 

R. I,. 3. 7: „De oarece prudenţa. îi dicta (abatelui savoiard Gaime) 
„să vorbească ceva mai rezervat, nu se. exprima tocmai pe îață 
-asupra unor anumite principii, părerile şi vederile sale erau aceleaşi 
(ca 'şi profesiunea de credință a preotului de țară) şi toate chiar 

-şi sfatul de a. mă reîntoarce în patrie erau așa după cum le-am 
“expus eu pe față”.
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socotesc că, din toate religiile de pe pământ, ea are mo- 
rala cea mai curată şi mulțumește raţiunea mai bine de 
câttoate. Nu te gândi la cheltuielile călătoriei: se vor găsi 
bani. Nu te teme nici de rușinea unei înapoieri umilitoare: 
trebuc să roşeşti când faci o greşeală, nu când o îndrep- 
tezi. La vârsta ta toate se iartă, dar nu mai poți păcătui fără 
a primi pedeapsă. Când vei voi să-i asculţi conştiinţa, 
nenumărate piedici zadarnice vor fi înlăturate de glasul ei. 
Vei înțelege că, în nesiguranța în care trăim, este o îngâm- 
fare fără scuză să aibi altă religie decât aceea în care 
te-ai născut și o înşelătorie să nu practici cu sinceritate 
religia pe care o ai. Dacă te rătăceşti, te lipseşti. de. o 
scuză “puternică în faţa judecătorului suprem; căci mai 

„lesne va ierta el greşeala în care ai fost pus. decât aceea; 
pe cari ai îndrăsnit so alegi singur. 

354. Fătul meu, fă ca sufletul tău să dorească tot- 
deauna să existe un D-zeu şi astiel nu te vei îndoi niciodată. 
Afară de aceasta, oricum te-ai hotărî, gândeşte-te că 
adevăratele datorii ale religiunii nu atârnă de instituţiile 
omenești; că sufletul drept este adevăratul templu al divi- 
nităţii; că, în orice ţară şi în orice sectă, legea supremă 
este să iubeşti pe D-zeu mai presus de tot şi pe aproapele 
tău ca pe tine însuţi; că. nicio religiune nu te scuteştea 
de datoriile morale; că numai aceste datorii. sunt în adevăr 
esenţiale; că cultul intern este cea dintâi datorie şi că 
fără credință mu există nicio virtute adevărată. i 

355. Fugi de aceia cari pretind că vor să explice 
„natura şi seamănă în sufletele oamenilor doctrine descu- 
rajatoare; scepticismul lor aparent e mai afirmativ şi mai 
dogmatic de cât tonul hotărît al adversarilor lor. Pre- 
textând cu mândrie că numai ei sunt luminaţi, că numai 
ei cunosc adevărul şi sunt de bună credinţă, ne supun fără 
voie părerilor lor indiscutabile şi pretind să ne întăţi- 
şeze, ca adevăratele principii ale lucrurilor, neînţelesele lor 
sisteme pe cari le-a consiruit închipuirea lor. Răsturnund, 
dărâmând, călcând în picioare tot ce respectă oamenii, 
ei lipsesc pe cei întristați de cea mai mare mângâiere. 
pentru mizeria lor, pe cei puternici și bogaţi de singurul



, 
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„frâu al pasiunilor lor; smulg miustrarea conştiinţei. din 
“inima criminalului. şi nădejdea. din inima virtuosului... 
"şi se. mai laudă că sunt binefăcătorii neamului omenesc! 
"Ei zic că adevărul nu poate fi niciodată stricător pentru 
jameni. Cred aceasta ca şi ei, şi văd aci o puternică probă 

“că învăţăturile lor nu sunt adevărate %), . . 

95) Nota: autoruluii: Cele două tabere se atacă reciproc prin 
“atâtea sotisme încât ar fi o întreprindere nemărginită şi îndrăs= 
„meaţă să le observi pe toate; e mult chiar. să notezi câteva din 
„ele pe măsură ce le întâlneşti. . - . o 

Un argument foarte obișnuit al partidului filozofist,. adică al 
celor ce se pretind filosofi este să-şi închipuiască un popor de 
adevăraţi îilozoti pe cari îl opun unui popor de creştini răi; ca 
şi cum ar fi mai ușor să faci un popor de filozofi adevărați decât 
un popor de. creştini adevăraţi. Nu ştiu dacă, pentru indivizi, e mai . - 
uşor să găseşti de unii decât de ceilalți; dar ştiu bine că, îndată 
ce e vorba de. popoare, trebue să admiţi că vor abuza de filozofia - 

„fără religie : precum “ai noștri abuzează de religia fără îilozotie, 
- Acest lucru mi se pare că ar schimba mult starea chestiunii, Bayle 
(scriiitor francez 1674—1706) a probat că fanatismul este mai pe- 
riculos decât ateismul, . Este: incontestabil acest lucru. Dar el n'a 
vrut să spună — ceeace nu e mai puțin adevărat —.că fanatismul, 
deşi crud, şi iubitor de sânge, este totuşi o pasiune mare şi puternică, 
că el înalță sufletul omului, îl face a disprețui moartea, îi dă 
o forţă care te minunează şi, bine condus, poate să dea naştere celor 

„mai sublime virtuți, In schimb, lipsa de religiune, spiritul filozofie 
” şi iubitor de discuţii leagă sufletele prea mult de vicaţă, le moleșeşte; 
„le înjoseşte, concentrează toate pasiunile” în interesul personal, -în 

- Mizerabilul eu omenesc şi sapă, încet şi pe nesimţite; temeliile 
- adevărate ale oricărei societăţi; căci ceeace leagă între ele  in- 

teresele particulare nu poate cântări niciodată cât ceeace. le desparte, 
„E adevărat că ateismul nu face să se verse sânge, dar acea- 

“Sta, nu dă iubirea pentru pace, ci din indiferența pentru -bine: 
„_pretinsului înţelept nu-i pasă de cum merg lucrurile, dacă el poate . 
„să stea liniștit în cabinetul său. Principiile sale nu ucid oamenii, 
dar îi împiedică a se naşte, distrugând moravurile cari îi înmulţesc, 
făcându-i să nu-și mai iubească specia şi reducând toate afecțiunile 

lor la un egoism secret, funest şi pentru: populaţie și pentru 
virtute. Indiferenţa iilozotică, seamănă cu liniștea dintr'o ţară care 
e supusă despotismului: e liniștea morții, mai distructivă chiar de- 

cât răsboiui, E 
Astfel fanatismul, deşi efectele :sale imediate sunt mai rele
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(6 Fii sincer, tinere; iubeşte adevărul fără mân-) 
„drie—Nu te ruşina de a fi ignorant; prin aceasta nute 
vei, înşela nici pe tine, nu vei înşela nici pe alţi Dacă 
TCodată talentul tău cultivat te va pune în situaţie să 

    

- decât ale aşa zisului sfirit filozofic, are urmări mult mai puțin 
primejdioase, E uşor să scrii în cărți maxime frumoase, dar ches= 
liunea e să ştii dacă ele se potrivesc bine cu doctrina şi dacă re- 
zultă în adevăr din ea; asupra 'acestu: punct lucrul până -astăzi 
nu e lămurit Rămâne să mai vedem dacă filozofia, fiind liberă 
şi stăpânitoare, ar pu ea să poruncească dorinței de glorie, interesului, 
„ambiţunii, micilor pasiuni omeneşti şi dacă ar praclica acea dulce 
“iubire de oameni pe care ne-o laudă când ia pana în mână,! | 

Prin principile sale, fiozofia nu poate 'să facă niciun bine 
pe care nu l-ar face mai bine: relizgiunea; ba reiigiunea face şi altele 
pe ca.i filozolia nar putea să le facă. O 

Prin praclică e altceva; dar trebue să judecăm puţin. E 
adevărat că 'niciun om, care are o religie, n'o urmează în cela 
mai mici puucte ale ei; e asemenea adevă:at că cea mai mare par!e 
din oameni sau n'au religie, sau nu urmează de loc pe accea pe 
care o au; dar sunt unii cari au o religie şi o urmează măcar în 
parle; este apoi neîndoielnic că motive relizioase îi împiedici ade- 
sea de a face rău și obţin dela dânșii nişte victuți, nişte fapte vrednice 
de laudă pe cari nu le-ar fi îndepiinit fără aceste motive. : 

Să zicem că ua călugăr tăgidiește că i s'a lăsat ceva, în păs- 
trare, Ce urmează de aci? Că a lost un prost cel ce i-a încredinţat 
lucrul, Dacă Pascal ar îi făcut 'aşa ceva, aceasta ar fi arătat că 

„Pascal era ua ipocrit şi nim'e mai mult, Dar un călugăr!... Oamenii 
cari speculează religia au în adevăr religie? Crimeie cari se comit 
în cler, ca şi aiurea, nu dovedesc că religiunea este nefolositoare, 
ci că suat puţini oameni cari au religiune, o 

Guvernele mvyderne datoresc, fără îndoială, creştinismului cea 
mai puiern:că autoritate a lor şi împujinarea revoluțiunilor; ele 
înseși le-au făcut să fie mai puţin sângeroase: aceasta se dovedeşte 
comparându-le cu guvernele antice. Fiind mai bine cunoscută re- 
ligia, depărtând fanatismul, ea a dat mai multă blândeţe moravurilor 
creştine. Această schimbare nu se datoreşte literaturii, căci, acolo 
unde eu a fost mai strălucitoare, iubirea de oameni na fost mai 
respectată: dovadă cruzimile Atenienilor,: ale Egiplenilor, ale îm- 
păraților Romei, ae Chinezilor. Câte binefaceri nu sunt însă dato- 
rite Evanghelici! S'a văzut la catolici că sau înd:eptat multe ne- 
dreplăţi prin spovedanie. La noi, cînd se apropie vremea împărtă- 
şanici, oamenii se împacă şi fac pomeni, Jubileul Ebreilor făcea 
pe uzurpători mat 'puţin lacomi şi înlătura ' multe suferinţe, Frater- 

|
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vorbeşti oamenilor, vorbeşte-le numai după conștiința ta, 
fără să le gândeşti dacă te vor aplauda. Abuzul ştiinţei 
produce  necredinţă. Orice învățat disprețueşte ideile 'vul- 
gului şi fiecare vrea să aibă pe ale sale. Filozofia în- 
gâniată duce la ateism, precum credința oarbă duce la fanatism. Fugi de aceste extremităţi; rămâi statornic prie-- 
ten cu adevărul sau cu ceea ce-ţi va părea că ieste adevărat 
în simplicitatea inimii tale şi nu-l părăsi niciodată nici din vanitate, nici din slăbiciune. Indrăsneşte. si mărturi- 

  

nitatea poruncilă de lege unea toată națiunea; nu se vedea nici un cerşetor, Nu se văd cerșetori nici la Turci, unde sunt nenumărate instituțiuni pioase. Aceştia sunt, prin religia lor, primitori chiar - pentru duşmanii cultului lor. 
„„Mahomedanii zic, după Chardin, că după ce vor învia toți „Oamenii ca să meargă la judecata din urmă, toate corpurile vor „trece peste un pod numit Poul Serrho, aşezat peste un foc veşnic, „Aceasta va fi a. treia şi ultima cercetare şi cu “adevărat judecata „din urmă, fiindcă acolo se vor despărţi cei buni de cei răi... ete. „iPersanii, urmează Chardin, ţin mult la acest pod şi când „vreunul sufere o nedreptate pe care ro poate Tepara în niciun „fel, ultima sa mângâiere este să spună: Ei bine, pe Dumnezeul .cel „viu, îmi vei plăti îndoit în. ziua din urmă; nu vei trece peste Poul 

„„Serrho până nu-mi vei da dreptul meu; mă voiu acăţa de haina ta „Si mă voi arunca la picioarele tale. Am văzut mulţi oameni dis- „tinşi şi. de toate profesiunile, cari, de teamă să mu li „se 'facă „Yreun neajuns la trecerea înfricoşatului pod, şi-au cerut iertare celor „ce se plângeau împotriva lor, Lucrul mi sa întâmplat de o sută „de ori chiar mie, Oameni cum se cade cari, din 'greşeală, mă silise 
„să fac lucruri ce maş îi voit, veneau la mine după câtăva vreme, 
„Când socoteau că mi-a trecut necazul, şi-mi ziceau: Te rog halal »becon anichisra, adică, zi că cutare lucru a fost bun. Unii mi-au „făcut daruri, mi-au adus servicii numai ca să-i iert din toată inima; „„Cauza acestor fapte esle numai credința că nu vor putea trece podul „dacă nu vor satisface pe cei năpăstuiţi de ci”. Tom. VII pag. 50, „_... Oare ideea acestui: pod care repară medreptăţile, nu împie- dică câte odată şi facerea lor? Dacă ai înlătura ideea aceasta a Per- sanilor. și i-ai convinge că nu există nici Poul-Serrho nici altceva asemănător,. care să răsbune pe cei apăsaţi împotriva asupritorilor lor, nu este așa că aceştia sar simți în largul lor şi mar avea nici- 
odată grija de a împăca pe nenvrociţi? E 

Filozofule, legile tale morâle sunt foarte frumoase; dar ara- 
tă-mi, te rog, sancţiunea lor, Nu mai bate câmpii un minut şi 'spu- 

7 

7,
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seşi credinţa în D-zeu în faţa filozotilor; îndrăsnește să 
predici iubirea de oameni în faţa celor intoleranţi. Poale 
că vei Îi singur în parlea ta; dar vei găsi în tine însuţi 
o mărturie care te va putea sculi de mărturia oamenilor. 
N are importanță dacă fie vor iubi sau te vor uri, dacă 
vor cili sau vor dispreţui scrierile tale. Spune ce esle 
adevă irat, fă ce este bine; aceasta are impor tanţă: omul 

i să-şi îndeplinească datoriile pe pământ şi, numai _uj-_— 
(ândi-se sine, poale să = tine, Dragul 
meu, teresti personal me înşeală; numai sperăița celui 
drept nu înșeală niciodată. 

  

ne.mi hotăril co: pui „du în locul podului Poul-Serrho? (Ea. Amsten- 
dăm) Vezi I1$ 195 şi IV 356. 

- -La această nolă a autorului trebuesec dale câteva lămuriri | 
pentru cuvinte şi nume. Prin partid filosofist înțelege. pe cei ce. se 
pretind, Jilozoti,- fără a înţelege rostul adevăra! al filozofiei, Bayle 
este un scriilor francez (1671—1706) care a făcut un dicționar istorie 
şi a tractal mulle chestii filozofica, Pascal este ilustrul matematic și 
iilozol Blaise Pascal (1623— —1662). Pentru Chardin: vezi” nola la 
$ 195 Carlea II.



| Am transcris cele ce preced nu ca o regulă de următ'in malerie de religiune, ci ca un exemplu pentru, chipul cum” poţi să raționezi cu elevul ca să nu te -de- părtezi de metoda pe care -m'am silit so stabilesc. Dacă nu primeşti nimic pe temeiul autorităţii oamenilor și prejudecăţilor ţării în care le-ai născut, dacă te inteme=: iezi numai pe rațiune, luminile ci nu te pot duce mai departe în educaţia conform naturii — decât la reli- giunea naturală. Tocmai la aceasta mă mărginesc cu Emil al meu. Dacă trebue să aibă alta, cu nu mai am dreptul de a-l călăuzi, trebue să aleagă singur. a 398. Căulăm a lucra în înțelegere cu natura; ca for- mează omul fizic, noi ne silim a forma omul moral; lar progresele noastre nu sunt aceleaşi. Corpul este voinic şi iare, pe când sufletul este slab și fără putere şi, orice ar pulea face meșteșugul omenesc, temperamentul ' ia: 1ot- dcauna înaintea raţiunii. Până aci ne-am silit să ţinem în loc pe unul şi să excităm pe celălalt, pentruca onul 
să fie _toldeauna unul pe cât este cu putinţă. Desvoltând pornirile naturale, le-am pus în cumpănă cu sensibilitatea lui născândă şi i-am dat o regulă, cultivându-i rațiunea, Obiectele intelectuale moderau impresiunea obiectelor sen- sibile. Mergând cu el până la principiul lucrurilor, l-am luat de sub. stăpânirea simțurilor: era uşor să se ridice dela studiul naturii la căutarea: Creatorului ei. 

359. Când am ajuns aci, am dobândit noi mijloace . de stăpânire faţă de elevul nostru. Câte mijloace noi avem ca să vorbim inimii lui! Numai acum găsește el adevăratul 
interes de a fi bun, de a face binele departe de ochii oa- menilor, de a fi drepi, fără să-l silească legile, de a-și în. deplini datoriile, chiar cu paguba vieții sale şi de a pura
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în sufletul său virtutea, nu numai pentru iubirea de ordine, 
pe care fiecare o pune mai prejos decât iubirea de sine, ci 
pentru iubirea față de Ziditorul fiinţei sale 9%), iubire care 
se confundă cu iubirea de sine; astfel se va putea ijolosi 
de fericirea trainică pe care. liniștea conștiinței şi con- 
templarea acestei fiinţe supreme le făgăduesc în vieaţa 
cealaltă, după ce ne vom îi folosit bine de aceasta. Dacă * 
ieşim de aici, nu văd pentru oameni decât nedreptate, 
ipocrizie. şi minciună; interesul personal, care, din pri- 
cina concurenţei, trece neapărat înaintea tuturor lucru- 
rilor, învaţă pe fiecare să-şi ascundă viţiul punând masca 
virtuţii. “Toţi oamenii ceilalți. să facă binele meu în pa- 
guba lor; totul să se 'raporte la mine singur; tot hheamul 
omenesc să moară, dacă trebue, de chinuri și de mi- 
zerii ca să mă scutească pe mine chiar şi de lun ano- 
ment de durere sau de foame: iată vorbirea liuntrică a 
fiecărui necredincios care raţionează. Da, Yvoiu susținea 
acest lucru toată vieața mea: cine a zis în sufletul său 
că nu «e Dumnezeu şi vorbeşte  alijei, este 'un mincinos 
sau jun nebun. : 
„360. Ştiu, cilitorule, + că orice aș face, nu vom vedea' 

amândoi pe Emil al meu cu aceeaşi înfăţişare. Tu ţi-l. 
închipuești totdeauna la fel cu tinerii voştri,  zăpăcit, 
sburdalnic, mşuratic, alergând din sărbătoare în sărbă- 
toare, din petrecere în petrecere, lără să .se fixeze nici- 
odată de nimic, Veţi râde văzând că vreau să fac un 
contemplativ, un filozof, 'un adevărat teolog dintrun tânăr 
înfocat, vioiu, pornit, înflăcărat, în vârsta cea mai înfier- 
bântată a vieţii. Veţi zice: „Visătorul acesta îşi urmează 
„himera; dându-ne 'un elev după chipul şi asemănarea sa, 
„mu se mulțumește să-l formeze, ci îl creează, îl scoate 
„din. creerul. său şi, socotind că urmează necontenit na- 
„lura, se depărtează de ea la fiece moment”. Eu, com- 
parând pe elevul meu cu elevii voştri, cu mare greutate 
pot găsi partea lor comună. 'Hrănit așa: de deosebit, e 
aproape. o minune să le semene în ceva. Petrecându-şi 

A 

96) Vezi $ 271—273,
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copilăria în libertate deplină, aşn cum ai voştri -au în 
tinereţe, el începe să “adopte în tinereţe: regula la care 

“aţi constrâns pe elevii voştri când erau copii.: Această 
regulă este nenorocirea lor, au groază de ca şi văd int”'însa 
numai o lungă tiranie a învăţătorilor şi socotesc -că ies 
din copilărie numai când pot să asvârle orice fel de jug); atunci caută să se despăgubească de lunga con- 
strângere în care au fost ţinuţi, întocmai cum un osândit, 
scăpat de lanţuri, îşi întinde, îşi mişcă și-și îndoiește mem» 
brele.. Emil, din potrivă, îşi face o cinste din. faptul că 
devine om şi că se supune jugului raţiunii născânde, Corpul 
său, deplin format, nu are trebuință de aceleaşi mişcări şi 
începe a sta pe loc, pe când spiritul său, Wabia deșteptat, caută, la rândui, să-şi ia sborul. Astfel, vârsta raţiunii este pentru ai voştri vârsta desfrâului; pentru al meu vârsta raționamentului.: 

361. Vreţi să ştiţi care din ei doi urmează, înb”a- 
ceasta, mai bine regula naturii? Observaţi deosebirea în- 

„tre cei ce sunt mai depărtaţi şi mai apropiaţi de matură! 
Observaţi pe tinerii săteni şi vedeţi dacă sunt aşa de spurdalnici ca ai voştri! e 

„In copilăria lor, zice d. Le Beau, vezi pe sălbatici 
foarte activi şi ocupându-se cu tot felul de jocuri cari „le pun corpul în mişcare; dar, îndată ce au. trecut :în -a- dolescenţă, se liniștesc, devin visători şi nu se mai ocupă decât cu jocuri serioase sau de noroc35)”, m 

Emil a fost crescut în toată libertatea ca tinerii ţă- rani şi ca tinerii sălbatici; de aceea, înaintând în vârstă, trebue să se oprească şi să se schimbe ca și ci. De- 

  

97). Nota aut. Amsterdam: Nimeni. nu dispreţueşte- copilăria ca aceia cari au ieşit de curând dintrînsa; lot! aşa în nicio țară rangurile nu sunt păzite cu atâta stăruință ca în acelea în scari ine: galitatea nu e prea mare şi în cari fiecare se leme a -fi contundat cu inferiorul său. o - | 98) Aventurile d-lui C.:Le Beau, Tom. II. pag.: 70. (Nota au- torului), | ! e
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osebirea este că în loc să lucreze numai pentru a se juca Sau peniru a-şi procura hrana, el, prin jocurile și lu- crările sale, a învăţat să cugete. Ajuns deci la acest termen. pe drumul acesta, el se găseşte pregătit pentru drumul pe care vreau să-l îndreptez 'acum. Subiectele de .reilexiune pe cari i le în ăţişez îi aţâtă curiozitatea, fiindcă sunt frumoase, fiindcă sunt noi pentru <€l și fiindcă e în stare să le priceapă. Elevii voştri, din potrivă, plic- tisiţi, sălui de lecţiile voastre nesărate, de lungile voastre lecţii de morală, de catechismele nesiârşite, cum vreți să nu:refuze o asemenea ocupațiune intelectuală pe care le-aţi făcut-o tristă prin greoaiele regule cu cari i-ați în-. cărcat necontenit, prin meditaţiile despre. Urzitorul fiin- “jei lor, pe care l-aţi '“înfăţişat 'ca dușmanul plăcerilor lor? Pentru toate acestea ei au numai silă, desgust, plic- liseală; constrângerea i-a depărtat de ele. Cum vreţi ca acum, când. sunt stăpâni pe ei înşişi, să se ocupe cu cele? Ca să: le placă, trebue să fie ceva nou; nu mai vor să audă cele de cari li sa vorbit când erau copii. În aceeaşi. dispoziţie sufletească se află: şi elevul meu; de aceea, când se: face om, îi vorbesc ca unui om şi-i spun numai Jueruri „noi; tocmai pentrucă pe ceilalţi îi plictisesc, lui îi sunt. pe plac... | | 
„362. Iată cum îl fac să câștige limp. de două sori, întârziind progresul naturii în folosul raţiunii. Dar oare am înlârziat în realitate acest progres? Nu; ci am oprit numai imaginaţia de a-l grăbi, am cumpănit prin alttel de lecţii lecţiile pe cari tânărul le primeşte. de aiurea înainte de vreme. Pe când îl târăşte într'un sens tot to- rentul învățăturilor noaslre, dacă-l atrag în sens con- irariu prin alte învățături, mi se pare că nu-l scoi din locul lui, ci îl menţin. | E 
363. In sfârşit soseşte adevăratul moment al naturii; irebue să sosească. De vreme ce omul trebue să moară, trebue să se reproducă, pentru 'ca specia să se păstreze şi ordinea lumii să fie asigurată. Când vei observa sem- nele de cari am” vorbit şi vei presimți prin aceasta mo-
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mentul critic), pă ăseșle îndală vechiul mod de pur- 
dare cu el. Acum . îţi este ucenic, nu-ți mai e elev. Este 
om, îți devine prieten; poartă-te deci cu cl de acum 
înainte așa. _ : a 

361. „Ce, trebue să-mi leapăd autoritatea tocmai când 
„am mai mare nevoie de. ca? Trebuo să las pe adult în 
„Stăpânirea sa proprie în momentul când ştie: mai puţin 
„Să se conducă şi când poate face cele. mai mari igre- 
»Şeli? Trebue să renunţ la drepturile mele tocmai când 
„e mai multă nevoie, să mă folosesc de ele?” — Drepturile 
d-lale? Dar cine-ți zice să renunţi? D'abia „acum încep, 
ele faţă de el. Până acum dobândeai totul prin forţă 
sau prin înşelăciune, de oarece autoritatea şi simţul da- 
toriei îi erau necunoscule; ca să te asculte; trebuia sau 
să-l sileşti sau să-l înşeli. Vezi acum cu câle legături moi îi ţii sufletul. Rațiunea, prietenia, recunoştinţa, o sumă 
de afecţiuni îi vorbese cu 'un glas pe care nu poale Să 
nu-l asculte. Viţiul nu l-a făcul încă să fie surd faţă de asemenea glas; îl stăpânesc până acum numai pasiunile 
fireşti. Cea dintâi din toate 2sle iubirea de sine 100) şi 
aceasta ţi-l dă pe mâna la; deprinderea ţi-l dă şi mai mult. Dacă o pornire momentană îl depărtează de tine, 
părerea de rău ţi-l aduce înapoi numaide Al: numai sen- 
timentul care-l leagă de line e permanent, celelalte trec 
și se înlocuesc unele prin altele, Nu-l lăsa să fie, corupt 
Şi va fi totdeauna supus: începe să. se răsvrătească nu- 
mai când Sa şi stricat. ” E e 

365. Mărturisese că, dacă vei înfrunta loate . dorin- jele cari se nasc acum în el şi vei socoti slrept crime 
noile lrebuințe pe cari le Simte, nu te va asculta multă 

„Vreme; firește, însă, că dacă părăsești metoda mea, nu 
pot îi răspunzător de nimic. Adu-ţi. aminte totdeauna 
că ești trimisul naturii şi nu. vei fi niciodată inimicul 
ei. Dar în ce fel să te porţi? Ți se pare că ai de ales între 

B 
pi 

  

99) Vezi $ 3 din cartea aceasta. a ENE I | PE 100) Vezi $ 14. ,
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acestea două: ori să-i asculţi înclinațiile lui sau să te îm- 
polriveşti lor; să-i fii tiran sau complice. Amândouă au 
urmări aşa de primejdioase încât trebue să stai mult 
la chibzuială; 
„367. Cel dintâi” mijloc care se înfățișează pentru a 

scăpa de această “greutate, este să-l însori cât se poate 
mai repede: - este, fireşte, scăparea cea -mai Sigură şi 
cea mai naturală. Mă îndoiesc însă dacă e cea mai bună şi 
cea mai tolosiloare. Voiu spune mai departe! "motivele, 
mele; până atunci, zic și eu că trebue să căsătorești 'p& 
tineri când ajung în vârsta nubilă; „101, Dar această vârstă 
vine pentru ci înainte de timp; noi am produs Dreco- 
citatea; tot noi trebue să' o amânăm până la maturitate. 

368, Dacă ar îi să asculți numai pornirile şi să 'te 
ţii de indicaţiunile lor, ar fi lucru foarte uşor; dar sunt 
„atâtea 'contradicțiuni între drepturile naturii şi legile so- 
ciale, încât, pentru ale împăca, trebue mecontenil să 
ocolești şi să amâni: trebue mult meșteșug pentru ca să 
împiedici pe omul societăţii de a fi cu totul artificial. 

369. Pe temeiul argumentelor ce expusei, socotesc 
că, prin mijloacele indicate de mine şi prin altele ase 
mănătoare, poţi să păstrezi, cel puţin până la 20 de ani, 
ignoranţa dorințelor * şi curăţenia simţurilor. Dovadă de 
adevărul acestor 'zise este faptul că, la vechii Germani, 
un tânăr care-și pierdea.virginitatea înaintea acestei vârste, 
era desonorat; iar autorii, cu drept cuvânt, socotesc că 
stăpânirea de sine din “tinerețe a dat acestor popoare 
vigoarea constituţiei lor și mulțimea copiilor 102). 

„370. S'ar putea prelungi şi mai mult epoca aceasta 
şi nu sunt miulte :veacuri 'de când lucrul era 'foarte 
obișnuit chiar în Franţa. Intre alte exemple cunoscute, 
tatăl lui Montaigne, om! pe cât de scrupulos şi iubitor de 

  

101) Vezi motivele în $ 369 şi 370 de maiijos. 
102) Saliwărk zice că faptele pe cari le afirmă aci Rousseau 

se găsesc în scrierea lut Cesar despre „Războaiele din Galia”. (Co- 
mentarii de bello gallico; VI, 21) şi în a lui Tacit despre „Germani” 
(Germania, cap. XX).
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adevăr, pe atât de voinic şi cu bună constituţie, jura că 
Sa însurat virgin la 33 ide ani, după: ce fusese multă 
vreme în războaiele din Italia 103) Şi se poate vedea. în 
scrierile fiului său câtă vigoare şi câtă vioiciune păs- 
rase până peste 60 de ani10+), Desigur opinia contrarie 
se întemeiază mai mult pe moravurile şi pe prejude- 
cătile “noastre de cât pe cunoaşterea speciei. în genere, 

371. Pot deci să înlătur exemplul tinerimii noastre; 
el nu e o dovadă pentru cel care n'a fost crescut ca. ea. 
Socotind .că natura, în această . privinţă, nu are un ler- 
men hotărît, pe care să nu-l poţi apropia sau depărta, 
cred că, fără să calc legile ei, pot „presupune că Emil, 
prin măsurile luate de mine, a rămas-până acum în 
nevinovăția primitivă şi văd că această . fericită vreme 
e aproape de sfâr şit. Primejdii din ce în. ce mai mari îl 
înconjoară şi, orice aş face, la. prima „ocazie: îmi :va 
scăpa din mână și această ocazie nu va întârzia să se 
ivească: va urma îndemnul orb al simţurilor şi aş pune 
prinsoare că se va pierde. Am cercetat adânc moravurile 
omenești şi am văzut ce puternică înrâurire, are acest 
moment dintâi asupra restului, vieţii. Dacă mă prefac. şi 
arăt că nu văd nimic, se va folosi de slăbiciunea mea; 
crezând că mă înşeală, mă va dispreţui şi voiu - îi com- 
plicele pierderii sale. Dacă încerce să-l opresc, nu mai 

„e vreme, nu mă mai ascultă; ajung să-i fiu supărător, 
urit, nesuferit şi-nu va întârzia, să se scape de mine. 
Nu e decât un singur lucru cuminte: să-l fac să-şi dea 
seama sie-și de faptele lui, să-l apăr cel puţin de sur- 
prinderile erorii şi să-i arăt pe faţă primejdiile de cari 
e înconjurat. Până aci îl opream prin ignoranţa lui, 
„acum trebue să-l opresc prin cunoştinţele lui. 

372: Aceste: învățături noi sunt importante Şi trebue 
să luăm lucrurile de mai înainte. Iată momentul în care 
îi voiu înfățișa, ca să zic astfel, socotelile mele. Ii voii 

103) Răsboaiele din „vremea Regelui Franciei Francisc (1515— 
15417). 

104) Sallwârk' trimite la: Montaigne, Incercări II, 2.
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arăla întrebuințarea timpului său și a timpului meu: îi 
voiu declara ce este el şi ce sunt cu; ce:am făcut Și ke-a 
lăcut; ce datorii avem unul lață de aliul, Loate legăturile 
lui morale, toate îndatoririle pe cari le-a contractat faţă 
de sine însuşi; unde a ajuns cu: progresul facultăţilor sale, ce-i mai rămâne de făcut; ce greutăţi arc de în- tâmpinat, prin ce mijloace le poate înlătura şi în ce chip 
îi pot “îi de ajutor, precum şi în ce chip poale de aci 
înainte să se: ajule singur: în fine îi voiu spune punclul 
crilic în care se găseşie, primejdiile noi cari îl înconjoară 
şi: toale motivele serioase. cari rebus să-l îndemne a se observa singur cu băgare de seamă înainte de a asculla dorințele sale abia născute. e 
„878. Nu uita că faţă de un adult trebue să te porţi 
cu totul altfel de cum te-ai purlat faţă de un copil. Nu 
sla la îndoială să-i faci cunoscute aceste primejdioase 
laine pe care i le-ai ascuns până acum multă vreme cu atâta băgare de seamă. Dacă tot trebue să le ştie 'odaltă, se cuvine să le afle, nu dela altul nici prin Sine însuși, 
ci numai dela line. De :vreme ce, de acum înainte, va fi. 
silit să se lupte, e 'necesar să-şi cunoască duşmanul, ca 
să nu fie surprins de el. 

374. Niciun tânăr care ştie aceste lucruri, fără să-ți 
dai scama cum le-a învăţal, nu le-a învățat fără pagubă. Această instrucţiune indiseretă nu poale să aibă un scop 
cinstit; -ea mânjeşte cel - puţin imaginaţia celor cari o 
primesc şi-i predispune la vițiile celor cari le-au dat-o. 
Nu e numai atât. Unii :servitori influenţează, asttel, spi- rilul copilului, îi câștigă încrederea, îl fac să privească 
pe guvernorul său. ca un 'om lrist şi upăsălor 'şi. su- biectul cel mai plăcul al convorbirilor lor tainice este să-l vorbească de rău. Când elevul a ajuns aci, învăţă- 
iorul se poate. retrage, el nu-i mai poate face niciun :bine. 375. Dar de ce copilul îşi alege asemenea confi- denți? "Tocmai din cauza liraniei educatorilor lui. De ce sar ascunde deci, dacă war fi silit să se ascundă? De ce șar plânge de “ci, dacă mar avea moliv să se plângă? In mod lirese, aceștia sunt cei dintâi conti-
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denţi: vezi aceasta după graba cu care le spune lOL'ce gândește 'şi 'ce -crede că a gândit: numai pe jumătate Până ce mu lc-a spus: Nu uita că, dacă copilul -nu se teme că va fi dojenil -sau certa de line, îţi va spune totdeauna lot și nimeni nu va îndrăsni să-i „spună 'ceva pe care să-l ascundă, dacă știe bine că el nu-ți ascunde nimic. . o - Aia 
370. Ceea co mă face -şi mai mult să mă întemeiez pe metoda aceasta, este faptul că urmându-i efectele cât se poale mai exact, nu văd în Vieaţa elevului meu, nici 

o siluațiune care să nu-mi dea o imagine plăculă. Chiar în momentul în' care îl târăse pornirile temperamentului 
său. şi când, răsvrălit împotriva mâinii care-l opreşte, 
se sbale şi e cât p'aci să-mi scape, chiar atunci eu gă- 
sesc în agitaţiile și supărările! sale, tot simplicitatea pri- mitivă. Suiletul său, tot aşa de curat ca și trupul său, 
nu cunoaşte nici pretăcătorie “nici vițiul; nici certurile, * nici disprețul nu l-au făcut laș; niciodată leama nu-l îndeamnă să se ascundă. Are 'loată indiscreţiunea ino- cenței; e naiv fără grijă; nici nu știe până acuni la ce 
iolosește să înşeli pe cineva. Cea mai mică mișcare! din suiletul său o citeşti pe buzele sau în ochii săi și adesea 
îi cunosc cu sentimentele înaintea lui. 

377. Câlă vreme urmează să-mi deschidă astfel liber” 
sufletul său și să-mi spună cu plăcere ceeace simte, nu 
mă tem, primejdia “este încă departe; dar dacă se lace mai sfios,: mai rezervat, dacă în convorbirile noastre îl „Văd pentru prima dată ruşinându-se, înțeleg că instinctul se desvoltă, că moţiunea răului începe a se 'uni cu acest 
instinct; nu mai e niciun minut de pierdut, și dacă nu „mă grăbesc să-l instruese, foarte cu rând, se va instrui singur. o a 

378. Poate că unii cititori, chiar împărtășind -.pă- 
rerile mele, vor 'socoli că «e vorba: de o conversaţie întâmplătoare cu tânărul şi că tolul sa sfârşit! Nu se 
ârmueșie așa sufletul omenesc. Cecace spui nu înscin- 

_ nează nimic, dacă mai pregătit momentul în care (rebuc să 
spui. Inainte de a semăna, trebue săari pământul; sămânţa 

7
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virtuţii rodește cu greu, e nevoie de pregătiri lungi ca 
so faci să prindă rădăcină.' Dacă predicile sunt lipsite 
de folos, pricina este că sunt făcute fără niciun fel de 
alegere și fără socoteală înaintea oricui. Cum își închipu- 
eşte cineva că aceeași predică se va potrivi tuturor ascul- 
tătorilor, cari au dispoziţii suiletești şi. minţi deosebite şi 
sunt deosebiți prin caracter, prin vârstă, prin sex, prin. 
stare şi prin opiniuni? Poate că nu sunt nici doi cărora 
să li 'se potrivească ceeace spui pentru toţi; afară de 'a- 
ceasta, aiecţiunile noastre sunt așa de puţin statornice, 
încât poate că nu găsești două momente în vieaţa fiecărui 
om. în cari aceeași cuvântare să-i producă tocmai același . 
efeci. Vedeţi acum: dacă este vreme să asculte lecţiunile 
serioase ale înțelepciunii, când  simţirile înilăcărate abat 

„din drum: inteligența și tiranisesc. 'voinţa. De aceea nu 
raționa niciodată cu tinerii, chiar în vârsta rațiunii, dacă 

"nu i-ai pregătit din vreme pentru. aceasta. Dacă se pierd 
atâtea discursuri, greşeala e mai mult a învăţătorilor. 
decât.a ucenicilor. Pedantul şi adevăratul învăţător spun 
aproape aceleași lucruri, dar cel dintâiu le spune orişicând, 
iar celălalt numai când e sigur de efectul lor 105), 

379. Somnambulul, rătăcind adormit, merge în somn 
chiar pe marginea unei prăpăstii; ar cădea în ea, dacă 
l-ai. deştepta dinth'odată. Tot astfel, Emil al meu, în som- 
nul ignoranței, scapă de primejdii pe cari nu le vede; 
dacă l-aş face să se 'deştepte tresărind, ar fi (pierdut. 
Intâi să căutăm a-l depărta. de prăpastie şi pe urmă îl 
vom, deştepta ca să i-o 'arătăm de departe. 

350. Cilirea, singurătatea, lipsa' de ocupaţie, vieaţa 
moleşită şi sedentară,: societatea femeilor şi a tinerilor: 
iată cărările primejdioase pentru vârsta lui şi cari îl duc 
necontenit -pe alături de primejdie. De aceea voiu ocupa 
simțirile lui prin alte obiecte sensibile, voiu da spiritului 
său altă îndrumare ca să-l depărteze de accea spre care 
începuse să se îndrepte, voiu opri activitatea imaginaţiei 
lui neobosite, supunându-i corpul la exerciţii obositoare, 

  

103) Locke, Idei asupra educaţiei (trad. G. Coşbuc) $ 66.
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Când braţele lucrează mult, imaginaţia se odilinește; când 
corpul e prea obosit, inima nu se încălzeşte. Precauţiunea 
cea mai grabnică şi cea mai uşoară de luat este să-l Smiulgi 
dela primejdia locului. Il duc departe de oraşe, departe de 
lucrurile cari pot să-l ispitească. Dar nu. ce destul: In ce 
pustiu, în ce adăpost sălbatic va scăpa de imaginile cari îl 

„urmăresc? Nu însemnează nimic să depărtez ' obiectele 
primejdioase, dacă nu depărtez şi amintirea lor; dacă nu 
găsesc mijlocul de a-i rupe toate legăturile, dacă nu-l des- 
leg chiar de sine însuși, 'atunci e tot ca și icând l-aş lăsa 
unde se găsea. e | 

381. Emil ştie o meserie, dar meseria aceasta nu me 
"slujește acum; îi place agricultura şi se pricepe, dar a- 
gricultura nu. este de ajuns. Ocupaţiunile pe cari le cu- 
noaşte devin rutină; trecându-şi vremea cu ele, e ca şi 
cum n'ar face nimic; se gândeşte la. altceva, capul şi bra- 
jele lucrează separat. Trebue o ocupațiune nouă care să-l 
intereseze prin moutatea ei, care să-l atragă, care să-i 
placă, care să-i ceară multă deprindere pentru îndepli- 
nirea ei, o ocupaţiune de care să se pasioneze şi căreia să 
i se dea întreg. Singura 'care mi'se pare că îndeplineşte - 
ioate aceste condițiuni este vânătoarea. Dacă vânătoarea 
este vreodată .o plăcere mevinovată, dacă este vreodată 
potrivită pentru om, apoi (acuma e momentul de a ne a- 
dresa €i10%6). Emil are toate însuşirile ca să izbutească: re 
robust, îndemânatec, răbdător, neobosit. Fără îndoială 
va prinde gust de acest exerciţiu; își va ipune tot focul 
“Unereţii; va pierde, cel puţin pentru câtăva vreme, por- 
nirile primejdioase cari se nasc din vieața moleşită. Vâ- 
nătoarea întărește inima ca şi trupul, te învaţă cu sâu- 

„gele şi cu cruzimea. Diana107) a fost înfățișată ca duş- 
mană amorului și alegoria este foarte dreaptă; moleşeala, 

  

106) Sallwiirk aminteşte observaţia la acest pasagiu a “lui 
Formey pag. 181: „Agricultori, „lâmplari, vânători. Admirabilă în- 
trebuinţare a celor mai buni ani din vicaţă”, Rousseau mai vor= beşte despre vânătoare în $ 495 ș. u, | | 

107) Diana, zeița vânătorii, la cei vechi.
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amorului se naşte numai întrun repaos dulce; un exer- cițiu violent înăbuşește sentimentele duioase. In păduri, în câmp, amantul Şi vânătorul sunt impresionați în mod aşa de deosebit încât aceleași obiecte le produce imagini cu totul deosebite 198). Locurile cu umbră răcoroasă, păduri. cile,. adăposturile cele mângâioase ale celui dintâiu sunt pentru celălalt locuri de hrană ale cerbului, ascunzători ale mistreţului; tufișuri unde. se tupilează polărnichile sau iepurii. Unde 'unul aude cimpoiul, cântecul privighe- torii şi ciripilul păsărelelor, celalalt aude cornul de vână- toare şi lătratul câinilor; imaginaţia unuia iscodeşte driade şi nimie 109) celuilalt bătăiaşi, haite de câini şi cai. Plim- baţi-vă pe câmp cu aceste două feluri de oameni; după” deosebirea vorbirii lor, veţi cunoaşte îndală că pământul mare pentru ei aceeași înfățișare şi că mersul ideilor le 
esle lol așa de diferit -ca şi alegerea plăcerilor. 

382. Şliu că aceste gusturi se împreună şi că omul găseşte, la urma urmei, vreme pentru toale. Dar plăcerile tinereţii nu se pol împărți astfel: dă-i o singură ocupaţiune are Să-i placă și va -uita îndată pe loale celelalte. Varie- tatea dorințelor vine din varietatea cunoştinţelor; şi cele 
dintâi plăceri pe care le cunoaște omul sunt, multă vreme, singurele pe cari le caută. Nu vreau ca Emil să-şi petreacă 
toată tinereţea omorând animale şi nu pretind că această pasiune sălbatecă este îndreptățită întru lot; mi-e destul 
să mă slujesc de ea să întârziez o pasiune mai primejdi- 
oasă, ca să pot îi ascultal cu sânge rece vorbind despre ea 
şi să. am vreme a i-o zugrăvi lără a-l excila. | 

383. Sunt epoce în vieața omului cari nu se uilă nici 
odată. Aşa este pentru Eniil vârsta învăţăturii de cure vor- 
PIN 

108) Sallwârk crede că mar fi prea  îndrăsneață afirmarea că poezia lui Goclhe „Diferite sentimente întrun singur loc”, în care apar o fată, un indrăgostil, și un vânător, ar fi fost inspirată We acesl pasagiu, , 
109) Divinităţi de ordin secundar, năseocile de cei vechi. Dria- dele şi nimfele locuiau prin păduri și aveau sub puterea lor pădurile, 

Tântânile, etc,
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besc acum. Ea trebue să influențeze asupra restului zi- 
lelor sale. Să căutăm deci a i-o fixa în memorie aşa ca să 
nu se mai şteargă riiciodală. Una din. greşelile xremii 
noastre este că întrebuințăm raţiunea singură, ca şi cun 
oamenii ar îi numai inteligenţă. Neţinând seamă de vor- 
birea semnelor cari se adresează imaginaţiei, am” pierdut 
cea mai energică dintre vorbiri. Impresiunea cuvântului 
este totdeauna slabă şi inai bine te adresezi inimii prin 
ochi de cât prin urechi 110), | E 

Voind a da raționamentului toată puterea, am pus 
preceptele noastre în cuvinte, dar man pus nimic în 
fapte. Rațiunea singură nu e activă; ea opreşte câleodată, 
mai rar excilă şi niciodată ma făcul vreun lucru mare, 
A raţiona totdeauna este deprinderea spiritelor slabe, li-, 
mide. Spiritele_puternice vorbesc alitel şi aşa conving şi 
îndeamnă la acţiune. a 
381. Observ că în secolele moderne oamenii au în- 

râurire faţă de alţii numai prin forță şi prin_ interes, pe 
ând cei vechi lucrau mai mult prin convingere 11), prin - 
aecțiunile sutletești, penirucă nu înlăturau vorbirea prin 
semne, Toate învoielile se făceau cu mare alaiu, pentru ca 
să se socolească mai inviolabile. Inainte de a se fi 
stabilit forţa, zeii erau magistraţii neamului omenesc: în 
faţa lor se făceau. învoielile, alianțele şi se pronunţau tă- 
săduielile; faţa pământului era registrul în care se păstrau 
arhivele. Stânci, copaci, grămezi de pietre sfinţite' prin a- 
semenea acle şi devenite astiel vrednice: de respect pânlru 
oamenii barbari. acestea: erau filele registrului desehis ne- 
contenil tuturor privirilor. Fântâna ju ământului, fân= 

  

110) Horaţiu, Arta poetică (v. 180); 
Segnius irritant animos demissa per aurem 
'Quam Quce sunt oculis . subiecta fidelibus. - 

(Mai puţin impresionează suflelel cele auzite” decât cele ce sunt 
încredințate ochilor credincioşi). . Ea : 

- + 111) - Sallwârk observă că asupra arte. -retorice vorbeşte pe 
larg $$ ă419—388. -Scopul acestei digresiuni se poale vedea din 
$ 990. In pedagogia filantropismului şi în domeniul pedagogic al 
lui Gâthe (Wilhelm Meister) simbolurile joacă un rol important.
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tâna vieţii şi vederii, stejarul bătrân dela Mambr6, morile martorului: iată cari erau monumentele grosolane, dar auguste, cari garantau slințenia. învoielilor 112). Nimeni mar ii îndrăsnit să întindă o mână nelegiuită împotriva lor, iar încrederea oamenilor era mai bine garantată prin a- cești martori muţi decât este azi prin toată zadarnica străş- nicie a legilor. o | 
365. Pentru a guverna, măreața pompă a puterii regale impunea popoarelor. Diferite semne ale vredni- cici, un tron, un scepiru, o mantie de purpură, o coroană, 

0 făşie cu care se încingea truntea erau pentru ci lucruri 
Siinte. Aceste semne respectate făceau să fie vrednice de 
respect omul pe care-l vedeau împodobit cu ele. Fără soldaţi, fără ameninţări, îndată ce vorbea, era ascultat. Acum când prelindem să înlăturăm aceste semne, :ce 'ur- mări are dispreţnirea lor?113), Majestatea regâlă se şterge 
ÎN 

. 

112) Sallwiirk lămurește câleva din aceste numiri ciudate: Aluzie la Beâr-Schăba din vechiul testament (fântâna jură- mântului), Beăr.Lachai-Roi (fântâna _vieţei vederei) Ş. a. din Genesa. Jurăminte la fântână întâlnim des în vechiul testament; totuşi nu toate numele dale de R. au * imporlanţa ce le-o atribue, — La cele zise aici, adăogăm: Mambre, localitate din Paleslina; despre ea se vorbește în vechiul testament la vieața lui Abraam. : 113) Clerul roman (catolic) a păstrat cu iscusință aceste semne şi, după el, câteva republici, între cari Veneţia. Guvernul venețian, deşi statul s'a distrus, păstrând înfățișarea vechei sale majestăţi se bucură : de toată . adoraţiunea poporului „După Papa, împodobit cu tiara sa, poate că nu-există vreun rege sau alt 'pulernic stăpânitor așa de respectat cât dogele Veneţiei, câtre, fără putere, fără auto- ritate, este însă sfinţit prin pompa sa şi împodobit sub cornul său duca] cu o pieptănătură de femeie, Această ceremonie a Bucentaurului, care face pe proşti să râdă, ar hotărî poporațiunea Veneţiei să-și verse sângele pentru păstrarea tiranicului său guvern. (Nola autoru- lui. Ed. Amsterdam). G. Petitain dă lămuririle următoare: Bucen- taurul era un vas mare şi foarle frumos, fără catarge şi fără pânze. Pe cl se urca, în fiecare an într'o anumită Zi, dogele Veneţiei ca să serbeze ceremonia simbolică a căsătoriei Veneţiei cu Marea, Această ceremonie a încetat când Veneţia a intrat sub puterea Austriei (1791) şi poporul n'a vărsat nicio picătură de sângs pentru a o păstra, Această observație. a lui Petilain arată că Rousseau exagera importanța acestor lucruri
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din toate inimile, regii nu mai sunt ascultați decât prin torța regimentelor şi respectul supușilor se datoreşte mu- mai fricei de pedeapsă. Regii nu se mai ostenesc azi:să poarte diademe, nici alte semne ale rangului lor, dar tre- bue să aibă o sută de mii de. braţe totdeauna gata de a le îndeplini poruncile. Se poate ca aceasta să li se pară mai frumos, dar e uşor de văzut că, cu vremea, schimbarea nu va fi spre folosul lori). Aa | | 
386. Te minunezi de ce au făcut cei. vechi cu elo- cvența; această elocvență însă nu se arată numai prin discursuri frumoase, bine orânduite, ci a avut. totdeauna | mai mare efect când oratorul a vorbit mai. puțin. Ceeace se spunea cu mai multă vioiciune nu se exprima prin cu- vinte, ci prin semne; nu cra rostit, ci arătat. Obiectul pus 

înaintea ochilor sgudue închipuirea, aţâţă curiozitatea, ține 
Spiritul în așteptare pentru ce: se va spune; adesea acest obiect singur a şi spus totul. 'P rasybul și Tarquiniu tăind capelele macilor, Alexandru punând sigiliul pe gura. fa- voritului său, Diogene ' mergând (umblând) în faţa lui 
Zenon, nu vorbeau mai bine decât dacă ar fi ținut nişte lungi cuvântări?115). Ce vorbe ar fi pului să spună tot 
așa de bine aceleaşi idei? Darius, ajungând cu oastea în Sciţia, primeşte din partea regelui Sciţilor o pasăre, o 
broască, un şoarece şi cinci săgeți. Solul dă darul adus și 

  

114) Aci pare că Rousseau profetiză marea revoluţie. . 
115) Dintre anecdotele Ia: cari face aluzie aci Rousseau, pu- : tem relata pe cele următoare: 1) Tarquiniu Superbul, uliimul rege al Romei trimite pe fiul său în c2latea Gabii. Acolo acesta. se face iubit de Gabieni și devine şelul armatei.: Neștiind ce măsură să ia pentru a pune mâna pe celale, trimite un om la tatăl său, cerându-i un sfat. Tarquiniu se plimbă printr'o grădină cu trimisul -şi utaic cu bastonul capetele macilor celor mai înalți. Fiul său înţelege şi ucide pe toţi fruntașii cetăţii, (Lhomond, :De . viris iltustribus cap. respectiv). — 2) La finele sec. V şi la începutul sec. IV. înainte de Chr. a trăit în Grecia un filosof Zenon (din Elea) care susținea că nu trebue să credem în realitatea mișcării. Un alt filozof foarte original, Diogene zis Cinicul, care trăia întrun. butoiu, asistând la o lecţie a lui, drept Tăspuns, se sculă. și începu să meargă în dreapta şi în stânga, | 

,
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pleacă lără să 'zică un cuvânt116). In timpurile ' noastre 
A acest om ar îi fost socolil nebun. Această teribilă cuvân- 

lare tu înţeleasă și Darius porni cât pulu mai repede spre 
(ara sa1!î). Puneţi o scrisoare în locul acestor semne: cu 
âl va ti mai amenințătoare, cu atât va speria mai puţin; 
va ti o fanfaronadă, 'de care Darius şi-ar li bătut joc. | 
"387: Ce mare băgare de seamă aveau Romanii pentru: 

limba semnelor! Haine deosebite după vârstă, după stări 
sociale; loge, tunice de războiu, pretexte, bulle, laticlave, 
tribune, lictori, fasce, securi, coroane de aur, de iarbă, 
de toi, ovaţiuni, lriumturi: totul cra la ei pregătire pentru 
ochi, reprezentaţie, ceremonii, şi totul impresiona inimile 
celățenilor 118). Se socotea inleres de stal ca poporul să 
se adune în cutare loc: şi nu în altul, să vadă sau să mur 

116) Povestirea aceasla se găseşte la . Herodol CIslorii, Curtea 
VI Ş 131 şi urm). | 2 . 

117) Sallwirk observă că Rousseau a schimbat întru câlva lex- 
tul istoricului grec, Acesta spune că Dariu a considerat darurile: 
Sciţilor ca un semn de supunere (îi dau apa, pământul și aerul), 
dar un om al său i-a dat altă explicaţie și alunci “a “înțeles că darul 
e o ameninţare: dacă nu veţi sbura ca păsările, nu veţi intra -sub 
pământ ca şoarecii, dacă nu veţi intra în apă ca broasca, veţi fi. 
ucişi de cele 3 săgeți. - 

118) Dintre toale cele înșirate aci, unele au nevoie a fi des- 
luşite. La Romani, haina principală şi caracteristica a cetățeanului 
era loga, un fel de pelerină, în forma unei fâșii dreplunghiulare, 
care se așeza peste umăr pe corp şi se drapa cu multă 'artă. Copiii 
nobili purtau o togă având pe margini o bandă de purpură şi. la 
gât bulla, o sferă de aur, Magistraţii purtau o logă laticlavă, adică 
cu largi bande: de purpură pe margini. Tribunal (de: unde vorba 
modernă) era o tribună sau o platformă largă ce se găsea în să- 
lile de judecată și pe ca se așezau scaunele zise curule -ale ma- 
gistraţilor, Lictorii erau niște ofiţeri cari însoțeau pe magistraţii 
cei mai înalţi ai statului şi purtau pe umăr [uscele, adică un mănunchiu 
de nuele. având în mijloc o secure, Când generalii obțineau izbânzi 
în lupte, erau sărbătoriţi după anume norme; ceremoniile acestea se 
numeati ovăfiuni, mai mici, pentru fapte mai puţin imporlaute, 'sau 
Iriumfuri, mari de, lol, pentru cuceriri de provincii şi alte de acest 
iel. Ovaţiile și triumfurile se decretau de Senat.
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adă Capitoliul 11»), să aibă sau să naibă privirea îndrep- 
lată spre Senat; să discute de preferință în cutare sau cu- 
tare zi. Acuzaţii îşi schimbau hainele, asemenea şi candi- 
daţii1%); războinicii nu-și lăudan faptele, ci-și arălau ră- 
nile. La moartea lui Cezar, îmi închipuese pe unul din oratorii noştri: sar îi servil de toate locurile comune ll), 
pentru a face o descriere patetică a rănilor lui, a sânge- 
lui, a cadavrului. Antoniu, de şi elocueni, nu spune toale 
acestea, ci pune să aducă trupul ncînsuilețit al dictatorului. 
Ce retorică! - | 358. Această digresiune mă lârăşte însă, fără să bag 
de seamă, departe de subiectul meu, cum s'a mai întâmplat 
şi cu altele, şi, penlrucă abaterile mele nu pol îi lungi și 
ierlale, fiind prea dese, reviu la subicet. | - 

389. Nu raţionaţi niciodată prea teoretic cu tinerii, 
Daţi un corp raţionamentului vostru ca să-l faceţi sensibil. “Treceţi vorbirea minţii prin inimă pentru ca să jie în- 
jeleasă. O mai repet: argunientele. reci pot să determine opiniunile noastre, dar nu faplele noastre; ne fac să credem, iar nu să lucrăm. Demonstrezi ceeace trebue să gândească cineva, dar nu ceeace trebue să facă. Dacă 
lucrul e adevărat pentru toți oamenii, cu atât mai mult 
e adevăral pentru linerii încă stăpâniţi de simţurile lor şi a căror cugetare e diclală de imaginaţie. 

390. De aceea, chiar după pregălirile de. cari am YOrbil, nu mă_voiu duce deodată în odaia lui: Emil să-i jin un discurs lung și greoiu asupra subiectului ce voiu 
să-i deslușesc. Voiu începe impresionându-i imaginația: Yoiu alege limpul, locul, obicetele cele mai polrivile cu: impresia pe care vreau $0 produc; voiu choma, ca să zic aşa, întreaga natură ca martor la convorbirile noaslre. 
O , A 

119) Se numea Capitoliu cetățuea şi templul (închinat lui Ju=. piter) așezate pe unul din “cei şeaple munţi ai Romei. 
120 Candidaţii la alegeri pentru diferite funcțiuni. 4 , 121) Locuri comune Însemnează, în retorică. izvoarele din cari oratorii își scol argumentele lor, Aci Rousseau dă un înţeles baljocoritor, adică Iueruri . obişnuite, cunoscule din cărți și din di- Jerile cuvântări, .



Cartea IV. ___ 212 __ 

Voiu invoca pe Dumnezeul cel veșnic, care a clădit această 
natură, ca să susțin adevărul spuselor mele. Il voiu lua ca 
judecător între Emil și mine; voi însemna locurile în cari 
ne vom afla şi vom socoti stâncile, pădurile, munţii “ce 
ne înconjoară drepi monumente ale făgăduielilor mele şi 
ale lui; voiu pune în privirea mea, în accent, în “gest toten- 
luziasmul şi tot focul de. care vreau să-l însuileţesc 122). 
Atunci îi voiu vorbi şi mă va asculta; mă voiu înduioșa şi 
va fi mișcat. Pătrunzându-mă de sfinţenia îndatoririlor 
mele, voiu face pe ale'lui mai vrednice de respect; puterea 
raționamentului o voiu însulleți cu imagini şi cu figuri; 
nu voiu vorbi lung şi deşirat cu maxime. reci, ci voiu căuta 
să am cu prisosință sentimente covârşiloare; rațiunea mea 
va Îi gravă şi sentenţioasă, dar. inima mea nu va socoti. 
niciodată că a vorbit deajuns. Numai atunci, arătându-i 
tot ce am făcut pentru el, îi voiu întățişa totul ca făcut 
pentru mine; în duioasa mea iubire va vedea cl raţiunea 
îngrijirilor ce i-am dat. Ce surprindere, ce agitaţie pentru 
el, când voiu vorbi deodată cu totul altfel! In loc săli 
îngustez sufletul, vorbindu-i mereu de interesul său, îi 
voiu vorbi de aci înainte numai de al meu și-l voiu mișca 
mai mult. Voiu aprinde în tânăra lui inimă toate senli- 
mentele de prietenie, de generozitate, de recunoștință, pe 
cari i le-am sădit în sullet şi cari produc atâta plăcere 
când le îngrijeşti. Il voiu strânge la sânul meu vărsând la- 
crimi de înduioşare. Ii voiu zice: „Tu ești binele meu, Co- 
„Pilul meu, opera mea; dela fericirea ta aştept fericirea 
„mea; dacă îmi . înșeli speranțele, îmi furi douăzeci de 
„ani din vieaţă şi-mi pregăteşti nenorocirea bătrâneţii”. 
Aşa poţi să te faci ascultat de un tânăr și aşa se sapă 
în îundul inimii lui amintirea despre ce i-ai spus. 

391. Până aci nam silit să dau pilde pentru chipul 
cum guvernorul să-şi înveţe şcolarul în prilejurile. grele. 
Am încercat să fac tot astfel și cu prilejul acesta; dar, 
după multe încercări, îmi iau seama, convins că limba 

  

122) Vezi Cartea II $ 17 şi IV Ş 200, 178.
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franceză e prea „preţiosă” 1%) pentru ca să poţi: pune într'o carte naivitatea primelor învățături despre anumite subiecte. 
a 

392. Se zice că limba franceză e cea mai „castă” 124) 
dintre limbi; eu o socotesc, din potrivă, cea mai obscenă, 
căci castitatea unei limbi nu stă în faptul de a înlătura. cu grijă toate expresiile necuviincioase, ci stă în a nu le. 
avea 1%). In adevăr, ca să le înlături, trebue să te gân- 
deşti; şi nu e nicio limbă în care să fie mai greu a vorbi cural în toate înțelesurile, ca limba! franceză. Cititorul, mai meșter să găsească totdeauna înţelesuri obscene decât 
este autorul să le înlăture, se scandalizează: şi se ruşi- 
nează de orice. Cecace trece prin niște urechi necurate ia 
ceva din necurăţenia lor. Din contră, un popor cu bune 
moravuri are termeni proprii pentru toate lucrurile şi 
aceşti termeni sunt cuviincioși, pentrucă sunt întrebuințaţi 
totdeauna în mod cuviincios. Nu se poate închipui o vor- „bire mai modestă decât a Bibliei, tocmai fiindcă totul «e 
spus acolo cu naivitate. Ca să dispară modestia acestor lucruri, e destul să le traduci în franţuzeşte.. Ceeace .tre-. 
bue să spun lui Emil al meu va fi numai cinstit şi cast 
pentru urechia lui; dar cititorul, ca să le găsească .tot 
aşa, ar trebui să aibă un suflet tot așa de curat ca al lui. 

393. Socotesc chiar că ar fi folositoare, pentru con- 
vorbirile morale la cari ne conduce subiectul nostru, . 
câteva reflexiuni despre: adevărata curăţie a vorbirii şi 
despre falsa delicateţă a vițiului; fiindcă cine învaţă limba 
onestităţii trebue să înveţe şi pe'a cuviinței și să ştie pentru ce aceste două limbi sunt așa de deosebite. Oricum să fie, susțin că în loc de a împuia urechile “tinerimii înainte de vreme cu maxime zadarnice, de cari râde a- “jungând în vârsta când ar trebui să le audă întâi, e mai bine să aşteptăm şi să pregătim ceasul când putem îi în- 

  

123) Limbă prețioasă: plină cu expresii prea âlese, prea în- grijite, căutate, | 
124) Cast: cuviincios, curat la suflet şi la trup. 
125) Vezi Cartea V, ş 251.



Cartea iV E ___214 

țeleşi; atunci să; i se spună legile naturii cu lot adevărul 
lor. să i se arate sancţiunea) acestor legi în relela 
fizice şi morale pe câre le suter cei vinov ați de. întrân- 
gerea lor. Vorbindu-i de nepătrunsa taină a nașterii, să 
uneşti,. cu ideea afracțiunii pe care Creatorul a dat-o a: 
ceslui act, să uneşti ideea “iubirii excluzive care: îi dă | 
farmec, ideea datoriei de credință, datoriei de pudoare cari 
îl înconjoară şi cari îl fac mai încântător în indeplinirea 
„Scopului firesc. Să. întăţişezi căsătoria nu numai ca lovă 
ăşia cea mai dulce, dar ca învoirea cea mai nestrt mutată 

şi cca mai sfântă; să-i spui cu toată puterea toate motivele 
care fac această legătură vrednică de respect pentru toţi 
oamenii și cari acoper de ruşine şi de. blestem. pe.oricine 
îndrăsneşte să-i păleze curăția. Să-i faci un lablou izbitor 
şi adevărat despre. loale grozăviile desfrânării şi despre 
îndobitocirea stupidă la care te duce: să-i ar? ăți povârnişul 
aproape nebăgal în seamă pe care cea dintâi greșeală le 
îndreplează spre toate relele, cari te vor pierde în cele 
din urmă. Dacă vei face aşa, dacă-i vei arăta cu evidență 
cun se Jeagă de gustul castilăţii, şi sănătatea. și pulerea şi 
curajul și virtuțile și chiar amorul, şi Loale adevăralele 
bunuri ale omului, susțin că în acest chip vei face pe 
tânăr a dori și a iubi caslilalea şi că spiritul său va primi 
bucuros toaice mijloacele ce-i vei întăţişa pentru păstrarea 
ei; căci cât imp o păstrezi, o respecţi; mo disprețueşti 
decât după ce ai pierdul-o 

391. Nu e adevărat că pornirea spre rău nu se poale 
Slăpâni şi că. nu' eşti capabil a învinge, câtă vreme nu 
te-ai deprins să fii învins de ea. Aurelius Victor 127) spune 
ă mai mulţi oameni, nebuni de dragoste, plătiră, de bună 
voie, cu vieaţa o noapte a Cleopatrei 13%) şi că asemenea 

  

126; Sancţiunea: mijlocul, chipul de aplicare a unor legi. 
127; Aurelius Viclor (istorie latin, sec. IV după Chr.) în car- 

ica sa despre bărbaţii vestiți (De viris ilustribus) cap. 86. 
128) Clcopalra, vestita regină a Egiptului (moartă în anul 

30 înainte de Ir.) vestilă prin frumuseţea și vieața desfrânată. 
Sa sinucis după ce “Antoniu a fost învins” de Octavian și a văzul 
că mare nicio pulere faţă de „învingător.
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jerită nu este imposibilă pentru nebunia patimei. Dar să ne închipuim că omul cel mai înflăcă at și cel mai puţin stăpân pe simțurile lui ar vedea unealta de ucidere, prin 
are, peste un sfert de ceas, va pieri cu siguranță în chi- nuri. Nu numai: că acest om, din ucel moment, îşi va invinge ispita,. dar îl va costa prea puţin să i. se împo= trivească; imaginea grozavă care va însoţi plăcer a. va depăria -această plăcere și, depărtându-se mereu, Nu. va mai reveni. Numai. moliciunea voinţei noastre ne lace să tim slabi și; din polrivă ești totdeauna "puternic. pentru ceeace vrei cu putere: Volenti nihil difficile 12). O! Dacă am uri vițiul cât iubin vieaţa, ne-am opri lot aşa de bucu- “ros dela o crimă plăcută, precum ne oprim de a mânca o mâncare foarte bună în-care Sa pus o olravă ucigăltoare. 

395. Nu vezi că, dacă loale lecțiile pe cari le dai unui tânăr în privința aceasta sunt tără succes, pricina este că nu sunt potrivile cu vârsta lui? Pentru fiecare ârslă raţionamentul trebue să ia forma care să-l facă plăcut. Vorbeşte-i serios când trebue; dar ceea ce-i spui, Să aibă ceva atrăgător care să-l silească a le asculta. Nu-i combate dorințele cu asprime, nu-i înăbuși imaginaţia, ci cârmueşie-o, ca să nu . producă monştri. Vorbeşte-i despre amor, despre. lemei, despre plăceri; fă să găsească în convorbirile! tale un farmec: pentru tânăra. lui inimă; nu pierde niciun mijloc care le-ar putea lace contidentul lui; numai cu acest titlu, vei fi în adevăr stăpânul lui. Atunci, nu te mai leme că se va plielisi. stând de vorbă cu: line; te va face să vorbeşti mai mult decât vrei... 
396. Nu mă îndoiesc niciun "moment că, dacă am știu! să iau în privinţa acestor maxime toate precauţiunile necesare și să vorbesc lui Emil aşa cum cere situația în care l-a adus progresul anilor, va ajunge el singur la punctul unde vreau să-l conduc, se va pune cu grabă sub protecția mea Şi, impresionat de primejdiile de cari se vede înconjurat, îmi va zice, cu lot tocul vârstei: „micul „meu, protectorul meu, învățătorul meu, reia-ţi autoritatea 

  

129; Pe româneşte: Pentru cel care voeşie, nu e nimic greu,
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„pe carc vrei s'o' păr ăseşti tocmai în momentul când 
„Simt mai. mult nevoie de ea! Până acum o: aveai din pri- 
„cină slăbiciunii mele; de acum o vei avea prin voinţa 
„mea şi mă voiu supune ei cu mai multă sfințenie. Apără-mă 
„de toţi dușmanii care mă înconjoară şi mai ales de aceia 
„pe cari îi port în mine și cari mă trădează; veghează 
„asupra operei d-tale ca să 'rămâie 'vrednică de . d-ta. 
„Vreau să mă supun legilor d-tale, întotdeauna; aceasta 
peste voința mea statornică;: dacă vreodată nu te voiu 
asculta, va fi fără voia mea. Dă-mi libertatea; apărân- 
„du-mă în contra pasiunilor mele cari: mă târăsc cu ele, 
„nu mă-lăsa să devin robul lor şi sileşte-mă să fiu însumi 
„stăpânul meu, ascultând nu de simţuri, ci de rațiune”. 

1397. Când vei îi adus aci pe elevul tău (şi dacă lucrul 
nu se întâmplă, numai tu ești vinovat), piizeşte-le de a-l 
asculta îndată, ca nu cumva să nu i se pară prea severă 
stăpânirea ta şi să nu se socolească îndreptăţit a se scăpa 
de ea, învinuindu-te că l-ai luat prea. repede. Acum e 
vremea rezervei şi a seriozilăţii: acest ton îi va impune cu 
atât mai mult cu cât te va vedea astiel pentru prima. | 
dată 130), : 

398. Ii vei zice deci: „Tinere, p prea te gândești să dai 
„niște făgăduieli greu .de ţinut. Ar trebui să le cunoşti, 
„casă ai dreptul'de a le formula: nu știi cu ce furie târăsc 
„simțurile: pe semenii tăi în prăpastia viţiului sub masca 
„plăcerii. Știu foarte bine că mai o inimă josnică: nu-ţi vei 
„uita niciodată cuvântul, dar de câte ori n'o să-ți pară rău că 
„l-ai dat! decâte ori nu vei blestemâ pe acela care te iubeşte 
„Şi care va îi silit să-ţi sfâșie inima spre a te. scăpa de relele 
„ce te ameninţă! Precum Ulyse, impresionat de cântecul 
„sirenelor, strigă conducătorilor săi să-l deslege, tot astfel, 
„înșelat de 'amăgirea plăcerilor, vei voi să rupi legăturile 
„cari te vor supăra; mă vei necăji cu plângerile tale, vei 
„zice că sunt tiran. tocmai când afecțiunea mea mă va sili 
„să mă ocup; mai mult 'de tine; preocupându-mă numai 

130; . Sallwârk trimite la V 338,
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„de a te vedea fericit, mă -voiu pomeni că-mi alrag ura ta. 
„O dragul meu Emil; m'aş 'suferi niciodată durerea de a-ți 
„Îi nesuferit; acest preț ar fi prea mare chiar pentru fe- 
„Ticirea la. Nu vezi, tinere, că, legându-te să mă asculți, 
„mă silești să te conduc, să mă tuit pe mine ca să mă 'de- 
„votez ţie, să mascult mici plângerile nici murmurele tale, 
„Să combat necontenit dorinţele tale și ale mele? Imi impui 
„um lanţ mai puternic decât al tău. Inainte de a ne lega 
„fiecare, să ne întrebăm puterile: să mai așteptăm ca să 
„ăvem vreme a ne gândi. Nu uita că cine se hotărăşte 
„mai greu să făgăduiască, acela ţine totdeauna cu mai. 
„multă statornicie făgăduiala”. | Rai 

399. Ține minte şi tu că, cu cât te vei arăta mai isreoiu 
în privinţa acestei legături, cu atât vei face mai. ușoară 
îndeplinirea ei. E trebuință să simtă tânărul că promite 
mult şi că tu promiţi şi mai mult. Când va veni momen- 
tul şi când va senma, ca să zic. astfel, contractul, schimbă 
tonul, îndulcește cât mai mult stăpânirea pe care 'o a- 
nunțaseşi atât de severă. Zi-i aşa: „Tinere al meu prieten, 
„îți lipseşte experienţa; dar am îngrijit ca să nu-ţi lipsească 
„rațiunea. Eşti în stare să vezi pretutindeni motivele pur- * 
„tării mele: va. fi nevoie numai să aştepţi, ca să priveşti 
„lucrurile cu sânge rece. Intâi'să mă asculţi și pe urmă 
„Să-mi ceri socoteala de ce ţi-am poruncit aşa: voiu fi 
„sala să-ţi explic motivele mele îndată ce vei fi în stare 
„să mă înţelegi şi nu-mă voiu teme niciodată a te face 
„judecător între tine şi între mine. Imi făgădueşti. să fii 
„Supus şi cu îţi făgăduesc să mi folosesc de 'această 
pSupunere pentru a te face cel mai fericit dintre oameni; 
„Chezăşie pentru aceasta este starea 'de care te-ai bucurat 
„Până acum. Găseşte pe altul de vârsta ta care să fi avut 
„0 Yieaţă tot atâta de dulce şi nu-ţi mai făgăduesc nimic”. 

400. După ce-mi voiu fi'stabili autoritatea, prima mea 
grijă va fi să depărtez necesitatea de a mă folosi “de 

. dânsa. Nu voiu pierde niciun prilej ca să măresc încrederea 
lui în mine, ca să mă fac confidentul inimii sale şi judecă- 
torul plăcerilor sale. In loc de a combate pornirile vârstei, 
le voiu întreba, pentru ca să fiu stăpân pe ele; mă voiu
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potrivi după vederile lui, ca să le pot conduce; mă voiu 
căuta să-i procur o fericire depărlală în paguba pre- 
zentului. Nu vreau să fie lericil numai odală, ci totdeauna, 
dacă ce cu pulinţă 3), 

-101. Acei care prelind că conduce înţelepțeşte pe lineri 
pentru a-i păzi de înşelăciunile simţurilor, caută să le 
producă silă de amor şi ar fi gata să socolească drept 
crimă pentru vârsta lor faptul că se gândesc la el, ca şi 
cum amorul ar îi făcut pentru bătrâni. Toate aceste lecţii 
mincinoase pe. cari- inima le lăgăduește, nu pot să fie 
convingătoare. Tânărul, condus de un instinct mai sigur, 
râde în ascuns de tristele maxime pe cari se preface că 

le ascultă, şi așteaptă numai prilejul de a le stabili zădăr- 
nicia. Procedarea uceasla este împotriva naturii. Urmând 
drumul dimpotrivă, cu voiu ajunge mai Sigur la același 
scop. Nu mă voiu leme de a-i încălzi dulcele sentiment de 
care esle lacom; i-l voiu arăta ca fericirea supremă a vieţii, 
pentrucă și este în adevăr. Zugrăvindu-i-l așa, voiesc să-i 
asculte glasul; făcându-l să înțeleagă farmecul pe care 
unirea a două inimi o dă atracțiunii sensuale, îl voiu des- 
gusta de ștrengării; îl voiu. face cuminte, făcânduzl îna- 
moral. 

402. Trebue: să fie cineva foarle mărginit penliu c: 
să vadă îni dorinţele născânde ale unui tânăr numai niște 
piedici pentru învățătura raţiunii. Eu văd loemai adevă- 
ratul mijloc de a asculta această învăţătură. Nu poţi stă- 
pâni . pasiunile decât prin pasiuni: prin ele înseși poţi 
să le înlături lirania, iar natura îţi dă uneltele de cari să 
le! serveșşti . penlru țărmurirea acestei liranii. : 

103. Emil.nu vă rămânea lotdeauna în singurătate. 
Fiind membru al societăţii, trebue să-și îndeplinească în- 
datoririle ce i se impun prin 'aceasla. Având să trăiască cu 
oamenii, trebue să-i cunoască. Cunoaște omul în general; 
îi rămâne să cunoască indivizii. Știe ce se petrece în lume; 
îi rămâne să vadă cum lrăiești în ca. A venit momentul 

  

131) Sallwârk zice că acest pasagiu aminteşte $ 18 şi $ 26 din 
Car tea II. “
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de a-i arăta partea din afară a acestei mari scene, ale cărei ascunzișuri le cunoaşte de mai nainte. Nu va ave: pentru dânsa admiraţiunea stupidă a unui tânăr zăpăcit, ci o va prețui cum face un spirit drept şi 'cumpănit. Fără îndoială că pasiunile sale vor putea să-l înșele. Nu înşeală ele totdeauna pe acela care le „ascultă? Dar cel puţin, nu va îi înşela de pasiunile altora. Dacă le vede, le va privi cu ochiul înțeleptalui, fără să fie târit de exemplul lor sau înşelat de prejudecățile lor. " DE 104. Precum e :0 vârstă potrivită : pentru învăţătura şliințelor, tot asemenea e o vârstă în care poţi înţelege "bine purtarea în lume, Cine o învaţă prea de timpuriu, o urmează în toată: vieața fără alegere, tără reflexiune şi fără a şti bine ceeace face, de şi face ceeace se cuvine. Dar cine o învaţă înțelegându-i motivele, -o urmează. cu mai multă pricepere şi prin urmare cu mai multă cum- pănire şi graţie. Daţi-mi un copil de 12 ani care să mu şlie absolut nimic şi vi-l dau la 15 ani tot aşa, de învăţat ca și acela pe care îl instruiți din vârsta cea mai fragedă, cu deosebirea că ştiinţa elevului vostru va fi numai în me- moria lui, pe când a elevului meu va sta în judecata lui. “De asemenea, introduceţi, un tânăr de 20 de ani în lume: bine condus, va fi, întrun an, mai cuviincios Şi va avea o politeță mai cu judecată de cât acela pe care l-aţi crescut aşa din copilărie; căci cel dintâiu fiind în stare să înțeleagă motivele tuturor regulelor privitoare la vârstă, stare: so- cială, sex,. cari constituesc această „rânduială, poate. să. „le rezume în câteva principii pe cari să le aplice în cazu- rile neprevăzute, pe când cel d'al doilea, având numai rutina drept orice: normă, va fi încurcat. îndată ce-l vei scoate dintr'insa. DI , | 405. Domnişoarele franceze Sunt toate crescute în inânăstiri până la măritiş. Au ele, din această pricină, vre-g greuiate să se deprindă cu noua lor situaţie? şi sunt oare femeile din Paris stângace,: încurcate Şi necunoscăloare. de buna purtare în societate, pentrucă m'au trăit în ca din mica lor copilărie? Aceaslă prejudecată vine dela va- menii din lume cari nu cunosc nimic mai important de cât
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această mică ştiinţă şi îşi închipuesc, în mod greșit, că 
e nevoie să începi. cât mai de vreme pentru a 0 putea 

pătrunde. 
4106. E adevărat că nu trebue ma să. aştepţi prea 

mult. Cine și-a petrecut toată tinerețea departe de lumea 

bună, rămâne: pentru tot restul vieţii cu o înfățișare 
încurcată, silită, spune cuvinte nepotrivite, are maniere 
greoaie şi stângace, de cari nu se poate dezbăra nici după 
mai multă obișnuință, ba chiar se face mai ridicol prin 

silinţele ce-și dă de a se schimba. Fiecare îel de învăţătură 
-are vremea sa potrivită pe care trebue so cunoşti şi pri- 
mejdiile pe cari trebue să le înlături. Aceste primejdii - 
sunt .şi mai mari pentru învățătura de care mă ocup 

acum; dar nu voiu expune pe elevul meu fără a lua toate 

măsurile ca să-l feresc de ele 132). 
“407. Dacă metoda mea se raportă la toate punctele 

de vedere. ale unui obiect şi dacă, înlăturând un neajuns, 
preîntâmpină pe altul, socotesc atunci că este bună şi mă 

găsesc pe calea cea: adevărată. Acest lucru mi se pare 

că îl văd în expedientul pe care mi-l arată ea acum. Dacă 
„vreau să fiu aspru şi -sever cu ucenicul meu, voiu pierde 

încrederea lui și în curând se va ascunde de mine. Dacă 
vreau să fiu îngăduitor, iertător sau să închid ochii, atunci 

la ce-i foloseşte să fie sub paza mea? Ar fi să-i ţîndrep- 

tățesc vicaţa desordonată și să-i ușurez conștiința, încăr- 
când-o -pe a mea. Dacă îl introduc în societate numai cu 

gândul de a-l instrui, se va instrui mai mult decât vreau 

cu. Dacă îl țiu departe de ea până la slârșit, ce va fi: 
învăţat dela: mine? Tot, poale, alară de arta cea mai tre- 
buincioasă omului și cetăţeanului, adică arta de a şti 

să trăiască cu semenii săi. Dacă aceste învățături au un 

132) Şi Locke pune:mare preţ.pe educaţia socială; însă mo- 
„tivul său este altul: pentru a putea lucra cu chibzuinţă trebue să fii 
apărat contra aparenţei înșelătoare a moravurilor. sociale şi contra 
ademenirilor viţiului “celui 'atrăgător prin cunoaşterea temeinică a 

condiţiunilor reale şi lăuntrice. (Nola lui: Sallwiărk). Vezi şi S 144 
din Cartea lui Locke “trad. Coşbuc. Partea 2-a),
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“folos prea depărtat, ele nu vor avea aproape niciun 
folos, căci cl se interesează numai de prezent. Dacă mă 
mulțumesc să-i procur petreceri, ce bine îi fac? Se mo- 
leşeşte şi nu se instruește. | 

408. Nimic din toate acestea. Numai expedientul meu 
previne totul.. „Inima ta, spun eu tânărului, are trebu- 
wință de o tovarăşă; să cautim pe aceea care ţi se po- 
ptriveşte. N'o vom găsi poate lesne, căci adevăratul merit 
„este totdeauna rar, dar să mu ne grăbim nici să nu ne 
„descurajăm. Fără îndoială există una şi o vom găsi 
„pân la sfârșit sau, cel puţin, vom găsi pe aceea care se 
„apropie mai mult de ea”. Cu un proiect atât de atră- 
gător pentru el, îl introduc în societate. Am nevoie să-i 
mai spun ceva? nu. vedaţi că am făcut totul? 

409. Zugrăvindu-i iubita pe care i-o destin, vă în- 
chipuiți cum mă va asculta, cum voiu şti să-i fac plăcule 
şi scumpe calitățile pe cari trebue să le iubească şi cum 
voiu ști să-i îndreptez sentimentele spre ceeace trebue să 
caute şi să le depărtez (de ce trebue să se ferească. Aşticel 
mai neîndemânatec dintre oameni dacă nu l-aș face dina- 
inte pasionat fără să ştie pentru cine.. Nu este nimic dacă 
obiectul zugrăvit de mine va fi închipuit; e destul să-l des- 
guste de cele ce ar putea să-l ispitească, e destul 'ca: tel să-i 
procure totdeauna comparaţiuni cari să-l facă să pretere 
„himera sa în locul obiectelor reale pe cari le va avea înain- 
tea ochilor. : Căci ce este adevărătul amor în sine, dacă. 
nu himeră, minciună, iluziune 133)... Jubeşti mai mult în- 
chipuirea pe care ţi-o faci decât obiectul pe care îl re- 
prezintă. Dacă ai vedea ceeace iubești întocmai cum este, 
Par mai exista iubire pe pământ. Când nu mai iubeşti, 
persoana pe care'o iubeai rămâne acecași ca: şi mai bna- 
inte, dar mo mai vezi tot aşa: vălul prestigiului cade :şi 
iubirea. dispare. De aceea, dându-i un obiect imaginar, 
sunt stăpân pe, comparațiuni şi împiedec lesne iluziunea 
pe care ar pute-o da obiectele reale. 

  

133) Sallwiurk zice că acest pasagiu e la fel cu cel din Car- 
tea YV, $ 119.
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410. Prin aceasta nu vrea, să înșel pe tânăr, ură- 

tându-i rm model de perfecțiune care nu poate să existe; 
dar voiu alege astiel defectele iubitei sale încât să le pri- 
mească, să-i placă, să serve chiar a îndrepta pe ale lui. 
Nu vreau nici să-l mint, înşelându-l că obiectul ce i-am 
zugrăvit există în realitate, dar, dacă îi place imaginea, 
va dori curând să-i găsească un original. Dela dorinţă 
Ja presupunere, drumul e uşor: e treaba câtorva des- 
cripțiuni iscusite, cari, prin nişte trăsături mai sensibile; 
vor da acestui obiect închipuit o mai mare înfăţişare 
de adevăr; aş merge chiar până a-i da un nume. Aş zice 
văzând: „Să numim Sofia pe viitoarea ta iubită. "Sofia 

este un nume'de bun augur), dacă nu-l va purta aceea 
„pe care o vei alege, ea va [i cel puţin vrednică să-l poarte; 
„putem să-i facem cinstea aceasta de mai nainte”. După, 

toate aceste amănunte, dacă, fără să atirmi şi fără să 
tăgădueşti, vei căuta să te prefaci cam încurcat, bănuielile 
lui se vor schimba în siguranţă: va crede că nu vrei să-i 
spui soţia pe care i-ai ales-o şi că o va, vedea în momentul 

potrivit. Dacă ai ajuns până aci şi dacă ai ales bine în- 
suşirile pe cari trebue să i le arăţi, restul e uşor; poți 

să-l expui: în societate” aproape fără primejdie; apără-l 

numai de simţurile lui, căci inima îi este în siguranţă. | 

| 411. Darie că va personifica sau nu modelul pe. care: 

am ştiut să i-l fac plăcut, acest model, dacă e'bine alcătuil, 

îl va “îndemna să! se apropie de iot ce-i seamănă și 

îl va depărta de tot ce nu-i seamănă, ca şi cum ar avea 
în vedere un obiect real. De aci rezultă un mare câștie 

131) Sofia înseamnă înţelepciune, este prin urmare un nume 

de bun augur; de un şi mai bun augur pentru Rousseau, fiindcă era 
numele contesei d'iloudetot, adorată de el. Copila ducelui Ludovic 
“Eugeniu de Wurtenberg, care întreținea o corespondenţă din Lau-. 
sanne cu Rousseau asupra unor chestii educative (1763),se numea lot 

Sofia. Poale că lui Rousseau i-a venit gândul acestia, datorită lui Mou- 

laigne, care (în „Incercări”, 1, 25) prezintă elevului său de asemenea 

un ideal al iubirii (o eroină a lui Ariosto), asupra căreia ar putea 
să-şi îndrepte simpatia „când va începe să se simlă”, (Nola lui 
Sallwărk).
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pentru a-i păzi inima de primejdiile la cari poate să 
lie expusă persoana lui, pentru a-i înfrână simţurile prin 
imaginaţie; pentru a-l scăpa mai ales de acele femei, 
cari zic că dau educaţie şi fac să fie plătită foarte scump, 
ăci dacă învaţă pe un lânăr polileța, îi distrug toată 
onestilatea. Solia este așa. de modestă! Cum va privi el 
pe cele cari îi vor căla pricină? Solia este aşa de simplă! 
Cum să-i placă lui fumurile acestora? E prea mare. de- 
părtare dela ideile ce aro până la „observaţiile ce face 
pentru ca acestea să-i poată li primejdioase. . | 

„412. Toţi cei cari vorbese despre educaţia copiilor 
urmează, aceleaşi prejudecăţi şi „aceleaşi maxime, .pen- 
lrucă observă rău şi reflectează Şi mai rău. Rălăcirea 
linereții nu începe nici din pricina temperamentului nici 
din pricina simţurilor, ci din pricina opiniunii so- 
cictăţii. Dacă ar fi vorba aci despre băieţi crescuţi în 
colegii și despre fete crescute în mânăstiri, aş arăta că 
aceasta este adevăral şi pentru ei;. căci primele lecţiuni 

„pe cări le primesc şi singurele cari dau roade sunt lec- 
țiunile. viţiului, și nu-i corupe natura, ci. exemplul. Dar. 
să lăsăm pe cei din pensioanele colegiilor şi ale mânăs- 
lirilor cu obiceiurile lor urile: acestea nu se vor vindeca 
niciodată. Eu vorbese numai de educaţia în familie. Luaţi 
un tânăr crescut înțelepțeşie în casa tatălui său în Dro- 
vincie şi examinaţi-l în momentul când sosește la Paris 
sau când întră în lume. Veţi vedea că judecă bine asu- 
'pra lucrurilor oneste şi că voinţa îi esle tot atât de Bă- 
năloasă ca și rațiunea; veţi afla că dispreţuește vițiul 
şi are groază de desi rânare; numai la auzul numelui 
unei prostituale, vei zări în ochii săi turburarea nevi- 

„Novăţiei. Susţin că nu există niciunul de aceşlia care să se poală” hotărî să intre “singur în casele acestor neno- 
rocite, .chiar dacă le-ar cunoaște rostul şi dacă ar simţi 
trebuinţă. |. o i Sa 

113. Priviţi: din.nou pe același tânăr după şase luni 
şi. nu-l veţi mai recunoaște. Cuvintele-i înd răsneţe, ma- 
ximele-i disprețuiloare, înfățişarea-i cu totul liberă te-ar 
face să-l iei drept alt om, dacă glumele sale despre sim-
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plicitatea lui dela început și rușinea când i-o aduci aminte 
mar arăla că este aceleaşi și că roșeşte de aceasta. 0, 
ce bine sa format într?un timp aşa de scurt! De unde 
vine o schimbare aşa de mare şi așa de repede? Din pro- 
gresul temperamentului? Temperamentul lui war fi făcut 
același progres în casa părintească? şi desigur mar fi 
luat acolo nici vorbirea nici maximele acestea. Din pri- 
„mele plăceri ale simţurilor? Din potrivă. Când începi 
să le simți, ești temător, îngrijat, fugi de lumină şi de sgo- 
mot. Primele voluptăţi sunt totdeauna misterioase; pudoa- 
rea le face mai plăcute şi le ascunde; cea dintăi iubită nu 
te face obraznic, ci timid. Absorbit, cu totul de această 
stare atât de nouă pentru dânsul, tânărul se concentrează. . 
în sine ca so guste mai'mult şi tremură totdeauna să wo 
piardă. Dacă face gălăgie, nu-i nici voluptuos, nici: duios: 
câlă vreme se laudă, n'a profitat. 

„AT. Schinibarea Sa produs numai printrun alt fel 
de a gândi. Inima, sa este tot aceeași, dar opiniile lui 
sunt altele. Sentimentele lui, cari se strică numai încet, 
vor Îi stricate în fine -de ele şi numai atunci el va, îi cu; 
adevărat corupt. De abia intrat în societate, el primeşte o. 
a doua educaţie cu totul protivnică celei dintâi, prin 
care învaţă să dispreţuească ceeace cinstea: mai nainte 
şi să cinstească ceeace disprețuia: acum priveşte lec- 
țiunile: părinţilor şi învăţătorilor lui ca nişte cursuri pe- 
dante şi datoriile pe cari aceştia i le recomandase, ca: 
o morală copilărească pe care trebue să mo mai bagi 
în seamă când te-ai făcut mare. Crede că onoarea îl. 
sileşte să-şi schimbe purtarea; se face obraznic fără do-. 
rinţă şi îngâmiat printr'o ruşine rău înțeleasă. Râde de 
moravurile cele bune înainte de a fi prins gust pentru 
cele rele şi se' laudă cu desfrânarea fără să ştie ia fi 
desirânat. Nu voiu uita niciodată mărturisirea “unui tânăr 
olițer din gardă 1%), care nu se putea învoi cu petrecerile - 
sgomoloase ale camarazilor săi, dar nu îndrăznea să stea 
deoparte de frică a nu fi luat în râs: „Mă deprind Cu. 

135) Garda regală.
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picestea, zicea el, cum mă deprind cu tutunul, deşi îmi 
„este nesuterit; deprinderea îmi va aduce şi gustul, căci 
„nu trebue să fii totdeauna copil”. 

+15. Aşa dar pe un tânăr'care intră în societate tra- 
bue să-l păzeşti mai puţin în potriva sensualităţii şi mai 
mult în potriva vanităţii; mai lesne se supune pornirilor al- 
tuia decât pornirilor sale, şi amorul propriu, iar nu dra- 
gostea, face mai mulți stricaţi 136). | 

416. Așa fiind, întreb dacă se găseşte pe tot pămân- 
tul un tânăr mai bine înarmat decât al meu faţă 
de tot ce-i poate ataca moravurile, sentimentele, prin- 

- dipiile: dacă e altu! mai în stare decât el să se împotri- 
vească torentului? Căci e vre-o seducțiune de care să 
nu se poată apăra? Dacă dorinţele îl îndeamnă la apra- 
pierea sexuală, nu găsește în aceasta ceeace caută şi pr&- 
ocuparea inimei îl opreşte. Dacă simţurile îl ațăţă şi-l zo=: 
resc, unde să găsească el ce să le mulțumească? Groaza 
de adulteriu, şi de desfrânare îl depărtează deopolrivă 
şi de femeile publice și de cele măritate, iar stricăciunea 
tinerilor începe totdeauna prin una din aceste două feluri 
de femei. O fată de măritat poate fi cochetă, dar nu va 
ii ncrușinată, nu se va arunca. în spinarea umui tânăr 
care ar putea-o lua de soție dacă ar socoli-o detreabă; 
de alifel, ea va avea pe cineva so supravegheze. Nici 
Emil, din partea lui, nu va îi lăsat cu totul singur: amân- 
doi vor avea drept paznici cel puţin teama şi rușinea, ne- 
despărțite de primele dorinţe; nu vor trece deodată la cele 
din 'urmă intimităţi şi nu vor avea vreme să ajungă acolo 
treptat, fără oarecari piedici. Ca să facă alitel, ar trebui săi 
şi luat lecţiuni dela camarazi, să fi învăţat dela ci a-şi 
râde de propria sa cuviințţă.şi a fi obraznic, imitânduri. 
Dar nimeni pe lume nu e mai puțin pornit spre imitație 
decâi Emil. Cine se supune mai puţin tonului „batjoco- 

  

136) Acesta este unul dintre puținele pasagii din cuprinsul 
pedagogic al cărţii a 4-a, de care mai ţine seama Raumer. (Nota 
lui Sallwirk). ”
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-Fitor decât cel care mare prejudecăţi şi nu are de ce să 
se plece prejudecăţilor altora! Am luat 20 de ani ca 
să-l înarmez în contra batjocoritorilor; ca să-l înşele, 
le va trebui mai mult de o zi; căci în ochii lui; ridico- 
lul este numai raţiunea proșştilor şi nimic nu te.face mai 
nepăsător la luarea în râs decât faptul de a le socoti 
mai presus de opinia societăţii. In loc de glume, el are 

„nevoie de argumente şi, cât va îi în această slare, nu mă 
tem că. nişte tineri smintiţi mi-l vor răpi, căci am în par- 

„tea mea conștiința și adevărul. Dacă-e vorba să facem 
parte și prejudecăţilor, însemnează ceva şi acest irâiu 
în comun în vreme de 20 de ani; no să-l convingă ni-, 
meni că eu l-am plictisit cu lecţiuni zadarnice şi pentru 
cel cu sullet cinstit şi sensibil glasul umui amic credincios 
şi încercat va putea lesne să -acopere ţipelele a douăzeci 

„de ispititori. Va fi atunci chestiunea să-i arăl numai că 
aceştia îl înşeală, şi că; prelăcându-se a-l socoti om,. 
în realitate îl iau ca pe un copil; de aceea mă voiu arăta 
“toldeauna simplu, dar serios şi lămurit în raţionamen- 
tele mele, ca să simtă că cu îl consider în adevăr ca om! 
Ii voiu zice: „Vezi bine.că cuvintele mele pornesc din 
„interesul ce-ţi pori şi. care este și interesul meu: altă pri- 
„cină nu poate îi. Dar aceşti tineri de ce vor să le Con 
„vingă? pentrucă vor să te înşele; ci nu le iubesc, mau 
„niciun interes pentru tine, ba au chiar un necaz as- 
„Cuns, văzându-te că eşti mai bun decât ci; vor să le co- 
„boare până la dânşii şi-ţi fac vină că te laşi condus 
„de mine, ca să le conducă cei. Crezi, că, făcând această 
„Schimbare, ai ceva de câștigat? Oare ncînțelepciunea lor 
pesie așa de superioară şi dragostea lor de o zi e mai 
„puternică decât a mea? Pentru ca slumele lor să aibă 
„oarecare temeiu, ar trebui ca autoritatea lor să fie în- 

“»lemeiată; dar ce experiență au ci pentru ca maximele lor 
„Să fie “mai presus decât ale noastre? In realitate, au 
„imitat şi ci pe alţi Ssvăpăiați şi vor acum să fie imi- 
„taţi la rândul lor. Liberându-se de aşa zisele preju- 
„decăţi ale părinților lor, se fac robi la cele ale cama
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„razilor lor. Eu nu știu ce pot să câștige din aceasta; dar 
„Văd că pierd -cu siguranță două foloase: afecțiunea -pă- 
„rintească, ale cărei sfaturi nu pot fi decât iubitoare şi 
„sincere, — şi experienţa, care te face să judeci dupăce 
„cunoşti, căci părinţii au fost copii, dar copiii m'au fost 

“părinţi” 

417. „Dar crezi că e cel puţin sinceritate în maximele 
lor 'nebuneşti? Nici atâta, dragul meu: Emil; se înşeală 
„ca să te înşele; nu se potrivesc cu ei înşişi; inima lor | 
„îi desminte neîncetat şi adesea chiar gura lor îi contrazice. 
„Cutare râde de tot ce este cinstit şi ar fi disperat dacă 
„nevasta lui ar cugeta ca el..-Altul va merge cu această 

- „nepăsare pentru buna purtare şi pentru femeile ce nau 
„fost ale lui şi pentru aceea care e a lui; dariia mergeţi: 
„mai departe, vorbiţi-i de mama lui, şi vedeți dacă va 
„ti. bucuros să se declare copil al adulteriului și fiu al 'unci 

“ „temei stricate, să poarte. pe nedrept numele familiei, să 
“ „ture averea moștenitorului natural, în fine, dacă va răbda 
_„Să fie socotit bastard“). Care. dintre ci ar voi să arunce 

N 

„asupra fiicei sale necinstea cu care mânjește pe fiic: 
„altuia? Nu există niciunul, care să nu meargă chiar 
„până la omor, dacă ai adopta faţă de dânsul, în prac-. 
„tică, toale principiile-pe cari se sileşte să. ţi le dea. In 
„acest chip se arată, în fine, inconsecvența lor şi simţi 
„că niciunul din ei nu crede ceeace spune. Iată motivela 
„mele „dragă Emil; judecă-le” și pe âle lor, dacă au, şi 
„comipară-le! Dacă aş vrea să mă folosesc şi eu ca dânșii, 
„de dispreţ și de batjocoră, ai. vedea că sunt tot atât de 
„Tidicoli ca mine şi poate mai mult decât mine. Dar cu 
„nu mă tem de o cercetare serioasă. Triumtul celor ce râd 

“oține puțin; adevărul rămâne şi râsul lor  nebunesc dis- 
pare | 

118. Nu vă închipuiţi cum poate să fie Emil ascul- 
tător la 20 de ani. Ce deosebire. între gândurile noastre! * 

*) Pe vremea aceea, în F ranța, situația de bastard sau copil 
din [lori era o mare rușine. Multe piese de: teatru au lratat subiecte 

"în Jegălură cu aceasta,
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Eu nu-mi închipuesc cum a putut să fie ascultător la zece 
ani; căci alunci prin ce-l puteam stăpâni? Mi-au trebuit 
15 ani de îngrijiri ca să-mi pregătesc. autoritatea de azi. 
Atunci nu-l educam, ci-l pregăteam pentru a fi educal. 
Acum are destulă educaţie pentru ca să fie ascultător; 
recunoaște glasul amiciţiei şi ştie să asculte de rațiune. 
E adevărat că-i las toată întăţișarea independenţei; dar 
niciodată ma fost mai supus. ca acum; este, pentrucă vrea 
să fie. Câtă: vreme mu ajunsesem stăpân pe vieaţa lui, 
eram stăpân pe persoana lui: nu-l părăseam niciodată. 
Acum îl las câteodată singur, căci îl conduc totdeauna. - 
Părăsindu-l, îl: îmbrăţişez și-i zic cu ton liniștit: „Emil, 
„te încredințez prietenului meu, te dau sufletului tău 
cinstit; el îmi va răspunde de tine 13), 

419. Nu se pot întrun. minut corupe: niște legături - 
de inimă cari mau suferit până acum nicio vătămare, 
nici mu se pot şterge niște principii cari sau scos din 
cele dintâi lumini ale raţiunii. Dacă, în lipsa mea, se 
produce vreo schimbare, ea nu va ținea niciodată prea 
mult şi el nu va ști să se 'ascundă aşa de bine de mine 
ca să nu bag de seamă: primejdia înainte de a se de- 
săvârşi, ca să nu mai am vreme a aduce cuvenita În 
dreptare.. Precum nu ajunge cineva depravat ' deodată, 
tot asemenea mu învaţă deodată să se prefacă şi, dacă 
e vreun om nepriceput în acest meşteșug, este Emil, care 
va avut în vieață niciun prilej ca să se folosească de el. 

420. Prin aceste îngrijiri şi prin altele asemenea 
socotesc că s'a întrarmat aşa de bine împotriva înrâuri- 
rilor străine şi împolriva maximelor vulgare, încât aş 
vrea mai bine. să-l văd în mijlocul celei mai stricate 
societăţi din Paris decât singur în odaia sa ori întrun 
parc, în prada neliniştei vârstei sale. Orice ați zice, din 
toți duşmanii cari pot să 'atace pe un tânăr, cel mai 
primejdios şi singurul pe care nu-l poți goni este el 
însuşi. Acest dușman însă e primejdios numai din gre- 
şeala noastră, căci — am spus-o de o mie de ori — 

  

„+ 137) Vezi Cartea V; $ 151.
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numai imaginaţia deșteaptă simţurile. 'T rebuința lor, pro- 
priu vorbind, nu e o trebuinţă fizică; nici nu coste o 
trebuință adevărată. Dacă mam vedea niciodată nici un 
„obiect lasciv138), dacă nicio idee necuviincioasă. nu ne-ar 
pătrunde în minte, poate că niciodată n'am simţi această 
pretinsă trebuinţă şi am rămânea curați, fără ispite, fără 
silinţe, fără merit. Nici nu se ştie prin ce turburare surdă 
se ațâţă sângele tinerilor prin anumite situaţiuni şi prin 
anumite spectacole, fără ca ci să-şi poată da seama despre 
pricina celci dintâiu neliniști, care nu se poate potoli Uşor 

"şi care nu întârziază de a renaşte. In ce mă priveşte, 
„cu cât reflectez mai mult la această importantă criză 

şi la cauzele ei apropiate şi depărtate, cu atâta mă 'conving 
mai mult că un tânăr care ar fi fost crescut singuratic . 

“întrun pustiu, fără cărți, fără învăţătură și fără femei, 
ar muri virgin la orice vârstă ar ajunge. | | 

421. Aci nu ce vorba însă de un sălbatee de acest fel. . 
Crescând un om printre semenii săi şi pentru societate, e 
peste putinţă, ba. nu € nici potrivit, să-l ţii totdeauna în 
această sănătoasă ignoranță. și ceeace e mai rău pentru 
înțelepciune este să fii învățat pe jumătate. Aducerea 
aminte a obiectelor cari ne-au impresionat şi ideile pe cari 
le-am dobândit ne urmăresc în retragerea noastră,. o 
populează, fără să vrem, cu imagini mai seducătoare 
chiar decât obiectele şi fac singurătatea tot aşa de fu- 
nestă pentru cel care le-a dus acolo. pe cât este de :folo- 
sitoare celuia care a rămas totdeauna singur. 

422. Veghiază deci -cu grijă asupra tânărului: el 
însuşi se va putea păzi de toate, dar de el însuşi trebue 
să-l păzești tu. Nu-l lăsa singur nici ziua nici noaplea, 
cel puţin culcă-te în aceeași odaie cu el: să se așeze în- 

„pat numai când e sdrobit de somn, să se scoale îndată ce 
Sa deşteplat.. “erește-te de instinct, îndată ce instinctul 
nu mai e singur stăpân: e bun cât lucrează singur; îţi dă 
de bănuit îndată ce se amestecă cu așezămintele. ome- 
nești; nu lrebue să-l distrugi, ci să-l rândueşti și aceasta - 

  

138) Care ajâţă simţurile,
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e poate mai greu de cât a-l distruge. Ar fi foarte primej- 
dios ca el să înveţe pe-elevul tău să-și mulțumească simţi- 
rile şi să-şi alle singur prilejurile 'de a le satisface: dacă 
va cunoaşte chiar numai odală acest primejdios: înlo- cuitor, e pierdut. De atunci va avea. totdeauna corpul şi inima enervate şi va duce până la mormânt tristele rezul: - tate ale acestei obişnuințe, cea “mai nenorocită la care. poate ti supus un tânăr. Fără îndoia ă, în acest caz, ar 
Îi mai bine...13). -Dacă furia unui temperament arzător 
ajunge să-nu mai poală fi stăpânită, te plâng, dragul meu 
Emil; dar nu voiu sta la îndoială nici un minut, nu voiu 
lăsa ca menirea naturii să fie înlăturată, Dacă e vorba să 
te supui unui tiran, mai bine: te dau celui de care pot.să 
te scap; orice sar întâmpla, te voiu scăpa mai lesne de femei decât de tine însuţi. 

423. Până la 20 de ani corpul creşte şi are trebuință 
de toată substanţa sa: continența până atunci este firească 
și dacă nu o păzești, vatămi însăşi constituția corpului. Dela 20 de ani continenţa este o datorie morală; ea te 
învaţă a te stăpâni şi a-ți domina poftele. Dar datoriile morale au modificările, excepţiile și. regulele lor. Când 
slăbiciunea' omenească le sileşie să nu poți înlătura o alternativă, din două rele trebue să alegi pe cel mai mic; 
orişicum, e mai bine să faci o greşeală, decât să .con- tractezi un vițiu. i 

| 424. Aduceţi-vă aminte că mu mai vorbesc aci “de 
elevul meu, ci de al vostru. Pasiunile lui, pe cari:le-aţi lăsat 
să fiarbă, vă domină; supuneţi-vă lor pe faţă şi fără să. 
ascundeți că wau învins. Dacă ştiţi să-i arălaţi aceasta cum se cuvine, va fi mai mult rușinat decât mândru Și vă veţi păstra dreptul de a-l conduce în rătăcirea lui, 
ca să-l faceţi, cel puţin, să se ferească d prăpastie. :E de 
mare interes ca ucenicul să mu facă nimic fără ştiinţa 

  

139) Credem că întregirea acestui pasagiu și execularea  pune- „telor indicate în acest $, e bine so lăsăm pe seama celitorilor lui „Emil, Rousseau a făcut triste experiențe în toate aceste chestii. (Nota lui: Salliwirk), 
i
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"şi voința învățătorului, fie chiar un lucru: rău. E de dv 
“mie de ori mai bine ca guvernorul să aprobe o greşeală 

şi să se înșele, decât să fie înșelat de elevul lui şi greșeala 
să se facă fără ca el sto ştie. Cine credeică poate închide 
ochii la-un lucru oarecare, va fi silit îndată să-i închidă 

„la toate: primul abuz îngăduit aduce altul şi lanţul nu se 
“mai sfârşeşte decât cu răsturnarea oricărei rânduieli şi, 
"cu disprețul oricărei legi. - i 

425. -0 altă greşeală, pe care am mai combătut-o, 
dar care nu va ieşi niciodată din spiritele. strimle, este 
aceea de a Ina totdeauna o demnitate magistrală -şi de 
a voi să te înfățişezi spiritului elevului tău ca un om. 

„Pertect. A lucra aşa-este a avea o metodă pe dos. Ei nu' 
văd că, vrând să-și întărească autoritatea, o distrug, că, 
pentru a fi ascultat, trebue să te pui în locul celui ice. 
ascultă și trebue să fii-om ca să ştii vorbi inimii omeneşti. 
Toţi aceşti oameni perfecţi. nici mu impresionează nici 
nu conving; ei cred totdeauna că e lesne să combaţi nişte 
pasiuni pe cari nu le simţi. Dacă vrei să vindeci pe elev 
de slăbiciunile lui, araţă-i slăbiciunile tale. Să vadă în 
„tine aceleași lupte pe cari le simte și el şi să înveje-a se 
învinge, după exemplul tău. In acest caz, nu va zice ca 
alții: „Bătrânii aceştia, de. necaz că nu mai pot îi tineri, 
„vor să trateze pe tineri 'ca pe bătrâni şi, pentrucă la ci 
„Sa stins orice dorinţă, socotesc crime dorințele noastre”. 

426. Montaigne spune că întrebă într'o zi pe seni-. 
orul de Langoy de câteori, în timpul negocierilor din 
Germania, sa îmbătat pentru serviciul regelui 140). Voiu 
întreba și eu bucuros pe guvernorul uaui anume tânăr 
de câte ori a intrat într'o casă: de cele rele pcatru :in- 
teresul elevului său. : De .câte ori?. Mă înşel: Dacă cea 
dintâi vizită wa tăiat pentru totdeauna polta  destrâna- 
tului de a mai intra, dacă nu iese de acolo căit și rușinat, 
dacă nu varsă în sânul tău torente de lacrimi, părăseşte-l 

140; -Petitain arată că acest pasagiu e Cartea I,-Cap. 25 şi 
adaogă: Montaigne vorbeşte de acest Langey în mai multe locuri; 
dar numai aci îl numeşte „senior”. 

.
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îndată, e un monstru sau tu eşti un imbecil, în orice caz 
nu-i vei mai fi folositor la nimic. Dar să lăsăm aceste 
experiențe extreme, triste pe cât de primejdioase, şi cari. 
mau nicio legătură cu educaţia noastră. 

427. Câte precauţiuni sunt mecesare pentru. un tânăr 
bine născut, înainte de a-l pune în contact cu moravurile 
scandaloase ale veacului nostru! Aceste precauţiuni sunt 
neapărat trebuincioase şi neglijenţa asupra acestei ches-: 
tiuni aduce pierzania tinerimii. Prin desordinea tinereții 
degenerează oamenii şi ajung ceeace .sunt astăzi. Injosiţi 
şi lași chiar în viţiile lor, au suflete mici, pentrucă corpu- 
rile lor istovite au fost de timpuriu corupte; Wabia le 
“rămâne destulă vieaţă ca să se mișce. Cugetările lor .sub-. 
lle arată nişte spirite de puțină valoare. Nu pot avea 
nicio simţire mare şi nobilă. N'au nici simplicitate, nici 
vigoare: nelrebnici în toate şi răi mișelește, ei sunt nu- 
mai lăudăroşi, falși, şarlatani; mau nici măcar destul 
curaj ca să fie nişte nelegiuiţi iluştri. Aşa sunt indivizii cei 
vrednici” de dispreţ cari alcătuese tinerimea desfrânată 
și fără pic de rușine. Dacă sar fi găsit unul singur care 
ar Șii să fie moderat și cumpătat, care ar putea — în 
mijlocul lor — să-și ferească inima, Sângele şi mora- 
"urile de. molima pildelor rele, acela, la 30 de ani, ar 
sdrobi toate aceste gângănii și ar deveni stăpânul lor cu 
mai: puţină greutate decât a avut ca să se stăpânească 
pe sine. | - 

428. Oricât de puţin l-ar. fi îndreptăţit la aceasta pe 
Emil naşterea. sau averea, ar îi fost el acest om, dacă 'ar 
li voit să fie; dar i-ar disprețui prea mult pentru a se 
cobori să-i supună. Să-l vedem acum în mijlocul lor, 
intrând în societate, nu pentru a se impune, ci pentru a 
o cunoaște şi peniru a găsi aci o tovarăşă vrednică de el. 

429. Din orice neam sar trage, în orice societate 
ar începe să se introducă, debutul său va fi simplu şi 
fără strălucire; ferească-l Dumnezeu să aibă nenorocirea 
de a străluci într'însa! EL pare calități de acelea cari iau 
ochii la prima vedere şi nici nu vrea să le aibă. Pre- 
jueşte prea puţin judecăţile oamenilor pentru ca să se
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plece prejudecăţilor lor şi nu doreşte să fie stimat 
“înainte de a fi cunoscut. Felul :său de-a se înfățișa 
nu este mici modest, mici îngâmiat, este natural şi adevărat; 
nu este nici stânjenit în mișcări nici prefăcut, şi, în 
mijlocul unui cerc de oameni, este ca şi cum ar ți sin- 
gur şi fără martori. Va fi oare din pricina aceasta, 

"'mojic, dispreţuitor, fără atențiune faţă de oricine? Din 
potrivă; dacă, singur, mu priveşte cu dispreţ pe ceilalți. 
oameni, de ce i-ar disprețui trăind cu ei? Nu socotește 
că-i sunt superiori în felul de. purtare, pentrucă inima 

sa nu-i socotește superiori; dar nu le arată indiferenţă, 
"căci nici nu o are; dacă nu ştie formulele politeţei, cu- 
noaşte datoriile umanităţii Nu-i place să vadă suferind 
pe nimeni; mu va da locul său altuia prin. prefăcătorie, 
dar i-l va ceda bucuros prin bunătate, dacă, văzându-l - 

uitat, socoteşte că această uilare îl face să sufere; căci 
tânărul mai lesne va sta în picioare de bunăvoie decâi | 
să vadă pe altul stând de silă. 

430. Deşi Emil, în deobşie, mu are stimă pentru oa- 
meni, mu le va arăia dispreţ, pentrucă i-e milă de ci! 
şi-i plânge. De vreme ce nu-i poate face să suste ade- 

“văratele bunuri, le lasă bunurile opiniunii cu cari ei se 
“mulțumesc, căci se teme ca nu cumva, luându-li-le pe 
acestea, să-i facă mai nenorociţi decât înainte. Nu e deci 
cerlăreţ şi contrazicător; dar mu este. nici prea îngă- 

duitor şi” linguşitor. Iși spune părerea fără să combată 
pe cineva, fiindcă iubeşte libertatea mai presus de orice 

şi fiindcă sinceritatea este! unul din drepturile cele mai 
îrumoase ale libertăţii. ” 

431. Vorbeşte puţin, fiindcă nu doreşte să se ocupe 
jumea de el; pentru acelaşi moliv, spune numai. lucruri 
folositoare; altfel, ce l-ar îndemna să vorbească? Emil 
e prea instruit, ca să fie vreodată îlecar. Flecăria vine, 
neapărat, sau din pretenţiunea de a face spirit — despre 

„care voiu vorbi mai departe — sau din preţul ce dăm 
noi ileacurilor, socotind, prosteşte, că și ceilalți le pre- 
țuesc ca şi noi. Cel care cunoaşte destule lucruri pentru 
ca să le aprețieze pe toate după valoarea lor, nu 'vorbeşte



Cartea IV | 234 

niciodată prea mult, căci îşi dă seama de atențiunea ce i se poale da Şi de interesul: ce poate să producă "cuvintele sale. In senere, oamenii cari știu puțin vorbesc. 
- 

.. si Tea 
ea Pa e oa. 

mult_şi__oameriii cari. Știu „mult, vorbesc puțin. E” fi- „TESC ca un ignorant „Să găsească” iimporlani tot ce ştie”. 
ge 

şi să-l spună la doată lumea. Dar un om instruit nu-şi începe prea lesne repertoriul, căci. ar. avea milt6”de spus: ŞI vede că, după «i, ar mai rămânea şi mai mult de spus; 

   

per nana, 

de aceea, tace - 

  

aaa = 

„432. Emil nu-vrea să slrice deprinderile altora, ba „_se.conformă lesne cu ele, nu. spre a se arăta că știe obi- „ceiurile nici spre a se preface că e om “politicos, 'dar, din potrivă, de teamă să nu fie observat, să nu atragă atenţia asupră-i: niciodată: mu e mai.la largul său decât * când nu-l bagă nimeni în seamă. 
_- 433. Intrând în societate, el nu-i cunoaște de loc deprinderile; nu e însă, din pricina aceasta, limid sau fricos. Dacă se dă la o „parte, n'o face fiindcă se igăseşte . - încurcat, ci penlrucă, dacă vrei să vezi bine, trebue să nu “fii văzut. Nu-i pasă de ce cred alții despre el şi nu se teme de ridicol; de aceea, fiind totdeauna liniștit și cu sânge rece, ruşinea riu înțeleasă nu-l turbură. Ori că-l priveşte cineva ori nu, €l face totdeauna cât poate mai bine cecace face. Fiind totdeauna cu toată atenția ca să observe bine pe alții, el pricepe manierele lor: cu o înlesnire: pe: care nu pot s'o aibă cei cari sunt sclavii opiniunii curente. Se poate zice: că el dobândește mai re- „pede deprinderea în societate, tocmai fiindcă îi pasă puţin de ea. | a ” 434. Nu vă înşelaţi însă asupra siguranței sale şi o comparaţi cu a tinerilor voştri plăcuţi. El e hotărit, nu îngâmfat, manicrele sale sunt libere nu dispreţuitoare: numai, sclavii iau câteodată înfățișare obraznică, cel liber mu. este preiăcut. Nam văzul miciodată un om cu su-y fletul adevărat mândru care să-şi arate mândria în în- fățişare. Această afectaţie este mai potrivită cu sufletele josnice 'şi pline de deșertăciune cari pot să impună numai
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prin aceasta. Citesc înu”o carte MI), că un strein se pre- 
zintă înt”o zi în sala! faimosului Marcel 112), și acesta-l 
întreabă din ce ţară este. — „Sunt Englez, răspunde strei- 
nul. — D-ta Englez! replică dimţuiitorul. Să fii d-ta din: 

“acea insulă unde cetățenii iau. parte la administraţia pu- 
plică şi sunt o porţiune din puterea suverană! 143), Nu 
d-le, îruntea d-tale lăsată în jos, privirea timidă, mersul. 
nesigur mi-anunţă numai pe un sclav cu titlul de ale- 
găltor”. - | 

435. Nu ştiu dacă această judecată arată o cunoaş- 
lere adâncă a adevăratului raport între caracterul unui 

„ om. şi exteriorul lui. Ii co mă priveşte, neavând onoarea 
“să fiu profesor de danj, ar fi judecat tocmai din potrivă. 
Aş fi zis: „Acest Englez nu e trăit la Curte; mam auzit 
niciodată că cei trăiţi la curte au capul în jos şi mersul 

„nesigur; un 6m timid față de un dănţuitor, poale să 
„nu fie nicidecum timid: în Camera Comunelor 144). De- 
sigur acest domn Marcel trebue să- şi socotească compa- 
trioții ca Romani curaţi. 
„436. Când. iubeşti, vrei să fii iubit. Emil iubeşte pe 
oameni şi vrea să le placă. Cu atât mai mult vrea să 
placă femeilor: vârsta, moravurile, proicctul lui 115), toate 

Ss 

    

141) Petitain zice că Rousseau citează “din cartea „Despre spi- 
rit” (De Esprit) Disc. II, cap. Il a filozofului francez Ilelvelius 
(1715—1771). , : 

142) Vezi cartea II $ 240. 
__.143)''Ca şi cum.ar exista cetăţeni care să nu fie membri ai 

celății şi cari să nu aibă o părticică din autoritatea supremă! Dar: 
"Francezii, socolind potrivit să uzurpe acest nume respectabil de „Ce- 

- tăţeni”,: care venea dela membrii cetăților galice, i-au denaturat. în- 
țelesul încât nu mai însemnează nimic. Un om care mi-a scris multe 
prostii în contra „Nouei, Eloize” şi-a pus; după semnătură, acest titlu: 
„Celălean din Paimbocuf” şi a crezut că face-o glumă excelentă. 
(Nota dlulorului ed. Amsterdam). Rousseau avea obiceiu să pună pe 
coperia cărților alături de numele său şi tillul: „Cetăţean din'Geneva”. 

144) In Anglia parlamentul se compune din două Camere: a 
Comunelor (cu membri aleși) și: a Lorzilor cu membri pe vieaţă și 
cu drept de moştenire) 

1415) Proiectul de a-şi alla o soție. Vezi $ 108 din această carte,
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se unesc ca să-i întreţină această dorinţă. Zic „moravuri”, căci ele au mare rol;: oamenii cu bună moravuri sunt a-. devăraţii adoralori ai femeilor. Ei nu au ca alții un fel de vorbire galantă şi batjocoritoare; ci au o atențiune N mai adevărată, mai duioasă şi care porneşte din inimă. Aş putea să cunosc între o sută de mii de stricaţi” cari se învârtesc în jurul unei femei tinere pe omul cu de- prinderi curate şi care poruncește naturii sale. Judecaţi „Cum trebue să fie Emil, cu un temperament nou de tot şi cu atâtea motive de a-i rezista! Cred că lângă ele va Îi câteodată timid şi stângaciu; dar desigur această stân- găcie nu le va displăcea şi chiar cele mai puţin drăcoase Vor avea foarte adesea meșteșugul de a se bucura de ea şi chiar de a o mări. De altiel atenţiunea sa îşi va schimba mult forma după împrejurări. Va fi mai mo- dest şi mai respecluos cu femeile măritate, mai viu şi mai duios faţă de fete, căci nu pierde din vedere scopul cercetărilor sale 146), şi va fi totdeauna Cu mai multă băgare de seamă la ceeace i-l aminteşte. | 
437. Nimeni nu va fi mai respectuos penlru toate deosebirile întemeiate pe rânduiala naturii și chiar pe rânduiala societăţii; dar cele dintâi vor îi - totdeauna puse înaintea celorlalte şi va respecta mai mult pe un simplu particular mai bătrân decât pe un magistrat de o vârstă cu dânsul. Fiind de regulă printre cei mai tineri în adunările în cari se va găsi, va fi totdeauna unul din cei mai modeşii, nu prin vanitatea de a părea umil, ci prinirun sentiment firesc şi întemeiat pe rațiune. Nu va avea obraznica îndrăsueală a unui tânăr îngâm fat, care, pentru a face să petreacă societatea, vorbeşte mai lare decât cei înţelepţi şi taie vorba celor bătrâni. De- sigur că purtarea sa nu va justifica, răspunsul unui bă- trân nobil călre Ludovic al XV, care îl întreba dacă îi place mai mult vremea lui sau vremea 'de faţăi: „Sire - mi-am pelrecut linerefea respectând pe bătrâni şi lrebue „Să-mi petrec bălrânețea respeclând pe copii”. | 

  

116 Vezi $ 108,
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-438. Având im suflet iubitor: şi simţitor, dar fiind 
deprins să nu preţiliască nimic după măsura :opinici cu- 

rente, de şi vrea să placă celorlalţi, va preţui puţin con- 

sideraţia. lor. 'De aci urmează că va fi mai mult afectuos 
decât politicos, că.nu va fi mândru nici fudul şi că va 

fi mişcat mai mult de o mângâiere decât o mie de laude. 
Pentru acelaşi motive nu-şi va neglija nici manierele nici 

ținuta; va putea chiar -să caute a se săli nu ca să pară 
om de gust, ci ca să-și facă figura .mai plăcută; nu va 
face apel la „cadrul aurit”1+), şi niciodată nu-și va 

mânji îmbrăcămintea printrun- lux strigător, | 
439. Se vede că toate acestea nu cer din partea mea 

vreun şir nou de regule, ci sunt un efect al primei sale. 
educaţiuni. Se face un adevărat mister din buna purtare 

în lume, ca şi când în vârsta în care ne, deprindem : cu 
aceasta nu am căpăta -deprinderile în mod firesc, ca şi 
cum cele dintâi legi ale acestei: bune purtări nu ră 

buesc căutate într'o inimă cinstită. Adevărata politeţă 
este să arăţi oamenilor bunăvoință; când o “ai, o arăţi 

fără nicio greutate; dar pentru cel care nu o are a trebuit 

să se găsească meșteșugul de a o imita. 

440. „Cel mai nenorocit efect al politeţei obișnuite 
„este că te învaţă arta de a putea să te lipseşti ;de vir=- 

„tuţile pe cari ea le imită. Să ni se inspire prin educaţie 
„iubirea de omenire şi binefacerea, şi vom. avea politeţă; 

„sau nu vom mai avea nevoie de ea. E | 
441. „Dacă n'avem politeţa care se anunță, prin graţie, 

„vom 'avea pe aceea care arată pe omul . cinstit şi pe 
„bunul cetățean; nu vom avea nevoie să alergăm la fal- 

- „sitate. 
442. „In loc să fii meșteșugit ca să placi, v va fi 'de 

„ajuns să fii bun; în loc să fii mincinos ca să lauzi slă- 

„„biciunile altora, va fi de ajuns să fii indulgent. 
443. „Cei cu cari le vei purta asttel, nici nu se vor 

147) Vezi cartea II $ 236.
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mândri nici nu.se vor corupe; vor [i:numai recunoscă- „lori şi „se vor face mai buni 18)», o i „444. Mi se pare că, dacă e o educație care să pro- ducă felul de politeță pe care-l cere aci d. Duclos, este tocmai aceea al cărei plan l-am arătat până acum. 445. Mărturişese totuși că, având niște principii aşa de deosebite, Emil.nu va li ca loală. lumea şi să-l fe- rească Dumnezeu de a fi vreodată! dar, dacă va fi altfel decât ceilalţi, nu va fi nici supărător nici ridicol: se va observa deosebirea, dar ea nu va incomoda pe mimeni. Emil va fi, dacă voiți, un sirăin amabil. La inceput îi vor ierta ciudățeniile, zicând: Se va forma. Apoi se vor învăţa cu manicrele lui ŞI, văzând că nm se schimbă, îl vor ierta iarăși zicând: Așa e el. | 446. Nu va fi sărbătorit ca un om plăcut; “dar îl vor iubi fără să ştie de ce. Nimeni nu-i va lăuda spiritul, „dar îl vor face bucuros judecător între oamenii de spirit, căci al lui va fi hotărit şi limitat, va avea simțul drept şi - judecata sănătoasă. Fiindcă nu alcargă niciodată după - ideile noi, nu va căuta 'să arate că are ispirit. L-am făcut să înțeleagă că toate ideile mântuitoare şi cu ade- ărat folositoare oamenilor au fost cele dintâi cunoscule, că ele au format în loată vremea singurele legături ale socielăţii, şi că spiritele filozofice 1+9), nu se pot distinge 

e 

decât prin idei primejdioase şi nenorocite pentru neamul omenesc. Nu-l impresionează nicidecum acest mod de a: "Se face admirat: ştie în ce stă fericirea vieţii sale şi în ce poale. contribui la fericirea altoră. Stara cunoştinţelor sale nu se întinde decât la ceeace poale fi folositor. Drumul său este îngust şi bine hotărit; nefiind ispitit să iasă _dintr'însul, rămâne confundat cu cei: cari merg pe el și nu vrea nici să se rătăcească de cinici să st rălucească - PN N 

118) Din: 'Duelos, „Considerajiuni despre moravurile veacului nostru”. (Cons'derulions sur les „inocurs de ce siccle). Charles Duclos, „moralisi francez (1701—1772), 
: 119; Totdeauna Rousseau a întrebuințat acest cuvânt, cu vo „Nuanţă de ironie, 

! !
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între dânşii. Emil este un om cu bun simţ şi nu vrea: 
să fie altceva; oricât ai vrea să-i faci'o insultă din acest 
titlu, el se va simţi totdeauna onorat de el. | 

447. De şi dorința de a plăcea. îl.sileşte să nu-i fie: 
“cu tolul indiferentă opinia altora, el va lua din această 
opiniune numai ceeace. se raportă deadreptul la -per- 
soana sa fără să se: ocupe. de apreţierile arbitrare cari 

„au ca lege numai moda sau. prejudecățile. : Va avea am- 
bițiune să facă bine tot ce va face, ba chiar să “facă mai 

: bine decât altul; la alergări, va voi să fie cel mai uşor; 
la luptă, cel mai tare; la muncă, cel mai priceput; la: 
„jocuri, cel mai iscusit. Se va ocupa însă prea” puțin de 
calităţile cari nu sunt lămurite prin ele înseși şi cari au 
irecbuinţă să fie conslalate' prin judecata altuia: de exemplu 
să aibă mai mult spirit decât altul, să vorbească -imai 
bine, să fie mai învăţat, etc. Și mai puţin încă va lua 'în 
seamă pe cele cari nu ţin nicidecum ' de persoană: a fi 

„dintr”o familie mai mare, a îi mai bogat, a avea mai multă 
trecere, a fi -mai considerat, .a impune printr'un mai 
mare lux. | - 

448. Iubind pe oameni ca semeni ai săi, va iubi mai 
ales pe aceia cu cari se va polrivi mai mult pentrucă 
se va simţi bun." Judecând această potrivire după con- 
formitatea gusturilor, în cestiunile morale şi în tot ce 
sc raportă la un bun caracter, va fi bucuros să. se v: adă 

aprobat de ei. El nu-și va zice: „Mă bucur, pentrucă mă 
aprobă”, ci: „Mă bucur, -pentrucă aprobă binele pe care-l 

fac; mă bucur, fiindcă oamenii îşi fac o cinste din lucru- 
“rile penru cari mă cinstesc; câtă vreme vor judeca tot 

aşa de sănătos, va fi foarte. frumos pentru mine să do- 
bândesc stima lor”. 

449. Studiind pe oameni după purtarea lor, în so- 
"cietate, cum îi studia mai înainte după pasiunile lor în 

» islorie, va avea adesea ocazie să reflecteze la ce mângâie. 
Sau "supără inima “omenească. Iată-l dar că filozofează 
asupra principiilor gustului; acesta e studiul 'care ii sc 

potriveşte, mai bine în această epocă. 

x 

„-
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450. Cu cât cauţi mai departe detiniţiunile gustului, cu atât te rătăceşti mai mult. <“ Gustul ste numai faculia- tea de a judeca despre ce place sau nu place celor mai mulţi. Dacă ieşiţi de -aci, nu veți mai şti ce este gustul. De aci nu urmează că sunt mai mulţi oameni de gust decât de alt fel; căci,. de şi cei mai numeroşi judecă sănătos despre fiecare obiect, sunt Puţini oameni cari să judece ca ci despre toate obiectele; apoi, de şi unirea gusturilor celor mai generale face bunul gust, sunt pu- țini oameni de gust, precum sunt puţine persoane fru- moase, de. şi întrunirea "trăsăturilor celor mai comune alcătueşte frumuseţea. | 
451. Să se observe că aci nu e vorba de ceea 'ce-ţi place fiindcă ți-este folositor, mici de ceea ce-ţi displace! fiindcă-ţi strică. Gustul privește lucrurile indiferent sau cel mult cu interes de distracție, iar nu cele ce se ţin de nevoile noastre: ca să judeci pe acestea, nu €e nevoie de gust, ajunge pofta. Iată din ce pricină sunt așa de grele şi — pare-se — atât de arbitrare hotăririle pPro- priu zise ale gustului, căci, afară de instinctul care le determină, nu se vede rațiunea acestor hotărîri. Mai tro-.. bue să deosebim legile lui în privința lucrurilor mo- rale şi legile în privința lucrurilor fizice. In acestea din urmă principiile gustului par cu totul inexplicabile. Dar trebue să se observe că e o parte morală în tot ce ţine de imitație150), aşa se explică. frumuseți cari par fizice : și cari, în realitate, nu sunt aşa. Voiu adăoga că gustul : are regule: locale cari se ţin de climă, de moravuri, de torma "guvernului, de felul învățământului, că multe al- 

tele se ţin de vârstă, de sex, de caracter Şi în această privinţă se zice că gusturile nu se - discută. 
432. E natural ca toți oamenii să aibă gust; dar nu-l au toți în: aceeaşi măsură şi nu se desvoltă la toți până . la același grad: și la toţi se poate schimba prin diferite | cauze. Măsura gustului se ine de sensibilitatea pe care 

——— 

150) Nola autorului: Aceasla sa dovedit într'o Incercare u- supra. originii limbilor, care se găseşte în culegerea scrierilor mele,
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a dobândit-o cineva; iar cuitura şi forma, de. societăţile în cari a trăit. In primul rând, trebue să trăeşti în so- cictăți numeroâse ca să poţi face multe comparaţiuni. "AL doilea, trebue să fie societăţi unde nu se lucrează, ci se petrece, căci în cele de afaceri regula nu «e plăcerea, ci interesul. Al treilea, trebue să nu domnească în aceste - societăţi prea mare inegalitate, tirania opiniei curente să fie moderată şi să fie stăpână mai mult voluptatea decâl vanitatea, căci, în cazul contrariu, moda înăbuşeşte gustul Şi nu cauţi ceeace place, ci ceeace distinge. Ă 
„453. In cazul din urmă mu mai este adevărat ei bunul gust c'al celor mai mulți. De ce? Pentrucă o- bicctul se-schimbă. Atunci mulțimea mu mai are o jude-. cată a ei, ci judecă după cei pe cari îi socotește mai luminaţi decât ea; aprobă nu, ceeace e bine, ci ceeace au aprobat ci. In toate timpurile, faceți ca fiecare om să aibă ideile sale proprii; ceeace e mai plăcut prin sine însuşi va avea tâtdeauna pluralitatea voturilor, 451. In lucrările lor, oamenii mu fac nimic frumos decât prin imitație. Toate modelele adevărate ale gustu- lui sunt în natură. Cu cât ne depărtăm mai mult de „acest învăţător151), cu atât tablourile” noastre sunt mai schimonosite. Atunci me liăm modelele din obiectele cari ne plac şi frumosul de janlazie, supus capriţiului și au- „torităţii, este numai ceeace place acelora cari ne conduc. 
455. Cei cari ne conduc sunt artiştii, sunt cei mari şi cei bogaţi; iar ceeace-i conduce pe ci înşişi este iin- teresul lor sau vanitatea. Aceştia, pentru ca să-şi arate "bogăţiile, iar ceilalți, pentru ca să profite de ele, născo- „Cesc pe întrecute. molive. noi de cheltuială. Astfel devine stăpânitor luxul cel mare şi luxul poruncește să fie plăcut ceeace este greu şi costisitor; atunci ceeace se pretinde. frumos nu numai că nu imită natura, dar nu dobândeşte” acest nume decât căutând să i se împotrivoască. Iată 

  

151) Adică de natură,



Cartea IV. . i _242 

cum luzul şi răul gust devin nedespirțite, Pretutindeni 
unde guslul e risipitor, este fals.: | 

-456. Gustul, bun sau rău, îşi ia forma mai ales în 
legăturile între cele două sexe; cultivarea sa este'o nece- 
silate cerută de scopul acestor legături. Când însă uşu- 

"rinţa cu care se ajunge scopul micșorează dorința de a 
plăcea, gustul degenerează; de aceea mi se pare că se 
explică în mod: temeinice pentru co bunul gust ţine de 
bunele moravuri. 

457. Consultaţi gustul femeilor în, lucrurile fizice şi 
cari ţin de judecată simţurilor; consultaţi pe al băr- 
baţilor în lucrurile: morale- şi cari ţin mai mult de in. 
teligență. Când femeile vor fi ceeace trebue 'să fie, 'se 
vor mărgini la lucrurile de competența lor și vor judeca 
toldeauna bine; dar de când ele sau făcut arbitrii lite- 
raturii, de când s'au pus să judece cărţile și să le scrie 
de zor, nu se mai pricep la nimic. Autorii cari consullă 
pe aceste savanie asupra scrierilor lor sunt totdeauna. si- 
guri că vor fi rău sfătuiți; oamenii galanţi “cari le în-" 
treabă despre îmbrăcămintea lor sunt totdeauna îmbră- 
caţi ridicol. Voiu avea în curând prilejul să vorbesc 
despre adevăratele talente ale acestui sex, despre modul 
cum trebuesc cultivate şi despre lucrurile asupra “cărora 
hotăririle lor trebue să fie ascultate 152), 

458. Ială consideraţiunile elementare cari îmi vor 
servi ca. principii în discuţiile cu Emil al:meu în pri- 
vința “unei cesliuni ce nu-i esta nicidecum indiferentă în 
împrejurările în cari se găseşte şi față de scopul pe care-l 
urmărește. Dar oare pentru 'cine poale îi indiferentă a- 
ceastă chestiune? Cunoaşterea lucrurilor plăcute și neplă- 
cute oamenilor, e necesară nu numai celui ce are trebuință 

„de ei, ci chiar aceluia care vrea să le fie folositor: trebue 
să le placi; ca să-i poţi servi; iar arta de a scrie mu este 
nicidecum un studiu zadarnic. când o intrebuințezi pentru 
câ să faci să se asculte adevărul. 

152) In cartea Y și în special 3 181. 
„a : , -
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459. Dacă aș avea să aleg — “pentru a cultiva gustul elevului meu — înire țările în cari cultura aceasta e dWabia născută și altele în cari ar fi şi. degenerat, aş urma 01 dinea regresivă, începând călătoria prin aceste din urmă ca so stfârşesc prin cele dintâi. Motivul acestei alegeri este următorul: gustul se corupe printr'o delicateţă exce- sivă care-l face să simtă lucruri pe cari nu le observă comunul muritorilor; această delicateță duce la spiritul de discuţie, căci cu cât subtilizezi obiectele cu atât nu- mărul lor creşte, iar -subtilitatea aceasta face tactul mai delicat şi mai puţin uniform. Se formează atunci atâtea gusturi câte capete. Discutând pentru anumite preferințe, apelezi la diferite cunoștințe şi la filozotie. şi. astfel înveţi a cugeta. Observaţiunile - fine pot îi făcute numai de oa- meni foarte deprinși cu lumea, pentrucă ele apar după. toate celelalte, iar oamenii puțin obişnuiţi cu adunările numeroase îşi cheltuese atențiunea observând trăsăturile cele mari. Poate că astăzi în niciun oraș cult din hune nu există un gust general mai rău ca. la Paris; totuşi numai în această capitală se cultivă bunul gust şi se pare că sunt puţine cărți preţuite în Europa, ai căror autori - să nu se fi format la Paris: Cei cari își închipuesc că e destul a citi cărțile. ce se fac aici, s; înşeală; înveţi mai mult din convorbirea cu autorii decât din cărţile lor, iar autorii chiar nu sunt aceia dela cari poţi să înveţi mai mult. Numai spiritul adunărilor desvoltă o minte Cuge- tătoare şi o face să aibă vederi cât se poate mai largi. Dacă: aveţi o scânteie de. geniu, duceți-vă să petreceţi un an la Paris; veţi ajunge curând să fiţi cecace puteţi fi,. sau nu veţi: fi niciodată nimic153), NE | 460. Poţi să înveţi a cugeta și în locurile unde dom- neşie răul gust; dar nu trebue să cugeți ca aceia cari au acest gust și e greu ca lucrul să nu se întâmple. când 
  

  

153) Campe citează pe” Mercier, (Tableau de Paris), “unde se atribue terenului plin de săruri şi almosterei din Paris efectul de a ace pe cineva vioiu, spiritual, vesel şi ușuralec. (Nola lui Salr- awvirk), 
.
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stai prea mult timp cu cei. Trebue să-ți perfecționezi in- 
strumentul de judecată prin ajutorul lor, dar să. te fe- -- 
reşti de a-l întrebuința ca ci. Mă voiu feri deci să lustru- 
esc judecata lui Emil până a o altera şi, când va avea: 

tactul aşa de fin ca să simtă şi să compare diferitele 
gusturi ale oamenilor, îl voiu îndrepta să-și -fixeze gustul . 
său asupra unor obiecte mai simple. 

461. Voiu începe chiar de mai departe, ca să-l fac 

să păstreze un gust curat și sănătos. In mijlocul risipei . 
gălăgioase, voiu căula să am cu dânsul convorbiri folo- 

siloare asupra obiectelor cari îi plac şi voiu avea grijă 
să i le “fac şi distractive și instructive. Acum este 
timpul citirii şi al cărţilor plăcute; e timpul po-: 
trivit a face analiza unui discurs și a-l face să simtă 
“frumuseţile clocvenţei şi ale dicțiunii. E puţin. lucru 
să înveţi mai multe limbi; folosul lor nu e aşa de mare 

precât se crede; dar studiul limbilor duce la. studiul gra- 

malicei generale. Trebue să înveţi latineşte pentru ca să. 
"știi bine. franțuzeşte; trebue să studiezi: - şi să compari 

aceste două limbi pentru ca: să înţelegi regulele artei 

de a vorbi. . 

| 462. Exislă oarecare simplicitate de sust care-ţi merge 

“la înimă şi care se găseşte numai în scrierile celor vechi, 
In €elocvenţă, în poezie, în orice fel de literatură, îi vei: 

găsi, ca şi în istorie, bogaţi în fapte şi măsuraţi. în judo- 

carea lor.- Autorii noştri, din potrivă, spun puţin, dar 

vorbesc mult. Dacă luăm necontenit judecata. acestora 
„drept lege, nu vom ajunge să formăm judecata noastră. 

Diferenţa dintre cele două gusturi se simte în toate mo-: 

numentele şi chiar pe morminte 154), Ale noastre sunt 
încărcate de elogii; pe fale celor vechi se citeau fapte. 

163. Sia, viator; herosm calcas 155). 
Dacă aş figăsit acest epitat peun monument vechiu, aş - 

fi ghicit deodată că e modern; căci'nimic nu e mai comun 

154) Adică în inscripțiile de pe morminte. 
155) Slai, călălorule; calci peste ţărâna unui erou. Esie epitalul 

generalului german Francois de Mercy, înmormântat pe câmpul de 
bătaie dela Nortlingen (Yollaire, Secolul lui Ludovic XIV cap. 3)-
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în vremea noastră decât eroii, pe când la cei vechi erau rari. In loc să spună că un om a fost un erou, cei vechi ar îi spus ce a făcut pentru ca să fie erou. 'Compară cu “epitaful acestui erou, pe al afemeiatului Sardanapal: 
Am zidit Tarsus şi Anchiale întro zi și acum sunt mort 156), . 
464. Care din acestea vi se pare că spune mai mult? Stilul nostru lapidar, umilat, este bun numai să înalțe. pe pitici. Cei vechi arătau pe oameni în mod firesc și vedeai că erau oameni. Xenophon, vrând să cinstească memoria câtorva luptători uciși prin trădare în retragerea celor zece mii: „Muriră — zice el — Țără nici o -vină în. 

războiu ca şi în prietenie”. Atât! Dar vedeţi cât de în- cărcat trebue să fi fost sufletul autorului, făcând elogiul acesta aşa de scurt şi aşa de simplu 15). Plâng pe cel. care nu-l găseşte admirabil! De 
465. Pe o marmură dela Thermopyle se citeau aceste | - cuvinte: | a 
Trecălorule, du-te și spune Spartei că am murit aci ca să ascultăm de sfintele ei legi 
Se vede bine că nu Academia de inscripţiuni. a com- pus cpitaiul acesta 158), E 
466. Desigur că este greşeala mea dacă elevul meu, 

„care prețueşte așa de puţin vorbele, nu bagă de seamă 

  

1567 Despre acest epitaf ne spune. Pelitain că este luat din * Strabon (geograf grec trad. franceză 40 tom. IV pag. 373), dar acolo e mai lung și are cu totul alt caracter decât acela pe care vrea să i-l dea Rousseau după chipul cum îl. înfăţişează. Epitaful întreg e aşa: ;xSardanapal, fiul lui Anacyndarazes, a jăcul să se zidească intr'o singură zi oraşele Anchiale și Tarsus. Trecălorule, bea, mănâncă, peirece, căci tot restul nu prețuește nici cât un bobârnac”. 137) Xenophon era comandantul celor zece mii de Greci cari -se relrăgeau după ce combătuse pe Perşii lui Cyru cel tânăr. COL în. de Chr). EL a povestit această! expediţiune în scrierea „ina- basis”. Citatul lui Rousseau se găseşte la sfârşitul cărţii a 2-a. | 158) Epilatul se găseşte în Herodot, cartea VII $ 228. Aca- demia de inscripţiuni, întemeiată în 1663, se ocupă de cestiuni ar- heologice. Rousseau şi aci găseşte prilej să ironizeze institutele înalte „de cultură din Paris.
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aceste deosebiri şi dacă ele nu influențează asupra alegerii 
lecturilor sale. Prins de. eclocvența puternică a lui De- 

_anosthene, va zice: »E un oralor”; dar citind pe Cicerone . 
a zice: „E un advocat”. | 

467. In genere, lui Emil îi vor plăcea mai mult scrie- - 
rile celor vechi! decât ale celor din vremea noastră, peu-. 
trucă cei dintâi” sunt mai aproape de natură şi mai 
stăpâni pe geniul lor. Orice au putut zice La Motte şi 
abatele Terrasson, nu se vede la specia umană un ade- 
vărat progres al raţiunii; pentrucă tot ce se câştigă într'o 
„parte se pierde în alta, pentrucă toate spiritele pleacă 
totdeauna din acelaşi punct, pentrucă întrebuinţezi, ca să 

„afli ce au gândit alţii,: vremea pe care ai folosi-o ca să 
înveţi a gândi tu singur; de accea avem mai multe cu- o. 
„noștinţe dobândite şi mai puţină vigoare a minţii. Mintea - 
„noastră, ca şi braţele, .se deprinde a face totul cu unelte 

şi nimic prin ea însăși. Fontenelle zicea că toată aceasta 
dispută „despre cei. vechi şi despre cei moderni 159) „se 
reduce a şti. dacă arborii crau altădată mai mari. decât 
cei de azi. Dacă agricultura sar fi schimbat, mar fi fost 
o îndrăsneală răutăcioasă să faci o asemenea chestiune, 

486. Dupăce l-am făcut,160) astfel, să ajungă la: iz 
voarele adevăratei literaturi, îi arăt apoi şi canalurile de 
scurgere ale compilatorilor moderni: „jurnale, traduceri, 
dicţionare. Şi-aruncă puțin ochii la toate acestea şi apoi. 
le lasă, fără să se mai întoarcă vreodată la ele. Ca să-l 

„.159) In secolul XVIII lumea cultă franceză a fost agitată prin 
aşa numită ceartă despre cei vechi și cei moderni. Era vorba să se 
decidă dacă, în instrucţia tinerimii, e mai folositor să se întrebuinţeze 
scrierile celor vechi sau ale celor moderni. Cum sc vede 'din acest 
pasagiu şi din cele -urmăloare Rousseau cra de partea celor ce sus- 
țineau cultura întemeiată pe autorii vechi . (clasici). Din adver- 
sarii săi numeşte aci pe câţiva, din cari Fontenelle (1657—1757) 
cunoscut prin scrierea sa asupra pluralilății lumilor. Mai citează şi. 
alte două nume mai puţin cunoscute: Abatele Terrasson (1670—1730) 
şi La Jolie (1672—1731), cari au, luat parte la polemicile timpului 
şi pe atunci au avut mare răsunet prin cărţile, şi articolele lor. 

160) Adică pe elevul său. ”
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_înveselesc, îl fac să cunoască și flecăria Academiilor: îi alrag atenţia că fiecare din cei cari le compun prețueşte mai mult singur decât împreună cu tovarășii săi: din „acestea va trage însuşi concluzia despre folosul luluror acestor frumoase instituțiuni. Si 469. II duc la spectacole ca să studieze nu mora- vurile, ci gustul; căci aci mai: ales pot să vadă gustul acei cari știu să reflecteze. [i voiu zice: „Lasă precepliele "şi morala; nu aici le poţi învăţa”. Teatrul mu e făcut “Pentru adevăr, ci pentru a linguşi, a distra pe oameni: nicăeri nu poți învăţa mai bine arta de a le plăcea şi „de a interesa inima omenească 161), Studiul teatrului conduce | la al poeziei, căci au același obiect. Să aibă elevul meu o scânteie de. gust Pentru ca şi va cultiva cu-mare plăcere limbile pocţilor, greaca, latina, italiana. Aceste studii vor îi pentru el nişte petreceri mesilite' Şi de aceea se va folosi şi mai mult. Le va gusta pe deplin într'o vârstă şi în - nişte împrejurări în cari inima. lui se interesează de toate felurile - de . irumuseţi cari pot. s*o impresioneze. Inchi- __Puiţi-vă deoparte pe Emil al meu şi de alta pe un ştren- „gar din colegiu, citind cartea d-a-a Encidei, sau din Tibull, sau Banchetul lui Platon 162). Ce deosebire! Cât de mult va mișca inima unuia, pe când nici nu va atinge pe a celuilalt! „O dragul meu tânăr! -opreşte-te, lasă cartea, te văd impresionat. Vreau să-ți placă vorbirea amorului, dar nu'să te rătăcească: fii om simţitor, dar fii om înţelept. Dacă ești numai unul din aceştia, nu eşti. nimic”.. De alttel, îmi. pasă puţin dacă va reuşi sau nu în studiul limbilor moarte, în literatură, în poezie. Nu va prețui mai puţin, dacă nu va şti nimic din'toate acestea, “căci în educaţia lui nu e.vorba de asemenea lucruri ușurele. 
.. | 

= 

. 

161) Cestiunea teatrului a discutat-o el înt”o scriere 'intitulală „Scrisoare despre speclacole” (1758). | - 162) Amorul formează fondul povestirii din Cartea IV a Ene- idei şi subiectul scrierii lui Platon: Banchetul, — Tibul, poet “latin (51—19 în. de Hr.) a scris elegii, mai toate cu subiecte de amor,
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470. Dacă-l învăţ să simtă şi să iubească frumosul 
în toate, scopul meu este să-i fixez înclinările și gusturile, 
să împiedec a i se strica pornirile sale maturale şi nu 
cumva într'o zi să caute în bogăţia sa mijloacele de a 
îi fericit, în loc să le găsească mai aproape de sine. :Am 
zis în altă parte că gustul este arta de a se pricepe în 
lucrurile mici163) şi aceasta e foarte adevărat. Dar dacă 
plăcerea vieţii ţine de o țesătură de lucruri mici, grija 
pentru ele nu poate să me fie indiferentă: prin ele învăţăm 
să o îndeplinim cu bunurile ce ne stau la îndemână, în 

chipul cel mai potrivit pentru noi. Nu înţeleg aci bunurile 
morale cari se ţin de buna dispoziţie sufletească, ci numai 

ceeace se raportă la sensualitate, la voluptate reală, lăsând 

o parte prejudecățile şi opinia curentă 16%). 
471. Daţiimi voie, pentru a-mi desvolta mai bine 

ideea, să las un moment pe Emil, a cărui inimă curată. 
şi sănătoasă nu mai poate servi ca regulă pentru nimeni, 

şi să caut cu mine însu-mi un exemplu mai bine simțit 

şi mai apropiat de moravurile cititorului. 
472. Sunt situaţiuni cari par că schimbă natura și 

xelac pe oamenii cari le îndeplinesc, fie în mai bine fie 

în mai rău. Un fricos devine brav intrând în regimentul 
de Navara 165). Spiritul de corp nu sc ia numai în armată 
şi efectele lui nu sunt totdeauna bune. Mam gândit,de. 
o sută de ori cu groază că dacă aș fi avut nenorocirea 
să îndeplinesc astă-zi într'o anumită ţară funcțiunea "la 

„care mă gândesc, 266) mâine: aş fi desigur tiran, hoţ 

163) G. Pelilain ne spune că e vorba de scrisoarea călre d'A- 
Jembert: despre spectacole. 

164) Această gândire îndeamnă la o digresiune despre gustul 
practic ($ 172 până la $ 500), care îşi are importanţa pentru apre- . 
cierea lui Rousseau, (Aola lui Sallwirk), 

165) Regimentele erau numite după circumscripțiile de recru- 
iare. Nawvarezii trec şi astăzi drept niște soldaţi excelenți și neîniri- 
coşați. (Nola lui Sallwirk). Navarre: ținut în Franţa, în regiunea 

Pirineilor. 
166) Sallwiirk crede "ca acea funcţiune ar fi: arendașul îm- 

pozitului general în Franţa, cum a fost IIelvelius,
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banului public, distrugător al poporului, rău făcător pentru: 
"principe, duşman al oricărui sentiment de umanitate, duș= 
man al dreptăţii şi al oricărei virtuţi 167), 

473. Deasemenea dacă aş fi bogat, însemnează că aş 
i tăcut totul ca s'ajung așa; aș fi deci arogant cu unii şi. ur 
milit cu alții, sensibil şi delicat numai pentru minc, ne 
înduplecat şi rău cu toată lumea; aş privi cu dispreţ 
nenorocirile „canalici” 16), căci maş putea să numesc altfel 
pe cei săraci, ca să nu-şi aducă lumea aminte că am fost 
şi eu odată ca dânșii. In fine aș face din averea mea in- 
strumenlul plăcerilor mele şi numai de acestea m'aș ocupa. 
Până aci aş fi ca toţi ceilalți. O | 

474. Dar cred 15) că. întrun lucru m'aș deosebi mult; 
aş Îi mai mult sensual şi volupluos decât mândru și în- 
gâmtat; aş căuta luxul moliciunii mai mit decât al os- 
tentaţici. Ba chiar mi-ar fi întrucâtva rușine să-mi pun 
prea mult în vedere bogăţia şi, când aş stropi: cu noroiu | 
pe cei săraci, mi Sar părea că aud pe invidios zicând: 
la mreche vecinilor săi: Jală un șarlalan care se teme: 
foarte mul! să nu-l cunoască limea ce e. 

475. Din marele belşug de bunălăţi ce se găsesc pe 
pământ, aş căuta ceeace îmi place mai mult şi ceeace 
pot să stăpânesc mai bine. De aceea aș întrebuința în 
primul rând bogăţia ca să-mi asigur tihna şi libertatea. 

„La acestea aş. adăoga sănătatea, dacă ea sar plăli cu 
bani; dar ca se cumpără numai cu moderaţiunea şi, fiindcă. 
nu există adevărată plăcere în vieaţa fără sănătate, aş 
fi moderat prin sensualitate. 

, 

167) Rousseau găseşte aci prilejul să critice pe tuncţionarii 
vechiului regim, Și prin asemenea pasagii scrierile sale se pot Șo- 
coti ca pricini ale marii revoluţiuni. ” 

168) Canalie, ncologism (fr. canaille); cuvânt prin care obiş- 
"muiau în Franţa cei mari să-şi arate disprețul faţă de cei de jos. 

169) Rousseau face aici un adaos ]ă confesiunile sale, Vol. 1, 
1, unde e vorba de sensibilitatea sa în plăcerile materiale și în 1, 
3 de sensibilitatea de iubire în fiinţa sa sbuciumată. (Nota lui 

“ Salhvărk). .
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476. Aş sta toldeauna cât s> poate mai: aproape de 
matură pentru a-mi mulțumi simţurile pe cari ea mi le-a” 
dat; firește că aş fi cu atât mai mulțumit cu cât ar fi 
mai mull natural în desfătările mele. In alegerea obicc- 
telor: de imilaţie, aş lua totdeauna natura: drept model;. 
în poilele mele i-aş da totdeauna întâietate; în gusturile. 
mele aș consulta-o toldeauna; în felurile de mâncare tot- 

“la ea aș alerga de preferință şi aș alege pe acele cari 
trec prin mai puţine mâini ca să ajungă pe masa noastră. 

„Aș preveni. falsificările traudei, căci aş alerga să întâm- 
pin plăcerea. Lăcomia mea proastă şi: grosolână n'ar 
îmbogăţi pe bucătar; w'aş cumpăra cu aur otravă în 

“loc de pește10),' masa mea nu va fi încărcată cu acele 
„minunate şi luxoase lături şi stârvuri aduse din depărtare; 
mi-aş risipi liniştea pentru ca să-mi mulţumesc sensualita- 
tea, pentrucă atunci oboseala aceasta este şi ca o plăcere 

„Şi mărește pe, aceea pe.care ea ţi-o procură. Dacă aș vrea, 
“să mănâne un lucru care se găsește la capătul lumii, mai 
bine m'aş duce, ca Apicius, 111), să-l caut acolo, decât 
să-l aduc de acolo, căci bucatele cele mai alese vor fi tot- 
deauno. lipsite de acel ceva care. nu se poate aduce cu 
cle şi pe care nu i-l poate da niciun bucătar, adică ae 
rul climei în care sau produs. : 

477. Pentru acelaşi motiv, nu voiu imita pe cei cari 
se socotesc mulțumiți numai acolo unde nu se găsesc şi 
cari pun totdeauna anotimpurile în contradicție cu ele 
înseși şi climele în contradicţie cu anolimpurile. Ei caută 
vara în timpul iernii și iarna în timpul verii şi de. aceea 
le. e îrig în Italia și cald în Nord, căci, crezând că fug 

  

170) Joc de cuvinte în franțuzește: „du poison (olravă) pour du 
poisson (peşte)”. In româneşte nu se poate traduce dar înțelesul e 
lămurit; adică: mâncările scumpe sunt adesea răufăcătoare pentru 
organism, | | | | , 

171) G. Pelitain ne spune că se cunosc în istoria Romanilor . 
3 oameni vestiți cu 'acest nume şi câteşi trei vestiți ca mâncăcioși, 
Scriitorul Atheneus (cartea I cap. VI) zice că unul dintre ci a făcut 
o'călătorie în Africa numai pentruqi i se spusese că acolo se găsesc 
un soi de „lăcuste de apă” mai mari decât cele pe cari le mânca la 
Minturne, Se crede că aceste lăcuste erau în realitate raci, -
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de asprimea - anotimpurilor, O găsesc în locurile în cari nu se pot păzi de ca. Eu sau voiu sta pe loc sau voiu face locmai pe dos: voiu căuta să prolit de tot ce are plăcut "am anotim)) şi de tot ce are particular o climă. Voiu avea „astfel o diversitate de plăceri. şi de obiceiuri cari nu vor semăna între ele şi cari vor fi totdeauna - naturale; mă voiu duce 'să petrec vara la Neapole și iărna la Pe- tersburg: voiu' respira acum zefirul cel dulce lungit în peșterile răcoroase ale Tarentului, acum voiu fi fermecat de “iluminaţia unui palat. de ghiaţă, prăpădit de oboseală şi ne mai putând respira după plăcerile unui bal, 175. In serviciul mesei, mele, în împodobirea “locuin- ței mele, voiu căuta să imit, prin mijloace foarte simple, varietatea anotimpurilor și să ma folosesc de destătările liecăruia, tără a anticipa asupra celor ce vor urma. E un lucru silnic şi fără gust. să turburi asttel opera naturii, să-i smulgi producțiuni fără Yoic, pe cari ți le dă cu pă- rere' de rău, blestemându-te, şi cari, neavând .nici su- curile lor nici savoare, nu pol nici să. te hrăncască nici: să-ți mulţunicască cerul gurii. Nu mi se pare“ nimic aşa de insipid ca trutandalele. Numai cu mari cheltuieli, cutare - bogătaş din Paris, cu diferite cuptoare şi sere calde, ajunge să aibă pe masă în toată vremea, legume rele şi fructe rele. Dacă aş avea cireşe când e ger şi pepeni galbeni ca chilimbarul în timpul iernii, ce plăcere aş simţi, dacă cerul gurii nu simte trebuință să fie 'umezit nici răcorit? Pe căldura lui Cuptor, mi-ar fi plăcute castanele cele tari? Le-aş lua oare, scoase din cuptor, în locul coacăzelor, fra- „ Silor şi fructelor răcoritoare pe cari mi le dă pământul “Tără atâtea griji? Acoperindu-ţi soba, în luna Ianuarie, cu „vegetaţiuni silite, cu flori palide și tără Miros, nu împo- dobeşti iarna; ci răpeșşti podoabele primăverii, îţi opreşti plăcerea ce simţi când te duci în pădure să cauţi cea dintâi micşunea, să pândeşti cel dintâi boboc şi să „strigi, transportat de bucurie: „Muritorilor! nu sunteţi pă- răsiți; natura trăieşte încă? | 
» 479. Ca să fiu bine: servit, voiu avea puţini servitori:
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am mai spus aceasla şi e bine so spun încă. Un bury 
shez se folosește mai mult de singurul său „lacheu” de- 
cât un duce de cei zece. „domni” cari îl înconjoară. De o 
sută de.ori m'am gândit că, având la masă paharul lângă: 
mine, pot să beau în minulul în care îmi place; din po- 
trivă, dacă aş avea o masă de mare lux, ar trebui. ca 
douăzeci. de glasuri să repete: „Daţi de băut!” înainte 
“de a-mi putea potoli setea. Oricum ai lua-o, ceeace laci 
prin altul, faci rău, Nu voiu trimite la. negustori; voiu 
merge singur; voiu merge pentru ca oamenii mei să nu 
se poată înțelege cu dânșii pe spinarea mea, pentru ca să 
aleg ce-mi place și să plătesc mai ieftin; voiu merge 
pentru ca să fac tun exerciţiu plăcut, să văd puţin ce se pe- 
trece aiurea (aceasta dislrează și câte odată instrueşte) ; 
înfine, voiu merge pentr u ca să merg—şi aceasta este 
ceva. Plicliseala începe din pricina vieţii prea sedentare; 
când umbli mult, ţi se urăște puţin. Portarul și lacheii 
sunt nişte răi interpreţi; n'aş vrea să-i am totdeauna pe 

„Ci între mine şi restul „lumii, nici să merg toldeauna cu 
gălăgia unei carele ca și: cum mi-ar fi frică să mă în- 
tâlnesc cu oamenii. Caii unui om care se slujeşte de pi- 
cioarele lui suni totdeauna gata; dacă sunt osteniţi sau 
bolnavi, ştie el înaintea tuturor și nu i-e teamă câ va fi 
nevoit si stea îm casă, pentru acest moliv, când viziliul 
său are poită să nu lucreze; pe stradă nenumăratele în- 
curcături nu-i pun răbdarea la încercare şi nici nu-l si- 
lesc să stea în loc în momentul. când e] ar vrea să sboare: 
In fine, dacă e adevărat că nimeni nu te serveşte aşa. 
de bine - cum le servești singur, chiar de-ai fi mai pu- 
ternic decât Alexandru și mai bogat decât Cresus, nu: 
trebue să ceri dela alții decât serviciile pe cari nu poţi 
să ţi le faci singur. | | | 

'480. Naș voi să am ca locuință un palat, căci în acest 
palat aş. locui numai întro cameră; orice cameră co- 
mună nu este a nimănui şi odăile tuturor oamenilor mei 

"îmi vor fi tot așa de slrăine ca şi casa vecinilor. Orien-- 
talii, deşi foarte voluptoşi, au locuinţe şi mobile simple;
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ci privesc vieaţa ca o călătorie şi casa ca un han. Motivul 
-. acesta nu ne convinge pe noi, bogaţii ceștilalți, cari aşe- 

zăm lucrurile ca să trăim totdeauna. Aş avea însă un 
alt motiv, care ar produce acelaşi ciect. Mi sar părea. 
că, stabilindu-mă cu atâta lux întrun loc, nvaş goni oa- 
recum din toate celelalte „şi maş închide, ca să zic aşa, 
în palatul meu. Lumea e un palat destul de frumos. Oare 
nu aparține totul celui bogat când vrea să se lolosească, 
de tot? Deviza lui este: ubi bene, ibi palria 112), căminul 
lui sunt locurile «unde banul poate orice, țara sa este 
pretutindeni “unde-şi poate duce casa de bani, precum 

„Filip zicea că e a lui oricare cetate în care putea să in- 
lre un catâr încărcat cu bani 173), De ce deci şi-ar 
ridica împrejur ziduri şi sar închide cu porţi ca şi cum „ar îi “să nu iasă niciodată? Dacă -0 epidemie, un Tăz= „Doiu, o revoluţie mă gonesc dintrun loc, mă duc în al- 
tul şi îmi găsesc: acolo casa înaintea mea. De ce aş ave: 

„Srijă să-mi fac eu singur 'o casă, când se zidesc pentru 
mine în toată lumea? Doritor de a trăi, de ce mi-aş 'pre- găti pentru mult mai. târziu niște mulțumiri pe cari pot să le găsesc chiar astăzi? Nu-şi poate face cineva o soarlă 
plăcută, dacă se pune necontenit în contrazicere cu sine. 
Astiel Empedocle ţinea de rău pe locuitorii din Agrigent 
pentrucă grămădeau plăcerile unele după altele ca și cum 
ar fi avut numai o zi de trăit şi pentrucă zideau casele 
lor ca şi cum mar [i trebuit să moară niciodată, 

481. De altfel la ce să-mi servească o locuinţă vastă, dacă n'am. cu cine so populez şi cu ce s'0 umplu? Mo- 
bilele mele vor fi simple ca și gusturile mele. Nu voiu 
avea nici galerie de tablouri, Nici bibliotecă, mai ales dacă aş fi iubitor. de lectură şi cunoscător în. ale artei. In acest caz aş ști că asemenea colecțiuni nu sunt nici- 
n | | 

172) Pe româneşte: Unde e bine,. acolo e patria mea. --173) Filip, regele Macedoniei, -care 'a conrupt pe mulţi .din conducălorii statelor grece ca să slujească - politica sa, 
174) Faptul e citat de Montaigne în „Imcercări” (cariea II, cap, 1). Empedocle, filosof şi medic (sec. V în. de Ir.) a trăit în Sicilia și sa sinucis asvârlindu-se în gura vu'canului Etna,
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odată complete şi că lipsurile 'ce constați îţi produc mai 
mult necaz decât dacă mai avea nimic. In felul acesta 
belșugul face mizeria: mu e niciun proprietar de colecţiuni 
care să nu fi simţit aceasta. Când te piicepi, nu trebue. 
să-ți faci colecțiuni: nu poţi avea un salon de arătat al- 
tora când știi să-l foloseşti pentru tine. 

4182. Jocul nu € o peirecere de om bogat, ci un mij- 
loc de distracție pentru unul care nu are nimic de fă- 
cut; iar plăcerile mele mi-ar da prea mult de lucru, încât 
nu mi-ar rămânea vreme pentru o aşa de rea întrebuințare. 
Fiind sărac și trăind singuratec, nu. joc de loc, ba joc câle- 

"odată şah și aceasta îmi e prea destul. Dacă aş îi bogat, 
aş juca şi mai puţin, şi numai un joc cu totul neînsemnat 
pentru ca să nu fiu nemulțumit şi.să nu Văd pe -altul 
nemulțumit lângă mine! Dacă îndestularea nu-ţi dă motiv, 

„interesul jocului nu se poate schimba niciodată în patimă 
decât într'o minte proastă. Foloasele pe cari le poate 
avea 'un om bogat din joc sunt totdeauna pentru el mai 
puţin importante decât pierderile și jocurile zise mode- 
rate, cari mănâncă proiitul cu vremea, fac ca în ge- 
neral să ai mai mult pierderi decât câştiguri; de uceca, 
dacă judeci bine, nu poale să-ți placă mult o distracţie 
în care riscurile de toate felurile sunt în contra tă. 
Cel care simle o măgulire când norocul îl sprijinește, o 
poate căuta în lucruri mult mai interesante; şi acest 
sprijin al norocului se poate vedea tot aşa de bine în 
jocul cel mai mic ca şi în cel mai mare. Gustul "pentru 
joc, rod al avariţiei şi al plictiselei, prinde numai într'o 
minte seacă și într'o inimă goală; şi mi se pare că aş 
avea destul sentiment și destule cunoştinţe ca să mă 

„lipsesc de o asemenea petrecere. Rar se văd cugetători 
cari să joace cu multă pornire, căci jocul suspendă cu- 
getarea sau o îndreptează- asupra unor  combinațiuni 
sterpe; de aceea unul din foloasele şi poate singurul pe 
care l-a produs guslul pentru științe „este că a mai po- 
tolit puţin această pasiune. murdară: vor fi mai bucuroşi 
să probeze prin: argumente folosul jocului decât să
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joace1%5). Eu l-aş combaie faţă de jucători şi aş simți mai multă plăcere să râd de ei Văzându-i că pierd -decât să le câștig bânii. . 
483. Aş fi același în vieața particulară. Şi în ra- “porturile cu lumea. Aş vrea ca averea” să ded: peste tot îndestulare și să nu facă niciodată să se simtă inegalitatea. Strălucirea gătelii este supărătoare în multe privinţe. Pentru ca să-mi păstrez printre oameni întreaga mea libertate, aş vrea să fiu îmbrăcat âşa ca în toate rangu- rile să par a fi la locul meu şi să nu mă 'deosibesc ni- căeri. Aș vrea' ca, fără prelăcătorie, fără o schimbare "a persoanei „mele, să fiu la cârciumă om din 'popor şi la Palais-Royal om din. societatea înaltă 176) în: acest chip fiind mai stăpân pe purtarea mea, aș putea să mă .fo- losesc de plăcerile tuturor stărilor. Se zice că sunt femei cari închid ușa lor celor cu mâneci brodate şi mu pri- „mesc decât :pe cei cu dantelă 177), M'aş. duce deci să-mi pelrec ziua aiurea; dar dacă aceste femei ar fi tinere 'Şi frumoase, aş pulea câteodată să-mi “pun dantelă ca să pelrec la ele cel mult noaptea. 

"481. Singura legătură pe care aș avea-o .cu cei a- propiaţi! de mine aş vrea. să . fie simpalia reciprocă, po- trivirea “gusturilor şi învoirea. caracterdlor. Aş trăi între ci ca om, nu ca Dogitaş, şi naș primi miciodată ca far- mecul. acestor legături să fie otrăvit prin interes. Dacă „bogăția mea mi-ar fi lăsaţ oarecare omenie, aş întinde departe serviciile și binefacerile mele; dar în jurul 'meu aș dori-să am o societate nu o curte, pricteni nu „pro- tejaţi; maş fi patronul mosatirilor mei, ci numai gazda lor. Independenţa şi egalitatea ar lăsa acestor legături toată sinceritatea bunei înțelegeri și, dacă datoria şi în- 

175) Exista pe atunci un , Tratat asupra jocului” de Bobeyrac citat de Formey şi el însuși apără jocul. (Nota lui Sallwărk), 176) Palais: Royal: una din clădirile cele mai însemnale din Paris, Avea o galerie cu localuri de petrecere și acolo se aduna luimea zisă elegantă, dar cu vremea rămase pentru cei siricaţi, 177) Probabil cei cu mâneci brodate sunt burghezii, cei cu dan- | lelă sunt nobilii, judecaţi după îmbrăcăminte,
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leresul nu sar amesteca întru nimic, singura lege ar: 
fi plăcerea şi prietenia. 

465. „_Prietenulşi-feneia—nu-se-cumpără__Cu-bani— 
e_lesne să ai femei; dar acesta e mijlocul de a nu îi - 
niciodată iubit de niciuna. Nu numai că amorul nu se 
vinde, dar banul îl omoară, fără cea mai mică îndoială: 
Cine. plăteşte — de-ar fi şi cel mai plăcut dintre oameni — 
tocmai din pricina faptului că plăteşte, nu poate să fie 
iubit multă vreme." Curând- curând va plăli pentru un 
altul sau: acest altul va fi plătit din Danii săi. In a- 
ceastă dublă legătură, formată de interes şi de destrâ- 
nare, fără amor, fără cinste, fără plăcere adevărată, îe- 
meia lăcomă, nccredincioasă şi ticăloasă, tratată de ne- 
mernicul care primeşte tocmai cum tratează ca pe prostul 
care dă, își plăteşte astfel datoria față de amândoi. Ar 
fi lucru plăcut să fii darnic cu cine iubeşti, dacă mar 
ieşi din aceasta un târg. Cunosc un singur mijloc de 
a-ţi salisface această înclinare față de iubita ta, fără 
să olrăveşti -amorul: să-i dai tot şi pe urmă să fii hrănit 
de ca. Rămâne, de știut care e femeia cu care mar fi 
nepolrivit acest procedeu. 

456. Cel care zicea: „Posed pe Lais, dar ea nu mă 

posedă”, zicea o vorbă fără spirit118). Posesiunea care 

„nu e reciprocă că nu inseamnă nimi nimic; e cel ÎN posesfica 

rului nu există, de ce să dai mare importanţă restului? 
Căci nimic nu e mai ușor de găsit. Un păzitor de -catâri 
c,-în aceasta, mai aproape de fericire decât un milionar. 

467. O! dacă ai putea să arăţi în deajuns meghiobia 
vițiului, ce bine sar vedea, când ai obținut ce ai vrut, 
ce bine. sar vedea că mu ţi-ai găsit socoteala! De ce 
această sălbatecă lăcomie. de a corupe inocenţa, de a-ţi 
face viclimă dintro fiinţă tânără pe care ar fi trebuit 
so protejezi şi pe care prin această primă greșeală, o 
arunci fără scăpare într'o prăpastie de nenorociri, din 

178) E vorba filozotului grec Aristipp din secolul IV înainte de 
Hristos (Xota lui Petitain). Lais a fost o vestilă curtizană în Grecia” 
(sec. IV în. de llr.). -
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care nu va icși decât odată 'cu moartea? Brutalitate, vai 
nitate, prostie, sreșeală şi nimic mai mult. Insăşi această, plăcere nu «e firească; ea vine dela opinia curentă şi dela opinia cea mai josnică, fiindcă e o urmare a disprețului de sine. Cel care se socotește a fi cel din urmă dintre oameni se teme de orice comparație şi vrea să treacă el cel dintâiu: pentru a fi mai puțin vrednic de dispreţ. 
Vedeţi, vă. rog, dacă cei lacomi după această bucată ima-- ginară sunt vreodată tineri, plăcuţi şi vrednici de a îi „Plăcuţi și cari, prin aceasta, ar îi scuzabili că sunt aşa 
de ificili la gust. Nu; cu figura plăcută, cu merite, 
cu sentimente, mu prea ţi-e teamă de experiența iubitei tale. Cu o întemeiată încredere, îi zici: -„Tu cunoşti plă- 

„cerile, mare—a-—face;—inima_mea îți promite _cceace_m'ai cunoscut niciodată”. a 
488 Dar Uh Craiu bătrân, istovit de ticăloşii, scârbos, 
fără delicateţă, fără Tespect, fără niciun fel de onestitate, 
incapabil şi nedemn să placă oricării femei care şlie să deosebească pe oamenii simpatici, crede că va înlocui toate acestea față de o tânără inocentă, învingând prin grabă lipsa de experienţă şi dându-i cea dintâi emoțiune 
a simțurilor. Ultima sa nădejde este să placă prin far- mecul noutăţii; . iată, fără îndoială, motivul secret al 
acestei fanlazii; dar se înșeală: sila pe care o produce 
e tot așa de firească pe cât sunt dorinţele pe cari voia el 
să le excite. Se înşeală şi în nebuna. sa aşteptare. Natura 
îşi cere drepturile ei: orice iată care_se_vinde,-s'a dat mai nainte şi, fiindtă—ă- făcut-o după alegerea ei, ea a şi 
făcut comparația de care el se teme. Cumpără deci o 
plăcere închipuită şi inspiră tot atâta scârbă. | 

459. In ce mă priveşte, oricât m'aş schimba fiind 
bogat, e-un punct asupra căruia nu mă voiu schimba 
niciodată. Dacă nu-mi rămâne nici bune moravuri nici "virtute, îmi va rămânea cel.puţin oarecare gust, oarecare simţ, oarecare delicateţă. Acesta mar opri să-mi chel: - 
„uiesc prosteşte, averea, alergână după himere, să-mi sec 
punga şi vieaţa lăsându-mă să fiu înşelat şi batjocorit de 

i 9
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copii. Dacă aş Îi tânăr, aș căuta plăcerile tinereţei şi do= 
vind să le simt toată voluptatea, nu lc-aş căuta ca om 
bogat. Dacă aş rămânea cum sunt, ar [i altceva: naș 
mărgini cu băgare de seamă la plăcerile vârstei mele, aş 
da urmare gusturilor_pe cari le aş putea mulţumi şi aș 
înnăbuşi pe cele cari mi-ar produce-nuthai chin. Nu-mi 
voiu expune barba mea căruntă râsului batjocoritor al 
letelor tinere; n'aş putea să le văd scârbindu-se de des- 
guslătoarele mele hârjoneli şi pregătindu-şi, pe socoteala 
mea, povestirile cele mai ridicole; maş putea să mi le 
închipuesc descriind mesuteritele plăceri ale maimuţoiului 
bătrân şi răsbunându-se astfel pentrucă le-au îndurat. 
lar dacă niște deprinderi pe cari nu le-aş putea potoli 
mi-ar - schimba în irebuințe vechile mele dorinţe, le-aş 
satisface poate, dar cu ruşine şi ruşinându-mă de mine 
însumi. Aş despărți pasiunea_de_trebuință, m'aş potoli 
cum aş putea mai bine şi maș opri aci: ni mi-aş face 
o ocupaţiunc din slăbiciunea mea şi mai ales maş vrea să 
am decât un singur martor. Vieaţa omenească are şi alte 
plăceri, când acestea lipsesc; alergând zadarnic 'după cele 
ce fug, pierzi şi pe cele cari rămân. Să ne schimbăm 
gusturile cu anii, să nu schimbăm nici vârstele nici ano- 
timpurile: trebue să fii (u-în-toate timpurile şi să nu 
lupți contra natirii; căci aceste Storțări zadarnice isto- 
vese vieaţa şi ne împiedică a ne bucura de ca. 

490. Oamenii din Popor-—nu-se- plictisesc. niciodată, 
căci au vieaţă activă. Petreccrile lor nă Sunt variate, dar 
sunt rare: multe zile de oboseală îi fac să guste cu multă 
plăcere câteva zile de sărbătoare. Trecerea aceasta dela 
'un șir lung de zile de muncă la zile puţine de odihnă dă 
farmec plăcerilor ce pot să guste după starea lor. Neno- 
racirea _celor-bogaţis—e—uritul: în mijlocul atâtor distracţii 
orânduite cu mari cheltuieli, între atâția oameni cari caută 
toți să le placă, uritul îi istoveşte şi-i omoară. Vieaţa lor 
se trece ocolindu-l şi lovindu-se de «el; îi apăsa grozav 
greutatea lui nesuferită. Mai ales femeile, cari nu știu nici 
să se mai ocupe nici să -petreacă,. sunt roase.de urit
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sub numele de aburi). Pentru ele 'urilul acesta devine 
un rău teribil, care le ia câteodată mintea şi în sfârşit 
vieaţa. După mine, mu există soartă mai nenorocită, de cât 
a unei femei dirr Paris, fireşte dacă las la o parte soarta 
mititelului drăguţ care se ţine de ca şi care, lranstormat 
în temeie fără ocupaţie, se depărtează de două ori de 
starea sa, şi pe care vanitatea de a fi- „om norocos” îl 
face să sutere lungimea zilelor celor mai triste pe cari 
le-a cunoscut vreodată o creatură. omenească, 

491 Aşa zisele obligaţii sociale, modele, 'obiceiurile 
ce vin din lux şi din fumurile nobleţei slrâng vicaţa noas- 
tră în cea mai ursuză unitormitate. Plăcerea pe care vrei 
so ai faţă de alţii este pierdută pentru toată lumea: 10 
ai nici pentru ci nici pentru tine 180), Ridicolul, de care 
opinia se teme în loale, e totdeauna lângă ea, o liraniseşte 
și o pedepseşte. Nu e cineva niciodată ridicol de cât 
prin niște forme determinate: cel care știe să-şi schimbe 
situațiile și plăcerile, șterge astăzi impresia de ieri: este 
ca neexisteni în spiritul oamenilor, dar se bucu ră, căci 
este întreg al său în fiecare ceas şi în fiecare lucru, Aş 
păstra. pentru: mine o singură formă: în fiecare situaţie 
nu m'aş ocupa de alta şi aș socoti fiecare zi ca una singură, 
independentă. de ieri şi de mâine. Precum aş îi om din 
popor când aș fi'cu poporul, tot asemenea la ţară aș fi 
țăran, când aş vorbi de agricultură, mar râde săteanul 
de mine. Nu m'aş apuca să-mi zidesc un oraș la țară, 

. 

  

179) Se numea pe.atunci vapeurs (aburi). In sec. XVII şi XVIII 
se -atribuia aburilor loale afecțiunile de nervi posibile şi toate bo- 
le histerice. Rousseau în cartea G-a a confesiunilor: „Aburii sunt 
bolile celor fericiţi: ele au fost şi ale mele” (Nola lui Sallwărk). 

180) A'ofa lui Rousseau. Două femei din lumea cea bună, ca să 
poală zice că petrec foarte mult, să hotărăsc să nu se zulce nicio- 
dată decât la 5 ore de dimineaţă. Pe frigul iernii, servitorii lor stau 
toată noaptea pe stradă ca să le aștepte, păzindu-se cu mare greutate 
ca să nu degere. Intr'o seară, sau mai bine zis într'o Yimincaţă, întră 
dineva în apartamentul în care aceste femei petreceau aşa de bine 
încât mu știau când trec ceasurile. Ce credeţi? crau singure şi dormea 
fiecare pe câte un jeț, De
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„nici nu mi-aş așeza, în fundul unei provincii, Tuileriile 182) 
în faţa apartamentului meu. Mi-aş face o căsuţă ţărănească 

„pe povârnişul unei frumoase coline umbrite, o casă albă 
cu obloane verzi, și măcar că acoperişul de trestie e 
bun în toată vremea, aş vrea mai bine, ca lux, nu ardezia 
cea tristă, ci țigla, pentrucă e mai curată şi mai veselă 
decât trestia, pentrucă aşa sunt acoperite casele în ţara 
mea182) pentrucă aceasta mi-ar aduce puţin aminte de 
vremea fericită a tinereței mele. Aş avea o curte pentru 
păsări şi un coşar cu vaci ca să am lăpturi, cari îmi 
plac foarte mult. Ca grădină, aş avea una de zarzavaturi 
şi-ca parc aş avea o frumoasă grădină cu pomi roditori 
la fel cu. aceea despre care voiu vorbi îndată. Fructele, 
la discrețiunea mosafirilor, war fi: nici numărate nici cu- 
lese de grădinarul meu; m'aș face ca un sgârcit luxos 
care întățişează ochilor nişte mândre spaliere de cari însă 
nici nu îndrăsnești să te atingi. Această mică risipă nu 
amar costa mult, pentrucă mi-aș fi ales azilul în vreo 
provincie depărtată unde oamenii văd bani puţini, pro- 
ducte multe și unde domnește îndestularea și sărăcia. 

| 492. Aci, mi-aş aduna o socielate, mai mult aleasă 
decât numeroasă, de prieteni cari iubesc și înțeleg plă- 
cerea, de femei cari îşi pot părăsi jeţul şi se pot învoi cu 
jocurile câmpeneşti, cari. pot să ia câteodată, în locul 
“suveicei şi cărţilor de joc, undiţa, laţul pentru păsări 
grebla cositorilor şi coşul culegătorilor de struguri. Aci 
ar Îi mitate toate fumurile oraşului; am deveni săteni în 
sat şi ne-am da la nenumărate petreceri diferite pe cari 
le-am alege în fiecare seară pentru o doua zi. Exerciţiul 
şi vieaţa activă ne-ar da un stomac nou și noi gusturi. 
Tioate "ii&ssle noastre ar fi banchete plăcute mai mult 
prin îndestulare decât prin delicateță. Veselia, lucrările 

181) Tuileriile (les Tuileries) era reşedinţa regilor Tranţei în 
Paris, Grădini mari, un palat măraţ și alte clădiri alcătuiau aceasta. 
Ele au existat până în 1871. . 

182) In Geneva. .
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câmpenești, jocurile -nebunatice sunt cei .dintâi bucătari 
din lume și felurile de mâncare luxos așezate sunt ridicole 
„pentru nişte oameni cari au alergat dela răsăritul soarelui. 
Serviciul mar avea nici mai multă ordine decât cleganţă; 
sala de mâncare va fi totdeauna în grădină, într'o luntre, 
sub un arbore; câteodată departe, aproape de un izvor, 
pe iarba verde şi răcoroasă, sub tufe de anini şi de 
aluni, un lung şir de oaspeţi veseli ar purta cântând 
merindele banchetului; iarba ne-ar sluji drept. masă şi 
verdeața drept scaune, țărmul izvorului ar ținea. locul 
butetului; iar desertul 18) ar sta atârnat în pomi. Felurile 
de mâncare fiind date fără rânduială, potta de mâncare 
te-ar scuti -de reguli. Fiecare îngrijindu-se pe față de 
sine, ar socoti firesc ca şi ceilalți să facă tot aşa: din 
această familiaritate prietenească şi moderată ar ieşi, fără 
grosolănie,. fără falsitate, fără silă, o ceartă glumeaţă de 
o sută de ori mai încântătoare decât politeţa, şi mai 
otrivită pentru unirea sufletelor, Nam avea nici o slugă 

SSpărăitoze care să ne spioneze cuvintele, să ne critice, 
“ bombănind, toate mișcările, să ne numere cu lăcomie 
îmbucăturile, să-și facă o plăcere întârziind a ne da de 
băut şi să murmure dacă masa ţine prea mult. Am fi 

„servitorii noştri ca să. fim stăpânii noştri: fiecare ar. fi 
servit de toţi; ceasurile ar trece fără să le numărăm, masă 
ar Îi şi odihna şi ar ţinea cât şi căldura zilei. Dacă-ar 
trece pe lângă noi un ţăran întorcându-se dela muncă, cu 
uneltele la spinare, i-aş înveseli inima prin câteva glume 
binevoitoare, prin câteva pahare .de vin bun, cari l-ar 
iace să-şi ducă mai lesne mizeria; iar eu aş avea şi 
plăcerea de a simţi o emoţiune lăuntrică “şi” dc” aziii- zice 
în ascuns: „Sunt încă om”. 

| 493. Dacă locuitorii ținutului sar aduna la vre-o . 
„serbare câmpenească, aş alerga, între cei dintâi, cu prie- 
-tenii mei. Dacă sar face în vecinătate vre-o nuntă, mai 

183) Desertul: . neologism, de care nu m'am putut lipsi, cerut 
fiind de nevoia descrierii, -. DCI
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binecuvântată la Cer decât cele din oraşe, aş îi desigur 
invitat, fiindcă sar şti că sunt iubitor de petreceri. Aş 
duce acestor oameni de treabă câteva daruri simple ca 
şi ei şi acestea ar mări bucuria serbării; iar cu aş alla, 
în schimbul lor, niște bunuri ce nu se pot preţui, aşa de 
puțin cunoscute de cei deopotrivă cu: mine: sinceritatea 
şi plăcerea-adevărată. Aș sta cu mulțumire în capul mesei 
la prânzul lor; aș cânta cu ei refrenul vreunei vechi TO; 
manţe țărănești şi aș juca în şopronul lor cu mai multă 
bucurie decât la un bal al Operei 184). 

494. „Până aci, îmi veţi zice, totul merge de minune; 
dar vânătoarea? Poţi să fii la țară şi să nu'vânezi?” Inţe- 
leg. Voiam numai să-mi arendez o moșioară şi mă înşelam. 
Mă presupun bogat; îmi trebue deci plăceri exclusive 185), 
plăceri distructive 186). Iată alte chestiuni. Imi trebue moșii, 
păduri, pădurari, cultivatori cari să-mi dea dijmă, onoruri 
scnioriale şi mai ales tămâie şi apă sfinţită 187). 

495. Foarle bine. Dar această proprielate va avea 
vecini cari ţin la drepturile lor şi sunt doritori să răpească 
pe ale altora. Păzitorii noştri se vor certa, ba poate chiar 

“şi stăpânii; de aci meînţelegeri, certuri, uri, cel puţin pro- 
cese... lucru care nu e prea plăcut. Vasalii 185) mei nu vor 
vedea bucuros că grânele lor sunt scoase de iepurii mei şi 

“legumele de mistreți. Neputând să ucidă duşmanul care le 
distruge munca, vor căuta” cel puţin să-l gonească de pe 
câmpul lor: după ce și-au trecut ziua cultivândul, va tre- 
bui să-şi treacă noaptea 'păzindu-l; vor. avea dulăi, tobe, 
trâmbiţe, clopoței şi-mi vor turbura somnul cu toată a- 

  

1841) Adică un bal întrun teatru mare, | | 
185) Plăceri pe cari să doresc a Je avea eu singur, excluzând 

pe alţii dela ele. 
186) Plăceri cari să consume, să distrugă averi. 

_187) Aluzie la obiceiurile din ţările catolice ca, din apa sfin- 
|ită ce se ţine în anume vase la intrarea bisericii, să se dea întâiu 
celor mai ce scamă, | 

188) De şi epoca medievală trecuse de mult, Rousseau zice lot 
vasali spre a înţelege pe ţăranii iobagi.
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ceastă narmalaic. Fă ără să vreau, mă voiu gândi la ne- 
norocirea acestor. bieţi oameni şi nu mă voiu putea. opri 
de a mă găsi vinovat. Dacă aş avea onoarea să fiu prinţ, 
toate acestea nu m'ar impresiona; dar eu, înălţat .de cu- 
rând în ranguri, îmbogăţit de curând, voiu avea inima. 
ceva mai mojică 189). i 

496. Dar nu Sa sfârşit. Bog găția de vânat + va ispiti 
pe vânător; va' trebui să pedepsesc pe braconieri 1%) ; 
voiu avea nevoie de închisori,.de temniceri, de: arcaşi, 
de galere. “Toate. acestea. mi se par destul. de crude. Fe- 
mejle acestor nenorociţi se vor grămădi la poarta mea şi 
mă vor supăra. cu ţipetele lor și va trebui să le gonească 
ori să le lovească. Cei cari nu vor îi vânat fără -voie, dar 
ale căror ţarine vor îi fost prăpădite de vânatul meu, vor 
veni să se plângă şi ei la rândul lor. Unii vor fi pedep- 
siți pentrucă au 'ucis vânatul; alţii vor fi ruinaţi pentrucă 

  

189) In,ediţia Furne se găsește sub acest pasagiu: nota urmă- 
loare. In oceace spune Rousseau despre vânătoare, 'se gândea Ja 
contele de Charolais, a cărui mizerabilă purtare era îndeobşte cu- 
nosculă. Aflând apoi că ofiţerii prinţului de Conti maltratau pe ţă- 
rani, î-a părut rău că na precizat că «e vorba de contele, ca nu 
cumva să se aplice celui de al doilea ceeace el spusese pentr cel 
dintâi, Materia era însă delicată, „Aceleaşi abuzuri domneau pretu- 
lindeni, uncori cu știința marilor proprietari, alteori îără şlirea lor. 

-Voiră unii să facă pe Ducele de Choiseul a crede că! p vorba 
"de dânsul; dar mu izbutiră. 

Salivurt: pune “următoarea notă; Prin aceste păreri despre 
vânătoare voia, Rousseau să dea o lovitură contelui Charolais, făcând 
abstracţie ide relele generale cunoscute. Rousseau povesteşte în Con- . 
fesiunile sale II, 11 cum adeseori a fost martor în «mânăstirea 

„„Montmoreney la asupririle, pe cari le pricinuia bieţilor ţărani pasiunea.” 
pentru vânătoare a acestui senior. Descrieri asemănătoare se află şi 
în povestirile lui Diderot. Crousaz spune în cartea sa 'de educaţie 
apărută în 1722 (IL 465): „Vânătoareaa e un izvor de neînţelegeri 
dintre nobili şi de nedreptate la seniorii cei mai mari, care vui- 
nează pe supușii lor pentru a-şi întreţine vânatul”. CE. mai sus LV 
3 381, unde Emil este îndemnat să vâneze din consideraţii educative. 

190) . Braconier, meologiism: cel ce vâncază pe turiş în locuri 
unde nu are voie să facă această, 

19
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nu l-au atins; ce tristă alternativă! Voiu vedea în toate 
părțile numai nenorociri, voiu auzi numai gemete. Soco- 
tesc că acestea trebue să turbure mult plăcerea de a ucide 
în voie sumă de prepeliţe şi de iepuri, pe cari îi vei avea 

„aproape la picioarele tale. | 
497. Vreţi să despărțiți plăcerile de partea supă- 

rătoare? Inlăturaţi excluziunea. Cu cât le veți lăsa pentru 
toți oamenii, cu atât vă veţi bucura mai bine de ele. Nu 
voiu face deci nimic din câte am. spus până acum; ci, 
fără să-mi schimb gusturile, voiu urma pe acela pe care-l 
cred mai puţin costisitor: îmi voiu aşeza locuința mea 
câmpenească întrun ţinut în care vânătoarea să fie li- 
beră pentru oricine şi unde să pot petrece îără supărare. 
Va îi mai rar vânatul, dar va cere mai multă iscusinţă; 
ca să-l cauţi şi va da mai multă plăcere dacă-l nemerești. 

„Îmi voiu aduce aminte totdeauna cum îi bătea inima tatălui 
meu la sborul celei dintâi potârnichi și ce bucurie 
simțea când găsea iepurele pe care-l căulase toată ziua. 
Da, susţin că, singur cu câinele, purtându-şi pușca, tolba, 
cornul cu prai și mica sa pradă, -el se întorcea, seară, rupt 
de osteneală şi sgâriat de mărăcini, mai mulțumit de ziua 
lui de cât toţi vânătorii voştri de paradă cari merg pe un 
cal bun, urmaţi de 20 de pușci încărcate, cari schimbă 
mereu pușca, trag mereu şi ucid împrejurul lor fără artă, 
fără glorie şi aproape fără să facă un exercițiu. Prin -ur- 
mare plăcerea nu e mai mică şi neajunsurile sunt înlă- turate când n'ai nici țarină de păzit, nici braconieri de 
pedepsit, nici săraci de chinuit. Iată un motiv serios pentru 

” preferența mea. Oricum sar face, nu poţi să chinuești 
la nesfârşit pe oameni, fără să simți și oarecare mâhnire; 

“iar necontenitele blesteme ale poporului fac, mai curând 
sau mai târziu, ca vânatul să ți se pară amar. 

498. Incă odată: plăcerile exclusive sunt moartea plă- 
ceri. Adevăratele petreceri sunt cele pe cari 18 împărtă = 

şeşti cu poporul; dacă vrei să le ai numai pentru tine 
Singur, nu le mai ai deloc. Dacă am înconjurat cu ziduri 
parcul meu și dacă mă găsesc ca într'o tristă închisoare,
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am cheltuit bani ca să mă lipsesc de plăcerea preumblării; 
sunt deci silit so caut mai daparte.. Demonul proprie- 
tății otrăveşte tot ce atinge. Bogatul vrea să fie peste tot 
stăpân şi se simte bine numai acolo tunde nu se află; e 
silit deci să fugă totdeauna de «el însuşi. În ce mă pri- 
veşte, voiu face, în chestia aceasta, în bogăţia mea ceeace 
am făcut în sărăcie.Mai. bogat acum prin 'averea altora 
decât aș putea vreodată să fiu prin a mea, mă fac stăpân 
pe tot ce-mi vine la socoteală în vecinătate. Nu există 
cuceritor mai hotărît decât mine; răpesc chiar,dela prinți; 
mă simt bine pe toate câmpurile deschise cari îmi plac; . 
le dau nume; îmi tac dintrunul parcul, :din âltul terasa şi 
iată-mă stăpân. Deatunci mă plimb fără grijă şi viu a- 
desea pentru ca să-mi păzese posesiunea. Umblând: în- 

„coace şi încolo, mă folosesc cât vreau de pământ și nu mă 
va convinge nimeni că titularul acestui tond191) folo- 
seşte mai mult din banii pe cari îi produce decât folo- 
sesc eu din suprafaţa terenului. Dacă ar .vrea cineva să-mi 
închidă drumul prin şanţuri, prin garduri, nu-mi pasă: 
îmi iau parcul la spinare şi mă duc să-l aşez aiurea, căci 
locuri. sunt destule. Astfel voiu putea multă vreme să je-" 
fuesc pe vecinii mei până să ajung a nu mai găsi adă-: 
post 192). a | E 

499. Iată o încercare a adevăratului gust în alegerea 
petrecerilor plăcute. In felul acesta poți, în adevăr, să te 

„bucuri de ele. Restul e numai iluziune, himeră, vahitate 
prostească. Cine se va depărta de aceste regulc, oricât 
de bogat ar putea să fie, îşi va mânca prosteşte aurul cu 
scârbă şi nu va cunoaşte niciodată prețul vieţii. ! 

„500. Fără îndoială, îmi veţi observa că asemeriea 
petreceri: sunt la îndemâna tuturor şi Vai nevoie să fii 
bogat pentru ca să profiţi da ele. Tocmai la aceasta, 
vream să ajung. Simţi plăcerea când vrei s'o simţi, numai 

“opinia lumii face ca -totul să fie greu şi goneşte ferici- 

191) Fond? proprietate, 

192) Vezi Cartea III, $ 138. 

)
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rea din naintea noastră. E de o sută de ori mai uşor să fii 
decât să pari fericit. Omul de gust şi'cu adevărat iubitor 
de petrecere mare ce face cu bogăţia: îi ajunge să fie liber 
şi stăpân pe sine. Cine e sănătos şi are strictul necesar, 
dacă poale să gonească toate influenţele opiniei curentă; 
este destul de bogat. Aceasta este aurea mediocritas a lui 
Horaţiu 1%). Voi care aveţi grămezi de aur, căutaţi altă 
întrebuințare pentru averea voastră, căci în privinţa plă- 
ccrii nu e bună de nimic. Emil nu va ști aceste Jucruri 
mai bine” decât mine, dar, având inima mai curată şi 
mai sănătoasă, le va simţi şi mai bine şi toate observa- 
|iile sale asupra lumii îi vor întări aceste convingeri. 

501. Petrecându-ne astfel timpul, căutăm necontenit 
pe Sofia şi m'o găsim. Era necesar să nu se găsească 
așa de repede şi am şi căutat-o locmai unde cram foarte 
sigur că nu se va găsi. , 5 

502. In sfârşit, momentul se apropie. E tipul s'o 
căutăm cu adevărat, ca nu,cumva să afle cl-'una p2 care 
so creadă că este ca şi să nu-şi cunoască prea târziu 
greşeala. Adio deci, Paris, oraș vestit, oraș al sgomotu- 
lui, al fumului şi al noroiului, în care femeile nu mai cred 
în cinste şi bărbaţii în virtute! Adio, Paris! Căutăm a- 
morul, fericirea, inocenţa: mu vom îi niciodată destul de 
departe de tine 19). 

— ———— 

193) Horaţiu (Ode, II, 10, 5,) vorbește despre o slare de 
mijloc care dă fericirea omului. Cuvântul a trecut în proverb: uneori 
se înţelege aşa; alteori i fe dă tun sens batjocorilor, 

191) Wofa lui Salwărk. Este obiceiul, dela Raumer încoace, de 
a se consideraa „Emil” ca isprăvi aici Şi de a trece 'cu totul 
peste .cartea V-a ca fiind un apendice care-i puţin în legătură cu 
subiectul şi care tratează despre educaţiia feminină. Deși partea 
acestei cărţi care poartă titlul „Sofia” este numai un fel de episod, 

„cu $ 172 Rousseau reia firul întrerupt și vorbește cu mult mai mult? 
despre Emil Accât despre Sofia, ba chiâr ultimele părți ale cărţii a 
V-a, ca digresiunea, despre călătorii, nu au micio legătură cu Sofia, : 
Nici Vinet nu știe nimic despre cartea a V-a, când face analiza 
extinsă asupra celor patru, şi cu loale acestea Rousseau a, consacrat 
cel mai mare interes scrierii cărții a Va. Legătura dintre cartea
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a V-a şi cele precedente devine evidentă, dacă presupunem că Rous- 
seau nu vorbeşte de omul izolat, ci de educația întregii omeniră, 
Dacă tocmai de aceea povestirea sa începe cu nașterea, ca vrea 
să ne conducă până. la punctul de unde începe asigurarea con- 
tinuității speciei. Pe lângă aceasta, discuţia care începe cu $.311 » 
este tot aşa de .imporlantă ca şi oricare alt pasagiu din primele 
patru cărţi. Formey amintește la cuvintele finale din cartea IV-a - 
de un pasagiu din prima satiră a lui Boileau! „Porneşte împeluos 
cu mânia în priviri şi în inimă, și rosteşte cu turbare pl său 'aspru 
rămas bun”, . . 

De oarece am socotit că traducătorul german are dreptată, 
am dat cititorului român şi cartea Va. Ă „.



CARTEA V-a



CUPRINSUL 

Vârsta bărbăţiei. Emil e bărbat, îi lrebue o soţie (1—2). Po- 

triviri şi deosebiri între cele două sexe; onestitalea femeii (3—19). 

Femeia nu numai trebue să fie onestă, dar să şi pară asitel (20). 

Indatoririle speciale ale femeilor întemeiate pe cerințe ale naturii 

(21—24). Femeia trebue să primească educație specială (25-—29).* 

Consideraţii generale despre această educaţie (30—63), Cântul, danţul 

şi artele plăcule (G1—66). Să aibă fetele profesorii sau profesoare? 

(67—69). Educaţia gustului şi educaţia, morală .(70—73). Religiunea 

(71—88). Cultura spiritului şi a raţiunii (89—108). Mama de familie 

şi femeia de luine (109—110). Educaţia fetelor în mânăstiri (111— 

113). Vieaţa fetelor linere în oraşele mari şi în provinciile retrase 

(114—115). Rolul femeii în diferite limpuri şi ţări (116—118). Cultul 

virluții în educaţia femeilor (119—122). Educaţia Sofiei; condiţiile 

ci familiale şi însușirile ei personale ca fizic şi moral; instrucţia po 

a dobândil; educaţia religioasă, şi morală; pregătirea pentru vicața 

ci de societate .(123—145). Pregătirea 'ei pentru căsătorie (146—157). 
„O fiinţă reală a inspirat portrelul Sofiei (158). Sofia în tsocietata 

(159—161). Sofia înamorată, de eroul unei povestiri (162—171). Con- 
sideraţii generale asupra căsătoriei în raport cu aşezămintele sociala 

și cu prejudecățile societăţii; alegerea “sajiai; calităţi. ce i se cer 

(172—187). Emil: părăseşte Parisul pentru a-și căuta soție (188). 

Diferitele feluri de călătorii; călătoria pe jos (189—198), Emil în 

casa Soiiei (199—203). Primele simpatii (201—920),, [Emil se uşează 

în orașul învecinat (221—222). Caracterizarea lui Emil la 20 de 

ani (223). In amândoi pasiunea se desvollă; raporlurile cu fa- 

V
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milia Sofiei; discuţii despre posibilitatea căsătoriei între Emil şi Sofia (224—238). Tinerii ca viitori logodnici; amorul și gelozia; considerațiunea unuia îaţă de celălalt; “compălimirea față de ne- norociți (239—338)., Emil pleacă în călătorie (339—343). Despre călătorii (346—375). Principiile organizării. statelor şi ale raporturilor între state (376—4411). Cum folosese călătoriile pentru a putea: studia popoarele şi datoriile celățeneşii (442—470).: Intoarcerea lui Emil lângă Sofia; căsătoria; cuvântări despre purtarea soţilor; Emil va - fi părinte (471—497), - " 

2



1. Iată-ne ajunşi la cel. din urmă act al linereţii, dar nu suntem încă la desnodământ. 
2. Nu e bine ca omul să fie singur. Emil este om; i-am făgăduit o tovarăşă; trebue să i-o dăm. Această tovarășă este Sofia. Unde se va fi adăpostind ea? Unde o vom găsi? Ca s'o găsim, trebue so cunoaştem. Să vedem întâi ce este ea; vom judeca mai bine despre 1o- curile unde se găseşte, iar când o vom fi găsit, nu va îi nici atunci totul gata. „Petrucă tânărul nostru gentilom, zice Locke, este gata să se însoare, e timpul să-l lăsăm lângă iubita lui”. Şi. cu aceste cuvinte el își sfârșește lucrarea 1). Eu, care n'am onoarea să cresc un gentilom, mă. voiu păzi să imitez pe Locke în privinţa aceasta. 

SOFIA SAU FEMEIA 
3. Sotia trebue să fie femeie precum Emil este bărbat, adică trebue să aibă tot ce se polrivește constituţiunii speciei și sexului său, pentru a-şi împlini chemarea în ordinea fizică și morală. Să începem deci examinând po- trivirile și deosebirile între sexul ei și al nostru. 
4. In to ceeace nu se raportă la sex, femeia este ca şi bărbatul: are aceleași organe, aceleași trebuințe, aceleaşi facultăţi; maşina este construită în același tel, părţile 

  

1) În traducerea română de G. Coşbuc, e _$ 216 din Caritea lui Locke (partea II), p
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sunt aceleaşi, mişcările amândurora şi figura lor seamănă; 
_din orice. punct de privire i-ai considera, nu e deosebire 
decât dela mai mult la mai puţin?). 

5. In tol ce se ţine de sex, femeia şi bărbatul au 
pretutindeni asemănări şi pretulindeni deosebiri. Greutatea 
comparaţiunii vine din pricina greutăţii de a determina, 
în constituţia lor, ce este în adevăr al sexului și ce nu 

“este. Prin anatomia comparată, şi chiar numai prin 0b- 
servaţie, găsim înlre ci deosebiri generale cari par că 
nu ţin de sex, dar ţin totuşi prin niște legături pe cari 
nu Suntem în stare să le vedem. Nu -șlim până unde 
pot: să se întindă aceste legăluri, dar un lucru ştim cu 
siguranță: că tot ce au comun este al speciei și tot ce au 
deosebit este al sexului. Din acest îndoit punct de vedere 
găsim între ci aşa de multe asemănări şi așa de multe: 
deosebiri, încât este poate unu din minunile naturii cum 
a pulut face două fiinţe aşa de asemănătoare, dându- le o 
consliluţie așa. de diferită. . 

6. Aceste asemănări şi “aceste deosebiri îrebue să in- 
[luențeze asupra moralului; e un lucru ce se înţelege de 
sine, e conforu cu experienţa şi arală zădărnicia discuţiilor 
despre preferenţa sau egalitatea sexelor. Fiecare din ele 
își urmează drumul spre destinaţia ce a primit dela natură 

2) Salwirk pune aici notă următoare: 
„D-na de Râmusat judeca toată această parle a cărţii lui -Rous- 

scau cu severilate; însă just. Rousseau s'a crezul . indreptățit de a 
"desmoșteni pe femei de orice participare serioasă la vieața activă. 
Fireşte că epoca lui Ludovic al XV-lea nu era potrivilă ca să dea 
naştere la o judecată justă în asemenea chestiuni”, 

Câteva lămuriri despre această scriitoare (după „Diclionnaire 
pedagogique” de Buisson). D-na de Râmusat (1180— 1821)-a cu- 
nosculă în literatura franceză prin Memoriile sa'e, iar în literatură 
pedagogică prin cartea Incercare asupra educației femeilor (Essai 
sur l'educaliow des femmes), apărută în 1824. Ea sozoteşie că nu 
e niciun motiv ca să fie tratată femeia anai pulin serios rlecât băr- 
batul. Femeia nu e numai o fiinţă simţitoare, ci şi o fiinţă cu ra- 
țiune, călăuza ei este conștiința şi mobilul.e dorința de a se .per- 
fecţiona. Ea trebue să fie instruită şi pregătilă pentru vicaţă, căci 
destinul ci nu este independent de vicaţa politică a țării. 

*
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şi pertecţiunea fiecăruia nu se găsește în asemănarea “mai 
mare cu celălalt. In ce au comun, sunt egale: în ce au 
deosebit, nu se pot compara. O femeie pertectă şi un 
bărbat pertect nu trebue” să! se asemene în spirit, cum 
nu Sc aseamănă în ligură; iar perfecțiunea nu e suscep- 
libilă de mai mult şi de mai puţin: - 

7. In unirea sexelor, fiecare contribue deopotrivă lu 
obiectul comun, dar nu în același fel. Din această diver 

>. Sitate sc naşte deosebire însemnată între raporturile mo- 
Tale ale unuia şi ale altuia. Unul_trebue-să-tie-ncetiv-gt”” puternic, altul pasiv şi slab; € ncapărat-irebuiiitios ca e unul să voiască şi să” poatăy 6. îndestulător ca celălalt 
să reziste puţin. | a 

8. Acest principiu fiind stabilit, urmează că femeia 
este făcută anume ca să placă bărbatului. Nu_e tot aşa 
de necesar ca bărbâtul să placă la. rândul lui: meritul îi 
stă: în putere, place pentrucă «e puternic. Recunosc că a- -Ceasta nu este legea amorului; dar este legea naturii, an- terioară chiar amorului. i 

9. Dacă femeia este făcută ca Să “atragă şi să fie 
subjugată, ea trebue să se facă plăcută bărbatului în loc 
de a-l provoca. Violenţa stă în farmecele ei, prin ele îl 
sileşte să-și adune puterea şi să o folosească. -Meşteşugul 
cel mai sigur de a însulleți această forță este so facă 
necesară prin rezistenţă, „Atunci amorul-propriu se unește 
cu dorința şi unul are triumiul. pentru o victorie -pe care 
„cealaltă l-a făcut s'o dobândească. De aci se naște atacul ŞI apărarea, îndrăsneala unui sex şi sfiiciunea celuilalt, în fine, modestia şi rușinarea, armele date de natură celui 
"slab ca să -robească pe. cel. puternic. - 

A 10. Cum am putea gândi că natura ar fi dat ace- 
leaşi însușiri. şi unora și altora şi că cel în care se naşte întâi dorința are să fie şi cel dintâi care so arate? Ar Ti o ciudată depravaţie a judecății! Faptul având urmări 
aşa de deosebite pentru cele două sexe, este oare firesc 
ca ele să aibă aceeași. îndrăsneală pentru a-l îndeplini?
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Nu vedeţi că, faţă de marea inegalitat. în tovărăşia lor3), 
dacă pudoarea mar impune unuia moderaţiunea pe care 
natura o impune -celuilalt, ar pezulta ruina amândurora 
şi neamul omenesc ar pieri tocmai prin mijloacele ce i 
S'au dat pentru conservarea lui? Dacă ar exista pe pământ 
vreun ținut în care filozofia să fi introdus acest obiceiu 
şi dacă aceasta Sar întâmpla mai ales în ţările calde, unde 
se nasc mai multe -femei decât bărbaţi, vă închipuiţi că 
femeile, cu înlesnirea ce au de a aţâţa simţurile bărbaţilor 
şi de a putea să .deştepte chiar ultimele rămășițe ale 
unei puleri aproape stinse, femeile — zic — ar tiranisi 
pe bărbaţi, i-ar face pe toţi victimele lor şi sar duce, ne- 
norociţii, la moarte, fără să se poată apăra. 

"11. E adevărat că femelele animalelor nu au pu- 
doare; dar. ce urmează, de aci? Au cele, ca femeile, ace- 
leaşi dorinţe nelimitate, cărora tocmai această pudoare 
le pune îrâu? La ele, dorința vine numai odată cu tre- 
buinţa; îndată ce trebuirița a fost satistăcută, dorința înce- 
tează. Ele nu mai resping 'pe bărbăluș+) 'ca pretăcăto- 
rie, 5) dar îl resping cu tot dinadinsul. Ele fac tocmai din 
potrivă de ce făcea fata lui August6): nu mai primesc 
călători când corabia e plină. Chiar când sunt libere, 
epoca lor de bunăvoință este scurtă şi trece repede: în- 
stinctul le mână şi instinctul le oprește. Ce ar înlocui a- 
cest instinct negativ la femeile noastre, dacă le-aţi lua pu- 

  

3) Cuvântul nu € cel propriu; dar nici autorul nu l-a putut 
întrebuința pe cel propriu, ci a pus vorba „misc commune” (ceeace 
se pune la mijloc întro lovărășie, firește nu în sens bănesc), 

H) „Bărbătuș” se zice despre partea bărbătească numai” la 
unele animale şi cu deosebire la păsări; aci i-am dat un înțeles mai 
larg, neavând alt termen propriu în românește, - 

5) Nola autorului. Am observat că refuzul prefăcut şi destinat 
mai mult să excite este comun mai la toate femeile, chiar şi la 
animale, Aceasta o fac chiar când sunt foarte dispuse să cedeze 
Numai cine ma observat mişcările lor, mă va contrazice. 

6) Se ştie că Iulia, fiica lui Oclavian August, a avut o pur 
lare foarte ruşinoasă. De accea a şi fost cu cruzime pedepsită de 
tatăl ei. Vezi Cartea IV, Ş Ii.
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doarea? A aştepta 'ca ele să nu mai aibă nevoie de bărbaţi, ar fi să aștepți ca ei să nu mai fie buni de nimic. Ă 
12. Creatorul a voit să cinstească, în toate, neamul 

omenesc). Dând omului porniri__memăsurate, îi dă şi legea care le pune în rânduială, ca să fie liber”şi să-şi * 
poată comanda sieşi. Dând bărbatului pasiuni nepoto- liţe, uneşte cu ele răţiunea care le: stăpâneşte; dând te- 
meii dorințe fără hotar, îi dă pudoarea ca să şi le reţină. 
Mai mult: adaogă și o răsplată prezentă pentru buna în- 

* trebuințare a facultăţilor sale, adică gustul pentru: lucru- 
„rile cinsite pe care îl dobândește omul când îşi face 'din 
ele regula” purtării sale. Mi se pare că acestea înlocuese 
îndeajuns instinctul animalelor. a. 

13. Deei,: ori că femela omului impărtăşește ori că. 
nu împărtășește dorințele bărbatului, ori: că vrea ori că nu vrea să -le satisfacă, ea îl respinge. şi_se apără _ot- 
deauna, dar nu totdeauna cu acceași-torță,= deci nu cu acelaşi succes. Pentru ca acela cape/ atacă să fie victorios, 
trebue ca partea atacată să perfnită sau să poruncească 
aceasta, căci ea are mijloace fsfusite pentru a sili pe a- 
gresor să “întrebuințeze forța. Cel mai liber şi cel mai 
dulce act nu admile violenţă reală, căci se opun şi natura. 
Şi rațiunea: natura, pentrucă ea a dat celui mai slab atâta 
putere ca să reziste când îi place; raţiunea, pentrucă o 
violență reală este nu numai cea mai. brutală faptă, dar 
şi cea mai protivnică scopului. In acest: caz bărbatul ar 
declara războiu tovarăşei sale și ar îndreptăţi-o să-și a- 
pere persoana și libertatea chiar în contra vieții adversa- rului; apoi femeia singură își poate da seama de starea. 
în care se găseşte și niciun copil mar. avea tată, dacă 
orice bărbat ar pulea să răpească drepturile acestuia. 

14. lată deci o a treia urmare a Constituţiei sexelor: 
„cel mai puternic este stăpân în aparență_şi depinde în 
realitate de cel mai slab. Aceasta sa întâmplă nu din pri- 
cina unei deprinderi ușuratice de aparent respect, nic! 
“din generozitatea mândră a protectorului, ci printr'o lege 

  

7) Sallwărk trimite la $ 257, Cartea IV. ă ș 

y
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nestrămulală a naturii; în adevăr, femeia, având mai 
mult uşurinţă să aţâţe dorinţele decât bărbatul să le sa- 
tisfacă, îl ţine în puterea! ei și el e silit, la rândul lui, să 
caute a-i plăcea, pentru ca ea să consimţă a-l lăsa să fie 
cel mai tare: Astfel, ceeace e mai preţios pentru bărbat 
înizbânda sa este că se îndoiește dacă .slăbiciunea a cedat . 
forței sau dacă voinţa s'a supus, iar şiretenia obișnuită a 
emeii este să lase totdeauna această îndoială între. ea şi 

|. Spiritul femeilor se potriveşte de minune, în aceasta, 
cu constituţia lor: în loc să roşească de slăbiciunea lor, 

„îşi tac o glorie; muşchii lor delicaţi nau rezistență; se 
prefac că nu pot să ridice nici cele mai uşoare greutăţi; 
le-ar îi chiar ruşine să fie puternice. Pentruce? Nu numai 
pentru a se arăta delicate, ci ca o precanţiune mai iscu- 
sită: ca să-şi pregătească pentru mai târziu scuza şi drep- 
tul de a ti slabe la trebuinţă. 

15. Cunoştinţele dobândite de viţi iile noastre au schim- 
bat mult vechile opiniuni în privinţa aceasta. Nu se mai 
vorbeşte de violenţe de. când cle sunt așa de puțin. tre- 
buincioase şi de când bărbaţii nn mai cred în ele3). In 
vechea antichitate greacă şi ebraică ele erau foarte co- 
munc, pentrucă aceste opiniuni se găsesc în simplicitatea 
primitivă şi numai experienţa libertinagiului a putut să le 
desrădăcineze. Dacă, în timpul nostru, se citează mai pu- 
ține acte de violenţă, desigur pricina nu e că au devenil 
oamenii mai potoliţi, dar acum sunt mai puțin creduli și o 
plângere care altădată ar fi convins. niște oameni simpli, 
în zilele noastre ar face pz cei batjocoritori să râdă; dea- 
ceea e mai cuminte să taci. In Deuleronom?)- e o lege 
care pedepseşte şi pe o fată care a păcăluit şi pe sedu- 
cător, dacă păcatul sa îndeplinil în oraș; dacă Sau pe- 

. 

  

S) Nota aulorului. Cp putinţă este ca într'o disproporție de 
vârstă şi de forță să exisle o violență reală; dar vorbesc aci de 
starea relativă a sexelor după rânduială naturii și de aceea con- 
sider pe amândouă în raporturile obișnuite. | 

9) “Deuteronom, una din cărțile vechiului 'Testamenl, Pasagiul 
la care se raportă "Rousseau, se găseşte în această carle, XXII-V, 
23—27,
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trecut lucrurile la câmp, pedepseşte numai pe bărbat: 
„căci, zice legea, fala a sirigal, dar n'a fosl auzită”. A- 
ceastă blândă interpretare învață pe fete să nu se lase 
înşelate în locurile frecventate. 

16. Efectul acestor deosebiri de păreri în privinţa - 
moravurilor este bine simţit. De uci sa născut galante- 
ria10) modernă. Bărbaţii, socotind că plăcerile lor de- 
pind mai ales de voinţa celuilalt sex mai mult decât îşi 

„ închipuiau ei, au captivat această voință prin o sumă de 
foloase pentru cari au primit destul de bună plată. 
„17. lată cum, vorbind! de lizic, ajungem pe nesim- 

țite la moral şi cum, din unirea grosolană a sexelor, ies, . 
puţin câte puţin, cele mai plăcute legi ale amorului. Su- 
perioritatea femeilor nu vine din pricină că au vrul-o 
bărbaţii, ci” pentrucă așa poruncește natura. .O “aveau 
inainte de a se părea că o au. Acelaşi Hercule, care a 
putut silui pe cele cincizeci de fete ale lui Thespius, 
tu totuși silit să toarcă pentru Omphala 11) iar puternicul 
Samson nu era mai puternic decât Dalila 22). | 

Stăpânirea e a femeilor şi ni poale să le-o ia ni- 
meni, chiar dacă ele ar abuza. Dacă ar îi fost cu putinţă 
so piardă vreodată, ar fi pierdut-o de mult. 

  

10) Galantena: politeţă exagerală faţă de femei. 
11) Zlercule sau Heracles, erou din Mitologia greacă, despre 

care au circulat multe şi felurite Jegende. Intre acestea sunt şi 
cele două la cari se raporlă aci Rousseau, *Scăpând pe Tespieni «de 
un leu, care le prăpădea lurmele, a sedus pe cele 50 de „fete ale Regelui Tespius, cari toate au născut câte un fiu. — Omphala, o regină sdin Lydia a avut în serviciul ei. pe Hercule timp de trei ani şi l-a pus, între altele, să-i loarcă, Acest fapt se citează ges de uutori ca să arate puterea de Slăpânire a femeilor faţă 'de bărbaţi. 

12) Legenda lui Samson şi a Dalilei este şi mai cunosculă. Se găseşte în Biblie, la povestea vieţii lui Samson. De ea sa servit 
Eminescu în ,;Scrisoarea” a V-a, o saliră contra femeilor: 

Biblia ne povesteşte de Samson cum că muierea, * 
Când dormea, liăindu-i părul, i-a răpil toată puterea, 
De l-au prins apoi dușmanii, l-au legal și i-au scos 'ochii, 

Se ştie că puterea lui Samson sta în câteva lire de păr sin 
creștetul capului, 

.
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18. In, privința scopului sexual nu este micio ase= 
mănare între sexe. Bărbatul e bărbat numai în anume 
momente, dar femeia e femelă în toată vieaţa ci sau cel 
puțin în tot timpul tinereţii; totul o chiamă la îndalo- 

„irile sexului ei şi are nevoie de o constituție potrivită 

a 

pentru ca să-şi îndeplinească bine funcțiunile. Cât e în- 
sărcinată, trebue s'o economisteşti; cât e lehuză, trebue 
să se odihnească: îi trebue o vieaţă liniștită Şi sedentară ca 
să-şi alăpteze copiii; ca să-i crească, îi trebue răbdare şi 
blândeţe, o stăruinţă şi o iubire pe care nimic nu o în- 
vinge. Ea este legătura între copii şi tată; numai ea îl 
face să-i iubească şi-i dă încrederea ca, să-i numească 
ai lui. Câtă duioşie şi câtă grijă e necesară ca să 
păstreze unirea în familje!-An siârşit, toate acestea mu 
trebue să fie niște virtuţi, ci niște sentimente plăcute, 
căci fără cele neamul omenesc sar fi stins de mull. 

19. Sceveritatea îndatoririlor celor două sexe nu. este 
şi nu poate fi aceeași. Când femeia se plânge în pri- 
-vinţa aceasta de inegalitatea care o nedreptăţeşte ' față 
de bărbat, mare cuvânt: inegalitatea aceasta nu e instituţie 
omenească, adică nu e opera prejudecăţii, ci a raţiunii, 
căci sexul care a primit dela Natură misiunea de a păstra 
copiii, acela trebue să răspundă iață de celălalt. Fără 
îndoială, nu ce îngăduit nimănui să-şi calce cuvântul, 
şi orice soț necrediticios. care lipseşte pe soția sa de sin- 
gurul prețâl îndatoririlor strașnice ale sexului ci, este 
un om nedrept şi barbar; dar femeia necredincioasăi 
face și mai mult, ea distruge familia şi rupe: toate legă- . 
turile fireşti. Dând bărbatului copii cari nu sunt ai luă, 
îi trădează şi pe unul şi pe altii, 'uneşte perfidia cu ne- 
credinţa. După aceasta, poale să vie orice desordine şi 
orice crimă. Nu se poate închipui pe lume o situație mai 
groaznică, de cât -a unui nenorocit tată care, fără în- 
credere în nevasta sa, nu poate asculta cele mai dulci 
porniri ale inimii, care — îmbrăţişându-și copilul — se 
teme să nu îmbrăţişeze copilul altuia, dovada 'ruşinii 
sale şi răpitorul bunurilor adevăraţilor lui copii. In acest 
caz familia /levine o societate de duşmani ascunși, pe 
1
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care o femeie vinovată îi “înarmează, :unul 'în contra 
celorlalți, silindu-i a se pretace că se iubesc. 

20. Prin urmare, nu e destul ca femeia să fiec credin- 
cioasă, trebue să fie socotită aşa de bărbatul ci, de nea- 
muri şi de toată lumea; trebue să fie modestă, băgătoare 
de seamă, rezervată, şi să Tntfăfişeze şi pentru alții ea 
şi “pentiu propria-i conștiință, chezăşia virtuţii sale. In 

„Tine, dacă e mecesar ca un tată să-şi iubească copiii, e 
necesar să stimeze pe mama lor. Pentru aceste motive, şi 
aparenţa se consideră între îndatoririle femeilor, şi repu- 
tația de care se bucură în societate le este tot aşa de 
trebuincioasă ca . însăşi nevinovăția. 

De'aceea se cere cu deosebire femeilor cea mai mare 
băgare de seamă în privința purtărilor, în privința întă- 
țişării şi în privința deprinderilor: „A susținca în mod vag 
că cele două sexe sunt egale și au aceleaşi îndatoriri, 

“însemnează a te pierde în declamaţiuni zadarnice, în- 
semnează a nu spune nimic, dacă nu poți răspunde la cele 
ce zisei mai nainte, | ” | 

21. Ce fel de temeiu poat: să aibă un raţionament 
care răspunde la legi generale bine dovedite prin câteva 
excepțiuni? Ziceţi că femeile nu fac totdeauna „Copii. 
Nu, dar aceasta este menirea lor. Ce, fiindcă se găsesc 
pe pământ o sută de orașe mari în cari' femeile trăiesc. 
în destrăbălare şi fac copii puţini, pretindeţi că starea! 
naturală a femeilor seste să facă puţini copii? Dar ce:ar a- 
junge oraşele voastre, dacă satele depărtate, unde femeile 
trăiesc mai simplu și mai cinstit, ar repara stârpiciunea 
cocoanelor? Sunt provincii und femeile cari au avut 

„numai 4-5 copii sunt socotite că au avut puţini 13). In 
sfârşit, nu ne pasă dacă cutare sau cutare femeie face ori 

, 

13. Nota autorului. Fără aceasta, negreşit că specia ar pieri 
Ca să se conserve, ar trebui, spre compensație, ca fiecare femeie să aibă cam 1 copii, căci din cei ce se nase mor aproape jumă- tate şi lrebue să mai rămână doi ca să reprezinte pe cei doi părinți. Credeji că orașele au să vă dea această populaţie? 

Sallwiirk trimite la $ 56, Cartea 1,
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nu copii. Menirea femeii nu este să fie mamă? Și nu trebue 
a natura şi moravurile: să aibă nişte legi generale în, pri- 

vinţa aceasta? 
22. Chiar dacă ar [i între sarcini intervale aşa de 

lungi cum le: socotiți, se va schimba oare o femeie în 
mod brusc şi alternaliv, așa ca să trăiască fără primejdie? 
Fi-va ea astăzi doică şi mâine soldat? Işi va schimba 
oare ea temperamentul şi gusturile, cum își “schimbă: 
coloarea cameleonul? Va trece ca deodată din pacea 0- 
dăii şi a grijilor casnice la asprimea aerului, la munci, 
la oboseli, la primejdiile războiului? Fi-va ca aci fri- 
coasă, 1+) aci curajoasă, aci delicată şi aci robustă? Dacă 
tinerii crescuţi în Paris duc greu meșteșugul armelor, 
oare nişte femei cari mau înfruntat niciodată căldura soa- 
relui şi greutăţile marşurilor, vor putea să le îndure 
după cincizeci de ani de viață sedentară? Lua-vor ele 
aceste meserii în vârsta când bărbaţii o părăsesc? 

Ă 23. Sunt ținuturi în cari femeile mase aproape fără 
dureri şi-şi hrănesc copiii aproape fără grijă. Aşa este; 
dar în acele ţinuturi bărbaţii 'umblă, în toată vremea, 
pe jumătate goi, ucid în luptă fiare sălbatice, duc o luntre 
a o raniţă, aleargă după vânat la 7—800 de leghe, 15) 

"dorm afară pe pământul gol, îndură oboseli neînchipuite 
și pot răbda de foame mai multe zile. Când femeile de- 

- vin robuste, bărbaţii devin și mai robuşti; când bărbaţii 
se moleşesc, femeile se moleşesc şi mai “mult. Dacă se 
schimbă cei doi termeni, diferența rămâne aceeaşi. 

24. Platon, în „Republica” sa, dă femeilor aceleaşi 
exerciţii ca bărbaţilor 16). E foarte natural; căci, scoțând 

  

14) Timiditatea femeilor este un instinct dela natură împotriva 
îndoitei primejdii din timpul cât sunt însăreinale. (Nola autorului). 

"15) Zeghe, măsură de lungime pentru drumuri. Valoarea ci 
e foarta variabilă. Pentru înţelesul frazei de aci nu e nevoiea o 
preciza. Insemnează aci mai mult: distanță foarle mare. 

16) In adevăr, în Cartea V din scrierea sa, €| zice că 
femeile itrebue să facă aceleași servicii ca şi bărbaţii şi ideci vă 
primească! aceeaşi educaţie: să înveţe ca şi ei muzica şi gimnastica, 
-să se deprindă cu meșteșugul războiului.
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din statul său familiile particulare şi neștiind ce să facă 
cu femeile, a fost silit să le facă bărbaţi. Acest mare geniu 
combinase şi: prevăzuse totul, prevenea obiecțiuni pe cari 
poate nu i le făcuse nimeni; dar a răspuns rău la obiec- 
tiunea care i se face. Nu vorbese de acea pretinsă comu- 
nitate a femeilor, de care îl învinuese mulţi, fiindcă mu 

“l-au citit,17) vorbesc de promiscuitatea 18) civilă care u- 
mestecă peste tot cele două sexe în aceleaşi ocupaţiuni, 
în aceleaşi lucrări, şi din care pot ieși cele mai neiertate 
neorânduieli: Vorbesc de această jertfire a celor mai dulci 
sentimente în folosul unuia artiticial și care există numai 
„pri celdlalte. Poţi oare forma o convențiune fără să ai o 
legătură firească? Poţi avea iubire către stat fără s'o în- 
temeiezi: pe iubirea pentru cei deaproape de tine? Oare 
patria, familia cea mare, nu se întemeiăză pe familie, pa- 
tria cea mică? Oare bunul cetățean nu se formează. din 
cel ce e bun fiu, bun soţ, bun părinte? 

„25. Indată ce sa demonstrat că bărbatul şi femeia 
nu alu şi nu pot să aibă aceeaşi constituție, nici acelaşi ca- 
racter şi temperament, urmează că nu trebue să aibă mici 
aceeaşi educaţie. Urmând îndrumările naturii, trebue să 
lucreze în bună înţelegere, dar nu trebue să facă aceleași 
lucruri. Scopul lucrărilor 'este acelaşi, dar lucrările sunt 
deosebite; prin urmare şi gusturile cari le dictează, Dupăce 
am căutat să tormez omul naturii, ca să mu lăsăm lucrarea 
noastră nedesăvârşilă, — să vedem cum trebue să se for- 
meze și femeia potrivită pentru asemenea bărbat, | 

26. Vreţi să fiţi totdeauna bine conduși? Urmaţi 
totdeauna îndrumările malurii. ToL ce caracteriză sexul, 
trebue respectat ca fiind stabilit de natură, Ziceţi necon- 
contenit: „Femeile au cutare şi cutare defect pe care noi 
mu-l avem”. Vă înşeală mândria voastră. Pentru voi ar fi 

  

17) Nola lui Sallwiărk. Platon spune (Republica, V, 8) „A 
trăi la olai'tă fără regulă sau a face allceva în feiul acesta, unici nu se cuvine în statul celor fericiţi, mici n'o vor permite stăpânitorii”, 

18) Prom:scuitate: neologism pe care mu l-am putut evita, căci 
redă mai bine ideea decât cuvântul vechiu: amestecălură,



Cartea V. ni 284 

delecte, pentru ele sunt calităţi; lucrurile ar merge mai rău, 
dacă ele nu le-ar avea. Nu lăsaţi să degenereze aceste | 
defecte, dar nu vă apucaţi să le distrugeţi.. 

27. La rândul lor, femeile strigă necontenit că noi le 
creştem deprinzându-le să fie vanitoase şi să caute a plă- 
cea, că le pierdem vremea cu copilării, ca să putem rămâ- 
nea mai lesne stăpâni; deci ne acuză 'pe noi pentru defec- 
tele de cari le găsim vinovate. Ce nebunie! Dar de când se 
amestecă bărbaţii în educaţia fetelor? Cine împiedecă pe 
mame de a le creşte cum le place? -Nau colegii?19) Ce 
nenorocire! Dacă ar vrea D-zeu să ni aibă nici băieţii 
colegii! Ar îi crescuţi mai înțelepțeşte şi mai cinstit. Cine 
obligă pe fetele voastre să-şi piardă vremea cu fleacuri? 
Fără voia lor, îşi petrec jumătatea vieţii la oglindă, luând 

"exemplul vostru? Cine vă opreşte să le instruiți ori să 
jaceți a îi instruite cum vreţi? E vina noastră, dacă ele me 
plac când sunt frumoase, dacă drăgălăşeniile lor ne seduc, 
dacă meșteșugul învăţat dela voi ne atrage şi ne prinde 
în laţ, dacă le lăsăm să-și ascută în voie armele cu cari ne 
supun? Hotărâţi-vă să le creșteţi ca pe bărbaţi: ei nu se 
vor împotrivi. Cu cât vor semăna mai mult cu ei, cu atât 
le vor îi mai puţin superioare și atunci ei vor [i cu ade- 
vărat stăpâni. 

„28. Facultăţile comune ambelor sexe nu sunt împăr- 
 țite deopotrivă, dar, luate în total, se compensează. Fe- 
meia prețueşte mai mult ca femeie şi mai puţin ca bărbat. ; 
Oriunde îşi arată drepturile ci, izbuteşte; oriunde vrea să 
răpească pe ale noastre, ne este inferioară. Acestui adevăr 
general i se răspunde. numai cu excepţiuui: astfel obiş- 
nuesc necontenit să argumenteze aşa zișii apărători ai 
sexului. frumos. E | | 

„29. Prin urmare, dacă cultivi în femei: calităţile băr- 
batului şi laşi la o parte cele ce sunt ale lor, hotărit că 
lucrezi în paguba lor. Cele şirete văd foarte bine acest 
lucru şi nu se înșeală; ele caută să răpească foloasele noa- 

  

19) Adică şcoli de fete. Despre cel de băieţi. Vezi Cartea Il 
-Ş 274 şi nota.



285 
Cartea V. 

  

Sire, fără să părăsească pe ale lor. Se întâmplă însă că, 
neputând să păstreze nici pe unele nici pe altele, fiindcă 
nu se potrivesc între ele, rămân mai prejos decât trebue 

“să fie ca femei şi nu ajung să se ridice unde trebue :să 
fie ca bărbaţi; de aceca pierd jumătate din valoarea lor. 
Prede-mă mamă înțeleaptă, nu căuta să faci din fata ta 

n bărbat cum se cade, vrând .să te împotrivești naturii, 
ci fă din ea o femeie cum se cade şi fii sigură că va preţui 
niai mult şi pentru ea şi pentru noi. 

30. Urmează oare de aci că femeia trebue crescută 
în ignoranță şi mărginită la trebile casnice? Din tovarăşă, 
deveni-va ea servitoarea bărbatului? Sa va lipsi el de cel 
mai mare farmec al acestei tovărăşii? Ca s'o supună 
mai mult, va opri-o el să simtă, să cunoască? O va face "un adevărat automat? Nu, fără. îndoială; căci aa vrut aşa natura care a dăruit femeilor spirit plăcut şi îndemâ- 
natec; din potrivă, ra-trea_ ca ele să cugete, să.judecess să iubeâscă, să aibă cunoștințe, să-şi îngrijească spiritul: ca şi figura. Acestea sunt“ armele pe cari le-a dăruit fe- meilOr în locul forței ce le lipseşte, şi cu cari vor conduce pe a noastră. Ele trebue să înveţe multe lucruri, dar numai pe acelea pe cari se cuvine să le ştie, 

| 31. Considerând menirea particulară a sexului ci, 
observându-i înclinările, 'socotindu-i îndatoririle, din toate 
acestea rezultă forma de educaţia care-i convine. Femeia şi bărbatul sunt făcuţimunul pentru altul, dar nu sunt deo- 
potrivă legaţi unul de altul: bărbaţii depind de femei prin 
dorințele lor, femeile depind de bărbaţi şi prin dorinţe şi - prin trebuințe: mai lesne am trăi noi. fără ele, decât ele fără noi. Ca să aibă ce le trebue şi să dobândească o si- tuaţie, trebue să le-o dăm noi, trebue să voim a le-o da, trebue să le socotim vrednice de aceasta. Ele depind de sentimentele noastre, de preţul pe care-l-dăm meritului lor, de importanța ce dăm farmecelor şi virtuţilor lor. Chiar prin legea maturii, femeile, atât în privinţa lor, cât şi a co- piilor lor, sunt la bunul plac al judecății bărbaţilor, Nu e destul să fie vrednice de stimă, trebue să fie chiar Stimate. 
Nu e destul să fie frumoase, trebue să placă. Nu e destul
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să fie înțelepte, trebue să fie recunoscute astfel. Onoarea 

„lor stă nu numai în buna lor purtare, ci- şi în reputaţia 
lor, şi nu e cu putință ca aceea care lasă so considere 
lumea ca necinstită, să fie onestă. Făcând binele, bărbatul 
atârnă numai de sine însuşi şi poate înfrunta judecata pu- 
blică; dar femeia, făcând binele, şi-a făcut datoria numai 
pe jumătate şi nu poate prețui mai puţin ceeace se crede" 
despre 'ea decât ceeace este în realitate. De aci urmează că 
sistemul educaţiei ei trebue să fie, în această privinţă, con- 
trariu sistemului nostru. Opinia curentă, în educaţia băr- 
baţilor, omoară virlutea; în a femeilor, o înalță pe tron. 

32. De buna constiluțiune a mamelor se ţine întâi 
constituția copiilor; de îngrijirza femeilor depinde prima 
educaţie a bărbaţilor; de ele mai depind şi moravurile, 
pasiunile şi gusturile lor, plăcerile şi chiar fericirea lor. 
Asttel înlreaga educaţiune a femeilor trebue să fie făcută 
în vederea bărbaţilor. Indatoririle femeilot din toate tim- 
purile sunt deci: să placă bărbaţilor; să „le tie folositoare; 
să se facă iubite şi onorate de „ei; cât sunt mici, să-i, 
crească; când sunt mari, să-i îngrijească, să-i stăluiască, 
să-i mângâie, să le tacă viața plăcută, și dulce; — aceste 
lucruri trebue să înveţe ele din copilărie. Câtă vreme nu vom 
ajunge la acest principiu, ne vom depărla de scop şi loate 
învăţăturile cari li se vor da nu vor sluji întru nimic nici 
pentru fericirea lor nici pentru a noastră 2). 

33. Deşi, însă, orice femeie vrea să placă bărbatului 
(şi trebue să vrea aceasta), este o mare deosebire între a 
voi să placi omului de merit, omului cu adevărat vrednic 
de iubire, şi în a voi să placi acelor secături drăguţe cari 
desonorează şi sexul lor şi sexul celălalt pe care-l imită. 

20; Cugetări analoge sunt exprimate în nota 1 la $ 3 .al 
cărţii I-a. D-na Necker de Saussure găseşte in “părerile lui Rous- 
scau egoismul masculin cel mai pronunțat, pe care de inult l-a 
învins ” creștinismul. Rousseau ar fi trebuit să spună numai că 
întreaga educaţie femenină trebue să ţină seama de mediul încon-. 
jurălor al femeilor. (Wofa lui Sallwirk).
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„Nici natura nici raţiunea nu pot îndemna pe femeie a iubi în bărbat cecace-i seamănă ci şi nici nu trebue să caute 
a se face iubită imitând obiceiurile lui. 

34. Când, prin “urinare, femeile părăsesc tonul _mo- 
dest şi serios al sexului. lor și iau deprinderile acestor ză- Păciţi, ele nu urmează menirea lor, ci se depărtează 'de ca; îşi tăgăduesc singure drepturile pe cari le pot'câştiga. Ele zic: „Dacă am fi altfel, nu ne-ar plăcea bărbaţii”. E 
o minciună. Trebue să fii nebună ca-să iubeşti pe nebuni: 
femeia care dorește să atragă _pe_asemenea..indivizi_arată__ prin aceasta ce fel de' gust are. Dacă râr 6xistă bărbaţi ușuratici, ca sar grăbi să-i fâcă fiindcă frivolitatea bărba ) o „N „Să ? 

Ta [ilor este 6peră-feineilor.mai miult dăcât s6 datorește, băr- baţilor frivolitatea. fenicilor. Femeia care iubeşte pe ade- 
“Văraţii bărbaţi și vrea să le placă, întrebuințează mij- loacele potrivite pentru acest scop. Prin matura ci, femeia este cochetă, dar cochetăria ci îşi poate schimba forma şi ținta după dorinţele ci. Să orânduim aceste dorințe după 

ale naturii şi femeia va avea educațiunea ce i se .cuvins. 39. Fetiţelor, aproape. chiar dela naștere, le place 
„găteala; nemulțumite de a fi frumoase, vor să lic socotite. 
astiel. In nazurile lor copilăreşti descoperi că au în gând 
această grijă şi, deabia ajunse în vârsta în care înţeleg 
ce le spui, ele pot fi conduse prin ceeace zice lumea des pre ele. Pentru băieţi, acelaşi motiv, arătat chiar cu multă 
indiscreţiune, nu poate 'să aibă - aceeaşi influenţă. Dacă 
sunt liberi şi mulţumiţi, le pasă foarte puţin de ceeace ar putea să creadă lumea despre ci. Numai cu vremea şi cu multe greutăți, îi supui acestei legi. 

36. Ori de unde ar primi fetele această primă lecţia e foarte bună; pentrucă corpul se naşte, ca să: zicam așa, înaintea sutletului, cea dintâiu cultură trebue să fie.a corpului. Această rânduială” e comună ambelor sexe, dar obiectul ei este diferit: pentru unul, se urmărește desvol- 
tarea forțelor; pentru altul, desvoltarea podoabelor. Nu zicem că aceste calităţi trebue să, fie "exclusive pentru 
liecare sex, dar rândul lor trebue să fie invers: femeile trebue să aibă destulă forță pentru. ca să tacă cu graţie 

d,
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tot ce fac; iar bărbaţii trebue 'să aibă destulă îndemânare 
ca să facă cu înlesnire tot ceeace fac. - 

37. Din pricina prea marii moliciuni a femeilor. în- 
„cepe moliciunea bărbaţilor. Femeile nu trebue să fie 
robuste ca ei, dar trebue să “fie robuste pentru ei: pentru 
ca să fie robuşti bărbaţii ce vor naşte. In această privință, 
mânăstirile, în cari elevele au o'hrană cum grosolană, dar 
au "voie să alerge, să se îia la întrecere, să se joace în aer 
liber şi în grădini, sunt mai 'bune decât casa părintească, - 
unde fata hrănită delicat și, sau mereu răsfăţată sau mereu 
dojenită, duce vieață sedentară sub privirile “mamei într”o 
odaie închisă, nu îndrăsneşte să se scoale, să umble, să 
vorbească, să suile, şi w'are niciun minut de libertate 
ca să se joace, să sară, să alerge, să strige, să dea drumul 
pornirilor fireşti ale vârstei. Sau o slăbiciune primejdi- 
oasă, sau o severitate rău înțeleasă, dar nimic conform 
rațiunii: iată cum se ruincază corpul şi inima tinerimii. 

38. Fetele din Șparta se exercitau, ca şi băicţii, la 
jocurile militare, nu ca să meargă în războiu, ci ca să dea 
copii în stare de a îndura oboselile. Nu aprob aceasta, 
căci nu cred necesar — pentru a da soldaţi statului — 
ca mamele să poarte puşti şi să facă muştră ca în Prusia; 
dar cred că educaţiunea greacă în genere era foarte bine 
înțeleasă în privința aceasta. Fetele se arătau adesea în 
public, nu amestecate cu băieţii, 'ci adunate între ele. 
Aproape că nu era nicio sărbătoare, niciun sacriliciu, 
nicio ceremonie, în-care să nu vezi cete de fete ale îrun- 
taşilor cetăţii, cu cununi de flori pe cap, cântând im- 
nuri, alcătuind coruri pentru jocuri 21), ducând coşuri, 
vase, otrande, şi înfățișând pentru simţurile depravate 
ale Grecilor o privelişte încântătoare care putea să şteargă 
întrucâtva; efectul rău produs de gimnastica lor necuviin- 
cioasă 22). Nu ştiu cum impresiona acest obiect inimile 

  

21) Jocurile religioase în onoarea diferitelor divinităţi ale lor. 
22) Sallwiirk zice: Părerea aceasta ru e justă nici chiar pentru 

timpurile în cari gimnastica degeneră întradevăr, Rousseau se prea, 
poate să se fi gândit la acele relaţiuni de iubire caracteristice dintre
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bărbaţilor, dar desigur era foarte bun ca să dea femei- 
lor o bună constituţie, în tinereţe, prin exerciţii plăcute, 
moderate, binefăcătoare, şi pentru ca să le ascută şi să 
le periecţioneze gustul prin dorința necurmată de a plăcea, 
fără gânduri necuviincioase. a 
__89. Ingată ce aceste iinere se măritau, nu le mai ve- 

deai în public; închise-în casele lor, îşi mărgineau toată 
grija la gospodărie şi la familie. Acest mod de traiu 
este cerut de matură şi de rațiune pentru femei. De aceea 
din aceste mame se măşteau oainenii cei mai sănătoşi, cei 
mai voinici, cei mai bine făcuţi de pe pământ şi — afară 
de câteva insule cari aveau o.reputaţie rea 23) — este sigur 
că_ din toate popoarele lumii :(punând la socoteală ŞI - 
pe Romani), femeile grece se considerau cele mai cu- 

„minţi şi în acelaşi timp cele mai drăgălaşe şi cari au 
unit buna purtare cu frumuseţea. - 

40. Se ştie că îmbrăcămintea lor liberă şi care nu 
strângea corpul, ajuta amândouă sexcle să aibă acele 
irumoase proporțiuni, cari se văd în statuele lor şi cari 
slujesc artei de când natura, pocindu-se, a încetat să-i 
mai procure modele de imitat. Hainele lor maveau nici 
una din toate acele strânsuri gotice 24), din toată mulțimea 
de legături, cari ne ţin peste tot prinse membrele. Fe- 
meile nu cunoşteau întrebuințarea acelor corsete prin cari 
ale noastre izbutesc să-şi deformeze tălia, în loc să şi-o 
facă mai frumoasă. Nu pot admite că acest abuz, aşa 
de exagerat în Anglia, nu va aduce, cu vremea, degene- 
rarea rasei; ba susțin chiar că acest obiect care se ia 

“pentru plăcere, este de rău gust. Nu e plăcut lucru să 
vezi o temeie tăiată în două ca o viespe; aceasta supără 
privirea şi loveşte dureros imaginaţia. E frumoasă talia 
subțire, dar are anume proporţii şi măsură, ca orice lucru, . 

  

bărbaţi şi tineri, cari adeseori se formau în palestre; însă prin 
aceasta le-a dat o interpretare ce nu poate fi primită așa“ de uşor. 

23) Cum este insula Lesbos (azi Mytilene) despre “care în 
adevăr a rămas legenda că avea cele mai desfrânate femei. 

24) Autorul atribuia influenţei germanice hainele acestea strâmte. 
i 

10
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și dacă trece paste «ele, ajunge “un defect. Acest defect, 
care i-ar sări în ochi, privind un corp gol, poate fi o 
frumusețe, sub haină?35). | 

41. Nu îndrăsnesc să cercelez prea mult motivele -pe 
“temeiul cărora se încăpățânează femeile ca să se împlă- 
ioşeze astfel: sânul cade, pântecele se măreşte, etc. Fireşte 
că acestea sunt neplăcute la o persoană de 20-ani, dar ele 
nu mai par ciudate la 'una de 30 ani. Cu toată împotrivi- 
rea noastră irebue să fii, în tot momentul, aşa cum cere 

"natura, şi privirea omului să nu se înșele; de aceea de 
fectele acestea sunt la orice vârstă, mai puţin. supără- 
toare decât prosteasca prefăcătorie a unei fetițe de patru- 

„Zeci de ani. — Sa —— 
42. Este de rău gust tot ce supără şi silueşte natura: 

lucrul e adevărat şi pentru gătelile trupeşti ca şi pentru 
podoabele spiritului. Inainte de orice, trebue să pui vieaţa, . 
sănătatea, raţiunea. Graţia nu merge fără libertate în mişcări. Delicateţa nu e slăbiciune şi nu trebue să fii bol- 
navă ca să fii simpatică. Când suleri, provoci mila; dar 
plăcerea și dorința caută frăgezimea sănătăţii, 

45. Copiii de amândouă sexele au multe petreceri 
comune, și aşa trebue să fie. Nu au asemenea şi când se 
fac mari? Au, pe de altă parte, şi gusturi proprii cari îi 
deosebesc. Băieţii caută mai mult mișcarea şi sgomotul: 
tobe, sfârleze, trăsuri mici. Fetelor- le place mai mult. 
ceeact este văzut şi servă la podoabă: oglinzi, giuvaeruri, 
cârpeturi, mai ales păpuși; păpuşa este distracţia obișnuilă a acestui sex, adică, evident, gustul le e hotărit de însăşi 
imenirea lor. Partea fizică a artei de a plăcea este 'găteala: . 
atâta pot să cultive copiii din această artă, 

44. Uitaţi-vă la fetiţa care-și trece toată ziua cu păpuşa ei; îi schimbă necontenit înfățișarea, o îmbracă Şi O -des- 

    

25) Sallwirk zice: Retorma modelor, începută de Rousseau, căzu în curând în alte extreme, O găleală ușoară și fără gust, când Simplitatea afectată a hainei de gospodină, când adevărate costume teatrale şi coafuri de o înălțime disproporționată, succedară modei obişnuite în timpul lui Rousseau,
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“bracă de o.sută de ori, caută necontenit podoabe noi, mai 
bine sau mai rău potrivite (aceasta nu importă). Mânuţele 
îi sunt lipsite de iscusință, gustul nu-i e format, dar se 
vede inclinaţiunea. In această necontenită ocupaţiune, tim= . 
pul se scurge fără ca să- bage de seamă; ceasurile trec, 
ea nu mai ştie nimic, uită chiar de masă, îi e mai mult 
foame de găteală decât de hrană. Veţi zice, însă, că găteşte 
păpuşa, nu pe sine. Fără îndoială, vede păpuşa, nu pe 
sine; pentru sine nu poate .face nimic, căci nu e fora 
mată, mare nici talent zici? forță, nu e încă nimic, este 
întreagă în păpuşa gi, în aceasta îşi pune toată dorinţa 
de ă plăcea. Desigur că nu o va lăsa acolo totdeauna: aş- 
teaptă momentul să fie ca însăşi păpuşa. 

45. Iată deci dintru început un gust bine statornicit; 
naveți decât să-l urmaţi şi să-i dați rânduială. Fireşte: 
că mititica ar voi din toată inima să ştie cum să-şi gă- 
tească păpuşa, cum să-i facă niște tunde la mâneci, o 
băsmăluţă, niște volane, o dantelă. In toate acestea ca este 
supusă totdeauna în mod desăvârșit bunului plac al alt- 
cuiva şi ar fi mult mai lesne să poată face singură toate acestea. Astiel se vede motivul primelor “lecţiuni ce îi 
se dau: nu-i impunem anume lucruri, ei îi aducem servicii, 
De aceea mai toate copilele învaţă cu sila scrisul şi cititul, 
dar sunt totdeauna bucuroase să ia acul în mână. Işi 
închipuesc din nainte că sunt mari şi cugetă cu plăcere 
că aceste talente le vor putea sluji într'o zi ca să se gă=. 
tească. . 

46. Odată ce s'a deschis acest dram, e uşor de urmat; 
cusutul, broderia, dantela vin singure, Tapiseria 26) nu 
le place aşa de mult, căci mobilele, sunt departe de ele, 
nu ţin de persoană, ci se impun de alte opinii. Tapiseria 
este distracţia femeilor; fetele nu arată niciodată plăcere 
mare pentru ea, 

„47. Aceste progrese voite vor putea merge lesne până 
la desen, căci el nu este indiferent cui vrea să! se îmbrace 

26). Neologismul acesta (deşi lapet, tapete) sa întrodus prin 
cerințele practicei zimice,
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„cu gust; dar maş voi să le puie la peisage, şi mâi puţin 
la figuri. Le ajunge să facă ivunze, fructe, flori, draperii 27) 

„tot ce poate sluji să dea un contur elegant îmbrăcămintei 
“şi să facă singure 'un tipar de broderie, când nu pot - 

* 

găsi pe gustul lor. In genere, dacă 'e indicat pentru băr- 
baţi să-și mărginească studiile la cunoștințe folositoare, e 
şi mai indicat pentru femei, căci vieaţa lor, de şi mai 
puțin pusă la muncă, este sau trebuie să fie mai stărui- 
toare pentru anume îndatoriri, este mai frământată de 
griji diferite şi de aceea nu le permite să-și aleagă nicio 
îndeletnicire în paguba îndatoririlor lor. - 

48. Orice ar zice glumeţii, bunul simţ este şi tel 
de două sexe. Fetele în genere sunt mai docile decât bă- 
ieții şi trebue să te serveşti față de ele de mai multă au- 
toritate, cum voiu arăta îndată. Nu urmează însă de aci 
că trebue să le ceri vreun lucru al cărui folos să nu-l vadă. 
Arta mamelor este tocmai să le arate folosul tuturor în- 
văţăturilor pe cari le dau și lucrul este şi mai uşor, pen- . . . 

. a we . i: N trucă inteligenţa fetelor este mai precoce decât a băieţilor. si —— 

+ 
d 

Această regulă înlălură dela Sexul l6r-ca-și-delz-al-nostru,-. - 
nu numai toate studiile zadarnice cari nu duc la niciun 
sfârşit şi nu fac pe cei ce le-au iurmat mai plăcuţi faţă 
de ceilalţi, dar şi toate acelea al căror folos nu e pentru 
vârsta lor şi mu pot să-l vadă peniru o vârstă mai. îna- 
intată. Dacă nu vreau să silești pe un băiat să înveţe a 
cii%), cu atât mai mult cuvânt mu vreau să sileşti 
pe o iată până când w'ai făcut-o să înțeleagă bine ce 
este cilirea, şi observ că le arătăm această ulilitate mai 
mult după ce credem noi, decât după ce cred ele. 
La urma urmelor, ce nevoie-esta-ca-o fată să ştie a citi 
şi scrie de timpuriu? O să aibă numaidecât..să conducă 
o gospodărie? Mai multe din ele se slujesc în rău iâr nu 
în bine de această nenorocită știință ??), şi toate sunt 

  

27) Draperia, e un neologism care nu se poate înlocui prin alt cuvânt echivalent. ! 
28) Despre învăţătura citirii vezi cartea II Ş 149 şi urm. 
29) Numeşte „știinfa” citirii nenorocită, gândindu-se la cores- pondenţa fetelor în ascuns de părinţii lor, - 
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destul de curioase pentru ca să înveţe, fără a fi silite, 
când vor avea vreme şi prilej. Poate că ar trebui întâi. 
să înveţe socotelile, căci folosul acestora -este evident la 
orice vârstă şi în socoteli «esti totdeauna mai expus la 
greşeală. Dacă mititica ar dobândi „cireşi la ! masă numai 
“printro operație de aritmetică, vă asigur că ar învăţa 
repede să calculeze, | 

49. Cunosc o fetiță care a învățat întâiu să serie, nu 
să citească, şi a început să scrie cu acul, nu cu condeiul. 

„Din toate literele ea la început tăceă numai pe O. Făcea 
„necontenit O mare şi mic, O de toate mărimile, câte doi 
0 unul într'altul şi totdeauna pe dos. Din nenorocire, 
într'o zi, când se ocupa cu acest folositor exercițiu, se 
văzu într'o oglindă şi, socotind că această poziţie silită o 
făcea disgraţioasă, aruncă condeiul, ca odinioară  Mi- 
nerva0), şi nu mai voi să facă pe 0. Nici fratelui ei nui 
plăcea mai mult să scrie, dar pe el îl supără tocmai 
casna, nu înfăţişarea ce avea. Atunci. au căutat alt mijloc 
ca s'o înveţe scrisul. Fetiţa era delicată Şi vanitoasă; nu 
„permitea ca surorile să-i poartă rufele ei. Obişnuiau cei 
din casă să-i însemneze cu litere aceste rufe. De atunci 
nau mai voit să i le însemneze şi a trebuit să înveţe -a 
face “singură aceasta. Se înțelege cum au progresat lucru- 
rile de aci înainte. 

50. Căutaţi să arătaţi rostul tuturor lucrărilor ce x 
«daţi fetelor, dar daţi-le totdeauna de lucru. Lenea şi ne- 
supunerea sunt, pentru ele, cele rhai primejdioase defecte 
şi cari se pot vindeca mai puțin decât oricari altele, când 
au fost contractate. Fetele trebue să fie stăruitoare şi mun-x 
citoare. Aceasta nu e tot: ele trebue să fie de timpuriu 

- deprinse cu supunerea. Această nenorocire (dacă este pentru 
ele nenorocire) e legată de sexul lor; când scapă de ea, 
au să suiere neajunsuri mai grozave. Toată vieața lor 
“vor fi supuse unei necurmate liranii şi cea mai severă: a 
cerințelor sociale. Trebue să ls deprinzi din vreme cu 

  

30) Sallwiărk zice în notă: Care pentru asemenea temeiu a 
aruncat flautul. r, aaa
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„No 

-—constrângerea, pentru ca aceasta să nu le mai producă 
supărare; să le. înveţi a-şi stăpâni toate fantaziile, ca să le supună voinței altuia. Dacă ar vrea să lucreze necon- tenit, ar trebui câteodată să le sileşti a nu face nimic. 
Risipa, frivolitatea, nestatornicia sunt deicctele cari se nasc repede din primele gusturi, coruple dacă şi le sa- tisfac necontenit. Ca să împiedeci acest abuz, învaţă-le 
mai ales să se învingă pe sine. Proastele noastre instituţii3) 
fac ca vieața femeii cinstite să fie o continuă luptă cu ea însăşi; e drept însă că sexul ei îndură şi el parte din re- lele pe cari ni le-a pricinuit, 

Sl. Aveţi grijă ca fetelor să nu li se urască cu ocu- paţiile ce le daţi şi să nu se pasioneze de petreceri, cum se întâmplă totdeauna, în educaţiile vulgare, cari pun — cum zice Fenelon 31)) — toată plictiseala deoparte şi toată plăcerea de altă parte, Urmând regulele de până aci, nu se poate întâmplă cel dintâi din aceste neajunsuri, 
decât dacă persoana care stă c1 ele, le va fi nesuferită, 
O îetiță care iubeşte pe mamă-sa sau pe guvernantă, va lucra toată ziua lângă ea, fără să i se urască; se va -des= păgubi numai flecărind. Dacă însă persoana care îngri- jeşte de ea îi e.nesulerită, fetița va privi cu acelaşi des-' gust orice va lucra sub ochii ei. Nu ies Tete de treabă 
acelea cari nu găsesc plăcut să stea cu mama. lor mai 
bine decât cu orice alte persoane; dar ca să judeci ade- 
văratele -lor sentimente, trebue să le studiezi, iar nu să te încrezi în ce spun ele; căci sunt: linguşitoare, pretăcute 

a 

31) Adică organizarea societății noasire, 
32) Fenelon (1651—1715), episcop francez, scriitor, pedagog, este cunoscut mai ales prin cartea sa Telemaque (1698) care sa tradus în toate limbile, La noi prima lraducere (neterminată) a fost a lui Petru Maior (1818) însă după un_text italian. Direct din - îranţuzeşie sa tradus de Gr. Pleşoianu, profesor din Craiova (1831). Şi Telemaque este o lucrare pedagogică, întrucât a fost scrisă în vederea educaţiei ducelui de Burgundia, al cărui preceplor cra; dar Fenelon are o carte specială de pedagogie: Tratat despre edu- cația feielor. Din această carte (V. 29) e luată observaţia pe care o raportează aci Rousseau,
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şi ştiu de timpuriu să se ascundă. 'D: asemenea nu trebue 
să le ceri a-și iubi mama, căci iubirea nu vine prin da- 
torie şi, la aceasta, obligaţia nu slujeşte întru nimic. Prin 
afecțiunea ce-i arată, prin îngrijirile ce-i dă, prin de- 

_ Prindere, mama va îi totdeauna iubită de fată, dacă nu 
face nimic ca să-i provoace ura. Chiar constrângerea la 
care o supune, dacă e bine condusă, nu slăbeşte această 
legătură, ci o mărește, fiindcă dependenţa este o stare 
firească pentru femei şi fetele se simt făcute ca să asculte. 

92. Am arătat pentru ce ele au — sau trebue „să 
aibă — puţină libertate; pentru același motiv. abuzează 
de libertatea ce li se dă. Extreme în toate,. se dedau 
jocurilor cu mai multă pornire decât băieţii. Acesta e! 
al doilea dintre neajunsurile despre cari vorbii: adi- 
neauri 33). Trebue să moderăm această pornire; căci din 
ea se nasc mai multe viţii proprii femeilor: între altele 
capriciul şi preterinţa nejustițicată, din pricina cărora 
«ele se înnebunesc azi după “un obiect şi mâine nici nu 
se mai uită la el. Nestatornicia gusturilor le face tot „a- 
tâla rău ca şi lipsa de măsură în aceste gusturi, şi vin 
amândouă din acelaşi izvor.. Nu le opriți de a fi vesele, 
de a râde şi de a face sgomot, nu le împiedecaţi dela 
jocurile nebunatice ; dar nu le lăsaţi să .se plicti- 
sească lesne de un joc ca să alerge la altul; nu îngăduiți 
în niciun minut al vieţii lor să piardă măsura. Deprinde- 
ți-le să fie oprite în mijlocul jocurilor şi să treacă la al- 
tele fără murmure. La aceasta slujeşte: deprinderea sin- 
gură, pentrucă ea dă numai ajutor naturii. : „53. Din această obişnuită constrângere rezultă tun 
fel de supunere de care femeile au nevoie toată. vieaţa 
lor, pentrucă ele nu încetează niciodată a fi supuse unui 
bărbat sau judecății bărbaţilor şi nu le este permis nici- 
odată să se pună mai presus de această judecată. Prima x 
şi cea mai de preţ însușire a unei femei este blândeţea.. Destinată să asculte pe o”ființă atât de imperfectă ca € bărbatul, adesea plin de-viţii şi totdeauna plin de defecte, 

— 

  

3 | ... 

” 33) In $ 51.
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ea trebue să înveţe de timpuriu :să sutere chiar. nedrep- 
tatea şi să suporte greşelile soțului, fără să se plângă. 
Femeia trebuie să fie blândă pentru ea, nu pentru el. 
Soţiile supărăcoiase și încăpățânate măresc şi mai mult 
neajunsurile lor şi procedeurile rele ale soților; ei ştiu 
că cu aceste arme nu pot fi învinși. Fireşte că Dumne- 
„Zeu, nu pentru a fi ursuze, le-a dat îndemânarea de a 
“îndupleca; nu le-a făcut slabe, ca să devie poruncitoare; 
nu le-a dat glasul acela dulce, ca să rostească: ocări; nu 
le-a dat un chip așa de atrăgător, ca să-l desfigureze 
prin mânie. Când femeile se supără, se uită pe sine; ele 
au adesea motiv să se plângă, dar niciodată m'au drept 

“să ocărască. Fiecare trebue să păstreze tonul -sexului 
său; un bărbat prea blând poate face pe o femeie o- 
braznică; dar blândeţea unei femei potoleşte şi învinge, 
mai curând sau mai târziu, pe un bărbat, afară numai 
dacă nu va fi un monstru. o 

54. Fetele să fie totdeauna supuse; dar mamele să nu fie totdeauna neînduplecate. Ca să faci supusă pe o 
tânără, nu trebue so faci! nenorocită; ca s'o faci modestă, 
nu trebue s'o prosteşti; din potrivă, nu mi-ar părea rău 
so văd câteodată punând puţină abilitate, nu ca să 
scape de pedeapsa neascultării, ci ca să fie scutită de a 
asculta. Nu e nevoie să-i faci supunerea nesuferită; e 
destul s'o faci a se simţi supusă. Viclenia este un talent. 
Jirese al femeilor! Convins că toate PSrririle naturale sunt 
bune şi drepte prin ele înseși, sunt de părere să se cul- 
tive aceasta ca şi celelalte, cu condiţie să împiedeci a- 
buzul 34), » E 

55. In privința adevărului acestei observațiuni, fac 
apel la orice om de bună credință 'care vrea să vadă 
lucrurile cu băgare de seamă. Pentru aceasta” nu €e bine 
să cercetăm pe femei, pentrucă stânjenitoarele noastre 

  

34) Multe scriitoare au combătut âceastă afirmaţiune a lui 
Rousseau despre femei, Sallwârk citează pe d-na de Genlis (1746— 
1830) care, deşi nu întră în amănunțimi, dar zice: „Chiar dacă ar fi de folos viclenia în vreun caz, totuşi înfsute mlte cazuri € 
vătămătoare. Siguranța o dă numai! exercitarea continuă a virtuţii”.



| d 297 Cartea V. 

instituţiuni le silesc să-şi ascută spiritul. Mai bine să cer=- 
cetăm pe fete, pe fetiţele abia născute — ca să zic astfel, 
să le comparăm cu băieții de aceeaşi vârstă şi, dacă nu 
veţi găsi că aceştia se par greoi, zăpăciţi, proşti pe lângă 
ele, atunci să ziceți că mam dreptate. Să-mi îngăduiţi un 
singur exemplu luat din naivitatea copilărească. 

56. E lucru foarte obișnuit a deprinde ;pe copii să-nu 
ceară nimic la masă; căci lumea crede că educaţia lor va 
fi cu atât mai bună cu cât o vei încărca de regule Ne- 
folositoare, ca şi cum nu sar putea refuza sau da repede 
o bucată de cutare ori cutare lucru, fără să faci necon- 
tenit pe un biet copil să moară de poltă ațâţată și de 
speranţă 35), Ştie toată lumea meşteşugul acelui băiat 

„care, supus acestei legi, văzând că au uitat să-i dea şi 
lui dintr'o mâncare, ceru sare, ete. Nu zic că ar fi putut 
să-l certe fiindcă ceruse sare ca să înțeleagă să-i dea carne; 
căci uitarea era aşa de vinovată, încât chiar de-ar fi 
călcat pe îaţă legea şi ar fi spus că-i e foame, nu cred 
că ar îi fost pedepsit.: Iată însă cum a făcut, în faţa 
mea, o fetiță de şease ani într'un caz mai greu, de vreme 
ce nu numai că-i era 'oprit să ceară ceva, fie; „deadreptul, 
fie. lăturalnic, dar neascultarea ei ar îi:fost fără iertare, 
„fiindcă mâncase din toate felurile afară de unul care-i 
plăcea foarte mult, şi servitorii uitase s*o serve. tocmai 
din acela, 

57. Ca să dobândească îndreptarea acestei uitări fără 
a se arăta nesupusă, începu să arate cu degelul toate fe- 
lurile şi -să zică: am mâncat dintr” acesta, am mâncat 
dintr” acesta; dar în mod vădit trecea pe lângă felul din 
care nu mâncase, astiel că lucrul fu observat şi cineva îi 
zise: „Din acela nai mâncal?”  — „O, nu!” răspunde 
blând mica mâncăcioasă, lăsând ochii în jos. Nu voiu 
adăoga nimic. Comparaţi: aceasta e şiretenie de. fată, 
cealaltă şiretenie de băiat. Se ii 

35) Un copil 'se arată supărător când socotește că are in- 

teres' să fie aşa; dar nu va cere niciodată de două ori același lucru 
dacă primul răspuns va fi irevocabil. (Nota lui Roussseau)



Cartea V. 
29 3 

  

-58. Ceeace este, e bun şi nicio lege generală nu e rea. Această insucință particulară ce s'a dat femeilor este o foarte dreaptă despăgubire pentru forţa care le lip- | seşie; fără aceasta, femeia mar mai fi tovarăşa bărba= . tului, ci roaba lui; prin Superioritatea acestui talent ca-i rămâne egală şi-l Suvernează, deși i se supune. Toate Sunt protivnice femeii: defectele noastre, slăbiciunea şi ti- miditatea ei; are pentru dânsa numai frumuseţea şi arta | ci. Nu e drept să le cultive pe amândouă? Dar frumusețea A nu e prea statornică; nenumărate accidente o pot face” Ah să dispară, ea trece cu anii, iar obișnuinta îi strică efectul.N'” Numai spiritul este adevărata putere a sexului feminin. Nu vorbesc de spiritul acela atât de prețuit în societate Şi care nu slujeşte întru nimic peniru a da fericirea vieţii, ci de spiritul propriu femeii, adică meșteșugul de a se „folosi de spiritul nostru și de a se folosi de foloasele noastre proprii. Nu-şi poate închipui cineva cât de mult preţuește pentru noi această iscusință a femeii, cât far- mec dă ea întrunirii celor două“ sexe, cât de bine ser- veşte pentru a potoli întlăcărarea copiilor, cum potoleşte pe bărbaţii brutali, cum păstrează pacea căsniciei, pe care discordia ar turbura-o altfel. Știu că femeile prea iscusite şi rele abuzează de aceasta; dar de ce lucru nu abuzează vițiul? Să nu distrugem instrumentele fericirii, dacă cei „Tăi se servesc de ele ca să ne facă rău câteodată. 59. Poate străluci cineva prin podoabă, dar place nu- mai prin persoana sa. Podoabele nu sunt în-noi şi adesea ele ne desgătesc, dacă se văd a fi prea căutate; adesea acelea cari atrag mai mult atențiunea asupra persoanei sunt tocmai cele mai puţin băgate în seamă. Educaţia fe- telor mi se pare, în această privință, cu totul pe dos. Le Tăgăduim, ca recompensă, obiecte de găteală, le facem să iubească hainele alese. Când sunt foarte gătite, le zicem: Ce frumoase sunt! Ar trebui, tocmai din potrivă, să le facem a înțelege-că_ multă _găteală are_de scop -nuniai”să- ascundă oarecari defecte şi că adevăratul triumf al fru- museţii este să strălucească prin ea însăşi. Iubirea modei 
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este de rău gust, fiindcă moda nu schimbă figura şi, de 
oarece figura rămâne aceeaşi, îi stă bine totdeauna cu 
ceeace-i stă bine odată. 

60. Când aş vedea pe o tânără că se mândreșta 
cu hainele ei, mi sar părea că vrea să se ascundă astfel 
şi nvaş îngriji de ce ar putea să gândească lumea. Aş 
zice: Toate aceste podoabe o gătesc prea mult: credeți 

"că i-ar sta bine cu altele mai simple? E destul de fru= 
moasă, ca să se lipsească de cutare'sau de cutare lucru? 
Dacă ar şti ce gândesc eu, poate .că ea cea dintâi ar 
cere să i se ia podoabele şi să o judecăm, după aceasta, 
dacă merită să o aplaudăm: Niciodată nu o_voiu lăuda 
aşa de mult ca atunci când aş vedea-o îmbrăcată mai 
simplu. Când ea va socoti giiteala numai ca.run adaos 
pe lângă grațiile persoanei sale şi ca o mărturisire tăcută 
că are nevoie de ajutor străin pentru ca să placă, atunci 
nu va mai fi mândră de gătelile ei, ci se va simți umilita. 
Atunci, de câteori va fi mai gătită ca de obiceiu şi va 
auzi zicând: Ce frumoasă e! va roşi de necaz. | a 

61. De altfel, sunt figuri cari au nevoie de găteală; 
dar nu e niciuna care să .ceară lueruri scumpe. Gătelile 4 
costisitoare sunt cerute de. vanitatea rangului și fiu de a Sul de. Y ua rangului ȘI n 
persoanei; numai prejudecățile le impun. Adevărata coche- 
tărie 56), este câteodată căutată, dar nu e niciodată luxoasă 
şi Junona se gătea mai mult decât Venus 37). “De aceea 
Apelles 35), zicea unui pictor prost, care zugrăvea pe E- 
lena cu găteli scumpe: Neputând s'o faci frumoasă, o faci 
bogată 5). Am observat asemenea că cele mai luxoase 

. 

  

36) Să se observe că cuvântul cochetărie (pe care am fost 
silit a-l păstra) are câteodată la Rousseau o nuanţă pejorativă, 
altădată nu. Aci este cazul din urmă, E 

37) Junona şi Venus, divinităţi ale mitologiei grecești. In re- 
prezentări!e artistice ce ne au rămas din anticitate ale acestor zeițe 
se vede totdeauna Junona îmbrăcată cu haine foarte împodobite, 

- pe când Venus are d'abia câteceva pe corp, ba adesea e goală, 
38) Apelles, un mare pictor al anticităţii grece, contemporan 

cu Alexandru ce] Mare şi cu succesorii lui. - 
” 39) Acest cuvânt, zice Petitain, e luat dintr'un scriitor grec,
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(O 
. 

găteli anunţă adesea femei urile; aceasta mi se pare o vani- 
tate foarte neîndemânatică. Daţi unei fete cu gust şi 
care disprețueşte moda, daţi-i panglici, zăbranic, tulpan şi . 
îlori. Fără diamante, fără ciucuri, fără dantele 40), ea 
îşi va face o găteală' care o va arăta; de o sută de ori mai 
încântătoare decât ar putea so facă toate strălucitoarele 
stote dela Duchapt). 

62. Ceea ce şe bine, e totdeauna bine şi lrebue să 
» fii cât se poate mai bine; de aceea femeile cari se pricep 

în găteli, aleg pe cele bune şi le păstrează şi, fiindcă nu 
se schimbă în toate zilele, sunt mai puţin ocupate decât 
cele cari nu ştiu la ce să se oprească. Adevărata grijă a 
sătelii cere îmbrăcăminte simplă. Fetele tinere rar au 
rochii bogate; cu toate acestea ele sunt în genere gătite 

"tot aşa de bine ca și cocoanele, afară de suliman 2) işi 
adeseaa cu mai mult gust. Abuzul de găteală nu e tot- 
deauna ceea ce ne-am gândi; vine mai mult din plicti- 
seală decât din vanitate. O femeie care stă şease cea- 
Suri ca să se gătească, ştie bine că nu vă fi mai Îru- 
moasă decât dacă ar sta o jumătat= de ceas, dar a 
întrebuințat ceva din timpul care este aşa de lung şi aşa. 
de plictisitor şi e mai bine să petreacă cu sine însăşi decât 
să se plictisească de orice. Dacă mar fi găteala, ce ar 
face dela prânz până la nouă ceasuri seara? Adunând 

  

Clement din Alexandria, care a trăit pe la 200 înainte de Hristos, 
E vorba aci de Elena, regina din Sparta, soţia lui Menelau, care 
fusese răpită de Paris şi din pricina ci sa deslănțuit vestitul 
războiu troian, . 

40). Nota autorului Ed. Amsterdam: Femeile cari n'au pielea 
destul de albă ca să se lipsească de dantele, ar produce mult 
necaz celorlalte, dacă mar purta. De obiceiu urâtele fac modele la 
cari se supun frumoasele din prostie, - | 

41) Probabil e numele unei vestite case de modă (rochii, vest- 
minte, pălării etc.) de pe vremea accea din Paris. 

42) Sulimeneala pe timpul lui Rousseau (până în timpul re- 
voluţiei) era ceva de sine înţeles, chiar la fete tinere. Damele cari 
nu se mai folosiau de ea, arătau prin aceasta că de acum înainte 
renunțau la omagiile bărbaţilor şi că voiau să fie socotite printre 
femeile bătrâne. (Nota Imi Sallwiiri:). Ci
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în jurul său femei, ea petrece silindu-le să se plictisească; 
e un câştig; dar câştigul e şi “mai mare, căci scapă 
de a sta singură cu soţul ei pe care-l vede numai în cea 
sul acesta. Vin apoi negustoresele, vânzătorii de mă- 
runțișuri, domnişorii, autoraşii, versurile, canțonetele 33), 
broşurile; fără găteală, nu le-ar îi putut aduna pe toate 
aşa de bine“). Singurul folos adevărat din toate a- 
cestea este pretextul de a putea să stea lungită ceva mai 
mult decât când e îmbrăcată; dar acest folos nu e poate 
aşa de mare cât li se pare, «şi femeile nu câştigă cu 
găteala atât cât spun. „Daţi, fără părere “de rău, ite= 
meilor o educație femeească, deprindeţi-le să iubească . 
grijile sexului lor, să fie modeste, să ştie îngriji de ale 
casei şi să se ocupe de gospodărie şi atunci găteala va îi 
lăsată pe al doilea plan şi de aceea vor fi îmbrăcate 
mai cu gust. 
| 63. Crescând, fetele observă întâi că toate aceste 
podoabe străine nu le sunt de ajuns, dacă n'au podoabe 
personale. Nu poţi niciodată să fe faci frumoasă şi nu 
poți ajunge repede să devii cochetă; dar poţi lesne să dai 
oare care armonie gesturilor, să ai în vorbire un accent 
măgulitor, să-ți îngrijeşti ţinuta, să umbli cu ușurință, să 

„ai atitudini graţioase şi să alegi totdeauna ceea ce-ţi vine 
“bine. Glasul dobândeşte volum, devine puternic şi-şi ia 
timbrul; braţele se desvoltă, mersul devine Sigur, şi bagi 
de seamă că, ori cum ai fi îmbrăcată, există un meșteşug 
de a atrage privirile. Din acest moment nu mai e vorba de. 
ac și de lucru de mână; alte talente se anunţă şi-şi. arată 
folosul, + 

  

43 Canţonelele, cari aunci duceau în casele cele mai nobile 
orice noutate a zilei şi orice veste de scandal. (Nota lui Sallwirk)s 
Canţonelele acestea sunt şi azi în mare favoare la Parizieni,. O 
sumă de poeţi și compozitori specializaţi în acest gen se grăbesc 
ca, îndată ce se prezintă un eveniment la ordinea zilei, să născo- 
cească un câniee. glumeţ ori satiric, Persoanele polilice cele mai 
însemnate, artiștii cei mai vestiți, autorii, etc., sunt eroii acestor 
canţonete, scrise adesea cu mult spirit şi câte odată şi cu fineţă, 

+ 44) Moda aceasta a dispărut. Femeile nu mai primesc mo- 
safirii în odaia lor de toaletă,
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64. Știu: că învățătorii severii pretind ca fetele să Ă nu înveţe nici cântul, nici danțul, nici vreuna din artele plăcute 15). Aceasta mi se pare glumă. Atunci cine să le înveţe? Băieţii?! Dintre bărbaţi şi dintre femei, cine trebue să aibă de preferință asemenea talente? Ei vor răspunde: „Nimeni! Cântecele profane sunt adevărate crime, danțul este o născocire a Diavolului; o fată nu tre- bue să aibă altă petrecere decât munca şi rugăciunea”. In adevăr, frumoasă petrecere pentru un copil de 10 ani! In ce mă priveşte, tare mi-e teamă ca aceste mici Asfinte, cari sunt silite a-și -potrece copilăria rugându-se Nu Dumnezeu, să nu-și petreacă tinerețea făcând altceva şi să nu caute, fiind măritate, a se despăgubi de timpul pe care socotesc că l-au pierdut ca fet2 46). Părerea mea este că trebue să ţii socoteală de vârstă ca și de sex; o iată tânără nu poate trăi ca bunică-sa, trebue să fie vioaie, veselă” şi nebunatică, să cânte, 'să „danțeze cât vrea şi să guste toate plăcerile nevinovate „ale vârstei; va veni destul de” curând Vremea să fie așezată şi să-şi ia o înfățișare mai serioasă. - 
65. Dar oare este în adevăr reală necesitatea acestei schimbări? Nu cumva este Şi ea 'un îruct al prejudecăţilor noastre? Impunând femeilor cinstite numai datorii severe, am gonit din căsătorie tot ceeace ar.putea s'o facă plă- cută bărbatului. De aceea nu trebue să ne mirăm dacă 

  

45) Saliwara aminieşte că Fenelon (cap. 12) vorbind de Pla- ton, care condamnase muzica efeminantă a Asiei, zice: „Cu atât mai mult creştinii, cari niciodată nu caută desfătarea numai de dragul cei, să dispreţuiască asemenea disiracții periculoase”. Sal- wiărk crede că Rousseau nu se releră la Fânelon, ci are în «ve- dere numai pe pedagogii Triguroși, nu tocmai numeroşi, din tim- pul său. Aa ! SI 46) Saliwiărk zice: La 15 ani eşeau fetele pe atunci din mâ- năstiri. După asta urma numaidecât intrarea în lume: baluri şi raporturi de dragoste. Atunci părinţii căutau să-și mărite fetele, După aceasta urmau datoriile făcule cu îmbrăcămintea şi intrigile galante. Acestea le dovedesc romanele, memoriile, etc., şi d-na de Genlis în scrierile sale.
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tăcerea din casă îl-goneşte afară, nici dacă vedem că băr- 
baţii nu prea aleargă după această situaţie atât de neplă- 
cută. Exagerând îndeplinirea îndatoririlor morale, creşti- 
nismul 47) le face impracticabile şi zadarnice. Oprind pe 
femei dela cântec, joc şi. toate distracţiile societăţii, le 
face. 'ursuze, certărețe, nesuferite în intarior. Nu există! 
religie”care- să” supuie căsătoria la legi atât de severe 
şi în care totuşi jurământul sfinţit să fie- călcat cu mai 
multă uşurinţă. Au. împiedecat' aşa de mult soțiile de a 
fi atrăgătoare, încât -au făcut p» soți indiferenți. Ştiu, 
veţi zice că war trebui să fie așa, dar cu zic că mare 
cum fi altfel, cici, la urmă, creștinii sunt şi ci oameni. 
Eu cred că o tânără Engleză trebue să-și desvolte darurile 
prin cari place bărbatului ei tot aşa cum o tânără Al- N 

baneză şi le cultivă pentru haremul din Ispahan 18). Veţi - 
zice că bărbaţilor nu prea le pasă de „aceste daruri. 
Fireşte, dacă acestea, în loc să fie întrebuințate pentru 
a plăcea lor, servesc numai ca să'.atragă în casă Lineri 

„neruşinaţi cari îi desonorează. Credeţi însă că O: femeie 
atrăgătoare şi cuminte, având asemenea. :daruri, pe cari 
le-ar întrebuința numai pentru plăcerea bărbatului ei, 
n'ar adăoga la fericirea vieții şi mar împiedeca pe bărbat 
de a se duce să :se distreze aiurea, când vine cu capul 
buimăcit dela treburi? N'a văzut nimeni asemenea fa- 
milii fericite, adunate în casă, unde fiecare contribue cu 
partea sa la petrecerea comună? Increderea şi familiari- 
tatea cari domnesc în asemenea familii, inocența şi dul- 
ceața mulțumirilor răsplătese îndeajuns tot sgomotul pe- 
trecerilor publice. | a 

66. Prea mult s'a înlăturat plăcerea din arte; prea sau 
sistematizat; prea Sa dat importanță maxsimelor şi regu- 

N 

lelor şi de aceea sa schimbat în ceva foarte plictisitor: 

  

47) E vorba de catolicism. 
43) “Se vede că femeile din Albania erau vestite prin frumu- 

sețea lor şi de aceca erau foarte căutate pentru haremul sultanilor 
din Constantinopol, al şahilor din Persia ca și ale diferiților viziri 
şi * paşi. | -
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„pentru tineret ceeace trebue să fie numai distracţie şi 
joc nebunatic. Nu-mi închipuesc ceva mai ridicol decât 
un bătrân profesor de dans sau. de cânt care se adre- 
sează cu o exagerată seriozitate tineretului, vesel și râ- 
zător din fire, şi caută să-i predea neînsemnata lui învă- 
țătură cu un ton și într'un chip mai pedant şi mai ma- 
gistral decât catehismul. Nu cumva cântul ține de muzica 
scrisă? Nu putem face vocea flexibilă şi justă, nu putem 
învăţa pe cineva să cânte cu gust, ba să se Şi acompa- 
nieze, fără să cunoască o singură notă?) Se potriveşte 
un singur fel de cânt pentru toate vocile? Se potriveşte 
aceeaşi metodă pentru toate spiritele? Nu voiu putea crede 
niciodată că aceleaşi atitudini, aceiaşi paşi, aceleaşi miş- 

„cări, aceleaşi gesturi, aceleași dansuri se potrivesc pentru 
o ocheșică mică, vioaie şi provocătoare şi pentru o îru- 
moasă blondă înaltă şi cu ochii visători. Când văd deci 
pe lun maestru dând amândurora aceleași lecţiuni, zic: 
„Acest om urmează rutina, dar nu-și pricepe arta”.. 

67. Intreabă unii dacă fetele trebue să aibă” profesori 
sau profesoare. Nu ştiu; aş vrea să m'aibă trebuinţă nici 
de unii nici de altele, să înveţe liber ce doresc 'să înveţe 
şi să nu vezi mecontenit rătăcind prin orașele noastre 
atâți caraghioşi gătiți ca de paradă 59). Cred că pentru 
fete e mai primejdios contactul Gu” 3ztmenea persoane 
decât le sunt folositoare lecţiile şi că expresiile lor, vor- 
birea lor, înfăţişarea lor dau elevelor prima pornire spre 
ușurință, importantă pentru ci, dar rău făcătoare pentru 
eleve, căci după exemplul profesorilor, nu vor întârzia 
şi ele'să facă din aceasta principala lor ocupațiune. 

66. In artele cari au de obiect numai plăcerea, toate 
pot servi tinerelor drept profesor: tatăl, muma, fratele, 
sora, prietenele, guvernantele, oglinda şi mai ales gustul 

  

  

49) Aci Rousseau se pronunţă contra teoriei muzicale, pe 
care n'o crede: indispensabilă celui ce vrea să cânte pentru plă- cerea sa şi a familiei, 

50) Se vede că în acel timp, diferiţii profesori de prin fa- miliile bogate și nobile obișnuiau să se îmbrace luxos,
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lor propriu. Nu trebue să cauţi a le da lecţii, ci. ele :să 
le ceară. Nu trebue să faci o muncă dintr'o recompensă; 
mai ales în asemenea studii, succesul vine din voinţa de a izbuti. De alttel, dacă e nevoie numaidecât de lecţiuni. 
în toată regula, mu mă voiu pronunţa asupra sexului pro- fesorului. Nu ştiu dacă se cuvine ca un maestru de dans 
să țină mâna delicată Şi albă a tinerei eleve, „să-i arate cum să-şi ridice rochia; cum să-și țină sânul care-i pal- 
pită, dar ştiu că, pentru nimic în lume, naș vrea să fiu eu profesorul acela. o 

69. Prin iscusinţă şi prin destoinicia firească se for- mează gustul;. prin gust spiritul se deschide, pe nesimţite, „Pentru ideea frumosului în toate şi în fine pentru noţiunile morale ce sunt legate de ea. Poate că e aci unul din „motivele pentru cari sentimentul cuviinţei şi al cinstei se desvoltă mai de timpuriu la fete decât la băieţi, căci 
dacă ai admite că aceasta e opera. guvernantelor, ar trebui să nu cunoşti lecţiile lor şi nici mersul spiritului „omenesc. Talentul de a vorbi ţine: locul întâiu în arta de 

>
 

a plăcea; numai prin el se poate adăoga un farmec”nou pe lângă acela cu care obişnuința deprinde “toate sim- 
țurile. Spiritul nu numai că dă mai multă vieață corpului, dar. oarecum îl reînoește: prin succesiunea sentimentelor . şi a ideilor însufleţeşte şi schimbă fizionomia; prin cu- 
rântările inspirate de el, se susține multă vreme interesul asupra aceluiaşi obiect. Pentru. aceste motive cred că fetele dobândesc “aşa de curând darul de a flecări lucruri plă- cute, pun simţire “în ce spun chiar înainte de a simți, şi 

bărbaţilor le -place să le: asculte chiar înainte ca ele să-i poată înţelege. Ei pândesc primul moment. al deşteptării inteligenței pentru -a prinde "şi pe cel al deşteptării sen- timentului. is. Da cc 
70. Femeile au: limba”: mai -deslegată: ele. vorbesc mai de timpuriu, mai: cu: înleshiie “şi mai plăcut decât 

bărbaţii. Li se şi tace.vină că voibesc mai mult. Lucrul mi se pare firesc şi aș: îi dispus să fac din această vină 
o laudă. Gura şi ochii au la cle aceeaşi activitate şi pentru 
acelaşi motiv. Bărbatul spune ce ştie, femeia ce e_plăcut; 

i II
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ca să vorbească, el are nevoie de cunoștințe, ea are nevoie 
de gust. Unul trebue să se ocupe în primul rând de 
lucrurile folositoare; cealaltă, de cele plăcute. Vorbirile 
lor nu trebue să aibă mimic comun decât cerințele ade- 
vărului. | 

71. De aceea nu vom opri înclinarea spre vorbă multă 
a fetelor, ca pe a băieţilor, prin. întrebarea: La ce folo- 
seșie aceasta?51) ci prin alta, la care mu e mai uşor de 
răspuns: Ce efect va face aceasta? In vârsta copilărească 
nu se deosebeşte încă binele de rău şi, fiindcă nu pot 
judeca pe nimeni, ele trebue să-şi împuie ca regulă a 
mu spune niciodată decât -lucruri plăcute celor cu cari 
vorbesc. Aplicarea. acestei regule este însă grea, fiindcă 
rămâne totdeauna subordonată celei dintâi: a nu minți 
niciodată. 

72. Mai văd şi alte greutăți, dar acelea privesc o 
vârstă mai înaintată. Pentru un moment, zic că fetiţele: 

„trebue să spună adevărul, fără grosolămic, şi, fiindcă 
aceasta nu ţine de firea lor, educaţia le învaţă ușor .s*o 
evile. In contactul cu societatea, observ îndeobște că po- 
liteţa bărbatului e mai ceremonioasă, a femeilor mai 
atrăgătoare. Această deosebire nu vine din învăţătură, 
ci e firească. Bărbatul parcă ar vrea mai mult să ile 
servească; femeia, să-ți fie plăcută. Urmează de aci că, 

„orice sar zice” despre caracterul femeilor, polileţa lor 
e mai puțin falsă decât a noastră, căci vine din instinctul 
lor. Când însă un bărbat se preface că pune interesul 
meu înaintea interesului său propriu, ori cu ce manifes-- 
tațiuni de simpatie ar acoperi această minciună, eu ştiu 
bine că minte. Prin urmare nu e nicio greutate pentru 
femei să fie politicoase; nici pentru fete să învețe a fi. 
Prima lecţie o dă însăși natura; arta numai o urmează 
şi hotărăşte, după obiceiuri, în ce formă are să se arate, 
In ce priveşte politeţa între ele, lucrul stă cu totul altfel: 
au o întăţişare aşa de silnică, o atenţiune aşa de rece, încât 

“se sfiesc una de alta şi nu ascund aceasta; astfel în min- 

51) Vezi cartea III $ 66 şi urm.
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ciuna lor îşi arăta toată “sinceritatea, căci nu caută so 
ascundă. Cu toate acestea fetele „tinere au câteodată prie- lenii sincere. La vârsta lor, veselia ţine loc de fire bună şi, fiind mulțumite de ele, sunt mulțumite de toată lumea. Se observă asemenea că mai cu plăcere se sărută şi mai grațios se mângâie între ele când sunt de faţă şi bărbaţi, mândre oarecum că pot să le aţâțe fără pri- mejdie dorința prin arătarea favorurilor pe cari ei le pismuesc. 

i 
73. Dacă nu trebue să îngădui băieţilor întrebări 

indiscrete, cu atât mai mult trebue să le interzici fetelor, căci satisfăcând curiozitatea lor sau înlăturând-o în mod neîndemânatic, poţi provoca nişte urmări mai grave, dată fiind putinţa lor de a presimți tainele ce li se ascund și 
meșteșugul de a le descoperi. Dar, dacă nu le las'să întrebe 
prea mult, aș vrea să fie ele întrebate mult, să le facem să vorbească, .să le necăjim ca să .le deprindem a .vorbi cu înlesnire, a avea răspunsul totdeauna gata, să le des-. 
legăm oarecum spiritul şi limba, câtă vreme lucrul se poate face îără primejdie. Aceste convorbiri,. totdeauna 
vesele, dar. bine conduse, şi rânduite cui meșteșug, ar fi 
o minunată petrecere pentru vârsta aceasta şi ar putea 
sădi în sufletele inocente ale copiilor cele dintâi şi poate 
cele mai folositoare lecţiuni 'de morală. din întreaga lor 
vieaţă, căci îndemnate de. plăcere” şi de, vanitate vor afla 
calităţile pentru cari bărbaţii le vâr stima mai mult, şi 
în ce stă gloria şi fericirea 'unci femei cinstite. , 

74. Se înțelege bine că dacă băieţii mici nu suzi „ca- 
pabili a-şi forma. o idee adevărată despre religie, cu 
atât mai mult cuvânt: o asemenea idee € mai presus de 
concepţia fetelor. Din această pricină însă aş voi ca lor 
să le vorbesc mai de vreme decât băieților, căci, dacă ar 
fi să aşteptăm să ajungă în stare de a discuta metodice 
aceste chestiuni adânci, mă tem că nu le-am mai vorbi niciodată. Rațiunea femeilor este o rațiune practică; ca 
găseşte cu dibăcie mijloacele de a ajunge la un scop 
cunoscut, dar mu poate găsi acest scop. Traiul împreună 
al sexelor este un lucru admirabil: se formează un fel
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de persoană morală, având drept ochiu pe femeie și 
drept braţ pe bărbat, dar legătura lor este aşa de strânsă 
încât femeia învaţă dela bărbat ce trebue să vază şi 
bărbatul învață dela femeie ce trebue să facă. Dacă îe- 
meia ar putea să-şi înalțe spiritul până la principii, ca 
bărbatul, şi dacă acesta ar putea urmări detaliile, ca 
femeia, sar simţi fiecare independent de celălalt, ar trăi 
într'o veşnică vrajbă, şi tovărăşia lor War putea dăinui. 
Ei trăiesc însă. în armonie, pentrucă silințele amândurora 
tind spre un scop comun; nu se ştie care are „parte. mai 
mare; fiecare urmează îndemnul celuilalt; fiecare ascultă. 
şi amândoi sunt stăpâni. | 

75. Din pricină că purtarea femeii esle supusă opiniei 
publice, credinţa ei trebue să fie supusă autorităţii. Orice: 
fată trebue să. aibă religia mamei_ sale și 'orice soție pe: 
a bărbatului ei. Dacă această religie ar fi falsă, blândeţea 
cu care mama și fiica se supun ordinei naturii, va face ca 
D-zeu să ierte păcatul acestei greşeli. Nefiind în stare să 
judece singure, ele trebue să primească hotărirea părin- 
ților şi a bărbaţilor ca pe a Bisericii 52), 

„76. Neputând găsi în ela înseşi regula credinţii lor, 
femeile nu pot s'o limiteze prin evidență şi prin rațiune; 
dar, lăsându-se influențate de nenumărate îndemnuri stră= 
ine, ele se găsesc totdeauna sau dincoace sau dincolo de 
adevăr. Iubind extremele, vor fi sau fără credință sau. 
bisericoase; nu ştiu să unească înțelepciunea cu pietatea. 
Izvorul acestui rău nu e numai în caracterul exagerat al 
sexului lor, ci şi în ncorânduiala autorităţii sexului nostru: 
destrăbălarea o face disprețuită, teama de căință o tace: 
liranică şi astfel se face totdeauna sau prea mult sau 
prea puţin. | 

  

52) Wola lui Sallwărk: Atunci, spune Formey, sar putea 
susține tot atât de bine că femeile nu. ar avea suflet, după 'cum 
susțin Mahomedanii. Aceasta deveni, în curând o învinuire gene- 
rală ce i se aducea lui Rousseau cu loată seriozitatea. Pe când 
se afla în Motiers-Travers, doamnele din toată regiunea vorbeau cu 
indignare de faptul că Rousseau a spus. despre femei că n'au suflet. 
(Scrisori din Aprilie 1765). E - -
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| 77. De vreme ce autoritatea trebue să hotărască re- 
ligia femeii, nu e mevoie să-i explicăm molivele ce avem - 
pentru a crede, ci să-i arătăm lămurit ce credem; căci 
credința în idei obscure. este izvorul fanatismului, iar 
credința în lucruri absurde duce la nebunie sau la ne- 
credință. Nu ştiu la ce conduc mai mult catehismele: 
noastre: la impietate sau la fanatism; dar ştiu bine că. 
conduc ori la una ori la celălalt. « 
178. Intâi, ca să înveţi pe fete religia, nu trebue să 

o faci tristă şi supărătoare, nici să le fie o datorie isil- 
nică 55); de aceea mu le daţi să învețe nimic pe din afară 
pentru religie, mici chiar rugăciuni. Mulţumiţi-vă să .vă 
rugaţi în faţa lor, fără a-le obliga să: asiste. Rugăciunile 
voastre să fie scurte, cum zice Hristos. Să fie totdeauna 
făcute cu toată băgarea. de seâmă şi cu respectul ce se: 
cuvine: gândiţi-vă că, dacă cereți Fiinţei supreme aten- 
țiunea ca să vă asculte, trebue să fiți voi cu -atenţiune 
la cele ce-i veţi spune. Da | Da 

79. Avem mai puţin interes ca fetele să-şi cunoască. 
curând religia, mai mult avem s'o ştie bine şi: mai ales. 
s'o iubească. Dacă faceţi să fie o diiicultate pentru ele, 
dacă arătaţi pe D-zeu totdeauna supărat pe cele, dacă le 
impuneţi, în rumele Lui, nesiârşite îndatoriri nesuferite 
pe cari voi nu le îndepliniţi niciodată, oare nu vor crede 
că datoria fetițelor este să înveţe catehismul şi să se 
roage lui D-zeu, iar nădejdea este să se facă mari ca să: 
scape, ca şi voi, de toate aceste îndatoriri? Exemplul! x 
Exemplul! fără el nimic nu izbutește față de copii. | 

80. Dacă le explicaţi articolele credinței, faceţi-o sub. 
formă de învățătură, nu prin întrebări şi răspimnsuri, căci 
ele trebue să răspundă totdeauna. cecace gândesc, nu ce- 
eace le-a dictat altcineva. Toate răspunsurile. din catehism 
sunt deandoaselea, căci elevul instrueşte pe învăţător; sunt 
chiar minciuni în gura copiilor, fiindcă explică ceeace 
ci nu înțeleg şi afirmă ceeace nu sunt în stare să. creadă. 

53) Vezi: Fenelon, Educaţia Îetelor, cap. VII.. 

7
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Luaţi pe oamenii cei mai inteligenți şi arătaţi-mi pe cel 
„are nu minte spunându-și catehismul. | 

81. Prima întrebare pe care o citesc în catehism este: 
Cine te-a creat şi te-a adus în iume? Fetiţa, deşi crede 
că mama sa a făcut aceasta, zice totuşi, fără a se codi, că 
Dumnezeu a creat-o. Ea vede în toate acestea numai o 
întrebare pe care m'o înțelege, la care dă un răspuns pe 
care nu-l înțelege nici atât. 

82. Aş vrea să facă un catehism pentru copii un om - 
care cunoaște bine desvoltarea spiritului copilului. Ar fi 
poate cartea cea mai folositoare ce sa scris vreodată şi, 
după părerea mea, mar fi aceea care ar aduce mai puţină 
cinste autorului ei. Sigur e un lucru: că, dacă această 
carte ar îi bună, m'ar semăna nicidecum cu ale noastre. 

. 83. Acest catehism ar fi bun numai când copilul ar 
putea, după întrebări, să dea singur răspunsurile, fără 
să le înveţe. Fireşte că va trebui câteodată să întrebe. 
la rândul său. Ca să lămuresc bine ceeace vreau să spun 
ar trebui un fel de model, și înţeleg bine câte-mi lipsesc 

“pentru a-l face. Voiu încerca să dau, cel puţin, o uşoară 
idee despre aceasta. | 

84. Ca să ajungem la prima chestiune din catehismul 
nostru, îmi închipuesc că ar trebui să se înceapă cam așa: 

Dădaca. — Ţi-aduci aminte de vremea când mama 
ta era fată? 

“Felifa. — Nu. 
Dădaca. — De ce nu? ai memorie destul de bună! 
Felița. — Pe atunci mu eram pe lume. 
Dădaca. — Va să zică n'ai trăit totdeauna? 
Fetița. — Nu. - 
Dădaca. — Dar vei trăi totdeauna? 
Felița. — Da. | | 
Dădaca. — Eşti tânără sau bătrână? 
Feli(a. — Sunt tânără, | 
Dădaca. — Dar mama mare-e tânără sau bătrână? 
Felița. — E bătrână. | 
Dădaca. — A fost tânără? 
Felița. — Da.



“311 
Cartea V, 

  

Dădaca. — De ce nu maie şi acum? 
Fetia. — Fiindcă a îmbătrânit, 
Dădaca. — Vei îmbătrâni Şi tu ca ea? 
Fetița. — Nu_știir 5 
Dădaca. — Unde-ţi sunt rochiile de anul trecut? 
Fetița. — Le-a desfăcut, . 
Dădaca. — De ce le-a desfăcut? 
Felița. — Pentrucă îmi erau prea mici.? 

“Dădaca. — De ce-ţi erau prea mici? 
Felița. — Pentrucă am crescut, 

4 Dădaca. — Ai să mai creşti şi de acum înainte? Felița. — O, al | | 
Dădaca. — Ce devin fetele mari? 
Fetița. — Devin femei. 
Dădaca. — Şi ce devin femeile? - 
Felița. — Devin mame. 
Dădaca. — Şi mamele ce devin? 
Felifa. — Devin bătrâne. - , Dădaca. — Vei îmbătrâni şi tu? : Felița. — Când voiu fi mamă, 
Dădaca. — Şi ce devin bătrânii? 
Felifa. — Nu ştiu. 

_Dădaca. — Unde e bunicul tău? 
Fetița. — A murit 55). 
Dădaca. — Şi pentru ce a murit? 

  

54) Dacă ]a întrebările la cari'eu am pus ca răspuns Nu ştiu, copilul va răspunde altfel, nu vă încredeţi şi cereţi-i să-şi explice bine răspunsul. (Nola autorului). | ' 55) Feliţa va spune aceasta, fiindcă a auzit vorbindu-se în . casă, dar trebue să "verificaţi dacă are o idee justă despre „moarte, căci lucrul nu este aşa de simplu pentru copii, cum -sar părea. In micul poem Abel se poate vedea un exemplu despre modul cum trebue să-i dai ideca aceasta. Această încântătoare lucrare . e scrisă cu o simplitate admirabilă, din care te poţi inspira .ca să știi cum să vorbeşti cu copiii. (Nota autorului), 
|  Sallwărk zice că e vorba de Moartea lui Abel de Salomon Gessner (1758). In 1760 a apărut la Paris. o traducere în proză. Petitain spune că pasagiul la -care se raporlă Rousseau «e :în 

cântul II.
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* Fetița. — Pentrucă era bătrân. 
Dădaca. — Ce devin deci bătrânii? 
Fetița. — Mor. . .. - 
Dădaca. — Şi tu, când vei îi nâare, când... 
Felița (întrerupând). — Nu, nu vreau să mor. 
Dădaca. — Draga mea, nimeni nu vrea să moară şi 

toată lumea moare. Ta n a 
Fetița. —' Cum? Şi mama va muri? 
Dădaca. —. Ca toată lumea. Femeile îmbătrânesc ca 

şi bărbaţii şi bătrâneţea duce la moarte. | 
Felifa.. — Ce trebue să faci ca să îmbătrâneşti târziu? 
Dădaca. — Să trăieşti cuminte când eşti tânăr. . 
Fetița. — Am să fiu totdeauna cuminte. | ' 
Dădaca. — Atât mai bine.. Dar crezi că vei trăi tot- 

deauna? 
Felifa. — Când voiu fi bătrână, bătrână... 
Dădaca. — Ei? Ce? | 
Felifa. — Zici că omul când e foarte bătrân, trebue 

să moară. : a 
Dădaca. — Aşa dar vei muri odată? 
Fetița. — Vai, dal 

„Dădaca. — Cine trăia înaintea ta? 
Fetiţa. — Tata şi mama. - 
“Dădaca. — Dar înaintea lor? 
Felița. — Părinţii lor. . 
Dădaca. — Dar cine va trăi după tine? 
Fetița. — Copiii mei. 
Dădaca. — Şi după ei? | 
Felifa. — Copiii lor... etc. a. 
85. Mergând pe acest drum, prin o serie de raţio- 

mente bine înțelese, găseşti un început şi un sfârşit pentru 
neamul omenesc, ca şi pentru orice lucru, adică un tată 
şi o mamă cari w'au avut nici tată nici mamă şi copii cari 
nu vor avea copii56). Numai după un lung şir de ase- 

56) Raţiunea nu admite să aplici generațiilor omeneşti ideea 
de elernitate. Orice succesiune numerică redusă la acte este in- 
compatibilă cu ideca eternității. (Nota autorului).
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menea chesliuni este pregătită de ajuns cea dintâi în- 
trebare a catehismului; numai atunci poţi s'o faci şi co- 
pilul poate so înţeleagă. De aci însă până la al doilea 
răspuns, care este, oare cum, însăşi definiția esenței di- 
vine, e o săritură memăsurată. Când se va putea umplea 
acest gol? Dumnezeu e un spirit! Dar ce e un spirit? 

- Incurca-voiu spiritul copilului_ în această metafizică 
obscură în care mu se desluşesc bine nici oamenii formaţi? 
O fetiță nu poate da răspunsuri la asemenea chestiuni ; ca poate cel mult să întrebe. In acest caz i-aş răspunde 
numai atât: „Mă întrebi ce este D-zeu. Nu e ușor de spus. 
Nu poți nici să-l vezi, *nici să-l auzi, nici să-l atingi; îl 

- cunoşti numai prin ceeace a făcut. Aşteaptă deci să cu- 
noşii ce a făcut, ca să înţelegi ce este”. 

A__86. Dacă dogmele noastre sc țin toate de acelaşi ade- 
văr, . nu sunt toate de aceeaşi importanţă. Pentru slava - 
lui Dumnezeu e indiferent dacă-l vedem în toate lucru- 
rile, dar e necesar pentru societatea 'omenească şi pentru 
fiecare individ în parte, ca tot omul să cunoască şi să îm- 
plinească datoriile ce-i impune legea lui Dumnezeu față 
de aproapele şi față de sine însuşi. D, spre aceste lucruri 

„trebue să ne învăţăm unii pe alții şi mai ales asupra lor 
Sunt ținuți părinţii să instruiască pe copii. Dar: fost-a 
o fecioară mama creatorului ei? a născut,ea pe Dumnezeu? 

„sau numai pe un om cu care Sâ unit Dumnezeu? Sub- 
stanţa fiului şi a tatălui este aceeași sau numai asemănă- 
toare? porneşte sfântul dul dela 'unul din ei cari sunt în 
realitate unul singur? sau dela amândoi deodală? 'In 
aparenţă aceste chestiuni sunt esenţiale, dar nu văd în- 
trucât răspunsul ar fi mai important pentru neamul ome- 
nesc decât să ştie în ce zi se celebrează paştele, dacă 
trebue să te rogi cu metănii57), să ajunezi, să posteşti, 
să vorbeşti latineşte sau iranțuzeşte în biserică, să pui 
sau nu icoane pe păreţi, să spui sau să asculţi letur- 

57) Să le rogi cu metănii traduce expresia: dire le chapelet, 
Catolicii obişnuesc un fel de metănii, și în anume ocazii recită pentru 
fiecare boabă a metăniilor câte o rugăciune.
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ghia şi să nu ai nevastă. Să creadă ficcare despre acestea 
cum îi place; nu ştiu ce poate să le pese altora. In ce 
mă priveşte, nu mă interesează nicidecum. Dar un lucru 
mă interesează pe mine şi pe toţi semenii mei: să ştie fie- 
care că există un judecător al soartei oamenilor, că sun-= 
tem toţi fiii lui, că El ne poruncește tuturor să fim drepți, 
să ne iubim unii pe alţii, să fim binefăcători şi miloşi, 

_să ne ținem de cuvânt faţă de toată lumea, chiar faţă de 
duşmani, că nu preţuește nimic fericirea aparentă a acestei 
vieți, că este alta după ea, în care Fiinţa supremă va 
răsplăti pe cei buni și va pedepsi pe cei răi. Aceste dogme 

Fi cele de acelaşi fel trebue să fie învăţate de tineret şi 
despre ele să fie convins fiecare cetățean. Fără îndoială, 
cine le combate trebue să fie pedepsit, căci el turbură 
ordinea şi este duşmanul socielăţii. Cine trece peste ele 
Şi vrea să ne supună părerilor sale particulare, ajunge 
la acelaşi lucru pe altă -cale. Vrând „să aşeze ordinea 
după gândul său, el turbură pacea; cu o îndrăsneaţă: 
mândrie, se face interpret al Dumnezeirii şi cere, în nu- 
mele Ei, să fie cinstit şși respectat de oameni; pe cât 
poate, se face el însuşi Dumnezeu. Acesta ar trebui pe- 
depsit pentru sacrilegiu, dacă nu l-am pedepsi ca in-. 
tolerant 58). . Ă 

87. Lăsaţi dar deoparte toate aceste dogme miste- 
“Tioase cari sunt pentru noi numai niște cuvinte fără idei, 
toate aceste doctrine ciudate prin studiul cărora cred unii 
că pot să înlocuiască virtuțile şi cari fac pe oameni mai 
mult nebuni decât buni. Țineţi pe copii totdeauna în cercul 
strimt al dogmelor legate de morală. Convingeţi-i că nu e 
de niciun folos să ştim decât ceeace ne învaţă să facem 
binele. Nu învăţaţi pe fetele voastre teologia şi nu le pu- 
neți să se joace cu argumentele5). Dintre cele cereşti, 

  

58) Prin ăceste vorbe Rousseau se arată dușmanul deose- 
birilor de secte, cari au dat naştere la atâtea neînţelegeri, și chiar „Tăzboaie. între oameni, . 

59) Am tradus prin peritraza aceasta cuvântul „raisonneuses”, „Sallwiirk zice că şi Napoleon întrebuința expresia această intra-
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daţi-le numai cezace servește pentru ințelepciunea ome- nească. Deprindeţi-le să simtă totdeauna îndreptat asu- pră-le ochiul lui Dumnezeu, să şi-l facă martor al fapte- lor, al gândurilor, al virtuţii, al plăcerilor lor. Invăţaţi-le să facă binele fără a se mândri, căci aşa îi place Lui; să sufere răul fără a murmura, că EI le va răsplăti; în sfârşit să fie în toate zilele vieţii lor ceeace vor dori să fi fost în ziua când se vor întățişa înaintea Lui. Iată a- devărata, iată singura religiu ne, care nu poate îi înjosită - nici de abuzuri, nici de impietăţi, nici de fanatism. Poate să-mi spuie oricine despre alta mai sublimă, cu nu re- cunosc decât: pe aceasta. 
-884De altiel, trebue să observăm că, până la vârsta - în care Taţiunea se luminează și sentimentul dă glas con- ştiinţei, bine şi rău pentru aceste tinere persoane este ceeace au hotărît cei dinprejurul lor. Cecace li se porun- ceşte e bine, ceeace li se opreşte e rău; n'au nevoie să şlie. mai mult. De aci se vede că pentru ele este mai importantă „decât pentru băieţi alegerea persoanelor cari se apropie de ele și au autoritate asupra lor. Vine în fine momentul în care ele incep a judeca singure lucrurile; atunci planul educaţiei trebue schimbat. | a +89. Poate că am spus prea mult până aci. Poate că am micşora prea mult pe îemei, dacă le-am da ca lege numai prejudecățile publice. Deci să nu coborîm până într'atât- sexul care ne guvernează și care ne onoră, dacă nu l-am înjosi. Pentru toată specia omenească există o regulă mai veche decât a opinici publice; la ea. trebue să raportăm pe toate celelalte; ea judecă chiar prejudecata şi numai dacă stima societăţii concordă cu ea, numai a- tunci ea are autoritate asupră-ne. - 

90. Regula aceasta este simțirea lăuntrică 60). „Nu voiu mai repeta ce am spus înainte 1); voiu observa 

  

duclibilă, când îşi exprima îndoiala asupra năzuiuțelor de a ridica cultura feminină pe o treaptă mai înaltă, 
60) Conştiinţa. : 

61) Sallwârk trimite la Ş 218 din cartea IV.
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numai că educaţia femeilor va fi totdeauna defectuoasă, 
dacă nu vor fi ţinute în seamă amândouă aceste regule. 
Ascultând numai simţirea nu şi opiniunea lumii, vor fi 
lipsite de acea delicateţă sufletească, podoaba omului cu 
creştere aleasă; ascultând numai de opiniunea: lumii, vor 
fi nişte femei false şi chiar necinstite, cari pun aparenţa 
în locul virtuţii. | 

| 91. Trebue deci să le cultivăm facultatea prin care 
să ție echilibrul între cele două călăuze, care să nu lase 
conștiința a se rătăci și care să îndrepte greşelile preju- 
„decăţii. Această facultate este rațiunea. Dar câte întrebări 
nu deşteaptă acest cuvânt? Sunt în stare femeile să aibă 
o rațune solidă? E nevoie so cultive? O vor cultiva cu 
succes? Este această cultură folositoare: pentru funcțiunile 
ce i se impun? Este potrivită cu simplitatea ce se cere 
femeii? | i 

92. Sunt foarte deosebite părerile oamenilor asupra 
acestor chestiuni şi deosebite răspunsurile ce se dau; de 
aceea unii ajung la o extremă, alţii la alta. Unii pun pe 
femeie numai să toarcă și să coasă în casă cu servitoarele 
și o fac prima servitoare a stăpânului; alții nu numai căi | 
asigură drepturile ei, dar îi dau şi dintr'ale noastre; căci 
dacă o lăsăm mai presus de noi în privinţa calității 
-proprii sexului ei şi o facem egală cu noi în celelalte, 

„atunci trecem femeii întâietatea pe care natura a dat-o 
bărbatului. ” i 

93. Rațiunea care conduce pe bărbat la cunoașterea 
„datoriilor sale nu e prea complicată; raţiunea care conduce 
pe femeie este şi mai simplă. Ascultarea și credinţa ce. 
datorește soțului, iubirea și îngrijirea ce datoreşte copiilor 
sunt urmări aşa de fireşti şi âșa de simțite, ale condiţiei. 
sale, încât nu poate, cu bună credință, să nu asculte de 
Simţirea lăuntrică după care se conduce, nici să se prefacă 
a nu cunoaște datoria pe care i-o poruncește natura, dacă 
ma fost şi ea stricată. | | 

"94. Nu aș zice, îndeobşte, că e rău să mărgineşti 
pe o femeie numai la lucrările sexului său şi s'o lași să 
nu ştie nimic din loate celelalte. Pentru aceasta însă ar .
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trebui nişte moravuri publice foarte simple, foarte curate sau o vieaţă cu totul retrasă In oraşele mari şi printre - bărbaţii stricaţi, asemenea femeie ar fi lesne de înşelat; adesea, virtutea ei ar atârna numai de prilejuri. In se- colul nostru de filozolie, trebue să aibă o virtute pusă la încercare; trebue să Ştie dinainte ce vorbe pot să-i fie spuse de unii şi de alții şi ce să creadă despre ele. 
95. Supusă aprețierii bărbaţilor, trebue să merite „Stima lor, trebue să obţină mai ales stima soțului său. Să-l facă nu numai a o:iubi, ci a-i aproba purtarea. Ea tre- bue să justifice înaintea publicului alegerea făcută de el şi să cinstească pe bărbat prin cinstea ce se dă femeii. Cum ar putea să facă toate acestea, dacă mar cunoaște instituţiile noastre, dacă m'ar şti obiceiurile, cuviințele so- ciale, dacă mar vedea izvorul judecăților omeneşti şi 

pasiunile cari le determină? Da vreme ce trebue să as- 
culte şi de propria sa cunoștiință şi de opinia altora, tre- bue să poată compara aceste două regule, a le împăca şi a preferi pe cea dintâi numai când ele nu se potri- vesc. Femeia devine astfel judecătoarea judecătorilor săi şi hotărăşte când li se supune și când îi recuză 62), Inainte de a respinge sau a admite prejudecățile, ea le cântă- reşte, le caută izvorul, le preîntâmpină, la face favorabile sieşi; are grijă să nu i se afle vreo vină, când datoria 
îi permite aceasta. Pentru a ajunge aci, e neapărat ne- 
cesar să-și cultive spiritul şi raţiuihea. 

96. Caut totdeauna principiul şi el îmi dă deslegarea 
în toate greutățile. Studiez ce este, cercetez cauza şi gă- 

„“sesc, în fine, că ceeace este, e bine. Intru în case deschise 
în cari amândoi stăpânii primesc pe mosafiri. Amândoi 
au primit aceeaşi educaţie, amândoi sunt tot aşa de poli- 
ticoşi, au deopotrivă gust şi spirit, îi însutlețeşte acceași 
dorință de a primi bine lumea şi de a face pe fiecare să plece mulțumit dela dânşii. Bărbatul nu pierde niciun 
prilej ca să bage de seamă toate: se duce, vine, umblă 

    

62) A recuza: Neologism ce nu se poate înlocui cu alt cuvânt 
vechiu; e termen juridic întrebuințat zilnic la tribunale.
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de colo.până colo, îşi dă toate silințele şi nu mai ştie cum 
să dea. atenţie tuturor. Femeia stă la locul ei; se formează 
în juru-i fun mic cere care pare a o despărţi de restul a- 
dunării; totuşi ea observă tot ce se petrece, nu lasă pe ni- 
meni să plece până nu i-a adresat cuvântul; ma uitat 
nimic din ce putea să intereseze pe loți; a spus fiecăruia 
numai ce-i. este plăcut şi, fără să turbure rânduiala, a 
făcut ca şi cel din urmă mosatir să nu fie mai nebăgat în 
seamă decât cel dintâi. Masa e gata, au să se aşeze: băr- 
batul, ştiind legăturile dintre oameni, îi va aşeaza după 
câte știe; femeia, fără să ştie nimic, nu se va înşela; ea 
va citi tot ceeace trebue, în ochii și în ținuta -fiecăruia, şi 
fiecare va fi aşezat după dorință. Nu mai spun că nimeni 
nu e trecut cu vederea la împărţirea bucatelor. Stăpânul 
casei, cercetând totul, a putut să nu uite pe nimeni; dar 
femeia ghiceşte după ochi ce-ţi place şi te poiteşte; vor- 
bind cu vecinul, priveşte tocmai la capătul: mesei; deo- 
sebeşte pe cel care nu mănâncă fiindcă nu-i e loame, 
de cel care nu îndrăsneşte să se serve sau să ceară, fiind: 
stângaciu sau timid. Sculându-se dela masă, fiecare crede 
că ea sa gândit numai la dânsul; toți cred că m'a avut 
timp să guste nicio bucăţică, pe când ea, în realitate, a 
mâncat mai mult decât toți. 

97. După ce pleacă toată lumea, tăinuese despre cele 
întâniplate. Bărbatul repetă ce i-au spus, ce au vorbit şi 
au făcut persoanele cu cari a stat de vorbă. Femeia, dacă 
nu ştie mai exact lucrurile în această privinţă, în schimb 
ea a văzut ce şi-au şoptit''unii în capătul salonului; ştie ce 
a gândit cutare şi ce rost a avut un anume gest sau o a- 
nume expresie. Nu e aproape nicio mișcare mai impor- 
tantă pe care să n'o poată interpreta şi căreia să nu-i dea 
interpretarea conformă cu adevărul. 

98. Dispoziţia aceasta de spirit care face pe o le- 
meie din societate să primească cu multă pricepere lu- 
mea în casa ei, ajută şi pe cochetă 6) în arta de a ținea 

  

63) Cochetă în: înțeles de femeie nu prea cinstită, fără a fi
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legaţi pe mai mulți bărbaţi cari ottează după ea. Meş- teşugul cochetăriei cere o putere de observaţie mai mare decât politeţa; caci, dacă femeia politicoasă e politicoasă cu toată lumea, ca şi-a îndeplinit rolul; dar cocheta dacă Sar purta la îel cu toţi, ar fi lipsită de dibăcie şi iși-an pierde toată puterea. Voind să mulțumească pe toți cari i-arată iubire, i-ar pierde pe toți. In societate, purtarea deopotrivă a unei femei cu toți bărbaţii poate să placă şi fiecăruia în parte: dacă e privit bine, îi pasă puţin de ceilalți. In amor, o favoare care nu € exclusivă este o insultă. Un bărbat simțitor ar vrea de o sută de ori mai bine să fie maltratat, dar să fie singur, decât să fie lin: Suşit împreună cu ceilalți; iar lucrul cel mai rău ce ar putea să i se întâmpie, ar îi să nul distingă dintre toți. O femeie care vrea să păstreze mai mulţi amorezi 5%) trebue „deci să convingă pe fiecare că p- el îl preleră și să-l con- “ vingă nu numai între patru ochi, ci și fâță de ceilalţi şi să dea aceeași convingere tuturor. | 99. Vreţi să vedeţi o persoană încureată? Puneţi un bărbat între două femei cu cari ar avea legături ascunse şi observați ce înfăţişare proastă va avea. Puncţi în ace- laşi caz o femeie între doi bărbați — cazul nu este mai | „Tar — şi vă veţi minuna cu câtă Siguranță va stăpâni pe amândoi şi va face ca fiecare să râdă de celălalt. Dacă femeia le-ar arăta aceeaşi încredere şi sar purta cu amândoi tot atât de familiar, ar mai putea să-i înşele un singur moment? Dacă i-ar privi deopotrivă, nu le-ar arăta că au aceleaşi drepturi față de ea? Aș! ea ştie să se învârtească mai bine. Nu-i privește în acelaşi fel, ba arată anume căi deosebeşte, şi lucrează cu atâta iscusinţă, încât cel cu care se poartă bine crede că o face din 'iu- bire şi cel cu care se poartă rău crede că o face de 

    

cu totul stricată. Pentru a păstra sensul, am păstrat neologismul, de şi nu e prea fericit, . a 64) Cuvântul nu e destul de literar — și nicidecum poetic — e singur care traduce în fraza aceasta pe amants.
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necaz 65). Astiel, jiecare, mulțumit cu partea sa, o vede 

ocupându- se tot mereu de el, pe când ca se „Ocupă În 
realitate numai de sineşi. 

__ 100. Cochetăria inspiră femeii mijloace de acest fel, 
ca să placă. Capriţiile ar fi respingătoare, dacă n'ar îi 
potrivite cu înțelepciune; din întrebuințarea meşteşugită 
a lor, ea făureşte cele mai puternice lanţuri de sclavie: 

Usu ogmarle la donna, onde sia colto 
_Nella sau rete alcun novello amante; 
Ne con tulii, ne sempre un stesso volto 
Serba; ma cangia a tempo alto e sembiante 6). 

101. Această artă se întemeiază pe observaţiuni îine 
necontenit repetate, cari fac să vadă în tot momentul ce 

se petrece în sufletul bărbaţilor; acestea îi dau puterea ca 
fiecare mişcare ascunsă pe care o vede, să o oprească pe" 
loc ori s*o grăbească. Se învaţă undeva această artă? Ni- 
căeri; ea se naște odată cu femeia; o au toate femeile 
şi niciun bărbat nu o poale avea în același grad. In a- 

ceasta vedem unul din caracterele distinctive ale sexului 
lor. Prezenţa de spirit, pătrunderea, observaţiunile fine 
formează ştiinţă Teniciiș-iar talentul lor este dibăcia cu 
care le întrebuinţează. | 

102. Aşa sunt lucrurile și am văzut pentruce tre- 
bue să fie aşa. Se zice că femeile sunt pretăcule. In rea- 

litate, ele ajung aşa; însă darul lor este iscusinţa iar mu 

prefăcătoria. In. adevăratele porniri ale sexului lor, chiar 
când mint, ele nu sunt prefăcute. De ce ascultați gura 
lor, când nu aceasta trebue să vorbească? Priviţi ochii 

65) Adică de necaz că nu e singură cu el şi ca să nu bă- | 
nuiască celălalt, de aceea se poartă rău. | 

66) Versuri din poema italiană a lui Torquato Tasso (1541i— 
1595) : Gerusalemme liberata, cântul IV, vers 87. Pe româneşie: 

;„Ca să prinză în mrejile ei pe fiecare nou amant, femeia între- 
buinţează toată iscusința farmecelor ci; nu păstrează față de loţi 
totdeauna aceeaşi figură, că-şi schimbă la timp mişcările şi în- 
făţişarea”. -



4 
PI Cartea V. 

“lor, fața, respiraţia, înfăţişarea temătoare, slaba lor re- 
zistenţă; aceasta este vorbirea pe care le-o dă natura ca 
să vă răspundă. Gura zice totdeauna nu şi trebue să zică 
aşa; dar accentul cu care -spune nu e totdeauna acelaşi 
şi acest accent nu ştie să mintă. Nare femeia aceeaşi 
trebuință ca şi bărbatul fără a avea aceleaşi drepturi 
de a o arăta? Ar fi prea crudă soarta ei, dacă, chiar în 
dorinţele legitime, mar avea o vorbire echivalentă cu 
vorbele pe cari nu îndrăsneşte să le spună. Oare pu- 
doarea ei s'o facă nenorocită? Nare ea nevoie de o artă 
prin care să-și comunice pornirile fără. să le descopere? 
Are nevoie de o neinchipuită iscusință ca să facă a i se 
„răpi ceeace arde de dorinţă să dea de .bună voie. Trebue. 
să se deprindă a atrage sufletul bărbatului fără .să pară 
ce se gândeşte la el: Ce încântătoare cuvântare este mărul 
Galatei şi fuga ci neîndemânatecă 61)! Are nevoie să mai 
adaoge vreun cuvânt? O să se apuce să spună păstorului 
care o urmărește printre sălcii, ca ea fuge numai ca să-l 
atragă? Ar minţi, ca să zic așa, căci atunci nu l-ar mai 
atrage. Cu cât o femeie e mai rezervată, cu atât are ne- 
voie de mai mulță artă, chiar față da soţul ci. Da, susţin 

„Că, dacă ţii cochetăria în aceste limite, este modestă şi 
adevărată, ba poate deveni chiar o lege a onestităţii. | 

| 103. Virtutea este -iuna, zicea prea bine unul din 
adversarii mei 6); nu o descompui dacă admiţi o parte 
şi respingi alta. Când o iubeşti, o iubeşti în toată între- 
gimea ei şi-ţi depărtezi, când poți, inima şi totdeauna gura 
de orice sentiment pe care nu trebue să-l ai. Adevărul mo- 
ral nu este ceeace este, dar ceeace e bine. Ce este rău mar 
trebui să existe şi nici nu trebue afirmat, mai ales când 
alirmaţiunea îi dă un efect pe care nu l-ar avea fără a- 
a 

67) Aluzie la o nimfă Galathea (din mitologia greco-romană), 
despre care vorbeşte poetul Virgil în Egloga III. E 5 convorbire între 
doi păstori şi unul din ei zice despre această nimfă: Tânăra (Ga- 
lathea, încântătoarea ștrengăriță, mi-aruncă un “măr „şi se ascunde 
după sălcii; dar, ascunzându-se; moare de dorința de a fi văzulă. 

68) Nu știm la cine face aluzie autorul. = 

i
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ceasta. Dacă aș îi ispitit, să fur şi dacă, spunând aceasta, 
aş îndemna pe altul să devină complicele meu, nu e aşa 
că, declarând ceeace mă ispiteşte, ar fi să cad în ispită? 
De ce ziceţi că pudoarea face pe femei prefăcute? Cele 
cari o pierd, sunt ele mai sincere decât celelalte? Nici- 
decum, sunt de o mie de ori mai pretăcule. La acest grad 
de depravare ajung numai dobândind -viţii puternice de 
cari nu se pot desbăra și stăpânese mumai. prin intrigă 
şi minciună 69). Dimpotrivă, cele c2 au încă ruşine, cari 
nu se mândresc cu greșelile lor, cari ştiu să ascundă do- 
rințele lor chiar faţă de acei cari le-au provocat, acelea 
dela cari scoţi mărturisirea cu cea mai mare greutate, 
acelea sunt mai sincere, mai statornice în legăturile lor, 
şi pe credința lor poţi în genere să pui mai mult temeiu. 

-104. Pe cât ştiu, numai d-ra de Lenclos0) se citează 
ca excepție cunoscută în aceste observaţiuni. De aceea 
d-ra de Lenclos sera şi socotită ca o minune. Dispreţuind 
virtuțile sexului său, se zice că păstrase pe ale sexului 
nostru. Laudă toţi sinceritatea ei, dreapta cei judecată, 
siguranța în relaţiile ei, fidelitatea în prietenie, în fine, 

„_69) Nota autorului. Femeile cari şi-au luat hotărirea pe îață 
în. această privință pretind a .avea un merit din această sinceritate 
şi jură că, afară de aceasta, ele sunt vrednice de respect; ştiu însă 
că ele pot să convingă numai pe proşti. Dacă le iei cel mai pu- 
ternic frâu al sexului lor, ce le mai rămâne? Şi_cum ar pulea să 
mai preţuiască altă cinste, dacă au renunțat la cea care le gste 
proprie? Dacă odată sau lăsat în voiă pasiunilor, nu mai au in- 
teres să le reziste, Nec femina, amissa pudicilia; alia abnuerit, zice 
Tacit, Anale, carte IV $ III. (Pe româneşte: „Femeia; după ce şi-a 
pierdut rușinea, nu 'mai are nimic de refuzat”). E vreun autor .care 
să fi cunoscut sufletul omenesc al celor' două sexe mai bine decât 
cel care a spus aceasta? ” | 

70) Winon de Lenclos (1620—1705), fiica unui mie nobil, a 
dobândit o instrucţie foarte variată şi, dela vârsta de 17 ani, a 
avut o vieaţă plină de aventuri, având legături cu: bărbaţi din :cei 
mai însemnați ai epocei. Se zice că a dat adesea Sfaturi bune 
lui .Molidre pentru comediile lui. Se spune că, la vârstă foarte 
înaintată, a cunoscut pe, Voltaire care avea 11 ani și, încântată «de 
geniul lui, î-a lăsat prin testament 2000 de îr.
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pentru a se completa tabloul gloriei sale, s'a zis că se tăcuse bărbat. Foarte bine! dar cu toată această înaltă re- Putaţiune, n'aș fi voit ca acest „bărbat” să-mi fie prieten precum m'aş fi voit să-mi fie „amică” 11), 
„105. Lucrul acesta mu e aşa de fără rost cum Sar părea... Văd bine încotro țintese maximele filozofiei mo0= derne cari iau în bătaie 'de joc pudoarea sexului. ife- meesc și pretinsa ei prefăcătorie. Efectul cel mai sigur al acestei filozofii va fi să nimicească şi puţina cinste ce a mai rămas femeilor din veacul nostru. 

106. Pe temeiul acestor consideraţiuni :cred că se poate hotărî care este, în genere, îelul de cultură potrivit spiritului femeilor şi se pot alege obiectele asupra cărora: trebue îndreptată gândirea lor chiar din tinereţe. 
107. Precum am mai spus, îndatoririle sexului lor sunt-uşor de văzut, dar greu de îndeplinit. Trebue să în- „Yeţe întâi a le iubi pentru foloasele ce le aduc; prin: acest singur mijloc. vor deveni uşoare. Fiecare stare şi fiecare vârstă au îndatoririle lor. Fiecine îşi poate cu- noaşte pe ale sale, dacă le iubeşte. Cinstește-te însăţi, fe- „meie! şi în orice stare socială ar vrea Cerul să te aşeze, vei fi totdeauna o femeie vrednică. Lucrul cel mai im= „portant este să fim ce ne-a, făcut nalura, căci destul suntem ceeace vor oamenii să fim. i 

„_108/ Căutarea adevărurilor abstracte și a principiilor, a axiomelor în ştiinţe, tot ce urmăreşte generalizarea idei. - lor, nu sunt partea femeilor. Studiile lor'trebue să aibă în vedere practica. Ele trebue să aplic . principiile pe cari le-a găsit bărbatul şi să facă „observaţiile cari conduc pe bărbat la stabilirea principiilor. In afară de cele ce pri- vesc îndatoririle lor particulare, toate reflecţiile femeilor “trebue să aibă de scop: sau studiul bărbaţilor sau cuno- şiințe plăcute cari desvoltă gustul, căci operele de geniu nu Sunt la îndemâna lor. Ele man nici destulă justeţă??) şi 

  

71) Amică traduce imperfect în, matiresse care Sar putea da prin cuvântul neliterar ibovnică. e 
72) Justeţă, neologism ce trebue păstrat: însuşirea de a vedea bine lucrurile și de a le arăta deslușit,
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băgare de seamă ca să reuşească în ştiinţele exacte; iar 
în privinţa cunoştinţelor fizice, numai acela din doi33), 
care se mişcă mai mult, care umblă mai mult, care vede 
mai multe obiecte, care are mai multă forță şi o între- 
buințează mai' mult, poate să judece raporturile între 
fiinţele sensibile şi legile naturii. Femeia, -care este slabă 
şi nu vede nimic în afară, apreciază şi judecă mobilele 74) 
pe cari le poate pune în mişcare pentr a înlocui forța ce-i: 
lipseşte şi aceste mobile sunt pasiunile bărbatului. Me- 
canica ei este mai tare decât a noastră: cu toate pâr- 
ghiile ci, mișcă din loc inima bărbatului.. Ea trebue să 
ne facă pe noi a voi tot :cecace sexul -ci nu poate în- 

“deplini singur şi-i este mecesar sau plăcut. Trebue deci 
să studieze, în fond, spiritul bărbatului, nu prin abstrac- 
țiune spiritul bărbatului în genere, ci spiritul bărbaţilor 
cari o înconjoară, spiritul bărbaţilor cărora este supusă fie 
prin lege, fie prin opinia lumii. Să înveţe a le ghici sen- 
timentele după cuvintele ce rostesc, după .fapte, după 
priviri, după gesturi, iar ea, prin cuvinte, prin. fapte, prin 
“priviri, prin gesturi, să ştie a le deștepta sentimentele 
voite de dânsa, fără să se bage de seamă că se gândeşte: 
măcar, la aceasta. Bărbaţii vor putea. să-tilozofeze mai 
bine asupra inimii Omeneşti; dar femeia va citi-mai bine 
în inimile bărbaţilor. Femeile vor găsi, ca să zicem aşa, 
morala sentimentală; iar noi o vom sistematiza. Femeia 

are mai mult spirit; bărbătul mai mult geniu; femeia ob- 
“servă, bărbatul raţionează. Din această ajutorare între- 
olaltă se iveşte. cea mai 'desăvârşită lumină şi cea mai 
întreagă ştiinţă pe care o poate dobândi, prin ea însăși,. 
mintea omenească; într'o vorbă, cea mai sigură cunoştinţă 
despre sine și despre ceilalți, câtă este cu putință s'o 
aibă neamul nostru omenesc. In acest fel arta pertecţio= 
nează necontenit unealta dată de natură. 

109: Cartea femeilor este lumea. Când ele citesc rău 

  

73) Adică dintre bărbat și femeie. | 
73) Mobilul, neologism ce trebue păstrat: pricina care face 

pe cineva să se mişce spre a îndeplini un lucru, a
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într'însa, greșeala e a lor, ori vre-o pasiune le întunecă 
vederea. Totuși adevărata mamă de familie nu este o “fe- 
meie de lume?5), ea: este închisă în casă ca.o0 călugăriță 
în mânăstire. Ar trebui deci, pentru fetele cari:au 'să 'se 
mărite, să se facă cum se face — sau cum ar trebui să se 
facă — pentru cele cari întră în mânăstiri: să li se arate 
plăcerile pe cari Je părăsesc, înainte 'de a le sili să le 
părăsească, pentru ca mu cumva o închipuire greşită 
despre aceste plăceri mecunoscute să rătăcească într'o zi 
suiletul lor şi să le turbure fericirea retragerii. In Franţa 
fetele trăiesc în mânăstiri, iar femeile .cât mai mult în 
vieaţa de societate: La cei vechi era tocmai din potrivă; 
fetele aveau, cum iam spus, multe jocuri. și sărbători pu- 
„blice, iar femeile trăiau retrase 16). Acest obiceiu era foarte 
cuminte şi păstra mai bine buna rânduială. Fetelor de 
măritat le este îngăduită un fel de cochetărie77), căci preo- 
cuparea lor cea mai importantă este să petreacă. Femeile 
au alte griji în casa lor şi nu mai au să-şi caute bărbaţi. 
Această reformă însă mu le-ar veni la socoteală Şi, din ne- 
norocire, ele hotărăsc. Mamelor, cel puţin faceţi-vă tova- 
răşe pe fetele voastre! Invăţaţi-le să judece drept. şi să 
aibă suflet cinstit şi nu le ascundeţi nimic din câte pot 
să ie privite de ochii nevinovăţiei. Cu o asemenea pregă- 
tire, ele vor putea să vază fără primejdie toate cele: ce 
iarmecă tinereţea fără: judecată, din pricina lipsei unei 
astiel de educaţii, adică: baluri, prânzuri, jocuri şi chiar 
reprezentații de teatru. Cu cât vor vedea mai mult aceste 
plăceri sgomotoase, cu atât se vor desgusta mai repede. 
de ele. i , 

| 110. Aud stiigătele ice se ridică în potriva mea. Ce 
fată ar rezista unei asemenea primejdioase pilde? W'abia ua 

75) Femeie de lume, neologism (ca expresie): care e obişnuită 
să trăiască mult în societăţi de' persoane distinse, să participe 

„la serbări, să meargă la spectacole. 
„16) Vezi $ 38 din acceaşi carte. 

77) Aci cuvântul cochetărie are un înțeles . întrucâtva deo- 
sebit de cel din $ 98; însemnează numai dorinţa * femeii de a fi 
plăcută bărbaţilor, fără gânduri rele. E
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intră ele în societate, şi 'începe a li se învârti capul; 
nici 'una nu mai vrea să părăsească această vieaţă. Se poate 
Să jie aşa; dar, înainte de a le pune în faţa acestui tablou 
înşelător, pregătitu-le-ai ca să-l vadă îără a fi mişcate? 
SSpiusu-le-ai ce sunt obiectele: pe cari le înfățişază? Ară- 
tatu-le-ai aceste obiecte în -toată goliciunea lor? Inarmatu- 
le-ai în potriva iluziunilor vanităţii? Făcut-ai să se nască 
în tinerele lor inimi gustul plăcerilor adevărate cari nu 
se găsesc în vieața cea sgomotoasă? Ce "'precauţiuni, ce 
măsuri ai luat ca să le păzeşti de gustul înşelător care 
le rătăceşte? In loc să înlături din spiritul lor stăpânirea 
prejudecăţilor, ai întărit-o şi. le-ai făcut să iubească, di- 
nainte, toate plăcerile 'uşuratice pe cari le ofer aceste pre- 
judecăţi. Le-ai făcut să le iubească şi mai mult, intrând 
în mijlocul lor. Asemenea fete tinere, când. intră în so- 
cietate, mau altă conducătoare decât pe Imama lor, a- 
desea mai nebunatică decât ele şi care mu poate să le - 
arate lucrurile decât așa cum le -vede şi ea. Exemplul 
ci, mai puternic decât însăși raţiunea, le îndreptăţeyte 
față de ele înseși şi autoritatea mamei „este pentru fată 
o scuză fără replică. Dacă zic ca mama să introducă pe 
fată -în societate, presupun că ea i-o va arăta aşa cum 
este “în realitate. - 

111. Răul începe şi mai devreme. Mânăstirile sunt 
adevărate şcoale de cochetărie şi n : de ;cochetărie cinstită, 
de care am vorbit?8),ci de cochetărie primejdioasă care 
produce toate cusururile femeilor şi le pregăteşte pentru 
a îi fete sau femei destrânate?9). Ieşind de aci, ca 'să 

“intre deodată în societățile cele sgomotoase, aceste ţi- 
_nere femei se şi simt la largul lor. Dacă au fost crescute 

ca să trăiască într'însele, vă mai miraţi că se socotesc 
mulțumite? Am să spun un lucru, de și mă tem 'să nu 
iau o prejudecată drept observaţie; dar mi se pare că, 

  

73) $ .109. A 
79) Cuvântul franțuzesc petiles maitresses e mai puțin decât 

ssdestrânate”; dar mavem în româneşte un cuvânt care să exprime 
nuanța din original, | [a [. . 2 îs.
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în general, în. țările protestante familia e mai strânsă, soțiile sunt mai cinstite şi mamele mai iubitoare decât în țările catolice. Dacă se adevărat, lucrul se datorește, fără 
îndoială, în parte, educaţiunii în mânăstiri 80). 

112. Ca să-ți placă vieaţa tihnită şi casnică, trebue s'o cunoşti, trebue să-i fi simțit, din copilărie, farme- „cul. Numai în casa părintească înveţi să-ți iubeşti casa ta 
şi nicio femeie pe care n'a crescut-o mama ei nu va simți plăcere să-şi. crească copiii. Din nenorocire, în oraşele mari nu mai există educaţiune familială. Societatea este "aci aşa de amestecată, încât retragerea nu-şi mai găsește 
adăpost şi chiar acasă la tine eşti tot în public. Trăind 
cu toată lumea, mu mai ai familie; d'abia îţi cunoşti părinţii, îi vezi ca pe nişte străini şi simplicitatea obice- iurilor casnice se stinge împreună cu acea duioasă familia- ritate care îi dădea un deosebit farmec. Se. poate zice că, „odată cu laptele, copiii sug gustul plăcerilor veacului - şi al principiilor pe cari le vedem domnind astăzi. 

113. Deprindem fetele să se arate Sliicioase, ca să găsim proşti cari să le ia în căsătorie, după aparenţă. Dar studiaţi puţin. pe aceste tinare. Sub o înfăţişare silită, 
ele ascund fără dibăcie poftele cari le mistuesc şi le poţi citi în ochi arzătoarea dorinţă de a imita pe mamele lor. Ele pottesc nu Jun soț, ci libertatea căsătoriei. Ce nevoie este de un soț, când sunt atâtea mijloace ca să te lipseşti. de el? Dar ai nevoie de un soț drept paravan pentru 
aceste mijloace). Pe față le vezi modestia, iar în fun- 

  

80) In Franţa, mai ales, sa obișnuit multă vreme ca dife- ritele. ordine religioase de călugări şi călugărițe să organizeze şcoale chiar în mânăstiri. Multe generaţii de fete — în deosebi — şi-au făcut educaţia în asemenea şcoale. Avem și în ţara noastră câteva şcoale de acest :fel: Ja Iași, Ja Bucureşti, la Galaji, la Craiova, elc. -Unele sunt ținule de călugărițe germane; altele, de franceze, „_ 8) Calea omului în tinerețe cra unu din patru. lucruri .pe cari înfeleplul nu le putea înțelege; al cincilea era neruşinarea, femeii adultere,. Quae comedii, et lergens os suum dicit: Non sum ! operata malum. (Nola autorului, ed. Amst.) Rousseau se raportă prin aceasta la un pasagiu din Proverbele lui Solomon (el e în-
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dul 'suiletului lor este desfrânarea. Această silită modestie 
e chiar semnul destrânării, căci se prefac că o au pentru 
ca so poată asvârli cât mai repede. Femei din “Paris 
şi din Londra, vă rog să mă iertați pentru câte spusei. 
Știu că minunile se pot petrece oriunde; dar, dacă vreuna 
singură dintre voi kre sufletul cu adevărat cinstit, nu mai 
înțeleg. nimic din instituțiunile noastre. 

114. Toate felurile de educaţie din vremea noastră 
" desvoltă în fetele tinere gustul petrecerilor din lumea de 
sus şi al pasiunilor cari se nasc'curând din acest gust. 
In oraşele mari desirânarea începe odată cu vieaţa; în 
cele mici începe cu vârsta raţiunii. Provinciale tinere, în- 
văţate să disprețuiască fericita simplicitate a obiceiurilor 
lor, se grăbesc să vie la Paris ca să se împărtășească 
de stricăciunca noastră. Viţiile, botezate cu numele pom- 
pos de talente, sunt singurul scop al călătoriei lor. Când 
sosesc, se găsesc rușinate, văzându-se aşa de departe 
de nobila obrăznicie a femeilor de aci; dar foarte repede 
ajung să merite fa fi şi ele „din capitală”. Unde începe 
răul, după părerea voastră? In locurile unde se _pregă- 
teşte ori în cele unde se îndeplineşte? 

115. Nu recomand ca o mamă înțeleaptă să aducă 
din provincie pe fata ei la Paris ca să-i sarate aceste 
tablouri foarte primejdioase pentr alte fete; dar zic că, 
dacă acest lucru Sar întâmpla, san fata nu e crescută cum 

trebue, sau aceste tablouri vor fi puţin primejdioase pentru 
ea. Cine are gust şi simţ și dragoste pentru lucrurile cin- 
stite, nu le va găsi atât de atrăgătoare cum sunt pentru 
cei ce se lasă fermecaţi de ele. In Paris lumea vede pe 
„acele tinere descreerate cari vin să se deprindă în grabă 
cu obiceiurile oraşului şi cari sunt la modă şase luni 
pentru a îi dispreţuite tot restul vieţii; dar nimeni nu 
observă pe acelea cari nu pot să sufere vicaţa sgomotoasă 

  

feleptul) XXX 20. Cele patru sunt: drumul acvilei prin acer, drumul 
şarpelui pe pământ, drumul unei năvi pe apă şi drumul omului în 
tinereţe. Al cincilea: drumul femeii adultere, care după ce a mâncat 

îşi şterge gura și zice: „mam făcut niciun rău”,
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şi se întorc în provincie mulțumite cu starea lor, după 
ce au comparat-o cu aceea pe care o iînvidiază ltoată 
lumea. Am văzut multe femei tinere aduse în capilală de - 
bărbaţi îndatoritori şi cari putea să se „aşeze aci, le-am 
văzut siătuindu-i chiar ele să nu facă aceasta, le-am văzut 
plecând mai bucuroase decât venise şi le-am auzit spu- 
nând cu duioşie în ajunul plecării: „Să ine întoarcem în 
coliba noastră. Trăim mai fericiți acolo decât în palatul 

„de aici”. Nici mu ştiţi cât de mult» sunt cele cari nu :se 
pleacă înaintea idolului şi disprețuesce cultul lui ncbu- 
nesc. Numai nebunele fac sgormot; femeile cum se cade 
trec nebăgate: în seamă. 

116. Cu toată corupțiunea generală, cu toate preju- 
decăţile obşteşti, cu toată educația rea a fetelor, e încă 
lume care păstrează judecata sănătoasă. Ce ar fi, dacă 
această judecată ar fi hrănită prin învățături potrivite sau, 
„mai bine zis, dacă ca mar fi stricată prin învăţătura vi- 
țiului! căci totul este să păstrezi totdeauna sau să aduti - 
la iveală sentimentele fireşti. Pentru aceasta nu e vorba 
să plictisiţi pe fete cu predici lungi și să le daţi învățături 
morale “aride. Invăţăturile morale pentru amândouă se- 
xele sunt. moartea 'unei bune educațiuni. Asemenea lecţii 
triste nu fac altceva decât ne silesc să urîm şi pe cei 
pe cari ni le dau şi ceeace ne spun. Vorbind tinerelor, 
nu trebue să faci să. le fie frică de datoriile lor, nici să le 
îngreuiezi jugul pe care natura i-l impune. Arătându-le 
aceste îndatoriri, vorbiţi hotărît și blând; nu le faceţi 
să crează că e o greutate a le împlini, nu luaţi întăţişare 
nici prea serioasă mici supărată. Tot. ce vrea să meargă 
la inimă trebue să purceadă din inimă. Catehism'ul moralei 
lor trebue să fie tot aşa da scurt şi lămurit ca Şi 'cate- 
hismul religios, dar nu trebue -să fie tot aşa de serios. 
Arătaţi-le că în aceste îndatoriri este izvorul plăcerilor 
lor şi temeiul drepturilor lor. Este oare un-lucru-greu_de. 
îndeplinit_să iubeşti pentru .a fi iubită; să fii amabilă 

pentru a îi fericite Să” tii VrGARIEId6_ stimă Dortru a Ti 
ascultată,; să te cinsteşti singură. pentru..a. fi cinstită de 

“ceilalți? Ce frumoase sunt aceste drepluri! cât sunt de
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vrednice de respect! ce „prețioase sunt pentru inima băr- 
bătului, când temeia ştie să le impună! Nu €: nevoie 
să aştepte ca vârsta şi bătrâneţea să-i dea dreptul de a se folosi de ele; căci virtuțile ei îi dau iacest'drept la oricd vârstă. Indată ce începe a deveni atrăgătoare, ea domnește prin blândețea caracterului şi: se“ impune. prin modestie. 
Ce bărbat mesimțitor Şi sălbatic nu-şi stăpâneşte mândria şi nu are o purtare cuviincioasă față de o fată de 16 ani, amabilă și cuminte, care vorbeşte puţin, care ascultă, care se poartă. cuviincios şi spune cuvinte potrivite, pe care frumuseţea w'o face să-și uite nici sexul nici tine- rețea, care devine interesantă chiar prin timiditatea . ei şi se face respectată, respectând pe toată lumea? 

117. Aceste dovezi de respect, de şi numai exterioare, nu sunt iuşuratice, nu sunt întemeiate numai pe atracţia 
simțurilor; ci pornesc din acel sentiment intim, pe care-l „avem toți, că femeia este judecătorul natural al meritelor bărbatului. Cine vrea Bă fie disprețuit de femei? Nimeni, nici chiar cel care nu vrea să le mai iubească. Şi dacă eu le spun adevăruri atât de crude, socotiți că judecata lor. mi-e indiferentă? Nicidecum. Voturile lor sunt mai 
prețioase pentru mine decât ale voastre, cititorilor, 'a- 
desea mai femei idecât ele 8). Dispreţuindu-le moravurile, onorez dreptatea lor, ce-mi pasă că mă urăsc, dacă le silesc să mă stimeze? | | 

118. Câte lucruri mari nu sar face prin: acest în- 
demn, dacă ar fi bine întrebuințat? Vai de veacul în care femeile își pierd întâietatea și în „care bărbaţilor nu le mai pasă de judecata lor? Acesta e cel :din urmă 
grad al desirâului. ;Toate popoarele cari au avut moravuri bune au respectat femeile. Vedeţi Sparta, vedeţi pe ter- 
mani, vedeţi Roma, Roma ţara gloriei şi a virtuţii, dacă acestea au avut vreodată o țară pe pământ. Acolo fe- 

  

82) Expresia „mai femei” este explicată aslel de Sailwiirk: Adică puneţi şi mai mare preț pe opinia publică și pe prejudecată, în timp .ce nu bărbatul, ci femeia irebue să se orienteze după părerea publică. Vezi $ 31 acceaşi carte,
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meile cinsteau faptele marilor generali, plângeau. în pu- 
blic pe părinții patriei, iar dorinţele şi doliul lor erau so- 
cotite ca judecata cea mai solemnă a statului. Toate re- 
Yoluţiile cele mari au fost provocate de femei: Roma 
şi-a câştigat libertatea printr”o femeie 8); plebeii obţi- 
nură consulatul printr'o femeie 8); printr'o femeie se pune 
capăt tiraniei decemvirilor 8); printr'o femeie Roma, ase- 
diată, fu scăpată din mâna unui proscris 86). Ce aţi fi zis 
voi,. Francezilor, dacă aţi fi văzut trecând această Dro- 
cesiune ridiculă, pentru ochii voştri batjocoritori? Aţi îi 
huiduit-o. Aceleaşi obiccte se văd cu totul deosebit de 
ochi deosebiți. Şi poate că aveţi dreptate Și 'unii şi alţii. Pu-, 
neţi pe niște frumoase dame franceze să formeze corte- 
giul acesta; nu poate fi ceva mai indecent. Formaţi-l 
însă din femei vomane şi veţi avea toţi ochii Volscilor şi 
inimă lui Coriolans7). - 

83) Lucreția, fiind necinstită de fiul regelui Tarquiniu, s'a 
sinucis şi a provocat prin aceasta o revoluție care, a adus căderea 
regalității şi întemeierea republicei, . 

84). La începutul republicii, cer dot consuli cari guvernâu 
Roma se alegeau mumai dintre patricieni. Lupte multe au dus 
plebeii până să ajungă a se recunoaște dreptul de a sei alege con- 
suli. și dintre ei. Femeia. la care face aluzie: aci se numea — zice 
Sallwârk — Fulvia. | a 

85) Decemvirii, zece magistrați instituiţi la Roma, puţin timp 
după întemeierea republicii, au fost “răsturnați în urma unei re: 
volte a poporului. Unul dintre «ei, Appius Claudius (451 în. de 
Hr.) cerând ca sclavă pe Virginia, fiica unui centurion (ofiţer), 
acesta a ucis-o cu mâna sa şi de aci răscoala care a avut de 
rezultat demisionarea decemvirilor, . 

86) Aluzie la Veturia, mama generalului roman Coriolan.. Acest 
general, exilat, sa dus Ja Volsci şi cu ei a'-venit de a asediat. 
Roma. Toâte rugăciunile făcute de autorități au rămas zadarnice. 
“Numai când s'a dus mama şi soţia sa, cu alte femei, în tabără, 
şi lau rugat, atunci sa decis să ridice asediul şi astfel -a scăpat 
Roma. | A | 

87) Sallwirk zice că exemplele lui Rousseau nu pot rezista 
la o critică istorică. Campe' observă că a văzut „cu câtă stimă şi 
emoțiune însoțeau Francezii în Paris în anul "1759. procesiunile fe- 
minine cari aduceau sfintei Genoveva o coroană: de flori ca :mul- 
țumire pentru sfârşitul revoluţiei”,
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119. Voiu zice mai mult. Susţin că virtutea nu e mai 
puţin favorabilă pentru dragoste decât pentru alte drep-. 
turi ale naturii şi că autoritatea concubinelor nu câştigă, 
prin aceasta, mai puţin decât a soțiilor și a mamelor. Nu 
există dragoste adevărată fără entuziasm şi nu e entuziasm 
fără un obiect perfect, fie real fie închipuit, dar care «e- 
sistă totdeauna în imaginaţie. Ce ar putea să înflăcăreze 
pe îndrăgostiţi, dacă această perfecţiune n'ar exista şi dacă 
ei ar vedea în iubita lor numai un mijloc pentru :satis- 
facerea simțurilor? Nu; sufletul nu se încălzește în. felul 
acesta şi nu se lasă astiel a fi târit în acele porniri su-. 
lime cari formează delirul celor ce iubesc şi farmecul 
pasiunii lor. Știu că, în amor, totul este numai iluzie; 
dar lucru real sunt sentimentele pe cari ni le provoacă, 
făcându-ne să iubim frumosul adevărat. Acest frumos mu. 
este chiar în obiectul iubirii noastre; el este produs tocmai 
au eroarea noastră. Și ce însemnează aceasta? Suntem mai 
puțin dispuşi să ne jertfim pornirile josnice pentru mo- 
delul imaginar? Ni se pătrunde mai puţin sufletul de vir- 
tuţile cu cari împodobim ființa pe car.: o iubim? Suntem 
mai puţin porniţi a ne libera de jugul egoismului ome- 
nesc? Care om înamorat cu adevărat nu e gala 'să-şi 
dea vieaţa pentru iubita lui? Şi cum poate avea pasiune 
sensuală şi grosolană un om care e gata să moară?.Râ- 
dem de paladini8); dar ei cunoşteau amorul, pe când 
noi cunoaștem numai desfrâul. Când aceste maxime de 
roman), începură a deveni ridicule, pricina schimbării 
n'a fost raţiunea, ci corupţia moravurilor. 

120.. Relaţiunile naturale nu se schimbă niciodată, 
în nici o epocă; potrivirea sau nepotrivirea care rezultă 
de aci rămâne aceeaşi, iar prejudecățile, sub numele poim- 
pos de rațiune, schimbă numai aparența lucrurilor. 'Tot= 
deauna va fi ceva frumos. şi mare să. fii stăpân pe tine 

  

88) Cavaleri din evul mediu, cari își expuneau vieața pentru 
femeile pe cari le iubeau. 

89) Cari, adică, nu se întâlnesc în vieaţa reală sau sunt prea 
rare,
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însuţi; chiar dacă ai asculta de niște motive fantastice. 
Adevăratele motive de onoare vor vorbi totdeauna oricărei .. 
femei cu judecată care va căuta iericirea vieţii în situaţia «ei. 
Castitatea trebuie să fie o virtute plăcută pentru o fe- 
meie frumoasă, al cărei suilet are o distincţie oarecare. 
Văzând la picioarele ei pe toată lumea, ea triumfă faţă 
de toți şi faţă de sineşi; sufletul ici devine tronul.pe care-l 
împodobesc cinstirile de -pretutindeni. Sentimentele du- 
joase sau pismaşe, dar respectuoase totdeauna, ale ambe- 
lor sexe, stima obştească şi stima sa proprie răsplătese 
necontenit, prin semne de acestea, lupta lăuntrică de câ- 
teva minute. Privaţiunile- sunt trecătoare, dar plata lor 

„este statornică. Ce mulțumire. găseşte un suflet nobil în 
mândria virtuţii, unită cu frumuseţea! Realizaţi o eroină 
de roman: ea va gusta voluptăţi mai. alese decât Lais şi 
Cleopatra), și când îrumusețea ei va trece, vor rămânea 
gloria şi plăcerile ei, şi singură se va bucura de trecut. 

121. Cu cât îndatoririle sunt mai mari şi mai grele 
de îndurat, cu atât motivele pe cari le întemeiem trebuie 
să fie mai bine simţite și mai puternice. Se obişnueşte ca, 
asupra subiectelor celor mai serioase, să se toace mereu 
la urechea tinerelor, într'o vorbire împrumutată din cea 
bisericească; dar ele nu se conving în mod real. Din cauza! 
nepotrivirii dintre vorbirea aceasta şi ideile lor -şi din 
cauză că ele în ascuns îi dau puţină importanţă, vine 
ușurința cu care cedează pornirilor lor, neavând motive 
serioase de rezistenţă, scoase din natura lucrurilor. O fată 
crescută înțelepțeşte şi creştineşte are, desigur, arme pu- 
ternice împolriva ispitei; dar una căreia i-ai hrănit mine 
tea, sau „mai bine urechile, :cu vorbirea cucernică, va. 
cădea, fără îndoială, pradă celui “dintâi seducător care o - 
va urmări: O fată tânără şi frumoasă nu-şi va :putea 
dispreţui niciodată corpul; niciodată nu se va întrista, cu 
sinceritate, pentru păcatele r mari la cari o îndeamnă fru- 

90) Două temei din anlicitate vestite „prin vieaţa lor desirâ- 
nată: Lais, curtezană greacă din sec. V în. de [Ir.; „Cleopatra, .cu- 
noscuta regină a Egiptului, pentru care Antoniu şi- a pierdut vieața,
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museţea ei; niciodată nu va plânge cu lacrimi adevărate 
înaintea lui Dumnezeu pentrucă se vede dorită de atâţia; 
nu va putea crede niciodată, în sufletul ci, că cel mai dulce 
Sentiment al inimei ieste o născocire a Diavolului. Daţi-i 
alte molive, lăuntrice și privitoare la ea însăși, căci cele- 
lalte no vor iiniluența. Va fi şi mai rău —-cum se şi o- 
bișnueşte — dacă veţi pune contradicţie între ideile sale, 
adică întâi o veţi 'umili, disprețuindu-i corpul şi farme- 
cele ei ca o mânjire a păcatului şi apoi îi veţi cere 'să-l 
respecte ca pe trupul lui .lisus Hristos. Ideile prea înalte 
şi prea josnice sunt deopotrivă de meîndestulătoare şi nu 
se pot asocia la olaltă; trebue o rațiune potrivită -şi pen- . 
tru sex şi pentru vârstă. Importanţa 'unei îndatoriri are 
putere numai întrucât i șe adaogă motive pentru a o 'îm- 
plini: „Quae quia non liceat non facit, illa facil). Nu ţi-ar 
veni să crezi că Ovidiu poate să formuleze o judecată 
aşa de severă 9%). 

122. Vreţi să faceţi pe tinere să iubească vieața cin- 
stită? Nu le spuneţi necontenit să fie cu minte, ;ci daţi-le 
un mare interes să fie; .faceţi-le să înțeleagă toată valoarea 
înțelepciunii, și o vor iubi. Nu e destul să le „deşteptaţi 
acest interes pentru mai târziu, în viilor; ci arătaţi-li-l chiar 
atunci, în relaţiile vârstei lor şi în caracterul celor ce le 
vorbesc de dragoste. Zugrăviţi-le pe omul cinstit, pe omul 
de merit; învăţaţi-le să-l cunoască, să-l iubească, şi să-l 
iubească pentru ele. Dovediţi-le că numai un asemenea om 
poate face fericită pe o femeie, -fie prietenă, fie nevastă, 
fie amoreză%). Intemeiaţi virtutea pe rațiune. Fuceţi-le 
să simtă că stăpânirea sexului lor şi toate toloasele ce de- 
curg de aci sc ţin nu numai da buna lor purtare şi de 
moravurile lor, ci şi de ale bărbaţilor; că au puţină in-: 

  

91) Vers din Ovidiu (Amores III eleg. 4). Versul acesta citat 
de Montaigne (Cartea II cap. 6) este tradus de Coste astfel: -Aceea 

- Care nu greșește numai penirucă nu-i este permis, aceea a şi greșit. 
92) Pentrucă Ovidiu este un scriitor puţin sever, mai ales 

în poeziile sale cari vorbesc despre amor, 
| 93) Greu de înţeles cum se va vorbi fetei despre o +asemenea 
siluațiune,
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fluență asupra sufletelor josnice şi degradate şi că băr- 
batul îşi respectă iubita cum ştie să respecte virtutea). 

Zugrăvindu-le moravurile din zilele noastre, — după a- 
ceste principii — fiţi siguri că le veţi inspira desgust-peniru . 
ele. Arătându-le pe bărbaţii „la modă”, le veţi face săi: 
dispreţuiască. Veţi putea astfel să le faceţi a se depărta 
de maximele acestora, să le fie silă de sentimentele lor, să 
aibă dispreţ pentru seaca lor galanterie; veţi face să încol- 
țească în sulletul lor o ambiţiz mai nobilă: dorinţa de a 
domni peste nişte suflete mari şi puternice, ca femeile 

din Sparta cari porunceau unor adevăraţi bărbaţi. O fe- 
meie îndrăsneaţă, nerușinată, intrigantă, care-şi atrage 
amanţii prin cochetărie şi şi-i păstrează prin favoruri, îi 
face să asculte ca nişte :servitori în chestii obişnuite şi 

de nimic; în lucrurile importante şi grave ea mare nicio 
autoritate. Dar femeia cinstită, amabilă şi înţeleaplă, care 

impune respectul, care re rezervată și modestă, care — 
" într'o vorbă — susține amorul prin stimă, aceea îi tri- 
mite cu.un semn la capătul lumii, la luptă, la glorie, la 
moarte, 'unde vrea.%). 

193. Iată în ce spirit a fost crescută Sofia, mai mult 

cu grijă decât cu greutate şi mai mult lăsând-o să-şi tur- 

meze gustul si decât să o fi silit. Să spunem'acum un cu 
vânt despre persoana fi, după portretul pe care lam: 

91) Adică: numai bărbatul virluos iubeşte cu adevărat pe 

îkmeie, 
95) Aci autorul pună nota următoare: Brantâme (scriitor îran- 

cez 1535—1614) zice că, în timpul lui Francisc I, o tânără care 
avea un iubit flecar, îi impuse o tăcere absolută şi melimitată, pe 

„care .€l o păzi doi ani întregi, aşa încât lumea credea că a rămas 
mut din vreo boală. Intro zi, în mijlocul unei adunări, iubita 

sa, „care (în vremurile când amorul se făcea în ascuns) mu era 

cunoscută ca altare, se lăudă că-l poate vindeca pe loc şi izbuti, 
în adevăr, zicându-i numai acest cuvânt: Vorbeşte! Nu vedeți ceva 
mare şi eroic în acest amor? Ar fi putut filozofia lui Pitagora :să 
facă mai mult decât aceasta? Ce femeie astăzi ar. putea să obțină 
o asemenea tăcere măcar o zi, chiar dacă ar plăti-o cu tot preţul ce 

poate da? .
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făcut lui Emil şi după cum își închipue el soţia care-l va 
putea face fericit. 

124. Nu va fi de prisos să mai spun încăodată că 
las la o parte minunile. Emil mu € o minune, asemenea nici 
Sofia. Emil e bărbat, Sofia femeie; aceasta e toată gloria 
lor şi, în mijlocul confuziei sexelor care domneşte printre 
noi acest lucru «este aproape o minune. 

125. Sofia e de bună familie și bună din fire. E 
foarte sensibilă şi această excesivă sensibilitate îi dă câte- 
odată o activitate de imaginație greu de potolit. Spiritul 
ci e mai mult pătrunzător, decât just. Nu e supărăcioasă, 
dar e cam imegală. Are figură comună, dar plăcută, o 
fizionomie care anunţă 'un suflet şi care nu minte; poţi 
să te apropii de ea cu indiferență, dar n'o poți:părăsi fără 
emoțiune. Sunt altele cari au mai multe-calități decât 
ea; altele au pe ale ei într'o măsură mai mare; dar nici 
una mare calităţi mai bine potrivite, ca să, dea un caracter 
fericit. Știe să se folosească chiar de defectele ei şi, dacă ar 
îi mai perfectă %), ar plăcea mai puțin. 
„126. Sofia nu e frumoasă; dar lângă ea bărbaţii uită 

de femeile cele frumoase, iar acestea se simt nemulțumite 
de ele înseși. La prima vedere abia ţi se pare frumușică; 
dar cu cât o vezi, cu atât se face mai frumoasă; ea câăş- 
tigă, pe când altele pierd, şi ceeace câștigă nu mai pierde. 
Au altele ochi mai frumoși, gură mai potrivită, figură 
mai impozantă, dar mu poate avea cineva o talie mai 
bine făcută, o pieliță mai frumoasă, mâini mai albe, picior 
mai delicat, privire mai dulce, fizionomie mai interesantă. 
Nu înmărmureşte pe cineva, dar interesează; are farmec 
şi nu poţi spune de ce. 

127. Soliei îi place găteala şi se pricepe în aceasla; 
mamă-sa pe ea o are ca fată în casă 9%). Are mult gust să 
se se împodobească bine; dar urăște îmbrăcămintea bo- 
gată. Imbrăcămintea ei e simplă şi elegantă. Nu-i place 

  

96) Aşa € textul: mai perfectă (plus parfaite). A 
97) Fată în casă (temme de chambre): adică o ajută. să se 

îmbrace și prin aceasta fata se deprinde cu secretele gătelii, 

,
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"ceeace strălucește, ci ceeace vine bine. Niu ştie cari sunt 
colorile „la modă”, dar cunoaște de minune pe cele cari 

„îi stau bine. Nu e tânără care să pară că se îngrijeşta 
mai puţin de' găteală şi totuşi niciuna nu şi-o caută cu 
mai multă îngrijire; nu pune nimic pe ea la întâmplare, 
«dar arta nu ese nicidecum la iveală. Găteala ei e foarte 
modestă în aparenţă, dar produce mult efect. Nu-şi scoate 
la iveală farmecele, ci şi le ascunde, dar printr aceasta 
face ca oricine să şi le închipue. Când o vezi; zici: lată 
o fată modestă şi cuminte”. -Dar, cât timp stai lângă 
ea, ochii şi inima se fixează asupra persoanei ei, fără 
a se putea deslipi. Ai zice că toată îmbrăcămintea ei, aşa 
“de simplă, e pusă numai ca să fie scoasă bucată cu bucată, 
prin închipuire | 

128. Sofia are talente fireşti: ea ştie aceasta şi nu 
le-a lăsat în părăsire; însă ma patut să le cultive cu multă 
artă. Având glas frumos, sa mulțumit să se deprindă a 
cânta exact şi cu gust: sa mulțumit asemenea să-şi de- 
prindă picioruşele la un mers ușor și grațios şi s'a învăţat 
să tacă reverențe 5) detot felul fără silă şi fără” stângăcie. 
De altfel, nici ma avut lalt profesor de muzică decât pe 
tatăl ei şi altă profesoară de danț decât pe mamă-sa; ba, 
un organist?) din vecinătate i-a dat câteva lecţii pe cla- 
vecin 1%) pentru a se acompania101) însă ea s'a perfecționat 
apoi singură. Întâi, se gândia numai să-şi arate frumos: 
mâna albă pe clapele negre, apoi 'a observat că sunetul 
ascuţit şi uscat al clavecinului făcea glasul mai dulce; în 
fine, crescând, a început să simtă frumuseţea unei execuţii 
“expresive şi să iubească muzica pentru ea însăşi. Dar 

- 

  

98) Reverenţe se numesc anume complimente făcute după re. 
gule ştiute. E un neologism de păstrat, fiind termen tehnic. 

99) Organist: care cântă cu orga într'o biserică şi conduce 
şi corul. pa - ! Ea - 

i -100) Clavecin: instrument de muzică cu clape ca şi pianul; 
„acesta sa fabricat mai târziu, 

101) A se acompania nu se poate traduce prin a se însoți e 
„ca şi un termen tehnic, 

,
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e vorba aci mai mult de gust, decât de talent: nu ştie să 
desciîreze nicio arie pe note: 
„129. Mai bine ştie Sofia — şi aceasta a învăţat cu 
mai multă grijă — lucrările proprii sexului ei, chiar şi 
acele cari nu. sunt destul de cultivate, adică să-şi croiască: 
şi să-şi coasă rochiile, Știe orice fel de lucru de mână, şi-l 
face cu tragere de inimă; dar mai presus de toate îi place 
dantela, pentrucă nici una nu dă o poziţie mai mulţu- 
mitoare, iar degetele se exercitează cu graţie şi uşurinţă. 
S'a ocupat asemenea şi cu. amănuntele gospodăriei. Se 
pricepe la bucătărie şi la cămară; ştie preţurile târguelilor 
şi calitățile lor; ştie să ţie bine socotelile și serveşte mamei 
ca suiragiu. Destinată să fie şi ea într'o zi mamă de fa- 
milie, învață cum să-și conducă propria ei casă, conducând 
casa părintească; poate la nevoie să înlocuiască pe vreo 
servitoare şi făce aceasta cu plăcere. Nu ştii să porunceşti 
cum lrebue, dacă nu ştii să faci treaba singur: acesta «e 
motivul mamei ei când o pune la asemenea ocupaţii. 
Gândurile Sofiei nu merg însă aşa de departe: prima 
ci datorie este să fie fiică şi acum se gândeşte numai să 
şi-o îndeplinească. Urmăreşte numai să slujească pe mamă- 

„53 şi s'o scutească de o parte din griji. E adevărat, totuşi 
că nu le face pe toale cu aceeaşi plăcere. Asttel, deşi e 
mâncăcioasă, nu-i place bucătăria, ba chiar o desgustăi 
unele amănunte, socotește că nu e destul de curată. In 
această privință e foarte delicată şi delicateţa aceasta, 
dusă la exces, a ajuns să-i fie:un defect. Ar lăsa mai 
bine să dea o mâncare în foc, decât să-şi păteze manşeta. 
Peniru același motiv, nu i-a plăcut nici grădinăria: pă- 
mântul i se pare murdar; când vede băligarul risipit, i 
se pare că-i simte mirosul. 

130. Acest defect îl datoreşte mamei sale Aceasta zice 
că, printre cele dintâiu îndatoriri ale femeii, este curăţenia, 
că e o îndatorire specială, pe care natura o poruncește şi: 
fără care nu se poate. Nu poate fi pe lume ceva mai des- 
gustător decât o femeie murdară, și bărbatul care se des- 
gustă de o asemenea femeie arc totdeauna dreptate. A tot 
vorbit fiicei sale despre această îndatorire încă din copi-
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lărie, i-a cerut tot mereu să-și ție curată persoana şi lu- crurile,. odaia şi îmbrăcămintea, să lucreze curat, până când toate aceste observaţii au ajuns obiceiu, i-au - ocupat o mare parte din timp şi influențează şi restul timpului; astfel că prima grijă în ori ce face este curăfenia, iar % buna executare rămâne în al doilca rând. - îi 
131. Toate acestea însă ma Sau prefăcut în afec- tație sau în moliciune, nici n'o stăpâneşte gustul .pentru luxul rafinat. În apartamentul ci ma fost nimic altceva decât apă curată. Niu cunoaşte alt parfum decât mirosul florilor, şi soţul ei mu va simți altul mai plăcut decât respiraţia ci. In fine grija aceasta “pentru exterior n'o iace să 'uite că în vieaţă, sunt îndatoriri mai nobile: ea mu cunoaşte sau disprețuește acea excesivă curățenie a tru- pului care murdăreşte Suiletul. Sotia e mai mult decât curată, este pură 102). i 
132. Am zis că Sofia este mâncăcioasă, Această por- nire o avea în mod firesc, dar a devenit cumpătată prin obiceiu și acum este cumpătată prin virtute. Fetele nu sunt ca băieţii, pe cari poţi să-i stăpâneşti, până la un punct, prin lăcomia lor. Pentru femei ar avea urmări rele şi chiar primejdioase, dacă le-ai lăsa supuse acestei pornirii. Când Sofia era copilă, de: câteori intra singură în odaia „mamei sale, nu eşea cu mâna goală, şi nu era prea cinstită, față de diteritele feluri de coleturi 193). Mamă-sa o Sur- prinse, o ţinu de rău, o pedepsi, o lăsă nemâncată. A- junse în fine so convingă că cofeturile îi strică dinţii şi că cine mănâncă multe se îngrașă prea tare. Astfel, Sofia se îndreptă. Mărindu-se, începu să aibă alte gusturi cari o depărtară de această josnică pornire. La femei, ca şi la | „bărbaţi, îndată ce inima vorbeşte, lăcomia nu mai poate fi „Yiţiul dominant. Sofia a păstrat gustul particular al sexului 

  

102) Deosebirea între curat şi pur este că cel din urmă cu- vânt se raportă și la fizic şi la moral, pe când cel dintâiu mai mult la fizic, e 
103) In text bonbons et dragtes, cuvinte ce mau echivalente “"româneşti, dragcele find bomboane cu o prepârație specială. .
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ei: îi plac lăpturile şi zaharicalele, îi plac prăjiturile 103),. 
dar carnea îi place puţin; ma gustat nici vin nici băuturi. 
spirtoase; apoi ea: mănâncă din. toate cu măsură. Sexul. 
femeesc, mai puţin activ decât al nostru, are mai puţină. 
trebuință de reparaţie 10%). Ii plac lucrurile bune şi ştie 
să le guste; dar, dacă lipsesc, se învoeșşte şi cu ce nu-i. 
este -pe plac şi nu sufere dintr'aceasta. 

133.. Spiritul Sofiei este plăcut, dar nu strălucitor;: 
solid, dar nu profund. Despre un asemenea spirit. nu zici. 

nimic, pentrucă mu găseşti în el: nici mai mult nici mai 
puţin decât în tine. Spiritul ei place totdeauna celor cu cari: 

vorbeşte, deşi nu e prea împodobit, după cum avem obi- 
ceiu să zicem despre cultura femeilor; căci şi l-a format 
nu prin lectură, ci numai prin convorbirile cu părinţii, prin 
propriile ei reflexiuni şi prin observările ce a făcut asu- 
pra puţinelor persoane pe cari le-a văzut. Sofia e veselă, 

în mod firesc; în copilărie a fost chiar nebunatică, dar: 

încet-încet mamă-sa a ținut-o de rău, ca nu cumva o schim-- 
bare prea repede să nu dea de ştire despre momentul 

care a produs-o 106). A devenit deci rezervată şi modestă, 
chiar înainte de vreme; şi acum când a venit vremea, îi 
e mai lesne să păstreze tonul acesta, decât i-ar fi fost 

dacă l-ar îi luat, fără să spună pentru ce sa'schimbat. Are 
haz s'o vezi câteodată cum ascultă rămăşița vechilor 
porniri şi se arată sglobie ca un copil; dar deodată devine 

iar stăpână pe sine, tace, pleacă ochii şi roşeşte. E fi-. 

resc ca anii aceştia de trecere între cele două vârste să 
aibă însuşiri dela amândouă. 

134. Sofia are mare sensibilitate şi de aceea nu poate. 
avea o-fire pertect egală, dar blândeţea ei face ca aceasta 
să nu supere pe ceilalți, ci îşi strică numai sieşi. Să-i 
zică cineva un Singur cuvânt supărător, şi o Vezi că nu se: 

104) Am suprimat cuvântul entreme!s (mâncările ce se servă 
între fripturi .şi poame) care nare echivalent în româneşte. 

105) Prin mâncare omul își repară, îşi restaurează forțele 
de aci şi vorba de restaurant: - 

106) Adică apropierea epocei critice a tinereței,
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arată supărată, dar inima-i svâcneşte puternic, caută să 
fugă aiurea ca să plângă: Dacă, în mijlocul acestui necaz, 
o chiamă tată-sau sau mamă-sa şi-i spune numai o vorbă, 
vine iar să se joace, și râde, ștergându-şi lacrimile cu 
iscusință şi căutând să-şi ascundă suspinele. i 

135. Nu putem zice că e lipsită cu totul de capriţii. 
Firea ei, cam pornită, o îndeamnă la îndărătnicie şi atunci. 
este expusă a nu se mai stăpâni. Dâţi-i însă vreme să se - 
liniştească şi veţi observa ca un merit al ei chipul cum. 
caută să-şi: scuze greşeala. Dacă o pedepseşte, e blândă 
şi supusă şi se vede că-i e ruşine, nu fiindcă a fost pe- | 
depsită, ci fiindcă a greşit. Dacă nu-i zice nimeni. nimic, 
îşi recunoaște singură greşeala, cu atâta sinceritate şi dră- 
gălăşenie, încât e peste putință să mai fii supărat pe ea. 
Ar săruta pământul în fața celui din urmă servitor, fără să ' 
sufere câtuşi de puţin de această înjosire. Apoi, îndată 
ce a fost ierlată, îţi arată prin bucuria şi prin mângâicrile 
ei, că i s'a luat o mare greutate de pe inima ei bună. Intr'un. 
cuvânt, sufere cu răbdare greşelile altora şi-şi îndreptează 
cu plăcere pe ale sale. Aşa e firea plăcută a sexului i, 
până n'o schimbăm noi în rău. Femeia e făcută ca să se: 
supună bărbatului şi să îndure chiar nedreptatea lui. Pe 
băieţi nu-i poţi face. niciodată ascultători până întw'acest 
punct: sentimentul interior se ridică şi se revoltă împo-- 
triva nedreptăţii, natura nu i-a făcut ca so sutere:! 

Gravem 
Pelidae stomachum cedere nescii 107). 

136. Sofia este religioasă; însă religia ei este cu ju-. 
„decată şi simplă, are puţine dogme şi puţine practice bi- 
sericoase; mai bine zis, ea cunoaşte ca practică esenţială 
numai morala şi vieaţa întreagă îi este devotată lui Dum- 
nezeu, făcând binele. Toate învăţăturile pe cari părinţii 

  

107) Vers din Horaţiu (Ode cartea I, oda 6 vers. 5—6). Poetul 
zice că va cânta ,„imânia înfricoşală a lui Achile (Peleidul, fiul 
lui Peleu) care nu ştie să se plece, să cedeze”
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săi i le-au dat în această privință au deprins-o cu.o su- 
punere respectuoasă. I-au zis totdeauna: „Fata mea, cu- 
noșştințele acestea mu sunt pentru vârsta ta; când va veni 
vremea, bărbatul tău o să te înveţe”. Apoi, în loc să-i ţie 
discursuri lungi despre faptele bune, ei se mulțumesc să-i 
vorbească prin exemple şi exemplele lor sau săpat adânc 
în sufletul ei. | | 

137. Sofia iubeşte virtutea. Această dragoste este cea 
mai însemnată pasiune a cei. O iubeşte, pentrucă nimic nu 
e mai frumos ca virtutea; o iubeşte, pentrucă virtutea 
face gloria unei femei, pentrucă o femeie vir- 
tuoasă. i se pare aproape deopotrivă .cu îngerii; 
o iubeşte, pentrucă socotește că ea singură conduce 
la fericire, pe când vieaţa unei femei necinstite este numai 
mizerie, părăsire, nenorocire, dispreț, ruşine; o iubeşte, în 
stârşit, pentrucă vede cât o prețueşte respectabilul ci pă- 

„rinte, ca şi dulcea şi vrednica ei mamă. Aceştia mu se mul- 
țumesc cu fericirea ce le-o dă propria lor virtute, ci vor să 
fie îericiţi şi de virtutea, ei, iar dânsa socoteşte că prima 
lor. fericire este nădejdea că va face fericirea lor. Aseme- 
nea sentimente dau iun entuziasm care înalță sufletul” şi 
care robește acestei pasiuni nobile toate pornirile cele mici. 
Sojia va îi cinstită și curată până la moarte; a jurat a- 
ceasta în fundul sufletului ei, iar jurământul l-a făcut în 

„ momentul în care simţea ce însemnează să ţii un asemenea 
jurământ; l-a făcut tocmai în vremea când ar fi fost 
foarte cu pulinţă să-l înlăture, dacă ar fi fost atunci roaba 
“simţurilor | | 

138. Sofia nu este o Franceză drăguță, cu tempera- 
mentul rece şi cochetă din vanitate, care.vrea mai mult să 
strălucească decât să placă şi care canită distracţia, iar nu 
plăcerea. O stăpânește însă dorința de a iubi, aceasta o 
distrage și-i turbură inima în mijlocul sărbătorilor. Vezi 
că și-a pierdut vechea. ei veseliz, că jocurile nebunatice 
nu mai sunt pentru ea: că nu se teme de singurătate, ci 
chiar o caută; că se gândeşte la acela care trebue să i-o 
facă plăcută; că o plictisesc toți cei ce-i sunt indiferenți; 
că-i trebue unul care s'o iubească, nu o ceată care s'0 ad-
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mire; că vrea mai bine să fie plăcută :unui singur om cin- stit şi să-i placă necontenit, iar ma să audă în jur laudele. - modei, cari țin o zi, iar a doua zi se prefac în ocări. 139. Judecata femejilor se formează mai de vreme decât a bărbaţilor. Fiind în stare de apărare, aproape din copi- lărie, având 'un depozit greu de păzit, în mod fatal ele cu- „Mosc mai curând binele şi răul. Sotia, precoce în. toate, pentrucă așa-i «e temperamentul, are judecata formată înaintea altor fete de vârsta ei. Aceasta nu este întru nimic lucru extraordinar, căci maturitatea nu este peste tot aceeaşi în acelaşi timp. Dă | 
140. Sofia cunoaște drepturile şi îndatoririle celor două sexe. Cunoaşte defectele oamenilor şi viţiile femeilor; cunoaşte şi calităţile şi virluțile; toate-i sunt săpate în fundul inimii. Niu se poate forma despre femeia cinstită o- idee mai înaltă decât a ei şi aceasta n'o sperie, dar se gândeşte cu mai multă bunăvoință la omul cinstit, la omul vrednic, simțindu-se făcută pentru acel om, sim- țindu-se demnă de «el, ştiind că-i va putea întoarce feri- cirea pe care o va primi dela el. E convinsă că va şti să-l recunoască în lume; e vorba numai să-l găsească. 141. Femeile sunt. judecătorii fireşti ai meritelor băr- . baţilor, precum sunt ei judecători-ai meritelor femeilor. E dreptul de reciprocitate şi lucrul e cunoscut şi de unii şi de celelalte. Sofia cunoaşte acest drept şi se foloseşte de el, însă cu modestia potrivită cu tinerețea, cu experienţa şi cu situațiunea ci. Ea judecă numai lucrurile ce-i stau la îndemână și numai când aceasta slujeşte ca să desvolte vre-o maximă folositoare. Despre cei ce nu-s de față, vor- „beşte cu cea mai mare băgare de seamă, mai ales de femei, Socoteşte că, vorbind despre sexul lor, femeile se fac relă de gură şi batjocoritoare; iar mărginindu-se a vorbi despre. : sexul nostru, ele sunt mai drepte. Sofia se mărginește deci la aceasta. Despre femei vorbeşte numai ca să spuie ce ştie despre ele. Crede că aceasta e o datorie faţă de sexul 

ei. Jar :despre :acelea despre cari nu ştie nimic de bine, nu zice nimic, şi lucrul se înțelege. 
142. Sofia hu prea are deprinderea vieţii de societate;
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dar e îndatoritoare, cu băgare de seamă şi face toate cu 
graţie. O fire fericită îi folosește mai mult decât oricâtă 
artă. Politeţea ei nu se ține de formule, nu e supusă modei, 
nu se schimbă cu ea, nu face nimic prin obiceiu, ci vine 
dintr'o adevărată dorinţă de a plăcea, şi place. Nu ştie com- 
plimentele de rând şi nu inventă altele mai căutate. Nu 
zice: „Vă suni foarte obligată... Imi faceți mare onoare... 
Nu vă supăraţi...” etc. Nu ştie nici să facă fraze alese. La 
o atenţiune, la o politeță vădită ii răspunde prinir'o reve- 
rență sau printr'un simplu::. „Vă. mulțumesc”; dar acest 
cuvânt ieşit din gura ei prețuește cât 'un altul. Pentru un 
serviciu adevărat, ea lasă inima să vorbească şi nu gă- 
sește un compliment banal. Nu i-a plăcut niciodată să se 

„supună tiraniei tăstăţurilor obiceiurilor franțuzeşti, cum 
"este: să ia braţul unui bătrân de şaizeci de ani, trecând 
dintr'o odaie în alta, când ar avea el nevoie a fi sprijinit. - 
Dacă 'un domnișor ferchezuit îi.otere acest serviciu o- 
braznic, ea-l lasă în josul scării și, din două sărituri, intră; 
în cameră, zicând că nu e şchioapă. In adevăr, de şi nu e 

înaltă, ma voit săși puie niciodată tocuri înalte 103): are 
picioare destul de mici, aşa că n'are trebuință de aseme- 
nea tocuri. 

143. E tăcută şi respectuoasă nu numai cu femeile, 
dar şi cu bărbaţii însuraţi sau mult mai în vârstă decât 
ea. Nu primeşte niciodată un loc mai de frunte ca al lor, 
decât dacă i se cere cu stăruință și, îndată ce poate, îşi 
reia pe cel ce crede că i se cuvine. Ea știe că drepturile 

vârstei stau înaintea drepturilor sexului, pentrucă soco- 

tește că cu vârsta vine înțelepciunea si aceasta merită 
cinste înainte de toate. 

144. Cu tinerii de vârsta ci, are nevoie de un lon cu 

totul deosebit ca să le impuie și ştie să ia acest ton, fără 

a părăsi îniățișarea modestă ce-i şeade așa de bine. Dacă 
aceştia sunt modeşti şi cuviincioşi, va păstra bucuros faţă 
de ci familiaritatea plăcută a tinereţii. Convorbirile lor, 

108) Moda timpului; de aceea se zice și până azi „Louis 
*Quinze” tocurilor înalte (după numele Regelu Franței, Ludovic XV).
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„nevinovate, vor fi glumeţe, dar cuviincioase. Dacă vorbele 
lor sunt serioase, vrea să folosească dintr'însele. Dacă 
degenerează în laude nesărate, le va face. să înceteze 
îndată, căci dispreţueşte mai ales vorbirea galantă, ca o. 
insultă pentru sexul ci. Ea ştie bine că bărbatul pe care-l 
caută nu vorbeşte așa și nu poate să primească bucuros. . 
dela altul ceeace nu e potrivit pentru acela al cărui ca- 

„racter îl are săpat în fundul sufletului. Opinia înaltă ce 
are despre drrepturile sexului său, mândria sufletească 
pe care i-o dă curăţia sentimentelor sale, energia virtuţii 
pe car. o simte în sine însăși .şi care o face vrednici 
de respect față de siheşi, toate acestea o fac să audă cu 
indignare cuvintele linguşitoare cu cari vor ei so facă 
a-şi trece vremea. Nu se arată supărată, dar le primeşte 
cu O aprobare ironică prin care îi descurajează, sau cu 
un ton rece, la care nu se aşteaptă nimeni. Dacă un 
domnișor frumos 10) dintre aceştia îi spune complimente, 
îi laudă cu vorbe de spirit spiritul ei, frumusețea, gra- 
„țiile, pomeneşte despre fericirea de a-i plăcea, ea îl între- 
rupe binișor şi-i zice politicos: „Domnule, mi-e teamă 
„că ştiu lucrurile acestea mai bine decât d-ta; dacă nu 
„Băsim nimic alteeva.mai interesant să ne spunem, cred 
„că putem încheia convorbirea”. E apoi treaba unui mi-. 
nut ca să însoțească aceste vorbe cu 0 frumoasă reve- 
rență şi. să se şi depărteze de el, la douăzeci de paşi. 
Intrebaţi pe deştepţii voştri dacă :e ușor să-și arate multă 
vreme flecăria cu un asemenea spirit sălbatic. 

1145. Să nu credeţi însă că nu-i place să fie lăudată; 
dar vrea ca lauda să fie aşa făcută încât să „poată crede 
că acel care-i vorbeşte cugetă despre. ea tocmai cum zice. 
Ca să te arăţi impresionat de meritele ei, trebue să ai 

  

109) In -text: „un frumos Phoebus”. Era un termen obișnuit 
pe atunci. Sallwărk dă explicaţia următoare: „Phoebus, figura con- 
ducătorului muzelor, strălucind de frumuseţe şi înzeștrat cu darul 
vorbirei frumoase în operetele cu conţinut mitologic din epoca Ro- . 
coco”. Cramer: „Un dandy linguşitor şi fanfaron”. La A. Griphius o 
damă adorată este numită în titlul unei scrisori (Horribilifax, act, 
2): „Cea mai elegantă Phoebuză de pe lume”,
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întâi. tu merite. Lauda întemeiată pe stimă poate să o 
Măgulească, dar. orice ironie galantă va îi totdeauna res- 
Pinsă. Cu Sotia nu se pot exercită. micile “talente ale 
unui mucalit. Ni R e | 

146. Având o mare maturitate de judecată şi desvol- 
tată în toate privinţele ca o fată de douăzeci de ani, Sofia 
nu va îi considerată copil de părinţii ei la cincisprezece 
ani 110). Cum vor zări în ea prima turburare a tinereţii, 
se vor grăbi să ia măsuri înainte de a se desăvârşi. Ii 
vor vorbi cu dragoste şi înţelepciune. Asemenea cuvinte 
se potrivesc cu vârsta şi cu caracterul ei. Dacă are în 
“adevăr caracterul pe care mi-l închipuesc, socotesc că 
tatăl său ar putea foarte bine să-i vorbească în felul 
următor: 

| 147. „Sofio, te-ai făcut fată mare, dar nai să rămâi 
wtotdeauna aşa. Voim să fii fericită: acesta este interesul 
-„NOslru, căci [ericirea noastră atârnă de a ta. Fericirea 
»junei fete cinstite este să facă fericit pe un om cinstit. 
„Trebue să te gândești deci a te.mărita. Trebue să te 
„gândești de timpuriu, căci. de măriliș se ține toată soarta 
„vieţii şi niciodată n'o să zici că ai prea mult timp ca 
„să te gândeşti. ” , 
„148. „Nu e niciun lucru mai greu decât alegerea unui 

„Soț bun, afară numai de alegerea unei bune soții. Tu 
„Vei fi acea soție rară, gloria vieţii noastre şi fericirea bă- 
-„trâneţii noastre. Dar, oricât de mari ar fi calitățile tale, 
„există pe pământ bărbaţi cari au calități mai mari decât 
„tine. Ori care sar :simţi onorat să fie soțul tău; sunt 
„Mulți cari te-ar onora pe tine, luându-te de soţie. Intre 
„aceştia din urmă lrebue să găseşti unul care să-ți placă, 
„Să-l cunoşti şi să te cunoască. 

149 „Fericirea deplină a unei căsnicii se ține de 
„atâtea cerințe încât ar fi o nebunie să cauţi a le aduna 
„pe toate. Trebue să te asiguri de cele mai însemnate: 
„jdacă se vor găsi şi celelalte, te vei folosi de ele;-dacă nu, 

  

110) La vârsta de 15 ani fetele se considerau crescute şi ca- :pabile de societate, (Wota lui Sallwărk:). - 

+
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pte vei putea lipsi. Nu există pe pământ fericire desă- 
„vârşită, dar cea mai mare nenorocire — şi care se poate 
„înlătura — este să fii nenorocit din cauza greşelii tale. 

150. „Sunt cerinţe fireşti, sunt cerințe cari ţin de 
„educaţie, sunt şi altele impuse de opinia publică. Părinţii 
„Sunt judecătorii pentru cele două din urmă; copiii, pentru 
„cele dintâi. In căsătoriile făcute prin autoritatea pă- 
„Finților, se ţine seama numai de cerințele educaţiei şi 
„ale opiniei publice: nu se căsătoresc persoane, ci condiții 
„Şi averi. Acest lucru se poate însă schimba. Numai per- 
„soanele rămân şi ţin acele condițiuni. In afară. de avere, 
„numai prin raporturile .dintre persoane poate fi fericită 
„sau nenorocită o căsătorie. 

151. „Mama ta era de familie bună, eu eram bogat: 
„acestea au fost singurele consideraţii. cari au decis pe 
„părinţii noştri să ne unească. Eu mi-am pierdut averea, 
„ea şi-a pierdut numele. Uitată de familia ci, la ce i-a 
„servit că sa născut în asemenea condiții? In toate ne- 
„norocirile, numai unirea inimilor noastre ne-a mângâiat. 
„Potrivindu-ne 'în gusturi, ne-am retras aci şi trăim “fe- 
„Ticiţi în sărăcia noastră, căci fiecare din noi e totul 
„pentru celălalt. Sofia este comoara noastră a amându- 
„Fora şi mulțumim Cerului că ne-a dat-o şi că ne-a luat 
„toate celelalte. Iată, draga mea, unde ne-a condus Pro- 
„vedința; consideraţiile ce sau avut în vedere la căsătoria 
„noastră s'au dus şi suntem fericiţi prin acelea de cari 
„nu sa ţinut nicio socoteală. - 

152. „E datoria soților să caute a se potrivi între ki. 
„Inclinarea reciprocă trebue să fie cea dintâi legătură. „Ochii şi inimile trebue să le fie cei dintâiu conducători. 
„Prima datorie, după căsătorie, va îi să se iubească; dar 
„iubirea nu stă în voia noastră; de aceea din datoria 
„aceasta vine alta: să se iubească înainte de a se uni. 
„Acesta este dreptul naturii, pe care nimic nu-l poate 
„înlătura: cei ce l-au înlănțuit prin atâtea legi civile sau 
„gândit mai mult la ordinea aparentă decât la fericirea „căsniciei și la moravurile cetățenilor.. Vezi, dragă Sofio, 
„Că nu-ți impunem o morală grea de urmat. Ea tinde
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„mumai să.te facă stăpână pe tine însăţi, iar noi să te 
„întrebăm pe tine în privinţa alegerii soţului tău. - 

-153.: „După ce. ţi-am spus motivele noastre ca să-ţi 
'„lăsăra libertatea deplină, trebue să-ți arătăm şi motivele 
tale, ca să ştii să te foloseșit de ea cu înţelepciune. Fata 
„mea, eşti bună şi cu, judecată, ai cuget drept şi inimă 
-„Simţitoare, ai însuşirile cari se potrivesc unei femei cin- 

„stite şi nu eşti lipsită de graţie. Eşti însă săracă: ai ca: 
»litățile cele mai prețioase şi-ţi lipsesc cele ce se pre- 
-„tuesc mai mult. Să nu: doreşti deci decât ceeace poţi 
să aibi şi potriveşte-ţi ambiția nu după judecata ta şi 
„a noastră, ci după opinia oamenilor. Dacă ar fi vorba 
„despre egalitatea meritului,. speranţele tale ar putea să 

„fie nemărginite; dar să nu ţi le ridici mai presus de 

„averea ta şi nu uita că aceasta stă cât se poate de jos. 

„Ştiu că un bărbat vrednic de tine nu va socoti această 

„nepotrivire ca o piedică; dar, în asemenea caz, trebue 
„să faci tu cecace el nu va face; Sofia va imita pe 

„Mama €i şi va intra numai într'o familie care se va 
„simţi onorată de aceasta. Tu n'ai văzut bogăţia noastră, 
„te-ai născut în vremea când eram săraci; dar tu ai în- 

„dulcit această sărăcie și ai îndurat-o fără suferinţă. 
„Crede-mă, Sotio, nu umbla după bunuri pe cari ni le-a 
„luat. Cerul, — şi-i mulțumim pentru aceasta, — căci: 
„am gustat fericirea numai după ce am pierdut bogăţia. 

„154. „Eşti destul de drăguță ca să te placă oricine 
„Şi nu eşti chiar în mizerie ca să fii sarcină mare pentru 
„un om de treabă. Vei fi căutată, şi vei putea fi căutată 

„de bărbaţi cari nu vor preţui cât tine. Fireşte că, dacă 
„ţi sar arăta cum sunt în realitate, i-ai vedea cât pre- 
sjjuesc. şi tot fastul lor nu ţi-ar impune multă vreme; 
„dar, de şi ai judecată dreaptă şi cunoşti meritul ade- 
„vărai, eşti lipsită de experiență şi nu ştii până unde 

„pot merge oamenii cu prefăcătoria. Un şarlatan iscusit 
„poale să-i studieze gusturile ca să te subjuge şi să arate 
„faţă de tine virtuţi pe cari nu le are. Ai putea fi pier+ 
„dută, Sofio, înainte de a: observa şi, când îţi vei cu- 
„moaşte greșeala, nu vei avea alt ceva de făcut decât să
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„plângi. Dintre toate cursele — şi singura pe care ra- 

„țiunea n'o poate înlătura — cea mai primejdioasă este 
„a pornirii simţurilor, Dacă vei avea vreodată: nenoro- 
„Cirea să cazi într'însa, vei vedea numai iluzii şi himerâ 111); 
„ţi se vor întuneca ochii, ţi -se va turbura judecata, ţi 
„se va strica voinţa, însăşi greşeala ta ţi se va: părea 
„Scumpă, și chiar de vei putea s'o cunoşti, nu vei voi 

„să o îndreptezi. Fata mea, te încredințez rațiunii Sofiei, 
„iar nu pornirii inimii ei. Câtă vreme îţi vei păstra sân- 
„gele rece, fii singură judecător; îndată însă ce vei iubi, 
„încredinţează-te mamei tale, 

„155. ţi propun o învoială care să-ţi arate stima 
„noastră. şi să stabilească între noi relaţiile naturale. Obi- 
„ceiul e ca părinţii să aleagă pe soţul fiicei lor şi so 
„consulte numai de formă.. Noi vom tace contrariul: vei 
„alege tu şi noi vom fi consultaţi. Foloseşte-te de acest 

„drept, Soiio; foloseşte-te liber şi cu judecată! Soţul po- 
»irivit pentru line, trebue să fie ales de tine, nu de noi;' 
„dar noi avem dreptul să judecăm dacă nu te înșeli în 
„privinţa cuviinţelor şi dacă nu cumva, fără să ştii, faci 
„altceva decât ce vrei. Nu vom ţinea socoteală nici de 
„naştere, nici de avere, nici de opinia publică. la un 
-„0m cinstit care să-ţi placă, şi cu'al cărui caracter să te 
„potriveşti: oricine ar fi, îl vom. primi de ginere. Averea 
„lui va fi totdeauna destul de mare dacă are braţe şi de- 
.„prinderi bune și dacă-şi iubeşte. familia. Rangul lui va 
„fi totdeauna destul de ilustru, dacă îl va cinsti prin 
„virtute. Iar dacă lumea întreagă ne va vorbi de rău, 
„ce ne pasă? Nu căutăm aprobarea publicului, ci'me mul- 

„-»țumim cu fericirea noastră”, | 
156. Nu știu, cititorilor, ce efect ar face o asemenea 

«cuvântare asupra unei fete crescute după obiceiurile 
voastre. In ce priveşte pe Sofia, poate că ea nu va zice 
nici un cuvânt, rușinea şi înduioșarea: mar lăsa-o, poate, 
“să. vorbească lesne; dar sunt sigur, că cele auzite îi vor 

111) Himeră, cuvânt adesea întrebuințat „de autor: creaţiune a 
„închipuirii noastre, fără corespondent în lumea reală,
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rămânea săpate în inimă pentru toată vieața şi, dacă 
e vreo hotărire omenească 'pe care poţi pune temeiu, 
va îi aceea pe care o va lua ca, de a se face vrednică 
de slima părinţilor. | | 

157. Să ne închipuim lucrul cel mai rău şi să zicem 
'că ea are un temperament aprins care face să rabde cu 
greu o lungă aşteptare. Susţin că judecata ei, gustul, 
delicateţa şi mai ales sentimentele cu cari i sa hrănit su- 
iletul din copilărie, se vor împotrivi furiei simţurilor în- 
destul pentru ca să le învingă sau cel! puţin să le ție 

“piept multă vreme. Mai bine ar muri de suferință decât 
să-și întristeze părinţii şi să se mărite cu un om de nimic; 
expunându-se la nenorocirile unei căsătorii nepotrivite. 
Chiar libertatea pe care a primit-o îi înalță şi mai mult 
sufletul şi o face mai greoaie în alegerea stăpânului ei. 
Având temperamentul unei Italience şi. sensibilitatea unei 
Engleze, ea are, pentru a-și stăpâni şi inima şi simţurile, 

„mândria unei Spaniole, care, caută un bărbat care so 
iubească, dar nu găseşte lesne pe cel vrednic de ea. 

158. Nu poate să înţeleagă toată lumea ce putere dă 
sufletului iubirea faptelor oneste şi ce tărie poate să 
găsească omul în sine când vrea să fie în adevăr via- 
tuos. Sunt oameni cărora li se pare himeric tot ce este 
mare şi a căror judecată josnică şi vrednică de dispreţ 
nu pricepe înrâurirea ce poate să aibă asupra pasiunilor: 
omenești însăși nebunia virtuţii. Acestora să le vorbeşti 
numai prin exemple; atât mai rău pentru ci dacă se 
încăpățânează să le tăgăduească. Dacă le-aş spunâ că 
Sofia nu e o ființă închipuită, că numai numele e in- 
venlat 'de mine, că educaţia ei, moravurile, caracterul, 
figura ei, chiar au existat în realitate şi că amintirea 
ci face să verse lacrimi o întreagă familie onestă, de- 
Sigur că nu mar crede. Ce aş pierde însă dacă aş ten- 
mina, fără înconjur, povestea unci fete aşa de asemă- 
nătoare cu Sofia, încât povestea aceasta ar putea să fie 
a ei, fără să se mire cineva? Imi pasă puţin dacă o 
veţi crede sau nu adevărată; în orice caz voiu fi povestit 
niște închipuiri — dacă vreţi să ziceţi aşa —,; însă voiu 

N
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fi avut mijlocul de a-mi explica metoda şi voiu putea 
astiel să-mi urmăresc scopul. 

159. Tânăra, al cărei temperament l-am pus pe so- 
cotealu Sofiei, avea foarte multe asemănări cu ea, încât 
putea să-i poarte numele şi de aceea i-l las. După con- 
vorbirea pe care am povestit-o, părinţii ei socotiră că 
în. cătunul lor mu vor veni so caute peţitorii, de aceea 
o trimiseră într'o iarnă în oraş, la o mătuşă, și-i spuseră 
în taină scopul călătoriei, căci mândra Sofia avea în 
suilet. hotărîrea nobilă de a şti să se stăpânească şi, 
oricât ar fi dorit un bărbat, ar fi vrut mai bine să 
moară fată bătrână decât să alerge să-l caute. - 

160. Ca să îndeplinească dorința părinţilor ei, mă- 
tuşa a dus-o prin familii, prin adunări, pe la sărbători, 
i-a arătat lumea sau mai bine zis a arătat-o pe ea, căci 
pe Soiia n'o prea interesa toată această gălăgie. S'a ob- 
servat totuşi că ea nu îugea de tinerii frumuşei, cari 
păreau cuviincioşi şi modești. In rezerva ei, avea chiar 
oarecare meșteșug de a-i, atrage, care semăna cu coche- 
tăria; dar, după ce vorbea cu ei de două, trei ori, se da 
la o parte. Curând își schimba purtarea şi, de unde 
părea că primește semnele de admiraţie, lua deodată alta 
mai umilă şi arăta o politeță mai respingătoare. Obser- . 
vându-se totdeauna, nu le da prilej să-i facă nici cel 
mai mic serviciu; prin aceasta arăta că nu voia să le 
fie logodnică 112). 

161.. Peirecerile sgomotoase nu plac niciodată ini- 
miloz simţitoare; ele sunt fericirea zadarnică şi Siearpă 
a oamenilor cari nu simt nimic şi cari cred că, ame- 
țindu-se, se folosesc de vieaţă. Sofia nu găsi ceeace căuta 

„Şi, ne mai având nădejde să-l afle aci, începu să „se 
plictisească. Iubea tare pe părinți şi nimic nu ținea loc 
acestei iubiri, nimic nu o făcea să-i uite. Se întoarse 

112) Logodnică traduce rău îr.: maitresse- Sensul acestui cu. 
vânt s'a schimbat în cursul timpului. Boileau: „Flatte menace, îr- 
Tite, appaise une maitresse”. Astăzi traducând pasagiul acesta nu 
putem pune alt cuvânt mai exact, decât logodnică, căci. acesta estg 
mai aproape de ideea exprimată de autor, ,
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deci la dânşii, cu mult înainte de termenul hotărit pentru. 
aceasta. 

162. W'abia îşi reincepu traiul în casa părintească 
şi observară că, de şi avea aceeaşi purtare, îşi schimba 
buna dispoziţie. Era câteodată distrată, era nerăbdătoare,. 

tristă şi visătoare; se ascundea uneori ca să plângă. Cre- 
zură întâi că iubeşte pe cineva şi-i e ruşine să -spuie. 
[i vorbiră despre aceasta, dar tăgădui. Zicea că na văzut 
pe nimeni care să-i atingă inima, și Sofia nu minţea, . 

163 Totuşi lâncezeala creştea necontenit şi sănătatea 
începuse să-i fie vătămată. Mamă-sa, îngrijată de această 

schimbare, hotări în fine să-i afle pricina. O luă deoparte 
şi întrebuință tot meşteșusul. şi toată mângâierea pe care 
o poate avea în vorbire dragostea unei mame: „ata 

„mea, te-am purtat în pântece şi acum te port necon- 

„tenit în inima mea; încredințează mamei tale taina su- 
„fletului tău. Este vreo taină pe care o mamă nu poate 
„So ştie” e cineva care să plângă suferinţele tale, care 
„să le împărtășească şi să caute a le alina, ca tatăl și 

„mama ta? vrei tu.să mor din pricina durerii tale, fără 

„So cunosc?” 
164. Nu numai că nu va ascunde mamei sale supă- 

rare, dar fata nu aștepta altceva decât să şi-o facă 
confidenta şi consolatoarea ei. Ruşinea însă o împiedeca 
să vorbească, iar modestia ei nu găsea cuvinte ca să 
descrie o stare puţin vrednică de sine, adică: emoțiunea 
care o turbura peste măsură.în aceste momenie. In îine, 
însăși ruşinea sluji mamei ca să ghicească ceva şi aceasta 
izbuti să-i smulgă mărturisirile cele mmilitoare. In loc 
s'o îniristeze prin certuri nedrepte, ea o consolă, o plânse 

şi plânsc cu dânsa: era prea înțeleaptă ca să-i facă o 
“vină aşa de mare dintr'o suferință pe care numai vir- 
tutea ei o făcea atât de apăsătoare. Dar de ce să îndure 
o suferință când doctoria este uşoară- şi legitimă? De. 
ce nu sc foloseşte de libertatea ce i sa dat? De ce nu 
primeşte un bărbat? De ce nu şi-l alege? Nu ştie că-și 
ține soarta în mână și că părinții vor primi pe oricine 
ar alege, devreme ce mar putea să aleagă decât un om
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cum sc cade? Au trimis-o la oraș şi ma mai vrut să 
stea; sau prezentat câteva partide şi le-a refuzat pe toate. 
Ce aşteaptă? Ce vrea? E, în adevăr, o contradicție ce nu se poate explica. - 

1165. Răspunsul era simplu. Dacă ar fi vorba de un iovarăş pentru tinereţe, alegerea ar fi lesne făcută; dar an stăpân pentru toată vieaţa nu e-uşor de ales şi fiindcă 
acesle două alegeri nu se pot despărți, trebue să aștepți, uneori chiar să-ți pierzi tinerețea, înainte de a găsi -omul cu care să-ți trăești vieaţa. Acesta era cazul Sofiei. Vrea să iubească pe un bărbat, dar acesta trebuia să fie soțul 
ci și, pentru inima ei, şi unul şi altul erau tot așa greu de găsit. Toţi tinerii străluciți pe cari îi cunoscuse în- „„deplineau numai condiția vârstei, dar toate celelalte lip- 
seau; o desgustau şi spiritul lor superficial, şi vanitatea, şi vorbirea lor, şi moravurile deşănțale, şi deprinderile 
lor ușuratice. Ea căuta un om şi găsea numai mainruţe;. căuta un suilet și nu găsea ficiunul. i 166, CS nenorocită sunt! zicea ea mamei 'sale. Am „nevoie să iubesc, dar nu, găsese pe nimeni care Să-ni „placă. Inima mea respinge pe cei pe cari îi atrag sim- „urile mele. Fiecare îmi ațăţă dorința, dar toţi o înăbuşesc: „0 înclinare fără stimă nu poate să aibă trăinicic. Nu „găsesc omul potrivit pentru Sofia voastră. Chipul în-  „cântător al lui este adânc săpat în inima mea. Numai „Pe el poate să-l iubească, numai pe el poate să-l facă „fericit, numai cu el va putea să fie fericită. Mai bine „vreu să se topească şi să lupte necontenit, mai bine să „moară nenorocită şi liberă decât disperată lângă un om „pe care nu l-ar iubi şi pe care l-ar face nenorocit. Mai bine să nu trăeşti, decât. să trăeşti-pentru_a suferi”. 
"167. Mirată de aceste ciudăţenii, mamă-sa le găsi exlravagante şi bănuia că e o taină la mijloc. Sofia nu era nici prețioasă nici ridicolă 113). Cam a putut ajunge ea n 

113) Am păstrat neologismele, fiindcă sunt, oarecum, lermeni tehnici. Prefioase să numeau femeile din societatea înaltă cari: pe pe vremea lui Moliăre (sec, XVII), şi mai târziu se ocupau mult 
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la această delicateţă exagerată? mai ales, când fusese în- 
ățală din copilărie să se împace cu persoanele cu cari 

avea să trăiască şi să schimbe necesitatea în virtute. 
Gândindu-se la acel model de bărbat atât de plăcut care. 
o încânta şi amintindu-și „că de el vorbea în toate con- 
vorbirile lor, mamă-sa bănui că acest capriciu avea un 

temein pe care nu-l cunoştea încă şi că Sofia nu spusese 

tot. Apăsată de dorul cel ascuns, biata fată era foarte 

bucuroasă să se poată destăinui. Mamă-sa o sileşte, ea 
nu cutează. In fine se dă bătută. Iese din odaie fără să 
zică nimic şi intră după un minut cu o carte în mână: 
„Jeleşt; pe nenorocita ta fiică! Intristarea ei mare leac, 
„izvorul lacrimilor ei nu poate seca. Vrei să ştii pricina? 
„lal-o!* zise ea, aruncând cartea pe masă. Mamă-sa o 

ia şi o deschide, era „Intâmplările lui Telemac”. Intâi mu 
înţelege această enigmă; apoi îace tot felul de întrebări 
şi primeşte răspunsuri încurcate; în fine vede, cu o sur- 

prindere lesne de înțeles, că fiică-să era rivala Eucha- 
risei 114), 

168. Sofia iubea pe Telemac şi-l iubea cu'o pasiune de 
care mo putea nimic tămădui. Indată ce părinţii ei cu“ 

noscură această maniet15), începură a râde şi socotiră 

că rațiunea o va vindeca. Se înşelară: maveau pe deplin 
dreptate; avea şi Sofia motivele ei şi ştia să le susţină, 
De multe ori le-a închis gura, întrebuințând împotriva 

lor chiar propriile lor raționamente, arătându-le că a. 
lor e toată vina că nau pregătit-o pentru un bărbat din. 
acel veac. Le spunea că lrebue ori ea să adopte neapărat 
felul de a gândi al bărbatului, ori să-i dea pe alei; că 

cu literatura şi arta şi lăsau cu totul la o parte grijile gospodăriei, 
Unele din aceste femei, şi mai ales cele din clasele inferioare cari 

voiau Să imite pe celelalte, erau ridicole. De acestea râde Moliăre 
în comedia sa „Preţioasele ridicol?" (Les prâcieuses ridicules), 

114) Persoană din „Telemac” al lui Fânelon. - Eucharis--9--o- 

nimfă a zeiţei Calipso, în cartea 7-a, Ea căuta să câștige iubirea 
lui Telemac şi de aceea vrea să-l îndepărleze de mentorul său. 

115) Manie nu însemnează aci nebunie parțială, ci:. exagerația 
ciudală a unei idei, a unui gust.
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“primul mijloc nu se poate realiza, din pricina modului cum a fost crescută, iar al doilea este tocmai ce caută dânsa. 
| 

„Daţi-mi, zicea, un bărbat crescut cu aceleași maxime „ca ale mele sau care să şi le poată însuși, şi mă mărit, „Până atunci însă de ce mă certaţi? Plângeţi-mă mai bine, „căci sunt nenorocită, iar nu nebună. Oare voința e stă- „Până pe inima cuiva? Nu mi-a spus aceasta chiar tata? „Este greşeala mea, dacă iubesc ceeace nu există? Nu „Sunt o vizionară; nu vreau un prinţ, nu caut pe Telemac, „Căci ştiu că este numai o închipuire; caut pe cineva care „Să-i semene. De ce să nu cred că există un asemenea om „dacă exist cu care simt că am mun suilei asemenea cu al „lui? Nu; să nu necinstim astfel omenirea: să nu zicem „că tun bărbat plăcut şi virtuos este o himeră. Există, „trăieşte, mă caută poate; caută un suflet care să știe a-l: „iubi. Dar ce este? Cine este? Nu ştiu. Nu e nici unul din pei pe cari i-am văzut; fără îndoială, nu e nici din cei pe „cari îi voiu vedea. Mamă, de ce mai făcut să iubesq „atât de mult virtutea? Dacă numai pe :ea pot s'o iubesc, „vina e mai mult a d-tale de cât a mea”. 
169. Conduce-voiu această tristă povestire până la catastrofă? Spune-voiu lungile discuţii cari o precedară? Arăta-voiu o mamă nerăbdătoare, schimbând în severi- tate dragostea de mai nainte? Intăţişa-voiu un tată supărat, uitând făgăduielile şi considerând. nebună pe cea mai vir- tuoasă dintre fete? Zugrăvi-voiu, în ine, pe această neno- rocită, pe care şi mai mult o lega de nimera ei persecuția ce suferea şi care cobora în mormânt în momentul în care credeau <'o vor duce la altar? Nu; înlătur aceste întris- “ tătoare privelişti. N'am nevoie să merg atât de departe, ca să arăt printr'un exemplu destul de izbitor, pare-mi-se, - că, în ciuda prejudecăăţilor născute din moravurile vea- cului, entuziasmul pentru bine şi: frumos nu e mai străin de femei de cât de bărbaţi şi că, sub imboldul naturii, se poate dobândi totul dela ele ca şi dela noi. 
170. Mă opriţi aici ca să mă întrebaţi dacă natura ne - cere să suferim atât spre a potoli nişte dorinţe nemoderate. 
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Răspund că nu; dar spun că nu matura ne dă atâtea do- 
rinţe nemoderate. Şi tot ce nu vine dela ea, merge împo- 
triva ei. Lucrul acesta l-am dovedit de o mie de ori. 

171. Să dăm pe Sofia lui Emil al nostru. Să înviem 
pe această drăgălașă fată spre a-i da o imaginaţie mai 
puțin vie şi o soartă mai fericită. Voiam să zugrăvesc o; 

femeie obișnuită; dar, înălțându-i sufletul, i-am turburat. 
rațiunea; m'am rătăcit. eu însumi 116). Să ne înapoiem deci. 
Solia are numai o fire bună într'un suflet comun. Tot ce 
are mai mult decât femeile celelalte se datoreşte educaţiei. 

172.. Mi-am propus să spun în cartea aceasta tot ce 

este cu putinţă să se facă; dar las pe fiecare să aleagă ce-i 
stă la îndemână din câte lucruri bune am spus. Mă :gân- 
disem la început să formez de departe pe tovarăşa lui 
Emil şi să-i cresc unul pentru altul, unul cu altul. Re- 
flectând însă, am socotit că aceste alcătuiri premature ar 
Îi rău înțelese şi că e absurd să hotărășşti că doi copii 
se vor uni, fără să ştii dacă această unire este firească 
şi dacă vor avea între ei legăturile necesare ca să ajungă 

la ea. Nu trebue coniundat ce este firesc în starea de 
sălbăticie cu ce este natural în starea de civilizaţie 117). 
In cea dintâi, toate femeile se potrivesc tuturor. bărba- 

ților, fiindcă şi 'unii şi celelalte au numai forma primitivă 
şi comună. In a doua,. instituţiile sociale desvoltă fiecare 

» caracler, fiecare inteligență dobândeşte forma sa proprie 
> şi. determinată nu numai de educaţie, dar şi de amestecul 
bun sau rău al naturii cu „educaţia; de aceea nu le poți 
potrivi astfel decât punându-le faţă în faţă, spre a vedea 

116) Formey, care. tratează această parte cu destulă bună- 
voinţă nu-i în stare să înteleagă „rătăcirea ]ui Rousseau”. (Nota 
lui Saliwărk). ” 

117) Acest „pasagiu — zice. Sallwărk — ca și IV Ş 162 este de 
cea mai mare însemnătate la Rousseau pentru concepția pe care 
o. avea el asupra idealului educaţiei. Numai aprofundarea acestui 
pasagiu dă adevărata pricepere a cunoscutelor dar unilateral în- 
terpretatelor $$ 26 ş. u. din cartea 1. 

x
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dacă se înțeleg în toate privințele, sau cel puțin spre a 
înlesni alegerea cea mai nemerită. | 

173. Rău este că starea. socială, desvoltând carac- 
terele, deosebeşte rangurile. Aceste două rânduieli mu merg 
însă alături, de aceea cu cât se deosebesc categoriile so- 
ciale cu atât se confundă caracterele. Din această pricină 
“avem. căsătoriile nepotrivite și toate neorânduelile ce.ies 2 
dintr'însele. Se vede de aci, în moa evident, că, cu cât ne 
depărtăm de “egalitate, cu atât se schimbă sentimentele 

„fireşti; cu cât creşte distanţa între cei mari şi între cei 
mici, cu atât legătura căsniciei se slăbeşte. Dacă sunt 
bogaţi şi săraci, nu mâi sunt părinţi şi soţi, căci stăpânul 
şi sclavul nu au familie, ci fiecare e legat de starea sa 
socială. | | 

174. Vreţi să preîntâmpinaţi relele şi să faceţi că- 
sătorii fericite? Inăbușşiţi prejudecățile, uitaţi instituţiile 
omeneşti şi consultați natura. Nu uniți oameni cari se 
potrivesc 'numai într'o anumită condiţie şi cari nu sar 
mai potrivi dacă sar schimba condiţia. Uniţi pe cei ce 
sar potrivi în orice situațiune sar găsi, în orice ţară iar 
locui, în orice rang ar cădea. Ni zic că raporturile .con- 
venționale sunt indiferente în căsătorie; dar zic că in- 
îluenţa raporturilor maturale este cu mult mai puternică, 
zic că numai ea hotărăşte soarța vieţii; că potrivirea gus- 
turilor, a firii, a sentimentelor, a caracterelor trebue să 
decidă pe un părinte înţelept, fie nobil, fie rege, a-şi 'da 
băiatul după fata cu 'care ar avea el asemenea potriviri, 
chiar dacă ar fi fata 'unor părinți neoneşti, chiar dacă 
ar îi fata unui calău. Da, susțiu că doi soți bine uniţi, 
oricâte nenorociri le-ar cădea pe cap, vor simţi mai multă 
fericire plângând împreună, decât alții cari ar avea toate 
noroacele din lume şi ar fi otrăviți de desbinarea ini- | 
milor lor. | i 

175. De aceea, în loc să aleg din copilărie o soție 
pentru Emil, am aşteptat să cunose pe aceea care se po- 
triveşte cu el. Alegerea aceasta n'o fac eu, ci natura; eu 
am numai să găsesc pe cine a ales ea. Zice eu, adică grija 
mea, nu a tatălui; căci, acesta, când mi-a încredințat pe
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fiul său, mi-a dat locul lui şi: îl înlocuese în toate drep- 
turile; eu sunt adevăratul tată a lui Emil, eu l-am făcut 

om. N'aș fi primit să-i dau creştere, dacă maş îi fost 
stăpân să-l însor după alegerea lui, adică după a mea. 
Numai plăcerea de a race pe cineva fericit poate să plă- 

tească munca pe care o depui ca să-l aduci în stare să 
„fie fericit. . 

176. Ca să găsesc soţie lui Emil, să nu credeţi însă 
că am așteptat până să fie el în stare a o :găsi. Această 

prefăcută căutare era un pretext ca să-l fac să cunoască 
femeile, ca să-şi dea seama şi mai bine cât prețţueşte aceca 
care i se potriveşte. Sofia e găsită de mult, poate că Emil: 

a şi văzut-o; dar n'o va recunoaşte decât la vremea 
potrivită. 

177. De şi egalitatea condiţiunilor sociale nu e mece- 
sară la o căsătorie, totuşi dă şi mai mult preţ celorlalte 
condiţii, când se găseşte şi ea. Ea nu are greutatea nici 

uneia din celelalte, dar, când totul e egal, îace să atârne 
balanţa într'o parte. 

178. Un bărbat, afară numai dacă wo îi rege, nu 
poale să-şi ia o femeie din orice stare 118), căci, chiar dacă 

el mar avea prejudecăţi, se va lovi de prejudecățile altora 

şi dacă i-ar conveni cutare fată, nu i-ar da-o din pricina 
aceasta. De aceea un părinte cu judecată trebue să ţie 

- seama; în căutările sale, de niște anumite maxime de pru- 
dență. Nu trebue să voiască a da elevului!!9) său o fată : 
mai presus de rangul lui, fiindcă asemenea lucru nu-i stă 

în pulere. Dar chiar dacă ar putea, mar trebui s'o voiască, 
fiindcă .rangul mare nicio importanță pentru un tânăr, 
cel puţin pentru al meu. Şi totuşi, urcându-se se expune 
la o sumă de rele pe cari le va simţi toată vieaţa. Zic 

118) Zicând așa despre regi, el poate se gândea la soțiile 
morganalice (acelea pe cari regulile Curţii nu le recunosc, dar 
legea civilă le recunoaște) sau iicea o apreciere ironică la adresa 
moralității regilor. 

119) Zice elev ca să saţeleagă că tatăl trebue să fie și guver- 
norul fiului său. Vezi şi $ 62 din cartea 1.
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chiar că nu trebue să voiască a compensa o condiţie prin 
alta, de exemplu averea şi noblețea, pentrucă fiecare parte 
pune mai puţin preț pe cealaltă şi nu se pot amesteca; 
ba nici nu se învoiese „asupra valorii. lor comune; în fine 
fiecare parte dă mai mare importanță bunurilor aduse. 
de ea şi de aci urmează discordii între cele două familii 
şi adesea chiar între cei doi soţi. | ay 
„179. Pentru căsătorie nu este indiferent dacă bărbatul 

_se aliază cu o femeie de o condiţie socială superioară sau 
cu una de o condiţie inferioară lui. Primul caz e cu totul 
în contra raţiunii; al doilea e mai potrivit. De vreme -ce 
familia e legată de societate prin capul ei, starea acestuia 
va decide de starea întregii familii. Când se aliază cu 'o 
femeie dintr'un rang inferior, nu se coboară, ci înalță 
pe soţia sa; din potrivă, luând o femeie mai de .sus 
decât el, o coboară, fără a se înălța pe sine. Astfel 'în 
„cazul întâiu e bine fără rău; în al doilea, e rău fără bine.. 
„Apoi, este firese ca femeia să asculte de bărbat, Când 

o ia dint”'un rang inferior, rânduiala naturii şi a societăţii 
se polrivesc şi totul merge bine. Când o in dintrun rang 
superior, se întâmplă tocmai contrariul: bărbatul se găseşte 
în situaţie de a-şi vătăma ori dreptul său-ori recunoştinţa, 
de a fi ingrat ori disprețuit. Atunci, femeia, pretinzând 
să aibă autoritate, se face tiranul capului familiei, iar 
acesta, devenit sclav, ajunge. creatura cea mai ridicolă Şi 
cea mai mizerabilă. Aşa sunt acei nenorociţi favoriţi pe 
cari regii din Asia îi onorează şi-i chinuesc înrudindu-se 
cu ci şi cari—se zice—nu îndrăsnesc să doarmă cu 
nevestele lor decât suindu-se în pat pe la picioare. 

180. Aştept ca mulţi dintre cititori, aducându-și aminte 
că am atribuit femeii un talent natural pentru a guverna 
pe bărbat12), să-mi găsească vină aci că mă contrazic; 
cu toate acestea sar înşela. Este mare deosebire între a-şi 
lua cineva dreptul să poruncească şi între a guverna pe 
cel care poruncește. Stăpânirea femeii e stăpânirea blân-._ 

  

120) Vezi ş 30 şi urm. aceastaşi carte.
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deţii, a iscusinţei, a, delicateţii; ordinele ei sunt mângă- 
ierile, amenințările sunt plânsetele. Ea trebue să dom- 
mească în casă ca un ministru în Stat, făcând să i se 
poruncească. aceea ce vrea ea să facă. In acest sens se 
observă că cele mai bune căsnicii sunt acelea în cari 
femeia are mai multă autoritate; când însă ea nu mai 
recunoaşte glasul conducătorului, când vrea să-i răpească 

„drepturile şi să poruncească ea îasăși, atunci din această 
neorânduială rezultă totdeauna numai mizerie, scandal 
şi desonoare, | | 

181. Rămâne alegerea între cele deopotrivă cu. sine 
şi. cele interioare. Cred că trebue făcută oarecare -re- 
zervă în privința acestor din urmă, căci e greu de găsit 
în drojdia poporului o soție care 'să facă fericirea unui 
om de treabă. Aceasta nu pentrucă oamenii din rândurile 
din urmă ar fi mai vițioși. decât cei din Primele rânduri 
ale societăţii, ci pentrucă ei au mai puțină idee despre 
frumos şi cinstit Şi pentrucă nedreptatea celorlalte stări 
face pe aceasta să vadă dreptatea în viţiile sale. 

182. Omul nu cugetă în mod natural. Cugetarea este 
o artă care se învaţă ca oricare alta şi chiar mai greu.. 
Pentru amândouă sexele. cunosc numai două clase în 
adevăr deosebite: una a celor cari cugetă, alta a celor 
cari nu. cugetă. Această deosebire vine aproape numai din 
educaţie. Un bărbat din prima categorie nu trebue să-şi 
cauie soție în cealaltă; căci va lipsi acestei uniri cel mai 
mare farmec al tovărășiei, când bărbatul, având o femeie, 
este silit să cugete numai el. Oamenii cari îşi petrec 
vieaţa întreagă numai muncind pentru a trăi, nau altă 

„idee decât a munci şi ideea interesului lor, şi tot spiritul 
pare că le stă în braţe. Această ignoranță nu vatămă 
nici cinstea, nici bunele moravuri; ba adesea le vine 
într'ajutor; adesea, tot reflectând, ajungi să. te învoieşti 
cu îndatoririle tale: şi la urmă să pui cuvinte în locul 
lucrurilor 12). Cel mai luminat dintre filozofi este con- 

  

121) Adică omul ignorant își face în mod simplu datoria mo-
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şliința omului: mai nevoie. să cunoşti tractatul „despre datoriile morale” al lui Cicerone1%) 'ca să fii om moral; iar femeia -de bună condiţie, cea mai cinstită, poate nici nu ştie ce este cinstea. Este însă adevărat că numai mun spirit cultivat este plăcut în societate şi că e un lucru trist pentru un tată de familie, căruia îi place să stea acasă, 'a fi nevoit să se închiză în sine însuşi, neputând să fie înţeles de nimeni, N ” 183. Afară de aceasta, cum ar putea să-şi educe copiii o femeie care n'are nicidecum obiceiul de a cugeta? Cum va deosebi ea ce le este potrivit? Cum îi va îndrepta spre virtuţi pe cari nu le cunoaște şi spre merite despre cari mare. nicio idee? Va şti numai să-i laude sau să-i amenințe, să-i facă obraznici sau stioşi, îi va schimba sau în nişte mai- muţe manierate 1%), sau în nişte şirengari fără orânduială; niciodată ei nu vor deveni spirite distinse nici copii drăguţi. 184. Nu e bine deci ca un bărbat cu educație să ia O nevastă care nare deloc educaţie, sau “dintro stare so * "<ială -unde nici mar putea Să o dobândească. Aș vrea însă de o sută de ori mai bine o fată simplă, şi cu Creş- tere cam grosolană decât o domnişoară învățată şi în-- crezută care să-mi schinibe casa întrun tribunal de lite- ratură şi ea să fie prezidenta. O femeie ce se' crede prea învățată este nenorocirea bărbatului, a copiilor, a prie- tenilor, a slugilor, a luturor. Din grozava înălțime a marilor sale talente, ea disprețuește toate îndatoririle ei de fe- meie și începe totdeauna făcându-se bărbat ca d-şoara de PEnclos124). In lume, e totdeauna ridicolă._și-crilicătă- - cu dreptate, căci aşa «se. întâmplă--oriăi iese din starea 
În a 

rală aşa cât poate pricepe. el; onul instruit poate să ajungă a socoti că abilitatea poate ținea loc de muncă şi atunci devine înşelător, 122) E vorba de o scriere a lui Cicerone întitulală: De officiis, adică Despre datoriile morale ale omului, 
123) Adică cu maniere, cu deprinderi prelăcute, prin cari se arată bine crescuţi, fără a îi de treabă, în realilate. 124% Vezi $ 104 din aceastași carte. - 

7



Cartea V. | 362 

  

sa şi nu este potrivită pentru aceea în care vrea să treacă. 
Toate femeile acestea cu talente mari impun numai celor 
proşti. Se cunoaște totdeauna prietenul. care ține pensula 
sau condeiul, când lucrează 'ele; se cunoaște literatul 
care le şoptește în taină aprecierile lor. Şarlatania nu e 
vrednică de o femeie cinstită. Chiar dacă ar avea în a- 
devăr talent, pretenţiile lor le-ar micşora. valoarea.. Pentru 
femeie, demnitatea “este să fie necunoscută; gloria ei stă 
în stima ce-i acordă soțul; plăcerile ei sunt în fericirea 
familiei. Te întreb chiar pe tine, cititorule. Fii de bună 
credință şi spune-mi despre care din două femei ai avea 
mai bună părere și pe care o vei respecta mai mult: pe 
cea pe care o vei găsi îndeletnicindu-se cu lucrările se- - 
xului ei, cu grijile gospodăriei, înconjurată de un cârd 
de copii —— sau pe cea pe care o vei afla scriind Ver 
Suri pe măsuţa de toaletă 125), înconjurată de broşuri de 
tot felul şi de bileţele de toate colorile? Toate fetele literate 
ar rămânea fete toată vieața lor, dacă ar fi pe lume 
numai oameni cuminţi: e ! 

Quaeris cur nolim te ducere, Galla? disserta es? 126), 
185. După acestea vine chestiunea figurii. Aceasta pre- 

ocupă întâi, deşi ar trebui să fie cea din urmă; dar nici 
nu putem să n'o ținem deloc în seamă. In căsătorie îmi 
pare că ar trebui mai mult să te ferești de o mare îrumu- 
sețe decât s'o cauţi. Prin obişnuinţă, frumuseţea se duce 
repede; după şase săptămâni ea nu mai valorează nimic 
pentru posesor, dar primejdia ţine cât' ţine frumusețea. 
Bărbatul unei femei frumoase este cel mai nenorocit 
dintre oameni, afară mumai dacă ca este un înger; şi 
chiar înger dacă ar fi, cum ar face ca să nu fie Mecon- 
tenit înconjurată de duşmani? dacă urâţenia extremă 
mar fi desgustătoare, aş preleri-o extremei frumuseți ; 
căci peste câtva timp și una şi alta nu mai însemnează 

  

=» 125) Am păstrat franţuzismul, fiindcă expresia „masă de toaletă 
e primilă în vorbirea familiară şi este aci cea mai potrivită. : 

126) Vers din Marţial XI, 20.'Pe românește: „Intrebi, Galla, de 
ce nu vreau să te iau de soţie? Eşti prea învățată”,
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nimic pentru bărbat şi jatunci frummseţea devine un ne- 
ajuns şi urâțenia un folos. Urâţenia însă care desgustă - 
este ;desigur cea mai mare dintre nenorociri; sentimentul 
acesta, (în loc să dispară, se măreşte necontenit şi se 

“schimbă țin ură. O -asemeenea căsătorie seste un iad; 
mai bine ar muri decât să trăiască așa. 
„186. Căutaţi dar, în toate, mijlocia, fără a face ex- 

cepţie nici pentru frumuseţe. “Trebie să -preleri o figură 
plăcută şi prevenitoare care nu inspiră amor, ci simpatie; 
ea nu este primejdioasă pentru bărbat, ba foloseşte a- 
mândurora. Graţiile nu se trec ca frumuseţea; cle au 
vieaţă, se reînoiesc necontenit şi o femeie cinstită gra- 
țioasă place bărbatului ei după 30 de ani de căsătorie 
ca şi în primaizi. Aa | | 

„__„ 187. Iată reflecţiunile cari m'au hotărit să aleg pe 
Sofia. Elevă a naturii, ca şi Emil, pare făcută pentru «el 
mai mult decât pentru oricare altul: va fi femeia bărba- 
tului. Este egală cu el prin naştere şi prin merit, inferioară 
prin avere. Nu te încântă la. prima vedere; dar în fiecare 

„zi devine mai plăcută. Farmecul ei cel mai mare: lucrează 
încet, încet, se: desfăşoară numai în inlimitate și bărbatul 
ei îl va cunoaşte mai bine decât oricine pe lume. Educaţia 
ci n'a fost neîngrijită; dar nu e strălucită, are gust fără stu- 
diu, talent fără artă, judecată fără cunoștințe. Spiritul ci nu 
Şie, dar e cultivat ca să înveţe; e un pământ bine pregătit 
care, aşteaptă numai sămânță ca să rodească. N?a citit nici 
o carte afară de Barrâme127) şi de „Telemaque”, care i-a 
căzut. întâmplător în mână; dar o îată capabilă a se 
pasiona pentru Telemac poate avea inima lipsită de sen- 
timente şi spiritul de delicateță? O, drăguță ignorantă! 
fericit cel destinat să te instruiască! Ea mu va fi profesorul, 
ci elevul bărbatului «i; nu va voi să-l supună gusturilor 
sale, ci va lua pe ale lui. E mai bine pentru el aşa decâț 
dacă ar îi fost instruită; căci va avea plăcerea s'o înveţe 

  

127) Bertrand Francois Barreme (1640-1703). a fost un autor 
francez cate a publicat o aritmelică foarte răspândită pe atunci (1677). 
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toate. In fine a venit vremea să ss vadă: să căutăm a-i 
apropia. 

188. Plecăm din Paris trişti şi gânditori. Acest loc de „- flecărie nu e orașul nostru. Emil îndreptează o privire dis- 
prețuitoare către acest oraş mare şi zice cu necaz: „Ce 
„de vreme am pierdut cu zadarnice căutări! nu este aici = 
„Soţia inimei mele. Ştiai aceasta bine, iubitule; dar se vede 
„că nu-ți pasă de timpul meu şi suterințele miele nu te fac „Să suteri”. Mă luit fix la el şi zic fără să mă turbur: „E mil, crezi ceeace spui?” De odată, foarte mişcat, îmi sare de gât şi mă strânge în brațe fără să răspundă. Acesta e răspunsul lui totdeauna când greşeşte. | 

189. Iată-ne pe câmpii ca! nişte adevăraţi cavaleri rătăcitori, nu căutând aventuri ca ei, ci din potrivă, fu- - "gind de ele, devremece am plecat"din Paris; imităm însă umbletul lor rătăcitor, neegal, aci gonind, aci mergând la pas. Socotesc că cei cari m'au urmărit au putut să pătrundă spiritul meu. Nu-mi închipuesc că vreun cititor, cunoscându-ne obiceiurile, va presupune că ne-am închis amândoi că să moţăim într'o trăsură de poștă, că am mers fără să vedem nimic, fără să observăm nimic, că am desființat intervalul dintre plecare şi sosire. şi că, în fuga călătoriei noastre, am pierdut vremea zicând că o economisim. a 
190. Oamenii zic că vieaţa e scurtă şi observ că se silesc s'o scurteze. :Neştiind cum so întrebuințeze, se plâng de repeziciunea timpului; dar bag de seamă că timpul se scurge foarle încet pentru ei. Având privirea îndreptată numai spre obiectul pe care-l doresc, ei văd cu părere de rău depărtarea care-i desparie de el; unul ar vrea să: fie mâine, altul luna viitoare, altul peste zece ani, niciunul nu vrea să trăiască azi, Nimeni nu e mulțu- mit cu ceasul de acum, găseşte că trece prea încet. Când se plâng că timpul curge prea repede, mint; ar plăti bucuros, să-l iuțească, şi-ar da bucuros toată averea ca Să-şi consume Vieaţa întreagă și poate nu există om care
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să nu-şi fi redus anii la câteva. ceasuri, dacă ar fi fost 
stăpân să înlăture, după voie, din pricina neplăcerii, pe 
cele rele și din pricina nerăbdării pe cele cari-l despart 
de momentul dorit. Cutare îşi petrece jumătatea vieţii 
mergând dela Paris la Versailles şi dela Versailles” la 
Paris1%), dela oraş la: ţară şi dela ţară la oraş, dela am 
cartier la altul, însă l-ar încurea tare ceasurile dacă mar 
avea mijloc să le piardă astfel şi se depărtează înadins de 
afacerile sale ca să le caute. Sau i se pare că câștigă. 
timpul pe. care-l întrebuințează pe deasupra, sau, dim- - 
potrivă, aleargă: ca să alerge şi se urcă în căruța poştei 
fără alt: scop decât să se: înapoieze tot aşa. Muritorilor, 
nu veți înceta niciodată să calomniaţi natura? De ce vă 
plângeţi” că vieaţa e scurtă, când nu e atât de scurtă cât 
doriţi voi? Dacă. vreunul din voi ştie să-şi potolească în- 
deajuns dorințele încât să nu poltească niciodată trecerea 
timpului, acela nu va găsi vieața prea scurtă; pentru el 
va fi același lucru a trăi şi a se bucura şi, de ar muri 
chiar tânăr, va muri sătul de: zile 129), 

191. Dacă' metoda mea ar avea numai acest iolos, 
numai prin aceasta ar trebui preferită altora. Nam crescut 
pe Emil al meu nici ca să dorească, nici ca să aştepte, 
ci ca să se folosească de vieaţă. Când “dorinţele sale 
merg dincolo de prezent, el nu simte o pornire atât de 
arzătoare încât să-l supere încetineala timpului. El se va 
bucura mu numai de plăcerea de a dori, ci şi de a merge 
la obiectul dorit, iar pasiunile sale sunt totdeauaa unde 
este, nu unde va fi130). - | - | 

192. Călătorim deci nu ca nişte curieri, ci ca niște 
călători 131). Nici nu ne gândim la cele două capete, ci 

  

1128) Versailles,- mic oraș din Franța, la 18 km. de Paris, vestit ca Teşedinţă a regilor Franţei pe vremea când scria Rousseau. 
Inţelege pe cei cari şedeau la Paris şi mergeau des la palatul regal. 

129) G. Petitain observă că ideea exprimată în acest pasagiu se găseşte în filozoful latin Seneca (De brevitate vitae cap. 7 şi 11). 
130) Vezi $ 26 din cartea II-a. 
131) O tratare — zice Sallwiârk — amănunţită asupra călătorie (excursiunilor) din punct de vedere pedagogic urmează în $ 316 ş. u. 

aici se vorbeşte de plăcerile călătoriei pe jos ($ 191—193). ,
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la intervalul dintre ele. Pentru noi, călătoria însăși este o plăcere. N'o facem, aşezaţi trişti şi înghesuiți într'o mică colivie bine închisă. Nu călătorim nici cu moliciunea şi odihna femeească. Nu suntem lipsiţi nici de acrul liber nici de vederea obiectelor dimprejur nici de înlesnirea de a le admira când şi cum ne place. Emil nu se va 'urca nici- odată într'o trăsură de poştă. Numai cine e grăbit aleargă cu poşta. Dar Emil are vreodată de ce să fie grăbit? da; . de un singur lucru: a se folosi de vieaţă. Nu mai e nevoie să adaog: şi de a face bine când poale, pentrucă şi aceasta însemnează a se bucura de vieaţă 132), 193. Nu ştiu decât 'un singur fel de călătorie mai plăcut decât a merge călare: este a merge pe jos. Iţi alegi momentul plecării, te opr şti după poftă, faci exer- cițiu mai mult sau mai puţin, după cum vrei. Observi ținutul; te întorci. la dreapta şi la stânga,. cercetezi tot ce te interesează; te 'oprești la orice privelişte. Dacă vezi un râu, mergi :pe marginea lui; o; pădurice stufoasă, te răcorești la umbra ei; o peşteră, o vizitezi; o carieră, cercetezi mineralele dintr'însa. Oriunde îmi place, stau. In momentul când mi -sa urit, plec. Nu sunt legat nici de cai, nici de vizitiu. Nam: trebuință să-mi aleg drumuL. rile bătute nici şoselele uşoare; trec or pe unde poate să treacă un om; văd tot ce poate să vadă un om; în fine, fiind legat numai de mine însumi, mă bucur de toață li- bertatea de care se poate bucura 'un om. Dacă mă opreşte vremea rea, sau mă apucă uritul, atunci iau cai. Dacă sunt obosit!... Dar Emil nu se oboseşte, căci e robust. Şi de ce sar obosi? Nu «e nicidecum grăbit. Dacă se poate opri, cum! i sar uri? Duce peste tot ceeace-i trebue ca să fie 

  

132) G. Petitain arală în nolă că aceeași părere despre că- Jătorii se găsește în Montaigne (Incercări, Cartea III-a, 9): A călători! mi se pare exercițiu folositor... dacă «e urit la dreapta, iau la stânga. Dacă am lăsat ceva în urma mea, mă întore şi sunt pe drumul meu... Mulţi pleacă numai ca să vie; călătoresc acoperiţi şi tixiţi într'o prudentă tăcere fără să comunica cu cineva şi se apără de contagiunea unui aer necunoscut”,
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miulțumit. Intră la tun meșter, lucrează; îşi exercită braţele 
ca să-şi odihnească picioarele. 

194. A călători pe jos este a călători ca Thales, Pla- 
on, Pythagora 13). Nu pot înţelege cum un lilozot se 
poate holări să călătorească altfel şi să se lipsească de 
cercetarea bogățiilor pe cari le calcă în picioare şi pe cari 
pământul i le pune înaintea ochilor. Cel căruia îi place 
cât. de puţin agricultura, nu va voi să cunoască: oare 
cât de cât producţiile particulare ale ținuturilor prin cari 
trece şi felul cum sunt cultivate? Cel care are cât: de 
puţin gust pentru ştiinţele naturii, cum se poate hotărî 
să treacă printr'o câmpie fără so examineze, pe lângă 
o stâncă fără să o cioplească, pe nişte munţi fără să 
adun: plante, pe lângă pietre fără să caute fosile? Fi- 
lozoiii voştri de sindrofii 134) studiază ştiinţele naturale 
în cabinete împodobite cu jucării, ştiu nume, dar mau 
nicio idee despre natură. Cabinetul lui Emil însă e mai 
bogat decât al regilor, căci este pământul întreg. Fie- 
care lucru e pus'la locul lui: naturalistul care are grijă. 
de ele le-a așezat în cea mai bună rânduială; Daubenton 
mar îi făcut mai bine 135), | 

195. Câte feluri de plăceri deosebite poate să aibă 
cineva în acest fel de călătorie! Nu mai vorbim de să- 
nătate, care se întăreşte şi de buna dispoziţie, care se 
înveseleşte, Am văzut totdeauna pe cei cari călătorese 
în trăsuri moi, că sunt visători, trişti, supărăcioși sau 

„suferinzi; iar pe cei pedeştri totdeauna veseli, uşori, mul- 
„țumiţi cu orice. Ce veselie, când te apropii de conac! 
Ce gustos ți se pare prânzul. cel mai grosolan! Cu ce 
plăcere te odihneşti la masă! Ce bine dormi într” un pai 

  

133) Tales (640—548 în. de Hr.), Platon-(429-—347), Pu ythagora 
(sec. VI), filozofi vestiți din anticitatea greacă. 

134) Filo:ofi -de sindrofii traduce expresia, azi învechită şi 
ieşită din uz: philosophes de ruelles: cci cari petrec prin adunări 
de femei şi în mijlocul lor îşi desfăşoară talentele, făcându-se a fi 
preţuiţi pentru o presupusă ştiinţă. 

'135) Daubenton, naturalist Irancez (1716-1799), colaborator al 
vestitului Buffon.
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1 
A 

i să alergi 
rău! Când vrei numai să ajungi undeva, poj 
în trăsură de poştă; când vrei să călătoreşti, trebue să. mergi pe jos. | 
„196. După ce am făcut cincizeci de leghe în felul închipuil de mine, dacă Emil ma uitat de Sofia, trebue să îiu eu foarte nepriceput sau să fie el foarte puţin curios. Având atâtea cunoştinţe elementare, e greu de admis să nu caute a şi le îmbogăţi. Cu cât ești mai 

instruit cu atât eşti mai curios şi Emil ştie tocmai cât trebue ca să 'vrea să înveţe. | 
197. In vremea aceasta, un obiect atrage pe altul şi noi înaintăm mereu. Pentru “primul nostru drum. am pus un termen depărtat; pretextul e lesne de găsit. Ple- când din Paris, trebue să cauţi departe o femeie. | 
198. Intr'o zi, după ce ne-am rătăcit mai mult ca de obiceiu prin văi şi prin munţi pe unde nu se văd şosele, observăm că am pierdut drumul. Ce ne pâsă? toate drumurile sunt bune dacă poți Sajunagi:; dar tre. JUuNgI; bue s'ajungi undeva când ţi-e foame. Din fericire, găsim un țăran care ne duce în coliba lui; -mâncăm cu mare poltă din prânzul lui sărac. Văzându-ne' osteniţi şi flă-“ mânzi cum eram, ne zise: „Dacă var fi dus D-zeu în „Pârtea. cealaltă a dealului, aţi fi fost mai bine primiţi, „ați îi găsit o casă pașnică, oameni. foarte miloșşi, foarte „cum se cade! N'au inimă mai bună decât mine, dar „Sunt mai bogaţi. Se zice că mai înainte aveau mai multă „avere; dar nu sunt sirâmtoraţi nici acuma, slavă Dom- „nului, şi toţi săracii de -pe aici capătă câte ceva dela dânşii”. i 

199. Auzind despre „niște oameni cum se cade” se deschise inima lui Emil. „Prietene, zise, privindu-mă, să piergem la casa aceea ai cărei stăpâni sunt bine cu- „vântaţi în împrejurimi. Aş fi foarte bucuros să-i văd; „poale vor voi și ei să ne vadă. Sunt Sigur că ne vor „primi bine. Dacă vom puiea,-ne vom învoi unii cu alții”. 
200. Casa ne era bine arătată. Plecăm, dar rătăcim în pădure. Pe drum, ne apucă o ploaie groaznică; ea ne întârziază, dar au ne oprește. In fine ne descurcăm şi
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Scara ajungem la casa Tecomandată. In cătunul acela, ca singură are înfăţişare mai deosebită, de şi e foarte simplă. Ne prezentăm, cerem găzduire. Vorbim cu stă- Pânul, care ne cercetează cu politeță. Nu-i spunem scopul călătoriei noastre, dar îi spunem pentru ce am ocolit pe acolo. Din vremea când era bogat, a păstrat pri- ceperea de a cunoaşie lesne situația oamenilor după pur- „iarea lor. Cine a trăit în lumea mare, cu greu se. înşeală în această privință. Cu asemenea pasport, suntem primiţi. 201. Ni se dă un apartament foarte mic, dar curat şi comod. Face focul, Găsim rufe, haine, tot ce ne trebue. „Ciudat! zice Emil cu mare mirare, parcă ne așteptau. „Avea mare dreptate săteanul acela. Ce atențiune! Ce.bu- „„mMătate! Ce prevedere! şi pentru nişte  necunoscuţi!: Ai „crede că iești în vremea lui Omer 136), — „Fii mulțumit „de toate acestea, îi Tăspund, dar nu te mira. Peste tot. „unde: vin rar Străini, ei sunt bine primiţi. Niciodată nu „eşti mai primitor decât atunci când ai rar trebuință să iii. Grămădirea mosaiirilor distruge ospitalitatea. In vre- „mea lui Omer lumea nu prea călătorea — şi călătorii erau „peste tot bine primiţi. Poate că suntem singurii trecă: „tori cari sau oprit aci în tot anul acesta”. — „Nu-mi „pasă, răspunse; ba cred că este o laudă să ştii să pri- „Meşti aşa de bine pe mosafiri când nu eşti deprins „cu ei”, 
202. După ce ne uscăm şi ne mai potrivim hainele, ne ducem la stăpânul casti, care ne prezintă nevestei sale. Aceasta ne primește nu numai cu politeță, dar cu bunătate. Mai ales se uită cu băgare de seamă la Emil. Orice mamă, în situaţia ci, nu poate vedea fără grijă sau măcar fără curiozitate intrând în casă un-bărbat de vârsta lui Emil. "203. Pentru hatârul nosiru se grăbiri-eu-masa. In- trând în sufragerie vedem cinci tacâmuri. Ne aşezăm; un DN 

| 
- 136) In poemele omerice se vorbeşte despre. obiceiurile ospi- talității în timpurile primitive ale Greciei. Era, pe atunci, o datorie . a fiecăruia să primească Și să ospăteze pe trecători, fără a-i întreba „znăcar cine sunt și de unde Yin.
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Joc rămâne gol. Intră o fată tânără, face o mare reverență 

şi se aşcază cu modestie, fără să spună un cuvânt. Emil, 
cu gândul la mâncare sau la întrebările ce i se făceau, o 

salută, vorbeşte şi mănâncă. Scopul de căpetenie al că- 
lătoriei este foarte departe de gândul său, și de aceea se 

crede foarte departe de sfârşit. Se vorbeşte mai ales despre 
rătăcirea călătorilor. „Domnule, zice stăpânul casci, ai în- 
„tăţişarea 'unui tânăr plăcut şi cuminte şi aceasta mă face 
„să mă gândesc că ai sosit aci, cu guvernorul D-tale, obosiţi 
„Şi muiaţi ca Telemac şi Mentor în insula nimfei Ca- 
„lypso”187). — „E adevărat, răspunse Emil, că am. găsit 

„aci ospitalitatea Calypsei”. Mentorul adaogă: „şi far- 
mecele Eucharisei”. Emil, care a cițit Odysea, dar ma 

citit pe Telemac, nu ştie cine e Eucharisa. Pe fată însă o 
văd roşindu-se până în albul ochilor, uitându-se în far- 

iurie şi neîndrăsnind nici să răsufle. Mama, care observă 
aceasta, face semn tatălui şi el schimbă vorba. Vorbind 
despre singurătatea în care trăiau, pe nesimţite începe a 
povesli întâmplările cari l-au adus aci, nenorocirile vieţii 

sale, statornicia soţiei, mângâierile ce le-au aflat în unirea 
lor, vieaţa dulce şi liniştită pe care o duc în această re- 

tragere şi toate acestea fără să spună niciun cuvânt despre 

fată. Povestirea e plăcută şi mişcătoare; n'o poţi asculta 
fără interes. Emil, impresionat, înduioşat, lasă mâncarea, 
şi ascullă. În fine când acest bărbat, mai cinstit decât 
toţi, vorbeşte cu mai multă tărie despre credința soției, 
cea mai cinstită dintre soţii, tânărul călător, uitându-se 
pe sine, ia cu o mână mâna bărbatului, pe care o strânge. 

puternic, şi cu alta pe a femeii, spre care se apleacă cu 

cmoțiune şi o udă cu lacrimile sale. Pornirea naivă a 

137) Telemac, îiul lui Ulyse (unul din conducătorii Grecilor 
din Europa în războiul troian) pleacă să caute pe talăl său, despre 
care aflase că a pornit spre patrie (Itaca) după căderea Troiei. In 
rătăcirile lui, ajunse în insula nimfei Calypso, care îi închină o 
dragoste aprinsă. In aceste călătorii Telomac cra însoțit de Mentor, 

preceptorul său. Acesta era însăşi zeița Minerva, care luase figura 
preceptorului.
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tânărului încântă pe toată lumea, dar fata, mai simţitoare decât oricine la acest semn de bunătate sufletească, crede “că vede pe Telemac înduioşat de nenorocirile lui Phi- 
loctet138). Se 'uită pe furiș la el ca să-i examineze figura; i se pare că comparaţia este desăvârşită. Infăţişarea lui deschisă arată libertatea fără îndrăsneală; manierele lui sunt vii, dar nu svăpăiate: sensibilitatea lui îi face pri- 
virea. mai dulce, fizionomia mai interesantă. Văzându-l 

„că plânge, e. aproape să plângă şi ea. De şi motivul iar îi trumos, totuşi e .oprită de o ruşine ascunsă: îşi face 
vină din lacrimile cari erau. aproape să-i curgă din ochi, 
"parcă ar fi rău să Plângi pentru familia ta. | 

204. Mamă-sa a observat-o dela începutul mesei; vă- zându-i situația, o scapă trimițând-o să aducă ceva din 
altă odaie. După un minut se întoarce, dar aşa de „puţin 
liniștită încât turburarea ci este văzută de toţi. Mamă-sa îi zice cu blândeţe: „Linişteşte-te,. Sofio. Ai să plângi „mereu peniru nenorocirile părinţilor tăi? Tu eşti. mân- 
»gâierea lor, față de toate acestea; nu fii mai simţitoare 
„decât ei”. | i 

205. Aţi fi putut vedea pe Emil lresărind, -când a 
“auzit numele Sofia. Impresionat de un nume atât de scump, . se ridică speriat şi aruncă o privire curioasă aceleia care. îndrăsneşte să-l poarte. „Sofia! Sofia! Pe tine te. caută 
„inima mea? Tu eşti iubita inimei mele?” O observă, o 
admiră cu un fel de frică şi de neîncredere. Nu vede: 
tocmai figura ce-şi închipuise; nu ştie dacă aceea pe care 
o vede e mai bine ori mâi rău. Ii studiază fiecare 'tră- sălură, îi spionează fiecare mişcare, fiecare gest. Pentru 
toate găseşte nenumărate explicări nelămurite; şi-ar da jumătate din vicațţă numai să vorbească şi ea un. singur 

  

138) Philoctet, unul din conducătorii Grecilor în războiul troian, primise dela Hercule nişte săgeți otrăvite, dar, rănindu-se din greşeală “cu una din ele, a fost părăsit de tovarășii săi în insula Lemnos şi a stat acolo zece ani. L-au găsit Ulyse şi Diomede, când se întorceau din războiul Troiei. Aceste nenorociri! le povestește el lui 'Telemac. 
( „Telemaque” al lui Fenelon, cartea XII-a). | 

, .
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cuvânt. Mă priveşte îngrijat şi turburat. Ochii lai mă 
întreabă deodată de o sută de lucruri, îmi fac o sută 
de învinuiri. Par'că-mi zice cu fiecare privire: ' „Sfătu- 
peşteimă, cât mai e: vreme; dacă inima mea sc dă şi se 
„inșeală, n'aş mai putea tră, 

206. Nu e om în lume care să ştie să se prefacă, 
mai puţin decât Emil. Cum ar face aceasta: în momentul 
cel mai turburat al vieţii sale, între patru privitori cari 
îl: observă? şi cel care se pare mai nebăgător de seamă 
acela îl urmăreşte cu mai multă atenţiune. Situaţia sa nu 
scapă nici privirilor pătrunzătoare ale Sofiei, care vede 
că pricina este ea. Inţelege că această îngrijorare nu este 
încă amor; dar ce-i pasă? E destul că se ocupă de dânsa; 
ar îi nenorocită dacă sar ocupa îără urmare. - | 

207. Mamele au ochi ca şi fetele lor, dar au expe- 
riență pe deasupra. Mama Sofiei zâmbeşte bucuroasă de: 
succesul proiectelor noastre. Ea citește în inima celor: 
doi tineri şi socotește că e momentul să hotărască pe moul 
Telemac. Face pe fiică-sa să vorbească. Ea, blândă din 
fire, răspunde cu timiditate, ceeace face şi mai mult efect.. 
La primul sunet al acestui glas, Emil e sdruncinat: este 

- Sofia, nu se mai îndoiește, Şi chiar dacă mar fi ea, ar 
îi prea târziu ca să se deszică. 

206. Atunci farmecele acestei încântătoare îete îi mă- 
vălesc în valuri în inimă şi începe să înghilă în sorbituri 
mari olrava cu care-l amețeşte ca. Nu mai vorbeşte, nu. 
mai răspunde, vede numai pe Sofia, aude numai pe Sofia” 
Dacă zice ea un cuvânt, el deschide gura. Dacă lasă ochii. 
în jos, îi lasă şi el. Dacă o vede oftând, oîtează “şi el. 
Par'că-l însutlețeşte numai sufletul Sofiei. Cum sa schim- 
bat inima lui în câteva momente! Acum nu mai tremură 
Soiia, ci e rândul lui Emil. Adio libertate, naivitate, sin- 
ceritate! Incurcat, temător, zăpăcit, nu cutează să mai 
privească împrejur, de frică să nu se vadă observat. Ru- 
şinat că este descoperit, ar vrea să fie nevăzut de toată 
lumea şi să se sature admirând-o. Pe Sofia, din contră, 
o linişteşte temerea lui Emil, își vede triumful şi se'bucură:



. 373 
— Ă Cartea V: 

  

"--.No'1 mostra giă, ben che in suo cor ne rida159), 
209. Ea -nu şi-a "pierdut cumpătul. Cu toată înfăţi- şarea modestă şi cu toate că ține ochii în jos, tânăra ei inimă palpită de bucurie şi-i spune că Telemac a fost găsit. i 
210. Dacă voiu urmări cu deamănuntul povestea me- prefăcută și prea simplă poate a nevinovatului lor amor, mulți vor socoti aceasta ca un joc neînsemnător. Ei vor greşi, desigur. Nu se ţine deajuns seamă: de înrâurirea ce 

are cea dintâi legătură a unui bărbat cu o femeie, pentru vieața amândurora.' Nu se observă că prima impresie, o 
impresie vie ca aceea a amorului, sau a înclinării care-i 
ține locul, are urmări depărtate, a căror legătură nu se vede în curgerea anilor, dar nu încetează Până la moarte. In tratatele de educație se „vorbeşte cu o flecărie za- darnică şi pedantă despre închipuitele datorii ale co- piilor; dar nu se spuse niciun. cuvânt despre chestia de 
căpetenie şi cea mai grea din toată educaţia, adică despre : riza 110) prin care ei ies din copilărie ca să ajungă vârstnici. Dacă încercarea mea141) va avea vreo parte folositoare, va fi mai ales pentrucă am desvoltat foarte pe larg acest lucru neapărat trebuincios, lăsat la o parte de toţi ceilalţi. autori Şi pentrucă nu m'am dat bătut de-o înșelătoare sfiiciune morală, aici nu mam speriat de greu- tatea ce voiu întâmpina pentru a-mi exprima ideile. Dacă 
am Spus ceeace trebue să facă cineva, am spus ceeace se cuvenea să spun -şi.nuimi pasă dacă am scris iun roman 142). Este destul de frumos romanul naturii ome- neşti. Dacă se găseşte numai în scrierea mea, sunt eu 

  

4139) Vers din Gerusalemme liberata a lui Tasso (UV. 33). Pe românește (E vorba de Ârmida vrăjitoarea care se duce în tabăra inimicilor): Se preface că nu vede, de şi, în suțietul ei, surâde. 1400) Criza, adică perioada critică prin care se face transi- „țiunea aceasta. 
. 141; Adică scrierea „Emil”, | 142) In adevăr în o serie de paragrate din Cartea V scrierea: lui Rousseau părăseşte tonul unui tratat şi ia pe acela al unei po- vestiri de fapte, reale sau închipuite, -
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de vină? Ar trebui să fie istoria omenirii. Voi cari stricaţi 
“moravurile oamenilor, voi faceţi ca scrierea mea să fie 
un roman de închipuire. 

211. O altă consideraţie care întărește pe cea dintâi 
este faptul că n'avem' înaintea noastră un tânăr deprins 
din copilărie cu frica, cu pofta, cu invidia, cu îngâmfarea 
şi cu toate pasiunile cari slujesc de unelte în educaţiile 
obişnuite. Tânărul mostru nu numai că simte acum cel 
dintâi amor, dar simte cea dintâi pasiune de orice fel, 
şi de această pasiune, poate singura puternică în toată 
vieaţa, atârnă forma desăvârşită ce va lua caracterul său. 
Felul de a gândi, sentimentele şi gusturile sale, hotărite 
de o pasiune slatornică, vor dobândi așa de mare tărie 
încât nu se vor mai putea schimba. Mi 

212. Vă închipuiţi lesne că Emil şi cu mine nu prea 
am dormit în noaptea care a urmat după seara aceea. 
Cum! Numai potrivirea "numelui să aibă atâta putere 
asupra unui om cu iminte?. Ce?: Numai o :Sofie e pe 
lume? Se aseamănă ele toate la suflet ca la nume? Toate, 
pe câte le va vedea vor fi ale lui? E nebun să se pasioneze 
aşa pentru o necunoscută cu care ma vorbit niciodată? 
„Aşteaptă, tinere, cercetează, fii cu băgare de seamă! Nici 
„Du ştii încă în ce fel de casă te găsești și vorbeşti par'că 
„ai Îi chiar în casa ta”. | 

213. Nu e însă acum vremea lecţiilor şi acestea nu 
„vor fi ascultate. Ele nu vor avea altă urmare decât să 
facă pe tânăr a se interesa şi mai mult de Solia, dorind 
a-şi găsi îndreptăţită înclinarea. Potrivirea numelui, în- 
tâlnirea aceasta, pe care o crede întâmplătoare, însăşi 
îndoială arătată de mine, toate îi aţâță şi mai mult -por- 
nirea. Solia i se şi pare vrednică de stimă și e «Sigur că 
mă va face s'o iubesc. 

214. Sunt sigur că a doua zi, Emil, de şi îmbrăcat 
într'o haină proastă de drum, va căuta să se dichisească 
puţin. Aşa a şi fost. Am râs însă de graba cu care a luat 
din rufele casei. Ii înțeleg bine gândul: să pregătească o în- 
toarcere pentru a înapoia lucrurile şi apoi un fel de co-
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respondență care să-i dea dreptul a trimite câte odată 
ceva şi a mai veni şi el. - 

215. Credeam că şi Sotia, la rândul ci, va fi a 
doua zi ceva mai gătită; dar m'am înşelat. Această co- 
Chetărie de rând e bună când vrei numai să placi unui 
bărbat. Accea a adevăratei iubiri este mai isteaţă, are 
alte pretenţiuni.. Sofia e îmbrăcată şi mai simplu decât 
în ajun şi par'că mai neîngrijit, însă tot fără cusur în 
privinţa curăţeniei. In aceasta eu văd cochelărie, pentru - 
că văd pretăcătorie. Sofia ştie: că o găteală “mai aleasă 
esle o declaraţie; dar nu ştie că şi neîngrijirea -poate fi 
iot o declaraţie. Aceasta arată că nu te mulțumeşti să 
placi prin găteală, ci prin persoana ta. Şi apoi... :cori 
pasă de îmbrăcăminte, celui care iubeşte, dacă vede că 
i se dă atenţiune? Sigură. a fi stăpână, Sofia nu se măr- 
ginește să încânte ochii lui Emil prin nurii ei, dacă inima 
lui nu-i caută; nu se mulţumeşte să-i arate, ci vrea ca 
el să-i bănuiască. N'a văzut destul, ca să poată fi acum 
silit să ghicească restul? | 

216. Cred că, în noaptea. când noi amândoi stam 
de vorbă, Sofia şi mama ci n'au stat mute: trebue să fi 
fost mărturisiri smulse şi sfaturi date. A doua zi me 
adunăm cu toţii mai bine pregătiți. Nu sunt nici două- 
“Sprezece ceasuri de când Sau văzut tinerii moșiri, nu 
şi-au spus niciun cuvânt şi iată-i că se înţeleg. -Apro- 
pierea lor nu e familiară, ci încureată, sfiicioasă; nu-şi vor- 
besc, ținând ochii în jos parcă se' feresc unul de altul; 
dar aceasta este un semn de înțelegere. Depărtându-se 
unul de altul, par a fi învoiţi ca și (cum ar fi 0 taină 
între ei, înainte de a-şi fi vorbit. Plecând, cerem voie 
să venim ca să aducem înapoi ce am luat. Cu gura Emil 
se adresează tatălui şi mamei; dar, cu ochii turburaţi şi 
îndreptaţi spre fată, se adresează ei cu mai multă stă- 
ruinţă. Sotia nu zice nimic, nu face niciun semn, ca şi 
cum mar vedea şi mar auzi nimic; dar roşeşte şi aceasta 
e un răspuns mai lămurit decât al părinților. 

217. Ni se dă voie să revenim, dar nu suntem pot- 
liți să rămânem. Așa se şi cade: chemi la masă pe iun
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Li 

călător strimtorat, dar nu este cuviincios ca îndrăgostitul 
să se culce în casa dragei sale, | 

218. D'abia ieşim din această casă iubită şi Emil 
se gândeşte să ne aşezăm în împrejurimi. Bojdeuca din 
apropiere i se pare foarte departe: ar vrea să se culce 
în şanțul castelului. „Tinere zăpăcit, îi zic cu un glas 

- „de milă, cum! pasiunea te şi orbeşte? Ai uitat și de 
„bună cuviință și de rațiune? Nenorocitule! Crezi co iubeşti 
„Şi vrei s'o necinstești? Ce o să zică lumea când o "auzi 
„că mn tânăr care a ieşit din casa ei [doarme prin ve 
„cini? Zici c'o iubeşti? Atunci, tocmai tu trebue să-i -va- 
„temi numele cel bun? Aşa plăteşti tu bunătatea cu care 
pte-aa primit părinţii ei? Vrei să aduci Tuşinea asupra 
„acelora, dela cari aștepți fericirea ta?” — „Ce-mi pasă, 
„răspunde el supărat, de vorbele zadarnice ale oame 
„nilor şi de bănuielile lor nedrepte? Nu mai învățat d-ta 
„Să le dispreţuesc? Cine ştie mai bine decât mine cum, 
„cinstesc pe Sotia şi cum vreau s'0o respectez? “Iubirea 
„mea nu va fi o rușine pentru ea, ci o glorie, căci va fi 
„vrednică de dânsa. Dacă va primi dela inima şi dela 
„atențiunea mea toate semnele de cinste pe cari le me- 
„Trilă, cum pot so necinstese?? — „Dragul meu Emil, 
„Zic eu, îmbrățișânidu-l, acest raționament e pentru tine; 
„dar caută să Taționezi pentru ca. Nu asemăna onoarea 
„unui sex cu a celuilalt, căci principiile sunt cu totul 
„jdeosebite. Ele sunt deopotrivă de temeinice şi -de în- 
„țelepte, căci ies din natură. Virtutea ta îţi .dă dreptul 
„Să disprețueşti vorbele oamenilor, dar tot ea te sileşte 

- „Să le cinsteşti pentru interâsul iubitei tale. Onoarea ta e 
în tine însuți; onoarea ei.e în opinia altora. Nu poți 
„înlătura această opinie, căci meritul tău ar fi ştirbit, 
„dacă ai fi tu pricina! pentru care meritul ei mar îi 
„prețuit întreg” 134). | | 

219. .Apoi, explicându-i motivele acestei deosebiri, îl 
îac să înţeleagă ce nedreptate ar face, dacă nu le-ar ţinea 

„în seamă. De unde e sigur că va deveni bărbatul Sofiei? 

  

143) Vezi $ 20 din aceastași carte.
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Nu-i ştie sentimentele. Poate inima ei este dată, ori pă- 
Tinții au făcut vreo făgăduială. No cunoaște de loc şi poate că nu se va găsi între dânşii nicio potrivire din acelea cari fac o căsnicie fericită. Na auzit că orice “scandal este pentru o fată o pată ce nu se şterge şi 
care rămâne chiar dacă o ia în căsătorie pricinuitorul scandalului'? Ce fel de om simțitor este acela care vrea să piardă pe iubita lui? Poate un om cinstit să facă pe o 
biată fată să plângă nenorocirea de a-i fi plăcut? 

220. Tânărul, înspăimântat de urmările pe cari ii: 
le arătam, trece, ca totdeauna, la cealaltă extremitate 
şi i se pare că nu.va fi niciodată destul de departe de 
casa Sofiei. Iși iuţeşte paşii ca să fugă mai repede, se uită împrejur, să vadă dacă nu ne ascultă cineva; -şi-ar jertii de o mie de ori fericirea pentru onoarea aceleia, 
pe care o iubeşte; ar vrea mai bine să no mai vadă nici- 
odată decât să-i pricinuiască un singur neajuns. Acesta este cel dintâi rod al îngrijirilor ce i-am dat din tine- reţe' pentru ca să-şi formeze o inimă în adevăr iubitoare. 

221. E vorba deci să găsim o locuinţă depărtată, dar la îndemână. Căutăm, ne informăm şi aflăm că la două leghe 144) de aci e un oraș. Ne vom duce acolo să căutăm locuinţă mai bine decât întrunul din satele apropiate unde şederea noastră ar putea să dea de bănuit. Aci ajunge în fine tânărul înamorat, plin: de dragoste, de nădejde, de bucurie şi mai ales de sentimente bune, Iată în ce fel, îndreptându-i puţin câte puţin cele dintâi manifestări ale pasiunii sale spre ce este bun şi Onest, pregătesc pe nesimţite ca toate wornirile sale să se îndrepteze în a- “celaşi sens. | 7 
222. Mă apropiu de sfârşitul carierei mele; îl văd de departe. Toate greutăţile mari sunt învinse, toate pie- dicile mari sunt înlăturate. Nu-mi mai rămâne nimic su- părător de făcut, decât, poate, să nu-mi stric toată lucrarea, grăbindu-mă so duc la capăt. In nesiguranța vieţii ome- nești, să ne ferim mai ales de acea înșelătoare înțelepciune 

  

144) Două leghe: cam $ kilometri.
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care ne face să jertfim prezentul pentru viitor, căci prin 

aceasta, jertiim adesea ceeace este pentru ceeace nu va fi. 
XSă facem pe om fericit în toate vârstele, ca nu cumva, 
„după multe pregătiri, să moară înainte de a îi ajuns la 
fericire. Dacă este o vârstă când poţi să te bucuri mai 
mult de vieaţă, este tocmai sfârșitul adolescenţei; atunci 
-puterile trupeşti şi sufleteşti sunt ajunse la cea mai mare 
desvoltare şi omul, în mijlocul căii vieţii, vede, la o de- 
părtare mai mare, cele două capete, cari îl fac să-i simtă 
scurtimea. Dacă tinerețea nesocotită greşeşte, greşeala nu 
vine fiindcă vrea să trăiască mulţumită, ci fiindcă aleargă 
după mulţumire acolo unde nu există și, atunci, nu numai 
că-şi pregăteşte un viitor nenorocit, dar nici de prezent nu 

se poate folosi. | 
228. Priviţi pe Emil al meu. A trecut de douăzeci 

de ani; e bine desvoltat, bine alcătuit la minte şi la trup, 

voinic, sănătos, vesel, îndemânatec, rezistent la oboseală. 
Are bun simţ, rațiune, bunătate, iubire de oameni. Are 
deprinderi bune şi gust. Ii plaze frumosul și practică bi- 
nele. Pasiuni puternice nu-l stăpânesc, opinia publică 
nu-l impresionează, dar se supune poruncilor înțelepciunii 

şi ascultă bucuros glasul prieteniei. Are toate talentele fo 
lositoare şi câteva din cele plăcute. Nu-i pasă de bogăţie, 
căci braţele sale îi pot da mijloace de traiu şi nu se teme 
că ar rămânea fără pâine, orice sar întâmpla 145). Iată-l 
acum ameţit de o pasiune născândă. Inima, i se deschide 
la cele dintâi licăriri ale dragostei. Plăcutele lui închi- 
puiri îi făgăduesc o lume nouă de bucurii și de plăceri. 
Iubeşte pe o persoană vrednică de iubire şi mai vrednică: 
prin însuşirile caracterului, nu prin ale înfățișării. Nă- 
dăjdueşte şi aşteaptă reciprocitatea, pe care o simte sigură. 
Prima lor înclinare vine din legătura inimilor, din con- 
lucrarea sentimentelor cinstite; ea trebue să fie trainică, 
Sa dă, cu toată încrederea, cu raţiunea sa chiar, acestei aiu- 

riri fermecătoare, fără teamă, fără părere de rău, fără re- 

145) Vezi caracterizările dela diferite epoce: cartea 1 $ 19, 
„JI $ 308, III $ 189 ş. u
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mușcări, fără nicio altă grijă decât acea legată, în mod fi- 
resc, de sentimentul fericirii. Ce poate să lipsească fericirii 
sale? Vedeţi, căutaţi, scorniţi ce-i mai trebue şi cei sar 
putea da pe lângă ce are. Toate bunurile cari pot îi dobân- 
dite odată, le-a dobândit; nu poţi să mai adaogi niciunul, 
tără să păgubeșşti pe celelalte; are toată fericirea pe care 
poate so aibă un om. Ii voiu scurta oare acum o vieață 
atât de.plăcută? Turbura-voiu o desfătare atât de curată? 
A! tot preţul vieţii stă în fericirea pe care o gustă. Ce 
i-aş putea da ca să prețuiască cât ceeace-i iau? Fă- 
când ca fericirea lui să ajungă la culme, i-aş lua ade- 
vărata ei vrajă. Este de o sută de ori mai dulce să nădăj-. 
dueşti această culme a fericirii decât să o dobândeşti; te 
bucuri mai mult când o aștepți, decât când ajungi la 
ea. O, bunul meu Emil, iubeşte şi fii iubit! bucură-te 
multă vreme înaintea posesiunii! bucură-te în acelaşi timp 
şi de amor şi de nevinovăție! Tă-ți un raiu pe pământ, aș 
teptând pe celălalt! Nu voiu scurta această fericită vreme 
a vieţii tale; voiu toarce pentru tine firul fericirii şi-l voiu 
lungi cât voiu putea mai mult. Vai! va trebui să se sfâr- 
şească și chiar în scurtă vreme; voi" face însă să-ți ră- 
mâie totdeauna în memorie şi să mn te „căeşti niciodată 
peniru el. , 

224. Emil nu uită că avem să înapoiem nişte lucruri. 
Indată ce sunt gata, pornim călări şi mergem repede; de 
astădată, plecând, ar vrea să şi fi'ajuns. Când inima se 
deschide pentru pasiuni, se deschide și pentru sila de 
vieaţă. Dacă nu mi-am pierdut vremea în zadar, cu el nu 

„Se va petrece tot așa. . ” 
„225. Din nenorocire, ținutul este tăiat de multe râuri 

"Şi de râpe şi drumurile sunt grele. Ne rătăcim. El bagă 
întâi de seamă, dar nu-și pierde răbdarea, nu se plângc, 
ci caută cu cea mai mare atențiune să găsească drumul, 
Inainte de aceasta însă rătăceşte mult, şi tot cu sânge rece. 
Acest lucru pentru voi nu însemnează nimic, dar însem- 
nează pentru mine, care cunosc firea lui pornită: cu văd 
rodul silințelor ce mi-am dat, de când. era copil, ca să-l 
învăţ a se supune necesității. ”
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226. In fine ajungem. Ni se face o primire mai.sim- 
plă şi mai binevoitoare decât prima dată: suntem cunoş=- 
tințe vechi. Emil şi Sofia se salută cam încurecaţi şi nu-şi 
vorbesc mici acum. Ce ar putea să-și spună, fiind noi de 
față? Convorbirea pe care o dores. mare nevoie de mar- 
tori. Ne preumblăm prin grădină: într'o parte suni zar- 
zavaturile aşezate cu mult meșteșug; în alta sunt mari şi 
frumoși pomi roditori de toate soiurile, printre cari. dai de 
pârâiaşe ce curg înt'o parte ori în alta, şi de răzoare 
pline de îlori. „Ce loc frumos! strigă Emil, “entuziasmat - 
şi cu capul plin de versurile lui Omer; „mi se pare că 
„văd grădina lui Alcinous146).“ Fata ar vrea să ştie cine 
„e Alcinous şi mamă-sa întreabă. — „Alcinous, zic cu, era 
„un rege din Corcyra şi grădina lui, descrisă de Omer, este 
„criticâtă de oamenii de gust, socotind-o prea simplă şi 
„prea puţin împodobită 147). Acest Alcinous avea o fată 
„drăguță şi îndată ce sosea un strein în casa lor, socotea că 
„Va avea îndată un bărbat”. Sofia, încremenită, se face 
roşie, lasă ochii în jos, își mușcă limba: nici nu se poate 

146) Persoană legendară: rege al Feacienilor. La Alcinous a 
fost primit Ulyse, după ce vântul i-a sdrobit corăbiile. (Vezi cartea 
IV-a $ 5 nota). îi 

147) Nola autorului: „leşind din patat, dai de o grădină mare! 
„cam de un pogon, închisă qe jur-împrejur, plantată cu pomi mari 
„înfloriţi, în cari zăreai pere, mere de cele mai bune soiuri, smochini 
„cu poame dulci și măslini cu măsline verzi. Cât ține anul, niciodată „nu rămân pomii fără roadă: iarna ca și vara, bodrea dulce a vântului 
„xde apus face să lege unele îructe, să se coacă altele. Vezi perele 
„Şi merele îmbătrânind şi uscându-se în pomi,  smochinele pe smo- - „Chini şi ciorchinul pe coardă. Via mnesecată face mereu struguri „noi: pe unii îi pun să se usuce Ja soare pe o arie, pe alţii îi culeg, 
„lăsând pe coarde pe cei ce sunt numai înfloriţi sau aguridă ori, „incep să se înnegrească. La un capăt, două mari întinderi bine în „grijile şi acoperite cu flori tot anul, sunt răcorite de două izvoare: „unul udă toată grădina, altul trece prin palat şi apoi e condus Ja o, „clădire înaltă în oraș, de unde iau apă cetățenii”. Aceasta -e des „scrierea grădinei regești a lui Alcinous în cartea VII-a din Odyseaj 
„Srădină în care — spre. ruşinea bătrânului visător Omer şi a regilor 
-„din acel timp — nu se văd nici spaliere, nici statue, nici cascade, 
„mici pajişti cu iarbă”. -
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închipui zăpăceala ei. Tată-său, care vrea să i-o mărească, 
se amestecă și el în vorbă şi zice că tânăra prințesă se 
ducea să spele ea însăși, rulele 'la râu. „Credeţi, adaose 
„el, că i-ar fi fost rușine să puie mâna pe şervetele mur- 
„dare, fiindcă miroseau a untură ?”.. Sofia simte că e.aci. 
ceva la adresa ei şi uitându-şi timiditatea firească, se 

„grăbeşte a se scuza. Tatăl său ştie bine că toată mica ru- 
fărie mar fi avut nevoie de altă spălătoreasă, dacă ar fi 
lăsat-o pe ea să o spelg1%) şi că.ar fi făcut şi mai mult, 
cu plăcere, dacă i. s'ar fi cerut. Zicând acestea se uită la 
mine pe îuriş, cu o teamă de care nu mă pot opri de 
a râde, căci citeam în inima ei naivă grija ce. o. făcea să 
vorbească astfel. Tatăl ci, răutăcios, observă aceasta şi o 

întrebă, 'cu un ton batjocoritor de -ce “vorbeşte acum 
despre ea şi în ce seamănă ea cu fața lui Alcinpus. Ruşi= 
nată şi tremurând, nu mai îndrăsnea. să zică niciun ..: 
cuvinţel mici să se mai luite la cineva. Fetiţă încântătoare! 
Nu ste mai poţi preface: te-ai declarat fără voie. 

227. Din. fericire pentru Sofia, această mică scenă 
este — sau pare a fi — repede uitată; numai Emil ma 
înțeles nimic. Preumblarea se urmează şi tinerii noştri, 
cari erau la început -lângă moi, nu pot merge încet ca 
noi, o iau înainte pe nesimţite, se apropie, merg alături 
şi-i vedem . apoi departe înaintea noastră. Sofia e se- 
rioasă şi ascultă cu atenţie, Emil vorbeşte și gesticulează 
cu aprindere; convorbirea mu pare că-i plictiseşte. După 
un ceas, ne întoarcem, îi chemăm, vin spre noi; dar, la 
rândul lor, încet, ca şi cum ar vrea să se:mai folosească 
de timp. În ține, de odată, convorbirea lor încetează, 
înainte de a putea să auzim ce zic, şi-şi iuțesc paşii «ca 
să ne ajungă. Emil vine la noi cu o înfăţişare mulţumită 
și blândă: ochii îi scânteiază de bucurie. Se uită totuşi 
cu oare-care îngrijorare spre mama Sofiei, ca să vadă 
cum îl.va primi. Sofia nu se arată tot așa de 'stăpână 

148) Mărturisesc că mulțumesc mamei Sofiei pentrucă n'a lăsat 
să se strice de leşie mâinile Sofiei pe cari Emil va avea să le săruta 
atât de des. (Nota autorului).
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pe sine. Apropiindu-se, pare chiar ruşinată că se găsește 
singură cu lun tânăr, 'de și foarte adesea a stat tot aşa aa 
vorbă cu alții, fără a îi turburată şi fără să o fi ținut ci. 
neva de rău pentru aceasta. Se grăbeşte să alerge, cam 
gâtâind, lângă mamă-sa şi-i spune câteva vorbe cari nu 
-însemnează mimic ca şi cum ar fi fost lângă ea de mai 
multă vreme. 

228. După seninătatea ce. se citește pe faţă” acestor 
dragi copii, se vede că convorbirea le-a ridicat o piatră 
grea de pe inimă. Sunt tot aşa de rezervaţi unul faţă 
de celălalt, dar mai puţin turburaţi; această_rezervă vine 
numai: din respectul ce-i poartă Ennil, din modestia Sofiei | 
şi din onestitalea amândurora, Emil îndrăsieşte să:i adre- 
seze câteva .cuvinte; câteodată ea îndrăsneşte să răs- 
pundă, dar nu deschide gura până mu se uită întâi Ja 
mamă-sa. Schimbarea care se vede mai bine, e faţă de. 
mine. Mi-arală mai multă consideraţie, mă priveşte cu 
mai mult interes, îmi vorbeşte mai drăgăstos, observă 
ceeace ar putea să-mi placă. Inţeleg că mă cinsteşte cu 
stima” ei și ar dori să dobândească pe a:-mea. Pricep că 
Emil i-a vorbit despre mine: ai zice că Sau şi învoit 
ca să mă tragă de partea lor; în realitate nu sa petrecut 
aşa: ceva, căci Sofia singură nu poate fi câştigată așa 
de repede. Poate că el va avea mai mult nevoie de in- 
tervenția mea pe lângă dânsa decât de “intervenția ei 

„pe lângă mine. Ce păreche încântătoare! Gândind că tâ- 
nărul meu amic, deschizându-și pentru prima dată inima 
față de iubita lui, a vorbit mult de mine, simt că mi 
se recunoaște toată silinta mea; prietenia lui mi-a plătit-o 
îndeajuns. 

„229. Vizitele se repetă. Convorbirile între tineri se 
fac mai dese. Emil, îmbătat de amor, crede că a și ajuns 
la fericire. Nu poate totuşi să dobândească mărturisirea 
curată a Sofiei. Ea l-ascultă și nu zice nimic. Emil ştie - 
cât e de modestă, de aceea nu se prea miră. Se simte 
bine lângă ea; ştie că părinții mărită fetele; bănueșşte că 
Sofia aşteaptă un ordin dela ci; îi cere voie să întrebe 

x el; «a îi îngădue. Imi spune mie acestea; vorbesc cu
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în locul lui, chiar faţă de dânsul. Surprins, află că Sofia. 

e singură stăpână pe sine şi, dacă vrea, îl poate face 
fericit. Atunci începe să nu mai înţeleagă purtarea ei; i 

se micșorează chiar încrederea. Speriat, vede că a înaintat 

mai puţin decât credea şi atunci. dragostea cea mai du- 
ioasi întrebuințează cele mai mişcătoare cuvinte ca s'o 
înduplece. - 

230. Emil nu poate ghici pricina acestor necazuri; 
dacă nu-i spui, mo va şti niciodată; iar Sofia e prea 
mândră ca să-i spuie. Neajunsul care o opreşte pe ea, 

ar fi pentru alta un motiv de a se grăbi. Fa ma uitat! 
lecţiil> părinţilor. E săracă, Emil e bogat. O ştie. De aceca 

cl are nevoie să se facă mult stimat de ea. Va trebui să 

fie foarte meritos ca să şteargă această inegalitate. -Dar 
cum Sar gândi el la aceste piedici? Știe Emil că e bogat? 
Caută măcar să se informeze? Slavă Domnului, ware 

nevoie să fie şi poate face binele şi fără aceasta, căci 
îl ia din inimă, nu din pungă. El dă celor nenorociţi 

timpul său, îngrijirile sale, afecțiunea sa, însăşi persoana 
sa și punând preţ numai pe binefaceri, d'abia intră. în 
socoteală banii pe cari îi dă săracilor. - 

231. Neştiind pricina nenorocirii sale, crede că e 
vina lui, căci mar putea să îndrăsnească nimeni să spuie 
că e un capriciu al fiinţei pe care o adoră. Umilirea amo 

rului propriu mărește părerile de rău ale dragostei re- 

făzate:-Nu se mai apropie de Sofia cu inima liniştilă, 
încrezător că se simte vrednic de ea. Acum e Iricos si 

vine lângă dânsa: cu sfiiciune. Nu mai —nădăjdueşte so 

înduplece prin duioşie, ci caută să-i facă milă. Câte odată 
pierd= răbdarea, și necazul e gata. Sofia presimie această 
pornire și se uită la el. Privirea cei îl desarmează şi-l 
intimidează: se face mai supus decât înainte. 

232. Turburat de această îndărătnică împolrivire, îşi 

" deschide inima către prietenul său. Lui i-arată toate su- 

ferinţele unui suflet sfâşiat de întristare; îi cere ajutor şi 
sfat. „Ce taină nepătrunsă! Nu mă îndoiesc că se inte-: 
„resează de mine. Nu fuge, ci-i place să stăm de vorbă. 
„Când sosesc, se bucură; când plec, îi pare rău. Primeşte 

a
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„cu bunăvoință atenţiunile mele, serviciile mele par că îi 
„plac, îşi spune părerea uneori şi câteodată chiar po- 
„runceşte. Și cu toate acestea, înlătură toate stăruințele 
„Şi rugăciunile mele. Când îi vorbese de Căsătorie, mă 
„sileşte să tac, iar, dacă mai adaog un cuvânt, pleacă 
„de lângă mine. Prin.ce curioasă judecată, primeşte să 
„Îiu al ei, dar nici nu vrea să audă să fie şi dânsa a mea? 
„Pe d-ta te respectă, pe d-ta te iubeşte şi nu va îndrăsni 
„să te oprească de a vorbi; te rog spune-i şi isileşte-o 'să 
„răspundă; ajută pe amicul d-tale, încoronează-ţi opera! 
„Ni face ca învăţăturile d-tale să-i fie spre rău! De sigur 
„Că toate acestea vor îi nenorocirea lui, dacă nu-i desă- 
.„Vârşeșşti fericirea”. 

i 1233. Vorbesc cu Sotia şi lesne aflu secretul pe care-l 
cunoşteam înainte de a mi-l spune. Mai greu mi-a fost 
să capăt voia de a spune lui Emil, dar am căpătat-o 
şi mă folosesc. Explicaţia aceasta îi produce o mirare, 
care nu-i mai trece. Nu pricepe nimic; nu-şi închipue - 
ce are a face cu caracterul şi cu meritul, dacă sunt mo- 
mente mai multe sau mai puţine. Când îi spun că au 
a face mult cu prejudecățile, pufneşte de râs; apoi, tran- - 
sporiat de bucurie, vrea să plece îndată, să rupă tot, să 
arunce tot, să renunțe la tot, ca să aibă cinstea de a fi 
tot așa de sărac ca Sofia şi să se întoarcă vrednic de a 
îi soţul ei. 

234. Il opresc, râzând şi cu de această pornire şi-i 
zic: „Cum! căpşorul. ăsta al d-tale mare să se coacă? 
„După ce ai filozotat toată vieața; nu vei învăţa să ra- »ționezi? Nu vezi că dacă ţi-ai urma acest gând nebunesc, 
„ţi-ai face situaţia mai rea şi Sofia ar deveni mai ncîn- „duplecată? E o superioritate să ai ceva mai multă avere 
„decât ea; este una şi mai mare jertfindu-i-o toată. Dacă „mândria ei o opreşte să-ţi rămâie îndatorată pentru cea 
„dintâi,- cum sar hotări pentru cea de-a doua? Dacă nu 
„poate suferi ca bărbatul să-i spuie că a îmbogăţit-o, cum 
„Va Suieri dojana că a sărăcit pentru ea? Nenorocitule, 
„Să mu Dbănuiască cumva că ai avut asemenea gând! Dim- „Potrivă, fă-te de hatârul ci, econom şi cu grijă, ca să
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„nu-ţi- bage vină că vrei s'o câştigi. prin iscusinţă şi că-i 
„jertieşti de bunăvoie ceeace pierzi prin neîngrijirea ta. 

„235. „Şi, la urmă, crezi tu. că o avere mare ar spe- 

„ria-o şi că se împolriveşte anume din pricina bogăției? 
„Nu, dragă Emil; pricina este mai serioasă şi mai te- 
meinică: este” efectul” pe care-l produc aceste bogății în: 

„suiletul ce le stăpâneşte. Ea ştie bine că totdeauna bo- 
„gaţii pun bogăţia înainte de orice. Ei preţuesc aurul mai 

„mult decât meritul. Dacă se face o tovărăşie între bani 
„Şi muncă, ei găsesc toldeauna că munca nu e deopotrivă 
„cu banii şi cred că tot le mai eşti dator ceva, după ce | 
„ţi-ai petrecut vieaţa slujindu-i şi mâncându-le pâinea. Ce : 
„trebue să faci, dragul meu, ca să liniştești temerile ei? 
„Fă să te cunoască bine; dar aceasta nu e treabă de o 
„Zi. Arată-i că, în sutletul tău nobil, sunt comori de 

„acelea cari pot cumpăni pe celelalte pe cari ai nenoro- 
„cirea să le stăpâneşti. Invinge-i împotrivirea prin stă- 

„ruință şi prin trecere de vreme; iar. prin sentimentele 

„tale înalte şi generoase, fă-o să uite bogăţiile tale. Iu- 

„beşte-o, serveşte-o, serveşte pe vrednicii ei părinţi! Do- 

„vedeşte-i că toate acestea nu sunt pricinuite de o por- 
„nire nebunească și trecătoare, ci de niște principii săpate 

„în sufietul tău şi cari'nu se vor şterge. Cinsteşte cum 
„se cuvine: meritul necinstit de bogăţie: este singurul mij- 

“ „loc ca so împaci cu meritul pe care ea l-a ocrotit”. !- 
236. Vă închipuiţi ce mare bucurie a pricinuit tână- 

rului această cuvântare. Increderea și mădejdea i-au în- 
colţit din nou în suflet şi inima' lui cinstită e mulțumită 
că, pentru a plăcea Sofiei, i se cere să facă ceeace ar . 
face chiar dacă mar exista Sofia sau par îi îndrăgostit 
de ea. Ori cine i-a înţeles caracterul, va prevedea lesne 
purtarea lui cu acest prilej. . 

237. lată-mă deci confidentul ambilor tineri şi mij-. 
locitorul amorului lor! Frumoasă: slujbă pentru un gu- 

vernor!. Nespus de frumoasă, în adevăr! In vieața mea, 
mam făcut nimic care să mă înalțe atât de sus în ochii 

“mei şi să-mi dea atâta mulţumire de mine însumi, ca 
acuma. Apoi această slujbă are şi ea plăcerile ei: sunt 

i 13
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totdeauna binevenit în casă şi au încredere în mine ca 
să Hu rânduiala între cei doi iubiţi. Emil, de teamă să 
nu mă supere, n'a fost niciodată așa de supus ca acuma. 

Dânsa mi-arată multă prietenie, ceeace nu mă înşeală, 

căci iau numai cât este pentru. mine. Astfel se despă- 

gubeșie, pe departe, pentrucă ţine în respect pe Emil. 
Prin mine îi adresează nenumărate mângâieri duioase, 
pe cari odată cu capul nu i le-ar spune lui; iar el, care 
ştie că nu pot să lucrez împotriva intereselor lui, e în- 
cântat aă mă înțeleg aşa de bine cu dânsa. La preum- 
blare, când ea nu-i primeşte braţul, Emil se consolează, 

„ căci îl vrea pe al meu. Se depărtează fără supărare şi, 
„strângându-mi mâna, îmi zice cu glasul sau cu privirea: 
„Prietene, vorbeşte pentru mine!”. Ne urmăreşte curios 
„Cu ochii şi caută să citească pe feţele noastre sentimentele 
ce exprimăm și din gesturi să înţeleagă ce zicem: ştie că 
orice am vorbi -nu-i poate fi indiferent. Iar Sotia, draga 
de ea, îşi arată liberă toată sinceritatea inimii, vorbind 

cu Mentor, fără so audă Telemac 149). Ce binevoitor şi 
firii prefăcătorie mă laşi să citesc tot ce se petrece în 
inima ta plină de iubire! Cu ce plăcere mi-arăți toată 
stima ce ai pentru elevul meu! Cu câtă mişcătoare naivitate 
mă laşi să pătrund cele mai dulci sentimente ale tale! 
Cu ce mânie prefăcută îl gonești, când nerăbdarea îl 
sileşte să ne întrerupă! Cu ce fermecător necaz îl cerți 
pentru această indiscreţiune, când vine să te oprească de 
a-l vorbi de bine sau de a auzi din gura mea ori a scoate 
din răspunsurile mele vreun nou motiv de a-l iubi? 

238. Primit astfel ca viitor logodnic150), Emil își 
va arăta toate” drepturile. Vorbeşte, stărue, se roagă, a- 
junge supărător. Nu-i pasă dacă-i vorbeşte aspru, dacă se 
poartă rău cu el; e mulțumit că-l ascultă. Cu greutate, i 
se îngădue, în fine, ca Sofia, la rândul ei, să binevoiască 

149) Sallwărk observă că, din potrivă, Eucharis din „T6l6& 
maque” al ]ui Fânelon (vezi mai sus nota la $ 167) caută să facă pe 
Telemac să nu poată suferi pe Mentor ca pe un bătrân rău voitor, 

150) Viitor logodnic traduce imperiect expresia amant declarat 
(amant declar), dar se potriveşte cu situaţia, N 

=
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a lua, fără prefăcătorie, faţă de „el autoritatea unei vii- 
toare logodnice15, să-i spună ce trebue să facă, să-i po- 
runcească în loc de a-l ruga, să primească în loc de a 

mulțumi, să hotărască numărul şi vremea vizitelor, să-l 
oprească de a veni până în cutare zi şi de a sta peste 
ora cutare. Toate acestea nu se fac în glumă, ci foarte 
serios. Dacă a primit acest drept cu multă greutate, ea. 
se foloseşte de «el în mod strașnic, așa fel, încât bietului 
Emil îi pare câteodată rău că 'i l-a dat. Totuşi, orice ar 
porunci ea, el nu zice nimic şi adesea plecând — ca s'o 

asculte — mă priveşte cu ochi plini de bucurie, cari 
spun: „Vezi că e stăpână pe mine!”. Iar trufaşa bagă de 

seamă și zâmbeşte în ascuns de mândria sclavului ei. 
239. Alban 'şi Rafael, împrumutaţi-mi pensula vo- 

luptăţii! 152), Divinule Milton, învaţă pana mea grosolană 
să descrie plăcerile amorului şi ale nevinovăţiei!153). Ba , 
nu! ascundeţi arta voastră mincinoasă în faţa sfântului - 
adevăr al naturii! Să aveţi numai inimi simţitoare și 
Sutlete cinstite; apoi lăsaţi imaginaţia voastră, mesilită, 
să rătăcească, privind entuziasmul celor doi iubiţi, cari 
sub ochii părinților şi conducătorilor lor, se leagănă fără 
turburare în dulcea iluzie care-i încântă și, îmbătaţi de 

„ dorinţe, merg încetişor spre desăvârşirea acestora, îm- 
podobind cu îlori şi cu cunune legătura fericită care. 
trebue să-i unească până la mormânt. Atâtea vederi fer- 
mecătoare mă încântă şi pe mine; le aduc fără rânduială 
şi fără legătură; plăcerea ce-mi pricinuesc mă împiedică 
de a le pune în ordine. Ce om cu inimă nu va putea să-şi 
înfățișeze în mintea lui. plăcutul tablou al deosebitelor 
stări ale tatălui, ale mamei, ale fetei, ale guvernorului, 

151) Viitoare logodnică traduce pe matitresse. N 
152) E vorba de doi mari pictori italieni: unul Francisc Albani 

(1578—1660) mai puţin cunoscut, autor al unor tablouri pline de 
graţie, dar cu puţină vigoare; altul Rafael Sanzio (1483—1520), cu- 
noscut în toată lumea, al cărui nume a devenit sinonim cu însăşi 
pictura, a rămas vestit, între altele, prin chipurile de madone, femei . 
tinere, frumoase şi grațioase. : | 

+ 1153) E vorba de marele poet englez John Milton (1608—1674), 
autorul celebrei poeme „Paradisul pierdut”.
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ale elevului şi apoi nu-va ajunge la unirea celei mai în- 
cântătoare părechi, căreia le chezăşuesc fericirea 15%), 

| 1240. Tocmai acum când are în adevăr mare dorință 
să placă, Emil va începe să simtă prețul talentelor plăcute 
pe cari le are. Sofiei îi place să cânte: cântă cu ea; : 
ba face mai mult: o învață muzica. E vioaie și uşoară, 
îi place să sară: el danţează cu ea, îi schimbă săriturile 
în paşi regulaţi, o pertecționează. Ce drăgălaşe sunt aceste 
lecţiuni! Insufleţite 'de o nebunatică veselie, ele micșo- 

„rează siiosul respect al amorului. Celui care iubeşte i-e 
îngăduit să dea asemenea lecţii cu voluptate; îi este per- 
„mis să fie învățătorul iubitei sale. - | 

i 241. E în casă un clavecin155) vechiu stricat. Emil 
îl drege şi-l acordă. E meșter: lucrează instrumente de 
muzică cum. lucrează tâmplărie. Maxima lui a fost să 

„caute totdeauna să se lipsească de ajutorul altuia, când 
poate face singur ceva. Casa are o poziţie pitorească: 
desenează mai multe vederi, la cari a lucrat câte puţin 
şi Sofia. Cu ele împodobesc camera de lucru a tatălui. 
Chenarele nu sunt aurite şi n'au nevoie să fie.. Văzând 
pe Emil cum desenează, imitându-l, ea se perfecţionează 
după exemplul lui, îşi cultivă toate. talentele şi farmecul 
ci le înfrumuseţează pe toate. Părinţii, văzând tablourile 

„acestea, şi-aduc aminte de vechia lor bogăţie, pe care 
numai arta o făcea prețioasă. Amorul le împodobește 
acum casa: fără cheltuială şi fără osteneală, el procură 
aceleași plăceri pe 'cari le adunau altădată cu mulți bani 
şi cu mult chin. 

"242. Precum închinătorul la idoli grămădeşte comori 
împrejurul obiectului la care se închină şi pune toate po- 
doabele pe zeul adorat, așezându-l pe altar, aşa face şi 
înamoratul: oricât de perfecti i Sar părea iubita lui, el 
vrea să-i pună necontenit podoabe noi. Ea nu mai are tre- 
buinţă de ele pentru ca să-i placă, dar el simte trebuințiă 

154) Sallwirk aminteşte că Formey e fermecat de această des- 
criere: „Rousseau e aici rivalul lui Fenelon. De ce nui pretutindeni ?”. 

155) Instrument 'de muzică. Vezi cartea II $ 227, :
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s'o gătească; i se pare că acesta este un nou fel de respect, 
că plăcerea de a o admira dobândeşte prin aceasta mun; 
nou interes. I se pare că nici un lucru frumos nu e la 
locul său, dacă nu împodobește cea mai înaltă frumuseţe. 
E o privelişte mişcătoare şi de râs în același timp să 
vezi cum Emil se grăbeşte să înveţe pe Sofia tot ce ştie el, 
fără s'o întrebe dacă lucrurile sunt pe gustul ei sau dacă-i 
vin la socoteală. Ii vorbeşte „despre toate, îi explică toate 
cu o grabă copilărească. Crede că e destul să vorbească 
pentru ca ea, îndată, să şi înțeleagă. Işi închipue din 
"nainte plăcerea ce va avea discutând! cu ea filozofia. 
Socoteşte că orice a învăţat le de prisos, dacă nu se 
poate făli înaintea ei: aproape îi e ruşine să] şiie ceva pe 
care ea nu-l ştie. i 

243. Ii dă lecţii de filozofie, de fizică, de matematică, 
de istorie, de tot, întrun cuvânt. Sofia primește stăruința 
lui cu plăcere şi se sileşte să tragă foloase. Ce fericit e 
Emil când i se dă voie să facă lecție în genunchi înaintea 
ei! Crede că s'au deschis cerurile. Totuși această situaţie, 
care stânjeneşie mai mult pe şcolăriță decât pe prolesor, 
nu este prea priincioasă pentru învăţătură. Nu prea ştie . 
niciunul ce să facă cu ochii ca să-i ferească de ai celuilalt 
şi, când. ochii se întâlnesc, lecţia. merge şi mai rău. . 

„244. Femeile nu sunt cu totul străine de arta de a | 
raționa, dar ele trebue să atingă numai pe deasupra. știin- 
țele de raţionament. Sofia înțelege tot, dar nu reține 
mare lucru. Face mai mari progrese în morală şi în 
lucrurile: de gust; din fizică „îi rămân. numai câteva. idei 
despre legile generale şi despre sistemul lumii 156). Câte- 
odată, preumblându-se, admiră minunile naturii şi su- 
iletele lor nevinovate şi curate îndrăsnesc să se ridice 
până la Creator: nu se tem de prezenţa Lui, inimile lor 
se deschid împreună în fața Lui. o | 

„245. Cum! doi îndrăgostiţi, în floarea vârstei, să-şi 
întrebuinţeze întâlnirile lor tainice ca să vorbească, despre 

  

„ 256) Pe cât se vede, în cursul de fizică se cuprindeau şi no 
ţiunile de cosmografie.
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religie! Să-şi petreacă vremea, spunând catehismul! De 
ce să. înjosească ce_este-sublim? Da, fără îndoială, vor- 
besce âșa, vrăjii de închipuirăa lor. Se văd. desăvârşiţi, 
se iubesc, vorbesc cu entuziasm despre ceeace 'dă preţ 
virtuţii. Jertiele ce-i aduc îi fac so iubească întradevăr, 
Invingându-și pornirile, plâng câteodată împreună şi la- 
crimile lor, mai curate de cât roua cerească, dă cel mai 

„mare farmec vieţii. lor: simt atunci cel mai minunat delir 
pe care l-a simţit vreodată un suflet omenesc. Dacă sunt 
jinduiţi, aceasta le măreşte fericirea şi se văd măriţi în 
ochii 1or. prin jertfele de toată ziua. Oameni robi ai sim- 
țurilor, trupuri fără suflete! vor cunoaşte şi ei într'o zi 
plăcerile voastre, dar atunci le va părea rău de vremea 
fericită când mu şi le îngăduiau. 

246. Cu toată această buni înţelegere, sunt câte odată 
discuţii, chiar certuri între ei. Ea are câte odată capriţii; 
el porniri mânioase; dar aceste mici furtuni tree repede 
şi întăresc mai mult unirea între ei. Experienţa : învaţă 
pe Emil să mu se teamă prea mult de ele, căci are mai mult 
folos din împăcăciune de cât pagubă din ceartă. Câştigul 
celei dintâi l-a făcut să nădăjduească altele. Sa înşelat; 
dar, dacă n'are totdeauna un profit destul de simţitor, «e 
totdeauna mulțumit să vază că Sofia se interesează cu sin- 
ceritate de inima lui. Vreţi să ştiţi care este acel profit? 

„Vă voiu spune bucuros, mai ales că acest exemplu îmi 
va da prilej să desvolt o maximă foarte utilă şi să combat 
una foarte primejdioasă. | 

247. Emil iubeşte şi de,aceea nu _€ îndrăsneţ. Lucrul 
se înțelege mai bine dacă Ştiri Că Sofia este o fată cara 
nu i-ar îngădui prea mare familiaritate. Fiindcă înţelepr- 
ciunea are în toate un hotar, ar putea s'o învinovățească 
Cineva că e prea aspră iar nu prea îngăduitoare şi tatăl 
ci se teme chiar uneori ca nu cumva mândria ei exagerată 
să m'o facă dispreţuitoare. In cele mai tainice întâlniri, 
Emil n'ar îndrăsni să ceară nici cel mai mic semn de ra 
goste, ba nici să arate că-l doreşte. Când ea binevoește 
să-i dea brațul mergând la plimbare, lucru din care nu 
îngădue să se facă un drept, el de abia îndrăsneşte câle
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odată, suspinând, să-i lipească brațul de pieptul său. 
Cu toate acestea, după o lungă constrângere, îndrăsneşte 
să-i sărute pe furiș rochia şi de multe -ori este destul de 

“fericit dacă ea se face că nu bagă de seamă. Intr'o zi, vrând 
să facă același lucru mai pe aţă, ea îi observă că ste 

„um lucru foarte urit: el se încăpățânează, ea se supără, 
necazul o face. să spuie câteva vorbe înțepătoare: Emil 
nu le primeşte fără răspuns. Astfel restul zilei se petrece 
cu supărare şi se despart foarte nemulţumiţi unul de altul. 

248. Sofia e neliniştită. Cum ar 'âscunde mâhnirea_ 
aceasta de mama cei, care îi este confidentă? E: prima ei 
neînțelegere şi o neînțelegere de un ceas este o atacerd 
foarte însemnată. Ii pare rău de greşeala sa. Mama sa îi 
dă voie s'o îndrepteze, iar tatăl său îi poruncește. 

249. A doua zi Emil, îngrijat, vine mai 'de vreme 
ca de obiceiu. Sofia era în camera mamei sale, tatăl de 
asemenea 157). IEmil intră respectuos, dar trist. -Indată 

„ce părinţii îl salutară, Sofia se întoarce spre dânsul şi 
întinzându-i mâna îl întrebă 'cu glas prietenos ce mai 
face. Fireşte că Sofia îi dăduse frumoasa ei mână cu 
gând că are săli-o sărute; însă el nu i-o sărută. Sofia, cam 
ruşinată, își retrage. mâna ascunzându-şi neplăcerea cât 
poate mai bine. Emil, puţin deprins cu obiceiurile femeilor 
şi care nu prea ştie la ce ioloseşte capriciul, nu niită prea 
lesne şi supărarea nu-i trece prea repede. Tatăl Sofiei, 
văzând-o turburată, o turbură şi mai mult prin glumele 
lui. Biata fată, zăpăcită; umilită, nu mai ştie ce face şi ar 
vrea cu orice preţ să îndrăsnească a plânge. Cu cât se 
stăpânește cu atât plânsul stă s'o înnece; în fine o lacrimă 
îi scapă fără voia ei. Emil vede această lacrimă, se aruncă; 
la picioarele ei, îi ia mâna şi i-o sărută cu foc de mai multe 
ori. — „Zăul eşti prea bun, zise tatăl râzând; eu'aş fi 
„Dai puțin îngăduitor pentru caprițioase de acestea; aş 
„pedepsi gura care m'ar'ifi ofensat”. Emil, îmbărbătat. 
prin aceste cuvinte, îşi întoarce. privirea rugătoare spre - 

  

157) La toaletă damele primeau vizite intime: astfel, Emil şi 
educatorul său găsesc toată -familia adunată. (Nota lui Saliwărk).
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mamă, şi, părându-i-se că vede un semn de aprobare, 
„„se apropie tremurând. de obrazul Sotiei; aceasta, ca să-şi 

scape gura, întoarce capul işi-şi pune în primejdie astfel 
obrazul' roșu ca un trandafir. Indrăsneţul nu se mulţu- 
mește; împotrivirea slăbește. Ce sărutare, dacă mar fi 
fost sub privirea mamei! Păzeşte-te, Sotio, de străşnicia 
ta! are să ceară adesea să-ţi sărute rochia cu condiţie să 
refuzi câte odată. . Sa a ' 

250. După această aspră pedeapsă, tatăl se duce după 
trebi; iar mama găseşte pretext să trimită pe Sofia în 
altă parte și vorbeşte lui Emil.cu glas foarte. serios. 
„Domnule, cred că 'un tânăr de bun meam şi bine cres-" 
„cut ca D-ta, având sentimente înalte şi moravuri bune, 
„n'a voi să plătească prin desonoare: prietenia ce-i arată 
„0 familie. Nu sunt nici sălbatică, nici fățarnică; ştiu că 
„trebue să ierți nebunaticei tinereți; ceeace am: îngăduit 
„Sub ochii mei îţi dovedeşte îndeajuns. Intreabă pe prie- 
„tenul D-tale ce datorii ai. El îți va spune ce deosebire este 
„intre- glumele făcute în fața părinţilor şi între libertatea 
„ce și-o poate lua cineva departe de ei, abuzând de în- 
„derea lor şi făcând o adevărată cursă din ceeace, sub 
„Ochii lor, era 'un lucru nevinovat. Iţi va şpune, Domnule, 
„că fata mea mare altă vină faţă de D-ta decât că wa 

„îngăduit. dela prima dată ceeace nu trebue să îngădue 
„niciodată. Iţi va spune că tot ce se ia ca semn al ara- 
„Bostei seste dragoste şi că mu este demn de un om cinstit 
„să se folosească de nepriceperea unei fete tinere pentru 
„a. dobândi în ascuns ceeace ea poate îngădui în faţa lu- 
„ii, căci se ştie ce poate permite buna cuviinţă în pur 
„blic; dar nu se ştie până unde poate să meargă, în taină, 
„acela care se face singur judecător al dorințelor sale”. 

"251. După această îndreptățită dojană, care mă privea 
mai mult pe mine decât pe elevul meu, înțeleapta mamă 
me părăseşte, lăsându-ne să ne minunim de prudenţa 
ei aşa de rară, pentru care e lucru pițin însemnat că a 
sărutat-o pe Sofia pe gură faţă cu noi toţi şi este primej- 
„dios să îndrăsnească a-i săruta numai rochia în ascuns. 
„Gândindu-mă la proastele noastre maxime, cari sacrifică
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toldeauna pentru "cuviință adevărata onestitate, înţeleg 
de ce vorbirea cu atât mai cuviincioasă cu cât inimile 
sunt mai corupte și de ce procedeurile sunt cu atât mai. 
cu multă rânduială cu cât autorii lor sunt mai necin- 
stiţi 158). a în 

“252. Cu acest.prilej, făcând pe Emil să se pătrunză 
„de îndatoririle sale — despre cari trebuia să-i vorbesc 

» mai de vreme, — îmi vine o reflecţie nouă, care face, poate, 
mai cu deosebire cinste Sofiei, dar mă păzesc so spun iu- 
bitului ei; de sigur că acea pretinsă mândrie, din care se 

“face de obiceiu o vină, este o măsură foarte înţeleaptă ;ca 
să se păzească de ea însăși. Simţindu-se, din nenorocire, 
că are tun temperament care se aprinde lesne, se teme de. 
cea dintâi scânteie şi fuge de ea cu toată puterea. Niu 
din mândrie este straşnică, ci din smerenie. Dobândind 
iaţă de Emilputerea pe care. se teme să m'o aibă el faţă 
de dânsa, ea se slujește de una ca să combată pe cealaltă, 
Dacă ar fi mai sigură de sine, ar fi mult mai puţin mân- 

„"Ară. Dacă înlăturăm această pricină, e în lume fată mai 
apropiată şi mai blândă? care sufere mai cu răbdare o 
nedreptate? care se teme mai mult de a o face altuia? care 
are mai puţine pretenţii de orice fel, afară de virtute? Dar 

„nici nu se mândreşte cu virtutea ci: vrea numai să şi-o 
păstreze; iar când poate lăsa drum liber, fără primejdie, 
înclinării inimii o vezi că chiar mângâie pe: iubitul «ei, 
Mamă-sa însă, femeie cu judecată, nu spune toate aceste, 
amănunte nici chiar tatălui fetei: bărbaţii nu trebue să 
ştie toate. » | SI 

1253. Sofia, nu numai că nu se arată mai îngântată 
de izbânda ei, dar s'a făcut mai blajină şi mai nepreten- 

. țioasă cu toată lumea, afară de acela care e pricina schim- 
bării sale. Sentimentul de neatârnare mo. mai îngâmtă. 
Se bucură cu modestie de o victorie care-i cere ca preţ 
libertatea. Infăţişarea ei nu mai este aşa de deschisă ca 
înainte, şi vorbirea îi e mai timidă, de când a început 

  

; 
:158) Sallwirk - trimite la Cartea IV-a $ 392 şi 443.
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Să roşească auzind cuvântul de „iubit” 159); dar sfiiciunea 
„ei te lasă să-i vezi mulțumirea, şi, dacă se ruşinează, 
aceasta nu o supără. Mai ales față de tinerii ce vin prin 
casă, purtarea ei este cu totul schimbată. Acum nu se 
mai teme de dânșii și de aceea nu mai este așa de re- 
zervată ca înainte. Hotărîtă în alegerea, sa, se poate arăta 
fără greutate grațioasă celor ce-i sunt indiferenți. Ne mai 
interesându-se de ei, nu le mai prețueşte cu severitate .. 
meritele şi-i găseşte destul de amabili ca oameni cari nu 
"vor îi niciodată nimic pentru ea. | 

254. Dacă adevărata dragoste sar putea sluji de co- 
chetărie, aș crede că văd oarecari urme în chipul cum 
se poartă cu ei când'-Emil e de faţă. Ai zice :că mu e. 
mulțumită de pasiunea lui arzătoare, pe care o îricălzeşte 
printrun delicat amestec de rezervă şi de mângâială, 
că nu sar supăra dacă i-ar aţâţa-o prin oarecare îugrijo- 
rare. Ai zice că, înveselind. înadins pe tinerii mosafiri, 

„îl chinueşte prin glumele pe cari nu îndrăsneşte să le 
facă faţă de el. S'ar părea aşa; dar Sofia e prea înda- 
toritoare, prea. bună, prea cu judecată ca să-l chinuiască, 
astfel. Ca să potolească acest primejdios deşteptător, a- 
morul şi onestitatea înlocuesc înțelepciunea; ştie să-l în- 
grijoreze şi să-l liniştească tocmai când trebue. Dacă-l 
turbură câteodată, niciodată nu-l întristează. Să iertăm: 
grija pe care o pricinueşte iubitului ei, temându-se că 
nu e niciodată destul de bine prins. 

255. Dar asupra lui Emil ce impresie va face această 
iscusită purtare? Va fi gelos sau nu? Lucrul trebue exa- 
minat, căci asemenea digresiuni se potrivesc cu scopul 
cărții mele şi mă depărtează puţin de subiect. 

256. Am arătat mai înainte cum se introduce această 
pasiune în inima omului, în lucrurile cari țin de opinia 
lumii. In amor e însă altceva. Mi se pare că gelozia este 
aşa de strâns legată de natură, încât cu greu poţi admite 
că nu este firească. Exemplul animalelor, dintre cari multe: 

  

(159) Şi -aci, ca și mai sus, cuvântul „iubit” nu are decât o 
parte a înțelesului; adică cuprinde numai partea ideală. !
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sunl geloase până la furie, mi se pare că stabileşte lucrul 
fără replică. Oare opinia lumii învaţă pe cocoşi să se 

“sfâşie şi pe tauri să se bată până la moarte? 
257. Incontestabil, e lucru natural împotrivirea faţă 

de tot ce turbură sau loveşte plăcerile noastre. Până la 

un punct oarecare, în acelaşi caz se găsește şi dorinţa 
de a poseda în mod exclusiv ceeace.ne place. Când însă 
această dorință, devenită pasiune, se schimbă în iurie 
sau în închipuire bănuitoare şi supărătoare, numită ge- 
lozie, atunci e altceva: pasiunea poate să fie firească sau 

nu; trebue să facem această deosebire. 
256. Exemplul cu animalele a fost examinat în „„Dis- 

cursul despre inegalitate” 160). Reflectând acum din nou, 
argumentarea mi se pare destul de temeinică și îndrăs- 
nesc a trimite acolo pe cititori16!). Voiu adăoga numai, 

7 

160) E vorba de scrierea lui Rousseau: „Discurs asupra originii 
inegalității între oameni” - 

161) Jată pasagiul la care .face aluzie Rousseau: 
„Să începem prin a deosebi moralul de fizic în sentimentul 

amorului. Fizicul «este dorinţa unui sex a se uni cu altul. Moralul 
este ceea ce determină 'această dorință şi o fixează asupra unui 
singur obiect, Moralul e un sentiment artificial născut din obiceiurile 
societăţii... EL e întemeiat pe nişte noţiuni de merit sau de irumuseţa 
pe cari un' sălbatec mar putea să. le aibă... Inima sălbatecului mu 
poate avea sentimente de admiraţie. EL ascultă numai glasul naturii 
şi orice femeie e bună pentru el... 

„E deci necontestabil că și amorul, ca și ce'elalte pasiuni, 
numai în socielate a dobândit acea pornire înflăcărată - care e aşa 

de -nenorocită pentru oameni. , 
„Sar putea desigur compara aceasta cu lupta între indivizii 

de partea bărbătească la diferite specii de animale, care însângerează 
necontenit curtea păsărilor şi face să răsune primăvara pădurile de 
strigăte. Trebue însă să excludem toate speciile la “cari natura a 
stabilit între sexe alte raporturi de cât între noi. La speciile la .cari 
proporţiunea e mai bine observată, luptele acestea nu pot avea altă 
pricină de cât raritatea femelelor față de numărul indivizilor bărbați: 
sau intervalele în cari femela respinge cu totul pe bărbat, ceea ce 
revinc la acelaşi lucru, căci, dacă femela nu admite pe bărbat de 
cât două luni pe an, este ca şi cum numărul femelelor -ar fi mai 
mic cu 5/1 Nici unul din aceste cazuri nu se observă la specia ome- 
nească, la care numărul femeilor întrece pe al bărbaţilor. şi la 

N
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la deosebirile ce le-am făcut acolo, că gelozia care vine 
dela natură ţine mult de puterea sexului bărbătesc şi 
când această putere este sau pare a fi nemărginită, atunci: 

- gelozia e la culme, căci bărbatul, măsurându-şi drepturile 
după trebuințe, vede în orice alt bărbat un concurent su- 
părător. La speciile acestea, partea, femeească, supunân- 
du-se primului venit, se supune dreptului de cucerire şi 
pricinueşte între bărbaţi necontenite lupte. 

| 259. Din potrivă, la. speciile la cari se fac părechi 
şi se produce un fel de legătură morală, iun fel de căsătorie, 
partea femeească este a bărbatului pe care şi l-a ales şi 
retuză pe oricare altul; iar bărbatul, având în preferința 
femeii chezășia fidelității, nu se turbură aşa de mult de 
prezența celorlalți bărbaţi și trăieşte cu ei în pace. In 
aceste specii, bărbatul îngrijeşte şi de pui, şi de aceea, 
printr'o lege a naturii care trebue să te înduioşeze în 
adevăr, pare-se că femeia dă tatălui răsplata pentru iubirea 
ce arată copiilor. . a | 

"260. Considerând neamul omenesc în simplicitatea 
lui primitivă, e uşor de văzut că. bărbatul e sortit să se 
mulțumească cu o singură femeie, de vreme ce puterea 
lui e mărginită şi dorințele sale restrânse. Aceasta se 
confirmă prin egalitatea numerică a indivizilor de cele 
două sexe, cel puţin în clima noastră, egalitate ce nu se 
prea vede la speciile de animale la cari puterea bărbatului 
ține mai multe femei lângă unul singur. De şi bărbatul nu 
clocește: ca poruinbelul și, de şi seamănă cu patrupedele, 
căci m'are ţâţe cu cari să alăpteze puii, totuşi copiii nu 
pot umbla multă vreme şi sunt slabi şi, astfel mama sar 
lipsi cu greu de iubirea tatălui pentru £i şi de îngrijirile 
ce rezultă din aceasta. 

  

Y 

care amorul nu e periodic. Nu se poate deci zice că — în starea 
naturală — Sar petrece între oameni aceleaşi lupte ca între animale; 
şi, chiar de s'ar putea trage o asemenea concluziune, de vremece aceste 
lupie nu distrug speciile celelalte, mar distruge nici pe a noastră, 
Mai mult: putem zice că ele ar aduce mai puţine pierderi decât 
cele ca se produc în societate, unde gelozia înamoraţilor şi răsbunarea. 
soților produc în fiece zi dueluri, omoruri”.
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261. Toate observaţiile acestea dovedesc că, dacă la 
„câteva specii de animale găsim că bărbaţii sunt cuprinși 
de o gelozie furioasă, nu se poate zice acelaşi lucru. despre 

om. Ba chiar excepţia ce întâlnim în climele calde — unde 

e stabilită poligamia — confirmă regula, pentrucă din 
mulţimea femeilor vine grija tiranică a bărbatului, iar 
simţirea propriei sale slăbiciuni îl silește să se folosească 
de silnicie spre a înfrânge legile naturii. | 

262. La noi, aceste legi sunt înfrânte însă în sens 
conirariu şi mai urâcios; aici gelozia vine. din pasiuni 
sociale nu din instinctul primitiv. Mai totdeauna în legă- 
turile galante 162), amantul-mai--mult-urăşte_pe-rivalii săi 
de cât iubeşte pe femeie. Dacă i-e teamă că nu va îi 
singur ascultat, pricina este amorul propriu, “a cărei ori- 
gine, am arătat-o 16): într'însul sufere mai mult vanitatea 

de cât iubirea. De altfel, nepriceputete-aroastre însăituții 
au făcut pe femei prefăcute16:) şi le-au aprins dorinţele 
într'atât în cât cu greu te poţi întemeia şi pe dragostea 
„cea mai bine dovedită şi, oricâtă preferenţă ar arăta, tot nu 
poate fi cineva liniştit şi fără teamă de concurenţă. 

„263. Pentru amorul adevărat este. altceva. Am arătat, 

în scrierea citată 165), că 'sentimentul acesta nu este așa 
de firesc pe cât se pare: e mare deosebire între obişnuinţa.- 
plăcută care leagă pe bărbat de tovarăşa lui şi: între 
furia ncînfrânată, care îl face să se îmbete de niște 
calități închipuite ale unui obiect văzut cum nu este în 
realitate. Această pasiune, care trăieşte numai din exclu- 
ziuni şi din preferenţe, se deosebeşte .de vanitate într'un 
singur punct: vanitatea cere tot şi nu dă nimic, este deci 

162) Adică nu în- legăturile stabilite prin căsătorie. 
163) Vezi Cartea IV $ 14. 
164) Pretăcătoria de care vorbesc aci este opusă aceleia căre 

li se cuvine şi care porneşte 'dela natură. Una consistă în a-și ascunde 
sentimentele pe cari le au; cealaltă a arăta pe faţă pe cele pe carți 
nu le au. Toate femeile din lumea înaltă își petrec viața mândrindu-se 
cu sensibilitatea lor, pe când în realitate se iubesc numai pe sine.: 
(Nola autorului); ” , , 

165) Vezi $ 280,
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totdeauna neechitabilă; amorul dă cât cere şi este prin 
el însuşi un sentiment plin de echitătgrs). Apoi, cu-cât.. 
cere mai mult cu atât e mai lesne crezător: iluzia care-l 
pricinueşte îl face să fie uşor: de înduplecat. Dacă amorul 
e îngrijorat, stima are încredere. Niciodată un suflet cinstit 
nu poate avea amor fără stimă, căci cel care iubeşte, 
iubeşte în ființa aleasă calităţile preţuite de el. 

264. Fiind bine lămurile toate acestea, se poate spune 
cu siguranță ce fel de gelozie va putea să aibă Emil, căci, 
dacă se poaie zice că această pasiune are oare care” să- 
mânță în sufletul omenesc, forma ei însă este hotărită 
de educaţie. Emil, îndrăgostit şi gelos, nu ar fi supărăcios, 
bănuitor, neîncrezător, ci delicat, sensibil şi cu oarecare 
teamă. Va fi mai mult îngrijorat decât iritat. Va căuta 
mai mult să câştige pe iubita lui decât să amenințe pe 
rivalul său. De va putea, îl va depărta ca pe o piedică; 
dar nu-l va uri ca pe un dușman. Dacă-l va uri, nu va 
fi pentru îndrăsneala că a avut prelenții asupra unei 
înimi pe care o doreşte «el, ci pentru că-l pune în adevăr 
în primejdie de a o pierde. Nu va avea mândria ne- 
dreaptă de a se supăra prosteşte pentrucă cutează cineva 
să se ia la întrecere cu dânsul, ci, înțelegând că dreptul 
de preicrinţă 'este-întemeiat-pe-merit_şi- că_onoarea stă-în-” 
izbândă, își va îndoi silințele ca să se arate plăcut, şi 
probabil va reuşi. "Generoasa Solia, aţâțându-i dragostea 
prin câteva, frici, va şti să le-potolească i Şi să-l despăgu- 
bească; iar concurenţii cari - grau primiţi Humai ca să-l 
puie pe el la încercare, vor îi curând depărtaţi. 

265. Dar unde am ajuns, pe nesimţite? Ce ai devenit, 
Emil? Pot recunoaşte în tine pe elevul meu? Unde e tâ- 
nărul crescut cu străşnicie, care înfrunta asprimile ano- 
timpurilor, care-şi supunea trupul la cele mai grele lu- 
crări, iar sufletul numai legilor înțelepciunii? Unde este 
el, pe care prejudecățile şi pasiunile nu-l ajungeau, care 
iubea numai adevărul, care se pleca numai rațiunii şi nu 
dorea nimic din ce nu cra al lui? Acum, moleşit printrun 

  

? 

166) Echitate în deosebire de dreptate.
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„ traiu fără muncă, lasă pe femei să-l conducă: petrecerile 
lor au devenit ocupațiile lui; voinţele lor, legile lui; o 
fată tânără a devenit stăpâna soartei sale, se îndoaie 
şi se târăşte înaintea ei; Emil cel serios este jucăria 
unui copil. a PR 

266. Aşa se schimbă vieaţa: fiecare vârstă are imbol- 
durile ei, dar omul e totdeauna acălâşiț Lă zece ani sut 
prăjiturile, la douăzeci fenizia, Ia treizeci peticcsrile, li 
pătruzeci ambiţiuneă, la cincizeci avariția Cănd altargă 
după înțelepciune! Fericit "66" Cars GdS spre ea, fără 
voia lui! Ce interesează conducătorul, dacă ajungi la 
țintă? Eroii și chiar înțelepții au plătit această dajdie - 
slăbiciunii omeneşti şi dacă cutare a stricat fusele torcând, 
aceasta nu l-a împiedicat de. a fi om mare16?). N 

267. Vreţi să prelungiţi asupra vieţii întregi efectul 
unei bune educațiuni? Faceţi să se păstreze în timpul ti- 
nereței bunele deprinderi dobândite în copilărie; apoi, 
când elevul vostru a ajuns ce trebue să fie, faceţi să ră- 
mâie aşa în toată vremea: Aceasta este cea din urmă per- . 
fecţiune ce rămâne s'o daţi operei voastre. De aceea se 
cade să lăsaţi pe guvernor şi pe lângă tânăr, căci e pu- 
țină primejdie că nu va pricepe amorul fără el. Guvernorii 
şi mai ales părinţii. se înşeală, crezând că un fel de a 
tvăi înlătură pe celălalt, că îndată ce te-ai făcut mare - 
trebue să renunți la tot ce făceai când erai mic. Dacă ar 
îi aşa, la ce ar mai sluji îngrijirea copilăriei, dacă învă= 
țătura bună sau rea ar dispărea odată cu dânsa şi dacă, 
cu schimbarea deplină a modului de vieaţă, sar schimba 
neapărat şi felul de a gândi? | Si 

268. Numai o boală foarte gravă poate si aducă o 
soluție de continuitate1€) în memoria cuiva; tot aşa, 
numai o pasiune puternică poate so facă în moravuri. De 
şi gusturile şi înclinările noastre se schimbă, schimbarea 

  

i 

167) Aluzie la legenda lui IIcrcule. Vezi $ 17 şi nota aceastaşi | 
carte. ” . 

168) Expresie primită în stilul ştiinţific: despărţirea deplină 
între două părți şau între două momente. .
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aceasta, adesea destul de neașteptată, este îndulcită întru- 
câtva prin obiceiuri. In urmarea înclinărilor noastre, ca 
şi într'o treptată slăbire de colori întrun tablou, bine 
făcută, artistul iscusit trebue să facă trecerile nesimţite, 
să amestece şi să facă a se confunda colorile şi, ca.să 
înlăture deosebirile izbitoare, să întindă mai multe colori 
peste tabloul întreg; Experienţa întăreşte această. regulă: 
oamenii necumpătaţi îşi schimbă zilnic simpatiile, gustu- 
rile, sentimentele şi sunt statornici numai în obiceiul de a 
se schimba; oamenii așezați se întorc totdeauna la vechile 
deprinderi şi păstrează chiar la bătrâneţe gustul pentru 
plăcerile ce aveau fiind copii. ;  : | 

| 269. Dacă faceţi aşa ca tinerii, trecând într'o-nouă 
vârstă, să nu disprețuiască pe cea din naintea ei — do- 
bândind deprinderi noi, să nu părăsească cu totul pe cele 
vechi, — și să caute totdeauna să îndeplinească ce e bine, 
fără a se uita la vremea când au început; —numai atunci 
veți fi desăvârşit lucrarea voastră şi veţi fi siguri de ei 
pentru toată vieaţa lor, căci schimbarea cea mai de temut 
este tocmai cea din vârsta: de care ne ocupăm acum. 
Fiindcă toţi ne aducem aminte de ea 169) cu părere de 
rău, fireşte că gusturile pe,cari le-am păstrat în această 
vreme se pierd greu în cursul anilor; iar, din potrivă, dacă 

„ne-am desvățat, nu ne mai întoarcem la ele niciodată. 
| 270. Cele mai multe din deprinderile pe cari credeţi 

că le daţi copiilor şi tinerilor nu sunt adevărate deprinderi, 
fiindcă le-au luat de silă şi le urmează fără voie; de aceea 
caută să se scape de ele la cel dintâi prilej. Dacă te-ar 
ținea mult în închisoare, nu ai prinde gust de ea; în 
acest caz deprinderea ar mări ura în loc s'0 micşoreze. 
Cu Emil nu s'a întâmplat aşa, căci în copilărie a făcut 
numai ce a vrut și ce i-a plăcut şi de aceea,. urmând 
tot astiel ca bărbat, adaogă slăpânirea deprinderii pe 
lângă dulceața libertăţii. Vieaţa activă, munca manuală, 
exercițiul, mişcarea îi sunt aşa de. necesare încât nu sar 
putea lipsi de ele fără să sutere. A-l sili deodată la o 

  

169) Adică de tinereţe.
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vicață molatică şi sedentară ar însemna să-l arestezi, să-l 
pui în fiare, să-l ţii într'o situaţie de constrângere vio- 
lentă; cred că buna lui dispoziţie şi chiar sănătatea! ar 
suferi dintr'aceasta. Intro cameră închisă, d'abia poate 
să respire în voie; îi trebue aer liber, mişcare, oboseală. 
Chiar când stă la picioarele Sofiei, se uită câteodată cu 
coada ochiului la câmpie şi ar dori s'0 străbată împreună. 
Când trebue totuşi să stea, el stă; dar este îngrijat, agitat, 
par'că ar vrea să pornească; stă, fiindcă se simte legat. 
Iată deci — veţi zice — că l-am supus trebuințelor, că i-am 
dat îndatoriri. E adevărat: i-am dat îndatoririle stării 
de bărbat, .. a | 

+ „271. Emil iubeşte pe Sofia. Dar ce l-a atras pe el 
întâi? Sensibilitatea, . virtutea, iubirea pentru ce este 
onest. Iubind într'însa această iubire, ar fi pierdut-o'pentru 
sine? lar Sofia, la, rândul ei, prin ce a căutat să fie 
preţuită? Prin toate sentimentele cari, în mod firesc, se 

aflau în inima iubitului ei, prin priceperea adevăratelor 
bunuri, prin cumpătare, prin simplitate, prin desintere- 
sare generoasă, prin disprețul luxului şi al bogăției. Emil. 
avea aceste virtuţi înainte de a i le fi poruncit amorul. 
Deci în ce sa schimbat Emil întru adevăr? Are numai 
motive noi ca să fie el însuşi: în aceasta este deosebit 
de ce era. , 

272. Nu-mi închipuesc că, citind scrierea aceasta cu 
băgare de seamă, aţi putea crede 'că toate împrejurările 
situațiunii lui Emil sunt potrivite astfel prin întâmplare. 
Oare se întâmplare că fata carei place se găseşte în 
fundul “unei cătune depărtate, când în oraşe sunt atâtea 
fete drăguţe? O întâlneşti din întâmplare? Din întâmplare 
se potrivesc? Din întâmplare mu pot locui în acelaşi sat? 
Din întâmplare îşi găseşte: locuință aşa departe de ca? 
Din întâmplare o vede aşa de rar şi e silit să plătească 
prin atâtea osteneli plăcerea de a o întâlni câteodată? 

- Ziceţi că se moleșește. Din potrivă, se întăreşte. 'Trebue 
să fie robust, cum l-am făcut cu, ca să îndure toate obo- 
selile de hatârul Sofiei. - 

273. Locueşte la o depărtare de două leghe de casa
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ei. Această distanță este ca suflarea foalelor pestte foc; 
prin ea îi oțelesc amorul. Dacă ar'locui poartă în poartă 
sau dacă sar putea duce s'o vază aşezat frumuşel într'o 
trăsură, ar iubi-o -în toată liniştea, ca un +Parizian, 
Leandru ar îi vrut să moară pentru Hero, dacă. nu i-ar ; 
îi despărțit marea?170) Cititorule, scuteşte-mă de vorbe” 
multe. Dacă eşti făcut ca să mă înţelegi, îmi vei urmări 
regulele în amănuntele ce dau. 

274. Prima dată când ne-am dus să vedem pe Sofia, 
am luat cai ca să mergem mai repede. Mijlocul acesta 
era lesnicios și chiar a cincea oară tot luarăm cai. Eram 
aşteptaţi; la vreo jumătate de leghe dela casa lor vedem: 
lume pe şosea. Emil bagă de seamă, îi bate inima; se 
apropie, recunoaște pe Sofia, sare repede de pe cal, 
pleacă, sboară, ajunge Wângă iubita familie. Lui Emil 
îi plac caii frumoşi. Al lui e viciu. Simţindu-se slobod, 
fuge 'peste câmp; mă iau după el, îl ajung cu greutate, - 
îl aduc înapoi. Din nenorocire, Sofiei îi e frică de cai; 
nu îndrăsnesc deci să mă apropiu de ea. Emil nu vede 
nimic; dar Sofia îi spune la ureche ce ma silit să fac. 
Emil aleargă ruşinat, ia caii şi rămâne înapoi; fiecare 
la. rândul său. Pleacă înainte ca să se scape de-cai. 
Lăsând, astiel, pe Sofia în urmă, hu mai socotește calul 
aşa de folositor; vine gâtâind şi me întâlneşte. pe la 
jumătatea drumului. 

„275. La 'următoarea călătorie, Emil nu mai vrea 
cai. — „De ce? îi zic; putem lua tun servitor ca să aibă 
„grijă de ei”. — -„Cum! Să supărăm întratât pe a- 
„ceastă vrednică familie? Nu vezi că vrea să hrănească 

170) Leandru e un personaj din legendele Greciei vechi, cu- 
noscut prin amorul lui pentru Hero. El locuia la Abydos, ea la 
Sextos, adică pe cele, două ţărmuri ale :Helespontului (Strâmtoarea 
Dardanele). Neputându-se căsători, el trecea în fiecare noapte, că-- 
lăuzit de un telinar pe care ea-l aprindea pe țărm. Intr:0 „noapte 
furtuna a stins lumina și Leandru sa înnecat. A doua zi 'când 
apa i-a scos cadavrul la suprafaţă şi l-a văzut Hero, sa aruncat 
de pe o stâncă și a murit. Această legendă a inspirat o piesă a. 
poetului german Griliparzer, care a fost tradusă în româneşte şi 
jucată şi pe scena Teatrului Naţional.
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„şi pe oameni şi pe cai? — „E adevărat, răspund, că 

„sunt primitori ca nişte săraci de treabă. Bogaţii, sgâr- 

„ciţi în luxul lor, găzduesc numai pe prieteni; dar să- 

„racii dau de mâncare și cailor prietenilor. — Să mergem 

„po jos! zice el. Ce! N'ai curaj, d-ta care împărtăşeai, bucu- 

„ros petrecerile ostenitoare ale copilului d-tale? — „Foarte 

„bine, răspund eu repede. Mi se pare că şi amorul nu 

„ţine la sgomot prea mare”. | 

276. Apropiindu-ne, găsim pe mamă şi pe fată, mai 

departe de casă decât prima. oară. Venisem fără să ne 

odihnim. Emil era numai apă; o mână iubită-binevoieşte 

a-l şterge cu batista pe obraz. Ar putea să fie mulţi cai 

pe: lume până când să ne hotărîm iar să venim călare. 

| 227. 'Totuşi e nesuferit lucru să nu poată petrece 

seara: împreună. Vara trece, zilele încep. să scadă. Orice 

am zice, nu mi se dă voie să ne întoarcem moaptea şi, dacă 

nu venim de dimineaţă, trebue să plecăm când d'abia am 

sosit. Tot părându-i rău și interesându-se de noi, mamă-sa 

cugetă că în adevăr mar fi cuviincios 'să ne ție noaptea 

în casa lor, dar ar putea să ne găsească în sat o gazdă: 

ca să dormim câteodată. Auzind aceasta, Emil bate din 

palme cu bucurie ;iar Sofia, fără să gândească, sărută 

ceva mai des pe mamă-sa în ziua când înlesnirea aceasta 

a fost găsită. - - | | 
278. Puţin câte puţin, blândeţea amiciției şi familia- 

ritatea nevinovăţiei se stabilesc şi se întăresc între noi. 

In zilele hotărite de Sofia sau de mamă-sa, vin de obiceiu 

şi eu cu Emil, câteodată însă îl las să se ducă singur. 

Increderea înalță sutletul, şi .bărbatul nu mai trebue so- 

cotit copil; apoi: ce aş fi lucrat până acum, dacă “elevul 

mar fi vrednic de stima mea? Mi se întâmplă câteodată 

să mă duc fără el. Atunci e trist, dar nu cârteşte: la 

ce i-ar folosi aceasta? Apoi ştie bine că eu nu pot să-i 

vătăm interesele. Afară de aceasta, fie că mergem îm- 

preună sau numai 'unul din noi, se înţelege bine că. 

mici un fel de vreme nu ne opreşte, ba suntem mândri 

când ajungem acolo într'o stare vrednică de plâns. Din 

nenorocire, Sofia nu -ne îngădue această: cinste şi ne 
7 7
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opreşte să venim pe vreme rea. Numai într'aceasta sa 
arătat protivnică regulelor ce i-am dat în ascuns., : 

279. Intr'o zi când sa: dus singur şi când îl aş- 
teptam numai a doua zi, îl văd că vine în aceaşi seară; 
ImbrăţişânduA, îi zic: „Ce e, dragă Emil? N'ai vrut. 
să-ți părăseşti prietenul?” In loc să răspunză mângâierilor 
mele, îmi zice cam supărat: „N'aş îi venit de bună voie 
„așa de repede; am venit silit...Aşa a vrut ea. Pentru 
„ea viu, nu pentru d-ta”, Mişcat de această naivitate, îl 
„mbrățişez din nou, zicându:i: „Ce suflet deschis! Ce 
„amic sincer! Nu-mi Tuace e al meu. Dacă ea te-a făcut 

„Să vii, eu te-am făcut să vorbeşti; întorcerea e opera ei, 
„Sinceritatea, a mea. Păstrează pentru totdeauna această 
„nobilă nevinovăție pe care o au numai sufletele alese. 
„Lasă pe cei indiferenți să cugete ce vor; dar este o 

„crimă să laşi pe un amic să-ți atribue ca merit o faptă 
„pe care mai făcut-o pentru el”. | 

| 260. Mă păzesc să nu micşorez în ochii lui, prețul 
acestei mărturisiri, găsind în ea mai mult amor decât ge- 
nerozitale şi spunându-i că a vrut să-l atribue Sofiei în 

“loc să-şi facă un merit din această. îritoarcere. Iată însă 
cum îmi desvălueşte el, fără! să bănuiască, fundul sufle- 
tului său; dacă a venit liniştit, încetişor, gândindu-se la 
dragostea lui, Emil este numai îndrăgostit de Sofia; dacă 
a venit repede, obosit, de şi: cam -supărat, Emil este 

prietenul Mentorului său. , N 
| 281. Potrivind lucrurile în: acest fel, se vede că tâ- 

nărul meu nu-şi petrece toată vieața lângă Sofia şi no 
întâlneşte de câte ori vrea. 1 se dă voie să facă o că- 
lătorie sau două pe săptămână şi vizitele acestea ţin numai 
o jumătate de zi, rar şi a doua zi. Cea mai mare parte 
din vreme trece cu nădejdea că are s'o vadă sau cu 

mulțumirea că a văzut-o, dar nu văzând-o în adevăr. 
Și chiar yremea ce o întrebuințează în călătoriile sale, 
mai scurtă e cea petrecută lângă dânsa decât aceea 
pe care o cere drumul ca să se apropie sau să se depăr- 
teze de ea. Plăcerile sale .adevărate, curate, încântătoare
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sunt mai mult închipuite decât reale şi-i întrețin amorul. : 
fără să-i slăbească inima. 

282. In zilele când mo vede, nu şeade în nelucrare. In 
zilele acelea e tot Emil: nu sa schimbat de loc. Mai adesea . 
aleargă pe câmpurile dimprejur ca să urmeze cursul de 

istorie naturală: observă, cercetează pământul, produsele 
şi cultura lor; compară lucrările pe cari le vede cu cele 

pe cari le ştie, caută motivele deosebirilor; când crede că. 
alte metode sunt mai bune decât cele de acolo, le arată. 
cultivatorilor; dacă-i sfătueşte să-şi facă o căruță mai 

„bună, le dă desenul ca să lucreze după el; dacă găseşte 
o carieră de marnă, necunoscută în partea locului, le 
arată folosul ei. Adesea pune singur mâna. Se minu- 
nează toți când îl văd că mânueşte uneltele lor mai 
bine decât ei, că face brazdele mai adânci şi mai drepte 

“ Wecât ale lor, că seamănă cu mai multă potrivire, că 
face şanțurile. de scurgereit!) cu mai multă iscusință. 
Nu râd de el ca de unul ce. vorbeşte „frumos despre: 
agricultură; văd că o ştie în adevăr. Intro vorbă, îşi dă 

silinţa şi îngrijirile sale pentru toate cele ce sunt de un 

folos obştesc. Câteodată nu se mărginește la acestea. Intră 
prin casele țăranilor, cercetează starea lor şi a familiilor, 
îi întreabă dacă au copii, dacă au pământ, ce produce 
pământul şi cum desfac, ce greutăţi au, ce datorii, ş. a. 

Bani dă puţini, fiindcă ştie că de obiceiu se întrebuințează 
rău; dar supraveghiază el însuşi întrebuințarea lor, fă- 
cându-i în adevăr folositori. Plăteşte lucrători pentru ei, 
ba 'uneori plăteşte chiar munca lor pentru lucrările de 

cari au tot ei nevoie. Pe unul îl pune să-şi dreagă sau 
să-şi acopere coliba, pe altul îl pune să-şi desfunde ţa- 
rina pe care o părăsise fiindcă” n'avea mijloace; altuia - 

, 1171) Prin „şanţuri de scurgere” am tradus cuvântul ados. Pe- 
titain într'o notă arată două înţelesuri ale acestui cuvânt: a) brazdă 
ridicată dealungul unui zid pe care se seamănă ceva. (Acesta e 
'singurul înţeles ce găsim în Dicţionarul lui Poenaru, Hill şi Aaron); 
5) ridicături de formă longitudinală. cari se fac pe locurile cultivate 
cu cereale ca să înlesnească scurgerea apelor.:. Mi sa părut acest, 
din urmă înțeles mai potrivit cu pasagiul.
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îi dă o vacă, un cal o altă vită, în locul celor pierdute. 
Dacă doi vecini sunt gata să intre în judecată, el.îi 
împacă. Dacă un țăran se bolmăvește, pune să-l îngri- 
jească sau îl îngrijeşte el însuşi112). Când unul sărac e 
asuprit de un vecin puternic, el îl apără şi-l recomandă. 
Ajută pe tinerii săraci să se căsătorească. Dacă unei biete 
femei i-a murit copilul, se duce s'o vadă, o mângâie şi 
nu iese îndată ce a intrat. Nu dispreţueşte pe săraci, nu 
c grăbit să părăsească pe "nenorociţi; adesea stă la masă 
cu țăranij pe cari îi ajută şi chiar cu aceia cari mau 
nevoie de el. Devenind binefăcătorul unora şi prietenul 
altora, nu încetează de a fi egalul lor. In sfârşit face 
totdeauna atât bine cu persoana sa cât face cu banii săi. 

283. Câteodată se îndreptează spre locuinţa Sofiei. 
Ar putea nădăjdui s'o zărească pe furiș, s'o vadă “la 
plimbare fără să fie văzut. Emil însă nu e deprins cu: 
tertipurile, nu știe şi nici nu vrea să ocolească lucrurile. 
“Amorul lui propriu se hrăneşte şi se mândreşte, având 
despre sine propria sa mărturie. Se supune cu străş- 
nicie poruncii de oprire şi nu se apropie niciodată așa 
ca să dobândească dela întâmplare ceeace vrea să pri-- 
mească dela Sofia. In schimb 'rătăcește cu plăcere prin 
împrejurimi, căutând urmele paşilor iubitei sale şi se 
înduioşează de ostenelile ce şi-a dat și de alergăturile 
făcute pentru hatârul lui. In ajunul zilelor când trebue 
so vadă, se duce la vreo fermă vecină să pregăicască o 

A gustare pentru a' doua zi. Preumblarea se îndreptează 
spre partea aceea fără să se bage de seamă; intră ca din 
întâmplare; găsesc fructe, prăjituri, smântână. Sofia, că- 
reia îi plac lucrurile bune, se simte măgulită de aceste 

  

3172) Nota Gutorului: A îngriji pe un ţăran bolnav nu Însem- 
mează a-i da curăţenie și doctorii, a-i trimite un doctor. Oamenii | 
aceştia săraci mau nevoie de asemenea lucruri când sunt bolnavi,” 
ci de o hrană mai bună şi mai îndestulătoare. Voi ceilalți, când vă 
prind îrigurile, puteţi să staţi nemâncaţi; dar când țăranii de pe 
moșiile voastre se bolnăvesc, daţi-le carne şi vin. Mai toate boalele 
lor vin din mizerie şi din istovire. Cel mai bun 'ceaiu e în pivniţa 
voastră, singurul spițer e măcelarul
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îndatoriri şi, bucuroasă, mănâncă din toate. Apoi ne mul- 

țumește amândurora, chiar dacă eu maş avea niciun a- 
mestec: e o mică șiretenie, ca să fie mai puţin stânjenită, 
mulțumind. Tatăl ei şi cu mine mâncăm prăjituri şi bem 

vin; iar Emil e în tovărăşia femeilor, stând la pândă 
să ture vreo farfurie cu smântână din care a gustat 
Sofia. 

284. Vorbind de prăjituri, “i-aduc aminte lui Emil 
alergările cele vechi113). Vor să ştie ce erau acele aler- 

gări. Dau explicaţia; toţi râd şi-l întreabă dacă mai ştie 
să alerge. — „Mai bine ca oricând, răspunde el; mi-ar_ 
„părea. foarte rău să fi uitat”. Cineva dintre noi ar avea 
dorință să-l vadă luându-se la întrecere; dar nu îndrăs-: 
neşte să-i spuie; altcineva se hotărăşte la aceasta. El 

primeşte. Adună doi-trei tineri din împrejurimi; se fixează 
un premiu, şi, ca să se imite mai bine-jocurile din copi- 
lărie, se pune o prăjitură la punctul unde trebue să 
ajungă. „Toţi 'sunt gata; tatăl dă semnalul bătând din 

„mâni. Emil, sprinten, spintecă aerul şi ajunge la ţintă 
pe când cei trei neîndemânateci d'abia au pornit. Emil 
primeşte premiul din mâna Sofiei şi, tot aşa de darmic 
ca. şi Eneal!'4), dă daruri tuturor învinșilor. 

289. In mijlocul zgomotului triumiului, Sofia, îndriăs- 
neşte să ţie frunte învingătorului şi se laudă că poate 
să alerge tot aşa de bine ca el. El. nu se împotriveşta 
ide a se lua cu ea la întrecere. Ea se pregăteşte, îşi 
ridică rochia în amândouă părţile şi, mai doritoare par'că 
să arate lui Emil un picior delicat decât să-l biruiască 

„în luptă, se uită dacă fusta i-a rămas destul de scurtă. 
El "spune un cuvânt la urechea mamei, care surâde şi-i 
face un semn de încuviințare; apoi vine de se aşează 

'173) Vezi Cartea Il-a $ 245 şi următoarele, 
1174) In cartea V-a a Eneidei se povesteşte cum Enea a or- 

ganizat nişte jocuri, între cari era şi o întrecere la fugă şi a împărțit 
daruri nu numai celor ce ajunsese înainte, ci şi celor ce nu învinsese, 
dar se arătase vrednici (vers. 286-—361). 

,
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lângă concurenta lui. D'abia se dă semnalul, şi Sofia por- 
neşte şi sboară ca o pasăre. 

286. Femeile nu sunt făcute ca să alerge: când fug, 
doresc să fie prinse. Intrecerea mu este singurul lucru 
pe care-l fac cu stângăcie, dar «e singurul pe care-l fac 
de silă: coatele înapoi şi lipite de corp le dă o ţinută 
caraghioasă, iar tocurile înalte175) pe cari stau înfipte 
le dau înfăţişarea unor lăcuste cari ar vrea să fugă tără 
să sară. 

287. Emil, socotind că Sotia e la fel cu oricare 
femeie, nici nu se mişcă din loc şi, zâmbind ca de o 
glumă, o privește cum. pleacă. Sofia însă e ușoară şi 
are tocuri scurte: mare nevoie de meşteşugiri ca să creadă 
cineva că are picior mic. O'ia deci înainte cu mare 
repeziciune şi el, ca să ajungă pe această nouă Ata 
lantă 176), d'abia mai are vremea trebuincioasă când o 
vede aşa de departe. Porneşte şi dânsul ca un şoim, 
care se aruncă pe pradă: o urmăreşte, cât p'aci so ajungă, 
o ajunge în finc foarte obosită, o ia de mijloc, ca pe o 
pană o ridică şi, țiind pe inimă această dulce sarcină, 
sfârşeşte întrecerea, o face să alingă întâi ea ținta; apoi 
Strigând: „Sofia a. învins!” îngenuche înaintea ci şi se 
mărturiseşte bătut. 

„288. Pe lângă aceste deosebite ocupaţiuni, Emil are 
și meseria pe cure a învățăt-o. Cel puţin odată pe săp- 
tămână și în toate zilele când vremea rea nu ne în- 
gădue să alergăm pe câmp, ne ducem amândoi să lu- 
crăm la un meșter. Nu lucrăm numai de formă, ca o0a-- 
meni cari am îi mai presus de starea lor, ci foarte 

„serios că nişte adevăraţi muncitori. Tatăl Soliei, venind 
să ne vadă, ne găseşte odată la treabă şi vorbeşte cu 
admirație nevestei şi fetei lui despre ce a văzut. „Du- 
„sceţi-vă, zice cel, să vedeţi pe acest tânăr în atelier şi 

  

175) Moda timpului. 
176) Atalanta, îiică a unui rege din vechia Grecie, vestită prin 

agerimea cu care fugea. Anunţase că va lua de bărbat pe acela 
care o 'va întrece la alergări și învingea pe toți candidaţii.
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„veţi înțelege că nu dispreţueşte pe sărac!” Vă închi- 
puiţi că Sofia aude aceasta cu foarte mare plăcere. Mai 
vorbesc şi altădată şi ar dori să-l surprindă la lucru. | 

“Imi fac oarecari întrebări, fără să arate că au vreun 
anume gând şi, după ce au aflat ziua, mama şi fata iau 
o trăsură şi vin în oraş chiar în ziua aceca. 

289. Intrând în atelier, Solia zărește la capătul celălait 
un tânăr în vestă, cu părul rău aşezat, și atât de prins 
de ceeace face încât nici mo vede. Se opreşte şi face 
semn mamei sale. Emil, cu dalta într'o mână şi cu ciocanul 
într'alta, sfârşeşte o scobitură 117); apoi taie cu ferestrăul 
o scândură şi fixează o bucată pe tejghea ca s'o rânde- 

„luiască. Scena aceasta nu face pe Sofia să râdă, ci!o 
mișcă, fiindcă e vrednică de respect. Femeie, cinstește 
pe capul tău! el lucrează pentru tine, el îți câştigă pâinea, 
el te hrăneşte: iată bărbatul! 

290. Pe când ele stau şi se uită la el cu băgare de 
seamă, le zăresc şi trag de mânecă pe Emil. Se întoarce, 
le vede, aruncă uneltele şi aleargă spre dânsele cu un 
strigăt de bucurie. Liniştindu- -se, le pofteşte să şeadă şi-şi 
urmează lucrul. Sofia însă nu poate sta locului: se scoală 
repede, străbate atelierul, cercetează uneltele, pune mâna 
pe scândurile date la rândea, ridică ăşchii de pe jos, 

se 'uită la mâinile noastre şi apoi zice că-i place meseria 
asta fiindcă e curată. Sglobia încearcă să imite chiar pe 
Emil. Cu mâna-i albă şi delicată trâge cu rândeaua pe o 
scândură:  rândeaua alunecă şi mu prinde. Parcă văd 
Amorul râzând în aer şi bătând din aripi; par'că-l aud 
strigând de bucurie: Hercule. este răzbunal 118). | 

291. In „Vremea aceasta mama întreabă pe meşter : 

177) Scobilură traduce fr. mortaise: „crestătură făcută într'o.- 
bucată de lemn sau de metal în care se întăreşte vre-o altă bucată, 
când „voeşte cineva să unească „două bucăţi”. (Dicţionar: Hill, Poe- 
naru şi Aaron), 

178) Aluzie la legendele despre Hercule (Vezi $ 17 tot din 
Cartea V). Aci puterea bărbătească execută lucrări pe cari femeia nu 
le poate face. Regina, despre care „vorbește, pusese pe Erou să 
toarcă.
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„Domnule, cât plătiți băieţilor ?? — Dau fiecăruia. 1 
îranc119) pe zi şi mâncarea; dar tânărul acesta, dacă ar: 
vrea, ar putea să câștige şi mai mult, căci e cel mai bun 
lucrător în partea locului”. — Un frane pe zi şi mân- 
care! zice mama, privindu-ne înduioşată. — „Aşa este.; 
Doamnă!” afirmă meşterul. Atunci ea aleargă la Emil, 
îl îmbrățișează, îl strânge la piept şi plângând, nu poate 
zice decât: „Fiul meu! Fiul meu!” 

292. Mai: stau 'puţin de vorbă cu n0i, însă noi ne 
vedem de treabă. Apoi ea zice către fată: „Haidem!. Se 
îace târziu şi nu e bine să ne aștepte”. Se apropie . de 
Emil, îl bate drăgălaş pe obraz, zicând: „Nu vrei să vii 
ku noi? El răspunde cu glas foarte întristat: „Mam 
tocmit, întreabă pe meşter”. Intreabă pe meşter dacă 
sar putea lipsi de noi. El răspunde că nu poate. — „„Am' 
„lucrări grăbite, trebue să le gătesc până poimâine. Mam 
„bizuit pe dânșii şi am' înlăturat alți lucrători ce s'au 
„întăţişat. Dacă ei pleacă, nu ştiu unde să găsesc alţii şi 
„Nu aş putea să dau lucrul în ziua făgăduită”. Mama nuj 
mai zice nimic: așteaptă să vorbească Emil. EL lasă în 
jos capul şi tace. „Domnule, îi zice cam mirată de tăcerea 
lui, wai nimic de spus”. Emil priveşte cu dragoste la 
fată şi răspunde numai atât: „Vedeţi bine că trebue să 
rămân”. Apoi-femeile pleacă şi ne lasă. Emil le însoţeşte 
până „la uşă, le urmărește cât poate cu ochii, oftează 'şi 
se așează iar la lucru fără a zice un cuvânt. 

293. Pe drum, mama, cam supărată, vorbeşte cu fie-sa 
despre ciudăţenia acestei purtări. „Ce! zice ea, era lucru 
„Breu să fi dat ceva meșterului și să nu mai fie silit'să 
„rămâie? Un tânăr risipitor, care aruncă paralele fără 
„nevoie, nu găseşte bani când este în adevăr trebuință ?* — 
„Mamă, răspunde Sofia, Emil nu prețueşte așa de mult 
„banul încât să se slujească de el spre â înlătura o făgă- 
„duială personală, spre a nu se ținea de cuvânt şi a face 
„pe altul să-şi calce cuvântul. Știu că ar putea lesne să 

179) Cuvântul nu e potrivit pentru epoca în care scria Rous- 
seau, dar arată exact valoarea, căci autorul zice „vingt sous”,
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„despăgubească pe meşter de mica pagubă cei-ai aduceo 
„plecarea lui, dar atunci şi-ar pune sufletul mai prejos 
„decât averea, sar deprinde ca ea să-i ţină loc de. înda- 
„toriri şi să creadă că nu mai are nimic de făcut, (dacă 
„plăteşte. Emil are ideile lui şi nădăjduesc că nu .voiu 
„Îi eu pricina ca să şi le schimbe. Crezi că el n'a 'suferit 
„deloc, când_a rămas acolo? Nu te înşela, mamă; numai 
„pentru mine a rămas: am citit aceasta în ochii lui' | 

„ 294. Să nu credem că Sofia ar fi îngăduitoare în 
privinţa amorului; din potrivă, cere mult, e poruncitoare; 
ar vrea mai bine. să nu fie iubită deloc decât să fie cu 
măsură. Simţind o nobilă mândrie pentru meritele pe cari 
şi le cunoaşte, vrea să i se dea aceeaşi cinste pe care şi-o 

„acordă ea însăși..Ar dispreţui o inimă care mu ar cunoaşte 
întreg preţul inimii ei, care war iubi-o tot aşa de mult, 

"sau poate mai mult, pentru virtuțile ei decât pentru fru- 
museţea ei. Ar dispreţui pe cel care mar pune înaintea , 
ci îndatoririle lui morale şi care mar pune-o pe ea îna- 
intea oricărui alt lucru. Na voit să iubească pe un om 
care să maibă altă lege decât a ei. Vrea, să domnească, 
dar peste un bărbat pe care nu l-a schimbat în rău. 
Astiel Circe, după ce a pocit pe tovarășii lui Ulise, îi 
dispreţueşte şi-l vrea numai pe, el, Hindcă wa pa să-l 
schimbe180). | : po Mat tă 

295. Lăsând însă la o parte acest drept sfânt şi me- 
atins, Sofia ţine mult la toate drepturile sale şi urmărește 

"cum le păzeşte Emil cu băgare 'de seamă, cum îi înde- 
plineşte voinţa ei cu toată stăruința, cum i-o ghiceşte cu 
iscusinţă, cum» soseşte hotărit la ceasul poruncit, căci mu 
vrea nici să întârzie, mici să vie înainte, ci să. fie exact. 
Dacă vine înainte, însemnează că- ține mai mult la sine 
decât la «ea; dacă întârziază,, însemnează că. o uită. So 
imite pe Sofia! aceasta nu sar întâmpla de două ori. O 

180) Aluzie la . un episod din Odysea lui Omer. In rătăcirile 
sale, Ulyse ajunge în insula Aea,' unde locuia vrăjitoarea Circe. 
Aceasta preface în purcei pe toți tovarăşi lui, iar pe el nu, şi 
apoi î! reţine în insulă, arătându-i mare iubire, !
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simplă bănuială ncîntemeiată era cât p'aci să strice totul; 
dar Sofia are simţimântul dreptăţii şi ştie bine să-şi în- 
drepteze greşelile. 

296. Intro seară eram aşteptaţi; aşa i.se poruncise. 
Au ieşit să ne întâmpine, dar mam sosit. „Unde or fi? 
Ce nenorocire “li so îi întâmplat? Şi să nu trimită pe 
cineva să-ne dea de ştire!” Biata Sotia ne crede morți; 
desnădăjduită, se chinueşte și îşi trece noaptea plângând. 
Trimisese de cu seara un om să aflt şi să le aducă ştirea - 
a doua zi dimineața. Acela se întoarce însoțit de unul 
trimis de noi, care le spune că suntem bine şi rugăm. să 
me ierte. Peste câteva minute sosim şi moi. Scena se 
schimbă. Sofia îşi şterge lacrimile sau plânge acum de 
necaz. Mândria ei n'o lasă a se bucura de sosirea noastră: 
Emil trăeşte şi a făcut-o să-l aştepte zadarnic. 

297. Când află că am sosit, vrea să se ascundă. Silită 
„Să “rămână, îşi schimbă repede hotărîrea şi de odată 
se arată liniștită şi mulțumită, ceeace ar fi putut înşela 
pe alţii. Tatăl ne iese înainte şi ne zice: „Ne-aţi făcut să 
„fim îngrijoraţi: Sunt aici persoane cari nu vă vor ierta 
„aşa uşor”. — „Cine oare, tată?”. întreabă Sofia, pre-. 
făcându-se că zâmbește cât se poate mai graţios.—,„Ce-ţi 
pasă, de vreme ce nu eşti tu aceea?” răspunde tatăl. Sofia 
nu mai zice nimic şi se uită numai la lucrul ei: Mama ne 
primeşte cu seriozitate şi cu oarecare răceală. Emil, tur- 
burat, nu îndrăsneşte să se. adreseze Sofiei. Ii vorbeşte 
ca întâi, îl întreabă ce mai face, îl poftește să şează, se 
preface aşa :de bine încât bietul tânăr, care nu pricepe 
încă limba pasiunilor 'violente, se lasă înșelat de indi- 
ferenţa ci şi e aproape să se supere el acum, - 

| 298. Ca să-i deschid ochii, iau mâna Sofiei şi vreau 
să i-o sărut, cum fac câteodată; dar ea o retrage cu 
repeziciune, zicând „Domnule!”, în aşa fel, în cât, fără 
voie, s'a dat pe față în ochii lui Emil. | 

„299. Ea însăşi, văzând că s'a descoperit, începe a 
se preface mai puţin. Indiferenţa-i silită se schimbă întrun 
dispreț batjocoritor. La tot ce o întrebăm, răspunde prin 
monosilabe, pronunțate încet şi nesigur, ca şi cum i-ar
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fi teamă să nu-i izbucnească indignarea. Emil,. aproape 
mort de trică, o. priveşte cu durere şi caută so facă 
a se uita la el, ca să înțeleagă mai bine din ochi ce 
sentimente are în adevăr. Sofia, şi mai supărată 'de a- 
ceasta, îi aruncă o. privire, care-i ia pofta de-a mai cere 
pe a doua. Emil, zăpăcit, tremurând, nu mai îndrăs- 

„neşte, din fericire pentru el, nici să-i vorbească, nici 
so privească; căci, chiar de n'ar fi fost vinovat, ea nu 
i-ar fi iertat niciodată că a putut să-i îndure supărarea. 
i * 300. Văzând atunci că e rândul meu și că trebue să 
ne explicăm, mă apropiu de Sofia. Ii iau din nou mâna, 
dar ea p'o retrage, căci e aproape să-i vie rău. Ii zic 
cu blândeţe: „Dragă Sofio, suntem nenorociţi, dar tu eşti 
„dreaptă şi înţeleaptă. Nu poţi să ne judeci fără a ne 
„asculta. Ascultă-ne”. Ea nu răspunde nimic. Eu îi vor- 
besc astfel: . Ma 
_%301. „Am plecat ieri la patru ceasuri. Trebuia să 

„ajungem la şapte. De obiceiu pornim mai de vreme - 
„decât ar trebui, ca să ne „putem odihni apropiindu-ne 
„de aici. Făcusem trei sferturi din drum și auzim de- 
„odată nişte gemete de durere. Ele veneau dela poalele 
„unei coline, la: o mică depărtare de noi. Alergăm acolo 
„Şi găsim un biet ţăran care, întorcându-se călare din 
„oraş cam ameţit, căzuse foarte Tău, şi-şi rupsese pi- 
„ciorul. Strigăm, chemăm ajutor, dar nu.ne răspunde 
„nimeni. Încercăm atunci să aşezăm pe rănit pe cal, dar 
„hu izbutim: la cea mai mică mişcare are dureri groaz- 
„nice. Atunci. me hotărim să legăm calul în pădure de-! 
„oparte; apoi îl așezăm pe braţele noastre ca pe un 
„Pat şi-l ducem cât putem mai binişor,. după arătările 
„lui, până la el acasă. Drumul era himg; a trebuit să. 
„ne Oprim de mai multe ori. In Sfârşit ajungem: rupți 
„de oboseală. Miraţi, băgăm de seamă, cu părere de rău, 

- „că ne era cunoscută casa .şi că nenorocitul pe care l-am 
„adus cu atâta greutate era omul care ne primise foarte 
„prieteneşte în ziua când am ajuns pentru prima dată 
„în pârtea locului. In turburarea noastră, nu ne recunos- 
„Cusem până în acel moment. - Ia
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302. „Avea numai doi copii mici. Nevasta sa, care 
sera aproape: să-i dea pe al treilea, fu aşa de speriată 
„când a văzut că-l aducem, încât fu apucată de dureri 
„mari şi născu după câteva ceasuri. Ce să facem în 
„împrejurarea aceasta într'o- căsuță depărtată unde nu 
„putea să ne dea nimeni niciun ajulor? Emil se hotări 
„Să se ducă în pădure să ia calul pe care-l lăsasem: acolo 
„Şi să alerge în goană. să caute un medic în oraş. Dete 
„calul medicului şi, neputând găsi altul, veni pe jos cu 
„un servitor şi avu grijă să vă trimeată pe omul acela 
„Să vă dea -de ştire. In vremea acsasta, precum vă în- 
„Cchipuiți, încurcat între un om cu piciorul rupt şi o 
„femeie în durerile facerii, căutam prin casă să pregă- 
ptesc tot ce socoteam că va fi de folos pentru ajutorul 

- „amândurora. 

303. „Nam să vă mai spun amănuntele celor în- 
tâmplate după aceea, căci nu ne interesează. Destul 
„că, până la: ceasul două după miezul nopţii, nici unul 
„nici altul n'am avut nici un minut de odihnă. In îine, 
„nu se luminase încă de ziuă când am ajuns la locşorul 
„nostru de aci de aproape, unde am așteptat vremea: 
„ca să vă sculați peniru a vă putea povesti întâmplarea 
„noastră”. 

304. Am tăcut fără să mai zic niciun cuvânt. Inainte 
de a mai vorbi cineva, Emil se apropie de iubita lui 
şi-i spuse cu glas puternic şi cu mai multă hotărire 

- “decât m'aş fi aşteptat: „Sofio, eşti stăpână pe soarta 
„mea, o ştii bine. Poţi să mă faci să mor de durere; 
„jdar să nu crezi că mă vei face să uit drepturile uma- 

| „Mităţii: acestea îmi sunt mai sfinte decât drepturile d-tale 
„şi nu le voiu părăsi pentru d-ta”. i 

'305. La aceste cuvinte Sofia se scoală, îl ia de gât 
şi-l sărută pe obraz, apoi întinzându-i mâna cu o graţie 
ce nu se poate imita, îi zise: „Emil, iată mâna mea, ţi-o 
„dau. Fii, când vei voi, soţul şi stăpânul meu; mă voiu 
„sili să fiu vrednică de această cinste”. 

„306. Cum l-a sărutat, tatăl, încântat, bate din palme 
strigând bis? bis!; iar Sofia, fără să o silească, îl mai
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sărută de două ori pe celălalt obraz. Aproape în. ace- 
lași moment însă, speriată.de tot ce făcuse, fuge în bra- 
țele mamei sale şi-şi ascunde la pieptul ei obrazul în- 
flăcărat de rușine. 

307. Nu voiu descrie bucuria obştească: oricine tre- bue so simță. După masă, Sofia întreabă dacă nu. e prea departe ca să meargă şi ea să vadă pe aceşti bieţi. bolnavi. Dorinţa ei e un lucru frumos. Mergem cu toţii: îi găsim pe fiecare întrun pât, căci Emil trimisese unul, Găsim împrejurul lor oameni cari văd de ei. Emil în- grijise şi de aceasta. Sunt însă amândoi bolnavii rău 
îngrijiţi, încât sufer tot atât din pricina aceasta cât şi “din pricina stării lor. Sofia cere un şorț al femeii, o așează cum trebue în pat; apoi face tot așa pentru băr bat. Mâna ei blândă şi mşoară caută tot ce le face rău 
Şi le așează mai bine membrele suferinde. Se simt uşu- raţi numai când se apropie ea, par'că ar ghici tot ce-i supără. Fata aceasta delicată nu se scârbeşte nici de murdărie nici de mirosul urât şi ştie să.le înlăture fără să ceară ajutor dela nimeni şi fără ca bolnavii să fie prea sâcâiți. Fata aceasta, totdeauna. rezervată și câte- „Odată disprețuitoare,. care pentru nimic în lume mar fi atins cu degetul patul unui bărbat, întoârce şi schimbă „pe rănit fără nicio şovăire şi-l aşează în poziţia 'cea mai bună în „care poate să stea mai mult. Stăruinţa de a face binele este modestă: ce face Sofia, face aşa de uşurel și cu atâta iscusinţă, încât bolnavul se simte ușurat fără să bage chiar de seamă că l-a atins. Nevasta și bărbatul binecuvintează împreună pe această fată bună care le dă ajutor, care-i plânge, care-i mângâie. E un înger trimis de Dumnezeu din cer: are chipul lui, e mi- losiivă, dulce şi bună ca el, Emil, înduioşat, o admiră în tăcere. Bărbate, iubeşte-ți tovarăşa: Dumnezeu ţi-o dă ca să-ți îndulcească necazurile şi să-ţi mângâie suferin, țele: iată femeia!180), -: 

- 1308. Curând se făcu botezul noului născut. Cei doi 

  

180) Vezi $ 289 tot Cartea V-a.
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tineri îi fură nași, având în fundul inimilor lor dorința 
să puie şi ei pe alţii să facă la fel; Așteaptă momentul 
dorit: cred că-l ajung; îndoielile Sofiei sunt înlăturate, 
dar acum vin ale mele. N'au ajuns încă unde gândesc: 
trebuc să vie rândul fiecăruia. - 

309. Intr'o dimineaţă intru în odaia lui Emil, care 
nu văzuse pe Sofia de două zile, şi cu o scrisoare în 
mână, îi zic privindu-l fix: „Ce-ai face, dâcă ţi-ar aduce 
„cineva vestea că Sofia:a murit?” Dete un țipăt, se sculă 
şi, fără să zică mun singur cuvânt, se uită la mine ză- 
păcit. — „Răspunde-mi” urmez eu tot aşa de liniştit. 
Atunci, supărat de indiferența mea, se apropie cu ochii 
înflăcăraţi de mânie şi se opreşte înaintea mea cu o -în- 
făţişare aproape amenințătoare: „Ce aş face? nu ştiu ni- 
„nic, dar ştiu că n aş mai vedea în viața mea pe acela 
„care mi-ar îi spus”.:— „Linişteşte-te, îi răspund zâm- 
„bind; trăieşte, e sănătoasă, se gândeşte la tine şi na 
„așteaptă astă seară. Să mergem însă să ne preumblăm 
„puţin. şi vom vorbi” 

310. Pasiunea care îi stăpâneşte nu-l mai lasă a se 
îndeletnici, ca înainte, cu convorbiri de raționament; a- 
cum trebue să-l fac ca tocmai prin această pasiune să 
dea atenţie lecţiunilor mele. Aceasta am urmărit prin 
groaznica mea introducere; acum sunt foarte sigur că 
mă va asculta. 

311. „Dragă Emil, scopul existenței fiecărei fiinţe 
„sensibile «este a fi: fericit. Aceasta e cea dintâiu dorință 
„pe care ne-a dat-o natura şi singura care nu ne pără- 
„seşte niciodată. Dar unde «e fericirea? cine ştie? toți o 
„caută şi nimeni n'o găseşte. Ne prăpădim vieaţa ca s'o. ur- 
„mărim şi murim fără să o fi ajuns. Dragul meu, când 
„te-am luat în braţe după naşterea ta şi când, chemând 
„mărturie pe Cel-prea-nalt pentru făgăduiala ce îndrăsneam 

„să fac, îmi închinam zilele mele pentru fericirea ta,: 
„Ştiam eu singur ce legătură făceam? Nu; ştiam numai 
„că făcându-te fericit, eram sigur că fericit voiu fi şi 
„eu. Făcând pentru tine această cercetare folositoare, 
„tăceam un lucru folositor pentru. amândoi.
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312. „Câtă vreme nu ştim cc avem: să facem, în- 
„țelepciunea cere să stăm în nelucrare. Dintre toate ma- 

“„„ximele, de aceasta are omul mai multă nevoie şi pe a- 
„ceasta o urmează mai puţin. Căutând fericirea fără 
„Să ştii unde este, te expui a te depărta de ea, a trece 
„prin nenumărate . primejdii şi prin drumuri pe cari te 
„poţi rătăci. Dar nu poate toată lumea să stea în nelu- 
„cTare. Ingrijorarea pe care ne-o dă dorinţa bunului 'traiu 
„Me îndeamnă să ne înşelăm mai bine căutându-l, decât 
„Să stăm și să nu facem nimic. Apoi odată porniţi din 
„locul în care puteam să-l cunoaștem. nu ne mai putem 
„întoarce. - | A 

313. „Găsindu-mă şi eu tot așa de neștiutor, încer: 
„Cam să mă feresc de aceeași greşeală. Luându-te sub 
„îngrijirea mea, m'am hotărit să nu fac niciun pas de 
„prisos şi să te împiedice şi pe tine de a face. MPam ținut 
„pe drumul naturii, așteptând să-mi arate ea drumul 
„fericirii. S'a întâmplat să fie acelasi şi am mers pe cl, 
„fără să mă gândesc, | 

3114. „Fii martorul meu, fii judecătorul meu;. te voiu 
„primi “în totdeauna. Primii tăi ani mau fost jertiiți 
„pentru anii următori: te-ai :bucurat de tot ce ţi-a dat na- 
„tura. Dintre nevoile la cari te-a silit şi de cari nu te-am „putut feri, ai simțit numai pe cele ce puteau să te în- 
ptărească pentru altele. N'ai suferit niciun rău decât nu» 
„nai ca să îii păzit de altul mai mare. N'ai cunoscut nici 
„ura nici robia. Slobod şi mulțumit, ai rămas drept şi 
„pun, căci suferința și viţiul sunt nedespărţite şi omul 
„se îace rău numai când €e menorocit. O!. de Sar. pre 
„lungi până la bătrânețe aducerea aminte :a copilăriei „tale! Sunt sigur că niciodată inima ta cea buni nu şi-o 
„va reaminti, fără să binecuvinleze mâna care a condus 
„acea copilărie: - : 

315. „Când ai ajuns în vârsta raţiunii, te-am ferit 
„de opinia oamenilor. Când inima ta a ajuns să simtă, 
„te-am păzit de stăpânirea pasiunilor. Dacă aş fi putut 
„prelungi, această linişte lăuntrică până la sfârşitul vieţii 
„tale, opera mea ar fi fost asigurată şi tu ai avea totdeauna 

! 13
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„toată fericirea cât e dat unui om să aibă. Dar, dragul meu 
Emil, în zadar ţi-am înmuiat sufletul în apele Styxului 181); 
„Hu l-am putut face peste tot invulnerabil. Se ridică 
„acum tun duşman nou, pe care w'ai învăţat încă să-l în- 
„irângi, şi de care cu nu te-a putut scăpa. Acest duş- 
„man eşti tu însuţi. Natura şi norocul te făcuse liber. 
„Puteai să înduri sărăcia, puteai să suferi durerile trupeşti, 
„Căci cele sufleteşti îţi erau necunoscute. Nu erai legat 
„de nimic decât numai. de starea de om şi acum te țin 
„toate legăturile pe cari singur ţi le-ai făcut. Invăţându-te 
„Să doreşti, ai ajuns robul dorințelor tale. Fără să se 
„schimbe nimic în tine însuţi, fără să te supere, fără 
„Să te atingă ceva, câte dureri nu-ţi pot acum lovi sufletul! 
„Câte boale nu poţi simţi, fără să îii bolnav! Câte morţi 
„fără să mori! O minciună, o greșeală, o îndoială pot 
„să te aducă la desnădejde. | 

316. „In piesele de teatru vedeai eroi, supuşi unor 
„groaznice dureri, cari făceau să răsune scena de țipetele 
„lor nebune, cari se îniristau ca: femeile, plângeau 
„ca copiii şi-şi dobândeau astfel aplausele publicului. 
„Adu-ţi aminte cum te supărau acele tânguiri, acele ți-. 
„pete, acele plânsete, când le vedeai la oameni dela cari 
„ar îi trebuit să aștepți fapte de hotărîre şi de statornicie. 
„Cum! ziceai tu mecăjit, acestea sunt exemplele cari ni 
„se dau ca să le urmăm, “acestea sunt modelele de imitat? 
„Ce? le e teamă că omul nu va fi destul de mic, destul 
„de nenorocit, destul de slab, dacă nu-i vor lăuda slăbi- 
„ciunea sub falsa imagine a virtuţii?”. Dragul meu prieten, 
„Îii de acum înainte mai indulgent pentru teatru; ai ajuns 
„Și tu unul din eroii lui. 

317. „Tu ştii să suleri şi să mori. Tu ştii să te supui 
„legii necesităţii: în durerile trupești; dară până acum nu 
„ai supus unei legi pornirile inimii tale şi toată turburarea 
„Vieţii se naşte mai mult din pornirile sufletești decât 

„din trebuințele noastre. Dacă dorințele noastre se întind 
„foarte departe, pulerea noastră e aproape de nimic. Prin 

  

181) Adică i la întărit. Vezi $ 55 din Cartea I-a.
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„dorințele sale, omul este legat de o mie de lucruri, iar 
„Prin el însuşi nu e legat de nimic, nici chiar de propria 
„sa vieaţă. Cu cât îşi măneşte înclinările, cu atât îşi în- 
„mulțeşte necazurile. Pe pământ totul e trecător: tot ce 
„iubim. va pieri mai curând sau mai târziu şi noi ne prin- 
„dem de aceste lucruri ca şi.cum ar putea să dăinuiască 
„veşnic. Ce' groază ţi-a produs numai bănuiala despre 

"„moartea' Sofiei! Ce? eşti sigur că va lrăi totdeauna? N'ai 
„auzit niciodată să moară cineva la vârsta .ei? Dragul 
„meu copil, ea trebue să moară şi poate înaintea ta. Cine 
„ştie dacă în acest moment ca trăieşte? natura te-a ursit 
„Să ai o singură moarte și tu te osândeşti la a doua; 
„ajungi deci să mori de două ori. i 

318. „Supus aslfel pasiunilor tale fără rânduială, 
„tu vei îi foarte de plâns. Totdeauna cu lipsuri, tot- 
„deauna cu pierderi, totdeauna cu temeri, nu te vei bucura 
„mici. de câte ţi se vor îngădui să-ți rămâie. Frica să 
„nu pierzi totul te va face să nu ai nimic. Voind să as= 
“uculți numai de pasiunile tale, nn le vei pulea mulțumi 
„Miciodală. Totdeauna vei alerga după odihnă şi. odiana 
„Va fugi totdeauna dinaintea ta; vei fi nenorocit şi-ţi vei 
„face rău. Şi cum ai putea să nu ii astfel, dacă mai 
„Micio lege care să-ți stăpânească dorinţele “tale ncîn- 
„irânate? Dacă nu poţi îndura niște lipsuri fără voia ta, 
„Cum ai putea să-ți impui cu voie, cum vei pulea să 
„jertieşti înclinarea ta pentru datorie şi cum te vei îm- 
„potrivi inimei ca să asculți raţiunea? Tu nu vrei nici 
„să mai vezi pe acela care te-ar înștiința despre moartea; 
„iubitei tale; dar cum ai privi'pe acela care ar vrea să 
„ţi-o răpească vie, care ar îndrăsni să-ți spună că ea a 
„murit pentru tine, căci virtutea te desparte de ea? Dacă 
„trebue să trăieşti cu ea, orice sar întâmpla, dacă Sofia, 
„va îi măritată sau nu, dacă tu vei fi liber sau nu, dacă 
„ea te va iubi sau te va uri, dacă familia ţi-o va da sau 
„ţi-o va refuza, tu vei vrea să fie a ta cu ori şi ce prieţi 
„Spune-mi deci dacă va fi vre-o crimă la care să se 
„oprească acela care n'are altă lege decât dorinţele inimei 
„sale şi care nu știe să se împotrivească niciunei dorinţe?
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„819. „Dragul meu, nu -există fericire fără curaj, 
„nici virtute fără lupte. Cuvântul virtute e la origine 
„tot una cu vâriute, putere18), puterea este temelia ori- 
„cărei virtuţi. Virtutea o are numai cel slab din fire Şi pu- 
„ternic din voință: numai .în aceasta stă meritul omului. 
„drept. Deşi numim pe Dumnezeu drept, nu-l numim vir. 
“„tuos, căci el nane 'mevoie de sforțare ca să facă binele. 
„Am așteptat să ajungi în stare de a mă înțelege pentru 
„a-ți explica acest cuvânt aşa de mult luat în deşert 183). 
„iCâtă vreme virtutea nu costă nimic ca so îndeplineșşti, ai 
„Puţină nevoie să o cunoști. Această nevoie vine când 
„Se deşteaptă pasiunile; pentru tinc a şi venit, 

320. „Te-am crescut cu totul Simplu, cum cere natura, 
„Şi în loc să-ţi propovăduesc niște îndatoriri silnice, te-am 
„ferit de viţiile cari fac ca aceste îndatoriri să fie silnice. 
„Am vrut să fac ca minciuna să fie mai mult mefolositoare 
„pentru tine decât urită. N'am stăruit mult să te deprinzi 
„a da fiecăruia ce este al său, ci mai mult 'să te îngrijeşti 
„Mumai de ce este al tău. Te-am făcut mai mult bun decât! 
„virtuos. Acela însă care e numai bun rămâne bun numai 
„câtă vreme vrea să fie aşa: bunătatea se sdrobeşte şi 
„piere, lovită de pasiunile omeneşti. Omul care e numai 
„bun e bun numai pentru sine18% - 

182) In româneşte se potriveşte de minune această observaţie 
ilologică a lui Rousseau. Din latinul virtus Cvirtutem) vine vorba 
românească veche vârtule şi ncologismul virtute. 

183). Petitain pune aci ca notă următorul pasagiu - din Mon- 
taigne (cartea II-a cap. XI). Se pare că cuvântul virtute presupune 
greutate şi contrast şi nu se; poate exercita fără împolriviri. De 
acesa numim pe D-zeu bun, puternic și drept, dar nu-l numim 
virtuos. Faptele lui sunt toate simple şi fără sforţare”, - 

184) G. Petitain notează că aceeaşi idee se găseșie într'o 
scrisoare a lui Rousseau către Marchizul de Mirabeau (31 lan. 
(1767); acolo însă e modificată: „Imi vei zice.că a fi bun numai 
„pentru sine este a nu îi bun de nimic. Dar poți fi cu adevărat bun 
„pentru line însuţi fără să fii, întrun fel oarecare, bun și cu ceilalți? „Nu aparține însă oricărui amic al oamenilor să fie şi binefăcătorul 
„lor real. Eu mam nici situație, nici avere, îmbătrânesc, sunt bolnav, „părăsit, persecutat,: urit de oameni și vrând să fac bine aş face



421 Cartea V* 

321. „Care om este deci virtuos? Acela care Ştie să-şi 
„învingă pornirile, căci el ascultă de rațiunea. şi de con= 
„Ştiinţa sa, îşi face datoria, respectă ordinea şi nimic nu-l 
„poate depărta dela acestea. Până aci erai liber numai 
„în aparenţă: aveai libertatea neliberă a unui sclav căruia 
„nu i sa dat încă mici o:poruncă. Acum fii liber în 
padevăr, învaţă să-ţi fii singur stăpân. Porunceşte inimii | 
„tale, Emil, şi vei fi virtuos. . 

322. „lată deci că ai'să faci o nouă ucenicie, uce- 
„„Nicie mai grea decât cea dintâiu; căci natura ne scapă 
;de relele pe cari ni le dă ea sau ne învaţă a le îndura; 
„dar nu ne spune nimic pentru cele cari vin dela noi, ci 
„me lasă la voia noastră. Ne lasă, jertfe ale: pasiunilor 
„noastre, să cădem sdrobiţi de deşertele noastre dureri, 
„ba să ne şi lăudăm cu nişte lacrimi de cari ar trebui 
„să ne fie ruşine. IE - 

323. „Ai ajuns la prima ta pasiune. E poate singura 
„„Vrednică de tine. Dacă ştii să îii om și so stăpâneşti, 
„ea va îi şi cea din 'urmă, căci pe toate celelalte le vei 
„Supune şi vei asculta numai de poruncile virtuţii. 

324. „Știu bine că pasiunea aceasta mu e criminală, 
„că poate să fie foarte curată în nişte inimi foarte 
»Ccurate.. Născută de onestitate, a fost hrănită de nevino- 
„Yăţie. Ce fericită e, în adevăr, iubirea voastră! Virtutea 
„işi adaogă farmecul său pe lângă al amorului şi legătura 
„dulce care vă aşteaptă este şi răsplata înţelepciunii 
„Voastre ca şi a dragostei dintre voi. Dar vorbeşte-mi cu 
„toată sinceritatea şi spune-mi dacă această pasiune, aşa 
„curată cum este, n'a pus stăpânire pe tine? Nu te-a făcut 
„Şi ea rob? Şi dacă mâine mar mai fi nevinovată, ai iîn- 
„Năbuşi-o chiar mâine? A venit vremea să-ţi încerci pu- 
„terile; când va fi nevoie de ele, va îi prea târziu: In- 
„cercările acestea primejdioase trebue să se facă departe 
„de primejdie. Nu se deprinde nimeni la luptă în faţa 

  

„rău, mai ales mie însumi. Natura şi oamenii m'au scos din slujbă: 
„primesc aceasta şi vreau să profit chiar”, ” 

N
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„duşmanului, ci se pregăteşte înainte de războiu, pentru 
„ca la războiu să fie gala. | 

325. „Este o greşeală să deosebeșşti pasiunile permise 
„de cele nepermise şi. să te dai celor dintâi, să fugi de 
„celelalte. Toate pasiunile sunt bune câtă vreme eşti stă- 

„pânul lor; toate sunt rele când ești robul lor. Natura ne 

„opreşte să ne întindem dorinţele mai departe decât pu- 
„terile noastre. Rațiunea ne opreşte de a voi ceeace nu 

„putem: să dobândim. Conştiinţa nu zice să fugim de 

„ispită, ci să ne lăsăm pradă ispitei. Nu stă în puterea 

„noastră să avem sau să nu avem pasiuni, dar stă în 

„puterea noastră să domnim peste ele. Toate sentimentele 

„pe cari putem îi stăpâni sunt legiuite; toate cele cari 

„ne slăpânesc sunt criminale. Nu e vinovat bărbatul care 

„iubeşte pe soţia altuia, dacă pune această nenorocită 

„pasiune sub porunca datoriei morale; dar este vinovat. 
„cel care iubeşte pe însăși soţia sa, dacă jertleşte totul 

„pentru această iubire. 
3260. „Nu aștepta dela mine niște negule lungi de 

„morală; nu-ţi pot da decât una singură care Je: cu- 

X prinde pe toate. fii om; mărginește-ţi inima în hotarele 

„acestei condițiuni! Ailă şi studiază aceste hotare! Oricât 
„de înguste ar fi, nu e nimeni nenorocit cât timp se ţine 

„înăuntrul lor. E nenorosit când vrea să treacă dincolo 

„de ele; e nenorocit când, ascultând dorinţele-i nebune, 
„crede că «este cu putință ceeace nu e; e nenorocit când 
„îşi uită starea sa de om şi-şi alcăiuește altele închipuite 
„şi cade iarăşi într'a sa.:'Este. supărătoare numai lipsa 
„lucrurilor la cari crezi: că ai drept. Când este învede- 
„rată neputința de a le dobândi, te depărtezi de ele; 
„dorinţele fără nădejde nu chinuesc pe nimeni. Pe cer- 

„şetor nu-l necăjeşte dorinţa de a îi rege; regele nu vrea 
„Să fie zeu, decât când crede că nu mai e om. 

—Soz=ylzvorul celor mai mari nenorociri ale noastre 

„sunt iluziile mândrici:; pe când privirea mizeriei o- 
„meneşti face pe înțelept să fie totdeauna moderat. El 
„stă la locul lui şi nu se turbură niciodată ca să iasă de 
„aci. Nu-şi prăpădeşte degeaba puterile ca să se folo-
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„sească de ceeace nu poate păstra; ci, din potrivă, în- 
„trebuințându-le pe toate pentru a stăpâni -ceeace are, e 
„în adevăr, mai puternic şi mai bogat prin ceeace doreşte 
„mai puţin decât noi. Sunt muritor şi pieritor: de ce 
„imi-aș face niște legături veşnice pe acest pământ, de 
„vreme ce totul se schimbă, toate trec iar eu mâine poate 
„Voiu dispărea? O, Emil, :o fiul meu! dacă te-aș pierde, 
„ce mi-ar mai rămânea din mine? T otuși trebue să mă 
„deprind cu gândul că te voiu pierde, căci nu ştie nimeni 
„când îmi vei fi răpit. - i 
„828. „Dacă vrei deci să trăieştitfericit şi înţelept, x 
„nu-ţi lega - sufletul decât de frumusefe, care nu piere 
„niciodată; mărginește-ți dorinţele după condiţiunea în 
„care te găseşti; pune datoriile morale 'înaintea încli- 
„nărilor; aplică legea necesităţii185) la lucrurile imorale; 
„deprinde-te să pierzi ceace poate să-ți fie răpit şi să 
„părăseşti orişice, când virtutea îți poruncește; învaţă-te. 
„Să te ţii deasupra împrejurărilor şi să-ţi poţi desprinde 
„inima fără să ţi-o stâşii; să fii curagios în nenorocire, 
„ca să nu fi niciodată nenorocit, să fii hotărît în în- 
„deplinirea datoriei, ca să majungi niciodată criminal. 
„Atunci vei fi fericit, chiar împotriva soartei, şi înțelept, 
„chiar împotriva pasiunilor. Atunci vei găsi, în însăşi 
„Stăpânirea bunurilor trecătoare, o mare mulțumire pe 
„care nimic n'o va putea turbura; le vei stăpâni fără să. 
„te stăpânească şi vei simţi că. omul se bucură numai 
„de ceeace ştie să piardă. E adevărat că nu vei avea iluzia 
„unor închipuite plăceri; dar mu vei avea nici durerile „cari sunt îrnctul lor. Vei câştiga mult dintr” aceasta, 
„Căci durerile sunt dese şi reale, iar plăcerile: sunt. rare 
„Şi himerice. Invingând toate opiniile înșelătoare, vei 
„învinge şi pe aceea care dă vieţii 'un preț aşa de mare. 
„Iţi vei petrece vieaţa fără să te turburi şi o'vei sfârşi fără „„Să te îngrijorezi, căci te vei lipsi de ca ca de orice alt 
„lucru. Poate că alții, înspăimântați, socotesc că, sfârșind 
  

  

185) Vezi $ 35—36: cartea II-a.
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„»vieaţa, încetează de a exista; tu însă, cunoscându-i de- 
„şertăciunea, vei crede că începi a exista.. Moartea este 
„Sfârşitul vieţii celui rău și începutul vieţii celui drept”. 

329. Emil mă ascultă „cu băgare de seamă, dar şi 
cu îngrijorare. Se teme ca introducerea aceasta a mea | 
să aibă vreo concluziune tristă. Presimte că dacă-i arăt 
nevoia de a-și exercita puterea sufletească, am de gând 
să-l supun la acest greu exerciţii. Ca 'un bolnav care tre- 
mură când vede că se apropie medicul, aşa și el crede: 
că se apropie mâna care va atinge rana și-i va produce: 

„dureri, dar în acelaşi timp îi va aduce vindecare. ” 
„330. Nesigur, turburat, grăbit să știe unde vreau. 

să ajung, în loc să răspundă, mă întreabă cu frică: 
— „Ce să fac?” zise aproape tremurând şi neîndrăsnind 

ridice ochii spre mine. — „Ce să faci? răspund eu 
cu hotărîre, irebuc să pleci de: lângă Sofia”. — „Ce 
spui? strigă el supărat. Să plec de lângă Sofia? So. 
părăsesc, s'o înșel, să fiu un trădător, un înșelător, un om 

fc
 

wm Ș5
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care să-mi câlc”jurămintele!”_— „Ce. tel? îl întrerup 
eu, dela mine o să învețe Emil să merite asemenea 
nume? — „Nu, zise el furios, nici dela d-ta, nici dela 
altcineva. Voiu şti, fără voia d- -tale, să-ţi păstrez opera; 
voiu şti să nu le merit”. 

331. Mă aşteptam la această primă izbuchire; o las. 
să treacă, fără să mă impresionez. Dacă maș avea cu 
moderaţiunea pe care i-o cer lui, aș predica în pustiu. 
Emil mă. cunoaşte destul ae bine şi şlie că maş fi în. 
stare să-i cer ceva rău; dar știe bine că ar face rău, dacă 
ar părăsi pe Sofia, în înţelesul ce dă tel acestui cuvânt. Aş-. 
teaptă deci să mă explic. Atunci reiau cuvântul: 

332. „Crezi, dragi Emil, că un om — în orice si- 
ptuaţie sar afla — ar putea să fie mai fericit decât eşti 
„tu de trei luni încoace? Dacă crezi, îndreptează- -ți gre- 
„şeala! Inainte de a gusta plăcerile vieţii, tu i-ai sorbit 
„toată fericirea. Dincolo de ce ai simţit tu, nu mai e nimic. 
„Mulţumirea simțurilor «e trecătoare; inima pierde tot- 
„deauna dinti aceasta. Ceeace ai simţit tu, nădăjduind, nu. 
„vei simţi niciodată în realitate. Imaginaţia îți  împo-
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„dobeşte. dorinţa ta; îndată însă ce ai pus stăpânire pe 
„ceeace _doreai;—podoaba-se-risipeşte—In afară de "ființa 
care există prih ea însăşi, nu este frumos decât. ceeace 
„nu există. Dacă starea de lucruri de azi ar putea să. 
„ție totdeauna, aș zice că ai găsit lu fericirea supremă; 
„dar tot ce e omenesc poartă în sine slăbiciunea 'ome- 
„nească; totul: are 'un sfârșit; tot «e trecător pentru: om; 
„iar, dacă starea care ne face fericiți ar rămânea tot- 
„deauna, deprinderea ne-ar face să ne săturăm. Dacă nu 
„se schimbă mimic, inima omului se schimbă. Ori îe- 
„sTicirea ne părăseşte ori o părăsim noi. a 

333. „Timpul, pe care-l witaseși, a. trecut, pe :când 
„te găsiai în fericire. Vara a trecut, iarna se apropie. 
„Dacă am puțea să ne urmăm" drumurile noastre în acest 
„anotimp îriguros, war voi familia ei să ne lase. Trebue 
„deci, fără voia noastră” să ne schimbăm felul de traiu, - 
„căci cel de azi nu mai poate să ţie. Citesc în ochii tăi, 
„că nu te încurcă această greutate: declaraţia Sofiei și 
„xlorinţele. tale proprii Îți dictează un mijloc ca să ie 
„fereşti de zăpadă şi să nu mai ai nevoie de călătorie ca 
„So vezi. Lucrul e ușor, fără îndoială; dar cum vine 
„Primăvara, zăpada sc topeşte şi căsătoria rămâne; trebue 
„să te gândeşti la toate anotimpurile. 
„334. „Vrei să te însoti cu Sofia şi sunt abia cinci 

„luni decând o cunoşti. Vrei so iei în căsătorie. nu pen- 
„trucă eşti potrivit -cu «a, ci „pentrucă-ți place: par'că 
„amorul nu se poate înşela, niciodată în privinţa potrivirii 
„dintre două persoane; parcă nu sunt părechi cari au 
„început prin a se iubi şi au sfârșit prin a se uril: Ştiu 
„Că ea «e virtuoasă; dar aceasta este oare de ajuns? Este 
„destul ca două persoane să fie oneste, pentru a putea 
Să lrăiască. împreună? Eu nu mă îndoiesc de virtutea, 
„ci de caracterul ei. Oare caracterul unei femei se arată: 
„într'o zi? Știi în câte situaţii trebue so fi văzut, ca 
„Să-i cunoşti cu temeiu firea? Patru luni de afecţiune pot 
„fi chezăşie pentru toată vieața? Poate că, lipsind două 
„luni, o vei uita. Poate că altul așteaptă numai să te 
„Idepărtezi tu ca să te înlocuiască în inima ei. Poate că
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„la întoarcere, o vei găsi tot așa de indiferentă pe cât 
„0 'găseşti acum de_șimţitoare.. Sentimentele nu atârnă 
„de principii” 6ă poate rămânea foarie cinstită şi să nu 
„te mai iubească. Pot să cred că ea va rămânea statornică 
„Şi credincioasă; dar cine-mi răspunde! de ea şi cine-mi 
„răspunde, de tine, pe câtă vreme n'aţi fost puşi la în- 
„Cercare? Aştepta-vei până când această încercare va fi 
„fără nici un interes? Ca să vă cunoaşteţi, aştepta-veţi 
„Până când nu vă veţi mai „putea despărţi? 

335. „Sofia mare nici optsprezece ani, tu d'abia ai 
„împlinit douăzeci şi doui: aceasta e vârsta amorului, 
„nu a căsătoriei. Grozavi părinţi de familie ați mai îi! 
„Ca să ştiţi să creşteţi copiii, aşteptaţi cel puţin să nu 
„mai fiți voi înșivă copii. Nici nu ştii cât de primejdioasă 
„este sarcina înainte de vreme şi câte fete măritându-se 
„prea timpuriu au suferit în constituţia lor, li sa ruinat 
„Sănătatea şi li. sa scurtat vieaţa? Câţi copii mau rămas 
„Piperniciţi şi slabi, fiind purtaţi întrun corp care nu 
„era pe deplin format? Când mama şi copilul cresc în 
„acelaşi timp şi când substanța. irebuincioasă.. pentru creş- 
„terea amândurora se împarte, nici unul nici altul mau 
„ceeace le trebue. Cum se poate să nu sufere amândoi?” 
Dacă cunosc pe Emil, pot fi sigur că mai bine va voi 
să aibă mai fârziu femeie şi copii sănătoși decât să-şi 

mulţumească nerăbdarea în paguba vieţii și a sănătăţii lor. 
336. „Să vorbim de tine. Doreşti să fii soț şi tată. 

„Gânditu-te-ai bine la îndatoririle. ce. urmează de aci? 
„Ajungând cap al unei familii, vei îi şi membru al sta: 
„tului. Știi tu ce însemnează a fi membru al unui. stat? 

* „Până acum ai studiat datoriile tale ca om; dar oare 
„cunoşti pe ale cetățeanului? Ştii tu ce însemnează guvern, 
„legi, patrie? Ştii tu cu ce preț îţi este îngăduit să trăieşti 
„Şi pentru cine lrebue să mori? Socoteşti că ai învățat 
„tot; dar nu ştii încă :nimic.. Până să ici un loc în rân- 
„duiala celățenească, învață so cunoşti şi să ştii ce loc 
„ți se cuvine. .. | 

337. „Emil, trebue să pleci de lângă Sofia; nu zie
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„50 părăseşti 156), căci dacă ai fi în stare să faci aceasta, 
„ar. Îi o fericire pentru ea că nu te-a luat de bărbat. 
„Trebue să pleci ca să te întorci vrednic de ea. Să. nu 
„mergi cu îngâmiarea până .a- crede că'o meriţi. He! 
„cât îți mai rămâne de făcut! Vino şi-ţi împlineşte a- 
pceastă nobilă îndatorire! Vino să înveţi cum să înduri 
„lipsa Sofiei! Vino să câștigi premiul statornicici pentru ca, 

„la întoarcere, să ai cu ce le lăuda față de ea şi să-ți 
„dea mâna nu ca un hatâr, ci ca o răsplată”. 

338. Nefiind încă deprins să se împotrivească sieși, 
nefiind încă obişnuit să dorească un lucru și să vrea 

altul, tânărul meu nu se lasă, ci se împolriveşte, stărue. 

De ce să părăsească fericirea care-l aşteaptă? Intârziând, 
mar arăta că dispreţueşte: mâna ce i se dă? Ce nevoie 
este să se depărteze de ca, pentru ca să înveţe ce trebue 
să ştie? Și dacă e nevoie, de ce să nu-i lase chezășia 

„întoarcerii prin legătura medeslegată a căsătoriei? Să fie 
“soţul ei, şi e gata să mă urmeze; să fie uniţi, şi se depăr- 
tează fără teamă. — „Să vă uniţi ca să vă despărțiți? Ce 
„contradicţie, dragă Emil! E frumos ca un bărbat să 
„poată irăi fără iubita lui; dar un soţ, nu trebue să-și 
„părăsească. niciodată soţia, tără o trebuință. Ca să te 
„scap de îndoieli, văd că trebue să fii silit şi să poți zice 
„Sofiei că pleci fără voia ta. Ei bine! fii mulțumit, dacă 
„nu asculţi de rațiune, te vei supune altui stăpân. N'ai 
„mitat învoiala ce am făcut-o” între noi. Emil, trebue 
„să te depărtezi de Sotia; aşa voiesc em 

339. La acest cuvânt, lasă: capul în jos, tace, stă 
un minut pe gânduri, apoi zice, privindu-mă cu hotă- 
rire: „Când plecăm?” — „Peste opt zile. Trebue să pre- 

  

186) Să pleci de lângă şi să paraseșşti traduc fr. quitter şi 
abondonner. Cuvintele frunţuzeşti, în dicţionarul lui Aaron, Hill şi 
Poenaru sunt traduse ambele prin a părăsi, ba la vorba „quitier se 
dă chiar exemplu: il a quilte sa femme=și-a părăsil nevasta. 
Rousseau, punându-le alături, le-a dat o. deosebire de înţeles. Aceeași 
deosebire am căutat so dau şi cu prin cele două cuvinte ro- 
mâneşti. ” -
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„Sătim pe Sofia. Femeile sunt mai slabe: trebue să le 
„iei cu binișorul; iar lipsa aceasta este o datorie penlru 
„tine, dar nu pentru ca; dă-i voie so sufere cu mai 
„puţină tărie decât tine”. : 

340. Tare mă bat gândurile să merg cu povestirea, 
zi cu zi, a dragostei tinerilor până la despărţire, dar 
prea am obosit bunătatea cititorilor; să scurtăm ca să . 
isprăvim odată.: Indrăsni-va Emil să se arate față de 
iubita lui tot aşa de hotărit cum S'a arătat față de mine? 
O cred, căci această hotărîre trebue să vie din însăşi tăria 
iubirii lui. Ar fi mai turburat în faţa ei, dacă l-ar costa 
mai puţin plecarea aceasta; ar părăsi-o ca un vinovat. 
Şi, pentru orice suflet cinstit, situaţia aceasta «e totdeauna 
supărătoare. Cu cât însă jertfa e mai simțitoare, cu atât „se poate îăli față de aceea din pricina căreia îi este 
greu s'o facă. Nu-i e teamă că ea se va, îndoi de mo- 
tivul care-l hotărăşte, Par'că-i zice cu fiecare privire: 
„Solio! citeşte în inima mea şi fii credincioasă; iubitul 
tău nu e om fără virtute”, 

341. Din partea ei, Sofia caută să îndure cu dem- 
nitate o asemenea lovitură neprevăzută. Se silește să arate 
că nu-i pasă, dar ca m'are, ca Emil, cinstea luptei și a 
izbândei și de accea stăpânirea de sine e mai puţin sta- 
tornică. Fără să vrea, plânge, geme, şi teama că va fi 
uitată măreşte durerea despărțirii. Nu plânge însă în faţa 
iubitului ci și nu lui îi spune' temerile sale: s'ar omori mai lesne decât să lase ai se auzi măcar un suspin în 
aţa lui. Eu însă îi aud plânsetul, îi văd lacrimile, căci pe mine se face că mă ia drept tăinuitor. Femeile sunt 
iscusite şi ştiu să se prefacă; cu cât vorbeşte de rău 
în ascuns, în polriva tiraniei mele, cu atât caută să mă 
linguşească, fiindcă-simte că soarta ei este în mâinile mele. 

342. O mângâiu, o liniștesc, iau pe răspunderea mea pe iubitul ei, aş putea zice pe soțul ei. Să-i fie credin- cioasă, cum îi va fi şi el, vreme de doi ani şi atunci 
îi jur că-i va fi soț. Are. pentru mine destulă stimă şi de aceea crede că nu vreau s'0 înşel. Eu sunt chezaşul 
fiecăruia față de celălalt. Inimile lor, virtutea lor, one=
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'stitatea mea, încrederea părinţilor, toate sunt temeiuri si- 
sure peniru a fi liniștiți. Dar ce poate raţiunea în faţa 
slăbiciunii! Se despart ca şi cum ar fi să nu se 'mai 
revadă. | i 

343. Atunci Sofia şi-aduce aminte de părerea de rău 
a Eucharisei 137) şi crede că este în adevăr în locul ei. 
Să nu lăsăm însă, în timpul lipsei noastre, să se deştepte 
în suflelul ei un asemenea amor caprițios. Ii zic într'o 
zi: „Sofio, fă un schimb de cărți cu Emil: dă-i „Telemac”, 
„ca Să învețe a semăna cu el; să-ţi dea, „Privilorul”, pe 
„care-ţi place să-l citeşti 183). Studiază acolo. datoriile fe- 
„meilor cinstite şi gândește-te că acestea vor fi datoriile 
tale, peste doi ani”. Acest schimb e pe placul amându- - 
“rora: pare că le mărește, încrederea. In fine iată ziua 
tristă a despărțirii. ” | | 

344. Vrednicul părinte al Sofiei, cu care am pus la 
„cale totul, mă îmbrățișează; apoi, la o parte, îmi spune 

aceste cuvinte cu glas serios şi cam apăsal: „Am tăcut 
„totul ca să-ţi fiu pe plac; ştiam că am a face cu un 
„om de onoare. Imi rămâne să-ţi spun numai un cuvânt, 
„Adu-ţi aminte că elevul d-tale a semnat contractul de 
„Ccăsătorie18) pe gura fetei mele” 190), | | 

345. Ce deosebire între puterea de stăpânire a celor 
doi tineri! Emil, pornit, înflăcărat, turburat, ne mai ştiind 
aproape ce face, strigă, varsă râuri de lacrimi pe mâinile 

187) Vezi $ 167 tot din cartea V-a. 
1158) Privilorul de care se vorbeşte aci este o scriere (ce apărea 

ca o: revistă) intitulată Spectator”, publicată de scriitorul englez 
Iosef Addison (1672—1719). E un tablou al moravurilor societății 
engleze din secolul XVIII. O traducere franceză sa publicat în Am- 
sterdam pc la 1726: Le spectateur ou le Socrate moderne, oă Lon 
voit un porirail naif des moeurs de ce sitele. (Privitorul sau Socrate 
modern, în care se vede un portret naiv al moravurilor acestui 
secol). Se vede că scrierea aceasta era citită şi pe vremea când scria 
Rousseau. | | ” 

; 1189) La Francezi expresia aceasta e foarte uzitală. Ei obiş- 
nuesc să facă căsătoria în ziua când semnează contractul, 

190) Vezi $ 249, tot cartea V-a. | a
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tatălui, ale mamei, ale fetei, îmbrățișează suspinând pe 
toţi ai casei, spune de o mie de ori aceleaşi lucruri într'o, 
zăpăceală care ar provoca râsul în orice altă împrejurare. 
Sofia, tristă, palidă, cu ochii stinşi, cu privirea întunecată, 
stă pe loc, nu zice nimic, mu plânge, nu vede pe nimeni 
nici chiar pe Emil. De geaba el o ia de mâini, o strânge 
în braţe; rămâne nemișcată, nesimţitoare la toate plânsetele 
şi mângâierile lui, la tot ce face; pentru ea, el a şi plecat. 
Starea ei e mult mai mișcătoare decât plânsul nepotrivit 
şi regretele sgomotoase. ale iubitului ei. EI vede, simte, 
i 'se sfâşie inima. D'abia îl târăsc; dacă l-aș mai lăsa 
un minut, n'ar mai vrea să plece. Sunt încântat că pleacă 
cu această tristă privelişte în suflet. Dacă vreodată ar Îi, 
pe cale să uite pe Sofia, i-aş arăta-o aşa cum a văzut-o 
în momentul plecării şi ar trebui să aibă inima cu totul 
înstrăinată de ea, pentru ca să nu reuşesc a-l apropia 
de dânsa. | -
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346. Se întreabă dacă e bine ca tinerii să călătorească 
şi se discută mult asupra acestei chestiuni. Dacă sar pune 
altfel întrebarea: e bine ca oamenii să fi călătorit? poate 
că mar îi atâta discuţie. 

347. Prea multa întrebuințare a cărţilor omoară ştiinţa. ' 
Crezând că ştii cele citite, te crezi scutit de a le mai în- 
văţa. Citirea prea multă face numai nişte isnoranţi cari 
se crede învăţaţi. În niciunul din veacurile literare 192) nu 

„sa citit aşa mult ca în al nostru și în niciunul m'a fost 
aşa de puţină învățătură. In nicio țară din lume nu 
suni şi nu se lipăresc atâtea cărți ca în Franţa şi ni- 
căeri, cu toate acestea, nu se cunosc mai puţin ca în Franţa, 
geniul şi moravurile altor naţiuni. Mormanul acesta de 
cărți ne face să uităm cartea lumii sau, dacă o mai citim, 
fiecare se mărgineşte la foaia lui. Dacă waşș cunoaşte 
vorba: „Poate îi cineva Persan?” aş ghici, când aş auzi-o, 
că vine dintr'o ţară în care prejudecățile naţionale sunt . 
mai puternice, şi dela sexul care le propagă mai mult, 193), . 

  

191) $ 316—461. Aceasta nu-i un simplu episod. Emil a crescut 
„ca om el e menit să devină soţ, și cap de familie; el trebue acum 
să-şi ocupe şi rangul în societatea burgheză, pe care irebue să o 
cunoască prin călătorii întreprinse prin diferite țări. Tratatele mai 
vechi de educaţie au fireşte toate câle un capitol despre „călătoriiy 
căci ele-s scrise pentru : clasele mai înalte sociale al căror tineret - 
îşi dobândeşte educaţia definitivă prin călătorii. (Notu lui Salhvărk). 
In carlea lui Locke (trad. Coşbuc) capitolul 212 (Partea 2-a) -e 
consacrat călătoriilor. - 

192) Adică în epocele vestite pentru desvoliarea literaturii, 
„193) Voeşte a vorbi de Francezi. ”
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348. Un Parizian crede că cunoaște pe oameni, şi cu- 
noaşte numai pe Francezi. In orașul său, care e.tot- 
deauna plin de Străini, el se uită fa ficcare străin ca 1a 
un fenomen extraordinar, 'care mar avea pereche în 
restul “universului. Trebue să cunoşti de aproape pe bur- 
ghezii acestui oraş mare, trebue să fi trăit cu ei, ca să-ţi 
vie să crezi că nişte oameni așa de spirituali, „pot: să 
fie aşa de stupizi. Şi mai ciudat este că fiecare dintre 
ei a citit de zece ori poate descrierea țării al cărei locuitor 
îi umple de mirare. | a 

349. E peste. puterea omenească să pătrundă şi prin 
prejudecățile autorilor şi prin ale noastre, ca să ajunsă 
la adevăr. Mi-am petrecut vicaţa citind povestiri de că- 
lătorii şi n'am găsit niciodată două cari să-mi dea acecaşi 
idee despre același popor: Comparând puţinele văzute 
de mine cu cele citite, am “ajuns să las deoparte pe că- 
lători şi să-mi pară rău de timpul pe care l-am pierdut 
cu gândul să învăţ ceva idin cărțile lor, convins că în 
privinţa observaţiunilor de orice fel nu trebue să citeşti, 
ci trebue să mezi. Acest lucru ar fi adevărat, chiar dacă 
toţi călătorii ar fi sinceri şi ar spune numai:ce au văzut 
şi ce cred, fără să prefacă adevărul decât doară întrucât 
sa înfățișat ochilor lor cu altă coloare. Ce să mai zici 
însă, când trebue să descurci adevărul din minciunile şi 
din reaua lor credință? : | 

350. Să lăsăm cărțile lăudate, pe seama celor cari 
sc mulțumesc cu ele. Ele sunt bune ca şi meșteşugul 
lui Raymond Lulle, ca să înveți a îlecări ceeace nu ştii!94). 
Ele sunt bune ca să dreseze pe Platonii de cincisprezece 

  

194) Raymond Lulle (1235—1315), unul din scriitorii vestiți ai 
evului mediu,. vestit mai ales prin mulţimea Şi varielatea operelor 
sâle. Unii biografi socotesc numărul lor la 486. Spaniol de felul 
lui, a scris în spaniola, în lalineşte, în araba. „Meșteșugul cel mare” 
este o încercare de a așeza diferitele idei materiale şi îormale în trei 
cercuri, cari se învârtesc în jurul aceluiaşi punct şi prin amestecul 
Jor dau naştere la toate combinaţiile posibile.
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ani1%), pentru a face filozofie în . anuniite cercuri, sau 
ca să instruească o societate despre moravurile Egiptului 
sau ale Indiilor după mărturia lui Paul Licas sau a lui 
Tavernier1963, e Si 

351. Socotesc drept o maximă netăgădujtă că cine 
a văzul numai un popor 'nu cunoaște oamenii, ci numai 
persoanele cu cari a trăit. Jată deci un altfel de a for- 
mula aceeaşi chestiune a călătoriilor: Este destul ca un om 
cult să cunoască numai pe compatrioții săi sau e nevoie 
să cunoască şi pe oameni în genere? Cred că aici nu 
mai încape nici discuţie nici îndoială. Iată cum desleganea 
unei probleme grele atârnă câteodată de modul de ao 
iormula; . 

352. Dar, ca să studiezi pe oameni, trebue să străbaţi 
pământul întreg? Trebue să te duci în Japonia ca să ob- 
servi pe Europeni? Ca să cunoşti specia, trebue oare să 
cunoşti pe toți indivizii? Nu. Sunt oameni cari seamănă 
aşa de mult încât: nu e nevoie să-i studiezi în deosebi. 
Cine a văzut zece Francezi, i-a văzut pe toți. Despre En- 
glezi şi alte popoare nu se poate zice tocmai aşa; dar e 
sigur că fiecare naţiune are caracterul său propriu şi spe- 
cilic, care se găseşte prin inducţiune, nu observând pe 
un om singur, ci pe mai mulţi. Cine a comparat zece po- 
poare, cunoaşte omenirea, precum cine a comparat zece 
Francezi cunoaşte pe Francezi. 

353. Ca să te instrueşti, nu e destul să alergi din X 
țară în ţară, ci să ştii a călători. Ca să observi, trebue 
să'ai ochi şi să privești la obiectul pe care vrei să-l cu- 

  

195) Platonii de 15 ani suut tinerii cari au învăţat multe din „cărţi fără să poată pătrunde lucrurile şi cari se găsesc în situaţia animalelor dresate, cari execută anume mişcări fără a-şi da seama: 
de ele. | 

196) Paul Lucas (1664—1737), călător şi scriitor îrancez, a 
“umblat prin Siria, Tureia, „Grecia, Egipt, şi 'a publicat multe relaţii 
de călătorie, „foarte adesea exagerate”. Jean Baptiste Tavernier, că- 
lător francez. (1665—1689), de origine belgian. A trăit prin Un- garia, Italia, Germania, Turcia, Persia, India şi a scris o relaţie 
despre călătoriile sale. Rousseau, ca şi Voltaire, l-au prețuit prea 
puțin. 

”
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noşti. Sunt mulţi pe cari călătoriile îi instruesc «i mai puţin 
„decât cărţile, fiindcă nu ştiu să cugete, în cărți, spiritul” 
lor este. barem călăuzit de autor, pe când în călătorii nu 
pot să vadă nimic prin ci înșiși. Alţii nu se instruesc de 
loc,. îiindcă nu vor. Scopul lor este' așa de deosebit, încât 
călătoria însăşi nu-i interesează: numai printr'o rară 
întâmplare se poate să vezi exact ceeace mai în gând să 
priveşti. Francezii călătoresc mai mult decât toate po- 

poarele; dar, fiind prea pătrunși de obiceiurile lor, con- 
fundă între ele toate lucrurile cari nu se aseamănă cu a- 
cestea. In toate colţurile lumii: sunt Francezi. In nicio 
țară nu găseşti așa de mulți oameni umblaţi, ca în Franţa. 
Cu toate acestea, dintre toate popoarele Europei, ei cu- 

nose mai puţin pe celelalte popoare, de şi au văzul mai 

multe. Englezul călătoreşte şi el, dar cu totul altfel; se 
vede că «e scris ca aceste două popoare să fie protivnica 
în toate. Nobilimea engleză călătoreşte, iar cea franceză 
nu; poporul francez călătoreşte, poporul englez nu. Pentru 
cel din urmă mi se pare că deosebirea îi este spre laudă: 
Francezii urmăresc totdeaună un interes în călătoriile lor, 
pe când Englezii nu umblă să se procopsească în ţări 
străine, afară numai dacă nu fac negoj şi nu vin în- 
cărcaţi cu fel de fel de lucruri. Ei călătoresc aruncând 
banii, nu lucrând; sunt prea mândri ca să se înjosească 

afară din ţara lor. Din această pricină, ei se instruese: 
printre străini mult mai bine decât Francezii, cari au 

totdeauna altceva în gând. Cu toate acestea. Englezii au 
şi ei prejudecăţi naţionale, ba mai mult decât oricare; 
dar acestea vin mai mult din pasiune decât din ignoranță. 
Englezul are prejudecățile mândriei; Francezul pe ale 
deşertăciunii. 

351. Popoarele cele mai puţin cultivate sunt în de- 
obşte cele mai înțelepte; de aceea popoarele cari călătoresc 
mai puţin călătoresc mai bine; fiind mai puţin deprinse 
decâi noi cu cercetări uşuratice şi mai puţin ocupate 

cu lucrurile cari alcătuesc deşarta noastră curiozitate, ele 
„îşi îndreptează întreaga lor băgare de seamă spre ceeace 

este în adevăr folositor. După cât ştiu, numai Spaniolii că-
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lătoresc în felul acesta. Pe când Francezul aleargă la artiştii unei țări, pe când Englezul pune să i se deseneze 
ceva în felul celor vechi, pe când Germanul își duce . albumul1%) pe la toţi învățații, Spaniolul studiază în tă- - 
cere cum e guvernul poliția, cum sunt moravurile . şi, 
singur dintre cei patru, întorcându-se acasă, aduce din 
câte a văzut vre-o observaţie folositoare pentru ţara sa. 

355. Cei vechi călătoreau puţin, citeau puţin, scriau 
puţine. cărți. Cu toate acestea se vede, din câte ne-au 

„Tămas dela dânșii, că ei se obserirau mai bine între “dânșii decât observăm moi pe contimporanii noștri. Să nu ne ducem până la operele lui Omer, singurul poet 
care ne face să trăim în ţările pe cari le descrie; dar trebue să recunoaştem că Herodot, de și a scris istoria sa mai mult în naraţiuni decât în reilexiuni,. a zugrăvit 
însă într'însa moravurile mai bine decât toţi istoricii 
noştri, cari grămădesc în cărţile lor portete și carac- 
tere 19%). Tacit a descris, pe Germanii din timpul său mai bine decât a descris, vreun scriitor pe cei de astăzi 199). 
Sigur este că cei ce au studiat istoria antică cunosc pe Greci, pe Cartaginezi, pe Romani, pe Gali, pe Perşi, 
mai bine decât icum cunoaşte vreun popor din zilele 
noastre pe vecinii săi, | 

356. Trebue să mărturisim asemenea că din zi în zi caracterele originale ale popoarelor se mai şterg şi prin 
urmare devin mai greu de deosebit. Amestecându-se ra- 
sele şi confundându-se popoarele, dispar văzând cu ochii acele deosebiri naţionale cari altădată te izbeau la cea din- 
tâiu privire. Altă dată fiecare națiune era mai închisă în ea însăşi, comunicațiile erau puține, călătoriile rare, mai 
puține, interese comune sau contrarii, mai puţine legă- turi politice și civile între un popor şi altul; nu erau 
atâtea încurcături regeşti cari se numesc „negociaţiuni”;. 
  

  

197) Se vede că pe atunci Germanii aveau obiceiu să aibă al- bume cu autografe ale persoanelor distinse. 
1)98) Despre Herodot vezi $ 111 din Cartea IV. 
199) E vorba de scrierea lui C. Corn. Tacit „Despre vieaţa şi 

moravurile Germanilor”, -
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nu erau ambasadori obişnuiţi ai unei ţări în alta. Rare 
ori se făceau călătorii lungi pe mare, şi puţin negoţ 
se făcea în depărtare; iar cât se făcea, era al prinţului, 
care se slujea de străini, sau al câtorva oameni nebăgaţi 
în seamă, cari maveau nicio influență şi nu puteau să 

facă nici o apropiere între naţiuni. Astăzi, între Europa 
și Asia sunt de o sută de ori mai multe legături decât 
erau odinioară între Galia şi Spania; Europa singură era 
atunci mai risipită decât este astăzi pământul întreg. 

357. Adăogaţi la acestea faptul că popoarele vechi 
se socoteau de baştină în ţara pe care o ocupau şi se 
"găseau acolo de vreme îndelungată, astfel că pierduse a- 
mintirea despre veacurile depărtate, când strămoşii lor: 
se aşezase acolo; astfel clima puluse să aibă asupra 'lor 
niște înrâuriri trainice. Din potrivă, după năvălirile Ro- 

manilor, emigrările barbarilor au amestecat şi confundat 
„totul printre noi. Francezii de astăzi nu mai sunt înalţi, 

albi la faţă, și cu părul bălan ca altădată. Grecii nu mai 
sunt oameni frumoși, făcuţi par'că pentru a servi ca mo- 
dele artiștilor. Chiar figura Romanilor sa schimbat ca 

și îirea lor. Perşii, originari din Tartaria, pierd pe fie- 
care zi din urâciunea lor primitivă prin amestecul- sân- 
gelui circazian. Europenii nu mai sunt Gali, Germani, 
Iberi, Alobrogi, ci sunt toți nişte Sciţi degeneraţi, unii 
întrun fel, alții într'altfel, şi în privința figurii şi mai 
ales în privința moraviurilor 2 200), 

358. lată pentru ce vechile deosebiri dintre rase pre- 
cum şi însușirile aerului şi ale pământului, se arătau. 
cu mai multă putere în temperamentul, în figura, în Mo- 

ravurile, în caracterele popoarelor decât cele din zilele: 
noastre; acum nestatornicia europenească nu mai lasă 
vreme niciunei cauze naturale să-şi producă efectul. 
Astăzi, când pădurile se taie, când bălțile sunt secate, când 

200) Sallwurk observă că aceste afirmaţiuni sunt exagerate şi 
în - multe privinţe * meezacte; totuşi “ele sunt caracteristice pentru. 

punctul de vedere al lui Rousseau adică: amestecul popoarelor a pro- 
dus amestecul însușirilor fizice, intelectuale şi morale și a făcut ca: 
popoarele să semene prea mult între ele.
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pământul se cultivă pe mai mare întindere, dar mai rău ca altă dată, nu se mai vede nici chiar în întățișarea păr mântului aceeaşi deosebire dela ținut la ţinut şi dela ţară la ţară. e | 
359. Asemenea cugetări vor face poate pe cineva să ia mai puţin în râs pe Herodot, Ctesias 21), Pliniu 202), cari au înfățișat pe locuitorii diferitelor țări cu trăsături mai originale şi cu deosebiri mai mari decât vedem noi astăzi. Ar trebui să găseşti pe aceiaşi oameni ca să re- cunoşti aceleași figuri. Ar trebui să nu-i fi schimbat nimic, pentru ca să poată rămânea aceeaşi ca atunci. Dacă am, putea privi deodată pe toți: oamenii cari au tost, nw "Tămâne îndoială că i-am găsi mai deosebiți din secol în secol în aceeaşi naţiune: decât îi găsim azi dela o na- 

iune la alta. 
360. Cu cât observaţiunile devin mai greu de făcut, cu atâta se fac cu mai puţină băgare de seamă și mai rău. Acesta este un alt motiv care explică de ce nu izbutim în cercetările noastre asupra istoriei naturale a ncamului omenesc. Din călătoriile noastre dobândim învățături numai pentru scopul în vederea căruia le-am întreprins. Dacă acest scop este filozofia cu sistemele ci, călătorul vede numai ce vrea să vadă. Dacă este interesul, acesta atrage toată atenţiunea. Negoţul şi artele, cari amestecă şi confundă popoarele, le împiedică şi de a se studia între ele. Când au aflat folosul pe care-l pot trage unul :dela altul, "ce zor mai au să ştie şi altceva? 
361: E bine ca omul să cunoască toate locurile în cari poate trăi, ca să-şi aleagă pe. acelea în cari poate trăi mai în tihnă. Dacă fiecare om Sar mulțumi cu sine 

  

201) . Ctesias (400 înainte de Christ.) medie la curtea persană a scris în 23 de cărţi istoria Persiei şi o descriere „a'Indiei. In fran- juzeşte au fost traduse de Larcher. (Nola lui Pelitain). 
202) Poate fi vorba de Pliniu cel tânăr (61—113), care, în seri- sorile” sale “vorbeşte, cu multe “amănunte, despre vieaţa şi obiceiurile societăţii. romane din vremea lui Traian, sau de Pliniu cel bătrân (23—79) cel înnecat de lava Vezuviului la Pompei, unchiul celuilalt Şi care a scris despre „Războaiele Romanilor cu Germanii”,
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însuşi, i-ar „fi destul să cunoască numai înlinderea ţării 
care ar avea să-l hrănească. Sălbatecul, care mare tre- 
buinţă de nimeni şi nu râvneşte la nimic, nu cunoaşte şi 

nu caută altă ţară afară de a sa. Dacă nevoile îl silesc 
să iasă dintrinsa, fuge de ţinuturile locuite de Yoameni, 
aleargă numai după animale şi are trebuință numai de 
ele pentru a se hrăni. Noi însă, cari ducem vieaţă so- 
cială şi cari nu ne mai putem desvăţa de a mânca oa- 

meni 203), avem interes de locurile unde se găsesc mai 

mulți oameni. Iată de ce se grămădeşte lumea la Roma, 
la Paris, la Londra. In capitalele acestea sângele omenesc 
se vinde totdeauna mai ieftin. Astiel cunoaştem numai po- 
poarele mari, şi popoarele mari seamănă toate unele cu 
altele. 

362. Se zice că avem învăţaţi cari călătoresc pentru 
a se instrui. Greşeală! Invăţaţii călătoresc şi ei pentru 
interes, ca şi ceilalți. Nu se mai găsesc azi ca Platon şi. 
Pythagora 2), sau, dacă or îi, sunt departe de noi. In- 

văţaţii noștri călătoresc după porunci dela Curte; sunt 
porniţi în grabă, li se plătesc cheltuielile, li se cere să 
vadă cutare sau cutare obiect, care desigur nu este ceva 
moral. Pentru acest obiect îşi dau ei tot timpul, căci 
sunt oameni prea cinstiţi ca să fure banii ce li s'au dat. 
Dacă — în vreo ţară oarecare — sunt curioşi cari că- 
lătoresc pe socoteala lor, aceștia m'o fac ca să studieze 

pe oameni, ci ca să se facă cunoscuţi. Ei nu „urmăresc 
ştiinţa, ci fala. Cum ar învăţa ei, în călătorii să scuture 
jugul opiniunii, când tocmai pentru opinia lumii că- 
lătoresc? ” 

363. E mare deosebire între o călătorie care se face 
pentru a vedea ţări şi una pentru a vedea popoare. Oa- 
menii curioși urmăresc totdeauna primul scop, al doilea 

fiind cu totul neînsemnat pentru ei. Cine vrea să iiiozo: 
feze, trebue să facă tocmai contrariul. Copilul observă 

203) Adică Socielatea sacriiică pe indivizi în interesul comu- 
nităţii, 

201) Platon şi Pytagora, filozofi greci.



    

  

Y 439 Cariea V. 

lucrurile până când să ajungă a observa pe oameni. 
Omul trebue să înceapă prin a observa pe semenii săi 
şi, dacă mai are timp, poate să observă şi lucrurile. | 

364. Este deci o greşeală a conchide că sunt zadar 
nice călătoriile, pentrucă noi călătorim rău. Dar, recu- 

„noscând folosul călătoriilor, urmează că toată lumea trebue: 
să călătorească? Desigur, nu; ci numai puţine persoane: 
numai -oameni destul de stăpâni pe sine pentru ca să 
audă poveţile greşelii fără a se lăsa ispitiţi de ea şi 

„Pentru ca să vadă exemplul viţiului fără ase lăsa târiți 
de el. Călătoriile dau pe îaţă firea omului şi o arată :desă- 
vârşit, făcând pe om bun sau rău. După ce ai străbătut lu-. 

„mea-şi vii acasă, eşti cum vei fi în toată vicaţa: fireşte, sa 
întorc mai mulţi răi decât buni, pentrucă pleacă mai mulţi 
înclinați spre rău decât spre bine. Tinerii crescuţi şi con- 
duși rău primesc, în călătoriile lor, toate viţiile popoare-: 
lor pe cari le-au cercetat şi niciuna din virtuțile lor. Cei 
de neam bun însă şi ale căror însușiri fireşti li is'au 
cultivat cum trebue, dacă şi călătoresc cu gând de a 
se instrui, ei se înapoiază mai buni şi mai: înţelepţi 
decât erau la plecare. Astfel va călători Emil al meu. 
Astfel a călătorit acel tânăr, vrednic de un veac mai fc- 
rice, ale cărui merite au fost admirate de Europa pusă în 
mirare şi care a murit în floarea vârstei pentru patria, 
sa, de şi merita să trăiască; iar mormântul său, împodobit 
numai de ale sale singure virtuţi, a aşteptat ca o mână 
străină să-l cinslească acoperindu-l cu: flori 205), 

365. Ce ce se face după porunca raţiunii trebue să 
aibă niște regule. Călătoriile, considerate ca o parte a 
  

  

205) Noia lui Petitain lămureşte că aci trebue să fie vorba despre: 
contele de Gisors, pomenit în cartea II $ 325. Tânăr cu cele mai rare 
calilăţi, el a murit la vârsta de 27 de ani (1755), după trei zile în 
urma bătăliei dela Creveit, în care a fost rănit de. moarte. .Cuvintele 
„0 mână sirăină” zice Petitain că îl arâtă chiar pe Rousseau, care | 
vrea să ție de răz, aste! na Francezi c* mau cinstit, cum trebuia, | 
memoria aceslui tânăr, Adnotatorul adaogă că aczasta sa îndeplinit 
mai târziu prin elogiul făcut de ducele de Nivernois,! socrul lui de 
Gisors, în “discursui ae recepție la Academie în 1770.!
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educaţiei, trebue să aibă regulele lor. A călători pentru a 
călători însemnează a rătăci, a fi vagabond; a călători 

pentru a se insirui este prea nelămurit: instrucţiunea care 
marc un scop determinat nu e nimic. Aş vrea ca tânărul 
să aibă sun interes bine simţit pentru a se instrui; acest 
interes bine ales ar holări felul: învățăturii. Mam silit 

să-mi urmăresc într'aceasta: metoda mea. ' 

'366. La început şi-a studiat legăturile sale fizice cu 
celelalte fiinţe; apoi legăturile sale morale cu ceilați oa- 
meni; acum trebue să-şi dea seama de legăturile sale civile 

i cu concetățenii săi. Pentru aceasta, trebue să înceapă. stu- 

diând natura guvernului în genere, deosebitele forme de 
guvern şi în fine guvernul particular al ţării în care sa 

născut, spre a vedea dacă-i vine la socoteală să trăiască 
acolo; căci fiecare om are un drept, ce nui se poate tă- 

gădui: ajungând vârstnic și stăpân pe sine, el e stăpân 

să strice şi învoiala ce-l leagă de comunitate și să pără- 
sească ţara în care era așezat. Numai rămânerea lui în 

țară după această vârstă este, pe lăcute, o întărire a 
legăturii părinţilor şi moșilor lui. Precum cineva are drept 
să renunţe la moștenirea tatălui său, tot aşa are drept 

să renunțe la patria sa. Ba încă, locul. naşterii fiind 
un loc al naturii, dacă. renunță la «cl, însemnează că dă . 
ceva cu adevărat al său. Teoretic vorbind, fiecare om, 

oriunde sar îi născut, rămâne. liber pe socoteala sa, atură 
numai dacă nu se supune, cu voinţă, legilor pentru a 

dobândi dreptul să fie apărat de ele. 
367. Ii voiu spune deci, cam aşa: „Până acum ai trăit 

„Sub conducerea mea, căci nu erai în stare să te conduci 

„singur. Te apropii însă de vârsta la care legea, lăsân- 

»„du-lce stăpân pe avere, te face stăpân şi pe persoana ta. 
„ia. Te vei găsi singur în societate, legat de tot, chiar de 
„moştenirea părintească. Ai de gând să-ţi faci un rost: 
„foarte în umMoS, e una din îndatoririle) omului. Inainte 

206) In îranțuzeşte se deosebesc bine cuv. devoir şi delle, In ro- 
mâneșşte se -zice datorie pentru ambele („datoriile omului către D-zeu” 
— am o dalorie de plătit la capul lunii”); am socotit însă că pot



    

„Chiar unii pe nesimţite de se îmbogăţesec — ca 
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„insă de a te căsători, trebue să: şlii ce om vrei să fii, 
„cum vrei să-ți întrebuinţezi vieaţa, cum ai de gând să 
„asiguri pâinea ta şi a familiei tale; căci, de şi grija 
„aceasta nu are să fie principala ta îndeletnicire, trebue . 
„totuşi să te gândeşti odată la ea. Vrei să faci legături 
„Cu oamenii pe cari îi disprețueşti? Vrei să-ți aşezi starea 
„Şi averea ta în legături sociale, cari te vor sili să faci 
„ce vor găsi alții cu cale şi cari te vor sili să fii şiret ca 
„să scapi de șirstenia. altora”. A 

368. li voiu spune atunci diferitele mijloace de a-şi 
întrebuința averea, fie în negoț, fie în dregătorii 207), fie. 
în finanţe: îi voiu arăta că în toate sunt primejdii, că 
toate îl pun în stare de atârnare, îl silese să-şi potrivească 
şi moravurile şi sentimentele şi purtarea sa după exemplul 
şi după prejudecățile altora. | 

369. „Mai este — îi voiu zice — și alt mijloc ca să-şi 
„înlrebuinţeze cineva vremea Şi persoana sa: serviciul 

„militar, adică să se închirieze ieftin şi să se ducă să 
„omoare oameni cari nu i-au făcut nici un rău 208). Meseria. 
„aceasta e foarte prețuită 'de oameni şi sunt grozav de: ; 
„lăudaţi cei cari nu mai sunt buni de altceva. Ea însă 
„mu te scuteşie de alte venituri, ba ți le face mai necesare; 
„pentrucă cinstea acestei stări este: de a ruina pe cei cei 
„se devotează. E adevirat că nu se ruincază toți; ajung: 

în orice. : 

  

face și în româneşte uz de 2 cuvinte şi am întrebuințat datorie pentru delie; îar îndatorire pentru devoir. e . 207) Să-şi întrebuinţeze averea în dregătorii: pe acele vremuri: erau unele funcțiuni, mai ales în administraţia finanţelor, . pentru cari trebuia să aibă cineva oarecare avere ca să se poată ocupa «cu treburile lor. ! - 
208) Curioasă definiție a carierei militare. Ea Sar putea potrivi. mai mult pentru armata de mercenari decât pentru o armată naţio- nală. Oricum, trebue să observăm că chiar armata «„măţională” din acele vremi cra departe de a reprezenta organizaţia democratică şi patriotică a. oștirii din timpurile noastre. -
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„altă meserie; dar nu vreau să-ţi explic cum fac ei, căci 

„mă tem că te-aș face curios să-i imitezi 209). 
3870. „Vei mai şti că în meseria aceasta nu se cere 

„mici curaj, nici bravură, afară poate faţă de femei; ba,. 

"din polrivă, cu cât este cineva mai de rând, mai “târâtor, 

»amai Slugarnic, cu atât e mai onorat. Dacă- -ți va veni poită 

„Să-ţi faci cu tot dinadinsul datori ia, vei fi disprețuit, urit, 

„gonit poate, în cel mai bun caz vei fi dat la o parte şi 

„întrecut de camarazii tăi, tocmai pentrucă-ţi vei fi făcut 

siserviciul în tranşee, pe când ci şi-l fac sclivisindu-se 
„inaintea oglinzii”. 

371. Fireşte că niciuna din aceste deosebite îndelet- 
niciri nu vor fi pe gustul lui Emil. „Cum, îmi va zice el, 

„uital-am jocurile copilăriei mele? pierdutu-mi-am braţele 
„sau puterea? nu mai știu să lucrez? ce-mi pasă de toate 

„Slujbele cele frumoase și de toate proastele păreri ale 

„oamenilor? o singură glorie cunosc: să îii binefăcător 
„şi drept; cunosc o singură fericire: să trăieşti liber cu ce. 
„îți place, câştigând în fiecare zi poftă de mâncare și 
„sănătate prin munca ta. Toate încurcăturile de cari îmi 

„vorbeşti îmi sunt cu totul străine. Nu vreau altă avere 
„decât o moşioară întrun colţ al lumii. Mă voiu strădui 
„xdin toate puterile so fac să producă şi voiu trăi fără 
„Srijă. Cu Sofia şi cu țarina mea voiu îi bogat”. 

372. — „Da, dragul meu; pentru fericirea unui înţelept 
„e destul să aibă o “temee și un câmp cari să fie ale lui. 

Aceste comori însă, aşa de modeste, nu se găsesc așa de . 
-„lesne cum ţi se pare. Tu ai izbutit să găseşti pe cea mai 

„rară; să vorbim de cealaltă. 
| 373, „Vrei, dragă Emil, un câmp care să fie al tău. 
„Dar în ce los îl vei alege? în ce colţ al pământului vei 
„putea să zici: sunt aci stăpân pe mine şi pe țarina mea? 
„Se ştie în ce locuri te îmbogăţești uşor, dar cine ştie în 

„ce loc te poţi lipsi de a fi bogat? Cine știe unde poți 

209) E aci o contrazicere — cel puţin aparentă: dacă educaţia 

dată lui Emil i-a asigurat bunele deprinderi morale, cum sar pulea 

„ca el să imiteze pe cei neonești?
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jirăi neatârnat şi slobod, fără să fii nevoil'a face rău. 
„Cuiva ori a suferi dela cineva? Crezi că este ușor să 
„Săsești țara în care e permis totdeauna să fii om cinstit? 
„Dacă există un mijloc legiuit şi sigur pentru a trăi 
„fără intrigă, fără afaceri, fără supunere, este, fără în- 
„doială, a trăi din munca mâinilor cultivând țarina ta. 
„proprie. Dar unde esie Statul în care poţi zice că pă-. 
„mântul pe care calci este al tău? Inainte de a alege această 
„fericită ţară, încredinţează-te bine dacă vei avea pacea. 
„pe care o cauţi. Bagă de seamă ca nu cumva vreun guvern 
„furios, vreo religiune silnică sau nişte moravuri stricate 
„Să te turbure! Fereşte-te de dările apăsătoare cari ţi-ar: 
„mânca rodul silințelor tale, de procesele nesfârşite cari 
„îți vor micşora averea. Fă așa ca, lrăind după dreptate, 
să n'ai nevoie să le pleci intendenţilor 210) sau locţii- 
„torilor lor, judecătorilor, preoților, vecinilor puternici, 
„pungașilor de toaie felurile, totdeauna gata să-ți tacă 
„rău, dacă nu-i bagi în samă. Pune-te mai ales la adăpost 
„iaţă de nedrepltăţile celor mari şi pulernici; gândeşte-te 
„că pretutindeni ei se pot învecina cu via lui Nabolh 211), 
„Dacă, din nenorocire, vreun om sus pus cumpără sau 
„Zideşte o casă aproape de bordeiul tău, știi tu că nu 
„va găsi mijlocul, sub un pretext oarecare, de a-ţi rășlui 
„din pământul tău ca să-şi potrivească mioşia lui? Că 
„nu-ţi va lăia toate veniturile prin deschiderea unui drum. 
plarg+ 212). Dacă zici că vei avea destulă trecere ca să 
„te îcreşti de asemenea neajunsuri, mai bine păstrează-ți 

  

210) In Franţa, sub vechia monarchie, intendenţii era funcționari supcriori din diverse ramuri (finanţe, poliţie, mine, ape, elc.) şi nişte 
fuciionari din provincie cari reprezentau, oarecum, autoritatea regelui 
faţă de autorităjiie cu carazler mai local. 

211) Aluzie la un fapt din vieața protelului Ilie (vechiul Tes- 
tament). Regele Achab, dorind să slăpânească via unui locuilor numit 
Nabolhk, a pus să-l omoare. (Cartea Reg.lor cap. XXI). 

212) Pe vremea acea nu se proclamase încă „drepturile omu- 
lui”, cari după revoluția cea mare au influențat mai mult sau mai 
puţin atât legiuirile cât şi deprinderile administrative din diferitele 
țări, punând mai multă dreptate în raporturile dintre stat şi particular.
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„Şi bogăţiile, căci nu va fi mai greu să le păzeşti. Bo-= 
„săţia şi trecerea se ajută între ele: una fără alla o. 

„duc greu. | 
374. „Am mai multă experiență decât tine, dragă 

„Emil; văd mai 'bine greutatea proiectului tău. El este 
„însă frumos şi cinstit şi te-ar face în adevăr fericit. Să 
„ne silim a-l îndeplini. Am să-ţi fac o propunere: să în-' 
ptrebuințăm cei doi ani, pe cari i-am luat până. la îna- 
„„poierea ia, ca să căutăm în Europa un loc unde să poţi 
„trăi fericit cu familia ta, ferit de toate primejdiile de: 

„cari ţi-am vorbit. Dacă izbutim, vei afla acolo fericirea : 
„desăvârșită, după care alţii au alergat zadarnic şi nu-ţi 
„va părea rău de timpul pierdut. Dacă nu izbutim, vei 
„îi vindecat de o himeră: te vei mângâia de o nenorocire 
„ce nu se poate înlătura şi tei vei supune legii necesităţii”. 

375. Nu ştiu dacă toți cititorii mei îşi vor da seama 
până unde ne va duce căutarea propusă de mine; dar 
știu bine că, dacă după aceste călătorii, începule şi urmă- 
rite cu scopul ce arătai, Emil, nu se va înapoia cunos- 

când chestiile de guvern, de moravuri publice şi de ma-. 
xime de stat de tot felul, atunci ori el va fi lipsit-de 
inteligenţă. ori eu de judecată. ! 

376. Dreptul politic aşteaptă să fie creat şi poate că 
nu va fi creat niciodată. Grotius 215), care este -magistrul 
tuturor savanților în această ramură, este dabia un copil, 
şi — ce e mai rău — un copil de rea credinţă. Când aud 
pe unii lăudând pe Grotius şi ocărând pe Hobbes21%) văd 

213) Zugo Grolius, este numele latinizat a! Olandezului loan 

Hugo de Groot (1583—1615). Diplomat, jurisconsult și istoric, el 
a avut şi o carieră politică plină de suferințe ca și de mari succese, 
Mai ales a fost cunoscut ca ambasador al Sucdici pe lângă :Curtea 

Franciei, într'o vreme când fusese silit să-şi părăsească patria. Operele 
sale sunt foarte numeroase şi destul de variate; cele mai mulle sunt 
scrise în Jalineşte. Rousseau vorbeşte” despre el ca autor al vestilei 
cărţi de drept internațional: „Despre dreptul războiului şi al păcii 
— trei cărți — în cari se explică dreptui natural și al ginţilor şi 
“principiile dreptului politic” (Paris 1613) 

214) Despre Hobbes vezi nota la $ 44, Cartea II.
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câți oameni cu judecată citesc sau înțeleg pe aceşti doi 
autori. In realitate, principiile lor sunt cu totul asemenea; 
se deosebesc numai prin exprimarea lor, Se deosebesc şi 
prin metodă. Hobbes se reazemă pe sofisme, iar Grotius 
pe poeţi: restul e comun?255j, - . | 

377. Singurul scriilor modern cure 'ar fi putut să 
creeze această mare și zadarnică ştiinţă ar fi fost vestitul 
Montesquieu 2:6).. El însă iva tratat principiile dreptului 
politic, ci sa mulțumit să studieze dreptul pozitiv al gu- 
vernelor aşezate şi nu există pe lume lucruri mai deo- 
sebite decât aceste două studii. 

378. Cel care vrea, însă, să judece temeinic guvernele 
cari sunt, trebue să le unească pe amândouă: să ştie ce 
se cuvine să fie, pentru ca să judece ce esle. Cea mai 
mare greutate pentru a lămuri aceste chestiuni importante 
este să pui pe un particular să le discute şi să răspundă 
la două întrebări: Ce-mi pasă? și Ce pol să fac? Pe Emil 

„al nostru l-am pus în stare 'să răspundă la amândouă. 
379. A :doua. greutate vine din prejudecățile copilăriei 

și din maximele cu cari am crescut, iar mai ales din 
pricina părtinirii autorilor, cari vorbesc totdeauna despre 
adevăr 'şi pau habar de el, gândindu-se numai la in-. 

  

215) G. Petitain trimite, în privinţa aceasta, la Contractul social, 
Cartea I, Cap. 2. Sallvârk pune nota următoare: Şi Hobbes e plin în Leviathan” de citate din Sf. Scriptură. Rousseau dă de aci până la 443 rezullatul studiilor sale asupra societăţii politice din care relevă 
în contractul social, după ce a constatat că aceste cercetări întrec puterile sale (vezi $ 410 nota), cceace se referă la convenţiune. Nu „€ aci sarcina noastră de a cerceta care-i atitudinea lui Rousseau. faţă de Grotius, Pufendorf și Hobbes, totuşi trebue să arătăm că în Emil” problema e dusă cu mult mai departe ca în „Contractul social”, care-i cu mult mai pozitiv. Aci cl duce critica „aşa (de. de- parte încât abandonează întreaga problemă ($ 436, 440, 442) şi lasă să se întrevadă că omenirea regenerată după ideile sale şi principiile naturii, mar mai avea nevoie de organizaţie de stat 

216) Montesquieu (1659—1755), unul dintre publiciştir precursori ai revoluției franceze celei mari. Principalele sale: scrieri sunt: „Spiritul legilor” (Zvesprit des lois); Mărirea şi decadența Romanilor” (Gran-
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teresul lor, de care nu vorbesc de fel. Poporul nu dă 
nici catedre, nici pensii, nici locuri în Academii: cum vrei 

ca oamenii aceștia să apere drepturile lui? Am lucrat 
aşi ca această greutate să nu existe pentru Emil. DW'abia 
ştie ce este un guvern; dar vrea să ştie care e cel mai 
bun. El mare de gând să scrie cărți şi, dacă va scrie 
vrcodală, nu va urmări să linguşească pe cei puternici, 
ci să susțină: drepturile omului. 

380. Rămâne o a treia greutate, mai mult înşe- 
lătoare decât temeinică şi pe care nu vreau nic 
s'o îniălur, nici s'o propun 2:7).. Destul că ca nu mă sperie. | 

Sigur că, în cercetări de acest fel, nu e atâla nevoie de 
un lalent mare cât de o iubire sinceră pentru dreptate 
şi de un adevărat respect pentru adevăr. Dacă cestiunile 

despre guvernarea statelor pot fi tractate după cuviinţă, 

acum este, după mine, momeniul cel mai potrivit, 

351. Inainte de a observa, trebue să-ți faci niște 
regule pentru observaţiile “acestea: trebue să-ți faci o 

scală 218) Ja care să raportezi măsurile ce vei lua. Prin- 
cipiile noaslre de drept poiilic sunl această scală. Măsurile 
sunt legile polilice ale fiecărei ţări. 

, 382. Elementele noaslre vor îi lămurile, simple, luate 

deadreptul din natura lucrurilor. Ele vor ieşi din ches- 
tiunile ce vom discuta între noi şi le vom formula ca 

principii numai după ce vor fi fost în deajuns deslegate. 
„383. De exemplu, urcându-ne până la starea primi- 

tivă, vom cerceta dacă oamenii se nasc robi sau slobozi, 

legaţi între ei sau neatârnaţi; dacă se unesc de voie sau 

de silă; dacă forța care-i uneşte poale da naştere unui 

drept ncpierilor, pe temeiul căruia ea ar rămânea pra- 
vilnică, chiar dacă altă forță sar ridica în urmă. Se 
zice că puterea regelui Nembrot a supus cele dintâi po- 

217) Adică întrebarea dacă aulorul lui „Emil” poseda pentru 
aceasta cunoştinţele necesare şi pătrunderea cerută. (Nola ni 
Sallwiirk). 

, 218) Scală sau scară, măsura de care le servești în facerea unni 

plan, unci hărţi, ete. ca să arăţi raportul între desen şi realitate.
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poare 219). E întrebare dacă toate celelalte puteri “cari 
au dărâmat pe aceasta sunt răpitoare şi fără temeite 
legiuit; dacă regii cu drept sunt numai urmaşii lui Nem= 
brot şi împuterniciţii lor sau dacă, încetând puterea din- 
tâi, puterea care vine are şi: ea dreptul de a porunci şi 
strica dreptul celeilalte, astfel că te supui numai câtă 
vreme eşti silit la aceasta şi scapi de ascultare când poți 
să te împotriveşti. Acest drept mi se pare că mar adăoga 
nimic forfei şi ar îi numai un joc -de cuvinte. | 

384. Vom cerceta dacă nu se poate zice că orice 
boală vine dela Dumnezeu şi dacă, prin urmare, este 
o crimă să chemi pe medic. v E 

385. Vom mai cerceta dacă conștiința ta îți porun- 
ceşte să dai punga unui tâlhar care ţi-o cere la drumul 
mare, când. ai putea s'o ascunzi; căci, la urma urmei, 
pistolul cu care te ameninţă este şi el o forță; 

386. dacă cuvântul „for/ă”, în împrejurarea aceasta, 
însemnează aliceva decât „putere legală”, adică supusă 
unor legi dela cari pornește ființa sa. Si 

357. Presupunând că respingem dreptul forţei și pri 
mim, ca principiu al societăţilor, numai dreplul naturii 
sau aulorilalea părintească, vom cerceta măsura acestei 
autorități, vom vedea cum se întemeiază ea pe natură şi - 
dacă mai are vreun temeiu afară de folosul copilului, . 
slăbiciunea lui şi iubirea finească a tatălui pentru €]. 
Prin urmare, dacă slăbiciunea copilului încetează şi Ta- 
țiunca i se desvoltă, nu cumva devine el singur judecă- 
torul firesc despre -ceeace-i trebue pentru conservarea, 
lui, nu cumva devine singur stăpân pe sine și neatârnat - 
față de oricine, chiar de tatăl său? Căci este mai sigur 
că fiul se iubeşte pe sine, decât că tatăl iubeşte pe fiu. 

„388. Vom cerceta dacă, murind tatăl, copiii sunt ţinuţi 

219) Rousseau scrie Wembrot numele cunoscut din Biblie al 
regelui Nemrod' sau Nimrod. In adevăr în cartea Facerii (5, 9) 
se  întâlneşie numele acestui rege cuceritor, nepotul lui Cham (fiul 
lui Noe). Legendele ebraice îl socotesc un răsvătit contra lui D-zeu. 
Aleele vorbesc de el ca de un rege viteaz și mare vânător. |
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să asculle pe primul născut sau de altcineva care n'ar 
avea penlru ei iubirea firească a unui tată și dacă, ge- 
nerație după generaţie, va îi toldeauna un cap de care 
trebue să asculte toată familia. In acest caz vom cerceta 
cum se poate împărți autoritatea şi cu ce drept pot fi 
pe pământ mai mulţi capi cari guvernează neamul o- 
menesc.. 

389. Presupunând că popoarele s'au format prin alc- 
gere, vom deosebi atunci faptul de drept. Ne vom întreba 
dacă oamenii supunându-se asifel, de voie nu. de _silă, 
fraţilor, unchilor sau rudelor, societatea lor nu este: o 

formă de asociaţie liberă? 
390. Trecând apoi la dreptul robiei, vom cercela 

dacă un om poate, în mod legiuit, să se dea în .stăpâ- 
nirea altuia, fără nicio mărginire sau deosebire, îără 
niciun fel de condiţie. Ne vom înlreba, adică, dacă se 
poate lepăda de persoana sa, de vieaţa şi de raţiunea sa, 
de eul său şi de orice moralitate în faptele sale, cu alle 
vorbe dacă poate să moară înainte de a muri, când natura 
îl îndatorează să se păstreze. singur, când rațiunea şi 
conştiinţa sa îi poruncesc ce să facă și ce să nu facă. 

391. Dacă în actul de robie ar fi oarecari mărginiri 
sau deosebiri, vom cerceta dacă atunci actul nu este un 

- adevărat contract între doi contractanţi, cari mau pe alt- 
„cineva mai mare decât ci amândoi22). In acest caz ci 
rămân singuri judecători în privința condiţiilor contrac- 
tului şi deci slobozi — de o parte şi de alta — să-l strice 
oricând Sar socoti loviți în drepturile lor. 

392. Dacă, deci, un rob nu se poate da pe sine, fără 
mărginire, unui stăpân, cum se poate da un popor pe 
dea'niregul unui cap? Şi dacă robul rămâne judecător 
în privința păzirii contractului, cum să nu fie şi poporul 
judecător pentru păzirea contractului de către capul său? 

  

220) Dacă ar avea pe cineva, acela mar putea fi decât suve- 
rânul şi atunci dreptul robiei, întemeiat pe dreptul suveranităţii war 
fi principiul suveranităţii. (Nota autorului). Aci Rousseau vorbeşte 
contra monarhiei absolute. .
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„393. Siliţi să mergem înapoi astfel cu discuţiile noas- - 
tre şi luând seama că vorba popor are înţeles colectiv, 
vom căula dacă nu e nevoie de un contract mai vechiu, 
fie și pe tăcute, pentru a se forma această colectivitate. 

394. Dacă — înainte de a alege pe capul său — po- 
porul este un popor, cine l-a făcut? N'a fost nevoie de o 
invoială între indivizi? Această învoială, acest contract X 
social este deci temeiul oricării societăţi civile şi din felul. 
acestui contract vine felul societăţii alcătuite pe baza lui.. 

395. Vom căuta ce cuprinde acest contract, vom ve- 
dea dacă nu sar putea să-l exprimăm cam în felul ur- 
mător: „Fiecare dinire noi pune la olaltă averea, per- 
soana, vieaţa și toată pulerea sa sub porunca voinței ob- 
ștești, şi cârmuirea o avem toţi împreună, ca parie n2- 
deslipilă a unui singur întreg, - 

396. Dupăce am presupus aceasta, să definim ter- 
menii de cari avem nevoie. Vom observa că.în locul pers 
soanei particulare a fiecărui individ contractant, aciul a- 
cesta de asociație dă naștere unui corp morul şi colectiv, 
compus din atâția membri câte glasuri sunt în adunare. 
Această persoană ia, în deobşte, numele de corp poltic; 
iar membrii lui îi zic: stat, când este pasiv; suveran, când 
este activ; pulere, când îl compară cu alte corpuri ase- 
menea. Membrii adunării, cu toţii la un loc, se numese 

popor; iar în deosebi cetățeni, întrucât sunt membri ai 
cetății şi participă la suveranitate, sau supuși, întrucât se 
supun acestei suveranități. a 

397. Vom observa că acest act de asociaţie cuprinde 
o învoială reciprocă a totalității şi a indivizilor; că fiecare 

„. individ contractează aşa zicând cu sine. însuşi şi se găseşte 
legat în două feluri: odată ca membru al suveranității laţă 
de particulari şi altădată ca membtu al statului față de: 
suveranitate. - 

398. Vom mai observa că nimeni nu e ţinut să respecte 
îndatoririle pe cari le-a luat numai față de sine; de aceea 
desbaterea obştească prin care supușii pot fi siliţi să as- 
culte de autoritatea supremă, din cauza celor două rapor- 

14 .
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- turi despre cari am vorbit, 221) mu poate să silească pe stat 
față de sine însuşi. De aci 'se vede că nu e și 'nu .poate fi 
altă lege fundamentală propriu zisă, afară de pactul social. 
De aci nu urmează însă că „corpul politic” nu poate face 
legături cu altul, în unele privinţe; căci faţă de străinătate: 
cl se poartă ca o ființă simplă, ca un individ. - 

399. Cele două părți, adică fiecare particular şi to- 
talitatea lor, mau pe nimeni mai mare care să judece neîn- 
țelegerile- ce. sar putea ivi între ele. De aceea vom cerceta 

„dacă fiecare dintre ele rămâne stăpână să strice contractul, 
adică să renunţe la legăturile ce o privesc, când sar so- 
coti nedreptăţită. 

400. Ca să lămurim această cestiune, vom observa că 
autoritatea suverană poate lucra numai prin voințe gene- 
rale şi comune, deci actele ei pot avea numai scopuri ge- 
nerale şi comune. De aici urmează că un particular nu 

poate îi lovit. direct de către 'autoritatea suverană fără să 

iie loviți toţi, ceeace nu e'cu putinţă, fiindcă ar însemna că 
„Oamenii vor să-și facă rău lor înșiși. Astfel, contractul 
social m'are nevoie de alt garant de cât forţa publică fiindcă 
loviturile nu pot veni decât dela particulari şi prin a- 
ceasta ei nu se găsesc liberi 'de legătura ce au făcut, ci 
sunt pedepsiţi fiindcă au căutat-o. 

„* 401. Ca să judecăm temeinic în chestiuni de acest fel, 
să ne aducem aminte totdeauna că contractul social este 

ceva particular, căci poporul contractează cu sine însuşi, 
adică poporul în corp, ca suveran, cu particularii ca supuși. 
Aici stă tot mecanismul special al mașinei politice și 
numai prin aceasta devin legiuite, raționale şi neprimej- 
dioase nişte învoieli. cari, altfel, ar fi absurde, tiranice şi 

ar da naştere la cele mai groaznice abuzuri. 
402. Particularii sunt. supuşi numai autorităţii su- 

verane, iar autoritatea suverană este numai voinţa ge- 
nerală. Vom vedea, de aceea, că fiecare om, supunându-se 
autorităţii suverane, se supune sie-şi şi că sub regimul 
contractului social este mai liber decât sub regimul naturii. 

221) In $ precedent. | E MI ;
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403. Am comparat libertatea naturală cu libertatea 
civilă în privința persoanelor; acum să comparăm, în pri- 
vinţa averilor, dreptul de proprietate cu dreptul de suvera- 
nitate, domeniul particular cu domeniul superior 222). Dacă 
autorilaiea suverană se bazează pe dreptul de proprietate, 
ea trebue să-l respecte mai mult decât pe toate. Va fi, 
pentru ea, inviolabil şi sfânt, întrucât va fi socotit ca uni 
drept particular, individual. Indată însă ce va îi socotit 
comun tuturor cetățenilor, va fi supus voinței obşteşti și 
această voință poate să-l desființeze. De aceea suveranul 
(autoritatea suverană) n'are niciun drept să sa: atingă de 
averea unui particular sau a mai multora, dar poate pune 
mâna pe averea tuluror, cum Sa făcut în vremea lui 
Lycurg. Acest lucru a fost legal, pe când iertarea datoriilor 
de către Solon a fost un act nelegal23%3). 

222) Auw'orul întrebuinţează termenul: „domeniu eminent”, Am 
tracus cuvântul, dar trebue să-i expiicăm înţelesul. Nu e vorba aci 
de proprielulea stalu'ui, adică de acele pământuri, case, elc. cari 
aparţin statului prin cumpărări, moșteniri, etc., ci de un drept su- 
perior al slalu ui asupra proprielă'ilor particulare, drept nevăzut şi 
totdeauna ameninţător, cum îl califică marele jurist francez Planiol 
(Le grande Encyclopâdie). EL îşi are originea la Romani, căci la 
ci poporul socotea că are drept de stăpânire asupra ţărilor cucerite, 
iar particularii cari stăpâneau de fapt diferite case, moșii, etc. crau, 
socotiți că nu au proprietate deplină, ci numai posesiune şi usufruct 
(dreptul de folosință). In vremea lui' Ludovic XIV ideea aceasta, 
veche a ieşit la iveală, fiindcă venea în .sprijinul monarhiei absolute. 
Se vede că se vorbea încă de ea şi pe' vremea lui Rousseau, de aceea 
o pomeneşte. Azi ea este înlăturată în forma aceasta; dar a rămas 
ceva din ea în dreptul de expropriere pe care-l are statul față de 
particular; poate şi în dreplul de rechiziție. ! 

223) Solon, poet şi legislator al vechei Atene (639—559 în. de 
Hr.), având în mâna sa, după războaiele Atenei cu Megara, să 
vindeec starea de turburare în care se găsea patria sa, făcu o re- 
formă economică şi alta constituțională. Aci ne priveşte, cea dintâi, 
despre care pomeneşte Rousseau. Săracii, datori celor bogaţi, îşi 
vânduseră toată averea ca să plătească şi se vindeau ei ca sclavi. 
Solon, prin măsura zisă seisachtia, dete libertate celor ce se vânduse 
ca sclavi, şi iertă parte din datoriile celorlalţi. Accasia, zice Pousseau 
că a îost un act ne'egal, fiindcă statul a intervenit în relațiile dintre 
particulari.
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404. Dacă pe supuşi nu-i'poate sili decât voinţa gene- 
Tală, vom căuta cum se arată această voință, pe ce semne 
o poți cunoaște, ce este 'o lege și cari sunt adevăratele în- 
suşiri ale legii. Subiectul e cu totul nou: definiția legii 
rămâne de formulat 2 _ 

405. In momentul în care poporul consideră ca par- 
ticulari pe unu sau mai mulţi din membrii săi, poporul 
se împarte. Se formează între tot şi parte o legătură ca 
între două ființe deosebite: una este partea, alta este 
totul minus acea parte. Insă totul fără o parte nu e totul. 
Deci, câtă vreme există asemenea legătură, nu mai avem 
tot, ci două părți necgale. 
406. Din contră, când tot poporul hotărăşte ceva 

pentru tot poporul, se ia în seamă numai pe sine: 
se face atunci un raport între obiectul întreg considerat 
dintr'un punct de vedere și iarăşi obicclul întreg considerat 

. din alt punct de vedere; dar totul nu sufere nicio împăr- 
țire. Atunci obiectul pentru care sa hotărît seste general 
şi voinţa care hotărăşte «e. generală. Vom examina dacă 
poate fi şi vreun alt fel de act care să poată fi numit lege. 

407. Suveranul (autoritatea suverană) vorbeşte numai 
prin legi, iar legea nu poate urmări decât ceva -general 

care să privească deopotrivă pe toți membrii statului; 

de aci urmează că suveranul nu poate hotări nimic asupra 
unui lucru particular, Cu toate acestea este în interesul 
statului să se ia hotăriri şi pentru chestiuni particulare. 
Vom cerceta deci cum se poate face aceasta. 

* 408. Actele puterii suverane sunt acte de voinţă gene- 

224) Sallwurk zice că Rousseau afirmând că definiţia legii 
nu e încă formulată, se gândea la definiţia dată de: Hobhbes. E sigur 
însă că el avea dreptate, în parte şi în principiu, căci definiţia, 
caracterul .şi originea acestei noţiuni „lege” au dat naștere unor 
lungi discuţii, la cari au luat parte cei mai însemnați jurisconsulți. 
In Marea enciclopedie franceză citim: „Legile, sociale, civile sau 

politice, sunt regulele de purtare ale socielăţilor omeneşti, "determinând 
relațiunile dintre membrii lor”. Această definiție este - departe de 
a arăta caracterul şi. îusușirile unei legi şi de aceca observaţia lui 
Rousseau îşi află oarecare îndreptăţire.
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guvern pentru ca aceste legi să fie executate şi acestea, 
nu pot urmări decât ceva particular. Astfel actul prin care 
puterea suverană hotărăște că se va alege un cap este o 

rală, adică legi. După ele e nevoie de acte de forţă sau de 

lege; dar actul prin care se alege acest cap executându-se 
legea, este un. act de guvern. 

409. Iată deci a treia înfăţişare sub care poate fi 
privit poporul: ca magistrat sau executor al legii pe care 
a făcut-o ca suveran 235). 

410. Vom. examina dacă e cu putinţă ca poporul să 
se despoaie de dreptul suveranității sale pentru a-l da unei 
persoane sau mai multora; căci actul alegerii nu e lege, 
iar în acest act poporul nefiind suveran, nu vedem cum 
poate da un drept pe care nu-l are. a 

411. Esenţa suveranităţii stă în voința generală; de 
aceea nu se vede cum se poate constata dacă: o voință par- 

x 

ticulară va fi totdeauna la fel cu această voință generală. 
Ba mai mult e de crezut că va fi adesea contrarie, căci in- 
teresul particular tinde la preterenţe, iar. interesul public 
la egalitate. Când acest acord ar fi cu putință să se sta- 
bilească, ar fi deajuns să nu fie necesar şi indestructibil, 
pentru ca să nu rezulte de aci dreptul suveranităţii. - 

412. Vom căuta dacă, fără a se călca contractul social, 
capii poporului, orice nume ar purta, pot îi altceva, decât 
oficeri- ai poporului, cărora el. le porunceşte să execute 
legile; apoi dacă aceşti capi nu trebue să dea şi ei soco- 
teală de administraţia lor şi dacă nu sunt supuși și ei le- gilor pe cari au datoria să le execute | 

413. Dacă poporul nu-și poate înstreina dreptul său 
suveran, poate să-l încredinţeze cuiva pentru un timp oare- care? Dacă nu poate săi puie un stăpân, poate să-şi a- 

  

225) Nola autorului în 1761: Aceste chestiuni şi propoziţiuni sunt: mai toate exirase din „Coniraclul social“, care şi el este un .: extra: dintr'o lucrare mai mare pe care am început-o fără a-mi 
întreba puterile, şi pe care am părăsit-o de mult. Tratatul pe scurt 
ce am scos de acolo şi din care am dat aci un rezumat se va publica 
deosebit. (In realitate tipărirea scrierii de cara vorbeşte aci ' sa terminat mai“ nainte de a fi apărut „Emil”),
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leagă reprezentanţi? E o cestiune importantă care merită 
să fie desbătută. 

414. Dacă poporul nu poate să aibă nici stăpân nici 
„reprezentanți, vom icerceta cum îşi poale face singur 
legile; vom vedea dacă trebue să aibă legi multe, dacă tre- 
bue să le schimbe des, dacă e uşor ca un popor mare să 
fie singur legiuitorul său; 

415. dacă poporul roman nu era un popor mare; 
416. dacă e bine să existe popoare.mari. 
417. Din considerațiunile arătate urmează că se gă- 

seşte în stat un corp care să mijlocească între supuşi şi 
suveranitate. Acest corp, format din unu sau din mai 
mulți membri, are în sarcina sa administraţia publică, în- 
deplinirea “legilor, păstrarea libertăţii civile şi politice, 

418. Membrii acestui corp se numesc magistrați sau 
regi, adică oameni cari guvernează 226). Corpul întreg, 
socotindu-se oamenii cari îl alcătuesc, se chiamă principe, 
iar socotindu-se acţiunea sa, se numeşte guvern. 

419. Dacă considerăm acţiunea corpului întreg lu-. 
crând asupra lui însuşi, adică raportul între ol şi lot sau 
între puterea suverană şi stat, putem asemăna acest ra- 
port cu extremele unei proporţii continue, în care guvernul 
ar fi termenul mediu?27), Magistratul primeşte dela pu- 
terea suverană poruncile pe cari le dă poporului. Produsul, 
adică puterea lui, este de acelaşi grad ca produsul sau 
puterea cetăţenilor, cari sunt deoparte supuși, de alta su- 
verani. Dacă ai face vreo schimbare în oricare din cei 
trei termeni, proporţia Sar strica îndată. Dacă suveranul 
(puterea suverană) vrea să guverneze sau dacă principele. 

  

226) Cuvântul magistrat întrebuințat de Rousseau aici și în. 
următoarele paragrafe nu trebue confundat cu cel obișnuit astăzi la noi: 
magistrat = judecălor. Cuvântul nostru însemnează un om care face 
parte din organizarea puterii judecătoreşti, iar la Rousseau însem- 
nează: înalt funcţ onar. In Franţa preşedintele republicei se zice că 
e cel mai îna!t magislrat al statului. 

227) Dacă pe şeful statului îl nunum” a, guvernul b, poporut 
c, atunci proporția este: a:b=b:c sau b?=—a c şi întrucât a este 
și el în anumite împrejurări==c, avem b2=c?. (Nota lui Sallwirk).
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vrea să facă legi ori dacă supușii nu vor să asculte, re- 
gula 'se schimbă în neorânduială şi statul, distrugându-se 
cade în despotism sau în anarhic. 

420. Să zicem că statul este alcătuit din zece mii de 
cetăţeni. Puterea suverană poate să fie considerată numai 
în mod colectiv şi ca corp. Ca supus însă, fiecare parti= 
cular are existenţă individuală şi independentă. Astfel su- 
veranul sau puterea suverână este față de supus ca zeca 
mii față de unu, adică fiecare membru al statului are 
pentru sine numai a zecea mie parte din autoritatea su- 

_vwerană, iar el îi este supus întreg. Dacă poporul ar fi 

iormat din o sută de mii de oameni, starea supușilor nu 
Sar schimba şi fiecare poartă toată puterea legilor, pe când 
votul său, fiind a suta mie parte, are de zece ori -mai 
puţină influenţă în facerea lor. Astfel supusul, rămânând 
unu, raporiul puterii suverane se măreşte după numărul 

„<etăţenilor. De unde urmează: că, cu cât se mărieşte 
statul, cu atât libertatea se micşorează. 

421, Cu cât voinţele particulare se raportă mai puţin 
la voința generală, adică moravurile la legi, cu atât forța 
care întrână trebue să se mărească. De altă parte, mări- 
mea statului dă celor ce ţin puterea publică mai multe is- 
pite şi mijloace de abuz: cu cât guvernul are mai multă 
putere ca să reprime poporul, cu atât suveranul trebue 
la rândul său să aibă mai multă putere, ca să stăpânească 
guvernul. ” 

422. Din acest îndoit raport urmează că proporțiu- 
nea continuă între suveran, principe şi popor nu este 

idee arbitrară, ci este o urmare a naturii statului. Mai 
urmează încă ceva: una din extreme, adică poporul, fiind 
fisă, totdeauna când raţiunea dublă se măreşte sau se 
micșorează, şi raţiunea simplă se măreşte sau se micşo- 

rează la rândul său; aceasta nu se poate întâmpla decât 
dacă termenul de mijloc se schimbă şi el la fiecare dată. 
De aci am putea trage concluzia că nu există o constituţie 
de guvern unică şi absolută, ci trebue să fie atâtea feluri 
de guvern diferite în natură câte state diferite prin mă- 
rimea lor există,
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423. Dacă e adevărat că, cu cât poporul e mai nu; 
meros, cu atât se potrivesc mai puţin moravurile cu legile, 
vom cerceta dacă — prin analogie — nu se poate:zice că 
cu cât magistraţii sunt mai numeroşi cu atât guvernul e 
mai slab. | 

424. Ca să lămurim această cestiune, vom dislinge 
în persoana fiecărui magistrat trei voințe cu totul deo- 
sebite: 

întâi, voința proprie a individului, care caută fo- 
losul său particular; 

al doilea, voința comună a magistraților, care caută 
numai folosul principelui (ea. sar putea numi voinfa cor- 
pului, care e generală, raportând-o la guvern, şi particu- 

- lară raportând-o la statul din care face parte guvernul); 
al treilea, voinfa poporu ui sau voinţa suverană, care 

este generală și raportând-o la stat considerat ca tot şi 
raportând-o la guvern considerat ca parte din tot. 

| Intro legislaţie perfectă, voinţa individuală şi parti- 
culară trebue să fie aproape nulă, iar voinţa corpului care: 
formează guvernul, foarte subordonată; prin urmare vo- 
ința generală şi suverană este regula tuluror celorlalte. 
Din potrivă, după rânduiala naturii, aceste diferite vo- 
ințe: devin mai active pe măsură ce se concentrează. Vo-. 
ința „generală e totdeauna cea mai slabă, voința corpului: 
are al doilea rând, iar voinţa particulară este preferată. 
faţă de tot. Astfel fiecare este întâiu «el însuşi, apoi magisi- 
trai, în îine cetățean. E o gradaţiune direct opusă celei. 
pe care.o cere ordinea socială. 

425. Acestea fiind stabilile, vom presupune “că gu- 
vernul e în mâna unui singur om. Iată voinţa particulară 
şi voința corpuiui periect reunite şi prin urmare aceasta 
ajunsă la cel mai înalt grad de intensitate pe cafe-l poate 
avea. De acest grad atârnă întrebuinţarea forței, iar forţa : 
abso!ută a guvernului fiind toldeauna a poporului, nu va- 
riază nicidecum; de aci urmează că guvernul cel mai activ 
din toate este al unuia singur. 

426. Din potrivă, să unim guvernul cu autoritatea 
“supremă, să facem din suveran principe şi din toți cetă-
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țenii magistrați. Atunci voința corpului confundată cu 
voinţa generală, nu va avea mai multă activitate decât 
ea şi va lăsa voința particulară în toată puterea ei. Aslfel 
guvernul, cu aceeaşi forță absolută, va avea minimum 

de activitate. - | 
427. Aceste regule nu se pot tăgădui şi mai sunt și 

alte cuvinte cari le întăresc. Se vede, de cxemplu, că mar 

gistraţii sunt mai activi în corpul lor. decât este cetăţei; 
nul în al său, prin urmare voinţa particulară are «mai 
multă influență; — căci fiecare magistrat are mai toti 

deauna o anumită funcțiune de guvern, pe când fiecare 

cetățean, luat în parte, n'are nicio funcţiune de suvera- 

nitate. De altfel, cu cât se întinde statul, cu atât forţa sa 
reală se măreşte, de și nu se mărește în raport cu întin= 
derea. Statul însă rămânând acelaşi, oricât sar înmulţi 
magistraţii, guvernul nu dobândeşte o mai mare. forță 
reală, pentrucă este depozitarul forţei statului, pe care o 

“socotim totdauna egală. Astfel, prin pluralitatea aceasta, 
„activitatea guvernului se micşorează fără ca forța sa să 
se poată mări. 

428. Am găsit că guvernul se slăbeşte pe măsură. ce 
„magistraţii se înmulţesc şi că, cu cât.poporul e mai nu 
“-meros, cu atâta forța de înfrânare a guvernului trebue 
să se mărească. După aceasta trebue să conchidem că, 
raportul între magistrați şi guvern este invers față de cel 

dintre supuși și suveran; adică: cu cât se măreşte 'statul 
cu atât trebue să se restrângă guvernul, precum numărul 
capilor trebue să se micşoreze cu cât se mărește poporul. 

429. Pentru a fixa această deosebire de forme sub + 
nişte numiri mai-precise, vom observa în primul rând că, 
suveranul (puterea suverană) poate încredința depozitul 
guvernului poporului întreg sau măcar celei mai mare 
părți din popor, astfel ca să fie mai mulţi cetăţeni magis- 
trați decât cetățeni simpli particulari. Această formă de 
guvern se numește democrație. 

430. Sau iarăși puterea suverană poale da guvernul si 
în mâna unui număr restrâns, astfel ca să fie mai mulți
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cetățeni simpli particulari şi mai puțini magistrați. A- 
ceastă formă se numește aristocrație. . 

"431. In line, se poate concentra tot guvernul în mâna 
unui singur magistrat. Această a treia formă e cea mai 0- 
bişnuită şi se numește monarhie sau guvern regesc. 

432. Vom. observa că toate aceste forme — sau cel 
puțin cele două dintâi — au putinţa să varieze între 
niște hotare: spre:mai mult ori spre mai puţia. Demo- 
crația poate cuprinde poporul întreg sau se poate măr- 
gini din ce în ce până la jumătatea lui. Aristocraţia, Ja 
rândul ei, dela jumătatea poporului se poate .mărgini 
până la un cât de mic număr. Chiar regalitatea admite 
câteodată o împărțire: între tată şi fiu, între doi fraţi 
sau altfel. La Sparta au fost totdeauna doi regi; în im- 
periul roman sau văzut până la opt împărați deodată 
fără a se putea zice că imperiul era desfăcut în mai multe. 
Este un punct în care fiecare formă de guvern se con- fundă cu cea următoare şi — sub aceste trei numiri 
speciale — guvernul poate lua atâtea forme câţi cetăţeni 
are statul. 

133. Mai mult, Fiecare din aceste guverne poate, 
în unele privințe, să se împartă în diferite părți, admi- 
nistrându-se fiecare în altfel. Rezultă deci din aceste trei „forme, dacă se combină, o mulţime de forme mixte, îie- 
care putându-se înmulți prin toate formele simple.. 

434. S'a cercetat mult în toate vremile, care să fie 
cea mai bună formă de guvern; dar nu s'a ţinut seama 
că fiecare e cea mai bună în anume împrejurări şi cea 
mai rea în altele, In ce me privește, ținând socoteală că 
în deosebitele state numărul magistraţilor 2%) trebue să 
fie în raport cu al cetățenilor, vom zice că, în genere, 
guvernul democralic se potriveşte statelor mici, cel aristo- 
cratic celor mijlocii, cel monarhic celor mari. 

435. De acest fir ne vom sluji ca să ajungem a 

  

275) Prin „magistraţi” înţeleg pe magistraţii supremi sau capi 
ai naţiunilor, căci ceilalți sunt numai reprezentanţii lor într'o parte 
sau alta. (Nola autorului). -
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ne da seama despre datoriile şi drepturile cetăţenilor, a 
vedea dacă unele se pot despărți de celelalte, a înțelege 
ce este pairia, cari sunt însușirile ei şi cum poate cu- 
noaşte fiecare dacă are sau nu patrie.. 

436. După ce am socotit, astfel, fiecare fel de so- 
cietate civilă în ea însăşi, le vom compara între ele ca: 

să vedem diferitele lor soiuri de raporturi: unele fiind. 
mari, altele. fiind mici; unele puternice, altele slabe; unele 
atacând sau ofensând pe altele, luptându-se şi prăpă- 
dindu-se una pe alta; iar în această acţiune şi reacțiune 
necontenită nenorocindu-se şi pierind mai mulți oameni, 
decât dacă ar fi rămas în starea primitivă î în care şi-ar fi 
păstrat libertatea vieții sălbatice. Vom cerceta dacă s'a 
făcut prea mult sau prea puţin pentru întocmirea socială. 
Observând că indivizii sunt supuşi legilor şi oamenilor, 
iar socielățile păstrează între ele neatârnarea naturală, 
ne vom întreba dacă indivizii nu se găsesc supuşi relelor 

“ambelor stări229), fără să aibă foloasele lor sau dacă - 

mar fi 'mai bine să nu existe nicio societate organizată 
pe lume decât să existe mai multe. Nu cumva această 
slare mixtă se împărtășeşte din amândouă, fără să a- 
sigure nici pe una nici pe alta, per quem neutrum licet, 

nec lanquam ih bello paratum esse, nec lanquam în 
pace securum 23%)?.Nu cumva această asociaţie parţială şi 

nedesăvârşită produce tirania şi războiul? iar tirania şi 
războiul nu sunt cele mai mari nenorociri ale omenirii? 

437. Vom cerceta, -în sfârşit, îndreptările cari s'au 

încercat pentru. aceste neajunsuri, prin ligi şi confederaţii, 
cari lăsând pe fiecare stat stăpân la: .dânsul acasă, îl 
înarmează în afară împotriva oricui l-ar ataca pe ne- 
drept. Vom căuta cum se poate așeza o bună tovărăşie :pe 
principiul federațiunii, cum sar putea statornici trăinicia - 

229) Adică starea primitivă naturală de independenţă şi - starea 

de organizare socială burgheză, 

230) Din Seneca: De tranquilitate animi cap. |. Româueşte: 
prin ea: nu se permite nici una nici alla: nici a fi înarmatea în limp 
de războiu nici a fi sigur ca în limp de paue.
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ei, până unde se poate întinde dreptul confederației, fără a stânjeni dreptul suveranităţii. 
438. Abalele de Saint-Pierre 231) propusese o aso- 

ciație a tuturor stateloy Europei pentru a-se asigura 
între ele o pace veşnică. Se poate îndeplini această aso- 
ciație? Presupunând că sar stabili, sar putea să ţie? 
Aceste cercetări ne duc deadreptul la cestiunile de drept 

- publice cari pot să lumineze pe cele ale dreptului politic. 
439. In fine vom! aşeza adevăratele principii ale 

dreptului războiului şi vom cerceta pentru ce Grotius 
"şi ceilalți au dat principii false 232), | 

440. Nu maş mira nicidecum dacă, în mijlocul tu- - 
turor raţionamentelor noastre, tânărul meu, care are bun 
simţ, m'ar întrerupe şi mi-ar zice: „S'ar părea că alcătuim 
„Clădirea noastră cu lemne, mu cu oameni, aşa de bine 
„aşezăm fiecare bucată la locul ei”. — „E adevărat, dragul 
„meu; dar gândeşte-te că dreptul nu trebue să se plece 
„Pasiunilor omeneşti şi că era vorba să stabilim . întâi 
„adevăratele principii ale dreptului politic. Acum, după 
„ce am așezat temeliile, hai să cercetăm ce au clădit oa- 
„menii pe ele şi vei vedea frumoase lucruri” 

441. Atunci îi dau să citească pe „Lelemac”, şi mer- 
gem înainte. Căutăm fericitul Salent şi pe bunul Idomeneu, 
înţelepțit prin nenorociri. In drumul nostru găsim mulţi 
ca Prolesilas. şi nici unul ca Philocles. De asemenea dăm 
şi peste Adrast, regele Daunienilor 235). Dar să lăsăm pe 

    

231) Despre acest scriitor vezi nota dela $ 155, cartea 1 şi 
$ 146, cartea III. . 

232) Vezi mai nainte $ 376. | 
„233) Im acest $ sunt mai multe nume din vestita carte a luj 

Fenelon: Tel6maque. „Fericitul Salent” cra o veche cetate din Italia 
(în Calabria de azi), supusă de Romani la 266 în. de Hr. Originea 
acestei cetăţi — ca a tuturor celorlalte, de altfel — era amestecată 
cu diferite fapte legendare. Ca întemeietor se socotea Idomencu. F6- 
nelon povesteşte că Telemac a ajuns şi în această ţară și a găsit 
aci statul ideal ca organizare şi administraţie. Idomeneu, erou din 
mitologia greacă, cra rege în Creta și de acolo a fost silit să fugă 
şi astfel a ajuns în Italia: şi a întemeiat Salentul. Cea mai mare 
dintre nenorocirile la cari face aluzie Rousseau a fost accea că făgă- 

AL 3
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cititor să-și închipue călătoriile noastre sau să. le facă, 

în locul nostru, având pe „Telemac”, cu sine. Să nu-i 

suggerăm niște aplicaţiuni supărătoare pe cari autorul 

le înlătură sau le face fără voia sa. i 

442. De altfel, Emil nefiind rege şi cu nefiind zeu 234), 

nu ne supărăm. micidecum dacă nu putem imita pe Tele- 

“mac şi pe Mentor în binele pe care îl făceau oamenilor. 

Noi, mai bine ca oricine, ştim să stăm la locul nostru şi 

nu dorim. să-l părăsim. Ştim că toți oamenii au aceleaşi 

îndatoriri, că cine iubeşte binele din toată inima și îl 

face cu toată puterea sa, acela şi-a îndeplinit datoria, 

Ştim că Telemac şi Mentor sunt nişte închipuiri. Emil 

nu călătoreşte ca un om leneş şi face mai mult bine 

decât dacă ar fi prinţ. Dacă am îi regi, nam mai fi 

binefăcători; iar, dacă am fi regi şi binefăcători, um face, 

fără să ştim, o mie de rele adevărate pentru fiecare bine 

ce ni Sar părea nouă că-l facem. Dacă am îi regi şi 

înţelepţi, cel dintâi bine pe care am vrea să-l facem nouă 

înşine şi celorlalți, ar fi să abdicăm şi să devenim ce 

suntem acum. | | 

443. Am spus din ce pricină călătoriile în de obşte 

duise lui Neptun (zeul Mărilor) că-i va jertii pe cea dintâi persoană 

care-i va ieşi înainte şi dă peste fiul său. — Protesilas, unul dintre 

Grecii cari au luat parte la războiul Troiei şi a fost ucis de IIector, 

Aci vorbeşte Rousseau de el ca: personagiu din „„Telemac”: favorit 

al regelui: Idomeneu, pârăște acestuia pe Philocles, un om de o 

onestitate fără pereche; adică: se întâlnesc mulţi intriganţi pe lânsă. 

cei mari, — Adrasi, rege crud şi viclean, pe care-l ucide Telemace 

In ediția Furne se găseştz o notă în care se spune că inimicii lui 

Doaszzas: vand a-l face să piardă protecția lui Frederic, regele Pr 

sici (pe când locuia la Motiers) au îsştiiniat pe mareșalul Kcjt. 

cancelarul acestuia, că, prin Adrast, Rousseau a vrut să arate pe 

Regele Prusiei. Rousseau nu a negat aluziunea şi vorbeşte de ca 

în Confesiuni (II, 12). După ce publicase pe „Emil” şi fugise din 

Franţa, i se propusese să stea la Moliers în comitatul Neuchatels 

care ținea de Prusia. Ii era însă teamă de regele Frederic II, despre 

care vorbise de rău şi pe care-l zugrăvise sub numele lui Adrast. 

regele Dauienilor, în „Emil” (Ed. Lahure 1857, vol. 6, pag. 139). 

234) Am arătat că conducătorul lui Telemac era îusăşi zeiţa 

Minerva care luase chipul lui Mentor; 
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sunt fără îolos235). Dar pentru tinerime ele sunt şi mai 
nefolositoare, din -pricina chipului cum se fac. Guvernorii, 
dorind mai mult să petreacă ci decât să instruiască pe 
tineri, îi duc din oraş în oraş, din palat în palat, din 
club în club; iar dacă sunt învăţaţi şi scriitori, ţin pe 
tineri toată vremea prin biblioteci ori îi plimbă. pe la 
anticari 236), îi pun să răscolească. monumentele vechi, să 
transcrie vechi inscripții. In fiecare țară ei se ocupă 
de alte vremuri 237), nu de cele în cari trăiesc, ca şi cum 
sar iocupa de altă ţară. Astfel, străbat Europa cu. mari 

„cheltuieli şi, după ce şi-au trecut vremea cu nimicuri 
ori s'au plictisit, se înapoiază fără să fi văzut nimie din 
câte puteau să-i intereseze, fără: să fi învățat nimic din 
câte puteau să le fie folositoare. 

444. Capitalele tuturor ţărilor se aseamănă: aci na- 
țiile se amestecă şi moravurile se confundă între ele. 
Nu în ele poţi: studia popoarele. Parisul: şi Londra suni, 
pentru mine, același oraș. Locuitorii lor se deosebesc prin 
câteva prejudecăţi, dar au tot atâtea Şi unii și ceilalţi, 
iar maximele lor de purtare sunt aceleaşi. Se ştie co 
fel de oameni se adună la curțile regeşti. Se ştie ce fel 
de moravuri produc oriunde grămădirea locuitorilor şi 
inegalitatea averilor. Dacă-mi vorbeşti de un oraş de două 
Sute de mii de oameni, ştiu din nainte cum se trăieşte 
acolo. Ce aş învăţa ducându-mă, nu plătește osteneala 
ce aș lua ca să mă duc acolo. | 

445. Spiritul particular şi moravurile unei liaţiuni 

  

235) Vezi $ 365 din Cartea vV. 
236) Cei ce au sau cei ce studiază rămăşiţe ale trecutului (obiecte. monumenie, monete, etc.). Cuvântul are, în limba curenlă de azi un alt înțeles (negustor de căsți vechi), dar la Grigore Alexandrescu (1812—1885) găsim un vers unde cuvântul are înţelesul de aci: .. 

Şi precum anticarul, de patima-i cuprins, 
Culege vechea aramă ce nu mai are curs... 

Asemenea putem cita și pe Odobescu (Istoria arheologiei) care îl întrebuințează cu acelaşi înţeles. A 
237) Şi nu de aceea în care se găsesc, pe care însă nu o cunosc pentrucă ei nu întreabă de prezent, ci de trecut, de antichităţi şi altele la fel. (Nota lui Sallwirk).
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trebue să le studiezi în provinciile depărtate, unde e 

mâi puţină mişcare şi mai puţin comerţ, unde vin puţină 

străini, de unde locuitorii pleacă mai rar şi mai rar îşi 

schimbă averea şi situaţiunea. Vezi, în treacăt, capitala; 

dar du-te mai departe de observă ţara. Francezii nu sunt 

la Paris, ci în Touraine %5); Englezii: sunt mai Englezi 

în Mercie 239) decât la Londra; Spaniolii mai Spanioli în 

-Galice 240) decât la Madrid. Numai la depărtări mari po- 

porul are caracterul său și se înfăţişează fără amestecălură, 

Acolo se simt mai bine efectele bune sau rele ale dia 

guvern, precum la sfârşitul razei mai mari măsura arcelor 

este mai exactă. 

446. Raporturile necesare între moravuri şi guver- 

ământ au fost foarte bine expuse în cartea „Spiritul 

legilor” 2%), de accea nai decât să te slujeşti de această 

scriere ca să le studiezi. Sunt însă două regule uşoare şi 

simple după cari poţi judeca bunătatea relativă: a guver- 

  

_melor. Una e poporaţia. In țara care se depopulează, 

statul merge spre ruină, iar țara în care locuitorii se în- 

_ mulţesc, chiar dacă ar fi cea mai săracă, este de sigur cea 

mai bine guvernată 212). | 

447. Trebue însă această creştere a poporaţiunii să 

vie în mod firesc dela guvern şi dela moravuri, căci 

dacă sar produce prin colonizări sau prin împrejurări 

întâmplătoare și trecătoare, ar dovedi, prin remediu, 

tocmai răul. Când August făcu legea împotriva celiba- 

tului, aceasta arăta decăderea imperiului roman. Trebue ca 

guvernul, fiind bun, să îndemne pe cetăţeni a se căsători; 

  

238) Touruine: provincie din centrul Francici cu capitala Tours: 

formează departamentul Indre-et-Loire. - 

239) Provincie a Angliei (în centru). 

240) Galice, provincie a Spaniei, în nord-vestul Peninsulei, la nordul 

Portugaliei. - . 

241) E vorba de scrierea lui Montesquieu (vezi mai înainte $ 317) 

intitulată «Spiritul legilor», (L'esprit des 10is), care pune la început chiar 

definiţia următoare : «Legile, în înţelesul cel mai larg, sunt raporturile rece- 

sare cari derivă din natura lucrurilor: divinitatea are legile ei, lumea mate- 

Ș rială ca şi cea intelectuală, animalele ca și omul». 

242) Nota autorului: Cunosc o singură excepţie la această regulă: 

China. , m
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iar nu să-i silească prin legi. N'are importanţă ceeace 
se face prin forță, căci legea care se împotriveşște des- 
vollării firești se calcă cu iscusință şi în curând i se ză- 
dărnicește -scopul; din polrivă, e de mai mare însemnătate 
ceeace se face prin înrâurirea moravurilor şi prin îndru- 
marea nesilită dată de guvern, căci numai aceste mijloace 
au urmări statornice. Politica bunului abate. de Saint 
Pierre căula totdeauna o doctorie pentru ficcare boală în 
parte, în loc să caute izvorul lor comun şi să vadă că 
nu se pot vindeca decât toate odată. Nu foloseşti nimic 
dacă îngrijeşti deosebit fiecare ulcer al unui bolnav, şi 
irebue să cureţi sângele lui: în întregime, căci el le pri- 
cinueşte pe toate. Se zice că în Anglia s'au instituit premii 
peniru agricultură; mam nevoie să mai ştiu altceva penlru 
ca să îiu sigur că acolo agricultura nu va străluci multă 
vreme. | 

„5448. AL doilea semn că guvernul Şi legile sunt bune 
peniru un popor sc vede tot în populaţiune, dar alifel: - 
în împărțirea ei, nu în număr. Două state deopolrivă în 
înlindere şi în numărul locuitorilor: pot să fie foarte 
nepotrivite în forță.. Cel mai puternic dintre ele va fi tot- 
deauna acela care va avea locuilorii răspândiţi în mod 
mai egal pe tot pământul lui. Cel care are mai puţine 
orașe mari, deci străluceşte mai puţin,- va birui totdea- 
una pe celălalt2%3), Oraşele mari istovese Statul şi-l fac 
să fie slab. Bogăția produsă de ele este o bogăţie numai 
văzută şi amăgitoare; mulţi bani şi puţine roade. Se zice 
că oraşul Paris  preţuește, pentru regele Franciei cât 
o provincie. Eu cred că-l costă cât mai multe. In destule 
privințe provinciile hrănesc Parisul şi mare parte din 
veniturile lor se varsă în acest oraş şi rămân acolo, fără 
să se întoarcă vreodată nici poporului nici regelui. Nu-mi 
pot închipui cum, în veacul nostru de calculatori 244), 
nu se găseşte nici unul care să vază că Franţa ar fi mult 

  

243; Opinie exagerată şi care nu se poate susţinea cu destule 
dovezi N 

214) Adică oameni cari fac bine socotelile. E zis în ironie,
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mai puternică dacă ar dispărea Parisul. O poporaţie rău 
împărțită nu numai că nu e folositoare pentru un Stat, 

dar e mai păgubitoare decât însăși depopularea, căci de- 
popularea dă un produs nul, pe când consumaţiunea 
rău înțeleasă dă 'un produs negativ. Când aud pe un 
Francez şi pe un Englez, mândri de mărimea capitalelor 
lor, discutând între ei dacă Parisul sau Londra are mai 
mulţi locuitori, pentru mine e ca şi când ar discuta care 
din cele două popoare are onoarea de a fi mai rău 
guvernat. 

449. Studiaţi_ poporul afară” dir-orașe, căci numai 
aşa îl veţi cunoaște Bine. Nu însemnează nimic să cu- 
noşii forma aparentă a unui guvern, sulemcnită de a- 

 pafatul administrativ şi de vorbirea specială a celor ce 
administrează, dacă nu poţi studia natura acestui gu- 

vern prin efectele pe cari le produce asupra poporului 
şi în toate treptele administraţiei. Deosebirea între formă 
şi fond se imparte, oarecum, între toate aceste trepte şi 

numai cunoscându-le pe toate, poţi să cunoşti această de- 
oscbire. In cutare ţară începi a simţi spiritul ministerului 
după uncltirile subdelegaţilor 245); în alta trebue să vezi 
cum se aleg membrii parlamentului ca să judeci dacă 
națiunea aceea e în adevăr liberă; în orice ţară, cine a 
văzul numai oraşele nu poate cunoaște felul guvernării; 

căci nu e niciodată același spirit administrativ în sat ca 
în oraş. Şi tocmai satul este ţara, căci poporul dela ţară: 
formează națiunea o 

450. Studiind diferitele popoare în provinciile lor - 
depărtate şi în simplitatea spiritului lor originar, dobân- 
dim o cunoştinţă - generală foarte favorabilă  epigrafu- 

„lui meu 218), și liniștitoare pentru sufletul -omenesc. "Toate 

245) Adică uneltirile funcţionarilor mai mici. , 
216; Epigraf sau molto se numesc cuvintele scrise la înce- 

putul unei cărți sau al unui capitol. Epigratul cărții „Emil” este: 
Sanabilibus aegrotamus malis; ipsaque nos in rectum genilos natura, 

„si emendari velimus, juvat. (Seneca, De ira, II, 13). Pe momânește: 
suferim de boale cari se pot vindeca şi chiar natura, care; ne-a creat 

spre bine, ne ajută, dacă vrem să ne îndreptăra.
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națiunile observate în felul acesta, se văd că preţuese 
mult mai mult. Cu cât ele se apropie de natură, cu atâta 
e mai multă bunătate în caracterul lor. Numai când se 
închid în orașe, numai schimbându-se prin cultură, se 
strică şi prefac în viţiuri plăcute şi primejdioase câteva. 
defecte cari erau grosolane, iar nu răufăcătoare. 

451. Din această observaţie rezultă un nou folos 
pentru chipul de a călători.propus de mine, căci tinerii: 
locuind puţin în orașele mari, unde domneşte o groaznică 
corupțiune, sunt mai puţin în primejdie să cadă în mre- 
jile «ei şi: păstrează, printre oameni mai simpli şi societăți 
mai puțin numeroase, un gust mai sănătos și moravuri: 
mai curate. In ce: priveşte pe Emil, pentru el nu e nici 
o teamă de asemenea corupţiune, are tot ce-i trebue'ca 
să se păzească. Din toate măsurile de pază ce am luat 
peniru aceasta, pun temeiu mai ales pe dragostea ce 
poarlă în sufletul său. 

452. Nu se ştie înrâurirea adevăratului amor asupra 
înclinărilor tinerilor, căci acei cari îi conduc nu-şi dau. 
seama de aceasta şi-i depărtează de asemenea lucru. Cu 
toate acestea un tânăr trebue sau să iubească sau să fie 
desirânat. E uşor să impui prin aparenţe. Mi se citează 
o mie de tineri, cari — se zice — trăesc neprihăniţi, fără; 
a iubi; dar să mi se citeze un singur om, un om deplin, 
care să spună că și-a petrecut tinerețea în acest fel şi 
care să fie de bună credinţă. In toate virtuțile, în toate: 
îndatoririle se caută numai aparențele; eu caut realitatea 
şi pentru a o găsi, tare m'aş mira să fie alte mijloace decât 
cele propuse de mine — sau mă înşel cu desăvârşire. 

453. Ideea de a face pe Emil să se îndrăgostească 
înainte de a pleca în călătorie ma fost niiscocită de mine. 
Iată ce împrejurare mi-a suggerat-o. 

454. Eram la Veneţia în vizită la guvernorul unui 
tânăr Englez. Era iarnă. Ședeam. în jurul focului. I se 
aduc guvernorului scrisorile dela poştă. Le citeşte şi apoi 
reciteşte 'una cu glas tare elevului său. Era pe englezeşte: 
şi mam înțeles nimic. Am văzut, însă, în cursul citirii, 
că tânărul îşi rupe mânecuțele, nişte mânecuţe frumoase
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de dantelă247), şi le aruncă în foc binişor una după 
alta, căutând să nu fie observat. Mirat de aceasta, îi pri- 
vesc figura şi cred că zăresc o emoțiune. Semnele exte- 
rioare ale pasiunilor însă, deşi sunt asemănătoare la toți 
oamenii, au deosebiri dela o nație la alta cari te fac să 

te înşeli câteodată. Precum au .vorbiri deosebite prin gura 

lor, asemenea au şi prin figură. Aştept să termine citirea 
şi arăt guvernorului că elevul lui are pumnii goi şi că îi 

ascunde cât poate. Il întreb dacă pot şti ce înseamnă 
aceasta. 7 

455. Guvernorul, văzând ce se petrecuse, începu să 

râdă, îmbrăţişă pe elev cu mulțumire şi, după ce-i ceru 
voie, îmi dete explicaţia cerută de mine. 

456. Mânecuţele, îmi zise, pe cari le-a rupt d. John, 
sunt un dar pe care o doamnă din acest oraș i l-a făcut 

„acum câtva timp. Trebue să ştii că d. John e logodit în 
țara sa cu o domnişoară pe care o iubeşte foarte mult 
şi care e vrednică şi de mai multă dragoşte. Scrisoarea 
este dela. mama domnişoarei. şi am să-ți traduc pasajul 
care a dat naştere scenei la cane ai fost martor. 

457. „Lucy nu mai lasă mânecuţele lordului John, 
"Miss2:?) Betty Roldham a stat la noi ieri după amiază 
„Şi a vrut cu orice preț să-i lucreze puţin și ea. Lucy sa 

„sculat azi mai devreme de cât de obiceiu- şi, cercetând 
„pricina, am găsit-o desfăcând tot ce lucrase ieri Miss 
„Betiy. Nu vrea ea ca darul ce pregăteşte să aibă măcar 
„un punct făcut de altă mână”. 

458. D. John ieşi puţin din odaie ca să-și uia alte 
amânecuţe și atunci zisci guvernorului: „Ai "un elev cu o 

_osfire minunată. Dar te rog să-mi spui adevărat dacă 
scrisoarea nu era înadins ticluită. Nu cumva este un p 

„Mneşteșug al d-tale în potriva doamnei care i-a dat mâ- 
„mecuţele?”. — „Nu, îmi răspunse; este tocmai aşa. In 

  

217) Pe atunci bărbaţii bogaţi purtau costume foarte luxoase 
şi complicate.. Intre alte detalii, erau şi mânecuțele de dantelă 'la 
mâneci. . 

248) Cuvânt englezesc; însemnează: domnișoară.
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„îngrijirile ce i-am dat nu am pus atâta artă, ci numai 
„simplicitate şi stăruinţă, şi Dumnezeu mi-a binecuvântat 
munca”, 

459. Am ţinut minte întâmplarea cu acest tânăr: în 
capul unui visător ca mine2) trebuia să producă cova. 

460. Dar e vremea să sfârşim. Să aducem pe lord 
John lângă miss Lucy, adică pe Emil lângă Sotia. Cu o. 
inimă nu mai puţin iubitoare. decât înaintea plecării. Emil 
i-aduce 'un spirit mai luminat şi se întoarce în ţara sa 
după ce a cunoscut toate viţiile guvernelor şi toate vir- 
tuţile popoarelor. Am avut grijă să cunoască de aproape 
un om de merit din fiecare naţiune și chiar să facă cu 
dânsul o legătură de găzduire, ca în vechime 250). Aș fi 
mulțumit să-și cultive aceste cunoştinţe prin scrisori. In- 
(âi, poate îi de folos şi e totdeauna plăcut să ai cores- 
pondență cu ţări depărtate; apoi e o înțeleaptă măsură 
ca să te păzești de stăpânirea prejudecăţilor naţionale, 
cari, încet încet în cursul vieţii, ajung, mai curând sau 
mai târziu, să ne influenţeze. Nimic nu se mai .potrivit, 
penlru a înlătura această influenţă, decât legăturile fără 
interes cu oameni înţelepţi şi cinstiţi cari nu au aceleaşi 

"prejudecăţi sau combat ale noastre prin ale lor și ne dau 
astlel mijlocul să le punem necontenit faţă în faţă unele 
cu altele și să ne ferim de toate31). Nu e tot una dacă 
avem legăluri cu streinii când vin la noi sau când sunt! 
la ei acasă. In primul caz, ei simt oarecare îndatorire 
peniru șâra în care trăiesc şi mu spun totdeauna tot ce, 
gândesc sau chiar au în adevăr o părere foarte bună” 

249) Ne amintim că despre opera „Emil” sa spus că e o 
carte de vise; iar autorul a fost numit visător. Probabil că aceleași 
aprecieri se făcuse și despre alte scrieri ale lui și despre dânsul și 
de aceea zice: el aci cuvintele acestea. 

250) Dreptul pe care-l avea un prieten să tragă în gazdă la 
altul când irecea prin orașul sau satul unde locuia acela. 

251) Sa văzut în tot cursul acestei scrieri că, de câte ori a 
avut prilejul, a vorbii contra prejudecăţilor pe cari le consideră ca 
pricinile stricăciunii societăţii.
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câtă vreme se află într'insă; sosind însă acasă, mai -lasă. 
câte ceva și ajung să fic drepţi. Mi-ar părea foarte bine 
ca străinul pe care-l întreb, să îi văzut ţara mea, dar nu-i. 
voiu cere părerea decât în ţara lui. 

P



461. După ce am întrebuințat aproape doi ani stră- 
bătând” câteva din statele mari ale Europei şi multe din 
cele mici; după ce am învăţat cele două sau trei limbi de 
căpetenie; după ce am văzut tot ce este mai interesant, 
fie cu privire la ştiinţele naturale, fie cu privire la guver= 
nământ, la arte sau la oameni, Emil, prăpădit de nerăb- 
dare, îmi dă de ştire că termenul se apropie. Atunci îi 
zic: „Ei bine, dragul meu, îți amintești despre scopul de 
„căpetenie "al călătoriilor noastre. Ai văzut, ai observat. 
„Care e rezultalul observaţiilor tale? Cum te hotărăşti ?”, 
Dacă metoda mea n'a dat greş, îmi va răspunde cam așa: 

462. „Cummă hotărăsc? Să rămân cum mai învăţat 
„Să fiu şi să miâdaog de bunăvoie nici o nouă legătură 
„pe lângă cele pe cari mi le-au impus natura Şi legile. E- 
„xaminând opera oamenilor în instituţiile lor, văd că, cu 
„cât au voit să fie mai independenţi, cu atât s'au robit mai 
„mult şi că-și prăpădesc şi libertatea câtă le mai rămâne, 
„în lupta de a şi-o asigura. Ca să mu se lase târâţi da 
„Cursul lucrurilor, îşi creează o mie de legături felurite; 
„apoi îndată ce voiesc'să facă un pas văd că nu pot şi 
„se miră că sunt ţinuţi pe loc de toate lucrurile. Mi se 
„pare că pentru a îi liber n'ai nimic de făcut; e destul să 
„nu voiești a-ți pierde libertatea. D-ta, iubite al meu în 
»Văţător, mai făcut liber, învățându-mă să mă supun 
„Mecesităţii. Să vie când va voi: las să mă târască fără 
„Silă şi, fiindcă nu vreau să mă împotrivesc, nu mă ley 
„de nimic care să mă oprească. Am căutat în călătoriile 
„Noastre un loc unde să pot fi cu totul al meu. Dar, fiind 
„Printre oameni, e vreun loc unde să mu atârni de pasiu= 

>



  

471 _ | Cartea V- 

„nile lor? Examinând bine toate lucrurile, am găsit că: 
„însăși dorința mea este contradictorie 22), căci, chiar 
„de m'aş fi legat de mimic, tot aș ţinea la pământul pe care. 
„m'am așezat. Vieaţa mea ar fi legată de acest pământ, 
„ca vieața driadelor de copacii lor253). Am găsit că stă-.- 
„Dânire şi libertate sunt două cuvinte ce nu pot sta îm-- 
„preună şi că dacă vreau să fiu stăpân pe o colibă nu 
„mai pot fi stăpân pe mine însumi. Foc erat in volis vIgri 
„non ila magnus 254). 

463. „Mi-aduc aminte că pricina cercetărilor ce-am. 
„intreprins a fost averea mea. Imi dovedeai foarte bine 
„că nu pot, în acelaşi timp, să-mi păstrez şi bogăţia şi 
„libertatea. Când voiai însă ca, în același timp, să fiu şi 
„liber şi fără trebuinţe, voiai două lucruri cari nu puteau 
„sta împreună; căci, dacă aş putea scăpa să nu mai îiu 
„legat de oameni, aş fi neapărat legat de natură. Ce voiu. 
„face deci cu averea pe care mi-au lăsat-o părinții mei? 
„Voiu căuta întâi să nu fiu legat de ca sau să-mi fie legă- 
ptiurile cât se poate mai slabe, astfel ca, şi dacă o păstrez. 
„Şi dacă o pierz, să nu mă târască şi pe mine. Nu mă voiu, 
„chinui nicidecum so păstrez, ci voiu rămânea hotărît în 
„locul meu. Bogat sau sărac, voiu fi liber. Și voiu îi liber" 
„nu numai în cutare ţară, în cutare ținut, ci oriunde pe pă- 
„mânt. Lanţurile opiniei publice sunt rupte pentru mine, 
„Şi cunosc numai pe ale necesităţii. Mam deprins să le: 
„port dela naştere și le voiu purta până la moarte, căci 
„sunt om. Și de ce nu le-aş-purtă, fiind liber, dacă ar: 
„trebui să le port şi fiind rob? ba atunci aş :aveâă pe 
„deasupra şi lanţurile robiei. “ 

464. „Ce-mi pasă de condiţia mea pe pământ? Ce-mi 

  

252) Contradictorii se numesc. două noţiuni sau propoziţiuni” 
când. se găsesc între ele în aşa raport încât dacă una e adievărată. 
a doua trebue să fie falsă și viceversa: Juritor şi nemurilor; acum: 
plouă și acuin nu plouă; viu și mort. 

___253) Driadele ergu nişte zeități ale pădurilor (la Grecii cei. 
vechi). ” . 

| 254) Vers din Horaţiu, Satire Cartea II, sat. 6, vers. 1. Pe 
românește: Aceasta mi-era dorinţa: un peticel de pământ la fară.
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„pasă unde mă găsesc? Oriunde sunt oameni, mă aflu 
„între fraţii mei; oriunde nu sunt, mă aflu la mine acasă. 
„Câtă vreme voiu putea să rămân meatârnat şi bogat, 
„a avere ca să trăiesc şi voiu trăi; când însă averea mă 
„va subjuga, o voiu părăsi fără nicio greutate, -căci am 
„brațe ca să muncesc și voiu trăi. Dacă-mi vor lipsi şi 
„braţele, voiu trăi. dacă-mi vor da oamenii de mâncare; 
„Yoiu muri, dacă mă vor părăsi. Voiu muri şi dacă nu 
„mă vor părăsi, căci moartea nu e una din suferinţele | 
„sărăciei, ci o lege a naturii”. Nu mi-e frică de moarte, 
„ori în ce moment ar veni, pentrucă nu mă va prinde 
„niciodată făcând pregătiri pentru a trăi; nu mă va opri 
„Miciodată de a fi trăit 255). | | 

465. „Tată 256), iată hotărârea mea. Dacă aş fi fără 
„pasiuni, aş fi — în starea mea de om — neatârnat ca 
„însuşi Dumnezeu, căci vosse numai ce este şi de accea 
„DU voiu avea niciodată să lupt în potriva soartei. Am 
„Şi cu o legătură, numai una, Singura pe care o voiu păstra 
„vreodată şi pot să mă laud pentru aceasta. Vino deci; 
„dă-mi pe Sofia şi sunt liber!” ” 

466. — „Dragul meu Emil, sunt foarte mulţumit auzind 
„din gura ta cuvinte de om adevărat Şi văzând în sutletul 
„tău sentimente cu adevărat omeneşti. Desinteresarea a- 
„Ceasta fără holar, la vârsta ta, îmi place. Când vei avea 
„Copii, se va mai micşora şi vei fi atunci tocmai cum lre- 
„bue să fie un bun părinte de familie Şi un om cuminte, 
„Inainte de a pleca, ştiam care va fi efectul călătoriilor 
„tale. Ştiam că, privind de aproape instituţiile publice, 
„Mu le vei da încrederea pe care m'o merită. Sub paza 
„legilor, alergi zadarnic după libertate. Legi? Unde sunt 
„legi? Unde sunt ele respectate? Ai văzut pretutindeni 
„domnind sub numele acesta numai interesul particular 
„Și pasiunile omenești. Dar legile veşnice ale naturii şi 

  

255) De mai multe ori în luerarea de faţă Rousseau a afirmat 
«această idee: că, după principiile educației sale, omul profită de vicaţă. 

„oricât de puţin ar trăi. Vezi $ 32 din cartea I; 26 și urm. cartea II. 
256) Ii zice fală fiindcă guvernorul ține locul părintelui
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„ale ordinei naturale există. Pentru înțelept, acestea în- 
„locuesc legile pozitive 251): conştiinţa -şi rațiunea i, le-au 
„Scris în fundul inimii. Supunându-te: lor, vei fi liber: rob 
„este numai acela care face rău, cici face totdeauna iără 
„voia lui. „Libertatea nu se găseşte în nicio formă de: 
„guvern, ci este îi sutletulromuliii Tiber, care o duce peste 
„tot cu sine. Omul de nimic duce cu sine sclavia. Unul va, 
„ii rob la Geneva, altul liber la Paris 258), 

467. „Dacă ţi-aş vorbi despre datoriile cetățeanului, 
„mai întreba poate unde îți este patria şi ai socoti că. 
„mai învins. Cu toate acestea, te-ai înșela, dragul meu. 
„Cine n'are o patrie, are cel puţin o ţară. E totdeauna un 
„guvern şi niște umbre de pravili, sub a căror oblăduire- „omul .poate trăi liniştit. Se poate ca contractul social să 
„nu fie nicidecum respectat; nu-ți pasă, dacă inleresul 
„Particular te apără cum ar fi făcut-o voința obştească 
„dacă violența publică te păzeşte de violența particulară, 
„dacă rău! ce vezi întâmplându-se te face să iubeşti binele: „Şi dacă instituţiile singure te fac să cunoști şi să urăşti „Propriile lor nedreptăţi. Dragă Emil, care este omul de 
„bine care să nu datorească nimic țării sale? Oricare ar „li ea, el îi datoreşte ce este mai prețios în om: moralitatea 
„faptelor şi iubirea virtuţii. Dacă sar fi născut în tundul „unei păduri, ar fi trăit mai fericit şi mai liber; dar, „meavând nevoie de luptă pentru a-şi mulțumi porni 
„Tie %9), ar fi fost bun fără merit, n'ar fi avut virtute; 
„pe când acum 26) ştie să fie virtuos, împolriva pasiunilor „Sae. Văzând măcar aparența ordinei, ajunge so cu- „mMoască și s'o iubească. Binele public, care pentru alţii 
este numai un pretext, pentru el este un motiv real. Se „Xleprinde a se lupta cu sineşi, a se învinge, a-şi jertti „interesul personal pentru interesul obştesc. Nu e ade- 

  

257) Legi pozitive: cele făcute de un lepislator, 
258) Zice aşa, vrând. să înţeleagă că în Geneva organizarea statului este liberală, iar la Paris aulocralică, despolică. 

» 259) După Rousseau, pornirile fireşti ale omu:ui sunt bune. 
260) Acum, “când, adică, irăieşte în mijlocul societăţii. 

E)
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„vărat că din legi nu trage niciun folos: ele îi dau tăria 
-„Suiletească de a “fi drept, chiar în mijlocul celor răi. 
„Nu e adevărat că ele nu l-au făcut slobod: l-au învăţat 
„Să domnească asupra lui însuși. ! 

468. „Să nu zici deci că nu-ţi pasă unde eşti. Iți pasă 
„Să fii acolo iunde-ți poți îndeplini îndatoririle. Una 
„din aceste: îndatoriri, este să-ți iubeşti locul naşterii.: 
„Compatrioţii tăi te-au apărât pe când-erai” copil -ajun— 
„gând bărbat, trebue să-i iubeşti. Trebue să trăieşti în 
mijlocul lor sau măcar în locul în care le-ai putea fi 
folositor, în marginea puterilor tale, şi de unde ei să 
„Ştie să te ia, dacă au vreodată nevoie de tine. Sunt îm; 
„Prejurări în cari un om poate fi mai folositor concetă- 
„țenilor săi trăind afară din țară decât dacă ar trăi între 
„Ci. Atunci trebue să asculte numai de patriotismul lui 
„Şi să sufere exilul fără a murmura; căci acest exil însuşi 
„este una din îndatoririle sale. Dar ție, dragă Emil, nu 
ți se cere nicidecum o asemenea dureroasă jertfă; tu nu . 
-„ți-ai luat trista datorie să spui oamenilor adevărul 261); 
-„de aceea du-te de trăieşte în mijlocul lor, caută prietenia 
„lor şi fii prietenul lor, binetăcătorul, modelul lor. Pilda 
„ta va sluji mai mult decât toate cărţile noastre şi, vă- 
„zându-te că faci binele, se vor simţi impresionați mai 
„Mult decât de toate zadarnicele noastre discursuri 262), 

469. „Pentru aceasta nu te sfătuesc să trăieşti în 
vreun oraş mare. Dimpotrivă, una din pildele pe: cari 
„cei buni trebue so dea celorlalți, este pilda_vieţii pa- 
miriarhale şi câmpenești, vieaţa _dintâi—a” Omului, vieaţa 
„cea mai paşnică, mai firească şi mai dulce pentru cine 
„mare inima stricată. Ferice, dragul meu, de țara în care 

  

261) Prin aceste cuvinte Rousseau se gândeşte la sine. -Sa- 
-cotește că în. scrierile sale, a căutat să spună totdeauna adevărul 
“şi de aceea a pătimit multe. Astiel, a spune adevărul e o datorie 
„dristă, | : 

262) Im prefața la Narcisse (17, 53) Rousseau afirmă că, 
„pentru societatea coruptă actuală, ştiinţele şi artele au cel. puţin 
„meritul de a acoperi păcatele, Omul care se întoarce în sânul naturii 

» Avare nevoie de ele. (Nota lui Sallwărk). * 
2
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„ai nevoie să cauţi pacea într'un pustiu! Dar unde cste „această țară? Un om binefăcător cu greu îşi îndeplinește * „Pornirea sufletească în mijlocul unui oraş, căci devo- „tamentul său găseşte numai intriganți sau înşelători. Pri- „mircea ce se face aci trândavilor cari vin să-şi încerce „norocul aduce pustiirea satelor, când, tocmai din potrivă, „Pe acestea ar trebui să le împoporezi în paguba oraşelor. „Toţi câţi se 'relrag din societăţile numeroase sunt îolo- „Silori tocmai prin aceasta, căci vițiile unei societăţi au „ca pricină anume marele număr al locuilorilor. Mai „Sunt folositori şi când pot duce în locurile pustii 263) »vieaţa, cultura şi dragostea pentru starea primitivă. Mă “„înduioşez gândindu-mă la câte binefaceri pot să răs- „Pândească Emil şi Sofia în jurul lor, din locul retras „în care lrăiesc. Ei pot să învioreze pe locuitorii dela „țară şi să însuflețească zelul stins al nenorocitului sătean. „Mi se pare că văd cum se înmulțeşte poporul, cum rodese: „câmpiile, cum îşi pune pământul o podoabă nouă, cum „bogăţia şi mulțimea oamenilor prefac muncile în săr- „bălori, cum se înalţă spre cer strigăle de bucurie şi „binecuvântări în jocurile câmpenești, împrejurul . dră- „gălaşei părechi care le-a. adus. această nouă vieaţă. Se „Zice că veacul de aur este o himeră: aşa va îi totdeauna „pentru cei cari şi-au corupt inima şi gusturile. Ba nu „e adevărat nici că le pare rău de el, fiindcă părerile pâcestea de rău sunt zadarnice. Ce ar trebui deci pentru. „ca să-l facem să reînvieze? Un Siagur lucru — dar im- „posibil: să-l iubim. 
„470. „Pare că el ar învia împrejurul locuinţei Sofiei. „Lnpreună, veți putea desăvârşi ceeace au început.vrednicii „ei părinți. Dar, dragă Emil, vicața aceasta dulce să nu „le desguste de îndatoririle grele, dacă îţi vor fi cerute „vreodată. Adu-ţi aminte că Romanii treceau dela plug: „la consulat 26%). Dacă principele sau Statul te chiamă în. 

  

263) Pustii, adică lipsite de civilizaţia oraşelor, 
264) Aluzie de ancedota despre Cincinat. Acest om polilic (sec. V în. de Hr) când nu era ocupat cu țreburile publice, işi.



416 Cartee v, A pi 
> 

„Slujba Patriei, părăsește tot şi du-te unde ți se arată, 
„pentru a-ți îndeplini vrednica slujbă de cetățean. Dacă - 
„huncțiunea e împovărătoare, ai un mijloc cinstit şi sigur 
„ca să scapi: s'o îndeplineşti cu toată virtutea, şi mare 
„să-ți fie lăsată m!ultă vreme 265), De altfel, nu trebue să 
„le prea temi de asemenea întâmplare, căci, pe câtă 
„Vreme vor exista oameni de ai veacului nostru, mau să 
„vie la tine să te caute pentru serviciul Statului”. 

471. De ce nu mi-e îngăduit să zugrăvesc întoarcerea 
lui Emil lângă Sofia și sfârşitul amorului lor sau, mai 
bine, începutul._amorului—conjugul care-i uneşte! Acest 
:amor se întemeiază pe stimă, care ţine toată vieaţa; pe 
virtuțile cari nu pier odată cu frumuseţea; pe potrivirea 
«caracterelor care face plăcut traiul împreună şi prelun- 
geşte şi la bătrâneţe farmecul primilor ani. Asemenea de- 

„“talii ar putea să placă, fără să fie folositoare şi până 
acum nu mi-am permis să dau alte amănunte plăcute 
dacă nu am socotit că au şi folos. De ce :aş călca această 
regulă la sfârșitul operei mele? Nu am cuvânt; simt că 
pana mi-e obosită. Fiind prea slab pentru lucrările lungi, 
aş părăsi-o pe cea de faţă, dacă n'ar fi aşa de înaintată. 
Ca să nu o las imperfectă, mă voiu grăbi să o încheiu. 

472. In sfârşit, se apropie ziua cea mai încântătoare 
dintr'ale lui Emil şi cea mai fericită dintrale mele: văd 
încoronarea îngrijirilor mele și încep să le simt rodul. 
Vrednica păreche se uneşte acum cu o legătură ce mu se 

“poate sfărâma. Buzele lor rostesc şi inimile lor întăresc 
jurăminte ce nu vor fi zadarnice: sunt soți. Intorcându-se 
dela biserică nu mai ştiu unde sunt, unde merg, ce se 
face în jurul lor: se lasă duşi de alții. Nu aud, răspund 
vorbe încurcate, ochii lorsturburaţi nu mai văd nimic. 

__ Ce nebunie! Ce slab e om Sentimentul fericirii îl sdro- 
beşte: e mai presus de puteril?> lui. 

473. Sunt foarte puţini oameni cari ştiu să vorbească 

vedea de moşioara sa. De aceea, când au venit să-i anunțe că a 
fost ales dictalor, l-au găsit conducând plugul. 

265) Autorul e ironic, ca în multe părți din scrierea aceasta,
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cum trebue, în ziua nunții, cu nişte tineri căsătoriți. Cu- 
viința rece a unora și vorba glumeaţă a altora mi se par 
amândouă nepotrivite. Ar fi mai bine să laşi pe acești 
tineri să cugete asupra lor înşişi şi să simtă fireasca tur- 
burare care-şi are farmecul ei, decât să le chemi atenţia 
în altă parte, sau întristându-i cu vorbe dictate de o 
falsă bună-cuviinţă sau încurcându-i prin slume de rău 
gust, cari poate că le-ar plăcea altădată, dar acum de | 
sigur li se par nepotrivite, | 

474. Văd pe tinerii mei, turburaţi de o dulce obo- 
seală, că nu ascultă nicidecum cuvintele ce li se spun 
Eu am avut ca principiu să las pe om să se .bucure de 
fiecare zi a vieţii; cum i-aş face deci să piardă una. aşa 
de prețioasă? Nu, vreau să o simtă, să o guste cu încetul, 
să scoată din ea tot ce are mai dulce. [ii smulg din 
mijlocul indisereţilor cari se grămădesc în jurul lor “şi, 
ducându-i la o parte, le vorbesc numai despre cei şi-i 
fac să-şi adune la aceasta toate gânduriile lor. Vreau să 
le vorbesc nu numai pentru 'urechi, dar şi pentru inimă 
şi ştiu care e singurul subiect de care se pot ocupa atunci. 

475. „Dragii mei, le zic luându-i de mână, sunt trei 
„ani de când am văzut cum se maşte această flacără wie 
„Și curată care vă aduce astăzi fericirea. Ea a crescut ne- 
„contenit; în ochii voştri citesc că a ajuns la cel mai 

„mare grad de putere; de aci înainte ea poate numai să 
„se micșoreze”. Cititorilor, nu vedeţi pornirea, supărarea, 
jurămintele lui Emil, privirea dispreţuitoare cu care Sofia 
îşi retrage mâna? nu vedeți duioasele protestări pe cari 
şi le fac unul altuia cu privirea, că se vor adora până 

„la cea din "urmă clipă a vieţii? Ii las în pace şi apoi 
urmez. ! 

476. „Mam gândit adesea că, dacă sar putea pre- 
„lungi fericirea amorului după căsătorie, am avea raiul 

- „Pe pămâni. Aceasta nu sa întâmplat .niciodată până 
„acum; dar lucrul nu e cu totul peste putință şi voi a-. 
„mândoi sunteţi vrednici să daţi un exemplu pe care nu 
„l-ați văzut la nimeni şi pe care puţini soți vor şti să-l 
„imite. Vreţi,. dragii mei, să vă spun mijlocul pe care
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„mi-l închipuesc pentru aceasta şi care cred că singur €e 
„cu putință?”. 

477. Se uită zâmbind unul la altul şi-şi bat joc de 
simplitatea mea. Emil îmi mulţumeşte scurt pentru rețeta 
mea, căci socoteşte că Sofia are alta mai bună şi lui 
i-ajunge aceea. Sofia aprobă şi se arată tot cu atâta 
încredere. Mi se pare totuşi că dincolo de înfățișarea ei 
batjocoritoare se.zărește oarecare curiozitate. Privesc pe 
Emil: ochii lui pătrund cu lăcomie farmecele soției sale: 
e s:ngura lui curiozitate şi cuvintele mele nu-l interesează. 
Zâmbesc şi eu şi zic în gândul meu: „Ie voiu face nu- 
„maidecât să asculți cu băgare de seamă”, | 

478. Deosebirea aproape nebăgală în seamă dintre 
aceste mişcări ascunse este semnul hotărit al. deosebirii 
dinlre cele două sexe şi e cu totul împotriva prejudecă- 
ilor răspândite. Adică, în deobşte bărbaţii sunt mai puțin 
statornici decâi femeile şi mai puţin mulţumiţi de amorul 
fericit. Femeia presimte de departe nestatornicia bărba- 
tului şi începe să fie îngrijorată 266). Aceasta o face şi 
mai geloasă. Când el începe să se răcească, ea e silită 
a înlrebuinţa aceleaşi mijloace ca să-l păstreze pe cari 
le întrebuinţase el odinioară ca să-i placă, plânge, se umi- 
leşte su la rândul ei şi numai rar izbuteşte. Sentimen- 
tele şi atenţiunile pot câştiga o inimă, dar no pot re- 
dobândi. Mă întorc deci la rețeta mea împotriva mic- 
şorării amorului în căsătorie. 

479. „E simplă şi uşoară, zisei eu; este să urmaţi a fi 
îndrăgistiți după ce veţi fi soţi”. — „In adevăr, răspunse 
„Emil, râzând; lucrul nu va fi prea greu de îndeplinit”. 

  

266) AWofa autorului. In Franţa femeile se depărtează întâi ve 
acest amor. E natural să. fie așa, căci ele sunt puţin porinite spre 
plăcerile trupești și pretind numai supunere; iar când bărbatul 
nu le mai arată destulă, încep să nu se mai intereseze de persoana 
lui. In alte țări, din potrivă, bărbatul se depărtează întâi și acest 
lucru este asemenea firesc, căci femeile, credincioase, dar indiscrete, 
îi supără cu dorinţele lor. şi-i desgustă. Aceste adevăruri generale 
pot să aibă multe excepţii, dar cred că sunt adevănuri generale.
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480. „Mai greu decât îţi închipueşti d-ta care vor- 
»beşti aşa. Lăsaţi-mă, vă rog, să mă explic. | 

481. „Când vrei să străngi prea mult un nod, se 
„rupe. Așa se întâmplă cu căsătoria când vrei să-i dai 

„mai multă putere decât trebue să aibă. Credinţa-pe-care 
„ea o impune' soților-este-dreptul cel mai sfânt; dar pu- 
„berea ce dă fiecăruia dintre ei asupra celuilalt e de prisos. 
„Porunca şi dragostea nu merg bine împreună, căci plă- 
„cerea nu se poruncește. Nu ie roși, Sofio, şi nu căuta să 

fugi. Să mă ferească D-zeu de gândul de a voi să 
„ijienesc modestia ta; dar e vorba aci de soarta vieţii 
„voastre. Pentru un scop așa de însemnat, ascultă, față 

„Xle soț şi de un părinte, lucruri pe cari aiurea n'ai putea 

„să le auzi. | - 
482. „Nu satură pe om atât de mult posesiunea cât 

„„obligaţiunea, şi se văd atâţia cări păstrează pentru o 

„concubină un atașament mai îndelungat decât pentru o 
Pui . . .. . . A 
>isoţie. De ce sa făcut o datorie din cele mai duioase ului 
»gâieri şi. un drept din cele mai dulci semne ale amorului? 

„„Dreptul îl formează numai dorinţa amândurora; nalura 
„„nu cunoaşte alt drept. Legea poate restrânge acest drept, | 

„dar mu-l poate în niciun caz mări. Voluptatea farmecă 
„prin ea însăşi. Oare sila i-ar da puterea pe care mo poate 
„găsi în propria-i atracţie? Nu, dragii mei; căsătoria leagă 

„inimile, dar corpurile nu sunt înlănțuite. Sunteţi datori 
„unul altuia fidelitate, nu îngăduinţă. Fiecare din voi nu 
„poate fi decât al celuilalt, dar niciunul nu e ţinut la 

„aceasta decât atâta vreme cât'îi place. | 
463. Dacă e adevărat, dragă Emil, că vrei să fii 

„imdrăgostit de nevasta ta, să fie şi ea femeia ta, dar 

„Slăpână pe sine. Fii fericit în dragostea ta, dar fii şi 
"„irespectuos: cere totul amorului şi nimic datoriei; cel 

„nai mic lucru să ţi se dea de voie bună, nu să-ți fie 
„pin drept. Ştiu că pudoarea se fereşte de mărturisirile 
„formale şi cere să fie oarecum învinsă; dar adevăratul 
„amor şi delicateţa purtării nu te înşeală niciodată asupra 
„voinţei, ascunse. Poţi să ştii cu siguranță când inima şi 
„ochii zic da, măcar că gura zice nu. Fiecare dintre 

|
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voi, stăpân pe persoana sa, să: aibă dreptul a o da 
„numai când voiește. Aduceţi-vă totdeauna aminte că chiar 
„în căsălorie, plăcerea e! legitimă numai când dorinţa e 
„împărtăşită. Nu vă lemeţi, dragii mei, că această lege 
„vă va ţinea depărtaţi; din potrivă, va face să fiți mai 
„Dăgători de seamă ca să plăceți unul altuia şi va împie- 
„ilica saţiul. Mărginiţi numai a fi unul al altuia, nalura 
„ŞI amorul vă vor apropia în : deajuns”. 

484. Auzind vorbele acestea şi altele asemenca, Emil 
se supără, protestează; Sofia, rușinată, își pune even- 
taliul în fața ochilor şi nu zice nimic. Poate că cel mai 
nemulțumit din ei nu este cel care se plânze mai mult. 
Slăruesc fără milă, Fac pe Emiil să se ruşineze de 
puțin lui delicaleță şi mi pun cnezaş penlru Sotia că ea 
primește învoiala. O silesc să vorbească; fireşte că nu 
mi desminte. kmil, îngrijorat, întreabă d.n ochi pe tânăra 
lui soție şi o vede, de şi stăpânită de nedumerire, dar 
b:rburată de voluptate, ceeace îi hotărăște toată încre- 
derea. Sc uruncă la picioarele ci, sărută cu drag mâna pe 
care i-o înlinde și-i jură că, afară de fidelitatea lăgăduită, 
renunţă la orice drept față de ca. — „Fii, draga mea 
„soţie, zice el, stăpâna plăcerilor mele, cum ești a vieţii 

„Şi a soarlei mele. Chiar dacă cruzimea ta mar costa 
„Vieaţa, cele mai scumpe drepturi ți le hărăzesc ţie. Nu 

- „Vreau nimic dela bunăvoința ta, ci totul dela inima ta”, 
485. — „Liniştește-te dragul meu Emil; Sofia e și ea 

„bună la suflet şi nu te va lăsa să mori victimă a bu- 
„nălăţii lale sufleteşti”. | 

486. Scara, când să mă despart de ci, le spun cu glasul 
cel mai serios pe care-l pot avea: „Aduceţi-vă aminte 
„amândoi că sunteţi liberi şi că nu e vorba de îndatoririle 
»Soți or; credeți-mă că nu €e vorba de un respect min 
„cinos, Emil, vrei să vii cu mine?— căci Sofia dă voie”. 
Emil, furios, ar vrea să mă bată. „Şi tu, Solio, ce zici? 
„Să-l iau cu mine?”. Mincinoasa, roșindu-se, va zice da. 
Dulce şi încântătoare minciună, ea prețueşte mai mult 
decât adevărul. a E 

178. A doua zi... Vederea fericirii nu mai măgu- |
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leşie pe oameni, căci corupţiunea viţiului le-a stricat şi 
gustul și inima. Nu mai simt ce e atingător și nu mai văd 
ce e plăcut. Ca să zugrăviți voluptatea, vă închipuiți, 
numai îndrăgostiți norocoşi cari înnoată în fericire, dar 
tablourile voastre sunt pline de lipsuri:. aveţi numai o 
jumătate, şi cea mai grosolană; iar partea cea mai du- . 
ioasă nu există. Naţi văzut niciodată doi soţi tineri, uniţi 
în împrejurări cari prevestesc tot binele, nu i-aţi văzut 
a doua zi după nuntă. Ei au în privirile lor, sfârşite - 
şi curate, şi beţia plăcerilor pe cari le-au simţit şi sigu- 
ranța duioasă a nevinovăţiei şi siguranța fermecătoare că: 
așa se vor scurge toate zilele vieţii -lor. Iată în adevăr, 

_priveliştea cea mai încântătoare: pentru sufletul omului. 
lată adevăratul tablou al voluptăţii: l-aţi văzut de o sută 
de ori, dar nu l-aţi recunoscut, căci el nu poate să placă 
inimilor voastre împietrite. Sotia, fericită și liniştită, şi-a 

“pe.recut ziua în braţele iubitei sale mamefe un fei_de 
„odilină foarte polrivită după ce ai petrecut noaptea în. 
brațele unui soţ. a | 

_ A88..A treia zi observ oarecare schimbare. Emil se 
arată cam nemulțumit, dar se zăreşte oarecum că este 
o prefăcălorie, căci îl văd îndatoritâr 'cu ea, duios, ba 
chiar supus; astfel, nu bănuesc nimic supărător. Sofia 
e mai veselă decât în ajun; mulţumirea îi străluceşte în 
ochi. Cu Emil are o purtare încântătoare, ba chiar îl 
necăjeşte, lucru de care lui îi cam pare rău. 

469. Schimbările acestea sunt puțin observate, dan 
tot mă îngrijesc puțin și întreb pe Emil între patru ochi. 
Aflu că, cu toată părerea de răău şi cu toată stăruința 
sa, a trebuit că în noaptea precedentă să doarmă în 
altă odaie. Trufașă, ea a şi căutat să-şi pună în aplicare 
drepturile. Urmează apoi o explicaţie: Emil se plânge 
amarnic. Sofia glumeşte; dar, văzându-l gata a se supăra 
cu adevărat, îl privește cu duioşie şi cu dragoste Şi, strân- 
gându-mă de mână, pronunţă un. singur cuvânt, dar cu 
un glas care merge drept la inimă: „Nemulțumitorulr” 
Emil, ca un prost, nu înţelege nimic. Eu înțeleg; depărtez 
pe -Emil şi vorbesc de astă dată numai cu Sofia. - 

15
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490. „Văd — îi zic — motivul caprițiului tău. E o „mare delicateţă, dar «e foarte rău întrebuintaţă. Dragă 
»Solio, fii liniştită: ţi-am 'dat un bărbat, nu sta la îndoială „Şi preţueşte-l ca bărbat. Tinereţea lui a ta -a fost întâi „Şi multă vreme va fi numai al tău, 

491. „Trebue, draga mea copilă, să-ți desluşesc cele „Ce vi le-am spus, când am vorbit alaltăieri câteşi trei. „Poate că aţi văzut întinsele numai un meşteşug prin 
„scare 'urmăream. să vă economisesc plăcerile ca să fie mai „trainice. Nu, Sofio; scopul meu era mult mai însemnat. 
„De îndată ce Emil ţi-e soţ, e conducătorul tău; (trebue »Să-l asculți, căci așa a voit natura. Cu toate acestea, când „iemeia este ca Sofia, e bine ca bărbatul să fie condus 
„de ea. Aceasta este şi ca o lege a naturii. Ca să poţi avea „asupra inimii lui atâta autoritate câtă îi dă asupră-ți „Sexul lui, te am îndemnat să hotărăști despre plăcerile 
„lui. Firește tcă vei avea de luptat cu multe greutăţi; dar. „Vei domni peste el, dacă vei ști să domnești peste tine; „iar ceeace sa şi petrecut mi-arată că acest greu meşte- »ŞuL nu c mai presus de puterea ta. Vei fi multă vreme „stăpână prin dragoste, dacă semnele de dragoste vor fi „rare şi preţioase, dacă vei şti să le faci prețuite. Ca „să-ţi 
„lie bărbatul totdeauna supus, ținc-l la oarecare depărtare. 
„Să se vadă, însă, înir'aceasta, cumpătare, iar, nu caprițiu; „să te vadă că ești înițelcăptă, iat nui cui toziiG Să bagi de 
„seamă ca nu cumva, căutând să-i păstrezi dragostea, să „se. îndoiască el de a ta. Să te faci iubilă prin semnele „iubirii tale şi respectată prin XETUZIril tale. Să cinstească 
„Curăţia soţiei sale, dar să nu se plângă de răceala ei. . „492. pAstiel, îți va da toată încrederea, îți va asculta 
„Staturile, va sta de vorbă cu tine despre treburile lui și nu „va-lua nicio hotărire până nu va fi discutat cu tine. Când „Îl vei vedea că se rătăceşte, vei putea, astiel, să-l chemi 
„pe drumul înţelepciunii print”o dulce înduplecare; vei „putea fi plăcută ca să fii folositoare, să întrebuinţezi co- „chetăria în slujba virtuţii şi dragostea în interesul rațiunii. 

493. „Să nu crezi însă că ineşteşugul acesta poate să-ţi „slujească totdeauna. Oricâte măsuri sar lua, dorința care 

—
 

—
—
—
—
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„Se_ îndeplineşte își pierde _din_vioiciune şi aceasta se în. 
„tâmplă mai ales -cu-dragostea,. Când însă dragostea a 
„putut să ţie mai multă vreme, vine în locu-i ;o dulce 
„obișnuinţă, şi încrederea ce se stabileşte 'are un farmec 
„care înlocuește pornirile pasiunii. Copiii formează, între 
„părinţii lor, o legătură tot așa de plăcută şi uneori mai 
„putemică decât însuşi amorul. Când nu vei mai îi iubita 
„lui Emil, vei fi soția şi prietena Tui, vei îi mama copiilor 
„lui. Atunci părăseşte băgarea de seamă dela început și 
„caută să întemeiezi cea mai mare intimitate: nu mai căuta 
„să ai altă odaie, nu mai refuza, nu te mai arăta capri- 
„țioasă. Caută să fii într'adevăr jumătatea lui, aşa încât 
„să nu poată trăi fără line şi, când te pă răseşie, să i se 
„pară că se depărtează de sine însuşi. Când erai în casa, | 
„părintească, ştiai să dai farmec vieții de familie; fă acelaşi 
„lucru în casa ta. Bărbatul care se simte bine în casă, îşi 
„iubeşte nevasta. Gândeşte-te că, dacă soțul tău trăieşte 
„tericit, vei fi o soţie fericită. | | 

494. „Iar acum, nu fii prea aspră cu iubitul lău, căci 
„a meritat mai multă bunăvoință şi temerile tale l-ar 
„supăra. Nu-i economisi prea mult sănătatea în paguba - 
„fericirii lui şi bucură-te şi de fericirea ta. Nu aştepta 
„desgustul, nici nu respinge dorinţa. Nu refuza pentru a 
„reluza, ci numai pentru a face să se prețuiască ceeace 
„dai”, A | 

495. Apoi chemându-i la um loc, îi spun față cu 
soțul ei: „Trebue să porţi lanţul cu care te-ai legat. Caută 
„să fii vrednică de a-ţi lăsa mai multă libertate, Fii mai 
„ales drăguță în purtarea ta Şi nu-ţi închipui că vei fi 
„mai iubită arătându-te 'supărăcioasă. Pacea se va face | 
lesne şi fiecare cunoaște condițiunile. Tractatul se va 
„semna. printr'o_sărutare”.. Apoi zic elevului” meu: „Dragă 
„Emil, omul are toată vieaţa nevoie de sfat şi de călăuză, 
Mi-am dat toate silinţele ca să îndeplinesc această înda- 
„torire față de tine până astăzi. Acum sarcina mea a 
„încetat şi! altcineva trebue să-mi ia locul. Mă leapăd 
„deci de toată puterea pe care mi-ai dat-o asuprăcți şi 
„ială guvernorul tău de aci înainte”. | 

7 7
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„496. Incet încet. primele 'porniri se potolesc, şi ei j...t: 
să cunoască, în pace, tot farmecul moci lor vieţi. Ferici;: 
îndrăgostiți! vrednici soți! Ca să le cinstesc virtutea, ca 
să le zugrăvesc fericirea, ar trebui să scriu povestea vieţii 
lor. De câte ori, admirând în ei opera mea, nu m'am simțit 
mișcat și nu mi Sa bătut inima de bucurie! De câtcori 
nu le-am luat mâinile în mâinile mele, binecuvântând 
pe Dumnezeu și suspinând de mulțumire! De câtcori n'am 
sărutat mâinile lor: cari se strâng cu iubire și de câleori 
au le-am stropit cu lacrimi de bucurie! Se înduioşeau și ei, văzându-mă atât de încântat. Vrednicii lor părinţi îşi 
mai trăiesc odată linereţea în tinereţea copiilor .lor,. reîncep 
să lrăiască în ei sau, mai bine zicând, cunosc. pentru 

„Prima dată prețul vieţii, şi blestemă bogăţia de altădată, 
căci accea i-a împiedecat la vreme să aibă o soartă tot 
așa de încântătoare. Dacă există fericire pe pământ, tre- 
bue s'o cauţi în co:țișorul în: care petrecem. ngi. 

497. După câteva luni, Emil intră întro dimineață 
în odaia mea şi îmi zice, îmbrăţișându-mă: „Invăţătorule, 
„felicită pe copilul tău, căci nădăjduește că va avea cin: 
„Stea să fie părinte. Câte griji vom avea de acum înainte 
„Şi câtă trebuință vom avea de dumneata! Dar nu ie voiu 
plăsu .să creşti pe fiu, după ce ai crescut pe tată. O ase; 
„menea dulce şi sfântă datorie n'o voiu lăsa pe seama 
„altuia, ci numai pe a mea, chiar dacă aş putea alege 
„pentru copilul meu tot așa de bine cum au ales alţii pen- 
„tru mine. Fii însă învățătorul tinerilor învăţători! Stă- 
ptueşte-ne, călăuzeşte-ne; vom îi ascultători. Voiu avea 

“ „trebuință de dumneata cât voiu trăi. Acum am trebuință 
„mai mult decât oricând, căci încep sarcinile mele de om. 
»Dumneata ţi-ai împlinit pe ale dumitale; ajută-mă să 
„fac şi eu aşa şi odihnește-te, căci a venit ceasul”. 

| , 
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Limbuţia femeilor V, 70 ş, u, 
Locuinţa IV. 480 ş. u. 

Logodnici: vicaţa ca logod- 
nici V, 235 ş. u. 

Lucrul manual I, 106. III. 
138 ş. u.; V. 288 ş. u.; lu- 
crul de "mână al telelor 
V, 46 ş.u. 

Luxul III, 122 ş. u.; IV, 454— 
457. 

Magistraţi V. 417 ş.u. 

ş. u. 

rolul mamei şi da- 
toria ei Î, 41 ş. u.; mama 

de familie şi femeia de lu- 
me V, 109. 

Mască 1. 139 ş.u,. 
Maşini II, 53. 

Material nete la Goeoora- 

île II, 26 ş. 
Materie "IV. oz s u.; 220 

şi urm.; 239 ş. 
Ma:erle, iiateriaişti şi idea- 

iși IV, 212, 223, 234. „238 

  
Mănăstiri: educaţia fetelor în 
“mănăstiri V 111. _ 

Mâncare IV 478 ş. u.; mân- 
care şi băutură II. 198 ş. 
u.; 281 ş.u. 

Mândria şi însâmfarea III, 
39 ş. u. - 

Mâma II, 78, 79. 
Medici, medicină I, 9% ş. 

IV. 82.. 

Melancoba IV. 76.   

Memoria; rolul ci în învăţă. 
mânt ÎI, 116, 117, 119, 132 
şi urm. 

Meserie . (alegerea unei mă; 
seri;) ÎL, "150 Ş. u. 

Meşteşuguriie; învăţarea lor 
II. 111, 112 ş, u.; Il 133; 

Melalele ca monete III, 118 
.Ş.u. 

Metoda de învăţământ III, 5-4 
ş. u.; 129 ş.u.: 

Mila 1Y, 46, 52—54, 55, 58— 
61, Ti, 152, 

Minciuna II, 9, ş. a. V, 71. 

"Minuni IV. 318. 
Mirosul II, 298 ş. u. 
MIzcarea universală IV, 235, 

245. 

Misionari IV. 339 ş. u. 

Moartea, Ideea morţii II. 209; 
IV. 66. 

Mode V. 59—62. 
Modesila: modestia oamenilor 

superiori IV 132, 
Monarhie V. 431, 

 Moneta III, 119 ş. u. 
Mora:a: . lecţii de morală II, 

52, 108; V, 116; morală. 

universală (principii) IV, 
287 ş. u.; formarea carac- 

terului IV 302 ş. u. 
Moraliiate 1, 156—157; IV, 
284 a 
Muzica; învăţământul: muzi- 

cei II, 278 ş. u.; V 138. 

Natura și omul; omul naturii 
I, 1, 15; 29 

Xaţiuni, caracterele speciale 
V  9852—358. 

Născuţi (nou) I, 122. 

Necesitatea II, 50. 

Nestatornicia stărilor sociale 

III, 136 ş.u; 
Nevmovăţia copiilor IV 22 

30, 44. ! 

Nopți (vezi: Jocuri).



  

Obișnuinţa 1 11, 123, 135— 
136, II, 315 nota; V, 267, 
269. 

Observarea adev ăratului ta- 
lent al" copilului III, 149, 

Observaţiumea; spiritul de ob- 
servaţie III, 22; v 218— 

219. 
Omcenia g(Wmanitatea) II 1, 

V. 49 ş.u, 
Omul maturii şi al societăţii II 

15, 19, IV, 100 155, 162, 
Onestatatea v 233. 
Opinia publică în educaţia 

băiatului şi în educaţia I- 
“lei V 218—919, 

Oraşe: vieaţa de oraş [. 121, 
187; relele orașelor II, 73, 

Ordinea: ordinea lumii 1V, 
245 ş. u.; ordinea morală 
IV 93; ordinea socială: 131 
Ş. u.; IV, 9% ş.u, 

, Onentarea: cum să se învețe: 
II, 72 ş. u. 

Osputalitatea V, 201. 

Paradoxe II 66. 
Pasiunle IV, 7, $; pasiuni fi- 
„_reșşti şi nefireşti IV, 9, 10; 

izvoarele pasiunilor IV 10 
36; primele pasiuni IV 14; 
educaţia faţă de pasiuni 
IV. 37, 38, 53. 

Pasivitatea și activitatea în 
educaţia intelectuală III, 
63. - 

Patria: dalorii!e către patrie 
V, 24, 467. 

Păpuşile; fetele şi jocul cu 
păpuşile V. 13 ş.u. 

Păgânsmul IV, 28$ 
- Păianjeni (frica de) 1, 137, 

" Pedant IV, 377—378,- 
Pedepse II, 94,172.. 
Petrecerile şi vieaja simplă IV, 

77; petrecerile în viața so- 
cialăi a fetelor V, 51, 110, . 

, Pliciiseuta IV, 

  

Pipăiut 11, 219 ș. u, 235 
Şu. 

„Plăceri: după vârstă IV, 487— 
439; plăceri exclusive IV, 
498. 

Plânsul copiilor I, 148 Ş. u, 
153 5 u-, 169 ș. u; 11, 2 
ş, 38. - 

78, 478, 491, 
Poezia (studiul poeţilor) IV, 

469, 
„Pofta de mâncare la copii II, 

287. , 
Poligamia V 260, 
Politeism IV, 167. 
Politeja V, 142. 
Pomana 1, 102 ş.u. 
Poporul. IV, 62, G4; V, 397 

$. 4. 190 ş. u.; popoare 
coruple IV, 85, 

Postul 1, 118—119. : 
Poul Serrho IV, 358. 
Prefăcătoria V, 262. 
Prejudecăţi 1, 33; II, 66; 111, 

32, 

Preoţi IV, S1; preoţia IV, 202, 
350. 

Prevedere II, 26; III, 60, GL 
Ș. u. 

Prietenia: cum se naşte IV, 
89, 

Primăvara II, 305 ş. u. 
Primejdii şi boale II, 209. 
Profesiunea de credință a 

preotului din Savoia IV, 
201 ş. u. 

Profesori sau profesoare pen- 
tru fete V, 67. 

Proleţii IV, 328-329, 
Proprietate (idee da) II, 84 

Ș.u 
Pubertate IV, 20, 
Puteri vitale IV, 42, S5. 

Rase omeneşti I, 120 ș. i



  

Ba «la băleiu III, 39 ş. u, 
vamentul III, 180 ş. u. 

„Kaiiinea femeilor V, 91 ş. u. 
Răsfaţul "copiilor. 1, 33. 
Răul IV, 269, 
Recunoştinţa IV, 90. 
Regalitatea V, 42$ ş. u. 

Regimul alimentar II, 288 ş. u. 
Religiunea (învățământul ei) 

IV, 170—177, 180; însem- 

nălatea ci IV, 187; nece- 
sitatea ci IV, 354; religia: 
şi morala V, 136; religia 

în învățământul fetelor Y, 
74 ş. u. Religiunea natu- 
rală. (Vezi: teism). 

Republica lui Platon 1, 4. 
Hetorica IV, îis. ” 

Revelaţiunea 1V, 309 ş. u.; 

342 ş. u. 

Robinson III, 99 Ş. u. 
Ruşinea la copii IV, 28. 

Sălbatecul şi ţăranul II, 157 
şru. 

Sănătatea şi educaţia 1, 94. 
Scepticism IV, 207, 210. 

Schimbul II4, 116. 

Scriilorii: - raporturile cu ei 
şi cu scrierile lor IV, 459. 

Scrisul (învăţătura scrisului 

de către fete) V, 49. 

Sensaţiunile I, 143; II, 116. 
Sentimente IV, 43, 14, 39 ş. u. 
Servitori: primejdia lor pen- 

tru educaţia copiilor 11, 73, 
Severilatea și indulgenţa II, 

35 ş. u. 

. Sexele: deosebirea între ele 
IV, 2, 17,35; V,.1ş.u 
pornirea sexuală IV, 17, 18, 
44; rostul. educaţiei în a- 
ceastă privinţă IV, 24, 35, 
26, 36, 41, 82, 86, ss, 363 

Ș u curăţia sexuală IV, 

  

| Suveranitatea :   

369 ş. u.; 416 ş. u. Pregă- 

tirea pentru viaţa sexuală 
IV, 376 ş. u.; prevenirea 

greşelilor în această pri- 
vință 1V, 397 ş. u.; rapor- 

turile sexuale la animale 
V, ii; la om V, 12 ş.u; 
educaţia deosebită a sexe- 

lor V, 2t ş, u.; educaţia şi 

iustrucţia speciale femeii V, 
30, 3 ş.u. 

Simplitatea în educaţie II, 64. 

Simp'ilatea vieţei III, 121. 
Simţuri: educaţia lor II, 216 

ş. u, 284 ş.u : 

Simţul comun II, 303 ş. u. 
Slăbiciune II, 21, 32. 
Social: omul social III, 132, 

„Societatea II, 31; III, 209 
ş. u. 

Sofia, soţia viitoare a lui Emil 

IV, 410, ” 

Solfegiarea II, 278 ş. u. 
Somnul II, 200 ş. u. 
Smeul (jocul cu) II, 324, 

Spirit 1V, 166, spiritul femei- 
lor în deosebire de al băr- 
baţilor -V, 96 ş, u. 

Sporturile II, 213, 

“Stat: principiile organizării 
- statelor şi raporturile 'din- 
tre Stale V, 376—441, 

Studii: II, 124 ş. u.; II, 133, 
"134; 1V, 142; 1, 180; ordinea 
lor TI, 32 ş.u. 

Suferinţa, ideea suferinței IV, 
67. . 

Suflet IV, 258, 271 ș.u.; unit 
"cu corpul IV, 301; puterea 
sufletească: stăpânire asu- 
pra pasiunilor V, 312 ş. u, 

Supunerea în educaţia fetelor 
V,52ş.u. 

V, 407 ş, u. 
organizarea ei 

7 

re
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Tatăl: datoriile tatălui Î, 62— 
64, 90—91, 

Teatru IV, 469, . 
Teism IV, 307 Ş. u., 309, 

357 ş.u. 
Teologi (discuţiile între ci): | 

IV, 329, 
- Tinereţea, tineri: IV, 80—83, 
Toamna II, 305 Ş, u. 
Trinitate IV, 166. 

"Țară: vieaţa la ţară 11, 73. 
Țăranii 1, 137, -180—182,. 
Țăranul şi sălbaticul, II, 157 
.Şu, . 
Țipătul copiilor 1, 145 UL 

Ucenicia III, 158, - 
Umanitate (simţul de) V, 296 

Ş. u, A 
Umbletul II, 7; umbletul cu 

picioarele goale II, 240 ş.u 
"Utilitatea ca criteriu în alege- 

rea cunoştinţelor III 65 ș.u. 

Vaccinarea II, 210 ș, u. 
Valoarea III, 118 Ş. u, 
Vanitatea II, 316, IV, 134, 
Văzul II, 241 ș. u. ” 
Vânătoarea (ca mijloc educa- 

tiv) 1V, 381 ; vânătoarea 
celor bogaţi IV, 495, 

Vârsta adolescenţei IV, 4, 5, 

492 

  

  

44, 49, 64, 85; vârsta între 
10—12 ani (caracterizare) 
1, 397 ş. u.; copilul la 12-- 
13 ani III, 3 ș. u.; copilul 

"între '12—15 ani (caracte- 
rizare): III, 191 Ș, u.; tâ- 
nărul între 20—25 ani (ca- 
racterizare: IV, 430 ş. u. 
V 223, 

Veselia IV, 76. 
Vieaţa: vieaţa viitoare IV 274 

Ş, U.; vieața la ţară IV, 
491 ş. u.; vieaţa socială, 
deprinderea fetelor pentru 
ea, V, 142 ş. u. 

Vin II, 284, - 

Virtutea II, 131; IV, 271,272; 
practicarea virtuţii IV, 144; 
virtuți negative II, 108; vir- 
tulea iemeii V, 120, 137 ş, 
u.; virtutea și educaţia V, 
121. 

Viţiul desfrânării IV, 486 Ş.u 
Vocabularul copiilor, I, 146 

Ş. u, “ 

Voința supremă 1V, 250, 
Voința şi putinţa II, 30. 
Xorbirea: originea vorbirii I, 

146; cum învaţă copiii a 
vorbi I, 176 ş. u.; diferitele 
glasuri ale copilului II, 
272 ş. u, |
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Abel V, 84.: 

Abraam IV, 332. 

Actile 1V, 169, 
Adrast V, 421. 
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Ajax V, 269, 

Alban V, 239. 
Alci:ous V, 296, 

Alexandru cel Mare II, 12, 
325; III. 93; IV 118, 126 - 
356, 479. 

Alger IV, 60. 

Alpi IV, 123, 147. 
 Amams Lusitamus IV, 248. 
America IV, 339. 

Anibal IV, 118, 147. 
Andromache 1, 141. 

Anglia V, '40, 447. - 
Antoniu IV, 125, 387. 
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Bacus II, 293.   
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Bay! 1V, 356. 
Benin 1, 84. 

Boerhaave I, 162, 
Boiicau IV, 132, 

Bossuet IV, 132, 

Brantâme V, 122. 
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IV, 107. 
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Condillac 11, 113, 
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Ctesias V, 359. EI 

“ Dalila V, 17, 
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Egipl 1, 28. 
Egipleui II, 195. 
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Exieida IV, 58, 247, 469. 
Englezi 1 18; II 289; V 65, 
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480, 
Fleury 11, 190, 
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Francezi 1, 18, 185; v, 109, 

118, 318, 353 ş.u. 337, 115, 
418. 
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Grauri II, 289, 
Geneva II, 181, 239; V. 466, 
Germani şi Germania II, 267; 

, 118. 
Greci V, 357 
Grotius _Y, 376, 439, 
Guinea 1, S1. 
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Henric al 4-lea II, 110, 
Ilereule II, 232; y, 17, 290. 
Hermes III, 96. 
Hero V, 273, 
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V. 355. 359. 
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Iluroni III, -174. 
Hyde If, 324, 
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Laban IV, 167, 
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130. 
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Lama IV, 388. 
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Le Beau IV, 361. 
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181. 
Leonida IV, 317, 
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51, 149, 190; III, 145; IV. 
165, 167, 197, 260; v 2. 

Londra V, 445, 148, i 
Lotofagi II, 289. 
Lucas P. V, 350.: 
Lucreția IV, 288. 
Lulle V, 350, 
Lycurg 1, 22; V, 403. 

Mahomed IV, 173, 336 ş.u. 
Madrid V, 445. . 
Majorca II, 287, 
Malta I, 32; II, 88. 
Marcel II, 240; IV, 434, 3, 
Maroc : 11, 209. 

Meca IV, 173, 
Melarrăde (d-na de) IV, 318. 
Mentor YV, 203, 237, 442, 
Mercie V, 445, 

Midas V, 161. 
Milton YV, 239. 
Moise IV, 323, 

* Montaigne II, 189, 209: III, 
115, 290, 370, 190; IV, 

426, 
Montesquieu V, 377, 446. 

- Montmoreney III, 73, 16, 177, 

Naboth Y. 373. 

Neapole IV, 477. 
Nembroth V, 353, 
Newlon IV, '239. 
Newton (Syr-.) II, 194. 
Nicolini II, 267. 
Nicuwentit. IV 218, 

- Odysea V. 203, 
-Ohmp IV, 70. 
Olimpice (jocuri) IV, 99, 
Omer II, 289; V, 226, 335, 
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Orfeu 1V, 306, 

Ovidiu V, 121, 

Padu 1V, 200, 
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Pantalon IV, 140. 
Paracels IV, 247, 
Paris (oraş) II, 267; 1V, 180 

502; V, 114, 115, 445, 445, 
4166, 

Pedarele 1, 16, 
Perşi 1, Si; II, 195; vV, 35, 
Peruvieni I, 125. 
Petersburg IV, 477, 
Petru cel “Mare III, 158, 

- Philoieles V, 44: 
Philociet vV, 203, 
Plilopcemen IV 118, 
Platon I, 22; II, 114; IV, 

3417, 109. y, 24, 194, '362. 
Pliniu III, 98; V, 359. 
Plutarch II, 290; IV, 115, 118 

119, 176, - 
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| Polybiu 1V, 110. 
Pompei 1V, 118, 

- Ponrceagnac II, 180, 
„ Pradon IV, 132, 
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Proteu IV, 29$.. 
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Pyrrhus -1V, 122,. 
Pylhagora IV, 99; V, 191, 362, 
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Racine II], 51; 1, 132, 
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Varus IV, 124, 
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PUBLICAŢȚIUNI 

DE 

GH. ADAMESCU 

— Luptele pentru naţionalitate ale Românilor de peste munți în 

1848—49. Bucureşti 1892. | 

— Dualismul austro-ungar. Galaţi 1892, 

— Poezia poporală română, Calaţi 1893. 

— Ideile politice ale cronicarilor români. "Bucureşti 1894, 

— Din biografiile scriitorilor români. Bucureşti 1896. 

— ion Ghica. Notiţă biografică. Bucureşti 1897. 

— Învăţământul profesional în Belgia. Raport. Bucureşti 1903, 
— Examenul pentru absolvirea cursului secudar. Bucureşti 1903. 

— Istoria seminarului «Veniamin Costache» din Iaşi. Buc. 1904. 
— L'6ducation populaire en Roumanie, Mâmoire prâsents au Con- 

gră&s de l'Education populaire' de Paris. Bucarest 1908. i 

— Raport asupra lucrărilor congresului educaţiunii populare ținut ” 
la Paris în 1908. Bucureşti 1909. - | 

— Memoire sur l'education populaire en Roumanie presânt6 au 

Congres de education populaire de Bruxelles 1910. 

— Lucrările Congresului educaţiunii populare din Bruxelles. Ra- 
port. Bucureşti 1912. 

— Problema educaţiunii populare şi activitatea extra- şcolară, Bu- 
cureşti 1912. 

—- Istoria literaturii române (Biblioțeca pentru toți). București 1913 
dem 1920. |
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— ]. ]. Rousseau. Emil sau despre educaţiune. Traducere cu biografie 
introducere şi note. Bucureşti 1913, 1918, 1921, 1929, 1937. 

— Indicaţiuni bibliografice pentru literatură română. Buc. 1914. 
— Şcoala în timpul războiului. Bucureşti 1915, 
— Cuvinte cercetăşeşti. Bucureşti 1919, 
— Problemele fundamentale ale învăţământului în România Mare, Bucureşti 1919, 
— Contribuţinne la bibliografia literaturii române. Fascicola [.: 

Bucureşti 1921. Fasc, Il Buc. 1923. Fasc. Ill Buc. 1928. | 
-- Problemele învăţământului secundar. Bucureşti 1923, 
— Vasile Alecsandri ca poet al Patriei. Bucureşti 1926, 
— Primii protesori de filozofie ai şcoalei de la Sf. Sava din Bucu- 

* reşti, Bucureşti 1927, , , | 
— Notice sur /'histoire de lenseignemeni secondaire et sur la situa- - 

tion actuelle de /enseignement en Roumanie, Bucarest 1928. 
-- Henrik Ibsen. Bucureşţi 1928, ” 
— Petit guide. Dixieme congrăs international de: l'enseignement secondaire. Bucarest 1928. | 
— Bibliografia României din 1928: 1 Cărţile, II Periodicile. Bucu- reşti 1929. i 
— Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bucureşti 1929. 
— Literatura română din cele mai vechi - timpuri până in zilele 

noastre, (culaborare cu Mihail Dragomirescu şi N. 1. Russu). Partea |. 
Dela primele manifestări până la 1900. Vol. 1 Bucureşti 1929. Vol. 11 1931. 

— Dicţionar istoric şi geografic universal. Partea [| din <Dicţio- 
narul enciclopedic ilustrat «Cartea Românească». Bucureşti 1931. 

— Problemele actuale ale ortografiei româneşti. Bucureşti 1931, 
Idem. 1932. 

— Ortografia românească, Bucureşti 1932. 
— Curente moderniste în literatură. Bucureşti 1933, | 
— Nicolae Nicoleanu. Cuvânt.de comemorare. Bucureşti 193.4. 
— Vieaţa cuvintelor. Bucureşti 1933. 
— Intre cinism şi ipocrizie. Bucureşti 1936. | 
— Descrierea Moldovei de Dim. Cantemir, Traducere, Bucureşti 1935, 
— Vieaja şi activitatea lui Spiru Haret. București 1936.
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Cărţi didactice. 

- — Noţiuni de istoria limbii ŞI literaturii române, Bucureşti 1594. Idem 1896. Idem 1899. 
| — Crestomalie pentru istoria limbii şi literaturii române, Bucu- reşti 1897. i 

— Manual de poetică. Bucureşti 1893. 
-- Manual de retorică. Bucureşti 1898. 
-— Exerciţii de gramatică şi de compoziţie poniru cl. I-a secun- dară. Bucureşti 1$99, 1901, 1903, 
— Lectii “de gramalică pentru clasa Il-a secundară (Morlo- logia). București 1990. Idem 1901. 1903, 
— Lecţiuni de gramatică penlru ciasa III-a secundară (Sintaxa), Bucureşti 1904, 1903, PN : 
— Mamuale de limba omână pentru cursul secundar cl, I-VIII conlorra programei din 1899 (în colabborare cu Mihail Dragomirescu), Bucureşti 1901—1907 : , | — Manuel de limba română pentru cl, IV de Seminariu. Bucu- rești 1909. CE: - 
— Manual de limba română peniru cl, VI de seminariu. Bucu- reşii 1910, 

: 
— Istoria literaturii române penlru şcoalele normale.” Bucu- reşti 1911. Idem 1913, 1923. . po , — Minual de limba română pentru cl, VII de Seminariu. Bucu- reşii 1912, E: | , ! — Manuale dle limba română penlru Scoalele secundare cl, I-VIII în conformilate cu programul din 1908 (în colaborare cu Mihail Dra- “gomireseu): Bucureșii 1909, — 1919. 

, — Manuale de limba Tomână penlru şcolile normale, CL I, Cl. 1V, cl. VIL (în colaborare cu Mihail Dragomirescu şi N. I. Russu), Bucureşti 1926—1997 il - a — Manuale de limba română penlru şcolile secundare conform - Programei din 1929 în colaborare), Bucureşti 1929, 

Ediţiuni. 

—.- Modele de discursuri române, B. p. d, Bucureşti 1893. — Modele ile «discursuri streine, B. p. îi Bucureşti 1893. — Pitarui Hristache: Povestea mavroghenească. B. p. t. Bucu- reşti 3S97 : 
! — Eminescu: Poezii, . (Cartea Românească). 1921, 1928, 1932, 1935, 

IE
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— Vasile Alecsandri: Poezii (Cartea Românească). 1922, 1907, Ă 
-— Vasile Alecsandri: Teatru, Vol. 1 (Carlea Jomânească) 1923: 

Vol, II, 1928, 

— Grigore Alexandrescu: Poezii, (Cartea Românească). Buc, 1925. 
, — Anton Pann: Povestea vorbei, (Carlea Românească) 2 vol. 
Bucureş:i 1926, ! ! 

— Onerele lui Spiru Haret, Vol. 1, II, IUL, IV, V, VI, Bucureşti. 
1935. Vol. VII, VIII, IX, București 1936, 
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