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PREFAŢA AUTORULUI

I. Am început culegerea îiceusta de reflexiunişî 
de observaţiuni, care se înfăţişează fără ordine şi 
cam fără legătură, cu gândul de a face plăcere unei 
bune şi şeripase mame de familie1. Dintru ’ntâiu 
aveam de gând' să fac lirl memoriu de câteva pa
gi ne; când m’am apucat însă de lucru, subiectul 
m’a prin fără voia mea şi memoriul plănuit a ajuns 

—^simţite un fel de carto, prea mare de sigur 
pentru cât se cuprinde în ea, dar pi’oa mică pentru 
materia pe care o tratează. Am stat multă vreme 
la îndoeală dacă tre))ue .s’o public, căci am simţit 
adesea, în vremeci; când lucram, că nu e destul să 
fi scris câteva broşuri pentru ca să, ştii alcătui o 
carte. După ce m’am silit zadarnic multă vreme

1 K voi’lnî de d-iia de Gbenoiioeaux.' jVsupra acestui fapt 8all- 
wi'irk dă lămuririle următoare:

Kousseau era cam de 30 de ani când îl introduse prietenul sărt 
trancucil în casa sa părintească. Tatăl acestuia, fermierul general 
Dupin, se căsătorise a doua oară cu d-şoara Louiza de Fontaine, 
Din această căsătorie se născiYJacob Dujnn de Chenonceaux, numit 

li!l renumit castel pe care-1 locuise odată vestita Diana 
Lărei'ă bine dotat, dur foarte uşuratic. La 14
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s’o îmbunătăţesc, am socotit că e mai bine s’o dau 
aşa, căci am gândit că e necesai’ să chemăm bă
garea de seamă a publicului asupra lucrurilor ace
stora; iar dacă ideile mele se, vor găsi rele, aş fi 
bucuros ca ele să îndemne pe alţii a află altele 
maî bune. Măcar cu atât, de m’aş alege, aş zice că 
n’am pierdut vremea de geaba. Când un om care 
trăeşte retras1 dă cititorilor scrisul său fără să aibă 
susţinători, fără măcar să ştie ce crede lumea şi ce 
zile despre el, nu e nici o primejdie că.,, ideile lui 
— dacă ar £î greşite — vor fi .prirnite ’ de public 
fără o cercetare serioasă.

2. Nu voiu vorbi despre însemnătatea unei cre
şteri bune, nu voiu căută să dovedesc că cieşterca 
ce se dă azi e rea; asemenea lucruri le-au spus 
alţii înaintea mea şi nu-mi place să-mi umplu 
cu cele ştiute de toată lumea. Voiu face numai o 
singură observaţie: c^din vremuri foarte depărtate 
toată lumea stigă împotriva obiceiului vechiu, dar 
nimeni nu pune înainte altul mai bun. Literatura

ani (1742) trecu examenul de bacalaureat; atunci mama sa îl în
credinţa lui Eousseau (Despre aceasta vorbeşte în cartea II 171 şi 
arm.). La 23 ani tânărul , se căsători cu fiica contelui Rocbefort de 
Pontvilie. Din această căsătorie se născil un fiu Claudiu Dupin ele, 
Eochefort. In vederea creşterei acestuia scrise Eousseau o serie de 
îudicaţii cari fură desvoltate in cartea de faţă. Se poate ^ zice că 
Eousseau s’a ocupat cu chestiile pedagogice cu vre-o 20 de ajii 
înainte de a scrie această carte.

1 Zice aşa, pentrucă, în adevăr, în vremea când a scris pe «Emil» 
începuse să caute viaţa singuratică.
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şi ştiinţa din veacul nostru caută mai mult să dă
râme decât să clădească. E lesne să vorbeşti ca un 
om învăţat când ţii de rău pe alţii, dar altfel vine 
când ai să arăţi ce e de făcut; şi aceasta nu le place 
filozofilor celor adânci. S’au .scris multe cărţi cari 
au de scop — aşa se zice, cel puţin — folosul ob
ştesc, dar toţi uită folosul cel mai de căpetenie: 
meşteşugul de a pregăti. oameni.

Subiectul cu care mă îndeletnicesc eu era tot nou 
după cartea lui Locke 1 şi tare mi-e teamă că o să 
fie nou şi după cartea mea.

.■). Nu cunoaştem de loc copilăria: din ce în ce 
ne rătgciţn; mai tare urmând ideile greşite răspân
dite fn public. Cei mai înţelepţi- se preocupă de ce 
le pasă vârstnicilor să ştie, fără să ţie socoteală de 
ce sunt în stare să -înveţe copiii. Ei caută în copil 
pe om şi nu se gândesc la ce este el înainte de a 
fi om. Eu tocmai cu această întrebare m’am stră
dui bravând în vedere să pot aduce un folos cu ob
servaţiile mele, chiar dacă metoda mea ar fi hime
rică şi falsă. Poate să fie rău ce propun eu să. se 
facă, dar cred că am nimerit bine subiectul ce trebue

1 E vorba de scriorea * Cu(jelHri asupra edticaf ici copiilur - 1721. 
l)in aceasta Eousseau a imprumutat multe idei în cartea de faţă.

In notele dela diferite paragrafe se vor faec apropierile necesare. 
Citatele de cari mă voia servi, vor fi unele după traducerea fran
ceză a lui Coste (Paris 1821), altoie după traducerea românească 

.‘Vlui (?. Coşbuc, apărută în aceeaşi bibliotecă a Casei şcoalelor ca 
îi lucrarea de fată.



studiat. începeţi dar să vă studiaţi mai bine şco
larii, căci de sigur nu-i cunoaşteţi de loc. Dacă citiţi 
cartea aceasta în vederea acestui scop, cred că aveţi 
să folosiţi ceva.

4. De sigur că cititorul se va simţi încurcat mai 
ales de partea caro s’ar numi sistematică şi care 
nu este alta decât mersul naturii. Fără îndoeală că 
asupra acestei părţi voiu fi şi atacat... şi poate cu 
dreptate. Iţi va veni să crezi mai mult că citeşti 
vedeniile unui visător, decât un tractat de educaţie1. 
Ce să fac? Nu spun ideile altora, ci pe ale mele. 
Nu văz lucrurile ca oamenii ceilalţi: mi s’a făcut 
de mult învinuirea aceasta. Dar pot eu să-mi pun 
alţi ochi şr să am alte idei? Nu. Pot numai un 
lucru: să nu prea stârnesc asupra felului meu de 
judecată, să nu mă socotesc singur învăţat în 
lume... şi aceasta o fac. E adevărat că iau câteodată 
tonul afirmativ, dar nu pentruca să impun citi
torului, ci numai pentru ca să-i vorbesc după cum 
cuget. De ce aş da formă de îndoeală? Spun în
tocmai ce se petrece în gândul meu.

5. Arătând cu toată libertatea socotinţa mea, mi 
cer să fie numai decât crezută şi de aceea totdeauna 
spun motivele mele pentru ca să poată oricine cântări 
•şi pidecâ. De altă parte însă, dacă nu mă încăpă
ţânez în apărarea ideilor mele, mă socotesc dator

1 Sallwiirk notează că Pcstallozzl a zis in adevăr cu «Emil > este 
O carte de ri^e.
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să le fac cunoscute, pentrueă maximele acestea 
asupra cărora nu ara aceeaşi părere eă alţii, nu sunt 
lucrui’i indiferente: este necesar sa cunoaştem dacă 
sunt adevărate sau mincinoase, pentrueă ele pot face 
fericirea sau nenorocirea omenirii.

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

Un asemenea proiect, în anume puncte, îl so
cotesc mai himeric decât proiectele mele, căci ame
stecul acesta ar strică binele şi n’ar tămădui răul. 
Atunci, mai bine aş face pe de-a ’ntregul cum se 
obişnueşte, în loc să iau obiceiul numai pe jumă
tate; socotesc că atunci ar fi în ora mai puţină 
contradicţiune, căci el nu poate să urmărească în 
acelaşi timp două scopuri opuse. Să ştie taţii şi 
mamele că ceeace vor să facă se poate realiză. 
Pof fi eu răspunzător de voinţa lor?1

7. Când vi se înfăţişează un proiect de orice fel, 
trebuesc deosebite două lucruri: întâiu, dacă proiectul 
în sine este bun; al doilea, dacă se poate uşor 
îndeplini.

1 iŞallwiirk notează că acest paragraf aminteştepe Fenelon, Edu- 
«aţiunea fetelor — XIII § I. Iată câteva rânduri din cartea lui 
Fenelon : «Vă rog să observaţi cu băgare de seamă că, dacă între
prinzi o lucrare asupra celei mai bune educaţii de dat copiilor, nuj 
poţi să dai regule imperfecte. Să nu-mi faceţi vină dacă eu îiidemi; 
spre ceeace socotesc perfect. Liber este fiecare să meargă, îh prac
tică, atât de departe cât va voi».
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8. In privinţa primului pnn(‘t, e de ajuns ca 

proiectul judecat în sine să se găsească bun de 
primit şi de pus în practică şi să fie potrivit cu 
natura luci'uliii. In cazul nostru, de exemplu, edu
caţi unea propusă Şă se potrivească cu sufletul omenesc;

9. Punctul al doilea se ţine de diferite împre
jurări ale situaţiilor. Aceste împrejurări nu se ţin 
de lucruri, nu .sunt necesare; ele pot să se schimbe 
la nesfârşit. Astfel, cutare fel de educaţiune .se 
poate îndeplini în Elveţia, dar nu se poate în Franţa^ 
alta se poate în clasele de mijloc şi nu se- poate 
la cei mari.

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

Aceste aplicaţiuni particulare, nefiind lucruri esen
ţiale pentru subiectul meu, nu întră în planul ce 
mi-am făcut. Pot alţii, dacă vor, să se. ocupe cu 
acelaş subiect faportându-1 la o anumită ţară sau 
la o anumită stare.

Este destul să şe poată face ceeace pi’opun eur 
oriunde se nasc oameni; pregăti ndu-i aşa cum propun 
eu, s’ar face mai bine şi pentru ei şi pentru ceilalţi.

Dacă nu voiu putea să mă ţin de vorbă, de sigur 
că vOiu fi vinovat; dar dacă mă voiu ţinea, atunci 
vinovaţi vor fi aceia cari cer dela mine mai mult,, 
fiindcă eu am făgăduit numai atât.
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CUPRINSUL

Omul şi natura (1—2). Necesitatea educaţiei (3—5). Ti'ci felurt 
de educaţie; raportul între ele (6—10). Fixarea scopului educa
ţiei (11—26). Omul naturii (27—34). Infăşarea copiilor (35—39;^ 
42—43). Alăptarea copiilor; mama şi doica (40—41). Datoria ma
melor şi rolul mamelor în societate (44—52). Prejudecăţile socie
tăţii în această privinţă (53—54). Răsfăţul copiilor (55—61). Polul 
tatălui în educaţie (62—64). Guvernorul; rolul lui, calităţile ce se
cer; drepturile şi datoriile 'lui (65—93). însemnătatea sănătăţii 
trupeşti în educaţie (94—96). Medicina, medicii şi educaţia (97—103). 
Igiena (104 —105). Lucrul ‘ manual şi exerciţiile fizice (106). înce
putul educaţiei; doica (107—121). îngrijirea noilor născuţi (122— 
127). Educaţiunea primei copilării; senzaţiile copiilor; frica; sgo- 
motul; noţiunea depărtării (128—144). Ţipătul; plânsul; iritabi- 
litatea copiilor (145—154). Ideia de bine şi dc rău (155—160)- 
Maximele fiuidamentale ale educaţiei (161—165). Libertatea miş
cărilor şi vindecarea plânsului (166—171). înţărcarea şi brana după 
înţărcare (172—176). Vorbirea; învăţul vorbirii (176—192). Carac
terizarea primei copilării până la trei ani (193).



1. Tot ce iese clin mâna Ziditorului este,bun; 
totul se strică în mâna omului. Omni sileşte un 
pământ să hrănească roadele altiiia, un pom să 
poarte fructele altuia; amestecă şi confundă cli
mele, elementele, anotirnpurile. Tşi schilodeşte câi- 
nele, calul, <Vfilavul. întoarce totul pe dos, strică 
tot: îi plac diformităţile şi monştrii. Nu e mul
ţumit cu lucrurile cum le-a tăcut natura, nici chiar 
cu omul, ci vrea să-l deprindă şi pe el, cum se 
învaţă un cal Ia coardă; vrea să-l .potrivească 
după gustul său, cum potriveşti un pom în grădină.

2. Fără această siluire, ar fi şi mai râu: ome
nirea nu poate să fie cioplită numai pe jumătate. 
In starea în care sunt ' lucrurile astăzi, un oin 
lăsat, dela . naştere; numai în puterea sa în mijlocul 
celorlalţi, ar fi cel mai schimonosit din toţi. Pre
judecăţile, autoritatea, nevoia, exemplul, toate in
stituţiile sociale în atmosfera cărora trăim, ar în- 
năbuşî într’însul natura şi n’ar pune nimic în loc. 
Ar fi ce se întâmplă cu un pomişor crescut clin 
întâmplare în mijlocul unui drum şi care piere, 
lovit Ki®%^kGat^Butoaj:€ părţile de către trecători.

s i
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'3. Mă îndrept către tine, marnă pr^evăzătoare şi 
iubitoare care ai ştiut să părăseşti drumul -obiş
nuit şi să păzeşti pomişorul fraged de izbiturile 
opiniunilor oamenilor. îngrijeşte, udă planta cea 
tânără până să nu moai’ă: vei fi foarte mulţumită 
într’o zi' de roadele ei. Caută să ridici de timpuriu

1 Prima educaţie este, desigur cea mai inipoi'tantS şi aceasta 
primă educaţie Este, fără îndoeală, în mâna femeilor. Dacă Crea
torul ar fi voit să fie in mâna bărbaţilor, desigur că le-ar fi dat 
lor lapte ca să hrănească copiii. De aceea, să vorbiţi mai cu seamă 
femeilor în tractatele Noastre de educaţie, pe deoparte pcntrucă 
ele pot să se ocupe de aceasta şi să influenţeze mai mult decât 
bărbaţii, pe de alta peritrucă' izbânda le interesează mult mat 
mult, căci cele mai multe din văduve sunt silite să trăenscă de pe 
urma copiilor şi atunci simt, în bine sau în rău, efectele educa- 
ţiunii ce le-au dat. Legile, cari ţin socoteală mai mult de averi 
decât de persoane, fiindcă au de ţintă pacea, iar nu virtutea, nu 
dau destulă autoritate mamelor. Şi cu toate acestea, starea lor e 
mai sigură decât a taţilor, îndatoririle lor sunt mai grele, îngriji-' 
rile lor sunt mai de preţ pentru buna rândueală a familiei şi, în 
deobşte, iubesc mai mult pe copii. Sunt cazuri când poţi să ierţi 
pe un fiu care nu se poartă cuvţincios cu tatăl său; dar dacă 
vreodată, cu orice prilej, s’ar purtă astfel cu mamă-sa, care l-a 
purtat In pântece, l-a hrănit cu laptele ei şi ani de zile şi-a uitat 
de sine pentru ca să vază de el, atunci un asemenea mizerabil ar 
trebui ucis pe loc fiind nevrednic, ile a mai vedeă lumina zilei. 
Sc zice că mamele, răsfaţă pe copii. In aceasta fac rău, fără în
doeală; dar fac mai puţin rău decât voi cari îi stricaţi. Mama 
vrea să fie fericit copilul ei şi cât mai curând. In aceasta, are 
dreptate; dar se în.şală în privinţa mijloacelor şi trebue s’o lu
minezi. Ambiţiunea, prevederea greşită a taţilor, neglijenţa ori ne
simţirea lor, acestea sunt de o sută de ori mai răufăcătoare pentru 
copii decât iubirea oarbă a mamelor. Trebue însă să fiin bine în
ţeleşi asupra cuvântului de mamă, lucru care se va vedeă în cele 
ce urinează. {Xoia aiitomlui). Asupra acestui cuvânt Salhviîrk 
trimite la S 20 din această carte.
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o apărare, un zid împrejurul sufletului copilului 
tău; poate altul să însemneze locul, dar tu sin
gură trebue să închizi hotarul1.

4. Plantele se prefac prin cultură; oamenii prin 
educaţie. Dacă omul s’ar naşte mare şi puternic, 
trupul şi puterea lui nu i-ar fi de nici un folos 
până când nu s’ar învăţa să se slujească de ele. 
Ba acestea i-ar fi chiar stricătoare, pentrucă ceilalţi 
nu s’ar gândi să-i dea ajutor 2 şi lăsat în puterea

‘ Scrierea de faţă a avut mai multe ediţiuni chiar în timpul 
vieţii autorului. El ira schimbat mult textul dela una la alta; dar
a adăogat note sau a modificat notele anterioare. In acestea a dat
lămuriri pe cşri le-a socotit însuşi necesare sau a răspuns unor 
observări critice. Astfel pune el aici nota următoare:

«Mi s’a spus că d. Formey a crezut că eu vreau să vorbesc aici
de mama mea şi că ar fi scris lucrul intr’o carte. Socotesc că
prin aceasta vrea să râză cineva ori de d. Formey ori de mine».

Sc ştie, în adevăr, că mama lui Rousseau a murit din fa
cere şi că dânsul a fost lipsit de mamă chiar din primele zile ale 
vieţii.

Acest Formey. despre care vorbeşte în nota, a fost un scriitor 
german, de neam francez, dintr’acele familii franceze protestante 
emigrate în Germania după revocarea edictului de Nantes. Născut 
în 1711, a murit in 1797. A fost pastor şi profesor. A scris mult, 
dar n’a fost un scriitor de talent! Intre alte opere este şi o critică 
adresată scrierii lui Eousseau şi întitulată (Berlin
1763), Tot acest Formey, după cererea libi’arului Ndaulme din 
H.aga,' a făcut o ediţie « curăţită de toate ţiasagiilc scandaloase» a 
scrierii lui Eousseau, intitulată «Emil creştin'’. Cartea n’a avut 
succes de librărie şi a rămas cu totul necunoscută. Eousseau însă 
a fost supărat şi în unele note îl acuză pe Formey că a vrut să 
so facă stăjiân pe munca sa.

■ linusseau pune aci nota următoare: Semănând cu ei la exterior 
şi lipsit de cuvânt precum şi do ideile ce se pot exprimă prin 
cuvânt, nu va fi în stare să-i facă a înţelege trebuinţa ce arc de 
ajutorul lor, nici a o manifesta într’un chip oarecare.



42

lui, ar muri de mizezie, înainte de a-i*i fi putut 
înţelege trebuinţele. Ne plângem adesea că omul e 
multă vreme copil, dar uităm că neamul omenesc 
ar fi pierit, dacă omul n’af fi început prin co-

5. Ne naştem. slabi, avem nevoie de putere; ne 
naştem lipsiţi de toate, avem nevoie de ajutor; 
ne naştem proşti, avem nevoe de judecată. Edu
caţia ne dă tot ce ne lipseşte la. naştere şi ceeace 
pe va trebui făcându-ne mari.

6. Educaţia se face sau prin natură, sau prin 
oameni, sau prin lucruri. Des voi tarea lăuntrică a 
facultăţilor şi organelor noastre este educaţiunea 
prin natură; priceperea de a întrebuinţa această 
desvoltare este educaţiunea prin oameni; cunoştinţele 
dobândite prin propria noastră experienţă cu obiec
tele de cari ne apropiem, este educaţiunea prin 
lucruri.

7. Avem asâ dar trei feluri de dascăli. Şcolarul 
în care se contrazic diferitele lor lecţii este crescut 
rău şi niciodată nu se va înţelege bine cu sine 
însuşi; numai acela în care lecţiile merg în acela,ş 
sens şi urmăresc acelaş scop, ajunge la ţintă şi 
trăeşte cum trebue1 numai acela este crescut bine2.

1 Adică: c« conscciimţă.
2 Salhviirk aminteşte că o asemenea împăi'ţire se gă.s^tc în 

Plutarch (Despre educaţia copiilor, cap.- 4): apoi pune în faţă o 
altă împărţire a lui Helvetius, pe caro o socoteşte mai exactă; 
educaţia casei; — şcoala: — lumea.



8. ' Din aceste trei feluri de edueaţiuni deosebite, 
educaţia dată de natură nu stă în puterea noastră; 
educaţia dată de luci’uri stă numai întru câtva în 
puterea noastră; stăpâni suntem numai pe educaţia 
dată de oameni... Adică ne încbipuim că suntem, 
căci cine poate nădăjdui că va putea să fie stăpân 
pe vorbele şi faptele tuturor cari înconjoară pe un 
copil ?

9. Educaţia fiind o artă, este aproape peste pu
tinţă .să reuşeascăj de oarece ’ nimeni nu e în stare 
să-i dea sprijinul necesar întru aceasta: silinţele 
noastre vor putea să ne apropie mai mult sau mai 
puţin ^de ţel, dar trebue să ai adevărat noroc ca 
să poţi să-l ajungi1.

1.0. Care e.ste ţelul? El e indicat de natură, 
precum am arătat. Dar cele. trei edueaţiuni având 
nevoie să şe sprijine una pe alta penti'u a se per
fecţiona, trebue ca silinţele celor două să fie în
dreptate spre aceea asupra căreia, nu avem putere. 
I^pate însă că vorba noastră are un înţeles cam 
irag: să căutăm al hotărî 3.

1. Despre posibilitatea educaţiei de sine, vorbeşte Kousseau în 
Cartea II § 81.

2 Salhviirk aminteşte observaţia pedagogului Stoy: «Natura .ca 
atare nu este nici odată legislatoarea îndreptăţită pentru scopurile 
educaţiunii; este însă pentru mijloace. Este vorba de a transforma 
pe omul naturii şi prin urmare de a atacă natura cu armele ei 
proprii fiindcă aceasta se ])oate face numai după legile naturii». 
(Enciclopedia, 39).

In această greşită înţelegere el vede izvorul groşelelor ce se 
găsesc în pedagogia luj Eouşseau. -



11. S’ii zis că natura este obişnuinţa1. Ce în
semnează aceasta? Dar nu sunt şi obicinuinţe cari 
se capătă prin silă şi cari nu înăbuşesc natuia? 
Ca exemplu, spunem că unele plante sunt silite 
să nu crească în direcţiune verticală şi când inijlocul 
de silă s’a înlăturat, ele îşi păstrează înclinarea 
dobândită prin silă ; dar seva nu şi-a schimbat 
drumul şi, dacă planta mai trăeşte, ea se, face iar 
vei’ticală.

Aşa e şi cu înclinările oamenilor. Câtă vreme 
rămâi în aceeaşi stare, păstrezi pe acelea cari ţi 
le-a dat obişnuinţa şi cari jm sunt de loc naturale; 
dar când starea de lucruri se schimbă, obişnuinţa 
încetează ş1' • 'irea se întoarce.

Educaţia este de sigur obişnuinţă. Nu sunt 
oameni cari uită şi pierd educaţia şi alţii cari o 
păstrează? De ce deosebirea, această? Dacă prin 
natură s’ar înţelege numai obişnuinţele conform, 
cu natura, am avea, un galimatias 2, de care ne-ara 
putea lipsi.

12. Ne naştem cu simţire şi, chiar dela naştere, 
obiectele din jurul nostru ne impresionează în

1 -Vei pune rtoussaau nota următoare ; I). Formey ne asigură 
că nu se zice tocmai aşîi. Mi se parc.însă că e spus foarte precis 
in versul următor, la care îmi propuneam să răspund: «Natura, 
crede-mă, e numai obişnuinţa», D Formey, care nu vrea să facă 
pe oameni prea mândri, ne dă, eu modestie, măsura inteligenţei 
sale drept măsura inteligenţei omeneşti.—(Versul citat e din piesa 
Malinmct a lui Voltaire, actul al IV, scena I.)

- Galimatias: frază lipsită de Înţeles.



diferite chipuri. Când am ajuns să avem con.ştiinţa 
aensaţiunilor noastre, atunci începem a căuta sau 
înlătura obiectele cari le produc : întâiu, după cum 
sensaţiunile sunt plăcute sau displăcute; apoi după 
potrivirea sau nepotrivifea între noi şi acele obiecte; 
în fine, după judecata pe care ne-o facem despre 
ideia de fericire sau de perfecţiune.

Aceste înclinări se înmulţesc şi se întăresc pe 
măsură ce ne facem mai sensibili şi mai luminaţi, 
dar ele se strică mai mult sau mai puţin, silite de 
ebişnuinţe. Inainţe de a se fi strinaf. e1e sunt cee.nce 
numesc eu: natura din 'noi.

nr Ar trebui să punem totul în legătură cu 
aceste înclinări primitive. Lucrul ar fi' ă putinţă, 
dacă cele trei educaţiuni ar fi numii deosebite 
între ele; dar ce faci când'ele sunt opuse ? Când 
în loc de a creşte pe om pentru el însuşi, îl creşti 
pentru alţii? Atunci împăcare nu se poate; eşti silit 
sau să te lupţi împotriva naturii, saiCsă te lupţi împo
triva instituţiunilor sociale; trebue să-ţi alegi: ori să 
faci un om ori să faci un cetăţean, căci amândouă 
nu se pot deodată.

14. Orice societate mică şi strâns unită, se de
părtează de societatea cea mare. Patriotul urăşte 
pe străini: aceia, fiind numai oameni, nu preţuesc 
nimic în ochii lui1.

1 Ifimsseau pune nota lu'mătoarc: De aceea văsboaicle republi- 
eeloi-.sunt mai crude decât ale monarhiilor; dar dacă răsboiul re
gelui este moderat, pacea ,lui e groaznică; a.ş vrea să-i fiu mai 
bine duşman decât supus.



Făi'ă acest neajuns nu se poate; dar el e. puţin 
lucru: esenţialul este să fii bun cu aceia eu cari

t-

trăeşti. Spartanii erau ambiţioşi, lacomi de bani, 
nedrepţi cu lumea din afară, dar înlăuntrul cetăţilor 
domnia dezinteresarea, dreptatea, unirea. Feriţi-vă 
de cosmopoliţii cari recomandă în cărţi datorii 
luate de cine ştie unde şi pe cari nu se înjosesc 
să le împlinească faţă de cei din jurul lor. Cutai’e 
filozof are dragoste pentru Tătari, ca să nu fie 
silit să-şi iubească vecinii.

15. Omul cum l-a lăsat natura este un tot: o 
unitate numerică, care 'ăre raporturi numai cu sine 
însuşi şi cu sernenul său. Omul cum l-a făcut so- 
cietatea este o fracţiune care depinde totdeauna
de numitor şi valoarea lui stă numai în raport 
cu întregul, care este corpul social. Cele mai bune
instituţiuni sociale vor fi deci acelea cari vor şti 
mai bine să denatuieze pe om, să-i desfiinţeze 
existenţa sa absolută pentru ca să-i dea una re
lativă şi să-i transporte eul în unitatea comună, 
astfel ca fiecare individ să se socotească nu o 
uni.tale, ci o parte a unităţii şi să simtă numai 
ca parte din tot.

Un cetăţean al Komei nu eră nici Cajus nici 
Lucius: eră un Roman; de aceea iubiâ patria 
numai pentru sine. Regulus se socotiâ Cartaginean, 
de oarece devenise proprietatea stăpânilor săi. Fiind 
strein, el nii vrea să facă parte din senatul Romei
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şi a trebuit ca un Cartaginean să-i poruncească 
aceasta. Eră indignat că voiau şă-i cruţe vieaţa. 
învinse şi se întoarse triumfător, să moară în 
chinuri. Mi pare că .lucrui'ile acestea nu prea 
se potrivesc cu oamenii pe cari îi cunoaştem.

10. Lacedemonianul Pedarete şi-a pus candida
tura la consiliul celor 300 şi a căzut; a fost 
toarte vesel, pentru că s’a găsit în Sparta 300 de 
oameni mai vrednici decât el1. Presupun că această 
apreciere eră sinceră — si sunt cuvinte ca să so
cotim aşa: iată cetăţeanul.

17. O femeie din Spartă aveă cinci fii soldaţi 
şi aşteptă noutăţi în timpul unei lupte. Un sclav 
vine; ea îl întreabă tremurând, ce este: — «Câte 
şi cinci au căzut! — Sclav nemernic, te-am în
trebat eu de asta?— Izbânda e ă noastră». Mama 
se duse în templu şi mulţumi zeilor. Iată cetă- 
ţeana 2.

18. Acela care, în societate, vrea să dea în
tâietate sentimentelor naturii, nu ştie ce vrea. Tot
deauna în contrazicere cu sine însuşi, totdeauna 
purtat de valuri între înclinările .şi datoriile sale, 
nu va fi nici om nici cetăţean, nu va. fi bun nici 
pentru el nici pentru ceilalţi. Va fi un om din

1 rialhvurk notează că faptul e povestit de 1‘ltilarcli în biografia 
lui Lycui'g. In traducerea franceză a Ini Dacier in 1724 Amsterdam 
p. 2]I3 voi. I § 60. .

2 Şi anecdota aceasta e povestită de Plutarcli.
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Xii pot să socotesc nici educaţiunea din societate, 
pentrucă această edueaţiune, urmărind două ţeluri 
conti’arii, nu nimereşte nici pe unul; ea poate 
să facă numai oameni cu două feţe, cari par că 
rapoartă totul la ceilalţi, pe când în realitate 
rapoartă totul numai la ei singuri. Asemenea de- 
mpnstraţiuni fiind cunoscute de toată lumea, nu 
mai pot înşela pe nimeni şi sunt numai pierdere 
de vreme. /

25. Din aceste contradicţiuni se naşte contra- 
dicţiunea pe care o simţim totdeauna în noi. Târâţi 
ele o parte de natură, de alta de oameni spre două 
•căi deosebite, siliţi să i’ăspundem acestor îndemnuri 
protivnice, ne pomenim că pornim pe a treia cale, 
-care nu ne duce nici la un capăt nici la celălalt. 
Aşa, purtaţi când într’o parte, când în alta, în toată 
vieaţa, ajungem la sfârşitul ei fără să ne fi putut 
împăcâ cu noi, fără să fi fost de vreun folos, nici 
pentru noi, nici pentru ceilalţi.

In prima ediţie (1702) această notă incepe cn cuvintele:, «In 
Academia din Geneva ,«i Universitatea din Paris»-.

In vremea în care scrie Rousseau, colegiile erau (după dicţio
narul lui Buisson) şcoli fondate mai ales de jcsuiţi pentru cultura 
■care ar core.spunde azi îu parte cu învăţămâutul secundar. In 1762 
jesuiţii fură expulzaţi din Franţa; totuşi organizaţia lor sa men
ţinut încă, astfel că în 1791 Lavoisier scria: ' Educaţia publică din 
mai toată Europa arc de scop să nu formeze cetăţeni, ci preoţi, 
călugări, teologi». Iar jiotiţia prezentată Oonveuţiunii naţionale în 
179.1 zicea: - «Colegiile din Paris păstrează !ncă ha?-baria enilni 
jnediit’>.
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26. Rămâne educaţiunea domestică1 sau educa- 
ţiunea naturii. Dar ce va fi pentru ceilalţi un om 
care a crescut numai pentru sine? Dacă. scopurile 
acestor două educaţiuni s’ar putea uni într’unul 
singur,'prin înlăturarea contradicţiunilor s’ar înlătura 
o mare piedică pentru formarea pinului. Ca să se 
poată formâ o judecată în privinţa aceasta, trebue 
să vezi pe om format, trebue să-i fi observat în
clinările, să-i fi văzut progresele, să-i fi urmărit 
mersul, într’o vorbă să cunoşti omul naturii.

Cred că cititorii cărţii de faţă vor dobândi câteva 
cunoşiinţe din acest domeniu.

27. Ce este de făcut pentru a formâ pe acest 
om rar? Mult, fără îndoeală: să nu lăsăm, să se 
facă nimic2.

1 Salhviirk reproduce în notă o observaţie a lui Campe despre 
acest punct:

Sub Tducafic domestică Rousscau nu înţelege nici educaţia in 
familie, ci, după cum adaogă însuşi, aceea ca^ e are în vedere numai 
pe individ, iar nu statul.

«Mai bine ar fi făcut să stabilească- întâiu înţelesul acestor cu
vinte, ca să alegem pentru fiecare noţiune subordonată o expresie 
deosebită,»., (Campe, pedagog german 1746—1818).

3 “Să nu lăsăm să se facă nimic» sau csă împiedicăm a se 
face ceva». Pasagiul acesta nu e destul de precis şi aceasta o ob
servă şî Sallwiirk. Din pricina aceasta diferiţi comentatori au dat 
explicări deosebite. El citează câteva. Qampe crede că trebue să 
Hdauge la cuvintele lui Eousseau «adică nimic pripit, nimic lie- 

resc, nimic stricător». Raumer asemenea : «să se împiedice de a 
face ceva ce stă în calea desvoltării fireşti». J. Paul (în («Le

la» XXIII) Înţelege că e vorba de' o educaţie curat negativă. 
lusseau lămureşte mai bine gândul său în scrierea de faţă, 

II § 67-68 şi 77.
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Când vrei să mergi împotriva vântului, mergi' 
pieziş, dar dacă marea e agitată şi vrei să stai pe 
loc, atunci trebue să arunci ancora. Bagă de scamă,, 
tinere pilot, să nu se desfacă frânghia sau să se 
desprindă ancora şi să nu-ţi plece vasul, înainte 
de a fi prins de veste.

28. Intr’o societate rânduită, în care toate locu
rile sunt fixate, fiecare trebue să fie crescut pentru 
locul său. Dacă cineva e pregătit pentru un doc şi 
nu-1 ocupă, nu mai e bitn de nimic. Educaţiunea 
e folositoare câtă vreme averea se potriveşte cu 
vocaţiunea părinţilor; altfel că e primejdioasă pentru 
elev, cel puţin prin prejudecăţile ce-i dă.

In Egipt, unde fiul trebuiâ să urmeze îndelet
nicirea tatălui, educaţiunea. avea un scop temeinic 
dar la noi, unde stările rămân pe când oamenii se- 
schimbă necontenit, nimenea nu poate şti, când 
creşte copilul în vederea unei anumite chemări, dacă 
nu lucrează împotriva copilului.

29. Faţă de natură, oamenii sunt toţi deopotrivă,, 
toţi au o chemare comună: a fi oameni. Cine- 
eâte~ crescut 'bine în vederea acestei chemări va sti 
să îndeplinească şi alte chemări cari sunt în le-
găturâ cu aceasta._Hu mă îngrijesc să ştiu dacă
elevul meu se va face soldat ori preot ori om de 
legi. înainte de a-1 trimite părinţii la o ocupa- 
ţţiine, natura îl -cheamă., la viaţîL amen^scă7~Me- 
seria pe care vreau să-l învăţ este: să trăenscă, 
Când_va_pleeâr-deia-î&ine,—adnrit-eă - nu- vu- fLjiici
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om de legi, nici soldat, nici preot, dar va fi întâiii 
om: va şti să fie un om şi, dacă soarta i-ar 
schimbă locul.-el va fi totdeauna la locul lui. 
Occupavi te, fortuna, aique ccpiomnesquc ad- 
diius tuos hUerehm ut ad me aqyirave nou

fi ;i(). Adevărata învăţătură pe care trebue s’o 
tîîkm este cunoştinţă eondiţiunii omului. Acela 
^intre noi care ştie să treacă mai lesne prin bi- 
Jiele şi prin răul vieţii, acela este, după părerea 
vjnea, cel mai bine educat ; de aci urmează că 
adevărata educaţiune nu stă atât în regiile cât în 
exerciţii. începem a învăţa chiar când incepem 
a trăi\ educaţiunea dar începe odată ' cu exis
tenţa noastră: primul'educator este doica.. Acest 
cuvânt «educaţie» avea la cei vechi alt înţeles 
decât cel de azi: însemnă Educit oh-
stetrj/x, zice Varro; educat jiutrix^—instituit pae- 
dagogus; docet magister

Astfel creşterea, educaţiunea, instrucţiunea se

Cuvinte ale unui filozof giec. Mctroilorus, citate de Cicerone. 
(Tuseulanc, Cartea V, Cap. 0): «Sunt stăpâii pe tine,, soartă, şi 
loviturile tale nu mă ating ; am inchis toate intrările pe unde ai 
putea să vi la mine».

’ E vorba de cuvântul francez edueation oare s'a născut din 
latinescul educuHo. .Vcest din urmă înseamnă ^donieslirii-f, prdsild. 
editcftţiime*. -Eduettre, în contrast cu ediwere este »« edtted ; nli(- 
ewc» înseamnă «» scoale afară, a duce afară■>.

Cuvinte atribuite Ini Tcre/ilius VaiTa .şi citate de scriitorul 
latin Xnitivs Marcellus: Însemnează: moaşa scoate afară jie copil; 
doica îl hrăneşte; supraveghetorul îl conduce, îl creşte; învăţătorul 
il instrue.ştc. La Romani pcdnc/ayul eră tin sclav.
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■eşte şi moare în robie; când se naşte, este cusut 
în scutece; când moare, este ţintuitîntr’un coşciug; 
câtă vreme păstrează înfăţişarea omenească, e legat 
de lanţurile instituţiunilor noastre.

34. Se zice că unele moaşe obişnuiesc să în- 
■<lrepteze cu mâna capul noului născut pentru ca 
.să-i dea o formă mai potiivită, şi noi îngăduim 
^iceasta! adică capetele noastre sunt rău făcute, de 
.către A-tot-Ziditorul şi trebue să le potrivească pe 
dinafară moaşele, iar pe .dinăuntru filozofii1. Caraibii 
sunt măcar pe jumătate mai fericiţi decât noi2.

35. «Cum a eşit copilul din pântecele mamei, 
îndată ce vrea să se bucure de libertatea de a-şi 
mişca şi întinde membrele, este din nou legat. II 
înfaşă, îl culcă cu capul ţeapăn şi cu picioarele 
întinse, cu braţele dealungul corpului; îl înfăşoară 
cu cârpe şi cu feşe de tot felul, caii nu-1 lasă să 
se mişte. Să fie mulţumit dacă nu-1 strânge până 
să-i împiedece răsuflarea şi dacă îl culcă barem 
pe o pai’te ca să se poată scurge .singură apa 
ce-i iese din gură, căci nu i-ar fi cu putinţă să în
toarcă capul pentru a înlesni această scurgere»".

1 Salhviirk citează o observaţie răutăcioasă a lui Formey asupra 
acestui pasagiu: «Ar trebui să presupun că moaşa care l-a adus 
pe d. Kousseau la intrarea sa in lume i-a strâns capul într’un 
mod de tot ciudat».

2 Caraibii: popor sălbatec din insulele Antile şi do pe coastele 
vecine ale Americci,

:l Acest alineat e un citat din: Buffon, Istoria Naturală, tom. 
IV, 190.
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36. Noul născut are nevoie să întinză şi să 
mişte membrele ca să le desmorţească, după cc au 
stat vreme îndelungată strânse ca într’un ghem 
de aţă. Adevărat, e obiceiul să i se întindă 
membrele, dar nu-1 lasă să le mişte, ba şi pe cap 
îi pun scufiţă; parcă le-ar fi frică să nu se înfă
ţişeze bietul copil ca o fiinţă vie.

37. Astfel se pune o piedică de neînlăturat 
porniiii spre creştere a părţilor lăuntrice ale unui 
•corp. silinţele pe cari zădarnic şi le dă copilul, îi 
istovesc puterile sau le întârziază progresul. Era 
mai puţin la stnimtoare, mai puţin tescuit când 
se afla- în pântecele mamei decât când se află în 
i'aşă; nu văz să aibă vreun folos că s’a născut. ^

38. Dacă ţinein membrele copilului în nemiş
care şi în strânsoare, împiedecăm cii’culaţiunea sân
gelui şi a lichidelor din corp, nu lăsăm pe copil 
să se întărească, să crească şi-i vătămăm consti- 
tuţja. Acolo unde nu se obişnuesc asemenea în
grijiri ciudate, toţi oamenii sunt înalţi, puternici, 
bine proporţionaţi \ Ţările în cari copiii sunt în
făşaţi, sunt pline de cocoşaţi, de şchiopi, de oameni 
cu picioare strâmbe ', de rahitici, de schilozi de 
toate felurile. Frica de a nu se strâmba corpul 
prin mişcări libere, face pe om să-l strâmbeze, 
punându-1 la teasc. I-ar ţineâ bucuros în nemiş
care ca să-i împiedece de a-şi face vre-un rău.

1 Vezi nota dela § 125,
* Propriu zis: cu picioarele depărtate prea mult unul de altul 

■dela genunchi (cagiieux).
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48. Până acum nu iie-aui încercat să înfăşăm pe 
căţeluşi şi pisoi. Au ei' vreun neajuns clin piicina 
aceasta?1 Copiii sunt mai grei... e adevărat; dar 
sunt şi niai slabi. D’abiâ pot să se mişte; cum .s’ar 
putea scliilodif Dacă i-am aşeza pe spate, ar muri, 
ca broasca ţestoasă, fără să se poată întoarce.

44. Femeile nu s’au mulţumit însă că nu şi-au 
măi alăptat ce pi ii, au voit să nu mai facă copii: 
e o urmare foarte naturală. A fl mamă este lucru 
greu; s’a găsit mijlocul de a scăpa cu totul de 
aceasta; s’a uimărit a se face un lucru făi’ă folos,, 
pentru ca, să se poată repetă mereu şi astfel far
mecul ce s’a lăsat de natură pentru înmulţirea spe
ciei s’a întors împotriva speciei. Acest • obiceiu, pe 
lângă alte cauze ale depopulării, ne anunţă soarta 
apropiată a Europei2. Ştiinţele, artele, filozofia şi 
morala ei în curând o voi- preface într’un pustiu. 
Va fi populată de fiare; ridică nu-şi va schimbă, 
prea mult locuitoriiT

' Am notat, ca Foniicy a dat, .în i.-Vnti-Emil o serie de obser
vaţii eritiee asupra scrierii Ini iîons.seau. Despre acest pasagiu zice :

() ipsică sau o căţea nu este în stare să înt'c.şe ; de aceea puii lor 
ii'au nevoie de Faşă'. Obiecţia lui este lufă de naivă încăt pare a 
justifică epitetul, ec i-a dat Uousscau eă e un spirit limitat.

'■ Salhviirk crede că îii acest pasagiu se poate vedea uir fel de 
l)roorocire a lui Rousseau despre revoluţie, cel puţin în Franţa. Se, 
poate pune alături un alt pasagiu din Confesiuni (II, 11, lc64). 
Traducătorul german observă că acesta e un sentiment general ăl 
oamenilor culţi pe. acea vreme şi citează o frază dintr’o scrisoare a 
Lordului Chesterfield din 1752-5‘d : «Toate cAte se pot consideră ca 
premergătoare.ale marilor revoluţiuni există acum şi se înmulţesc 
zilnic în-Franţa».
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45. Am observat câteodată şiretenia unor femei 
tinere cari se prefac că vor să-şi alăpteze copiii. 
Ele ştiu să aducă aşa lucrurile, ca alţii să le si
lească a nu face aceasta: pun cu dibăcie pe băr
baţii lor, pe medici şi mai ales pe mame să se 
împotrivească. Un soţ care ar cuteză să lase pe 
nevastă-sa a-şi alăpta copilul ar fi un om pierdut; 
a!r fi socotit ca un asasin, care vrea să se scape de 
r evastă. De1 aceea, gpţii prudenţi trebue să sacrifice 

■f • pentru pacea căsniciei. Noroc că
li ţară se găsesc femei cari aleargă mai puţin după 
plăceri. Fericiţi bărbaţii ale. căror neveste nu în
trebuinţează pentru alţii timpul câştigat în modul

16. Nimeni nu se îndoeşte de îndatorirea fe- 
bilor; dar se mai discuta, dacă, după dispreţul ce 

aj'ată ele pentru aceasta, ■ dacă nu e tot una să fie 
brăniţi copii cu laptele mamei sau cu laptele altei 
femei. Eli socotesc că această chestiune, asupra căreia 
medicii pot să hotărască, este hotărâtă după dorinţa 
femeilor; cred şi eu că este mai bine să sugă copilul 

• laptele unei doici sănătoase decât ‘^1 unei mame 
bolnave, dacă ar fi cu putinţă să iasă vreo boală 
nouă din acelaş sânge din care este plămădit copilul.

47. Dar oare să fie vorba aici numai de punctul 
de vedere fizic? N’are copilul trebuinţă de îngriji
rile mamei tot atât cât are trebuinţă de sânul ei? 
Laptele pe care nu-1 poate da mama poate şă-1 dea 
alta femeie, poate să-l dea chiar un animal; dar
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îngrijirea mamei-nu se poate înlocui. Aceea care 
nutreşte un copil strein în locul copilului ei este 
mamă rea. Cum ar puteâ să fie doică bună? S’ar 
putea, dar cu încetul; trebue ca obişnuinţa să schimbe
natura: un-copil-jăii—îngrijit. _şăvmoară
de o sntă de_ ori până^nd doica să ajungă a^aveă 
pentru el dragoste de mamă.
' 48. Dar tocmai pentru că lucrul se poate în; 

tâmpla, se naşte un fapt care singur ar fi de ajun| 

să împiedice p'e orice femeiă simţitoare a-şi da co
pilul să-l hrănească alta; dreptul mamei se va îm-j 
părţi sau poate se va înstreinâ. Mama va vedeâ 
că copilul ei iubeşte pe altă femeie tot ca şi pe 
dânsa ori poate mai mult; va simţi că dragostea 
ce-i acordă ei copituL ..este. ua batâiv.. iar . dragostea 
ce o dă doicei este o datorie; căci ev natural să 
aibă iubire de fiu pentru aceea dela care are în
grijire de mamă.

49. S’a socotit că acest neajuns se poate înlătura 
inspirând copiilor dispreţ pentru doici, socotindu-le 
ca adevărate servitoare. Când şi-au isprăvit slujba, 
le iei copilul, ori dai drumul doicii;, apoi, fiind 
primită rău, ajunge să nu mai \ne să-şi vază co- 

ypilul pe care l-a crescut. După câţiva ani, copilul 
n’o mai vede, n’o mai cunoaşte. Se înşeală maiţria 
care crede că a înlocuit astfel pe doică, înlocuind 
lipsa ei de grijă prin cruzime. In loc să. facă pe 
copil un fiu iubitor, îl deprinde cu nerecunoştinţa, 
îl învaţă să dispreţuiască într’o zi pe aceea care
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i-a dat vieaţa precum a dispreţuit pe aceea care 
i-a dat laptele.

50. Aş insista mai mult asupra acestui punct 
dacă n’ar fi lucru aşa de descurajator să stărueşti 
zadarnic asupra unor subiecte folositoare. Cu această 
chestiune sunt legate lucruri mai multe decât îşi 
închipueşte cineva. Dacă vreţi să siliţi pe toţi să-şi 
facă datoria, începeţi cu mamele; vă veţi mira de 
schimbările ce se vor produce. Din această primă 
stricăciune vin pe rând toate celelalte; ordinea mo-, 
raia se schimbă; naturalul se stinge în suflete; in
teriorul caselor are o înfăţişare mai puţin vioaie; 
soţii nu se mâi simt atraşi de înfăţişarea atingă- 
toare a unei familii care începe şi nici streinii nu-i 
mai poartă respect; femeia ai cărei copii nu se văd 
este mai puţin considerată; familia nu mai e sta
tornică; obişnuinţa nu mai întăreşte legăturile de 
sânge; nu mai sunt nici taţi, nici mame, nici copii, 
nici fraţi, nici surori; d’abiâ se cunosc unii pe alţii. 
Cum să se iubească? Fiecare se gândeşte numai la 
sine şi când casa ajunge o singurătate tristă, e na
tural să te duci să te înveseleşti aiurea.

51. îndată ce mamele vor binevoi să-şi hrănească 
copiii, moravurile se vor schimbâ_ singure; senti
mentele naturale se vor redeştepta în suflete; ţara 
se va repopulâ: acest punct dintâiu, acest singur 
punct va reuni totul. Atracţiunea vieţii casnice este 
cel mai bun antidot pentru obiceiurile desmăţate. 
Grija pentru copii, care se socoteşte supărătoare,
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devine plăcută; ea face ca tatăl şi mama să fie 

I mai necesari unul pentru altul, să fie mai scumpi 
unul pentru altul; ea strânge mai tare între ei le
găturile căsătoriei. Când familia este vie şi animata, 
grijile casnice sunt ocupaţiunea cea mai scumpă a 
femeii şi' cea mai , plăcută petrecere a bărbatului. 
Astfel, îndreptându-se acest singur abuz, va rezultă 
îndată o reformă generală; îndată natura îşi va luă 
iar toate drepturile. Să se hotărască odată femeile 
a redeveni mame, şi îndată bărbaţii vor redeveni 
părinţi şi soţi. ___' ^

52. Vorbe zadarnice! Chiar când plăcerile lumeşti 
plictisesc pe cineva, el mu se întoarce la cele cas
nice. Femeile au încetat de a fi mame: ele nu vor 
mai fi, căci nu vor să mai fie. Şi chiar dacă . ar, 
voi, cu greu ai’ puteă s’o facă: astăzi când obiceiul 
a hotărît altfel, aceea care s’ar încercă să i se îm
potrivească ar aveâ de luptat cu toate celelalte din 
jurul ei, strâns unite contra unui exemplu pe care 
unele nu l-au dat şi pe care altele nu vor să-l 
urmeze.

53. Se găsesc totuşi câteodată femei tinere cu o 
fire bună, cari îndrăsnesc să se opună poruncilor 
modei şi strigătului sexului lor şi cari îndeplinesc 
cu o stăruinţă virtuoasă această dulce îndatorire pe 
care natura le-o impune. De-ar da Domnul să se 
mărească numărul lor, prin mulţumirile ce au acele 
cari fac astfel ! întemeiat pe încheierile celui mai 
simplu raţionament şi pe observaţiuni pe cari nu
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le-am văzut desminţite, îndrăsnesc a încredinţâ pe 
<i(ieste vrednice mame că vor avea dragoste puter
nică şi statornică din partea soţilor lor, o iubire 
cil adevărat fiască din partea copiilor, vor avea 
stima şi respectul publicului, vor aveâ faceri fericite 
fără accidente şi fără urmări, vor fi sănătoase şi 
voinice, în fine vor aveâ mulţumirea că fiicele lor 
le vor imita într’o zi şi că vor fi date ca exemplu 
fetelor altora.

54. Dacă nu e mamă, nu e copil. Intre ei sunt 
îndatoriri reciproce; dacă o parte nu le îndeplineşte, 
şi cealaltă le va da uitării. Copilul trebue să-şi iu
bească mama înainte de a şti că e obligat la aceasta.

’ Dacă glasul sângelni nu se întăreşte prin. obişnu
inţă şi prin îngrijiri,'piere în cei dintâi ani ai vieţii 
şi inima moare, ca să zic astfel, înainte de a se 
naşte. lată-ne, dela cei dintâi paşi afară din natură.

55. 'Se mai poate ajunge la acelaş trist rezultat 
şi printr’o procedare contrarie: când femeia nu-şi 
uită îndatoririle de mamă, ci face mai mult decât 
se cuvine. Dacă ea iubeşte pe copil mai mult decât 
trebue, dacă îi măreşte şi întreţine • slăbiciunea ca 
să-l împiedice de a o simţi şi dacă îl sustrage dela 
legile naturii depărtând de el o sumă de întâmplări 
neplăcute, ea, fără să se gândească, în locul neplă
cerilor de cari îl fereşte deocamdată, îi pregăteşte 
pentru viitor întâmplări rele şi primejdii; ea nu ştie 
că este o precauţiune barbară să prelungeşti slă
biciunea copilăriei până la oboseala omului format.
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Thetis — nş spune fabula —a îmuiat pe fiul său 
în apa Styxului pentru câ să-l facă invulnerabil 
Această alegorie este frumoasă şi lămurită. Mamele 
cele rele de cari vorbesc fac altfel: ţinând pe copiii 
lor în moliciune îi pregătesc pentru- suferinţă; le 
deschid porii la relele de tot felul cari îi vor chinui 
când se vor face mari2.

1 Legendele despre copilăria lui Aciile sunt foarte, numeroase ta' 
mitologia greacă. Una din ele spune că mumă-sa Thetis, pentru 
a-1 face să fie invulnerabil, l-a luat de câlcâiuşi l-a îmuiat într’un 
fluviu din infern. Astfel tot corpul i s’a udat de acea apă ăfâră de- 
călcâiul şi din pricina asta, uumai când Paris îl răneşte la călcâiur 
atunci moare.

2 In ediţia din 1835 (Paris, Fume) aflăm sub acest paragraf nota 
următoare: Cu un au înainte de a apărea Kmil, un medic însemnat 
(Desessarts) a publicat un Tractat asupra educaţiei fixiee a co
piilor miei (Paris 1760), în care a arătat primejdiile înfăşării co
piilor şi a criticat mulţimea precauţiunifor pe cari, le iau părinţii 
pentru a-i scuti de oarecari mici dureri; în genere a arătat urmă
rile rele ale ftnei creşteri moleşite şi sedentare. Faptele şi observaţiile 
pe cari se întemeiază ele sunt aproape aceleaşi ca şi în Emil. Şi 
Buffon scrisese, ceva mai înainte, asupra alăptării de cătră mamă 
şi asupra înfăşării tot accleaş idei. In fine se poate zice că eră un 
şistem de educaţie bine stabilit; ba s’a scris şi o poemă latinească 
în 1698 (Pedotropkia). Dar Buffon a zis: «Toate aceste lucruri 
le-am spus noi; dar numai d. Rousseau poate să poruncească şi să 
fie ascultat».

vSe pare că în epoca în care scriă Housseau pe Emil toate spi
ritele distinse erau preocupate de chestiunea educaţiei primei co
pilării. Societatea de ştiinţe din Harlem (Olanda) propusese pentru 
această chestiune un premiu, pe care l-a luat un genevez numit 
Ballexerd. Cartea lui s’a tipărit la Paris subtitlul «Disertaţie asupra 
educaţiei fixiee, a copiilor^ în acelaş an în care a apărut Emil. 
Potrivirea de vederi şi de principii a făcut pe Rousseau să creadă 
că i s’a fiirat ceva din opera sa şi spune chiar acest lucru in Con
fesiunile sale (XI tom. I, pag. 304). faptul nu l-am verificat, dar 
potrivirea de idei nu e nevoe să se explice numai decât printr’nn 
plagiat căci şi alte cărţi de mai înainte cuprind aceleaşi lucruri
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'56. Observaţi natura si urmaţi drumul pe care 
"îl arată ea. Ea exercitează necontenit pe^copii; le 
întăreşte temperamentul prin încercări de tot soiul; 
îi învaţă de vreme ce este suferinţa şi durerea. Când 
le ies dinţii, au friguri: dureri de'^ântece îi fac 
să aibă spasme; tuşea îi îneacă ; limbricii îi chi- 
nnpgfTŢ pipfnra 1 Ip st,rină sâ.npele. n Riimă^fi drojdii 
se amestecă^ într’însul şi le dau erupţiuni primej-, 
diOaie ^

Cei dintâi ani ai copilăriei sunt mai inult boală 
şi primejdie; jumătate din copiii cari se nasc pier 
înainte de opt am. Acela însă care a trecut prin 
aceste încercări ,â căpătat • multă putere şi şi-a asi
gurat într’adevăr principiul vieţii.

57. Iată „regula naturii. De ce voiţi să lucraţi 
împotriva ei? Nu vedeţi că în loc s’o îndreptaţi 
cum credeţi, îi distrugeţi opera şi împedicaţi re
zultatul "î .grijirilor ei? Voi socotiţi că, făcând în 
afară cfieace face ea înăuntru, măriţi primejdia 
pentru vieaţă şi sănătatea copilului; dimpotrivă, o 
micşoraţi. Experienţa arată că mor mai mulţi copii 
crescuţi delicat decât de ceilalţi. Dacă nu siliţi 
puterile lor peste măsură, atunci e mai bine să le 
întrebuinţaţi decât să le economisiţi. Deprindeţi-i 
cu greutăţile pe cari vor aveâ să le întâmpine 
într’o zi. Intăriţi-le corpul ca să poată îndură 
deosebirile anotimpurilor, ale climelor, ale elemen-

' Pletora: 
organism».

«Supra-abunclenţ.ă a lichidelor, mai ales a sângelui în
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telor naturii, foamea, setea, oboseala: înmuiaţi-i în apa 
Styxului.'Până când trupul nu dobândeşte anumite 
deprinderi, poţi să-l înveţi cum vrei, fără primejdie; 
dar când deprinderile s’au .statornicit, orice modi
ficare este periculoasă. Un copil primeşte schim
bări pe cari un om nu le poate suferi; fibrele 
celui dintâiu, moi şi flexibile, se pot îndoi după 
voie, pe când ale omului, mai întărite, schimbă, 
numai cu silă îndoitura ce-au primit. Prin urmare 
poţi să faci voinic pe un copil fără să-i expui 
viaţa şi sănătatea şi chiar dacă ar fi cu putinţă, 
vreo primejdie, nu trebue să stai la îndoeală. Nu 
se poate închipui viaţa omenească fără primejdii ; 
de aceea e foarte nimerit să le înfrunţi într’o epocă 
a vieţii în care sunt mai puţin stricătoare.

58. Copilul se face mai preţios pe măsură ce 
creşte. Pe lângă valoarea persoanei lui se adaugă 
îngrijirile ce i s’au dat-; dacă e să-şi piardă viaţa, 
se adaugă pentru el priceperea, simţirea că moare, 
Să ne gândim deci la viitor când îngrijim a-1 
păstra sănătos, să-l înarmăm în contra relelor ti
nereţii înainte de a ajunge în această vârstă; căci 
dacă preţul vieţii creşte până în vârsta când ea 
este de un folos, nu este oare nefcunie să feiim 
pe copil de câteva rele pentru ca să înmulţim pe 
ale omului vârstnic? Să fie aceasta o învăţătură 
înţeleaptă ?

59. Soarta omului este să sufere în toate vre
murile. Chiar grija de a se conservă este îuso-
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ţită de suferiaţă. ..Am fi fericiţi să cunoaştem 
în copilărie numai neajunsuri trupeşti cari sunt 
mai puţin crude, mai puţin dureroase decât cele
lalte şi cari mult mai rar decât ele ne fac să re
nunţăm la viaţă. Cine se omoară pentru ^durerile 
gutei ? yumai durerile sufleteşti aduc disperarea. 
Obişnuim să plângem soarta copiilor; ar trebui 
s’o plângem pe-a noastră. Relele cele mai mari ni 
le facein noi singuri,

00. Copilul când se naşte, ţipă; primii ani şi-i 
petrece plângând. Câte odată îl leagănăm ori îl 
luângăiein ca să-l potolim; altă dată îl batem ca 
să tacă. Sau facem ce vrea. el. sau îl silim să facă 
•ce vrem noi; sau ne supunem noi la capriţiile 
lui sau îl supunem pe el la capriţiile noastre; nu 
se vede cale de mijloc; ori dă porunci ori primeşte 
porunci. Astfel, cele dintâi idei ale copilului sunt 
■cele de stăpânire şi cele de robie. înainte de a 
şti să vorbească, el comandă; înainte de a puteâ 
să facă ceva, el ascultă şi câte odată e pedepsit 
înainte de a-şi puteâ cunoaşte greşelile sau de a 
le puteâ săvârşi. Astfel, de timpuriu se strecoară 
în tânărul lui suflet apucăturile pentru cari mai 
târziu ^ găsim vinovată natura; astfel, după ce 
ne-am dat osteneala să-l facem rău, ne plângem 
■că e rău.

61. Copilul trece şease sau şeapte ani ÎP acest 
■chip condus de femei, victimă a capriţiului său şi 
•al lor. După ce l-au învăţat una şi alta, adică



70

după ce i-au încărcat memoria cu vorbe pe cari 
nu le poate înţelege sau cu lucruri cari nu-i slu
jesc la nimic, după ce au înăbuşit în el vocea 
naturii prin pasiunile ce au făcut să se născă 
într’însul, dau această fiinţă, artificial pregătită, pe- 
mâna preceptorului, care desăvârşeşte desvoltarea 
acelor germeni artificiali şi învaţă pe copil toate,, 
dar nu-1 învaţă să se cunoască pe sine, să se fo
losească de persoana sa, să ştie trăi şi să se facă 
fericit. In fine, când acest copil, rob' şi tiran în 

. acelaş timp, plin de ştiinţă şi lipsit de simţ practic,, 
slab şi la corp şi la suflet, aste aruncat în lumeh 
atunci îşi arată nepriceperea, mândria şi toate 
viţiile; ■ văzându-1, noi deplângem mizeria şi per
versitatea omenească. Şi n’avem„drepiate;.-..aceşta 
este. ..om,vil.. ,fantazlei^. noastre, -niTinl naturii — 
altfel.

62. Dacă voiţi ca el să română cu forma sa; 
originală, păstraţi-i-o de când vine pe lume. Cum. 
s’ă născut, purtaţi grije de el şi nu-1 părăsiţi până 
nu ajunge om: fără aceasta nu veţi izbuti. Precum 
adevărata doică este mama, adevăratul preceptor 
este tatăl. Să caute amândoi să-şi potrivească şi 
rândul şi sistemul sarcinelor lor: din mâinile unuia 
să treacă copilul în mâinile celuilalt. Un părinte 
cu bun simţ, fie şi mărginit, îl va creşte măi bine 
decât cel mai priceput învăţător din lume, căci 
mai lesne devotamentul va înlocui talentul decât 
ar putea talentul să înlocuiască devotamentul.
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63. Dar afacerile, slnijba, diferitele obligaţiuni ? ... 
A! Obligaţiunile! Fără îndoială, cea din urmă 
este obligaţiunea de a* fi -părinte Să nu ne mirăm 
că bărbatul nu vrea şă-şi crească copilul, când ne- 
vastă-sa nu voeşte să-l hrănească. Nu se poate 
închipui tablou mai fermecător decât tabloul fa
miliei; dacă lipseşte o singură trăsătură, toate 
celelalte se strică. Când mama nu e destul de 
sănătoasă ca să fie doică, tatăl este prea ocupat 
pentru ca să fie preceptor.

Copiii, depărtaţi, risipiţi, prin pensionate, prin 
mănăstiri, prin gimnazii, vor duce aiurea dragostea

1 Când citim îii Plntarch, despre Cato Cecsorius, cel care a gu
vernat Eoma cu atâta glorie, că şi-a îngrijit pe fiul său când eră 
în-leagăn şi cu grije aşă de mare in cât lăsă toate de oparte ea să 
fie de faţă când doică — adică mama — îl spălă; când citim în 
Sueioniu că August, stăpânitorul lumii, supusă şi condusă de el, 
învăţă pe nepoţii săi să scrie, să înoate, le da elementele ştiinţelor 
şi că-i aveă totdeauna lângă el, ne vine să râdem de bieţii oameni 
de atunei,»cari se ocupau cu asemeanea fleacuri şi erau foarte măr
giniţi incât nu puteau să vază de treburi importante ca oarnenii 
■mari din ziua de azi. (Nota autorului), Pasagiile k cari face aluzie 
Eousseau sunt luate din: Plutarch, Via),a lui M. Cato § 41 şi 
din; Suetoniu, Viaţa lui August cap. G4.

Ideia se găseşte la Locke (Observări Ediţia fraiicekă § 71). El zice 
că c bine să te fereşti de a pune în contact pe copii cu servitorii; 
de aceea: «copiii să stea cât se poate în societatea părinţilor şi a 
celor ce se ocupă de educaţia lor.- Tăceţi aşa ca ei să găsească 
])lăcere în asemenea societate».

Salhviirk notează că Basedow, în cartea , sa de metodică, aprobă 
ideia lui Eoussenn, dai- observă că nu vom răspunde unei astfel 
de chemări, «până nu vom înlătură prejudecăţile despre necesitatea 
învăţăturii înainte de timp şi despre multa ştiinţă şi până când 
vom mai vedeă autori vechi şi dicţionare întrebuinţate ca primele 
unelte ale învăţământului».
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din casa părintească sau, mai bine zis, vor aduce 
acasă obiceiul de a nti iubi nimic. Fraţii şi suro
rile d’abia se vor cunoaşte. Când se vor adună cu 
toţii la zile mari, vor putea să fie foarte cuviin
cioşi unul cu altul, dar , se vor privi ca străini, 
îndată ce nii există intimitate între părinţi, îndată 
ce traiul în sânul familiei nu mai constitue plă
cerea vieţii;-e natural ca relele deprinderi să ia 
locul acestora. Ce om este atât de stupid ca să 
nu vază cum se leagă lucrurile unele cu altele?

64. Omul care dă naştere la copii, şi-i ereşteT 
şi-a făcut numai o treime din îndatorirea de pă
rinte. El trebue să dea omenirii oameni, societăţii, 
oameni sociabili, statului, cetăţeni. Vinovat este 
acela care poate plăti şi nu plăteşte această în
treită datorie; mai vinovat, dacă o plăteşte nuniai 
pe jumătate. Cine nu-şi poate îndeplini îndatori
rile de părinte, n’are drept să fie părinte. Nici 
sărăcia, nici ocupaţia, nici îndatoririle sociale nu 
pot scuti pe cinevâ de a-şi hrăni şi de a-şi creşte 
copiii. Să mă crezi cititorule! Acela care are 
suflet şi părăseşte asemenea sfinte îndatoriri, va 
plânge îndelung greşala făcută şi lacrimile-i amare 
nu-1 vor mângâia niciodată1.

1 Sallwiirk observă că la acest pasagiu face Eousseau aluzie în 
« Confesiunile» sale când zice: « Pe când proiectam disertaţia mea 
asupra educaţiunii, simţiam că uitasem îndatoriri de cari im mă 
puteă nimic desface. Remuşcarea pentru aceasta mă apăsă aşă de 
greu încât îmi atrase aproape mărturisirea publică a greşelii mele 
la începutul lui Emil». (Confesruni Partea Il-a Cartea 12). Cu aceiistă 
mărturisire credeă Bousseau că s’a scăpat pentru totdeauna de în
vinovăţire şi faţă de lume.
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G5. Dar ce face omul bogat, părintele de fa
milie încărcat do treburi şi silit — după cum 
spune — să nu se ocupe de copii? Plăteşte pe 
altul ca sâ, îndeplinească această sarcină a lui. Om 
de nimic ! Socoteşti că poţi da, plătind, alt tată 
copilului tău? Să nu crezi: nu-i vei da nici măcar 
un stăpân, ci o slugă. Şi f],ppggta....vA pregăti--qu- 
rând,p__iiltă_slugă1.

66. Se discută mult despre calităţile unui bun 
guvernor. Eu aş cere întâiu — şi aceasta presu
pune că există multe altele — să nu fie om care 
să lucreze penim bani. Sunt. îndeletniciri aşâ de 

nobile încât nu le poţi face pentru bani fără a 
deveni prin aceasta nevrednic de a le face: aşâ 
este ocupaţiunea de soldat, aşâ este cea de învă- 
ţător. Dar cine să-mi crească copilul ? --- Ţi-am 
spus: tu singur. — Nu pot. — Nu poţi ? Găseşte-ţi 
un prieten: alt mijloc nu văd 2.

67. Un guvernor? Ce suflet mare! In adevăr 
ca să formezi un om, trebue să fii sau un pă
rinte, sau mai mult decât un om. Iată ce însăr-

1 BaUwiirk pune în legătură acest pasaj cu o anecdotă cunos
cută din vechime (Plutarch. Asupra educ. copiilor, cap. 7); «Pe 
când îl întrebă (pe Aristippos) cineva, ce onorar pretinde el pentru 
creşterea fiului său, zise: o mie de drahme. Acesta zise: Pe He- 
racles 1 Ce pretenţie exagerată! Cu aceasta pot să-mi cumpăr un 
sclav. — Fin, şi vei aveă doi, răspunse el: pe fiul tău şi pe sclavul 
pe care l-ai cumpărat ».

2 Sallwiirk citează observaţia lui Campe care a comentat acest 
pasagiu, adăogând: «sau fă-ţi-1 prieten»
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cinare încredinţezi cu inimă uşoară unor persoane 
plătite.

67. Cu cât te gândeşti mai mult, cu atât vezi 
mai multe greutăţi. Ar trebui ca guvernorul să fi 
fost crescut pentru elev, ca slugile de asemenea 
să fi fost crescute pentru stăpân, ca toţi aceia 
cari se apropie de copil să aibă în ei impresiile 
pe cari să le transmită acestuia: ar trebui, din 
educaţie în educaţie, să ajungi cine ştie' unde. 
Cum se poate ca un copil să fie crescut bine de 
o persoană care n’a fost crescută bine? ,

69. Oare să fie peste putinţă a se găsi un ase
menea om rar? Nu ştiu. In aceste vremuri de 
înjosire, nu se poate şti la ce grad de virtute 
poate ajunge un suflet omenesc. Dar să admitem 
că această minune se găseşte. Cercetând ce are să 
facă, vom înţelege ce trebue să fie. îmi vine însă 
să zic dela început că dacă un părinte ar înţelege 
cât preţueşte un bun guvernor, s’ar hotărî să se 
lipsească de el, căci s’ar chinui mai mult ca să-l 
caute decât ca să devină el însuşi educator. Dacă 
vrea să-şi pregătească un prieten, să-şi crească 
fiul în acest scop; va fi scutit de a-1 ma,i căuta 
aiurea şi natura a şi făcut jumătate din lucrare.

70. Cin^vâ, căruia îi cunosc numai rangulTrai^ 

propus să mă ocup de creşterea fiului său. Negreşit 
ara fost foarte onorat de aceasta; dar socotesc că 
în loc de a se plânge de refuzul raeu, ar trebui 
să-i pară bine. Dacă aş'k.fi primit propunerea şi
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n’aş fi i;euşit, ar fi fost o educaţie stricată,' dacă 
aş fi reuşit, ar fi fost şi mai rău: fiul său ar fi 
renunţat la titlu, n’ar mai fi voit să fie prinţ.

71. Sunt aşa de mult pătruns de greutatea sar
cinii unui educator şi mă simt aşa de nedestoinic, 
încât n’aş primi niciodată, asemenea chemare ori 
de unde mi s’ar adresă; prietenia chiar ar fi un 
cuvânt mai mult ca să refuz. Socotesc că, după 
ce vor citi această carte, puţini vor mai încercă 
să-mi facă propuneri şi mă rog de aceia cari totuş 
ar avea asemenea gând, să nu mai cerce de geaba. 
Odinioară am încercat deajuns acest meşteşug şi 
m’am încredinţat că nu sunt făcut pentru el şi 
situaţia mea de astăzi m’ar împiedecă, chiar dacă' 
m’aş simţi în stare. M’am socotit dator să fac a- 
ceastă declaraţie publică pentru cei cari îmi acordă 
aşă de puţină stimă, încât nu cred în sinceritatea 
şi temeinicia hotărârii mele 1.

72. Nefiind în stare să îndeplinesc lucrarea mea 
grea, voi îndrăsnî să încerc măcar pe cea mai
----------------- (

1 Scdlwurk observă: Nu se poate presupune că lui Rousseau i 
s'ar fi făcut în acest timp multe propuneri de felul acesta. Ho
tărârile pe cari voeşte aici să le justifice stau cu adevărat în legă
tură mai mult cu viaţa sa retrasă. In principiu voeşte Rousseau 
a zice că puţini oameni vor fi capabili de hotărârea de a tinde la 
o virtute superioară pe care o pretinde el şl în care voeşte să 
crească generaţia viitoare.

Insă Auguis, editorul operelor lui Rousseau în 1824, zice că i 
se făcuse propunere de către d. de Mably şi refuzase, de aceea 
Rousseau nu e în contradicţie cu sine însuşi.
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uşoară: că şi alţi mulţi, nu mă voiu apuca însumi 
de treabă, ci voiu luâ condeiul şi voiu spune cum 
se face treaba.

73. Ştiu că în. asemenea încercări, autorul este 
slobod să construească' ce sistem vrea nefiind silit, 
să-l aplice; că dă lesne sfaturi frumoase pe cari 
nimeni nu le poate urmă; că chiar ceeace s’ar 
puteâ realiză rămânea, fără întrebuinţare, pentrueă 
nu arată prin exemple cum s’ar putea îndeplini.

74. De aceea m’am hotărât să-mi închipuesc un 
elev, să presupun că . am şi vârsta şi sănătatea şi 
cunoştinţele şi toate, talentele trebuincioase ca să 
lucrez la edueaţiunea lui \ şi pe acest elev să-l 
conduc din momenrul naşterii până în momentul 
în care, devenit om,' nu va mai avea nevoie de 
nimeni ca să-l conducă. Metoda aceasta mi se pare 
folositoare, căci ea împiedică pe un autor, căre are 
oarecari îndoieli, să se rătăcească în viziuni; căci 
îndată ce se depărtează de practica obişnuită, poate 
să-şi 'încerce propunerea asupra elevului său şi va 
simţi îndată — sau cititorul va simţi în locul lui — 
dacă urmează progresul copilăriei şi calea naturală 
a sufletului omenesc.

1 Sallwiirk aduce aci observaţia lui Stoy: «Rousseau pime a- 
ceastă ipoteză ca principiu, pentru a indică cura trebue să procedeze 
o educaţie absolută adică una nelimitată priji nici o barieră a unor 
anumite împrejurări». Stoy, pedagOR german (1815—1885) care a 
întemeiat un vestit seminariu pedagogic la lena, a vorbit despre 
Rousseau şi intr’o broşură specială şi în vestita sa '‘Enciclopedii! 
a pedagogiei*.
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75. Iată ce am încercat şă .faccu toate greută
ţile cari mi s’au înfăţişat. Ca să nu măresc fără 
folos cartea, m’am mulţumit să arăt principiile al 
căror temeiu trebue să-l simtă oricine. In privinţa 
regulelor cari au nevoe de dovezi, le-am aplicat pe 
toate la Emil al meu sau la alte exemple şi am 
căutat , în cele mai mici amănunte cum .se poate 
pune în practică ceeace stabilisem; adică, acesta 
este planul ce mi-am propus să urmez. Cititorul 
va'judeca dacă am izbutit.

70. De acî a urmat că la început am vorbit 
puţin despre Emil, pentrucă primele maxime despre 
educaţie, deşi împotriva celor stabilite, sunt aşâ. 
<ie. evidente încât orice om cu judecată trebue să 
le admită. Dar pe . măsură merg mai departe, 
elevul meu, care a crescut altfel decât ai vpşţri, nu 
este un copil obişnuit; de aceea trebue un regim 
anume pentru el. Atunci începe a apărea mai des 
pe scenă şi până la sfâşit nu-1 pierd nici un moment 
din vedere până când ajunge să nu mai aibă nici 
■de cum trebuinţă de mine.

77. Nu vorbesc de calităţile unui bun guvernor; 
presupunem că le are guvernorul şi mă socotesc 
şi pe mine înzestrat cu toate aceste calităţi. Cine 
va citi cartea aceasta va vedeâ cât de darnic sunt 
cu mine.

78. Voiu observa numai, în contra părerii co
mune, că guvernorul unui copil trebue să fie tânăr, f 
cât de tânăr poate fi un om cu minte.
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Dacă ar fi cu putinţă, aş vreâ să fie şi el copil,, 
să fie tovarăşul elevului său şi să-i dobândească 
încrederea, având aceleaşi plăceri ca el. Intre omul 
matur şi copil nu sunt destule lucruri comune- 
pentru ca să se poată întemeia, la o asemenea de
părtare, o legătură destul de solidă. Copiii linguşesc 
câte odată pe bătrâni, dar nu-i iubesc niciodată 1..

79. Unii cer ca guvernorul să mai fi educat un 
copil. E prea mult: un om nu poate face decât o 
singură educaţie: dacă ar fi nevoe de două ca să 
izbutească, cu ce drept ar îndeplini-o pe cea din- 
tâiu? 2

80. 'E adevărat că, având mai multă experienţăr 
poţi face lucrurile mai bine; dar nu e cu putinţă 
să te ocupi de educaţia unui al doilea copil. Cine 
a reuşit odată să treacă peste toate greutăţile -şi 
să le fi simţit, nu se mai apucă a doua pară; cine- 
a săvârşit rău prima sa îndatorire nu merită să i 
se încredinţeze a doua.

1 Petitain observă că Abatele Claudiu Fleiiry (îii cartea sa 
‘despre alegerea şi metoadele studiilor» 1686) eră de aceeaş părere. 
Rousseau exprimă în modul său cam exagerat o idee a lui Mon- 
taigne, care impune ca educatorul să se puie pe aceeaşi treaptă 
cu elevul.

Auguis reproduce pasajul din Fleury (Choix -des âtudes 15):
«Putina grijă ce-şi dă învăţătorul de a se pune la nivel cu slă

biciunea elevului, explică de ce mulţi elevi au oroorc de ceeace aii 
învăţat cu profesori prea bătrâni, ursuzi sau supărăcioşi».

2 Sallwiirk aminteşte opinia lui Basedow, care zice că Rousseau 
cu aceasta se rătăceşte «în afară de limitele posibilităţii demne de- 
speranţă».
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81. înţeleg că e mare deosebire între a te ocupa 
de un tânăr în timp de 4 ani şi între a te ocupa 
de el vreme de 25 de ani. Obişnuiţi să căutaţi un 
guvernor pentru fiul vostru când este format; eu 
zic să-i căutaţi înainte chiar de a se naşte. Omul 
d-tale din cinci în cinci ani poate să aibă alt elev; 
al meu va avea unul singur. Deosebeşti pe pre
ceptor de guvernor: altă nebunie! Distingi oare 
pe şcolar de elev f 1 Copiilor o singură ştiinţă se 
poate preda: datoriile omului. Această ştiinţă este 
una şi, orice a zis Xenophon despre educaţia Per
şilor, ea nu se poate împărţi 2. De altfel, eir dau 
numele _de guvernor mai bine decât preceptor celui 
Ge învaţă această ştiinţă, căci e mai puţin vorba 
de a inâtruî pe copil şi jţaai -mult de ăI-1 conduce. 
El nu trebue să dea regule, ci să facă pe copil să 
le găsească.

82. Dacă trebue să iei atâtea garanţii când e
ta.^

1 Balhnirk- aduce observaţia lui Formey că a cere ca învăţă
torul Bă fie în aselaş timp şi educator este o pretenţie himerică.

3 Aluzie la pasagiul uimător din Mdntaigiie (încercări cartea I, 
cap. 24): «In frumoasa educaţiune pe care Xenophon o atribue 
Perşilor (în Cyropedia) găsim că ei învăţau pe copiii lor virtu
ţile cum alte popoare îi învaţă ştiinţele. Plato zice că fiul cel 
mai mare care aveă succesiunea regală eră astfel crescut; după 
Jiaşterea sa îl dădeă nu femeilor, ci enuncilor care se bucurau pe 
lângă rege de cea mai înaltă reputaţie, din cauza virtuţii lor. 
Aceştia aveau sarcina să le facă corpul frumos şi sănătos, şi după 
7 ani, îl puneau la călărie şi vânătoare. La 14 ani. îl treceau în 
grija a patru oameni; celui mai înţelept, celui mai drept, celui mai 
moderat-, celui mai viteaz din ţară. Primul îl învăţă religia, al 
doilea îl învăţă să fie totdeauna drept, al treilea, sii-şi stăpânească 
«dorinţele, al patrulea, să nu se teamă de nimic.
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vorba sâ alegi un guvernor, dă-i şi lui voie să-şi 
aleagă elevul, mai ales când e vorba de un 
model. Alegerea nu se poate face nici după geniul 
nici după caracterul copilului: această este cevâ 
care se cunoaşte numai la finele lucrării şi eu fac 
alegerea înainte de naştere. Dacă ar fi să aleg, aş 
alege un spirit comun, aşâ cum presupun că e 
elevul meu. Nevoie de educaţie au numai oamenii 
ordinari şi numai educaţia lor poate sluji de pildă 
pentru a semenilor lor. Oamenii extraordinari se 
ridică cu orice educaţie ar avefâ.

83. Pentru cultură nu este indiferent în ce ţară 
trăesc oamenii : ei sunt ceeace pot să fie numai în 
climele temperate. Este vădit că în climele extreme 
sunt multe neajunsuri. Omul nu este ea un arbore,, 
sădit într’un loc ca să rămâie totdeauna acolo, şi 
este e\ddent că acela care pleacă dintr’o extremi
tate ca să ajungă la extremitatea opusă trebue să. 
facă de două ori mai mult drum decât acela care 
pleacă dela mijlocul drumului ca să ajungă la 
capătx.

84. Dacă un locuitor dintr’o ţară temperată ar 
aveâ să treacă pe rând la amândouă extremităţile,, 
încă ar fi în câştig, căci deşi va trebui ca el să 
se schimbe ca şi acela care merge dela o extre-

1 Sallwiirk aduce observajia lui Raumer (pedagog german 
1783—1865) care zice că Emil n’ar fi un om natural absolut, ci 
determinat prin climă, patrie şi avere. Cele dintâiu, e adevărat, 
sunt determinaţiuni naturale; cea din urmă însă e o ficţiune me
todică prin care Rousseau îşi uşurează lucrarea.
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mitate la alta, totuş el se depărtează numai pe- 
jumătate dela constituţia sa naturală. Un Francez 
poate să trăească în Guinea1 şi în Laponia2 
dar un Negru nu va puteâ tot aşa s’o ducă la 
Tornea3, nici un Samo'ied4 la BeninB. Se pare- 
apoi că organizaţia creerului este mai puţin desă
vârşită la cele două extremităţi. Nici Negrii nici 
Laponii n’au simţul Europenilor. Deci, dacă voesc 
ca elevul meu să fie un locuitor de pe pământ, îl 
voiu alege dintr’o climă temperată; de exemplur 
din Franţa mai bine decât de aiurea.

85. La nord oamenii consumă mult pe un pă- 
mânţ nerodnic; la sud, consumă puţin pe un pă- 
mânt roditor.- De aci şe naşte o nouă deosebirer 
eare-i face pe unii muncitori, pe alţii 'ţdsători. So
cietatea ne înfăţişează într’un acelăş loc aceste două 
feţe, prin deosebirea între săraci şi bogaţi. Cei 
dintâi trăesc pe un pământ sterp, ceilalţi pe un. 
pământ rodnic.

86. Săracul n’are nevoie de educaţie: stărea sa 
îi impune o anume educaţie hotărâtă de forţa îm
prejurărilor şi n’ar puteâ să aibă alta6. Din

1 Climă caldă.
2 Climă rece.
:l Fluviu in nordul Rusiei.
4 Saraoiezii, popor necivilizat ce locueşte în partea de nord a 

Rusiei şi mai ales a celei asiatice.
6 Golful de Benin: nume dat unei părţi din Golful Guineei 

(Apusul Afrieei).
" Salhvurk cTede că Rousseau ia ideile acestea din Cyropedia. 

lui Xenophon II 3. 13.
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potrivă, bogatul primeşte din pricina condiţiei lui 
sociale, o educaţie care nu e bună nici pentru el 
nici pentru societate. De altfel, educaţia natui’ală 
trebue să pregătească pe om pentru a, fi în stare 
:să trăească în orice condiţiune omenească; e mai, 
puţin raţional să creşti pe sărac pentru a fi bogat 
decât să creşti pe bogat pentru a fi sărac, căci 
dacă comparăm cele două stări, sunt mai mulţi 
oameni cari se ruinează şi mai puţini cari se îm
bogăţesc. Să alegem deci un copil bogat; vom fi 
siguri cel puţin că am făcut un om mai mult, căci 
săracul se face om prin el însuş.

87. Pentru acelaş cuvânt, nu m’aş supăra dacă 
Emil ar fi şi de neam mare. Aş avea o victimă smulsă 
din ghiara prejudecăţilor.

88. Emil este orfan N’are nici o importanţă 
să-i trăească tatăl şi muma. Fiind însărcinat cu 
îndatoririle lor, le iau şi toate drepturile. Trebue 
să-şi cinstească părinţii, dar să asculte mimai de 
mine. Este prima, sau mai bine zis, singura mea 
condiţie.

89. Trebue să mai adaug una, care e numai o 
urmare a celeilalte; că nu vom fi despăi'ţiţi unul 
de altul decât prin învoirea noastră. Această ce-

1 Snllwiirk observă ou prin accustă presupunere depărtează Eous- 
senu pe elevul său din soeictatea stricată a timpului. Această ideie 
o susţine Ficlite, care In cuviîntările către naţiunea germană zice:

‘Dacă .avem o scânteie de dragoste pentru copii, atunci trebue 
să-i depărtăm din cercul nostru pe.stilcnţinl şi să creăm pentru 
dănţii un loc de vieţuire mai curat».
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rinţă este aşa de însemnată încât aş vreâ ca elevuli 
şi guvernoriil să se crează atât de nedespărţiţi încât 
soarta lor să fie una pentru amâpdoi. Dacă ei pot 
să vază, fie şi departe, un moment în care se vor 
despărţi, dacă prevăd momentul când vor fi streini; 
unul de altul, ei devin streini chiar de pe acum,, 
fiecare se gândeşte să-şi întocmească deosebit rostul' 
şi amândoi, cu gândul la vremea când nu vor mai 
fi împreună, rămân împreună numai de nevoie. 
iŞcolarul priveşte pe îiivăţătof'număT ca un semrt 
şi ca un chin al copilăriei; învăţătorul priveşte pe 
şcolar ca o sarcină grea de care ar vrea să scape- 
cât mai repede. Şi_imuJ_şi--ftltHl-'aşteaptă--m£ua£fl,tul 
când se vor despărţi şi, fiindcă între ei nu este o 
dragoste adevărată, unul va fi mai putin veghetor. 
■ftltid""înâi ""^ţin supus.

90. Când însă ei ştiu că vor fi siliţi să tră- 
scă împreună, atunci caută să se iubească unul

pe altul şi chiar prin această grijă ei ajung de 
se inhesc. Elevului nu-i e ruşine să urmeze, fiind 
copil, pe acela pe care-1 va aveâ prieten când se 
va face mare; guvernorul pune tot interesul pentru 
nişte îngrijiri de al căror fruct se va bucură şi tot 
meritul pe care-1 câştigă astfel elevul său este ca 
un capital pe care-1 depune undeva ea să tragă 
folos la bătrâneţe.

91. Această învoeală făcută de mai înainte pre
supune o facere norocită: copil bine conformat,, 
voinic şi sănătos. Un părinte nu poate să-şi aleagă
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-şi nici nu trebue să aibă vre-o preferinţă în familia 
pe care i-a dat-o Dumnezeu: toţi copiii sunt copiii 
lui şi trebue să-i îngrijească şi să-i iubească pe 
toţi la fel. Vor putea să fie schilozi, vor puteâ să 
fie slabi sau voinici, fiecare ,este un depozit de care 
trebue să răspunză înaintea Aceluia care i-a dat, 
căci căsătoria este nu numai un contract între soţi, 
-ci şi un contract cu natura.

92. Acela însă care-şi impune o îndatorire pe 
care nu i-a dat-o natura, trebue să-şi asigice di
nainte mijloacele de a o îndeplini; altfel va fi 
răspunzător chiar de ceeace nu va fi putut să facă. 
Acela care se însărcinează cu un ■ copil infirm şi 
bolnăvicios îşi schimbă funcţiunea de guvernor în 
aceea de infirmier şi pierde vremea îngrijind o 
viaţă nefolositoare în loc să caute a-i mări preţul; 
se expune ca într’o zi o mamă disperată sâ-1 în- 
\rinuească de moartea unui fiu, pe care el tocmai 
îl va fi păstrat mai mult.

■ 93. Nu m’aş ocupă cu un copil bolnăvicios şi 
/slăbănog, chiar dacă ar fi să trăească optzeci de 
ani. Nu vreau să am un elev care să fie nefolo
sitor pentru sine şi pentru, ceilalţi, care are mereu 
grija de a-şi păsţrâ viaţa şi al cărui corp împie- 
vdifiă-educaţia sufletului. Ingrijindu-1 mereu zadarnic, 
ce-aş face alt decât să aduc o îndoită pierdere so
cietăţii şi s’o lipsesc de doi oameni în loc de 
unul? Să se ocupe altcinevâ de acest infirm; 
foarte bine, bine face că este milos; dar eu nu am
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un asemenea talent, nu mă pricep să învăţ cura 
să trăească , pe _unuL. care se' ^gândeşte numai cum 
să nu moară.

94. Pentru ca trupul să asculte de suflet trebne 
,să fie sănătos: un bun servitor trebue să fie voinic. 
jŞtiu că necumpătarea aţâţă pasiunile şi că, cu 
-vremea, slăbeşte corpul; dar abstinenţa, posturile
produc adesea acelaş efect printr’o cauză opusă. Cu 
Gât e măî 'slâb corpul, cu atât e inăi poruncitor^; 
Gu cât e mai tare, cu atât e mai supus. ..Ip cor-' 
foirile delicate locuesc toate pasiunile simţurilor; 
acestea se irită în măsura neputinţei de a fi sa
tisfăcute.

95. - Un corîp slab..-slăbeşte sufletul1. De acî 
stăpânirea medieinei, care este o artă mai 'primej
dioasă pentru oameni decât toate boalele pe cari ea 
pretinde că le vindecă. In ce mă priveşte, nu ştiu 
de ce boală pot să ne vindece medicii, dar ştiu 
că âb dau boale nenorocite: laşitatea,.. mmin;ea .de 
suflet, QredulitaJ&ea,...irica,.de.^~mnacte.,.JIacăwwndeeă. 
corpul, omoară curagiul. Ce ne pasă dacă ei ştiu să 
facă să umble nişte cadavre? Nouă ne trebue 
oameni şi din mâinile lor nu ies oameni2.

96. Medicina este la modă printre noi şi trebue 
să fie. Este un fel de petrecere a oamenilor cari

1 Sallwiirk aduce observaţia lui Formey, care zice că după acest 
aforism ar fi trebuit ca Rousseau să fi avut un suflet foarte slab.

2 Montaignc (încercări, Cartea II, cap. 37) zice: «Frica de moarte 
şi de durere, lipsa de răbdare, dorinţa unei repezi vindecări ne 
orbesc cu totul».
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in’au nimic de lucru şi-şi întrebuinţează vremea ca 
■să se păstreze. Dacă ar fi avut nenorocirea să se 
nască nemuritori, ar fi fost cei mai vrednici de 
plâns. O viaţă care nu se poate perde n’are pentru 
ei nici un preţ. Oamenii aceştia au trebuinţă de 
•doctori cari să-i ameninţe spre a-i linguşi şi cari 
să le procure în fiecare zi singura plăcere pe care 

■o pot simţi: aceea de a constata că nu mor.
97. N’am de gând să mă ocup aici de zădăr

nicia medicinei: voiu s’o privesc numai din punct 
•de vedere moral.

Nu pot să mă opresc de a observa că oamenii 
au asupră-i aceeaş judecată sofistică precum au 
asupra căutării adevărului. Ei socotesc totdeauna 
că îngrijind un bolnav îl vindecă şi căutând un 
adevăr îl şi găsesc. Ei nu văd că faţă de câştigul 
unui bolnav Adndecat de medic stă în cumpănă o 
sută de bolnavi omorâţi de el; iar faţă de folosul 
unui adevăr descoperit stă neajunsul greşelilor cari 
se strecoară în acelaş timp. Ştiinţa care instrueşte 
şi medicina care vindecă sunt, neîndoelnic, foarte 
bune; dar lştiinţa care înşeală şi medicina care 
omoară siint rele. Invăţaţi-ne să le deosebim: acî 
stă toată greutatea. Dacă ştim să ne lipsim de 
adevăr, nu vom fi niciodată înşelaţi de minciună : 
clacă ~ne-am hotărî să nu mai alergăm după o vin
decare contra naturii, n’ar mai murî nimeni din 
mâna medicului.

Ar fi înţelept lucru să ne abţinem îh aceste
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două împrejurări: am câştiga mult. Eu nu zic câ 
medicina nu poate să fie în adevăr folositoare 
pentiu unii oameni, .dar susţin că este nenorocită 
penti’u omenire 1.

98. Lmi veţi zice — cum şe obişnueşte — că 
greşelile sunt ale medicului, că medicina nu gre
şeşte niciodată. Foarte bine; dar să vie ea fără 
medic, fiindcă atâta vreme cât vor veni împreună, 
vom avea de o sută de ori mai mult să ne temem 
de greşelile artistului decât să nădăjduim în aju
torul artei 2.

99. Această artă mincinoasă, care s’ar potrivi 
mai bine pentru relele spiritului decât pentru ale 
corpului, nu e' în realitate bună nici pentru unele 
nici pentru celelalte: în loc să ne vindece de boale, 
no face să ne fie frică de ele. Ea nu poate să de-

1 Sall\yurkrpune ace8tpasagiu în legătură cu părerile luiEousseau 
asupra valorii culturii pentru omenire. In, precuvântarea la Narcis 
Q75^ Eousseau zice : «Aâtăzi trebue sa ne servim de dânsele (arta 
şi ştiinţa) ca dc un medicameut contra răului pe care îl cauzează 
ele sau ca de acele animale veninoase pe cari trebue să le striveşti 
pe rana pe care au muşcat-o». In discursul asupra inegalităţii 
(Partea I, pag. 40 ed. Bibi. nat.): *In privinţa boalelor, nu voiu 
repetă acuzaţiile pe cari le aduc medicilor mulţi oameni sănătoşi; 
dar cred că nu se poate susţineă că în ţările imde medicina este 
neglijată viaţa omenească medie ar fi mai scurtă decât în cele în 
cari e cultivată cu mare grije».

2 Auguis (în ed. din 1824) notează observaţia lui Bernardin de 
Saint Pierre (în introducerea scrierii sale, «Arcadia» nota 8). Lui 
i-ar fi zis într’o zi Eousseau : «Dacă aş face o nouă ediţie a ope
relor mele, aş tempera spusele contra medicilor. Nici o carieră nu 
cere atâta studiu. In orice ţară ei sunt cu adevărat cei mai învă
ţaţi». Vezi şi cartea II .i acestei scrieri § 24.
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■părteze moartea, dar ne face s’o simţim cu mult 
înainte de a veni; ea istoveşte viaţa în loc de 
a o prelungi şi, dacă ar reuşi s’o prelungească, 
ar fi în paguba speciei, oăci ne depărtează de so
cietate prin îngrijirile la cari ne osândeşte şi de 
îndatoririle noastre prin frica pe care ne-o produce. 
Numai cunoştinţa primejdiilor ne face să ne fie 
teamă de ele; acela care ar crede că nu poate fi 
rănit nu s’ar teme de nimic. Când poetul arată că 
primejdiile nu pot atinge pe Abile, îi scade meritul 
vitejiei; orişicine în locul lui ar fi un Abile în 
aceleaşi condiţiuni1.

100. Vreţi să găsiţi oameni cu adevărat cura- 
gioşi? Căutaţi-i în locurile unde nu sunt medici, 
unde oamenii nu cunosc urmările boalei şi nu se 
gândesc la moarte. Omul, după îndemnul naturii, 
ştie să sufere necontenit şi moare în pace. Numai 
medicii cu ordonanţele lor, filozofii eu principiile 
lor, preoţii cu predicile lor îi înjosesc sufletul, şi-l 
fac să nu mai ştie a muri 2.

101. Să mi se deâ deci un copil care să n’aibă 
trebuinţă de toţi aceşti oameni, căci altfel nu-1 
primesc. Nu vreau ca alţii să-mi strice lucrul meu : 
vreau să-l cresc eu singur; altfel,, nu mă amestec, 
înţeleptul Locke, care şi-a trecut o parte din viaţă 

■ cu studiul medicinei, recomandă cu stăruinţă să nu

1 Ştim că Ahile puteă fi rănit numai la călcâiu.
2 Deşi e o parte de adevăr în ee spune el aici, azi nu se poate 

admite in mod absolut această osândire a medicinei, a filozofici şi 
a BisericiL
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dăm. niciodată doctorii copiilor, nici ca să preîn
tâmpinăm boalele, nici pentru uşoare suferinţe1. 
Voiu merge mai departe şi voiu declară că, de 
■vreme ce nu chem niciodată medicul pentru mine, 
nu-1 voiu chemă nici pentru Emil al meu, afară 
numai când i-ar fi, vădit, viaţa în primejdie, căci 
atunci el nu i-ar puteă face mai rău decât să-l 
•omoare.

102. Ştiu că medicul va trage folos din această 
întârziere. Dacă copilul moare, va zice că l-am 
ehemat prea târziu; dacă scapă, va zice că el l-a 
scăpat. Fie! Să fie izbândă din partea medicului, 
dar să nu-1 chemăm decât la mare nevoie.

lOŞ; Fiindcă copilul nu ştie să se vindece, să 
ştie a fi: bolnav: această artă înlocueşte pe cealaltă 
şi adesea reuşeşte mai biiie; este arta naturii. Când 
un animal este bolnav, suferă în tăcere şi nu zice 
nimic, şi mi vezi mai multe animale bolnăvicioase 
decât^oameni. Pe câţi însă nu i-a omorât nerăb
darea, frica, îngrijorarea şi mai ales doctoriile, pe 
când moartea i-ar fi-cruţat şi timpul i-ar fi vindecat? 
Mi se va răspunde că animalele trăesc într’un chip 
mai apropiat de natură şi de aceea sunt supuse la 
mai puţine boale decât noi. Ei bine, eu tocmai în 
acest chip vreau să cresc pe elevul meu: trebue 
deci să găsească şi el acelaş folos.

104. Singura parte folositoare a medicinii este

1 Locke (Observări asupra educaţiei § 30) zice că nu trebue să 
se dea niciodată copiilor medicamente preventive.
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igiena. Iar igiena e mai puţin ştiinţă, mai mult 
virtute. Cumpătarea şi munca sunt cei doi ade
văraţi m.edici ai omului: munca îi dă poftă de 
mâncare, iar cumpătarea îl împedicâ de a abuzâ 
de .ea.

lOo. Ca să ştii ce regim este mai prielnic vieţii 
şi sănătăţii, trebue numai să observi popoarele cari 
sunt mai sănătoase, mai voinice şi trăesc mai mult. 
Dacă, prin aceste observări generale, vei dovedi că 
medicina nu dă omului o sănătăte ţnai puternică 
sau o viaţă mai lungă, atunci medicina nu este 
folositoare, este chiar stricătoare, fiindcă întrebuin
ţează şi timpul şi pe oameni şi lucrurile în mod 
zadarnic. Nu numai că trebue să socotim ca perdut 
timpul întrebuinţat pentru conservarea vieţii, dar 
când acest timp e întrebuinţat ca să ne chinuiască, 
e mai rău decât perdut, e negativ şi, ca să so
cotim bine, trebue să scădem pe atât din acela 
care ne mai rămâne de trăit. Un om care trăeşte 
10 ani fără medici, trăeşte pentru sine şi pentru 
ceilalţi mai mult decât unul care trăeşte 30 de 
ani, fiind victima lor. Fiindcă am experimentat şi 
pe una şi pe alta, mă socotesc mai în drept decât 
oricare altul să vorbesc aşa. ,

106. Iată pentru ce vreau să am un şcolar voinic 
şi sănătos şi iată pentru ce vreau să-l păstrez tot 
aşa. Nu voiu stărui să dovedesc pe larg folosul lu
crului manual şi al exerciţiilor fizice pentru întă
rirea sănătăţii şi a 'temperamentului, căci nimeni
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nu se îndoeşte de aceasta: exemplele de viaţă lungă 
le înfăţişează niai întotdeauna oamenii cari au făcut 
mai mult exerciţiu fizic, cari an îndurat mai mult 
oboseala şi munca1. Deasemenea nu voiu da prea 
multe amănunte despre chipul cum voiu îngriji de 
acest lucru. Se va vedea că ele sunt cuprinse în 
mod necesar în practica mea, astfel că e destul să-i 
înţeleagă cineva spiritul şi nu .mai are nevoie de 
altă explicaţie.

107. Trebuinţele încep odată cu, viaţa. Noul 
născut are trebuinţă de doică. Atât mai bine dacă 
mama se hotărăşte să-şi îndeplinească datoria; în 
acest caz îl se vor dâ instrucţiuni în scris; căci acest 
folo,s ale şi un neajuns şi ţine pe guvernor puţin 
mââ'^dopărtat de elevul său. Par se, poate zice că 
mama, având în vedere interesul copilului şi stimă 
pentro acela căruia vrea să-i încredinţeze un de- 
.pozit atât de scump, va urmâ părerile învăţătorului

1 Rousseau pune nota aceasta: Iată un exemplu găsit în iusemnări 
englezeşti, pe care nu mă pot opri de a-1 povesti, căci te face să 

’te gândeşti mu,lt la chestia pe care o discut aci: .
«Un oarecare Patrice Oneil, născut la 1647, s’a căsătorit în 1760 

«pentru a şeaptea oară. Acest om a servit în corpul dragonilor în 
«al 17-lea au al Domniei lui Carol II şi în alte corpuri până în 
«anul 1740. A făcut toate campaniile regelui Williara şi ale Du
lcelui de Marlborough. El n’a băut decât bere obişnuită, a mâncat 
«numai vegetale, iar carne numai când dă vre-o masă pentru fa- 
«milia sa. Obişnuia să se scoale şi să se culce odată cu soarele, 
«afară numai de grave împiedicări. Acum este de 113 ani, aude 
«bine, e sănătos şi umblă fără baston. Cu toată vârsta sa înaintată, 
«nu stă de geaba, iar Duminica se duce la biserică cu copiii, nc- 
«poţii şi strănepoţii săi».
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şi de sigur că orice va voî să fâcă ea va face mai 
bine decât altă femeie.' Dacă avem nevoie de o 
doică străină, să-căutăm întâiu s’o alegem bine.

108. Una din nenorocirile oamenilor bogaţi este 
că sunt înşelaţi în toate ale lor. Cum dar să ne 
mirăm când vedem căT ei judecă rău despre oameni ? 
Bogăţiile îi strică şi, ca un fel de pedeapsă, ei 
sufer măr intaiu de defectul singurului instrument 
cunoscut de dânşii. La- ei totul este făcut rău, afară 
de ceea.ce fac singuri şi singuri n^fac mai nimic. 
Au trebuinţa de doică? Pun pe mamoş s’o aleagă. 
Ce se întâmplă? Se întâmplă că e aleasă drept cea 
mai bună aceea care l-a plătit mai bine. De aceea eu 
mi voiu consulta pe mamoş pentru doica lui Emil; 
voiu alege-o singur. Desigur nu voiu şti să dau 
explicaţiuni aşa de savante ca un medic, dar fără 
îndoeală că voiu fi de bună credinţă şi zelul meu 
mă va înşela mai puţin decât dorinţa de câştig 
a lui1.

109. Nu se cere cine ştie ce filozofie ca să faci 
această alegere; regulele sunt cunoscute; dar mi 
se pare că se cade să băgăm tot aşa de bine de 
seamă la vârsta laptelui ca şi la calitatea lui. Lap-

1 Sallwiirk observă, că aci începe capitolul asupra îngrijirii co
piilor. El spune că un extras din acesta s'a publicat pentru cetă- 
ţcnele franceze,-în al doilea au al repnulicii, în urma hotărârii 
Convenţiunii. Basedow se ţine în capitolul cărţii sale de metodică, 
unde vorbeşte de îngrijirea sănătăţii copiilor, mai mult de Locke; 
a lucrat însă în realitate după cartea citată de dânsul a lui Ziickert 
din Berlin, care vorbeşte de regulele dietetice pentru mame.
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tele nou este foarte zeros; el trebue să fie ca o 
curăţenie, ca să gonească resturile de meconium1 
îngroşat ce se găsesc în Intestinele copilului nou 
născut. Puţin, câte puţin,' laptele se îngroaşe şi dă 
copilului o hrană mai solidă, pe măsură ce el creşte 
şi poate să o mfstue. Deci, de sigur, nu de geaba 
natura a îngrijit ca la partea femeească a tuturor 
animalelor laptele să-şi schimbe tăria potrivit cu 
vârsta puiului. ' >

110. Ar trebui dar, pentru un copil născut de 
curând, ca doica să fi născut şi ea de curând. Ştiu 
că acest, lucru are greutăţi, dar îndată ce cineva 
părăse^ rostul natural al lucrurilor, toate au grc- 
titŞţi;>dacă vrei ăă: fâca' ceva bun. Singurul mijloc 
lesnicios este să faci lucrU tău- şi acesta este mij
locul care se alege de obiceiu.

111. Ar trebui ca doica să fie sănătoasă la corp 
şi, lâi suflet,' căci pornirea pasiunilor, ca şi turbu- 
jrareă lichidelor din corp, poate să-i strice laptele. 
Mai mult: dacă te-ai< uita numai la fizic, însem
nează că ai vedea lucrul numai pe jumătate. Laptele 
poate să fie bun, dar doica să fie( rea: un caracter 
bun este tot atât de esenţial ca un bun tempe
rament. Dacă iei o femeie viţioasă, nu zic că co
pilul va suge viţiurile ei, dar de sigur va suferi din

1 Am păstrat termenul metlical pus de autor. Dicţionarul tl-rnlui 
Bianu îl defineşte astfel: «materie viscoasă neagră verzuie care se 
adună în intestinul fătului la sfârşitul vieţii intra uterine (din 
pântecele mamei) şi care este dată afară în puţin tîmp după naş
tere».
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pricina acestora. Doica e ţinută să-i dea, odată cu 
laptele, şi îngrijiri cari cer stăruinţă, răbdare, blân
deţe, curăţenie. Dacă este inâncăeioasă fără stăpâ
nire de sine, laptele se va strică; dacă este nebă- 
grtoare de seamă sau supărăcioasă, ce se va face 
nenorocitul' care e lăsat în voia ei şi nu poate nici 
să se apere, nici să se plângă ? Niciodată, în orice 
lucru, cei răi nu pot face nimic bun.

112. E cu atât mai importantă alegerea doicii, 
cu cât ţinem ca copilul să nu aibă altă guvernantă, 
precum nu trebue să aibă alt preceptor decât pe 
guvernorul său. Aşa erâ obiceiul celor vechi cari 
erau mai înţelepţi şi mai puţin limbuţi decât noi. 
Doicile, după ce dăduse lapte copiilor de acelaş 
sex cu ele, nu-i mai părăsiau. De aceea vedem în 
piesele lor de teatru că mai totdeauna confidentele 
sunt doici. Un copil care trece prin multe mâini 
nu poate să fie bine crescut. La fiecare schimbare, 
el face în ascuns comparaţiuni, cari micşorează 
stima sâ pentru cel care îl Ofeşte şi acesta pierde 
■din autoritatea ce are asupră-i. Dacă ajunge să 
■cugete că sunt oameni în vârstă cari n’au mai multă 
minte decât copiii, autoritatea noastră se pierde şi 
educaţiunea este compromisă. Copilul nu trebue să 
cunoască alt superior decât pe tatăl şi pe mamă-sa 
sau, în lipsa acestora, pe doică şi pe guvernor; ba 
poate că unul din ei e de prisos, dar nu se poate 
înlăhirâ această împărţire, şi tot ce pot face per
soanele cari se ocupă de copil este să se înţeleagă
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totdeauna âşâ de bine ca să nu fie pentru el 
amândoi decât ca o singură persoană.

l i 3. Trebue ca doica să trăească ceva mai bine 
decât acasă la ea, să mănânce mâncări ceva mai 
hrănitoare, dar să nu-şi schimbe cu totul felul de 
traiu, căci o schimbare deplină şi repede, chiar din 
rău în bine; este totdeauna primejdioasă pentru 
sănătate şi, dacă felul ei obişnuit de viaţă a ţinut-o 
sănătoasă şi voinică, de ce am silî-o să şi-l schimbe ?

114. Ţărăncile mănâncă mai puţină carne şi 
mai multe legume decât orăşencele. Acest, regim 
vegetal se pare că e prielnic şi pentru ele şi pentru 
copiihdor. Când au să alăpteze copii de orăşeni, 
li^e|:dă supă de vacă cu credinţă' că zeama de 
carne le dă ehyl1 ihâi bun' şi-produce lapte mai 
mult. Nu sunt de loc de această părere şi ştiu că 
experienţa arată că copiii hrăniţi astfel sunt mai 
supuşi la colici şi la limbrici decât ceilalţi 2.

115. Lucrul nu e de mirare, căci substanţele 
animale (cărnurile) când încep a se strică, aii mii 
şi mii de viermi, ceeace nu seş întâmplă cu-substanţele 
vegetale. Laptele, deşi se , produce în corpul ani-

1 Păstrez termenul întrebuinţat de autor. Chylul este partea
hrănitoare din alimente care trece din intestine în vasele chilifere 
pentru a se absorbi in sânge (Dicţionarul Sănătăţii de Dr. Bianu). 
Prin expresia c/j.yî mai hun înţelege autorul că e mai fecund în 
principii nutritive. *

2 Producerea limbricilor nu e.în legătură cu felul de hrană. <Ei 
sunt înghiţiţi în stare de ouă ou apa de băut» (Dicţ. Ur. Bianu}.



9()

malului, este o substanţă vegetală1; -analiza lui 
•dovedeşte aceasta, căci se acreşte lesne şi nu dă 
amoniac ca substanţele animale, ci dă, ca plantele, 
•o sare 2 neutră şi concentrată 3.

116. Laptele animalelor cari se hrănesc cu ierburi 
este mai dulce şi mai sănătos decât al celor cari 
se hrănesc cu carne. Fiind format djntr’o substanţă 
la fel, îşi conservă mai bine natura şi e mai puţin 
supus la stricăciune. Nu cred că un copil, pe/oare 
nu 1-ai înţărca prea de vreme, căruia i-ai da dela 
înţărcare numai hrană vegetală şi' a cărui doică 
se va fi hrănit numai cu legume, nu cred că un 
ăsemenea copil va putea să aibă limbrici4.

117. Se poate ca din mâncările vegetale să, se 
producă un lapte care se acreşte lesne, dar nu 
cred, nicidecum că laptele acru este o hrană rău
făcătoare. Sunt popoare înţregi cari n’au altfel de

1 Femeile mănâncă pâine, legume, lăpturi; asemenea fac că
ţelele şi pisicile: chiar lupoaicele pasc. Astfel sug ele sucuri ve
getale pentru laptele lor. Rămâne să se analizeze laptele speciilor 
cari nu se pot nutri decât cu carne, dacă există asemenea specie, 
lucru de care mă îndoesc. (Nota autorului).

2 Aci cuvântul sare este Întrebuinţat cu înţelesul din chimie^: 
«orice corp format din combinaţia unui acid cu o bază adică cu 
un alcaloid sau cu 6 substanţă metalică».

3 Uistincţiunea pe care o face aci Rousseau se potriveşte în 
parte, cu starea de azi a ştiinţei. Laptele fermentează graţie unor 
bacterii speciale şi se transformă în acid lactic. Carnea suferă pu
trefacţie, graţie unor microbi speciali (zişi septogeni) cari descompun 
materiile organice în produse din ce în ce mai simple până ce 
dau amoniac, apă, bioxid de carbon. (Dicţionarul Dr. Bianu).

1 Afirmaţia aceasta nu s’af mai puteă face azi. Când scria Rous
seau, nu se cunoşteă rolul apei ca purtătoare a ouălor de limbrici.
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lapte şi cari o duc foarte bine; iar mulţimea de 
substanţe cari absorb aciditatea mi se pare curată 
şarlataniel. i

Sunt, adevărat, firi cari nu se împacă cu laptele; 
dar pentru acestea nici un mijloc de absorbire a 
acidităţii nu va fi de folos; iar celelalte îl iau fără 
să aibă nevoie de asemenea mijloace de îndreptare.

Se tem unii de laptele prins (iaurt). Aceasta este 
o curată nebunie, pentrucă se ştie că, în stomac, 
laptele se încbiagă. El devine astfel o hrană, destul 
de solidă pentru copii şi pentru puii animalelor: 
dacă nu s’ar închegă, el nici n’ar fi hrănitor, ci 
numai'ar trece prin corp2! Poţi să subţiezi laptele 
în câte chipuri pofteşti, acela care bea lapte mistue 
brânză: exceptiune nu se află. Dovada cea mai hotă- 
rîtoare că stomahul este făcut ca să închege laptele, e 
faptul că maiaua sau chiagul se face cu stomac de viţel.

118. Socotesc prinurmare că nu trebue să schimbăm 
hrana obişnuită a doicii, ci să ne mulţumim a i-o 
da cu îndestulare şi mai bine aleasă în felul ei. 
Postul nu înfierbântă corpul prin felul lucrurilor 
de mâncare, ci numai prin mijloacele întrebuinţate 
pentru a le da gust3.

1 Substanţele acestea sunt de obiceiu: bicarbonatul de sodă, boraxul. 
a Aci autorul adaugă in notă: Măcar că sucurile cari ne nutresc 

sunt lichide, ele trebue să fie scoase din alimente solide. Dn mun
citor care s’ar hrăni numai cu supă, s’ar prăpădi repede. Mult 
mai bine ar putea s’o ducă cu laptele, fiindcă acesta se închiagă.

3 Nu e aci vorba de căldura pe care o produce în corp hrana 
în gebere; ci de faptul că unele mâncări sunt mai iritante, mai 
înfiorbântătoare, mai excitante decât altele.



98

Schimbaţi-vă regalele bucătăriei; nu faceţi sosuri 
cu grăsime (rântaş), nu faceţi mâncări prăjite cu 
unt, cu sare, cu lăpturi,; fierbeţi legumele în apă 
şi să nu le pregătiţi decât după ce se aduc calde- 
pe masă: în aceste condiţiuni postul nu numai că 
nu va irita sângele doicii, dar îi va da lapte din 
belşug şi de cea mai bună calitate h S’ar putea 
oare ca pentru copil să fie mai hună hrana ve
getală, ia;!’ pentru doică cea animală ? Ar fi o con
trazicere.

119. Aerul influenţează asupra constituţiuniî co
piilor, mai ales în, cei dintâi ani ai vieţii. El 
pătrunde, prin toţi porii, în pielea delicată şi moalev 
lucrează cu putere, asupra acestor corpuri ce d’abiâ. 
se nasc şi lasă urme cari nu se mai şterg. De* 
aceea nu cred că e bine să iei o ţărancă din satul, 
ei, s’o închizi în oţaş într’o odaie pentru ca să 
crească copilul acasă la tine. Mai bine să respire 
el aerul cel bun dela ţară decât să respire ea aerul 
rău din oraş. Va trăi cum trăeşte noua sa mamă,,

1 Cei cari ar voi să cHiidască mai pa larg foloasele şi ueajun
surile regimului pitagoric, pot consulta tractatele pe cari d-iiii 
Cocchi şi Bianchi, adversarul său, le-au scris asupra acestui subiect. 
(Nota autoi-ultii). Aceşti scriitori citaţi de fiousseau sunt doi vestiţi 
medici italieni: Antonio Cocchi (1695 —1758) a fost profesor la 
Pisa; a scris multe cărţi, între cari una despre «regimul alimentar' 
pitagoric pentru mul medicinei- (Florenţa 1743) (traci. fr. Paris 
1762). Ion Bianchi (1693—1775) a fost profesor la uidversitatea 
din Sienna şi a fost vestit prin scrierile sale şi prin activitatea sa 
profesională. Scrierea la care se raportă aci Rousseau. este: * Discurs: 
dcupre regimul alimentar al lui Pitaţjora '. Veneţia 1762.
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Ya locui în casa ei ţărănească; şi guvernorul îl va 
urmă acolo. ;

Cititorul îşi vă aduce aminte că acest guvernor 
nu e un om plătit: e amicul tatălui. Dar îmi 
vei zice: Ge e de făcut când nu se găseşte un 
astfel de amic, când nu se poate cu uşurinţă trans
portă copilul, când nu se poate pune în practică 
nimic din ceeace mă, sfătueşti? Ţi-am spus: fă 
•ceeace face toată lumea; n’ai trebuinţă de niei un 
sfat pentru aceasta.

120. Oamenii nu sunt făcuţi să steâ înghesuiţi 
ca furnicile în gaura lor, ci să fie risipiţi pe pă
mântul pe care trebue să-l cultive. Cu cât se adună 
mai mult unii eu alţii,' cu atât se corup mai mult. 
Trăind prea numeroşi la un loc, se răsjpândesc ne
greşit printre ei boale ale trupului şi yiţiuri ale 
sufletului. Orbului îi prieşte traiul în turmă mai 
puţiiK decât tuturor animalelor. Dacă ai închide la 
un loc oameni cum închizi oi, ei s’ar prăpădi în 
foarte scurtă vreme. Răsuflarea omului este omo- 
râtoare pentru seinenii săi: aceasta e adevărat şi 
în sens propriu şi în sens figurat.

12lC^ra^le_^g^^^^^^^^^i,1. După câte vă 
generaţii, neamurile se sting sau degenerează; trebue

1 SaLwiirk aminteşte că în vremea aceea eră foarte răspândită 
printre orăşeni dorinţa de a irăi la ţară. Citează dintr’o scrisoare 
a lui Pestalozzi către mireasa sa (1767): «Amica mea, mă bucur 
că găseşti adevărat că oraşul nu este locul pentru creştere .după 
intenţiunile noastre! Hotărât, trebue coliba mea să fie departe de 
influenţa viţiului şi a mizeriei».
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să fie reîmprospătate şi totdeauna dela ţară se 
aduce puterea cea nouă. Trimeteţi dar pe copiii 
voştri să se reîmprospăteze — ca să zic aşa — 
singuri şi să ia din mijlocul câmpului puterea care 
se istoveşte în aerul nesănătos al locurilor prea 
populate. Femeile însărcinate cari stau la ţară se 
grăbesc de obiceiu să vie la oraş ca să nască; ar 
trebui să facă tocmai dimpotrivă, iuai ales acelea 
cari vor să-şi lăpteze copiii. Ar avea mai puţină 
părere de rău decât cred şi, aflându-se într’un loc 
potrivit cu cerinţele speciei lor, plăcerile cari sunt 
legate de datoriile impuse de naţură^le-ar desgustâ 
de acelea cari sunt streine de natură.

122. După naştere, e obiceiu să se spele copilul 
cu ceva apă caldă amestecată cu puţin vin. Vinul 
acesta mi se pare că nu e trebuincios. Natura nn 
produce nimic fermentat; de aceea nu cred că în
trebuinţarea unui lichid artificial să slujească la 
viaţa creaturilor ei.

123. Pentru acelaş cuvânt, încălzirea apei n’o 
cred trebuincioasă. In adevăr, mulţime de popoare 
spală pe noii născuţi în râuri sau în mare; po
poarele noastre înSă, moleşite înainte de naştere 
prin moliciunea părinţilor, au la naştere o fire 
stricată gata şi nu trebue să fie supuse la nişte- 
încercări cari ar puteâ să le-o îndrepteze. Numai 
ptiţin câte puţin li se poate redă: virtutea primi
tivă. De aceea urmaţi la început obiceiul şi încet 
încet depărtaţi-vă de el. Spălaţi des pe copii; faptul
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că sunt murdari vă arată trebuinţa acestui lucru: 
dacă v’aţi mărgini nurnai să-i ştergeţi de murdărie, 
aţi sgârâiâ numai pielea. Pe măsură însă ce se 
împuternicesc, întrebuinţaţi apă din ce în ce mai 
puţin caldă, până când ajungeţi să-i spălaţi — vară, 
iarnă, — cu apă rece şi chiar îngheţată. Ca să nu-i 
primejduiţi, trebue ca împuţinarea căldurii să se 
facă încet, în mod succesiv şi pe nesimţite; de 
aceea vă puteţi servi de termometru ca să aveţi 
măsura exactă 1.

124. După ce aţi învăţat copilul cu baia, să 
nu i-o mai întrerupeţi, căci e- bine să se păstreze 
obiceiul toată viaţa. Lucrul e bun nu numai pentru 
curăţenia şi. sănătatea vârstei de care ne oCupăm, 
dar îl socotesc ca o bună prevedere pentru a da mai 
multă elasticitate ţesuturilor organismului, pentru 
ea să se poată potrivi, fără sforţare şi fără pri- 
mejcTie, cu variaţiile de temperatură. De aceea aş 
voi ca, făcându-se mai mare, copilul să se înveţe 
puţin câte puţin a se scălda câteodată în, apă caldă 
la cel mai mare grad de căldură ce se poate suferi 
şi a se scălda adesea în apă rece, cât de rece se 
poate găsi. Astfel, după ce s’a obişnuit cineva să

Este aceeaş idee pe care o recomanda L'Jcke (Observări asupra 
educaţiei § 8) când cere să se spele zilnic copiii cu apă rece şi chiar 
picioarele să li se înmoaie în apă rece. El adaogă că'«în aceasta şi 
în toate celelalte abateri dcla felul vieţii noastre obişnuite trebue 
să ţinem seamă de faptul ca schimbarea să se facă prin treceri 
încete şi neobservate; în,modul acesta vom face corpul nostru să 
suporte totul fără durere, şi fără pericol».
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sufere diferitele temperaturi ale apei, care, fiind' un 
fluid mai dens, ne atinge în mai multe puncte şi 
ne impresionează mai mult, va ajunge să nu mai 
simtă deosebirile de temperatură ale aerului.

125. Copilul respiră ieşind din învelitoarea sa 
nu lăsaţi să-i puie alte învelitori cari să-l ţie mai 
la strâmtoare decât înainte de naştere. Nu-i puneţi 
scufiţe, nici feşe, nici scutece, ci nişte câipe largi 
şi slobode cari să-i. lase libere toate membrele şi 
şă nu fie nici prea grele ca să-i împiedice aerul 
de a ajunge până la el1. Puneţi-1 întf’un leagăn 2 
mare, bine vătuit ca să se. poată mişca în voie şi 
fără primejdie. Când începe să- prinză putere, lă- 
saţi-1 să umble deabuşele prin odaie, lăsaţi-1 să-şi 
desvolte, să-şi întinză micile-i membre; veţi vedea 
ciţm prinde mai multă putere din zi, în zi. Coin- 
paraţi-1 cu un copil de aceeaşi vârstă care este 
bine înfăşat: vă veţi mira ce deosebire este în. 
creşterea lor 3.

1 Autorul zice în notă: In oraşe copiii sunt cu ; adevărat nă
buşiţi, aşa de mult" se ţin închişi şi înfofoliţi. Cei ce fac astfel 
nu ştiu că aerul rece nu-i vatămă, pe când din potrivă aerul cald 
ii slăbeşte, le dă friguri şi-i ucide.

3 Autorul adaugă nota următoare: Zic «leagăn» ca să între
buinţez un cuvânt cunoscut; dar eu sunt convins că copiii n’au 
niciodată nevoie să fio legănaţi şi că acest pbiceiu le face câte 
odată ehiar rău.

3 «Vechii Periivieni lăsau copiilor braţele libere in scutece largi. 
Când îi scoteau din scutece, îi puneau într’o gaură făcută iu pă
mânt căptuşită cu cârpe şi adâncă atât ca să intre până la brâu 
în ea. Astfel ei aveau braţele libere, puteau să-şi mişte capul şi 
să-şi îndoească corpul după voie fără a cădeă şi fără a se răni.
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1Ş(5. Să ne aşteptăm -la o mare împotrivire din 
partea doicilor,, căci uri cOpil legat cobză le dă mai 
piiţin de lucru decât unul pe care1 trebue să-l 
păzească necontenit. Apoi şi murdăria copilului se 
Şimte mai mult într’o îrivelitoâre' slobodă:; trebue 
să-l cureţe mai des. In fine, obiceiul este un ar
gument care, în unele. ţări, nu va putea fi învins 
niciodată, în, pici o categorie, socială1.

127. N.u cătaţi să convingeţi pe doici. Daţi po- 
 /

Când puteau să păşească, Ic arătau pe departe ţâţa ca să-i silească 
.să umble. Copiii negrilor se aşează câteodată intr’o poziţie foarte 
■obositoare ca să sugă: se prind cu picioarele şi cu genunchii de 
corpul mamei, apucă ţâţa cu mâinele şi sug, pe când mama are 
braţele libere. Ei nu cad,' cJi toatb că mama se mişcă şi lucrează, 
•ca de obiceiu, în vreinea acşa,sta. Copiii aceştia lîncep să umble din 
luna a doua, adică încep să se târa.seă pe- genunchi şi pe mâini. 
Acest exerciţiu Ic dă uşurinţa de a alergă astfel ca şi cum ăr fi 
pe picioare». (Istoria naturală tom. IV pag- 192). La aceste exemple 
d. de Buffon ar fi putut să adaoge uimi din Anglia, unde moda 
ciiid^ă şi barbară a faşci dispare pe zi ce trece. Vezi şi: La Loit- 
■hire, ■‘r-Călăiorie tn Siam»', Lebeau, “Călătorie în Qanada», etc. 
Aş umplea 20 de pagini de citaţiuni, dacă aş avea trebuinţă să 
întăresc acestea .prin fapte (Nota autorului). — Simon de' la Lou- 
bere (1642—1729) a fost un scriitor francez, nu din . cei mai în
semnaţi. A fost trimes de Ludovic XV în 16Ş7 în Siam ca să 
lege relaţii cu acest stat. A stat acolo trei luni şi a scris o carte: 
Eeyatid Siamului (Paris 1691) pe care o citează cu o taică schim
bare Rousseau în nOta aceasta. Despre autorul- celălalt citat de 
Rousseau n’ăm găsit notiţe. Nici Salhviifk nţi. spune nimic. El 
adaugă însă că citaţia din Bufon —^ liioru rar, căci Rousseau nu 
prea citează pe contimporani — se explică prin faptul că Buffon 
este singurul om Însemnat din cercurile de învăţaţi din Paris cu 
care Rousseau a mâi rămas încă în contact; după ce s’a depărtat 

■ de societate.
1 Sallwiirk observă că aci este, în aparenţă, întrerupt firul 

ehestiuuii; îl Va reluă în § 166.
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runcă, observaţi să se îndeplinească -şi căutaţi să 
le daţi toate mijloacele ca să înlesniţi îngrijirile 
pe cari le-aţi hotărât. Şi oare de ce nu ai liiâ 
-parte la. aceste îngrijiri ? Negreşit, când e vorba de 
cazurile obişnuite, în cari se ţine socoteală numai 
de fizic, totul este ca copilul să trăească şi să nu 
slăbească, altceva nu mai trebue; dar în cazul 
nostru, când educaţibnea începe odată cu viaţa, co
pilul când s’a născutv a devenit şcolar, nu al gu- 
vernorului,5, ci al naturii. Guvernorul are numai să 
înveţe dela acest dascăl dintâiu şi să înlăture pie
dicile ce s’ar îinpotrivî îngrijirilor lui. Guvernorul 
veghiază asupra copilaşului, îl observă, îl urmăreşte, 
pândeşte neadormit cea dintâiu licărire a slabei lui 
inteligenţe, precum musulmanii obişnuesc, când se 
apropie luna nouă, să pândească momentul ivirii lunii.

128. Ne naştem cu putinţa de a învăţa, dar nu 
ştim nimic, nti cunoaştem nimic. Sufletul, legat de 
nişte organe imperfecte şi numai pe jumătate for
mate, n’are măcar conştiinţa propriei sale existenţe. 
Mişcările, ţipetele noului născut sunt nişte simple 
efecte mecanice, lipsite de cunoştinţă şi de voinţă.

129. Să ne închipuim că un copil, născându-se, 
ar avea statura şi puterea unui om format, ar fi 
ca Pallas care a ieşit înarmată din creerul lui Ju- 
piter \ Acest om-copil ar fi un imbecil desăvârşit.

1 Aluzie la legenda mitologiei greceşti: Minerva (Pallas Athene). 
s’a născut deplin formată şi înarmată din capul tatălui său Ju- 
piter (sau Zevs).
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uti automat, o statua nemişcată şi aproape fără 
siriiţire. N’ar vedea nimic, n’ar auzi nimic, ri’ar cu- 
rioaşte pe tiimeni, n’ar ştî să-şi întoarcă ochii spre 
ceeace are nfevOie să vază. Nu numai că n’ăr avea 
cunoştinţă de obiectele din afară, dar n’ar ştî să 
le rapoarte la, organul simţului care tfebue să i le 
facă cunoscute: n’ar fi colori în ochii lui, n’ar fi 
sunete în urechile lui; corpul lui n’ar ştî, de cor
purile pe cari le-ar atinge; nu ar ştî nici tnăcar 
dacă are corp; contactul mâinilor sale ar fi în 
creCr; toate sensaţiunile i s’ar unî într’nn siriguf 
punct, în acel semoriuTfi commune 1; ar avea o 
singură idee, adică ideia eului la care ar raportă 
toate sensaţiunile şi această ideie, mai bine zis 
acest sentiment2, ar fi singurul lucru pe care l-ar 
avea mai mult decât un copil ordinar.

130. Acest om format d.intr’odată n’ar şti nici 
să stea în picioare; i-ar trebui multă vreme ca 
să înveţe a sta în echilibru: poate că nici n’ar 
încercă. Aţi vedeâ astfel acest corp mare, puternic 
şi vânjos, stând pe 16c ca o piatră sau târându-se 
ca un căţeluş.

131. Ar simţî lipsa diferitelor trebuinţe fără

‘ Pe vremea când scria Rousseau,' se credea că e în creer un 
punct central în care se reunesc impresiile diferitelor simţuri pentru 
a formă o percepţiune unică. Acest sediu central se numiă cu ter
menul latin sensorium cnimmme întrebuinţat de Koiisseau. Azi 
expresia nu mai e inui_—,

2 Cuvântul sentiment are diferite accepţiuni şi in vorbirea obiş
nuită, şi în filozofie. Aci însemnează; «conştiinţa pe care o are 
cinevă despre realitatea unui lucru».
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să le cunoască şi fără şă cugete la vreun mijloc 
de a le îndeplini. Np este nici o legătură dea- 
dreptul între muşchii stomacului şi între muşchii 
braţelor şi ai picioarelor;' astfel, chiar dacă ar fi 
de jurîmprejur numai lucruri de mâncare, acei 
ţnuşchi ai 'stomacului nu l’ar sili să facă un pas 
câ să se apropie nici să întinză mâna ca să le iâ. 
Corpul şi membrele lui fiind desvoltate pe deplin 
şi neavând nici neliniştea nici mişcarea continuă a 
copiilor, omul acesta ar puteâ să moară de foame, 
înainte de a se fi mişcat ca să-şi caute hrana 
Numai puţin să ne gândim asupra mersului şi pro
gresului cunoştinţelor noastre, vom fi siliţi a recu
noaşte că aproape astfel a trebuit să fie starea 
primitivă de ignoranţă şi de stupiditate în care se 
afla omul înainte de a fi învăţat ceyâ dîii expe
rienţă sau dela semenii săi.

132. Se cunoaşte deci, sau se poate cunoaşte, 
cel dintâiu punct dela care pleacă fiecare dintre noi 
ca să ajungă la gradul comun de inteligenţă; dar 
capătul celălalt cine-b cunoaşte ? Fiecare progresează 
mai mult sau mai puţin, după geniul său, ■ după 
gustul său, după trebuinţele, talentele, stăi’uinţa sa 
şi după prilejurile de înaintare ce întâmpină. N’ani 
auzit până acum niciun filozof ca să îndrăsnească 
a zice: «Iată hotarul la care poate să ajungă omul 
şi dincolo de care nu p6ate treceNu cunoaştem 
ce ne dă^ voie natura să ajungem; nimeni n’a mă
surat depărtarea care se poate afla între un om şi
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Alt om. Ku există suflet atât de înjosit încât să 
nit-1 fi încălzit vreodată această ideie şi să nu-şi 
fi zis cu mândrie: «Ce departe am ajuns! Cât de 
departe aş ■ putea să merg încă! De ce altul /să 
meargă maî departe decât mine»? >

133. O repet: edueaţiunea omului începe dela 
naştere; înainte de a vorbi, înainte chiar de a 
auzi, el se inşţtueşte. înainte de lecţiunij pste ex
perienţa; în momentul în, care a ajuns şă-şi cu
noască doica, el a învăţat ceva. Am rămânea uimiţi 
de cunoştinţele celui mai necioplit om, dacă am 
puteâ să-i urmărim progresul clin momentul naşterii 
până într’un moment oarecare al vieţii. Dacă s’ar 
înipărţî toată ştiinţa omenească în două. părţi, una 
comună' tuturor oamenilor, altă particulară învăţă^ 
terilor, aceasta din urmă ar fi foarte mică faţă 
de cealaltă; dar la cunoştinţele generale noi nu ne 
gân^m nicidecum, pentru că ele se dobândesc fără 
să băgăm (je, seamă şi chiar înaintea- vârstei în 
care putem înţelege cevâ, pentrucă învăţătura atrage 
atenţiunea numai- prin deosebiri şi petitrncă —> în-' 
tocmai ca în ecuaţiunile algebrice —.cantităţile 
comune nu se socotesc.

134. Chiar şi animalele înva,ţă multe lucruri. 
Au simţuri: trebue să înveţe a .se sluji de ele; au 
nevoi: trebue să înveţe a Ip îndestula. Trebue să 
înveţe să mănânce, să umble, să sboare. Patrupe
dele, cari pot .să stea în picioare chiar ;dela naştere 
nu ştiu să umble şi cei dintâiu paşi' ai lor suiit
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nişte încercări nesigure; scatiii scăpaţi din coli\âe 
nu ştiu să sboare, pentrucă n’au sburat niciodată. 
Fiinţele .însufleţite şi cu simţuri trebue să înveţe 
toate. Dacă plantele ar puteâ să se mişte, ar trebyî 
să aibă simţuri şi să, dobândească cunoştinţe; altfel 
speciile ar pieri curând.

,135. Primele sensaţiuni ale copiilor sunt curat 
afective: ei simt numai plăcerea şi durerea. Fiindcă 
nu pot să umble, nici să apuce lucrurile, au tre
buinţă de mult timp până când să se formeze încet, 
încet sensaţiunile reprezentative cari le arată obiectele 
în afară de persoana lor. Până când însă să se 
depărteze oarecum de ochii lor aceste obiecte şi să 
li se înfăţişeze cu dimensiuni ^şi cu figuri, sensa
ţiunile afective se repetă şi ajung să-i pună sub 
stăpânirea obişnuinţei. Observăm astfel că ochii lor 
se întorc necontenit spre lumină, că, dacă lumina 
vine dintr’o parte, în acea parte li se îndreptează 
ochii; de aceea să avem grijă a-i aşeză cu faţa 
spre lumină ca să nui se deprinză a se uită cruciş 
sau strâmb. Deasemenea să-i învăţăm de timpuriu 
cil întunerecul, căci altmintreli plâng şi ţipă îndată 
ce nu mai au lumină. Dacă-i hrănim şi-i punem 
să doarmă cu prea multă măsură, ei ajung să simtă 
nşvoia acestora la intervăle regulate şi curând do
rinţa nu mai e o’ urmare a trebuinţii, ci a obişnuinţii 
sau, mai bine zicând, obişnuinţa adaugă p trebuinţă 
nouă pe lângă cea dată de natură. Şi de asemenea 
lucru trebue să ne ferim.
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136. Singura obişnuinţă pe care trebue s’o do
bândească copilul este să nu dobândească ni ci una ^ 
^stfel, să nu-1 poarte mai mult pe un braţ decât 
pe altul ; să nu-1 înveţe a dâ ori a întrebuinţa mai 
mult o rriână decât alta; să nu-1 înveţe a voî să 
mănânce, să doarmă, să se, mişte la aceleaşi ore; 
să nu-1 înveţe a avea totdeauna pe cinevâ lângă 
el, ci să poată stâ singur şi ziua şi noaptea. Pre- 
gătiţi-1 din vreme pentru a fi liber şi a-şi între
buinţa forţele; lăsaţi corpului obişnuinţa naturală, 
deprindeţi-1 să fie totdeauna stăpâ.n pe sine şi să-şi 
îndeplinească voinţa în orice, îndată ce va avea 
voinţă 2.

137. îndată ce copilul începe să deosebească' 
obiectele, să alegem obiectele pe cari să i le arătăm. 
In mod natural, toate obiectele nouă interesează 
pe om. Se simte' aşâ de slab'încât se teme de orice

1 Idfiia aceasta o găsim in cartea citată ("-Observări asupra edu
caţiei-») a lui Locke (§ 19). Eecomandând că nu e bine să deprinzi 
pe copil sr beă (fie şi apă) în orice moment zice : «Principala grije 
în ce priveşte educaţiunea este asupra obişnuinţelor pe, cari le sădim 
în elevi; de aceea nu-1 faceţi niciodată să se obişnuiască cu un 
Incru pe care n’aţi voi să-l vedfeţi repetat în tonte zilele».

2 Locke' (Observări asupra educaţiei § 35) zice că părinţii să nu 
confunde iubirea lor pentru copii cu neobservarea defectelor. E 
adevărat că in copilărie nu jjot face cine ştie ce greşeli grave; dar 
deprinderile acestea din copilărie au urmări grave mai târziu. Aix)i 
urmează: «Ca să distrug credinţa greşita a unor asemenea părinţi 
•cari nu dojenesc micile ştrengării ale copiilor zicând că sunt lucruri 
de nimic, mă voiu mărgini să citez răspunsul înţelept dat de 
■Solon : «faptul e de nimic, dar obişnuinţa nu e de nimic». Un 
traducător al lui Locke zice că acest cuvânt n’ar fi al lui Solon, ci 
al lui Platon. Oricum, autorul englez l-a întrebuinţat foarte potrivit.
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lucru pe care nu-î cunoaşte! pbişnuinţa de a vedea 
obiecte nouă cari nu-i aduc nici o supărare distruge 
teama. Copiilor crescuţi în cafee curate le e frică 
de păiârijenivşi rămân cu frica şi când ae fac marL 
N’am , văzut niciodată ţărani, fie bărbaţr. fie femei 
ori copii, cărora sa le fie frică de păianjeni.

-138. Se cade deci să începem educaţia ebpilului 
până nu vorbeşte şi nu aude, pentrucâ numai sin
gura alegere a obiectelor ce i se înfăţişează îl poate- 
face, sfios sau curagios. Să-l învăţăm să vază obiecte 
nouă, animale lu'âte, desgustătoai;e, niopstruoăse,. dar 
puţin câte puţin şi de departe până când se va 
deprinde şi, tot văzând pe alţii că umblă cu ele, 
va ajunge să umble şi el cu ele. Dacă în timpul 
copilăriei va fi văzut fără spaimă bioaşte, şerpi, 
raci, atunci va putea să vază, când se .măreşte, 
orice animal. Nu există lucru îngrozitor pentru ci ne' 
vede acel lucru în toate zilele. ~ _ >

rSTJT^Toţi copiii se tem de măşti. Eu arăt la 
început lui Emil o mască cu o figură plăcută; 
apoi cineva pune masca aceea pe obraz: încep să 
râz, toţi cei prezenţi râd, iar copilul râde şi el cu 
ceilalţi. încet încet,, îl învăţ cu ■ măşti mai puţin 
plăcute şi, în fine,- cu figuri urâcioase, Dacă am 
potrivit bine trecerea, atunci el, în loc să se sperie 
de cea din urmă mască, va râde ca şi de cea dintâim 
După aceasta, nu mai mă tem că l-ar putea cineva 
speria cu vreo mască.

luO. Gând, în momentul de^^părţirii lui Hectoi-



■Ilustraţie (Un rdi.fia-ilin 1S35 (Paris, Funie) 
i§ 139)
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de Aiidromacha, micul Astyanax, speriat de sur- 
guciul de pe coiful tatălui său, nu-1 recunoaşte ju 
ţipând aleargă la sânul doicii făcând pe mamă-sa 
să zâmbească printre lacrimi — ce trebue să faci 
ca să-l mântui de această spaimă? Tocmai ceeace 
face Hector; să pui coiful jos şi apoi să mângâi 
copilul. Liniştindu-se peste câteva minute, s’ăf putea 
merge mai departe: te-ai apropia de coif, te-ai 
jucâ cu penele, ai îndemnă pe copil să pună mâna 
pe ele, în fine, doica şi-âr pune în cap, râzând, 
coiful... dacă mâna uriei feniei ar îhdrăshî să se- 
atingă de armele lui Hector \

141. Vreau să depmrd—pe Emil-—cu_sgomotul
unei arme de foc ? Puiu o capsă într’un pistol şi trag.

Această flacără vie, trecătoare, un fel de fulger,, 
îi face plăcere; repet lucrul, punând inăi multă 
iarbă; puţin câte puţin, adaug în pistol o încărcă
tură fără să-i pun dop, apoi una inai mare; în 
fine îl deprinz cu puşca, cu tunul, cu bubuitin'ile 
cele mai teribile.

,142. Am observat că rar le e frică copiilor de 
tunet, afară numai dacă nu e de o forţă prea mare 
şi dacă nu le vatămă în adevăr aUzul; altfel frica

1 Iliada VI 466 şi urmat, (de pe traducerea lui Murnu): «Zise 
şi’ndată s'a întins spre,fiul său falnicul Hector; dar copilaşul, 
pe braţele doicii cu brâul cel mândru, iute sc’ntoarse ţipând, f/e 
spaimă lovit la vederea tatălui cel cu veştmântul de aramă şi creasta 
din coada lungă de cal, care în vârful de coif fâlfăia îngrozitoare.. 
Tată-său ţ-âse, yăzându-1; asemeni şi mama-i cinstită. Coiful luând 
de pe creştet apoi, strălucitul războinic pusu-l-a repede jos, unde a. 
stat orbitor de sclipire».
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]e vrne mimai când învaţă că tunetul poate rănii 
sau omorî câteodată. Când raţiunea începe să-ii 
sperie, faceţi ca obişnuinţa să-i liniştească. Cu o- 
pregătire înceată şi gradată, poţi face pe om şi pe 
copil să fie totdeauna îndrăşneţ.

143. La începutul vieţii, când hu lucrează încă 
ţinerea-de-minte şi închipuirea, copilul este atent 
mimai la cele ce-i impresionează simţurile într’un 
anume moment. Sensaţiunile fiind cel dintâiu ma
terial al cunoştinţelor lui, dacă i le vom prezentă- 
într’un şir potrivit, îi vom pregăti memoria ca 
într’o zi să le prezinte inteligenţii Jn aceeaş ordine. 
Copilul însă este atent numai la sensaţiile sale; de 
aceea la început este de ajuns să-i arăţi foarte 
lămurit legătura între aceste sensaţiuni şi obiectele 
cari le produ^El vrea să atingă toate lucrurile,, 
să 1&. învârtească în mână: nu vă împotriviţi acetei 
înclinări, căci ea îi servă ca o învăţătură necesară,^ 
Astfel învaţă a simţi căldura şi frigul, a deosebi 
un obiect tare de altul moale, umd greu de altul 
uşor, a-şi da. seama de mărimea, de figui’a şi dfr 
toate însuşirile lor sensibile, privind, pipăind 1, 
ascultând şi mai ales cornpai'ând vederea cu pipăitul, 
preţuind cu ochii sCnsaţiunea pe care ar avea-o 
când ar pune degetele.

144. Numai prin mişcare pricepem ce există

’ (Nota a;;torulili); Din toate simţ 
târziu la copii. Până Ia vârsta de 2- 
mirosurile bune sau rele; au un fel 
bUitate câ şi multe animale.

1F11^ÎSCTl!)TElE’A0i®.
Şl )esc

N-. iMY,
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lucruri afară din noi; prin propria noastră mişcare- 
•dobânciim ideia întinderii. Copilul n’are această ideie; 
-de aceea întinde deopotrivă mâna ca să apuce un 
obiect care e chiar lângă el sau un obiect care e 
la o sută de paşi departe. încercarea aceasta ţi se 
pare de obiceiu un semn de stăpânire, o poruncă 
pe care o dă ca să orie obiectul 'la el ori ca să te 
duci tu să-l aduci. Nu e nicidecum aşa; este mimai 
că la început el vede- aceste obiecte în creeriil său, 
apoi pe ochi şi acum le vede la capătul braţelor 
şi îşi închipue că există depărtare numai atâta cât 
poate el să ajungă. De aceea căutaţi să-l preumblaţi 
adesea, să-l treceţi dintr’un loc într’altul, să-l faceţi 
:şă simtă schimbarea locului ca să înveţe a-şi da 
seama de distanţe. Când va începe să le cunoască, 
atunci va trebui să schimbaţi rnofoda şi să-l duceţi 
cum vă'place, nu cum îi place lui; căci îndată ce 
nu mai este înşelat de simţuri, sforţările, sale au 
altă cauză. Aveastă schimbare este vrednică de 
observat şi cere explicaţii.

145. Câtă vreme este nevoie de ajutorul altcuiva 
ca, să-ţi satisfaci trebuinţele, această nevoie se arată- 
prin semne, de aceea ţipă copiii. Ei şi plâng, mult: 
o firesc, că toate sensaţiile lor sunt .afective şi', 
câtă vreme acestea sunt plăcute, ei .se bucură în 
tăcere, dar, îndată ce se fac supărătoare, ei vorbesc 
în limba lor şi cer ajutor. De aceea,- cât sunt 
deştepţi, mai că nu stau indiferenţi; ori dorm ori 
.au simţurile în acţiune.
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146. Toate limbile omeneşti ' sunt opere artifi
ciale. S’a cercetat mult dacă, a fost' o limbă hătu— 
rală şi comună, tuturor oamenilor; de. sigur este 
una: este aceea pe care'o vorbesc copiii înainte de- 
a şti să vorbească. Vorbirea aceasta nu este arti
culată, dar este accentuată, sună destul de bine şi 
se poate înţelege. Servindu-ne de limbile noastre, 
am părăsit-o pe aceasta aşâ de mult, • încât ajn 
uitat-o. Să studiem pe copii şi lesne o vom învăţa 
din nou cu ei. .Profesorii acestei limbi sunt doicile,, 
ele înţeleg tot ce spun copilaşii, le răspund, au 
adevărate convorbiri cu ei, şi măcar că întrebuin
ţează şi câteva cuvinte, acestea sunt cil totul de , 
prisos, căci copiii nu ^ pricep sensul cuvintelor, .ci 
accentul' cu care sunt' pronunţate. .

147. Pe lângă vorbirea glasului se adaugă vor
birea ijgestuluij care'nu e mai puţin energică. Acest 
gest se vede nu în mişcarea slabelor lor mânuţe^ 
ci pe figura lor. E de mirare chiar câtă expresie; 
se arată în aceste fizionomii neformate; li se schimbă 
faţa dintr’un moment într’altul cu o repeziciune de 
neînchipuit. Ai să vezi zâuibetul, dorihţa, spaima, 
cum apar şi dispar ca nişte fulgere: de câte ori te 
uiţi, crezi că e altă ' figură. De sigur, copiii pot 
schimba muşchii feţei mai repede decât noi. In 
schimb, ochii lor spălăciţi nu spun mai nimic. Şe 
vede că aşâ trebue să fie semnele într’o vârstă în 
care n’au decât .trebuinţe trupeşti: sensaţiile .se ex
primă plin strâmbături; sentimentele prin, privire.-
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148. Cea dintâiu stare a omului fiind nevoie 
şi slăbiciune, el începe întâiu prin vaiet şi plâqşet. 
Copilul, simte nevoi pe care nu le poate îndestulă 
şi cere ajutorul altora prin ţipete; dacă-i e foame 
şi sete plânge; dacă-i prea cald sau prea frig, 
plânge; dacă are nevoie să se mişte şi e ţinut în 
repaos, plânge; dacă vrea să doarmă şi-l mişcăm, 
plânge. Cu cât e mai puţin în stare de a. trece 
dela o îndeletnicire la alta, cu atât Cere mai des 
/să treacă.

Vorbeşte numai într’un fel, pentrncă are numai 
un fel de supărare; iorganele fiindu-i imperfecte, 
■el nu distinge deosebitele lor impresii, orice neajuns 
este la dânsul o sensaţie de durere.

149. Din acest plâns, care s’ar putea socoti puţin 
vrednic de băgare în seamă, se naşte cel dintâiu 
raport al omului cu firea înconjurătoare. Acesta 
este cel dintâiu inel din care e format lanţul cel 
lung al ordinei sociale.

150. Când copilul plânge, ştii că nu e mulţumit, 
că are o nevoie pe care nu şi-o poate îndeplini. 
Cercetezi care e trebuinţa, o găseşti şi o îndeplineşti. 
Când nu găseşti sau când n’ai ce face, el plânge 
mereu, te supără, îl mângâi ca să tacă, îl legeni, 
îi cânţi ca să adoarmă; dacă se încăpăţânează, îţi 
pierzi răbdarea, îl ameninţi, ba unele doici brutale 
chiar îl bat câte odată. Curioase lecţii primeşte 
■copilul intrând în viaţă.

151. Nu voiu uitâ niciodată că am văzut o doică
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lovind pe un asemenea copil care o supăra cu plânsuL 
Copilul a tăciit îndată şi l'-am crezut spăimântat, 
îmi ziceam: Va fi' un suflet slugarnic pe care va 
trebui să-l iei totdeauna cu răul. Mă înşelam : ne
norocitul se înăbuşiâ de furie, pierduse răsuflarea' 
l-am văzut vânăt la faţă. După câteva clipe au 
început nişte ţipete ascuţite: toate semnele neca
zului, ale furiei, ale disperării de care e capabil 
un copil de vârsta aceasta, toate se simţi au în ţi
petele lui. Mi-erâ teamă să nu moară, aşa eiâ de 
agitat. Dacă , aş fi avut îndoeală asupra faptului 
că' este ,sau nu îhăscut sentimentul dreptăţii în om, 
exemplul acesta m’ar fi convins. Sunt. sigur că 
dacă i-ar fi căzut pe mână un cărbune aprins, l-ar 
fi supărat mai puţin decât această lovire uşoai'ă, 
dar dată cu intenţiu nea 'hotărâtă de a-I ofensa.

152. Trebue să avem mare băgare de seamă 
asupra acestei înclinări a copiilor spre supărare, 
necaz, furie. Boerhaave1 socoteşte că boalele lor 
sunt . mai ales de natură convulsivă, fiindcă ei au 
capul mai mare» în proporţie şi sistemul nervos mar 
întins decât adulţii şi de aceea sunt mai suscep
tibili de iritaţie. Depărtaţi de ei cu cea mai inare- 
băgare de seamă servitorii cari îi necăjesc, cari îi 

'supără, cari îi fac nerăbdători. Aceştia le fac de 
o sută de ori mai rău decât asprimea aerului sau 
schimbarea anotimpurilor.

1 Herman Boerhaave (1668—1738) unul din cei mai vestiţi medici 
din veacul XVIII, a fost profesor la Leyda şi vestit ca practicant.- 
A scris un mnrc. număr ric opere, mai toate în latineşte.

mmimi moch



118

Câtă vreme copiii vor întâmpina rezistenţă numai 
în lucruri şi nu în voinţa altora, riu vor deveni 
nici răsvrâtiţi nici supărăcioşi. şi-şi vor păstra mai 
bine şănătaţea. Aceasta este o pricină pentru care 
•copiii din popor, fiind mai liberi şi mai neatârnaţi, 
sunt^în deobşte mai rar infirmi, mai rar slăbuţi,

• decât ■ aceia pe cari' pretindem că-i creştem mai 
bine, contrăriindu-i necontenit; dar să băgăm de 
seamă totdeauna deosebirea Ce este între a-i asculta' 
şi a nu-i contraria.

153. Cele dintâiu plânsete ale copilului sunt 
rugăciuni; dacă nu băgăm de seamă, ele se fac 
porunci: ei încep prin a cere ajutor şi sfârşesc 
prin a pornii.- Astfel, din propria lor slăbiciune, 
vino- întâia-ţ?enţlmentîil că ei ţin totdeauna de alţii, 
apoi vine ideia de stăpânire1; dar fiindcă această 
ideie se des voltă mai mult din pricină;.noastră decât 
din pricina nevoilor lor, vom vedeai cum ies la 
lumină efectele morale a căror cauză imediată nu

• este în natură. De aceea va trebui, chiar dela prima 
copilărie, să băgăm de seamă care este intenţia 

.ascunsă care hotărăşte un gest sau un ţipăt.
154. Când copilul, silindu-se, întinde mâna spre 

un obiect fără să spună nimic, el crede că poate
1 Locke, «Cugetări asupra educaţiei» (,§ 106) zice; «Am atras- 

atenţiunea asupra faptului că copiii iubesc libertatea ţi de aceea 
trebue să-i Iaşi să facă lucrurile la cari au tragere de iuimă, 
fără să-i sileşti în vreun chip. AJaug acum că copiii iubesc ceva 
şi mai mult decât libertatea: este puterea de o fi stăpâni. Această 
iucliuare este izvorul tuturor pornirilor viţioase pe cari le întâlnim 
Ja ci în mod obişnuit».
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ajunge obiectul, pentruca nu-şi dă' seama de de
părtare, greşeşte; când însă plânge şi ţipă întinzând 
mâna, nu mai greşeşte în , privinţa depărtării, ci 
comandă obiectului să se apropie sau nouă să i-1 
aducern. In primul caz, duceţi-1 încetinel spre obiect;; 
în al doilea, nici să nu vă arătaţi că-1 înţelegeţi. 
Cu cât va striga mai tare,'cu atât să-l ascultaţi 
mai puţin. Se cade să-l învăţaţi din vreme să nu 
poruncească nici oamenilor, căci nu e stăpânul lor;, 
nici lucrurilor, căci acestea nu-1 aud. De acea, când 
un copil doreşte ceva şi vede că vreţi să, i-1 daţi 
e mai bine să-l duceţi lângă obiect, decât să aduceţi: 
obiectul lângă el: din. acest fapt el va trage o în
cheiere potrivită cu vârsta lui şi pe care nu e chip- 
să i-o sugerezi’ altfel.

155. Abatele Saint Pierre1' ziceâ că oamenii 
sunt nişte copii mari; am puteâ numi pe copii 
oameni mici. Aceste propoziţiuni, dacă le iei ca 
aforisme, sunt adevărate; ca principii, au nevoie 

’să fie lămurite. Dar când Hobbes 2 zice că omul

1 Abatele .Carol Ireneu Castel de St. Pierre (1658 — 1743) era 
tui bărbat renumit prin blândeţea caracterului şi libertatea' vede
rilor sale. Amic cu Foutcnelle, a fost ales membru al Academiei 
franceze în 1695 fără să fi scris nimic. După ce trecuse de 50 de 
ani, a îiiceput diferite scrieri politice şi economice. Sallwiirk spune 
că Rousseau a avut mult timp intenţia de a face o ediţie prescurtată 
a operelor acestuia. îndemnul la aceasta i-a primit în casa D-lui 
Dupiu. Cu pasajul de sus trebue să se compare Discursul lui 
Rousseau asupra iimj aii lăţii par. 33 — 35.

2 Tomas Hobbes, mare filozof englez (1588— 1679) recunoaşte 
în chestiile etice şi politice că cel mai puternic îndemn sunt pa
siunile oamenilor. Lui i se atribue maxima omul este lup pentru 
om; adică starea firească a omenirii este starea de luptă.
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rău este un copil voinic, spune ceva contradictoriu. 
Răutatea vine numai din slăbiciune: copilul e rău 
tocmai .fiindcă este slab; faceţi-1 tare şi va fi bun. 
Acela care ar putea să facă orice, n’ar face. rău 
niciodată. Din toate atributele divinităţii atotputer
nice, bunătatea este aceea fără de care nu ne-am 
puteâ-o închipui. Toate popoarele cari au crezut în 

-două principii, au socotit totdeauna răul ca inferior 
binelui, căci altfel ar fi făcut o presupunere-ab
surdă.

156. Namai raţiunea ne învaţă să cunoaştem 
■binele şi răul. Conştiinţa, care ne îndeamnă să 
dubim pe cel dintâiu şi să urâm pe celălalt, — deşi 
-este independentă de raţiune, nu se poate desvoltâ 
iăra ea. înainte de vârsta raţiunii, facem binele şi 
răul fără să ne dăm seama. In acţiunile noastre 
nu este moralitate, deşi poate să fie câteodată în 
aprecierea acţiunilor altora cu privire la noi. .Co
pilul vreâ să mişte din loc tot, ce vede; sparge, 
strică orice lucru pe care pene mâna; apucă o 
pasăre cum ar apuca o piatră şi o sugrumă fără 
să ştie ce face.

157. Şi pentru ce? Filozofia ne va spune mai 
întâiu că sunt viţiuri naturale cari îi îndeamnă la 
aceasta: mândria, spiritul de stăpânire, amorul propriu, 
răutatea omenească. Ar putea să adaoge un lucru: 
sentimentul slăbiciunii sale va silî pe copil să facă 
acţiuni de forţă, pentru ca. să se convingă .singur 

■că are forţă. Uitaţi-vă acum la bătrânul neputincios
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•şi schilod, ajuns prin trecerea anilor la o slăbiciune 
de copil: nu numai că stă nemişcat şi liniştit, 
dar ar voi ca şi împrejurul lui toate să fie tot 
ca el; cea. mai mică schimbare îl turbură şi-l 
umple de grijă, ar dori să vază 0 linişte deplină 
în toată lumea. Cum se poate ca aceeaş slăbiciune 
unită cu aceleaşi porniri să producă în două vârste 
diferite nişte urmări cu torul deosebite? Alta trebue 
să fie pricina primitivă. Şi această pricină o găsim 
în starea fizică a celor doi indivizi. Principiul acti- 
Tităţii se desvoltă într’unul, se stinge în celalt; 
unul e pe cale de formaţiune, celalt pe cale de 
-distrugere; unul merge spre viaţă, altul spre moarte. 
Activitatea câtă mai rămâne la bătrân, se strânge 
-oarecum în -lăuntrul lui; la copil e mai multă 
activitate decât trebue şi se restrânge în afară, lui 
i se pare că are atâta viaţă încât poate să în vieze 
tot ce-l înconjoară. Tot una este că strică sau că 
drege; vorba e să schimbe starea de lucruri şi ori 
ce schimbare este acţiune."Nu trebue .să zicem că 
din răutate copilul e mai înclinat să strice; pricina 
e alta: acţiunea prin care se lucrează ceva este 
totdeauna înceată, cea care distruge e mai repede 
şi aceasta se potriveşte mai mult eu vioiciunea 
copilului.

157. Creatorul, dând copiilor acest principiu activ, 
a îngrijit ca el să nu le fie vătămător şi le-a dat 
puţină putere ca să-l pună în practică. îndată însă 
ce copiii văd că persoanele din jurul lor le pot
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servi ea instrumente, pe cari ei să le pună în miş
care, le întrebuinţează pentru , a-şi mulţumi încli
nările şi a-şi înlocui propria, lor slăbiciune. Astfel 
devin ei supărători, tirani, poruncitori, răi, nepo
toliţi şi nu din pricina unui , spirit natural de stă
pânire, ci pentrucă se învaţă aşa. Nu e nevoie de 
p lungă experienţă ca să înţelegi că este plăcut 
să lucrezi Cu mâinile altuia şi sfi deschizi numai 
gura pentru ca să pui în mişcare lumea, întreagă..

159. Mărinclu-se, copilul dobândeşte putere, în
cepe să aibă mai puţină teamă, nu mai e aşa de-, 
neastâmpărat, se deprinde a se închide mai mult 
în sine însuşi. Sufletul şi corpul ajung la oarecare 
echilibru şi natura ne cere iiumai atâta mişcare 
câtă este necesară pentru conservarea noastră.' Do
rinţa de- a porunci nu dispare însă odată cu tre
buinţa care a născut-o; amorul propriu este deş- 
teptat, apoi 'întărit prin obişnuinţă. Astfel, în locul 
trebuinţei, vine fantaziăV astfel se formează cele- 
dintâiu rădăcini ale prejudecăţilor şi ale vanităţii..

100. Cunoscând principiul, vedem bine punctul 
unde pă,răsini calea naturii. Să cercetăm ce este 
de făcut ca să rămânem pe această cale.

161. Nu numai că n’aii puteri de prisos copiii,, 
dar n’au nici măcar îndestulătoare pentru tot ce 
le cere natura. Trebue deci să-i lăsam, şă intre-' 
buinţeze toate cele pe cari le-a dat natura şi de 
cari ei nu pot sa abuzeze. Aceasta e prima maximă..

162. Trebue să-i ajutăm şi să împlinim cs le^
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‘lipseşte, fie ca’ inteligenţă, fie ca forţă, în ce 
priveşte, trebuinţele fizice-'

A doua tnaxiiriă.
163. In ajutorul ce le dăm., să ne mă,rginim 

la ceeace este în adevăr folositor, fără să ţinem 
socoteală de fantazii şi dorinţe neraţionale, căci 
fanţazia, nefiind un ikgcru natural, nu-i va chinui 
■dacă mc• le-o vonc fi deşteptat.

A treia -maximă.
164. Să studiem eu băgare de sea,mă vorbirea 

■ şi semnele lor, pentru ca, profitând de vârsta în 
care ei nu ştiu încă să se prefacă, să putem 

-deosebi în cererile lor cari sunt cele ce vin cu 
. adevâf.gt. dela natură şi cafi sunt cele ce vin 
-din cgpriţiu.

165. ̂Jnţolosu-I—{teootoT rogulo este- sa, dăm - co- 
piilor mai multă lihpvlnip ndptinrntjl. şi. ni.ni p'ii.ţ.i'.nn. j 
deprindere de a porunci, să-i lăsăm mai mult I 
să-şi facă singuri tr(,,hilv.^l(U'S,tn-săr-trua7rnmsTt-17~[pA 
facă,jdţiir-^\h^-se'~yov deprinde din vreme* să-şi 
potrivească dorinţele cu puterile şi nu( vor simţi 
aşâ de tare lipsa lucrurilor cari nu vor fi în 
puterea lor de a le dobândi.

166. Iată dar încă un motiv nou şi foarte în
semnat pentru ca să lăsăm^ corpul şi membrele 
copilului cu totul libere. Să avem numai grijă să 
nu fie în primejdie de a cădeâ şi să nu le lăsăm 
în mână lucruri eu cari s’ar .puteâ răni.

167. Negreşit, un copil care va aveâ corpul şi
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braţele libere va plângei mai puţin decât unul care 
e strâns într’o faşă. Dacă are numai trebuinţe na
turale, nu va plânge decât atunci când suferă şi 
aceasta e un mare câştig, căci ştii anume momentul 
când are nevoie de ajutor şi că nu trebue să în
târzii nici un moment, dacă se poate. Dar dacă 
liu poţi să-i înlături suferinţa, fii liniştit, nu-1 
mângâiâ ca să-l potoleşti, căci mângâielile nu-i 
vor potoli durerea, dacă o are ; însă el îşi va aduce 
aminte de ce trebue să facă pentru a fi mângâiat 
şi dacă va 'reuşi odată să te facă să te ocupi de 
eţ numai după pofta lui, atunci totul e perdut: 
s’a făcut stăpânul tău.

168. Dacă li se stânjenesc mai puţin mişcările, 
copiii plâng mai puţin. Dacă eşti supărat mai puţin 
de plânsul lor, te vei necăji mai puţin ca Să-i faci 
să tacă. Fiind ameninţaţi sau alintaţi mai rar, se 

vvor deprinde mai puţin a fi fricoşi sau a fi încă
păţânaţi.; vor rămânea astfel în starea lor naturală. 
Lăsând pe copii să plângă, mai rar\se întâmplă să 
iiibă hernii (siirpături) decât grăbindu-te să-i po
toleşti şi dovadă despre aceasta e faptul că copiii 
cei mai neglijaţi sunt, mai puţin expuşi decât cei
lalţi. Nu vreau să zic că e bine să neglijezi pe 
copii; din potrivă, e bine să iei înaintea trebuin
ţelor lor şi să u’aştepţi Să ţipe ca să le afli. Nu 
vreau ca îngrijirile ce li se dau să fie rău înţelese. 
Cum vreţi ca copiii" să nu plângă, când văd că 
plânsul lor le serveşte la atâtea lucruri ? Văzând
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că tăcerea lor e foarte preţuită de părinţi, încep 
să o economisească. Şi plâng mereu şi aşa de mult 
încât părinţii lor nu mai ştiu ce să le facă şi astfel, 
plângând fără succes, copiii se istovesc şi se ucid1.

169. ;,'J-)acă un • copil care nu e nici legat nici 
bolnav, şi nici- nu ' simte lipsă de vre-un /lucru 
^îesar, plânge .mult, pricina'este sau obişnuinţa/ 
sau încăpăţânarea. Nu natura îl deprinde cu aceasta, 
ci'"dnicaea nu are răbdare să lase pe copil să 
plângă când plânsul nu are o pricină serioasă, ci 
îi dă numaidecât cevâ ca să tacă şi uită că,'dacă-l 
faci aşa să tacă azi, va plânge mâine mai mult.

170. Singurul chip de a vindecă pe un copil 
de acest obiceiu este să nu dai nici o băgare de 
seamă. Nimeni nu vrea să facă o muncă zadarnică, 
nici chiar copiii. Ei sunt foarte încăpăţânaţi în 
cererilie lor; dar, dacă aveţi stăruinţă mai mare 
decât încăpăţânarea lor, atunci ei îşi iau seama şi 
nu vor mai reîncepe. Cu acest chip îi scutim de 
multe lacrămi şi-i învăţăm să le verse numai atunci 
când îi sileşte durerea.

171. De altfel, când plâng din capriţiu sau din 
încăpăţânare, un mijloc sigur ca să-i polOlim este 
să le arătăm un obiect plăcut şi bătător la ochi, 
care să-i facă să. uite că aveau de gând să plângă. 
Multe doici, sunt foarte’ pricepute în această artă.

1 Rousseau zice: ei se sinucid. Se gândeşte, observă Sallwiirk, 
numai la pericolul pentru copii de a-şi provocă hernii prihtr’un 
strigăt peste măsură do, tare.
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care, condusă înţelepţeşte este folositoare. Insă 
trebue neapărat ca copjlul să nu bage de seamă 
intenţia de a-1 opri din plâns; să se bucure, cre
zând că nu te gândeşti la el: , în privinţa aceasta 
doicile sunt rieîndemânatece.

172. In, deobşte copiii sunt înţărcaţi prea de 
vreme. Ieşirea dinţilor arată timpul când trebue 
să-i înţărcăm şi această ieşire este de obiceiu grea 
şi dureroasă. Atunci copilul, printr’o pornire de care 
nu-şi dă seama, duce mereu la gură orice obiect are 
în mână, cercând să-l mestece. Cei mai mulţi cred 
căyi venim în ajutor, dându-i să se joace cu vreun 
corp tare, ca fildeşul sau altceva1. Socotesc că este 
o greşeală. Frecând de gingii aceste corpuri tari, 
în loc să le înmuiem, le facem osoase, le înţ^nf 
şi pregătim o plesnitură mai grea şi mai dureroasă. 
Să observăm ce povaţă dă instinctul. N’ai să vezi 
niciodată pe căţei deprinzându-se să apuce cu dinţii 
lor tineri bucăţi de fier, pietre, oase, ci bucăţi de 
lemn, de piele, de cârpă, lucruri moi cari lasă să 
imprime dintele pe ele.

173. Nu ne mai place să fim simpli în nimic, 
nici chiar faţă de copii. Vrem clopoţei de argint, 
de aur, de mărgean, cristaluri bine cioplite, jucării 
de preţ: tot lucruri nefolositoare şi primejdioase. 
Nu trebuesc asemenea lucruri! Nici clopoţei, nici 
beţişoare de strâns în dinţi, ci mici ramuri cu 
fructe şi frunze, o bucată de mac în care se

1 Vreun obiect cu care se polcesc metalele.
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aud sunând seminţele, o rădăcină de levin dulce l, 
pe care-1 poate suge şi mesteca; îi vor fi tot aşa de 
plăcute ca şi fleacurile cele scumpe şi nu vor avea 
neajunsul de a-1 învăţa cu luxul chiar dela naştere.

174. S’a constatat că «papă» 2 nu este o hrană 
prea sănătoasă. Laptele fiert şi făina crudă fac 
m^0^"'sabură3 şi nu priesc ! stomahului. In papă 
ş^na e mai puţin coaptă decât în pâine şi nu e 
^ici dospită; de aceea papară 4 şi orezul cu lapte 
mi se par mai bune. Dacă vrem numai decât să-i 
dăm papă, atunci făina să fie mai înainte prăjită 
puţin. In provincia mea se face din făină prăjită 
astfel o supă foarte.' plăcută şi foarte sănătoasă. 
Supa de carne şi supa de zarzavat sunt de asemenea 
o hfaiiă şlabă, de care să ne folosim cât mai 
puţin. Trebue întâiu ca copiii să înveţe a mestecă: 
cu acest chip vom face să iasă mai lesne dinţii. 
Când încep să înghită, sucurile din gură amestecate 
cu mâncărurile înlesnesc mistuirea.

175. Le voiu dă mai întâiu să mestece fructe 
uscate, coji. Le voiu da să se joace cu bucăţi de

1 Aşa traduc, după .dicţionarul botanic al lui Z. Panţu, cuvântul 
francez rcglisse.

2 Am tradus eu acest cuvânt copilăresc, uzitat la ţară, cuvântul 
francez bouillie pe care în dicţionarul de Aaron, Poenaru şi Hill 
îl găsesc -tradus aşă': «un fol de mâncare cu lapte şi făină ce se 
dă copiilor mici; colărezi».

3 Cuvântul acesta e explicat astfel în dicţionarul lui Aaron : 
«Suc ce se produce în primele maţe din rea mistuire».

* Am tradus cuvântul francez panade: supă de pâine (diction 
citat.)



128

pâine tare sau pesmeţi, în felul celor ce se numesc 
în Piemont «grissini». Inmuind pâinea aceasta în 
gură, ar ajunge să înghită puţintel, dinţii ar ieşi 
şi s’ar pomeni înţărcaţi fără să băgăm de seamă. 
Ţăranii au de obiceiu stomah fobrte bun şi nu 
înţarcă copiii cu mai mult meşteşug.

176. Copiii aud vorbind de când se nasc. Le 
vorbim înainte ca ei să înţeleagă ce le spunem, 
înainte chiar ca ei să poată imită sunetele ajizife:. 
Organul lor greoiu se deprinde încet-încet cu imi
tarea sunetelor şi nu este sigur că aceste sunete 
ajung la urechile lor aşâ bine deosebite cum le 
auzim noi. Nu e rău ca doica să înveselească pe 
copil cu cântece vesele şi variate; dar nu-mi place 
obiceiul de a-1 ameţi mereu cu o sumă de cuvinte 
de prisos, din cari el nu înţelege decât toniţl' cu 
cari sunt rostite. Aş voi ca primele afticulaţiuni 
pe cari le aude el să fie rare, uşoare, distincte, 
repetate des, şi vorbele pe cari le exprimă să fie 
nume de obiecte sensibile cari să se poată întâiu 
arătă copilului. Nenorocitul obiceiu de a întrebuinţă 
cuvinte pe carj nu le înţelegem, începe mai de 
vreme decât ne-am gândi. Şcolarul în clasă ascultă 
palavrele institutorului precum ascultă când eră în 
faşă trăncănelile doicii. Cu acest chip ajungem să-l 
învăţăm să nu înţeleagă nimic.

177. Multe reflexiuni se nasc când ne gândim 
la formaţiunea vorbirii şi la cele dintâiu vorbe ale 
copiilor. Orice vom zice însă, copiii vor învăţă în
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-ace!aş chip să vorbească şi toate discuţiile filozo
fice nu sunt acî de nici un folos.

178. Mai întâiu ei au, că să zic aşa, o gramatică 
s, vârstei lor şi sintaxa lor are regule mai generale 
decât a noastră. Dacă băgăm de seamă, ne vom 
mira de exactitatea cu care urmează nişte analogii 
greşite, dacă voiţi, dar foarte regulate, ciudate numai 
pentrucă sunt prea aspre sau pentrucă auzul nu 
le \admite. Am auzit pe uH'părinte'care- pcărâ pe 
■copilul său fiindcă ziceâ: «sunt acolo multe văd». 
Acest copil urma analogia mai bine' decât gra
maticii, pentrucă dacă zici ţără-ţări, bărcă-bârd, 
vămă-vâmi, de ce n’ai zice şi văcă-văd fi. Este 
o pedanterie nesuferită şi o grijă'de prisos să în- 
dreptezi pe copii când fac asemenea greşeli în 
contra uzului limbii, căci se vor îndrepta singuri 
cu timpul. Vorbiţi totdeauna exact înaintea lor, 
faceţi aşâ ca să le placă să stea de vorbă cu voi 
mai mult decât cu oricine şi fiţi siguri că, pe 
nesimţite, vorbirea lor se va îndrepta după a 
voastră fără să.-i fi ţinnt. vrpnrlatA dft răn.

179. Un alt abuz, mai important şi care nu e 
mai puţin lesne de prevenit, este acela că vrem

1 Negreşit exemplul dat de EousBeau este Înlocuit prin unul 
auzit la copii români. Traducerea aseasta fiind destinată , a folosi 
In primul rând celor ce nu cunosc limba franceză, n’ar fi servit 
la nimic să ap pună o chestie de grrmatică franţuzească. Mai pot 
adaogă incă un exemplu, din observaţie proprie, ca şi cel din text. 
Participiul verbelor este adesea schimbat de către copii sub influenţa 
analogiei: am dregat (ca am mâneai) în loc de am dres. Deose
birea categoriilor verbale se formează mai târziu, poate după 7 ani.
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să-i facem să vorbească prea de vreme, ca şi cum; 
ne-ar fi teamă că n’o să înveţe singuri să vor
bească b Această gi'abă nedibace produce Un efect 
tocmai dimpotrivă: vorbesc mai târziu, mai confuz.- 
Pentrucă se dă, mare atenţiune la tot ce spun, ei. 
nu mai caută să articuleze bine, ci d’ăbiâ deschid 
gura; din pricina aceasta unii rămân în toată viaţa 
lor cu un cusur de pronunţare şi cu o vorbire 
confuză care-i face aproape neînţeleşi.

180. 'Am trăit mult printre ţărani şi n’am auzit 
niciodată pe vreunul să pronunţe pe r din gât, nici 
bărbat, nici femeie, nici fată, nici băiat. Din ce 
pricină? Este făcut altfel gâtlejul ţăranilor decât 
al nostru? Nu, dar sunt deprinşi altfel. In faţa 
ferestrei mele este o moviliţă pe care se adună să, 
se joace copiii din partea locului. Deşi sunt destul 
de departe de mine,' deosebesc foarte bine lot ce- 
spun şi adesea a,m de făcut însemnări folositoare- 
pentru această scriere. In toate zilele urechia mă 
înşeală în privinţa vârstei, lor; aud.glasuri de copii 
de 10 ani, mă iiit şi văd copii de trei-patru ani.. 
N’am făcut numai eu experienţa aceasta : orăşenii 
cari vin să mă vază şi pe cari îi întreb, fac şi ei 
tocmai aceeaş greşeală.

181. Greşeala se explică uşor; până la cinci- 
şase ani,, copiii din oraşe trăesc în odăile lor cn

1 Sallwiirk aduce observaţia lui Buffon care, din contră, crede, 
că copiii care învaţă târziu să vorbească, nu vorbesc niciodată aşii 
de uşor ca ceilalţi; aceia care învaţă de timpuriu a vorbi snnt în 
stare, înainte de asfânşî al treilea an, să înveţe de a citi. Vezi § Î89..
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O guvernantă şi e destul să monnăe ca să fie auziţi. 
-Cum au mişcat buzele, îi ascultăm. Le spunenţ 
«cuvinte pe cari ei le repetă rău 'şi, dându-le mare 
atenţiune, persoanele cari sunt în jurul lor mai 
mult ghicesc ce vor să spună decât aud ce spun 1;

182.- La tară c cu totul altceva. Ţăranca nu stă 
totdeauna Tângă cnpi.1; astfel el eatp. Rilit să se 
deprinză a vorbi lămurit şi tare ca să fie auzit. 
Lă câmp, copiii, fiind risipiţi. dppărtfLţi Hr părinţi 
şi de alţi copii, se deprind să vorbească de departe 
şi să-şi măsoare puterea glasului după depărtarea 
,1a căfe se află acei cărora li se adresează. Aşa se 
învaţă cu adevărat o bună pronunţare, nu bâlbâind 
<iâtevar;5Uneie la urechia unei guvernante care as-. 
cultă cu băgare de seamă. JJe aceea, când întrebi 
pe un copil de ţăran, poate că ruşinea îl împiedecă 
de a răspunde, dar ce spune, spune lămurit. Co
pilul Oi'ăşanului are nevoie de servitoare, care să 
tălmăcească ceeace mormâe între dinţi

183. Mărindu-se, ar trebui să scape de acest

1 Sallwiirk aduse observaţia lui Formcy (Anti Emil p. 53). Acesta 
neagă că acest abuz s’ar fi răspândit cu adevărat, cel pujin tn 
jurul său; însă el adaugă, glumind, că în tot cazul pentru pari
ziene n’ar fi un exerciţiu prea bun dacă s’ar deprinde să comande 
un batalion. Aluzie la § 186.

2 Sunt şi excepţii. Adesea, copii pe cari de abia li auzi, devin 
măi târziu foarte gălăgioşi. Dar dacă ar fi să mă ocup de toate 
amănuntele, n’aş mai isprăvi. Cititorul priceput va înţelege că ex
cesul şi lipsa cari vin din acelaşi abuz sunt de o potrivă îndrep
tate prin metoda mea. Socot că aceste două maxime trebue să fie 
nedespărţite: totdeauna, destul; — niciodată, prea mult. Din prima 
urmează neapărat a doua. (Nota autorului).
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cusur' băieţii în colegii, iai‘ fetele în pensionate; în 
adevăr, copiii cari au urmat în şcoli vorbesc maî 
desluşit decât aceia cari au fost totdeauna crescuţi 
în casa- părintească. Dar e un lucru care-i împie
decă de ,a dobândi o pronunţare aşa de lămurită 
ca a ţăranilor: nevoia de a învăţa mult pe din 
afară şi de a recita cu glas tare ce, aii învăţat, 
învăţând lecţiile se obişnuesc să borborosească, să 
pronunţe cu neglijenţă şi rău. Recitând, e şi mai 
rău: caută vorbele, tărăgănesc şi lungesc silabele,, 
căci, dacă memoria slăbeşte, şi limba bâlbâe.

Astfel se contractă sau se păs,trează greşelile de- 
pronunţare. Şe va vedea mai departe că Emil al 
meu nu va avea aceleaşi cusururi sau nu le va 
avea din aceleaşi cauze.

184. Recunosc că poporul şi sătenii cad într’o- 
altă extremitate: vorbesc totdeauna mai tare decât 
trebue; pronunţând foarte exact, au articulaţiuni 
puternice şi aspre, au accente prea tari, aleg rău 
cuvintele ş. a.

185. ' Dar, întâiu, această greşeală mi se pare mai 
puţin rea decât cealaltă: cea dintâi lege a vorbirii 
este a fi auzită, dgci cea mai mare greşeală ce- 
poate să facă, cineva este să vorbească aşa ca să 
nu fie auzitr-A căuta să nu pui accent în vorbă,, 
este a căuta să iei frazelor graţia şi energia. Ac
centul este sufletul vorbirii, îi dă sentiment şi adevăr.. 
Accentul minte mai puţin decât vorba; poate din 
această pricină oamenii bine crescuţi se tem de el
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aşa de mult. Din obiceiul de a spune totul pe 
acelaş ton, a venit acela de a râde de oameni fără' 
ca ei să bage de seamă. Diipă ce înlătură accentul, 
obişnuesc unii, mai ales tinerii dela curte, să ia 
chipuri- de pronunţare ridicule, afectate şit supuse 
modei. Această schimonosire a vorbirii şi a ţinutei 
face de obiceiu ca Francezii să fie respingători şi 
neplăcuţi celorlalte naţiuni. In loc de a pune accent 
în vorbirea lor, ei pun o modă de pronunţare.

Cu acest chip nu faci pe, cineva să te privească 
cu bunăvoinţă.

186. Toate aceste mici cusururi de vorbire pe 
cari ne temem să nu le aibă copiii nu siint de 
mare însemnătate, se pot preveni şi corige cu mare 
uşurinţă. Celelalte însă, cari fac vorbirea surdă, 
confuză, timidă, cari vin din critica necontenită a 
tonului, dintr’o alegere prea îngrijită a cuvintelor, 
acelei nu se îndreptează niciodată- Un om care a 
învăţat să vorbească numai în strade înguste nu 
va fi auzit în fruntea unui batalion şi nu va im
pune poporului cu ocazia unei răscoale. învăţaţi pe 
copii să vorbească întâi cu bărbaţii, vor şti ei să 
vorbească pe urmă, dacă vor voî, şi cu femeile.

187. Dacă veţi creşte copiii voştri la ţară în 
mijlocul simplicităţii ţărăneşti, ei nu se vor deprinde 
cu bâlbâiturile confuze ale copiilor din oraşe. Ei nu 
vor contracta nici tonul nici eiţpresiile săteşti sau 
le vor pierde lesne dacă le vor şi deprinde, căci 
învăţătorul lor trăind cu ei dela naştere şi din zi
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în zi mai apropiat de ei, va preveni sau va şterge 
prin corecţiunea vorbirii lui greşelile vorbirii ţără
neşti. Emil va vorbi o franţuzească tot aşa de cu- 
rată ca mine, dar o va' vorbi mai desluşit şi va 
articula mai bine decât ming.

188. Copilul care vrea să vorbească trebue să 
asculte numai cuvintele pe cari le poate înţelege 
,şi să spună numai pe acelea pe cari le poate articulâz 
Silinţele pe cari şi le dă întru aceasta, îl fac să 
repete aceeaşi silabă ca şi cum s’ar deprinde s’o 
pronunţe niai bine. Când începe să bâlbâească, nu 
vă siliţi prea mult să ghiciţi ce spune. Dacă-1 de
prindeţi să fie ascultat totdeauna, îl deprindeţi să 
poruncească, şi copilul nu trebue. să aibă asemenea 
deprindere. Să ne mulţumim a-i dâ cu băgare de- 
seamă ce-i trebue; iar el să se silească a ne face 
să înţelegem ce mai rămâne. Cu atât mai puţin e- 
trebuinţă să ne grăbim a-i cere să vc)rbească : va 
vorbi el singur pe măsură ce va simţi nevoie.

189. E adevărat, se observă că aceia cari încep 
să vorbească foarte târziu nu vorbesc niciodată aşâ. 
de desluşit ca ceilalţi. Să nu credem însă că, diti 
pricină că au vorbit târziu, organul lor rătnâne 
greoiu, ci tocmai, dimpotrivă, pentrucă s’au născut 
cu un organ greoiu, încep să vorbească târziu. Altfel, 
de ce ar vorbi mai târziu decât ceilalţi? Au ei 
mai puţine prilejuri de ă vorbi sau sunt siliţi la 
aceasta mai puţin? Dimpotrivă, această întârziere, 
îndată ce a fost băgată de seamă, produce îngri-
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jonire şi copilul e îndemnat mai mult să vorbească 
decât acela care a putut să articuleze mai din 
vreme. Şi această grabă, rău înţeleasă, poate să facă 
şi mai încurcată vorbirea lui, pecând, dacă n’ar fi 
fost atâta stăruinţă, el ar fi avut vreme să se 
perfecţioneze.

190. Copiii pe cari îi silim prea mult să vor
bească n’au vreme nici să înveţe a pronunţă bine, 
nici Na înţelege bine ce-i punem să zică. Din po
trivă, când îi lăsăm în pace, ei se deprind întâiu 
■cu silabele cele mai uşoare de pronunţat şi, dând 
prin gesturile lor oarecare înţeles acestor silabe, ei 
ne spun întâiu vorbele Ibr şi pe urmă primesc pe 
ale noastre. De aci urmează că primesc pe acestea 
■după ce le-au înţeles, căci nefiind siliţi să le în
trebuinţeze, încep să observe ce înţeles le dăm şi, 
■când ^f’au desluşit, atunci le adoptă şi ei.

191. Cel mai mare rău ce urmează din graba 
•cu care facem, pe copil să vorbească înainte de 

, vreme, nu e acela că primele noastre vorbiri n’au
nici un sens pentru el, ci este că au alt înţeles 
•decât al nostru, fără să băgăm de seamă. Astfel, 
pe când se pare că ne răspund' foarte exact, ei 
vorbesc fără să ne înţeleagă şi fără să-i înţelegem. 
Din asemenea pricină vine surprinderea produsă 
câteodată de vorbele lor, căi’ora le dăm alt înţeles 
decât'cel pe care li-1 dau ei. Nebăgarea noastră 
•de seamă la înţelesul adevărat pe care-1 dau copiii 
cuvintelor, este — după părerea mea — cauza
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primelor lor'greşeli. Aceste greşeli, chiar după ce 
s’au îndreptat, influenţează asupra felului lor de 
gândire îri tot restul vieţii. Voiu avea ocaziune în 
cele ce. urmează să lămuresc aceasta prin exemple.

192. Restrângeţi deci, -pe cât e cu putinţa, vo- 
cabutţarul copţlului. Este un mare neajuns să aibă 
mai multe cuvinte decât idei, să ştie spune lucruri 
pe care nu le poate cugeta. Cred că una din- pri- 
cinele pentru care ţăranii au în genere spiritul mai 
just decât orăşenii, este că dicţionarul lor e mai 
restrâns. Au puţine idei, dkr le compară foarte bine.

193. Primele progrese ale copilăriei se fac mai 
toate deodată. Copilul învaţă să vorbească, să mă
nânce, să umble cam în acelaş timp. Aceasta ester 
propriu vorbind, prima epocă a vieţii. înainte nu 
este mai mult decât era în sânul mamei: n’are 
nici un sentiment, nici o ideie, d’abiâ, are simţiri... 
nu simte nici propria sa existenţă: vivit et est 
vitae nescius ipse suăe x.

1 Ovidiu, Triste, I, 3 (Nota autorului). Pe româneşte: «Trăeşte 
şi nu-şi dă scama singur de viaţa sa». Ballwurk observă că în 
context pasagiul are aproape alţ înţeles decât cel ce-i dă Eousseaii.. 
La Ovid e vorba de acela care e lovit de trăsnet, care mai trăe.şte 
încă, dar e lipsit de orice sensibilitate.

Traducătorul german aduce observaţia lui Raumer: «Multe dui 
aceste păreri ale lui Eousseau în privinţa educaţiei în prima co
pilărie, nu găsit cu drept cuvânt aprobare, deşi ele au condus din 
când în când la extravaganţe, mai ales prin faptul că au voit anii 
să trateze copii francezi, germani, etc. ca tineri sălbatici, lăsându-i 
totuş în acekş mediu de viaţă. Mici prinţi alergau desculţi.



CARTEA Il-a



CUPRINSUL

A doua parte a vieţii (1). Plânsul şi vorbirea (2—3). Deprinderea 
de a îndura durerile (4—5). învăţul umbletului (6—7). Iubirea de 
copii (8—le). Fericirea' şi nefericirea ; trebuinţele şi putinţa de a 
le satisface (15—29). Adevărata libertate şi aplicarea ei la educaţie; 
raportul^.diutre-001, şi naţjiră (30—37). Excesul de severitate şi 
exceaut^de indailgfijiţă (38—50)). Greşeala de a raţionă cu copii prea 
mici (51—55). Fermitatea în educaţie (56—57). Emulaţiunea; libertatea; 
pedeapsa (58 — 60). '\Tiţiilej;u\dii dela natură şi -cele ce vin de la 
societate (6l—63). Simplitatea în educaţie (64—65). Educaţia negativă 
(66—71), Puterea exemplelor ,In'educaţie. (72). Viaţa, tn mijlocul 
naturii (73). Educaţia prin fapte, nu prin vorbe (74—80). Noţiuni 
despre raporturile, dintre oameni. Proprietatea (81—92). Primele viţii: 
minciuna (93—100). Uşurinţa de a făgădui : ])redica moralei; dărnicia 
(101—107). Principii de morală ce se pot da copiilor (108—109). 
Inteligenţa copilului în această vârstă nu e primitoare de cunoştinţe 
(110 —118). învăţarea limbilor străine (119 — 123). Geografia 
(124—125). Isţgria (126—1.32). învăţarea pe din afară.. Fabule. 
Morala fabulelor (133—147). In văţiŞmântul citiţii (148—151); Iarăşi 
metoda negativă (152 — 153). Educaţia corpului condiţionează 
desvoltarea spiritului' (154—161). Educaţia fără regule şi prin 
libertate (162—169). Capriţiile Copilului şi îndreptarea lor (170—183). 
Educaţia simţurilor (184—186). Desvoltarea corpului influenţează 
desvoltarea inteligenţei (187—190). îmbrăcămintea copiilor (191—195). 
Deprinderea cu frigul (196—199). Somnul (200—206), Vindecarea 
lenei (207—208). Deprinderea cu durerile (209). Vaccinarea (210—212). 
Sporturi (213—214). Iarăşi educaţia simţurilor. Diferite exerciţii. Frica 
de întuneric (215—220). O întâmplare de acest fel (221—229). Cum 
se tămădueşte această frică (230—234). Pipăitul (235—239). Văzul. 
Educaţia lui. Desemnul. Geometria (.240—264). Exerciţii complexe 
(265—269). Auzul (270—271). Vocea; vorbirea; cântul (272—280). 
Gustul; hrana; alimentaţiaco])iilor (281—289). Alimentaţia cu carne 
(290). Pledoaria lui Plutarh pentru regimul vegetarian (291 -296). 
Simplitatea mâncărilor copiilor (297—298). Mirosul (299—302), 
Simţul comun (303). Deosebirea între copiii crescuţi cu cărţi şi 
cei crescuţi în mijlocul naturii. Cele două tipuri. Ce s'a realizat 
prin metoda lui Rousseau până la 12 ani (301—325).
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Pedagogia lui Rousseau

Această gi'avnră, care a servit ca frontispiciu pentru cartea sa 
«Emil» aminteşte câteva din teoriile lui pedagogice: alăptarea 
copilului de către mamă, desfiinţarea foşei, lucrul manual, viaţa 
copiilor în rhijlocul naturii *în aer liber, etc. Toată lumea aceasta 
se mişcă în jurul chipului lui Rousseau.



1. Aci este al doilea termen al ^vieţii; aci se 
isprăveşte, propriu vorbind,, copilăria, căci vorbele 
latineşti «in/am» şi «piter» nu sunt sinonime. Cel 
dintâiu are un înţeles mai restrâns decât cel de-al 
doilea: «infam-» însemnează care nu ppaie vorbi1. 
De aceea la scriitorul Valerius Maaimus 2 se gă
seşte expresi^ea «puerum infantem» 3. Mă servesc 
însă de acest cuvânt (franţuzeşte enfant) după cum 
este obiceiul în limba franceză, până la vârsta pentru 
care se dau alte nume 4.

2.. Când copiii încep a vorbi, ei plâng mai puţin. 
Acesta e un progres natural: în locul unei vorbiri 
vine altă vorbire. îndată ce pot spune cu vorbe 
sufer, de ce âr spune cu ţipete? afarăde 
împrejurarea când durerea este prea mare şi vorba 
n’o poate exprima. Dacă obişnuesc şi de acu'm în- 
nainte să plângă, vină e a persoanelor cari sunt 
împrejurul lor. Dacă Emil a putut spune odată «mă

1 Infans, de'la verbul fari (a vorbi);are ca prin înţeles cel notat 
aci de autor; din acesta se desvoltă sensul de cvpil cu care îl 
aflăm în cuvântul francez enfant.

s Valerius Maximus: istoric latin din timpul împăratului Tiberiu • 
(34—37) după Hr.).

'' ^ Copil care nu vorbeşte ;tneă». .Expresia aceasta se găseşte si 
la alţi autori, chiar la Cicerone şi la Horaţiu din epoca clasică. ,

4 In româneşte, exprimăm diferitele epoce ale vârstei prin cu
vintele; făt, prunc, copil, adolescent, -adult.
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-doare», va trebui să aibă dureri prea mari pentru 
■ca să fie silit să plângă1.

3. Dacă copilul este slăbuţ, prea simţitor, şi în 
mod natural se apucă să plângă pentru nimic, eu 
înlătur pricina ţipătului, făcându-1 nefolositor şi 
fără urmare. Cât timp' plânge,- nu mă duc deloc la 
-el; alerg îndată ce a tăcut. In curând îşi va face 
obiceiu să mă cheme tăcând sau cel mult printr’un 
singur strigăt. Copiii judecă cele ce simt, numai 
•efectele simţite ale semnelor. Altă convenţiune• nu 
este penti'u ei: oricât rău şi-ar face un copil, rar 
se întâmplă să plângă când e singur, afară numai 
dacă nădăjdueşte să-l auză cineva.

4. Cade îşi face un cucuiu la frunte, îi curge 
sânge din nas, îşi taie degetele : eu hu mă grăbesc 
să alerg la el cu înfăţişarea speriată, ci stau li
niştit cgl puţin un timp oarecare scurt. Răul s’a 
făcut, în mod necesar el trebue să sufere; graba mea 
n’ar face alta decât să-l sperie mai mult şi să-i 
mărească sensibilitatea. In fond când te răneşti, 
nu te supără atâta lovitură cât frica. Eu îl voi 
feri de aceste suferinţe, căci de sigur el va judecâ 
despre râul său aşâ cum va vedea că judec eu: 
dacă mă va vedea alergând cu îngrijorare să-l mân- 
gâiu, să-l căinez, se va socoti pierdut; dacă mă va

1 Sallwiirk notează că Looke (§ 111—114) este, în unele puncte, 
originalul după care s’a luat Rousseău dar nu-1 poţi recunoaşte 
leşne. Koussoan pune şi acî cheeti'unea din punctul său de vedere 
care se deosebeşte esenţial de principiul lui Locke de a creşte co- 
pilul ca «o fiinţă raţională».
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vedea liniştit, se va linişti şi el şi va crede că răul 
s’a şi vindecatj fiindcă nu-1 mai simte pentru un 
moment. La vârsta aceasta ia copilul primele lecţii 
de cura]" şi, dacă suferă fără teamă dureri uşoare^ 
învaţă încet. încet să îndure şi pe cele mari.

5. Nu numai că nu voiu fi prea băgător de- 
seamă ca Emil să nu se rănească, dar mi-ar părea 
foarte rău să nu se rănească niciodată şi să crească 
fără a şti ce e durerea. Cel dintâiu lucru pe care- 
trebue să-l înveţe este a suferi, căci de. el va, aveâ 
cea mai mare nevoie. Pare că copiii -sunt mici şi 
slabi, numai ca să" poată lua, fără prmejdie, ase
menea lecţiuni importante. Dacă copilul cade în- 
tinzându-se jos, nu-şi va frânge piciorul; dacă se 
loveşte cu un băţ, nu-şi va rupe braţul; dacă apucă 
un obiect tăios, nu-1 va strânge prea mult şi nu se 
va tăia prea adânc. Nu ştiu vreun copil, lăsat liber,, 
să se fi omorât, să se fi schilodit ori să-şi fi făcut 
un rău mare, afară numai dacă nu este expus fără 
băgare de semă pe vreun loc înalt ori prea aproape 
de foc sau dacă nu sunt pe lângă el unelte pri
mejdioase. Ce să mai zicem de grămădirea a tot 
felul de lucruri împrejurul copilului, ca să-1 înar- 
mesie de sus până jos împotriva durerii, iar când 
se face mare, rămân tocmai sub stăpânirea ei, fără 
curaj, fără experienţă şi se crede mort la cea dintâiu 
înţepătură şi leşină văzând că-i pică cea dintâiu pi
cătură de sânge ?

6. Mania nostră de a-i instrui ca la şcoală ne
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face totdeauna să învăţăm pe copii lucruri pe cari 
■ei le-ar învăţa mai bine singuri' şi să uităm ceeace 
am putea în adevăr să-i învăţăm noi. Se poate cevâ 
mai nerod decât silinţa ce he-o dăm ca să-i în
văţăm să meargă, par’că s’ar fi văzut vreunul care, 
■din pricina neîngrijirii doicii, să se fi făcut mare 
şi să nu ştie să umble ? Se văd însă destui oameni 
■cari merg rău toată viaţa, pentru că i-a învăţat 
rău să meargă.

7. Emil nu va avea nici legături la cap, nici 
-coşuri cu rotiţe, nici cărucioare, nici bete; sau, cel 
puţin, îndată ce va începe şă ştie a pune un picior 
înaintea altuia, nu va fi sprijinit decât pe locurile 
împietruite şi peste acestea va fi trecut foarte re
pede ^ In loc să-l laşi să se îriibâcsească în aerul

1 Acî autond pune nota următoare: «E de râs chipul cum merg 
-oamenii cjfi au fost ţinuţi de cordoane când erau mici». Pasagiul 
acesta al lui Rousseau combate obiceiul, foarte răspândit în Franţa,

■de a pune la dispoziţia copiilor mijloace artificiale prin care să-i 
înveţe a merge. Şi la noi părinţii urmăresc câteodată acelaş scop,
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stricat a,l unei camere, du-1 în fiecare zl într’o li
vadă. Acolo poate să alerge, să sburde, să cadă de- 
o sută de ori pe zi : cu atât mai bine se va în
văţa să se scoale mai repede. Mulţumirea de a fi 
liber plăteşte multe răni. Elevul meu va aveâ des 
vânătăi, dar în schimb va fi totdeauna vesel; pe 
când ai voştri au mai puţine, însă sunt totdeauna 
contrariaţi, totdeauna ca legaţi cu lanţuri, totdeauna 
trişti. Mă îndoesc dacă sunt mai câştigaţi aceştia..

8. Pe măsură ce cresc puterile copiilor, scade 
nevoia de a plânge. Putând să facă singuri mai 
multe lucruri, an mai rar trebuinţă să ceară aju
torul altora. Odată cu puterea, ei dobândesc şi cu
noştinţa de a se servi de ea. Cu această a doua 
treaptă începe propriu zis viaţa individului; atunci 
începe să aibă conştiinţa de sine. Memoria îl face 
să simţă că este aceeaş fiinţă în toate momentele 
existenţei; el devine cu adevărat unul, acelaş, prin 
urmare capabil de fericire şi de nenorocire. Trebue 
deci, de aci înainte, să începem a-1 socoti ca o 
fiinţă morală.
dar nu se întrebuinţează toate obiectele pe cari le pomeneşte aci 
autorul; de aceea cuvintele nici n’au termeni echivalenţi şi ara re
curs la perifraze. Prin «legături la cap» (fr. hoim'det) se înţelege 
un fel de turban sau căciuliţă formată sau dintr’o stofă subţire 
bine vătuită sau din cauciuc. Când copilul cade, această legătură 
îi protejează capul. «Coşurile cu rotiţe» şi «cărucioarele» sunt cam 
acelaş lucru: figura arată forma lor. Prin bete (fr. lisibres) se în
ţelege un cordon sau bete cu cari se leagă copiii ca să fie susţinuţi 
când merg, să nu cază. Igieniştii de azi, deşi nu osândesc cu desă
vârşire aceste mijloace, dar nu le recomandă prea nault. In ce priveşte 
in special căruciorul, spun că în primele timpuri este chiar primej
dios, expunând pe copil să cază mai rău decât dacă ar fi lăsat liber..
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9. Deşi viaţa omului se socoteşte după cei ce-' 
trăesc mai mult şi pentru fiecare vârstă sunt pro
babilităţi de traiu potrivite cu ea, totuş nimic nu 
este mai nesigur decât lungimea vieţii omului. Puţini 
oameni ajung la termenul cel mai depărtat. Gele- 
mai mări primejdii ale vieţii sunt la începutul ei: 
cu cât ai trăit mai' puţin, cu atât e mai puţină 
speranţă că vei trăi. Din toţi copiii cari se nasc 
cel mult jumătate ajung la adolescenţă. Este pro
babil că elevul nostru nu va ajunge în vârsta adultă.

-10. Ce să zicem despre această educaţiune bar
bară care jertfeşte prezentul pentru un viitor ne
sigur, care. încarcă pe copil cu tot felul de lanţuri 
şi începe prin a-L chinui ca să-i pregătească în 
depărtare o pretinsă fericire, de care — e de crezut 
că nu se va bucura niciodată? Chiar dacă aş 
socoti cj, această educaţiune are un scop înţelept,, 
cum pot vedea fără să mă supăr nişte bieţi ne
norociţi supuşi unui jug de nesuferit, osândiţi la 
muncă necurmată ca ocnaşii, fără să fii sigur că 
atâtea îngrijiri le vor fi vreodată folositoare? Vârsta 
veseliei trece cu plânsete, cu pedepse, cu amenin
ţări, cu robie. Zicem că pentru binele lui chinuim 
pe bietul copil şi nu vedem că chemăm moartea,. 
care-1 va apuca în mijlocul atâtor .jalnice pre
gătiri. Cine ştie câţi copii se prăpădesc din pricina 
ciudatei înţelepciuni a unui, părinle sau a unui 
învăţător? Fericiţi că scapă de cruzimea lor, au un 
singur câştig din relele' pe cari le-au învăţat: mor
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iară să le pară rău de viaţă, căci i-au cunoscut 
numai chinurile.

11. Oamenilor, fiţi umani! Aceasta e prima voastră 
■datorie. Fiţi umani pentru toate stările, pentru toate 
vârstele, pentru tot ce nu este străin de om! Ce 
înţelepciune veţi găsi afară de omenire ^ Iubiţi co-^,. 
pilăria, ocrotiţi-i jocurile, plăcerile, .drăgăstoasele ei 
porniri! Care din noi n’a simţit câteodată 'părere 
de rău că a trecut de acea vârstă când aveam tot
deauna râsul pe buze şi sufletul ne erâ totdeauna 
liniştit? De ce vreţi să lipsiţi pe aceşti mici ne
vinovaţi de folosinţa unui timp aşa de scurt care 
fuge şi de folosinţa unui bun aşa de preţios, pe 
■care n’ar aveâ cum să-l întrebuinţeze rău ? De ce 
voiţi să umpleţi de amărăciune şi de durere anii 
aceştia cei dintâiu cari se scurg aşâ de repede şi 
-cari nu se ţnai întorc nici pentru ei cum nu se mai 
întorc nici pentru voi ? Părinţilor, ştiţi voi în ce 
moment va lua moartea pe copiii voştri? Vă pre
gătiţi straşnice păreri de rău, lipsindu-i de puţi
nele minute pe care le acordă lor natura. îndată 
-ce ei pot să simtă plăcerea de a trăi, faceţi-i să 
se bucure de ea, faceţi ca, în orice ceas i-ar chemâ 
Dumnezeu, să nu moară fără să fi gustat viaţa.

12. Câte glasuri nu vor striga împotrivă-mi! 
Auz de departe strigătele unei falşe înţelepciuni care 
ne aruncă totdeauna afară din noi înşine, care so- 
<îdteşte prezentul drept nimic şi, urmărind necontenit 
ain viitor care fuge eu cât înaintezi, şi, silindu-ne să
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ne ducem unde nu suntem, ne duce unde nu vonr 
fi niciodată 1.

13. Veţi răspunde că acesta este timpul când^ 
se îndreptează înclinările rele ale omului; în vârsta 
copilăriei pedepsele se simt mai puţin şi trebue să 
le înmulţeşti acum pentru ca.să le înlături îri vârsta 
matură. Cine va spune că toată această întocmire 
e în mâna voastră şi că toate frumoasele învăţă
minte cu cari încărcaţi mintea slabă-a copilului 
nu-i vor fi într’o zi rău-făcătoare iar nu folositoare ?2. 
Cine' vă asigură că-1 scutiţi de vreun neajuns prin 
necazurile cii cari-1 încărcaţi acum ? De ce-i daţi mai 
multe rele decât acelea ale stării lui, când nu sunteţi 
siguri că relele‘prezente vSunt un câştig pentru viitor? 
Şi cum îmi veţi dovedi că relele înclinări de cari 
voiţi să-l scăpaţi nu sunt tocmai pricinuite-de în
grijirile ^voastre rău înţelese, iar nu de natură? Ce 
absurdă prevedere! Să faci astăzi nenorocită pe o 
fiinţă, cu nădejdea, bine ori rău întemeiată, că o 
vei face fericită într’o zi! Iar dacă cei cu spirite- 
vulgare, confundă licenţa cu libertatea şi pe copilul 
pe care-1 faci fericit cu copilul pe care-1 resfeţi,. 
învăţaţi-i să deosebească aceste lucruri.

1 Montaigne ('-Incarcărh voi. I cap. III) intitulează un capitol 
cu cuvintele următoare Afecţiunile noastre merg afară din noi» 
şi zice: «Teama, dorinţa, speranţa ne târăsc spre viitor şi ne în
lătură 'sentimentul despre ceeace este pentruca să ne pierdem 
vremea cd ceeace va fi, când poate noi nu vom mai există». Şi 
citează apoi o cugetare a filozofului latin Seneca; «Cine se gân
deşte la viitor c un nenorocit».

2 Vezi. Locke § 65.
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14. Ca să nu alergăm după închipuiri, să nu 
uităm ce este potrivit cu condiţiunea noastră. Ome
nirea are locul său în ordinea luci-urilor; copilăria 
are pe al său în ordinea vieţii omeneşti: trebue 
să considerăm pe om ca om şi pe copil ca copil. 
Să alegem locul fiecăruia şi să-i aşezăm acolo, să 
i'ânduim pornirile omeneşti după constituţia ome
nească : iată tot ce putem face pentru binele omului; 
Restul se ţine de pricini străine, cari nu sunt în 
puterea noastră.
'j Fericirea sau nenorocirea absoluta sunt Ipcruri 
necunoscute pentru noi, In viaţă, totul e amestecat. 
Nu poţi avea o simţire cu adevărat pură; nu stăm 
-două momente în aceeaş stare. Afecţiunile sufle
tului nostru şi schimbările trupului nostru sunt 
într’o necontenită mişcare. Binele şi răul sunt lucruri 
comune pentru toţi, dar în măsuri diferite. Cel 
mai fericit este acela care are mai puţine suferinţe; 
cel mai nenorocit este acela’’ care are mai puţine 
plăceri. Un lucru este obştesc: sunt mai multe 
suferinţe decât plăceri \ Fericirea omului pe pământ 
-este deci numai o stare negativă: trebue să o mă
soare după puţinătatea relelor îndurate.

^ 16. Simţind Q.....suleiiaţă>.. ai totdeaima. dorinţa
ţde a te scăpâ de ea; simţind o plăcere, ai tot
deauna dorinţa de a te bucura mai mult de ea. A 
;dori un lucru arată lipsa acelui lucru şi orice lipsă

1 Salhviirk notează că Formey (Aiiti-Emil) zice din eontră: 
toate în toate socotite, există mai mult bine decât rău.
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este supărătoare; deci din nepotrivirea dintre do
rinţele noastre şi putinţa noastră de a le împlini iese ■ 
nenorocirea noastră. Dacă ar fi o fiinţă care să aibă 
putinţe egale cu dorinţele, aceea ar fi absolut fericită..

17. In ce stă deci înţelepciunea omenească sau 
drumul spre adevărata fericire? Nu stă în împu
ţinarea dorinţelor, căci dacă acestea ar fi anai mici 
deqât putinţa noastră, o parte din facultăţile noastre 
ar rămânea în nelucrare şi nu ne-am, folosi de 
fiinţa noastră întreagă. Nu stă nici în întinderea 
facultăţilor, căci dacă dorinţele s’ar mări şi ele 
deopotrivă, am ajunge mai nenorociţi. Ea stă în 
împuţinarea excesului dorinţelqr asupra putinţei, în 
egalizarea, perfectă a, voinţei cu putinţa. Numai 
atunci, fiind în acţiune toate forţele, sufletul va ră
mânea totuş liniştit şi omul se va simţi bine.

18. Aşa a făcut întâiu njiţu^a, care face toate cum 
e mai bine. Ea dă omului întâiu dorinţe necesare 
la conservarea lui şi însuşiri îndestulătoare ca să 
şi le îndeplinească. Pe cdelalte toate le-a aşezat 
ca în rezervă în fundul sufletului lui, ca să se des- 
volte la trebuinţă. In această stare primitivă se 
găseşte echilibrul putinţei şi al dorinţei şi omul 
nu e nenorocit. îndată ce facultăţile sale virtuale 
se pun în acţiune, imaginaţiunea, cea mai harnică 
din toate, se deşteaptă şi le întrece. Imaginaţiunea 
măreşte pentru noi măsura lucrurilor posibile, şi 
în bine şi în rău, şi prin urmare aţâţă şi hrăneşte 
dorinţele cu nădejdea că vor fi îndeplinite. Dar
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lucrul pe care-1 socotim la îndemână, se depărtează 
mai iute decât îl putem urmări noi: când credem 
«ă l-am ajuns, se schimbă şi ni se arată departe. 
Fiindcă nu vedem calea oe am străbătut^ nu o ţinem 
ân socoteală; cea care rămâne de străbătut se mă
reşte, se întinde necontenit; astfel omul se istoveşte 
fără să ajungă la ţintă şi, cu cât realizăm mai 
multe satisfacţiuni ale dorinţelor, cu atât fericirea 
se depărtează de noi J.

19. Dimpotrivă, cu cât omul rămâne mai aproape 
de condiţiunea sa naturală, cu atât diferenţa dintre 
facultăţile şi dorinţele sale este mai mică şi deci 
e mai puţin departe de fericire. Nu e niciodată mai 
puţin nenorocit decât atunci când pare lipsit de 
toate, căci nenorocirea nu stă în lipsa lucrurilor, 
ci în trebuinţa pe care o simţim de acele lucruri.

20. Lumea reală are hotare; cea închipuită e 
fără sfârşit. Fiindcă pe cea dintâiu n’o putem lărgi, 
să micşorăm pe cealaltă, căci numai din diferenţa 
lor se nasc necazurile cari ne fac cu adevărat ne
norociţi. Dacă înlăturăm puterea, sănătatea şi buna 
părere despre noi înşine, toate bunurile vieţii sunt 
numai în mintea noastră; dacă înlăturăm durerile 
corporale şi mustrările conştiinţei, toate relele sunt 
numai închipuiri. Ştiu că se va zice că acest prin
cipiu e cunoscut; dar aplicarea practică nu este 
cunoscută şi aici e vorba numai de practică.

21. Ce se înţelege când se zice că omul este do.b f

Vezi mai sus nota despre pasagiul din Montaigile.
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Cuvântul de «slăbiciune» e ceva relativ: arată: 
raportul între o fiinţă oarecare şi altceva. Dacă 
puterile ei întrec trebuinţele, ‘fie o insectă, fie un 
vierme, va fi o fiinţă tare; dacă trebuinţele covârşesc 
puterile, fie un elefant, un leu, fie un cuceritor, un-. 
erou, fie un Zeu, va fi o. fiinţă slabă. îngerul răs— 
vrăţit care nu şi-a cunoscut natura, era mai slab 
decât un fericit muritor care trăeşte paşnic după 
firea sa. Omul e foarte puternic când se mulţu
meşte să fie ceeace este; e foarte slab, când vrea 
să se ridice d’asupra omenirii! Să nu vă închipuiţi 
deci că mărindu-vă facultăţile; vă veţi mări puterile;' 
dimpotrivă, le veţi micşora, dacă mândria voastră' 
se întinde mai mult decât ele. Să măsurărn raza 
sferei noastre şi să rămânem în centru ca insecta 
în'mijlocul pânzei sale: vom fi totdeauna mulţu
miţi cu noi înşine şi nu vom aveâ să ne plângem' 
de slăbiciune, căci n’o vom simţi niciodată.

22. Toate animalele au tocjmai facultăţile necesare 
pentru a se conservă. Numai omul are şi facultăţi 
de prisos. Nu e oare ciudat ca acest prisos să fie 
pricina nenorocirii sale? Ip toate ţările braţele 
omului fac mai mult decât trebue pentru între
ţinerea lui. Dacă ar fi destul de înţelept şi n’ar 
ţinea socoteală de acest prisos, ar avea totdeauna 
strictul necesar, pentrucă n’ar aveâ niciodată mai 
mult. Trebuinţele mari — ziceâ Favorinus 1 — se

1 Favorinus, filozof grec (între anii 90 — 150 după Hristos), care 
a trăit o mare parte din viaţa sa la Roma. A fost profesor vestit
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nasc din averilq mari; adesea cel mai bun mijloc de 
a dobândi lucrurile cari ne lipsesc este să ne lipsim 
de cele pe cari le avem, căci muncind pentrb a ne mări 
fericirea, noi o schimbăm în nenorocire. Omul care 
ar voi numai să trăească, ar trăi fericit, prin urmare 
ar fi bun, căci n’,ar aveâ nici un folos să fie rău.

23. Dacă am fi nemuritori, am fi nişte fiinţe 
nenorocite. Desigur este greu să mori, dar este bine 

-să ai nădejde că nu vei trăi totdeauna şi că o viaţă 
mai bună va pune capăt necazurilor vieţii acesteia. 
Dacă ni s’ar oferi nemurirea pământească, cine ar 
primi un asemenea trist dar?1 Ce mijloc, ce nă
dejde, ce mângâiere ne-ar rămânea împotriva* relelor 
soartei şi împotriva nedreptăţilor oamenilor? Igno
rantul, care nu prevede nimic, pune puţin preţ pe 
viaţă şi nu se teme că o va pierde; omul\ luminat 
vede că sunt bunuri de un preţ mai mare pe cari

şi a scris cărţi multe, dar nu ni s’a păstrat niciuna întreagă, ci 
numai fragmente pe cari ni l6 comunică elevul său Aulus Gelius. 
Pasagiul acesta este in Nocies atticae IX. 8. 11 reproducem aci: 
«Omul care posedă mult© lucruri are trebuinţă de multe lucruri şi 
sărăcia mare vine nu din multă Upsă, ci din mare abundenţă». 
Fiind, cinevă bogat, are dorinţe noi ca să conserve ceeace posedă. 
De aceea omul care are multă avere şi vrea să se pună la adăpostul 
nevoii, să caute a-şi micşoră averea, nu a şi-o mări: cu, cât va 

raveă mai puţin, cu atât va aveă şi trebuinţe mai puţine. Intr’o zi 
Favorinus a exprimat această ideie in aplausele ascultătorilor: 
«Cel care vreă să aibă 15 mii de haine, ar puteă să dorească a 
«aveă şi mai multe. Eu când simţ nevoia de a dobândi mai mult 
«decât am, taiu o parte din ce am şi atunci ceeace-mi rămâne îmi 
«va fi destul».

1 Aci autorul notează: «Vorbesc de oamenii cari reflectează în 
:adevăr; nu de orice om».
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le pune înaintea acestei vieţi. Numai jumătatea de 
învăţătură şi falşa înţelepciune, făcându-ne să vedem 
nniaai până la moarte şi nu dincolo de ea, fac din 
moarte răul 'cel mai mare. Pentru cel înţelept, fatali
tatea de a muri este tocmai raţiunea penttu care îndu
răm nevoile vieţii. Dacă n’am aveâ siguranţa că odată 
o să sfârşim viaţa, ar costa prea mult păstrarea ei.

24. Suferinţele morale sunt toate păreri ale 
noastre, afară de una singură: crima; şi aceasta e 
In puterea noastră să n’o facem; suferinţele fizice 
se distrug sau ne distrug. Doctoriile noastre sunt 
timpul sau moartea; dar suferim cu atât mai mult 

■cu cât *ştim să suferim mai puţin şi sunt mai 
r mari chinurile ca să ne vindecăm de boale decât 
cele pe cari le-am aveâ îndurând boalele. Trăeşte 

'după îndemnul naturii, fi răbdător şi goneşte pe 
doctori 1~; cu acest chip nu vei scăpă de moarte, 
dar o vei simţi o singură dată, pe când ei fac s’o 
simţi în fiecare zi cu închipuirea ta turburată, iar 
meşteşugul lor mincinos în loc să-ţi prelungească 
viaţa, te face să nu te foloseşti de ea. Voiu întrebă 
totdeauna: ce bine real a făcut oamenilor această 
artă?' E adevărat că ar muri unii diqtr’aceia pe cari 
îi yindecăj dar ar trăi milioanele pe cari ea îi omoară.

1 Aci Sallwurk pune''nota următoare:' «Maxima cunoscută a 
stoicilor: «să trăim potrivit naturii in genere şi îndeosebi celei 
omeneşti, după Diogene Laertiu, Zenon § 89». — Acest Diogen 
Laertiu este un scriitor grec care a trăit prin sec. III după Hr. 
şi-a lăsat o carte despre vicţele fUozofilor. Aci se găsesc multe 
maxime de ale acestora.
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Dacă eşti ora cu socoteală, nu lua bilet la această 
loterie, unde ai atâţia sorţi împotriva ta! Suferă, mori 
sau vindepă-te; dar trăeşte câte zile îţi dă Dumnezeu 1..

25, In aşezămintele omeneşti este numai nebunie 
şi contrazicere. Pe măsură ce viaţa' îşi pierde din 
preţul ei, pe aceeaş măsură ne îngrijim mai mult 
de dânsa.-Bătrânilor le pare rău de' ea mai mult 
decât tinerilor şi nu vor să piarză pregătirile pe 
cari le-au făcut pentru ca să se folosească de ea: 
e foarte crud să mori la şaizeci de ani înainte de- 
a fi început să trăeşti. Se crede că omul are o- 
mare dragoste pentru propria sa conservare: lucrul 
este adevăj-at, dar nu băgăm de seamă că*această. 
dragoste, aşa cum o simţim noi, este în mare parte- 
opera noastră. In mod natural, omul caută să se- 
conserve numai întrucât are în putinţa sa mijloacele 
necesare; îndată ce nu le mai are, se linişteşte şi 
moare fără să se chinuiască zadarnic. Natura ne 
dă prima lege a resemnării. . Sălbatecii, ca şi ani
malele, se luptă foarte puţih împotriva morţii şi 
o sufer aproape fără să se plângă. Dacă uiţi această 
lege, raţiunea îţi poate forma alta, dar puţini ştiu- 
s’o găsească şi, chiar .de au aflat o asemenea re
semnare factice, ea nu este niciodată aşâ de deplină 
şi întreagă cum e cea dintâiu.

26. Prevederea! Prevederea care ne poartă ner 
contenit să privim dincolo de noi şi adesea ne face

1 Aceeaşi chestiune o tratează şi în cartea I § 97. Această osân
dire a medicinei motivate de cuvinte personale ale autorului, nu se 
poate susţine azi cu argumente serioase.
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-să ne vedem unde nu vom ajunge niciodată, este 
adevăratul izvor al tuturor nenorocirilor noastre 1, 
Ce nebunie pe o fiinţă aşă de trecătoare ca omul, 
să privească totdeauna departe într’un viitor care 
vine foarte rar, şi să lase deoparte~~prezentul. de 
care e sigur! E o nebunie cu atât mai răufăcătoare 
cu cât se întăreşte cu vârsta: bătrânii, fiind tot- 

f-deauna neîncrezători, prevăzători, sgârciţi, sunt gata 
a se lipsi , azi de un lucru trebuincios dacă pot 
bănui că nu-1 vor mai avea peste o sută de ani. 
Astfel ne ţinem de tot, ne acăţăm de tot: timpu
rile, locurile, oamenii, lucrurile; toţ ce exista, tot- 

-ce ya existâ au o însemnătate pentru fiecare din 
,abi: individul . nostru uu e decât cea mai mică 
parte înşine.. -Fiecare se întinde, ca să zic

.aşă, pe tot pământul şi devine sensibil pe toată 
acepstă mare suprafaţă. Ne mai putem mira, că relele 
noastre se înmulţesc în toate punctele unde putem 
fi supăraţi f Câţi prinţi se prăpădesc de ciudă că 
au-pierdut o ţară pe care n’au văzut-o niciodată! 
'Câţi negustori nu ţipă la Paris, fiindcă i-ai lovit 
în India! 2.

1 Acest pasagiu reaminteşte iarăşi pe Montaigne pe care l-am 
citat mai sus (la § 12j.

2 Aci aiâond reproduce din Montaigne (■^încercării, cârtea III 
cap. 10); "Omul are o mare grijă să-şi prelungească fiinţa sa în 
toate felurile... Tragem la noi tot: nimeni nu se gândeşte să fie 
numai unu. Cu eât ne mărim posesiunea, cu atât ne expunem la 
loviturile soartei. Ar trebui dorinţele noastre să fie circumscrise 
în Iţmita comodităţilor celor mai apropiate. Orice faptă care nu se 
conduce după acest principiu este o faptă nenorocită şi bolnavă».
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27. Oare natura face pe oameni să fie aşâ de' 
departe de el înşişi? Cere ea ca fiecare să afle 
dela alţii destinul său şi uneori să-I afle în urma 
tuturor, astfel că cutare moare nenorocit saU' fericit,, 
fără să- fi ştiut vreodată ceva? Iată un om tânăr, 
vesel, voinic, sănătos; prezenţa lui îţi inspiră bu
curie, ochii lui arată mulţumire şi bunăstare: poartă 
în sine chipul fericirii. Poştaşul aduce o scrisoare. 
Oţnul fericit se uită la ea: e adresată lui, o des
chide, o citeşte. Deodată faţa^ i se schimbă; se în
gălbeneşte, leşină. Când se deşteaptă, plânge, n’are 
astâmpăr, geme,' îşi smulge părul din cap,,face să 
răsune văzduhul de ţipetele lui, pare lovit de con- 
vulsiuni groaznice. Nebunule! Ce rău ţi-a făcut 
hârtia aceasta? Ţi-a rupt vreun membru al cor
pului? Tera făcut să comiţi vreo crimă? In fine,, 
ce a schimbat în tine ca să te văd în starea în, 
care te văd?

28. Dacă scrisoarea s’ar fi rătăcit, dacă un om 
milos ar fi aruncat-o în foc, mi se pare că ar fi 
fost o problemă ciudată soarta acestui om fericit 
şi nenorocit în acelaş timp. Veţi zice: nenorocirea 
lui era reală. Bine, dar el n'o simţiâ. Unde etâ 
ea? Fericirea lui erâ numai în mintea lui... înţeleg 
deci că sănătatea, veselia, buna-stare, mulţumirea

In fraza din urma a lui Eousseau ,e vorba de întinderea afacerilor 
comerciale din vremea sa, cari erau încă neînsemnate faţă de des- 
voltarea ce an hiat ele după găsirea mijloaceUT de comunicaţie şi 
de trans|)ort de cari dispune omenirea civilizată de azi.
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spiritului sunt numai nişte închipuiri. Existăm deci 
acolo unde nu suntem. Atunci de ce să ne fie aşâ 
tare frică de moarte, dacă rămâne ceeace n6 face 
să trăim? 1

29. Omule, strânge-ţi existenţa în tine însuţi şi 
nu vei mai fi nenorocit. Stai în locul pe care ţi 
l-a fixat natura în şirul fiinţelor şi nimic nu va 
puteâ să te scoată de acolo. Nu te răsvrăţî în contra 
legii neînfrânte a necesităţii şi nu căutâ să-i stai 
împotrivă, prăpădindu-ţi puterile pe cari Cerul nu 
ţi le-a dat ca să-ţi întinzi sau să-ţi prelungeşti 
existenţa, ci numai ca s’o păstrezi cum îi place 
şi cât îi place. Libertatea şi puterea ta nu se 
întind mai departe decât puterile tale naturale: 
restul este numai sclavie, închipuire, părere. Stă
pânirea chiar este o servitute când se ţine de 
opinia lumii, căci eşti legat de prejudecăţile acelora 
pe cari îi guvernezi prin prejudecăţi. Ca să-i duci 
cum vrei tu, trebue să mergi cum vor ei. Dacă ei 
şi-af schimbă modul de gândire, ar trebui şi tu 
de nevoie să-ţi schimbi modul de a lucră. Acei 
cari sunt pe lângă tine, e destul să ştie conduce

' Autorul adaugă aci în notă un pasagiu din filozoful latin 
Seneca şi altul din francezul Montaigne. Pasagiul din Montaigiie 
e reprodus în nota dela § 12. Pasagiul din Seneca este următorul: 
«Cea mai mare parte din muritori acuză natura pentrucă nc face 
să ne naştem pentru un timp aţă de scurt... Nu e adevărat că 
avem un. ti mp puţin, ci că pierdem mu]t... Viaţa este destul de 
lungă, dacă fiecare zi e bine întrebuinţată (cap. ,1). Fiecare se zo
reşte în viaţă şi, obosit de prezent, e chinuit necontenit dc gândul 
viitorului...» (cap. 7).

11
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opiniunile poporului pe care crezi că-1 guvernezi 
aau ale favoriţilor cari te guvei’nează sau ale fa
miliei tale sau chiar opiniunile tale proprii, — aceşti 
viziri, aceşti curteni, aceşti preoţi, aceşti soldaţi, 
aceşti servitori, aceste femei flecare şi chiar copii, — 
de ai aveâ şi geniul lui Temistocle, te vor' con
duce ca pe un copil în mijlocul legiunilor tale 1. 
Orice ai face, niciodată autoritatea ta reală nu va 
merge mai departe decât facultăţile tale reale. în
dată ce trebue să vezi prin ochii altora, trebue să 
vrei prin voinţa lor. Tu zici cu mândrie: popoa
rele mele sunt supuşii mei. Fie, dar tu ce eşti ? 
supusul miniştrilor tăi. Dar miniştrii la rândul lor 
ce sunt? supuşii funcţionarilor, ai amantelor lor, 
slugile slugilor lor., Luaţi tot, uzurpaţi tot şi pe 
urmă aruncaţi bani cu amândouă mâinile, îndreptaţi 
tunuri, ridicaţi spânzurători,, pregătiţi roţi; faceţi 
legi şi daţi porunci; înmulţiţi spionii, soldaţii, că
lăii, închisorile, lanţurile! Sărmani omuleţi? La ce 
vă slujesc toate acestea? Nu veţi fi nici mai bine 
serviţi, nici mai puţin furaţi, nici mai puţin în-

1 Acî autorul pune nota următoare: «Temistocle zicea prietenilor 
săi că copilul său este arbitrul Greciei : «el stăpâneşte pe mama 
«sn, mama sa mă stăpâneşte pe mine, eu stăpânesc pe Atenicni şi 
«Atenienii stăpânesc pe Greci». (Plutarch, "Vorbe însemnate ale 
regilor şi generalilor). Imperiile cele mai mari, s’ar descoperi 
că sunt conduse de oamenii cei mai mititei, dacă te-ai coborî dela 
suveran, grad cu grad, până la mâna cea din urmă care în secret 
învârteşte toate». — E vorba acî de marele general atenian, care 
a comandat armata grecească în lupta contra regelui persan Xcrxes 
(525 — 460 in. de Hrs.).
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şelaţi, nici mai deplin stăpâni. Veţi zice totdeauna 
«Voim!» şi veţi face totdeauna ce vor voî alţii1.

30. Face în adevăr ce vrea numai acela care 
n’are nevoie pentru aceasta a adăogâ braţele altuia 
la braţele sale; de acî urmează că cel dintâiu din 
toate bunurile nu este autoritatea, ci libertateâJ 
Omul cu adevărat liber voeşte numai ceeace poate 
şi face ce-i place. Aceasta este maxima fundamen
tală. E vorba s’o aplicăm copilăriei şi toate regulele 
educaţiunii vor urma dintr’însa.

31. Societatea a făcut pe om mai slab, nu numai 
pentrucă i-a ridicat dreptul ce avea asupra pro
priilor sale forţe, dar şi pentrucă din pricina ei 
acestea nu-i sunt îndestulătoare. Iată de ce do
rinţele i se înmulţesc potrivit cu slăbiciunea lui 
şi iată ce face slăbiciunea copilăriei comparată 
cu vârsta matură. Dacă vârstnicul este o fiinţă 
puternică, iar copilul o fiinţă slabă, pricina nu este 
că cel djntâiu ar aveâ în mod absolut mai multă 
forţă decât cel de al doilea, dar pentrucă unul în 
mod natural are forţa trebuincioasă, pe când celălalt 
nu o are. Omul va aveâ deci mai multe voinţe^ 
iar copilul mai multe fantazii. Prin acest cuvânt

’ Acî nota lui SaUwiirk: «Omuleţii aceştia meritau totuş mai 
multă consideraţie, nu numai pentrucă au putere mare, ci pentrucă 
e nevoe ca stima ce li se cuvine în societate să nu fie ştirbită» 
(Formey. Anti-EmUe § 60). Campe şi tovarăşii săi amintesc câ 
Fiicdrlck ÎVilhelm I a asvârlit cartea în capul unui preot, care 
la citirea binecuvântării i-a zis «D-voastră» şi că a strigat: «Mişe
lul e. nu şti că şi eu, înaintea lui Dumnezeu, sunt un nimic?»



înţeleg toate dorinţele cari nu sunt adevărate tre
buinţe şi pe cari nu le poate mulţumi decât cu 
ajutorul altora.

32. Am arătat pricina acestei stări de slăbiciune. 
Naturalii vine în ajutor prin dragostea părinţilor; 
dar această dragoste poate să fie prea mare, să 
aibă cusururi, să i se dea o rea întrebuinţare. Pă
rinţii cari trăesc în mijlocul comunităţii transportă 
acolo pe copil înainte de vârstă. Dându-i mai multe 
trebuinţe decât are, ei în loc să-i îndrepte slăbi
ciunea, ,i-o măresc. I-o mai măresc cerându-i lucruri 
pe* cari natura nu i le cereâ, supuind voinţei lor 
puţinele forţe pe cari le are pentru voinţa lui, 
schimbând, de o parte sau de alta, în sclavie le
gătura reciprocă în care îl ţine pe copil slăbiciunea, 
iar pe părinţi dragostea lor.

33. Omul înţelept ştie să stea 1^ locul său; 
copilul, care nu şi-l cunoaşte, nU) poate sta. El 
găseşte, printre noi, o mie de cbipuri ca să plece 
de acolo: cei cari îl conduc trebue să-l ţie pe loc 
şi aceasta nu e lucru uşor. El trebue să nu fie 
nici animal, nici om \ trebue să fie copil; trebue 
să-şi cunoască slăbiciunea, dar să nu sufere din pri
cina ei; trebue să se ţină de ea, dar nu s’o asculte; 
trebue să ceară, iar nu să poruncească. El este supus 
altora numai din cauza nevoilor lui şi numai fiindcă 
aceştia văd mai bine ce-i este folositor, ce poate

1 Traducătorul german Sallwiirk aminteşte cuvintele din Pea- 
talozzi: «întâi eşti eopil, om; apoi ucenic al ocupaţiunii tale-.



să strice sau să ajute la conservaţi unea lui. Nimeni 
n’are drept,, nici chiar tatăl, să poruncească copi
lului ceeace nu-i e de nici un folos.

34. înainte ca prejudecăţile şi instituţiile onjer 
neşti să altereze pornirile naturale, fericirea copiilor 
ca şi a oamenilor stă în libertate, dar această li
bertate la cei dintâiu este mărginită prin slăbiciunea 
lor. Oricine face ce vrea, este fericit, dacă se mul
ţumeşte cu sine însuşi: aşâ se întâmplă cu omul 
care trăeşte în stare naturală. Dacă trebuinţele sunt 
mai mari decât forţele, atunci cel care face ceeace 
vi’ea nu e fericit: aşâ se întâmplă cu copilul în 
stare naturală. Copiii, chiar în această staic, se bu
cură numai de o libertate nedesăvârşită care seamănă 
cu aceea a oamenilor în stare socială. Fiecare din 
noi, neputâhd trăi fără altul, ajunge iărăş slab şi 
nenorocit.

Eram făcuţi ca să fim oameni; prin legi şi prin 
societate ne-am întors în copilărie. Cei bogaţi, cei 
mari, regii, sunt toţi copii, cari văzând că se grăbesc 
în juru-le să le uşureze suferinţa, simt o vanitate 
copilărească şi sunt mândri de nişte îngrijiri cari 
nu li s’ar dâ, dacă ar fi oameni.

35. Aceste consideraţiuni sunt însemnate şi ser
vesc să lămurească toate contradieţiunile sistemului 
social. Sunt două feljjri de dependenţe: a lucrurilor, 
care ţine de natură; a oamenilor, care ţine de so
cietate. Cea dintâiu, neavând nici o moralitate, nu 
strică libertăţii şi nu produce viţii; cea' de a doua
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fiind dezordonată V le produce pe toate şi, prin ele 
stăpânul şi sclavul se strică unul pe altul. Este un 
mijloc de a îndrepta acest rău în societate: să pui 
legea în locul omului şi să înarmezi voinţele în 
general cu o forţă adevărată, superioară oricării 
voinţe particulare. Dacă legile diferitelor naţiuni ar 
fi ca ale naturii, neînfrânte, neputând să le învingă 
nici p forţă omenească, atunci dependenţa de oameni 
ar fi ca cea de lucruri; s’ar reuni astfel, în stat, 
toate foloasele stării naturale cu ale stării sociale, 
s’ar uni cu libertatea care menţine pe om lipsit de 
viţii, moralitatea care-1 ridică la virtute.

3B. Ţineţi pe copil legat numai de lucruri: veţi 
urma aşa ordinea naturală. în progresul educaţiei 
lui. Dorinţelor lui nesocotite opuneţi numai obstacole 
fizice sau pedepse cari se nasc chiar din faptele 
lui şi pe Cari şi le aminteşte la ocazie. Fără să-i 
porunceşti să nu facă rău, e destul să-l împiedici. 
Experienţă sau neputinţa să-i ţie singure loc de 
lege. Nimic , din cele ce acordaţi dorinţelor sale să 
nu se acorde pentrucă cere, ci pentrucă are tre- 

, buinţă 2. Când face cevâ, să nu creadă că se su
pune; când faceţi cevâ, pentru el, să nu creadă că 
porunceşte. Să-şi simtă libertatea şi în aci

1 Aci autorul notează că în “Principiile de drept politic - (scriere 
a lui Roueseau) s’a demonstrat că nici o voinţă particulară jui 
poate să fie ordonată în sistemul social.

3 Locke, g 38 : «Primul lucru ce trebue să învăţaţi pe copii, ar 
fi să-i deprindeţi ca niciodată, să nu dobândească cevâ pentrucă 
vor, ci pentrucă s’a găsit că esle potrivit să li se dea». Comji. § 50.
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sale şi în ale voastre. împliniţi forţa care-i lipseşte 
numai atâta cât are trebuinţă ca să fie liber, nu
ca să poruncească. Primind, cu oarecare umilire, 
serviciile ce-i faceţi, să dorească momentul când 
nu va mai aveâ nevoie de ele şi se va simţi onorat 
să se serve singur.

37. Ca să întărească corpul şi să-l facă a. creşte, 
natura are mijloace pe cari nu trebue să le împie
dicăm niciodată. Nu siliţi pe un copil să stea când 
vrea să umble, nici să umble când vrea să stea 
pe loc. Când voinţa copiilor nu, este stricată prin 
greşeala noastră, ei nu voesc nimic de prisos. Trebue 
să sară, să alerge, să ţipe când au poftă de aşâ 
ceva. Toate mişcările'sunt trebuinţe ale conatitu- 
ţiunii'lor care caută să se întărească. Să ne ferim 
însă de ceeace doresc fără să poată face singuri şi 
pe care trebue s’o facă altul în locul lor. Atunci 
trebue să deosebim cu băgare de seamă adevărata 
trebuinţă, trebuinţă naturală, de cea de fantazie care 
începe a se naşte, sau de aceea care vine din pri
sosul vieţii, despre care am vorbit \

38. Am spus ce este de făcut când un copil 
plânge ca să-i dea cutare sau cutare lucru. Voiu 
adăogâ numai că, îndată ce poate să ceară cu vorbe 
ceeace doreşte şi se servă de plâns ca să-l -do
bândească mai iute . ori să înlăture refuzul, să nu-i 
îndepliniţi cererea cu nici un preţ. Dacă nevoia 
l-a făcut să vorbească, trebue să ştii să îndeplineşti

1 Tot în cartea aceasta la § 22.
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îndată ce cere, dar, dacă ascul ţi cât de puţin de 
lacrămile lui, îl îndemni să. plângă, îl înveţi să se 
îndoească de buna ta voinţă şi să crează că te 
hotărăşte mai lesne prin supărare decât prin blân
deţe, pacă nu te crede bun, va deveni îndată rău ; 
daCa te crede slab, va fi îndată încăpăţânat. Ţrebue 
să-i dai dela cel dintâiu semn ceeace nu vrei să-i 
refuzi. Nu refuza des, dar nu te îndupjpcâ niciodată.

39. Păziţi-vă de a da copiilor nişte formule de 
politeţă goale de înţeles, cari le servesc ca vdrbe 
magice ca să supună voinţei lor tot ce-i înconjoară 
şi să dobândească îndată ce le place. Educaţia fă
ţarnică a celor bogaţi îi face poruncitori în mod 
politicos, învăţându-i cu nişte terraeni de cari se 
servesc pentru ca nimeni să tTu li se opună. Copiii 
aceştia n’au nici intonări nici construcţiuni de frază 
rugătoare: sunt tot aroganţi, - ba chiar mai mult, 
când se roagă decât când poruncesc, fiind niai 
siguri de a fi ascultaţi. Se vede că în gura lor 
«dacă binevoeşii» însemnează «voesc eu» şi «te 
rog» însemnează «îţi ordon». Minunată politeţă, 
care îl face numai să schimbe înţelesul cuvintelor 
şi să nu poată vorbi altfel decât poruncind! In 
ce mă priveşte, mă tem mai puţin că Emil va fi 
grosolan decât că va fi arogant; vreau mai bine 
să se roage, zicând: «fă cutare lucru», decât să 
poruncească, zicând «te rog». Nu mă importă cu
vântul de care se servă, ci înţelesul pe care i,-l dă.

40. Trebue să ne ferim de prea multă seve-
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Titate şi de prea multă indulgenţă. Dacă lăsăm pe 
copii să sufere, le primejduim sănătatea, viaţa şi-i 
facem nenorociţi în prezent. Dacă-i ferim cu prea 
multă grijă de orice neajuns, le pregătim mari 
nenorociri, îi facem delicaţi, prea simţitori, îi scoatem 
din starea de oameni în care vor reintră într’o zi 
fără voia noastră. Inlăturându-le câteva rele date 
de natură, le pregătim rele pe cari ea nu le-a dat. 
îmi veţi zice că şi eu cad în categoria acelor părinţi 
răi, pe cari îi învinovăţiam că sacrifică fericirea 
copiilor în vederea unui viitor ‘ îndepărtat, care 
poate nu va veni niciodată.

41. Nicidecum, căci libertatea pe care o dau 
elevului meu îl despăgubeşte îndestulător de uşoa
rele neajunsuri la cari îl las a fi expus. Văd nişte 
mici ştrengari jucându-se pe zăpadă, vineţi, păti’unşi 
de frig şi d’abia putând să mişte degetele. Stă 
numai în jputerea lor a se duce să se încălzească, 
dar nu o fac. Dacă ar fi siliţi, ar simţi de o sută 
de ori mai mult neplăcerea constrângerii decât simt 
acum pe a frigului x. De ce vă plângeţi dar? Gare 
voiu face pe copilul vostru nenorocit, expunându-1 
numai la supărări pe cari vrea să le sufere ? Ii 
fac hme pentru prezent, lăsându-1 liber; îi fac bine 
pentru viitor, înarmându-1 împotriva relelor pe 
cari va avea să le sufere. Dacă ar avea să aleagă

1 Sallwiirk zice că acest pasagiu aminteşte pe Locke' § 46 unde 
e vorba de faptul că pe copii nu tredue să-i sileşti la învăţătură 
prin constrângere.
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între a fi elevul meu sau, al d-tale, crezi că ar sta 
la îndoeală un singur minut?

42. Vă închipuiţi că e cu putinţă o fericire ade
vărată în afară de' natura1 cuiva? Şi oare nu 
scoţi pe om din natura sa, când vrei să-l fereşti 
din toate relele speciei sale? Da, susţiu aceasta: 
ca să cunoască bunurile cele mari, trebue să cu
noască relele cele mici; aşâ e natura lui. Dacă fi
zicul merge prea biner..mQralul se strică. Qmul_care 
n’ar cunoaşte durereaL_D’ar. .p.cunoaş.te „nici duioşia 
compătimirii, nici simţirea delicată a milei; sufletul 
lui nu ar fi mişcat .de nimie;, ,,el ,n’ar, JL-. sociabil, 
ci ar fi un monstru în mijlocul ^ semenilor .aîL ..

43. Ştiţi care este cel mai sigur mijloc să.faceţi 
nenorocit pe copilul vostru? Să-l obişnuiţi a do
bândi tot, căci dorinţele sale se vor înmulţi ne
contenit prin uşurinţa cu care le va putea împlini, 
şi mai curând sau mai târziu vei fi pus în nepu
tinţă, fără voie, de a-1 mulţumi, şi acest refuz 
neobişnuit îi va pricinui mai mare necaz decât 
chiar lipsa lucrului pe care-1 doreşte. Intâiu o să-ţi 
ceară bastonul; pe urmă o să vrea ceasornicul; 
apoi, pasărea care sboară, steaua pe care o vede 
strălucind: va voi tot ce va vedea. Doar Dumnezeu 
să fii ca să-l poţi mulţumi I

' Traducătorul german Sallwurk explică acest cuvânt al lui 
Housseau, zicând că nu e vorba aci de constituţia fizică a omului, 
ci de întreaga constituţie a omului din toate punctele de vedere, 
care îl face cu adevărat om.
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44. Este o pornire naturală a omului de a socoti 
ca al său tot ce este în puterea sa. In acest înţeles, 
principiul lui Hobbes 1 este adevărat până la oare 
care punct; dacă s’ar puteâ găsi pentru oricare 
dorinţă a noastră mijlocul de a o satisface, fiecare 
din noi s’ar face stăpân pe tot. Deci copilul care 
vede că e destul să voească un lucru pentru a-1 
şi dobândi, se crede stăpânul universului, priveşte 
pe- toţi oamenii ca robi ai săi, iar când în fine 
eşti nevoit să-i refuzi ceva, el, socotind că la 
porunca lui totul e cu putinţă, va luâ acest refuz 
ca un act de nesupunere. -Neputând, din pricina 
vârstei, să raţioneze, va luâ drept simple pretexte 
toate motivele ce-i vei da, va vedeâ peste tot numai 
reavoinţă, iar sentimentul acestei părute nedreptăţi 
îi va acri firea, va aiunge să urască pe toîvtă lumea 
şi, fără să fie vreodată mulţumit de o bunăvoinţă, 
se va indigna la orice împotrivire.

45. Cum să-mi închipuesc că un copil stăpânit 
astfel de mânie şi ros de pornirile cele mai lesne 
de aţâţat, va puteâ fi vreodată fericit? Să fie 
fericit el ? Dar este un despot: adică în acelaş timp 
cel din urmă dintre sclavi şi fiinţa cea mai rea 
din toate. Am văzut copii crescuţi în felul acesta;

1 E vorba de filozoful englez Tomas Hobbes (1588—1679)J au
torul vestitei cărţi de filozofie politică .•‘Levialhan^ (1651)- El îii- 

'făţişează starea naturală a primei societăţi omeneşti ca o luptă a 
tuturor contra tuturor. Lui i se âtribue dictonul latinesc «Homo 
bomini lupus» (omUfe lup pentru om). Aceste cuvinte sunt însă 
luate dintr’o piesă a comicului latin Plaut şi explicate de Hobbes.
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Voiau să răstorni casa cu umărul, să le dai cocoşul 
de pe vârful unui turn, să opreşti regimentul din 
drum ca să poată auzi mai mult tobele — şi 
ţipau de-ţi luau auzul fără să asculte de nimeni, 
îndată ce nu li se îndepliniâ dorinţa. Toţi cei 
dimprejur se siliau zadarnic să-i împace: dorinţele 
lor fiind aţâţate prin uşurinţa cu care se îndestulau, 
ajungeau să ceară lucruri imposibile şi găsiau peste 
tot numai rea voinţă, numai piedici, suferinţe, dureri. 
Fiind totdeauna gata de ceartă, gata să se înfurie, 
petreceau zile întregi ţipând, plângându-se. Erau 
aceşti copii fiinţe fericite ? Slăbiciunea şi aroganţa 
reunite nasc numai nebunie şi nenorocire. Un copil 
răsgâiat bate masa, altul cere 'să bată marea cu 
biciul: vor avea multe de băturVi de bicimt până 

'să fiesfericiţi! 1.
46. Dacă aceste idei de stăpânire şi de tiranie 

îi fac nenorociţi încă din copilărie, ce va fi când 
se vor mări şi când legăturile cu ceilalţi oameni 
vor începe să ae întindă şi să se înmulţească? 
Obişnuiţi să vază plecându-se totul înaintea lor, ce 
surprindere vor aveâ, intrând în lume, când vor simţi 
că totul le rezistă şi se vor găsi zdrobiţi de greu
tatea acestui univers pe care-1 socotiau că se mişcă 
după pofta lor! îndrăzneala lor şi copilăreasca lor 
vanitate le vor atrage numai suferinţă, dispreţ, bat-

1 Sullwurk notează că Formey consideră pe Emil al lui Eousseau, 
care până la vârsta de 12 ani Îşi exercită numai forjele sale 'fizice, 
ca un copil cu adevărat răsgâiat.
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joeură şi apoi încercări grele le vor arătâ că nu-şi 
cunosc nici starea nici puterile; neputând să îacă 
tot, vor crede că nu pot să facă nimic. Aceste 
multe piedici neobişnuite îi tin pe loc, acest dispreţ 
îi înjoseşte; pierd curajul, se fac fricoşi, târâtori şi 
cad cu atât mai jos de adevăratele lor puteri cu 
cât se ridicase mai sus.
/ 47. Să ne întoarcem la regula naturii. Natura 
vrea ca copiii să fie iubiţi şi ajutaţi; dar vrea ea 
oare să-i ascultăm şi să ne temem de ei? Le-a 
dat ea înfăţişare impunătoare, privire serioasă, glas 
tare şi ameninţător ca să se facă temuţi? înţeleg 
că răgetul'unui leu înspăimântă animalele şi că 
ele tremură văzându-i groaznica lui căpăţână. Dar 
dacă voiţi un spectacol ruşinos, urâcios, vrednic 
de râs, ia încliipuiţi-vă un şir de magistraţi, cu 
prezidentul lor în frunte, în haine de ceremonie, 
plecaţi înaintea unui copil în faşă1.şi vorbindu-i 
în termeni înfloriţi pe când el, drept orice răspuns, 
ţipă şi lasă să-i curgă balele.

48. Dacă socotim copilăria în ea însăşi, se poate 
închipui în lume o fiinţă mai slabă, mai nenoro
cită, mai lăsată în voia celor dimprejur, care să 
aibă mai multă nevoe de milă, de îngrijire, de o- 
crotire — ca un copil ? Nu ţi se pare că de -aceea 
are chip blând şi înfăţişare atrăgătoare, ca să facă

1 Aluzie la «deliinul» Franciei. Cu acest cuvânt «delfin» (fr. 
Daupbin) se numia moştenitorul tronului francez, o numire năs
cută prin sec. XVII.
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pe tptâ cari se apropie de el să se intereseze de 
slăbiciunea lui şi să se grăbească a-i dă ajutor? 
Nu e nimic mai ciudat, mai împotriva ordinei, decât 
să vezi un copil trufaş şi răsvrătit poruncind tu
turor dimprejur şi luând fără ruşins glasul de stăpân 
faţă de aceia cari, dacă l-ar părăsi, l-ar lăsa să 
piară.

49. De altă parte, vede oricine că slăbiciunea 
primilor ani leagă pe copii aşa de mult încât este 
barbar să-i mai supunem şi noi la capriţiile noastre 
şi să-i lipsim de o libertate destul de mărginită, 
de care ei nu pot abuza şi a cărei înlăturare nu 
foloseşte mai de loc nici nouă nici lor. Dacă nu 
e nimic mai vrednic de râs decât un copil mândru, 
nu e nimic mai vrednic de milă decât un copil 
fricos. Cu vârsta coaptă începe robia societăţii; de 
ce să-i apucăm înainte .prin robia particulară ? Să 
îngăduim ca un minut al vieţii să fie lipsit de 
acest jug pe care natura nu ni l-a impus şi să 
lăsăm copilăriei libertatea naturală, care o depăr
tează, cel puţin pentru câtăva vreme, de viţiurile1 
ce se dobândesc în robia Institutorii cei severi ca 
şi părinţii supuşi copiilor lor să vie deci cu neîn
temeiatele lor argumente şi, înainte de a-şi lăudâ 
metoda lor, să înveţe odată metoda naturii.
' 50. Mă întorc la practică. Âm mai spus că. nu 

treime să daţi nimic copilului vostru fiindcă cere.

1 Roassean tnttebuinţeaxă. 
geuend.

acest cuvânt in inţelesnl cel mai
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ci fiindcă are trebuinţă; nu trebue să facă nimic 
din supunere, ci din nevoie1. Cuvintele «ascultare» 
şi «poruncă'» vor fi gonite din dicţionarul lui, mai 
mult încă «datorie» şi «obligaţie»; dar în schimb 
să se deâ loc de frunte cuvintelor «forţă», «ne
cesitate», «neputinţă», «constrângere» 2. înainte de 
vârsta raţiunii, copiii nu pot avea ideie de fiinţele 
morale şi de raporturile sociale; trebue deci să ne 
ferim pe cât se poate de a întrebuinţâ cuvinte cari 
exprimă asemenea idei, ca nu cumva să nu apuce 
copilul a le da un înţeles greşit şi mai târziu să 
nu ştim nici să nu putem să-l mai schimbăm. Cea 
dintâiu idee gi’eşită care intră în mintea lui este 
sămânţă de -greşală şi -de rea deprindere. La acest 
dintâiu pas trebue mai ales să fim cu băgare de 
seamă. Faceţi aşâ ca, atâta'“vreme cât este impre-

1 Aci d!htorul pune nota următoare; «Se' înţelege că, precum 
suferinţa este câte'odată necesitate, tot asemenea plăcerea este câte' 
odată trebuinţă. Este deci o singură dorinţă a copiilor pe care'nu 
trebue s’o satisfacem niciodată: dorinţa de a se impune. De aceea 
In toate cererile lor, să băgăm de seamă care este motivul care-i 
îndeamnă. Pe cât şe poate, daţi-le ceeace le produce în adevăr 
plăcere; refuzaţi ceeace cer din caprtţiu sau pentru a-şi arăta 
autoritatea. 'Vezi § 36 de mai sus. .

9 Traducătorul german Sallwiirk aduce la acest pasagiu observa- 
ţiunea comentatorului Raumer, care zice că în rocabularul copilăresc 
al lui SouBseau lipseşte cuvântul de iubire. Adaugă că pentru 
paragrafele acestea nu le este de tot exactă observaţinnea. Se ba
zează, în această apărare, pe § 55 şi 72 din cartea a Ill-a din 
cari se vede că Bousseau Înţelege că educatorul se poate aşteptă 
cândvă şi la iubirea copilului, dar mai târziu. Negreşit teoria Ini 
Bonsseau este cu totul deosebită de a lui rnrn fana dip
iubire — ppiitTii mpm^, pentru Oameni, pentru Dumnezeu — ideia 
fundamentală a metodei sale. ^
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sionat numai de lucruri sensibile, toate ideile lui 
să -se oprească la scnsaţiuni; faceţi ca, din toate 
părţile, să vază în juru-i numai lumea fizică; căci 
altfel fiţi siguri că sau nu vă va asculta sau îşi 
va face despre lumea morală de care îi vorbiţi 
idei fantastice cari nu i se vor şterge toată viaţa.

51. Maxima de căpetenie a lui Locke eră; să 
raţionezi cu copiii \ Astăzi ea este foarte răspân
dită, dar succesul ei nu mi se pare tocmai propriu^ 
ca să-i dea tărie şi, în ce mă priveşte, nu ştiu cevâ 

?mai prost decât copiii cu cari ai raţionat mereu, 
spin toate, facultăţile omului, raţiunea, care este 
oa^cum un compus din toate celelalte, se desvoltă 
mai ’greu şi mai târziu decât toate şi tocmai de 
ea să ne servim ca să desvoltăm pe cele dintâiu! 
Izbânda desăvârşită a unei bune educaţiuni este să 
facă un om cu judecată, şi pretindeţi să creşteţi 
un copil tocmai prin judecată! Aceasta însemnează 
să începi cu sfârşitul, să' cauţi a face din lucru 
unealta cu care se produce acel lucru. Dacă copiii 
ar avea judecată, n’ar aveâ trebuinţă de educaţie; 
dar vorbindu-le din copilărie o limbă pe cari ei 
n’o înţeleg, îi învăţăm a se mulţumi cu vorbe, a 
controlâ tot ce li se spune; a se crede tot aşâ de 
înţelepţi ca învăţătorii lor, a deveni certăreţi şi 
răsvrătiţi şi tot ce voim să dobândim dela ei numai

1 Trad. perm. Sallwiirk găseşte că este nedreaptă acuzaţia ce 
aduce aci Rousseau lui Locke. In adevăr zice Locke că copilul 
trelnio tratat ca o IUn(tt raţională, dar în alte părţi arată că 
pentru dânsul are mare valoare obişnuinţa şi exemplul.



173

prin raţionament nu putem dobândi decât adăogând 
motive de poftă, de teamă, de vanitate1.

•52. Iată la ce se pot reduce aproape toate lecţiile 
de morală cari se fac sau se pot face cu copiii: 

învăţătorul. — Nu trebue să faci aceasta. 
Elevul. — Şi pentru ce nu trebue să fac ? 
învăţătorul. — Pentru că e un lucru rău. 
Elevul. — Lucru rău! Ce va să zică «lucru rău» ? 
învăţătorul. —- Ceeace eşti oprit să faci..
Elevul. — Ce rău este să fac lucrurile oprite? 
învăţătorul. — Te pedepseşte fiindcă nu ai as

cultat.
Elevul. — Voiu face aşâ ca să nu se ştie. 
învăţătorul. — Vei fi urmărit .
Elevul. — Mă yoiu ascunde. 
învăţătorul. — Vei fi întrebat.
Elevul. — Voiu minţi.
InvăţătoTLil. — Nu trebue să minţi niciodată. 
Elevul. — De ce să nu minţi? 
învăţătorul. — Pentru că a minţi este lucru 

rău, etc.
Acesta e cercul din care nu poţi ieşi. Ieşi din 

el, şi copilul nu te va înţelege. Nu sunt oare 
acestea sfaturi foarte folositoare? Aş fi foarte curios

1 Aci Satlwurk zice: Aceasta pare deasemenea sS-L privească pc 
Locke, care voeşte să exerciteze o influenţă Însemnată, deşi numai 
mediata, asupra formaţiunii lor morale cu «lucruri buhu>, pe cari 
le dăm copiilor, dacă sunt cuminţi şi cu laudă şi stimă pe care ei 
şi-o dobândesc prin bună purtare.
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să ştiu ce s’ar puteâ pune în locul acestui dialog. 
Chiar Locke ar fi fost desigur foarte încurcat1.

Copilul nu poate să deosebească binele şi răul 
nici să înţeleagă raţiunea datoriilor omului.

53. Natura vrea ca copiii să fie întâiu copii şi 
apoi oameni. Dacă voim să răsturnăm această 
ordine, vom produce roade timpurii cari nu vor 
fi nici coapte nici cu gust şi în curând se- vor 
strică: vom aveâ învăţaţi tineri şi copii bătrâni. 
Copilăria vede, gândeşte, simte în mod deosebit; 
e lucru nesocotit să o silim a face ca noi. Mai 
bine aş vreâ să se ceară copilului să fie înalt peste 
lin metru decât să i se ceară judecată la zece ani. 
In adevăr, la ce i-ar servi raţiunea la vârsta 
aceasta? Ea este un frâu al forţei şi copilul n’ăre 
nevoie de asemenea frâu.

54. încercând să convingeţi pe elevii voştri despre 
datoria de a ascultă, voi adăogaţi, pe lângă această 
pretinsă convingere, forţa şi ameninţarea sau, ce e 
mai rău, linguşirea şi făgăduelile. Astfel ei, momiţi 
prin interes sau siliţi prin forţă, se prefac că sunt 
convinşi prin raţiune. Ei văd foarte bine că su
punerea le este folositoare şi împotrivirea dăună
toare îndată ce voi băgaţi de seamă una sau alta; 
şi, fiindcă le cereţi totdeauna lucruri cari le sunt 
neplăcute, şi fiindcă totdeauna e silnic să îndeli-

1 Zice aceasta, pentrucă Locke recomandă adesea să te adresezi 
lă raţiunea copiilor şi câteodată chiar să-i amesteci în conversaţia 
oamenilor mari.
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neşti voinţa altora, ei so ascund ca să îndeplinească 
voinţa lor, convinşi că fac bine dacă nesupunerea 
nu este cunoscută, şi gata să declare că au greşit, 
dacă sunt descoperiţi, de teamă să n’o păţească 
mai rău.

Raţiunea datoriei nu este pentru vârsta lor; 
nimeni în lume nu poate reuşi să-i facă s’o înţe-. 
leagă; însă teama de pedeapsă, speranţa iertării, 
supărarea, încurcătura în privinţa răspunsului, acestea 
le scot mărturisirile pe cari le cereţi şi vă în- 
chipuiţi că i-aţi convins, pe când în realitate numai 
i-aţi necăjit ori i-aţi înfricoşat.

55. Ce urmează de aci ? Intâiu, impunându-le o 
datorie pe care ei n’o simt, îi indispuneţi împotriva 
tiraniei voastre şi-l faceţi să nu vă iubească. Ii 
învăţaţi să ascunză, să înşele, să mintă ca să stoarcă 
recompense sau să scape de pedepse. In fine, 
obişnuindu-i să dea totdeauna un motiv aparent în 
locul motivului secret. Ie daţi singuri mijlocul de 
a vă înşela necontenit, vă împiedică de a le cu
noaşte adevăratul caracter, căci caută a vă ameţi 
şi pe voi şi pe alţii cu vorbe goale. Veţi zice că 
legile, deşi obligatorii pentru conştiinţă, întrebuin
ţează aceeaşi silă cu oamenii formaţi. Aşa este; 
dar oamenii ce sunt decât nişte copii stricaţi prin 
■educaţie? Tocmai de aceasta trebue să ne -ferim, 
întrebuinţaţi cu coniilforta. iar cu oamenii raţiunea; 
[aceasta este ordinea naturală înţeleptul n’a.re ţre-j 
Şbuinţă. de legi!
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5(3. Purtaţi-vă cu elevul după vârstă. Puneţi-I 
întâiu la locul lui şi ţineţi-l aşâ de bine, ca să nu 
mai încerce să iasă. Astfel, înainte de a şti ce 
este înţelepciunea, va practica cea mai importantă 
lecţie a ei. Nu-i porunciţi niciodată nimic, pentru 
nici un lucru, absolut nimic. Nu-1 lăsaţi măcar să-şi 
încbipue că voi vreţi să aveţi vreo autoritate a- 
supra lui. Să ştie numai că el e slab şi voi sunteţi 
puternici; că, prin starea lui şi prin a voastră, este 
cu totul în puterea voastră; să ştie, să înveţe, să 
simtă aceasta; să simtă devreme asupra capului 
său mândru jugul pe care natura îl impune omului, 
jugul greu al necesităţii, sub care orice fiinţă tre- 
bue să se plece; să vază această necesitate în lucruri, 
niciodată în capriţiul oamenilor1; frâul care-1 ţine 
să fie forţa, nu porunca. Nu-1 opriţi să facă lu
crurile pe care nu trebue să le facă, ci împiedi- 
caţi-l,'fără explicări, fără raţionamente2. Ceeace-i 
daţi voie să facă, daţi-i dela prima lui vorbă, fără 
cerere, fără rugăciune, mai ales fără condiţie. A- 
cordaţi cu plăcere, refuzaţi cu silă; dar toate re
fuzurile să fie irevocabile; nimica să nu vă schimbe- 
Vorba nu, pe care a-ţi zis-o, să fie un zid de bronz

1 Aci autorul pune nota următoare: «Copilul va consideră că e 
capriţiu orice voinţă contrarie voinţei sale şi a cărei raţiune de a 
fi n’o va înţelege. Şi se ştie că copUul nu înţelege raţiunea nici 
unui lucru care e împotriva fanteziei lui.

’ Sallwiirk observă că aceste explicaţiuni amintesc pe Locke; 
dar în mod indiract. 8e poate citi § 69 din traducerea românească 
de Coşbuc (Partea I).
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de care să se izbească de cinci, sase ori puterile 
copilului pentru ca apoi să nu mai încerce a-1 răs
turna.

57. Astfel îl veţi face, răbdător, cu caracter egal \- 
resemnat, paşnic, chiar când nu va dobândi ce 
voeşte, căci aşâ e firea omului: 'suferi cu răbdare 
necesitatea lucrurilor, dar nu reaua voinţă a altuia. 
Vorba «-mt mai este» e un răspuns în contra că
ruia nu s’a răsvrătit niciodată nici un copil, afară 
numai dacă n’a crezut că e o minciună. Dealtfel, 
nici nu e drum de mijloc: trebue sau să nu-i 
impui nimic, sau să-l sileşti la cea mai desăvârşită 
supunere. Educaţiunea cea mai rea este să laşi pe 
copil nehotărât între voinţa lui şi a ta şi să fie 
mereu ceartă între el şi tine, care să fie stăpân. 
Aş vrea de o sută de ori mai bine să fie el tot- 
deauna.

58. E foarte ciudat că, de când se tot ocupă 
lumea cu educaţia copiilor, nu s’a găsit alt instrument 
mai bun de a-i conduce decât emulăţiurtea, gelozia, 
invidia, vanitatea, lăcomia, frica josnică, toate pa
timile cele mai primejdioase, cele mai pornite pentru 
a se desvoltâ şi mai potrivite a corupe sufletul 
chiar înainte de formarea corpului. Cu fiecare în-/ 
văţătură nouă' pe care vrem să le-o vârâm în' cap 
le sădim şi în inimă un viţiu. Institutorii neso-

1 Adică un om care hc schimbă puţin faţă de neajunsurile şi de 
mulţumirile vieţii, care nu e impresionat prea mult de orice mică 
schimbare în starea lui, al cărui caracter este deci egal îii faţa 
diferitelor situaţii în care se găseşte.
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'Cotiţi cred că au îndeplinit o minune dacă fac pe 
copii răi, ca să-i înveţe ce este bunătatea, şi apoi 
ne spun cu gravitate: «Aşa este omul!»1 Da, aşa 
este omul pe care l-aţi făcut voi.

59. S’au încercat toate instrumentele, afară de 
unul, tocmai singurul care poate reuşi: libertatea 
bine îndrumată. Nu trebue să se apuce cinevâ de 
educaţia unui copil, dacă nu-1 poate conduce numai 
după legile posibilului şi imposibilului. Sfera unuia 
şi altuia _este tot aşa de necunoscută copilului, se 
poate întinde, se poate restrânge după voie. II poţi 
legă, îl poţi mişcâ din loc, îl poţi opri numai cu 
legătura necesităţii, fără să murmure; îl faci blând 
şi mlădios numai prin forţa lucrurilor, fără ca vreun 
viţiu să poată prinde rădăcină în el, căci pasiunile 
nu se pornesc câtă vreme nu au nici un efect.

60. Nu da elevului tău nici o lecţiune prin simple 
cuvinte: el trebue să înveţe numai prin experienţă. 
Niv-i da nici un fel de pedeapsă, căci el nu ştie 
•ce este a greşi. Nu-1 pune niciodată să-ţi ceară 
iertare, .căci el nu te poate ofensâ. In acţiunile' lui 
nefiind nici un fel de moralitate, el nu poate face 
lucruri cari să fie rele din punct de vedere moral 
şi să merite pedeapsă sau ocară.

61. Văd pe citi tor speriat, judecând pe acest copil 
după ai noştri: se înşeală. Strâmtoarea necurmată 
în care vă ţineţi elevii, le aţâţă vioiciunea. Cu 
-cât sunt siliţi a sta mai liniştiţi sub ochii voştri.

1 Comp. Locke § 85.
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cu atât sunt mai turburători îndată ce scapăr 
trebue să se despăgubească, când pot, de nemiş
carea silită în care îi ţineţi. Doi şcolari din oraş 
vor face. mai multă stricăciune într’un sat decât 
tot tineretul de acolo. închideţi pe un mic orăşan 
şi pe un mic ţăran într’o cameră. Cel dintâiu va 
răsturna tot, va strica tot până ce celălalt se va 
fi mişcat din loc. Pentru ce? Pentrucă unul se 
grăbeşte să abuzeze de un moment când se află 
fără nici un stăpân, pe când celălalt, totdeauna 
sigur de libertatea sa, nu se grăbeşte nici de a se- 
folosi de ea. Şi totuş copiii sătenilor, adesea răs
făţaţi ori necăjiţi, sunt încă departe de starea în 
care voesc eu să fie copiii.

62. Să avem ca maximă nestrămutată că pri
mele mişcări ale naturii sunt totdeauna drepte, căci 
nu este răutate originară în sufletul omenesc. Nu 
este u1i singur viţiu despre care să nu poţi spune 
pe unde şi cum a pătruns într’însul1. Singtira pa- 
şiune na.turală, a oguilui este iubirea de sine sau 
amorub^jropriu^Iuat în sens larg. Acte.sLamor propriu 
adică iubirea de noi, este lucru bun folositor şi, dacă 
n’are un rapoi’t necesar cu altul, este indiferent, 
întrucât îl socotim numai ca produs al naturii; el 
poate să devină bun sau rău prin întrebuinţarea 
ce-i dăm şi prin legăturile ce-i stabilim. Până când

1 Salhourk notează aci: «Merită a se notă că Formey lasă acest 
pasagiu necriticat; nu aşă face Baumer. care dela această părere 
a lui Eousseau deduce atacul său cel mai însemnat asupra întregii: 
opere de educaţiune a acestuia».
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să se nască raţiunea, care este călăuza amorului 
'propriu, ti’ebue ca copilul să nu facă nimic pe 
motiv că e văzut sau auzit, adică nimic ce se ra
portă la alţii, ci numai ce-i cefe natura, lui şi atunbf 
va face mai bine^

63. Ştiu că va face câteodată stricăciuni, că se 
va răni, că va strica o mobilă de preţ, dacă i-o sta 
în cald. El va putea să facă rele fără a face rău, 
căci acţiunea rea ţine de intenţiunea de a supără, 
şi asemenea intenţiune nu va aveâ niciodată. Dacă 
ar aveâ o singură dată asemenea intenţie, fotul ar 
fi pierdut: ar fi răutăcios aproape fără speranţă de 
îndreptare.

64. Cutare lucru este rău în ochii avarului, nu 
însă şi pentru raţiune. Lăsând pe copii cu totul 
liberi pentru zburdălniciile lor, să se depărteze tot 
ce ar puteâ să le facă prea costisitoare şi să n’aibă 
la îndemână lucruri scumpe şi cari se strică lesne. 
In odaia lor să fie mobile solide şi grosolane; să 
nu fie oglinzi, obiecte de porţelană, lucruri de lux. 
In ce priveşte pe Emil al meu, pe care-1 cresc la 
ţară, odaia lui nu se va deosebi întru nimic de 
a unui ţăran. De ce să i-o împodobesc cu atâta 
grijă, dacă stă aşa de puţin într’însa? Ba mă înşel, 
o va împodobi el singur, şi vom vedea îndată cu ce1.

65. Dacă, cu toată băgarea de seamă a voastră, 
copilul a făcut vre-o neorânduială, a stricat vreun

1 La această cliestie revine în paragraf. 256 mai departe.
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lucru trebuincios, nu-1 pedepsiţi, câci e neglijenţa 
voastră; nu-1 osândiţi. Să nu-1 ţineţi de rău prin 
nici un cuvânt; nici să n’aibă bănueală că v’a supărat; 
faceţi aşâ ca şi cum obiectul s’ar fi stricat singur; 
şi socotiţi că aţi făcut mult, dacă nu puteţi să 
nu ziceţi nimic.

66. Să îndrăznesc a spune care e, după mine, 
cea mai mare, cea mai importantă, cea mai folo
sitoare regulă a educaţiunii? Este: nu să j:âţiia£ 
iiWcP^. ci..s4- jpi&L'zLMmp. Cititorilor vulgari, ier
taţi-mi paradoxele M când reflectezi, ele îţi vin fără 
să vrei. Orice veţi zice, vreau mai bine să fiu omul 
paradoxelor decât omul prejudecăţilor. Cel mai pri
mejdios interval al vieţii omului este dela naştere 
până la 12 ani. Atunci încolţesc erorile şi viţiile,. 
fără ca să ai vreun mijloc, de a le stârpi; iar 
când vine vremea să ai mijlocul, rădăcinile sunt 
aşâ de adânci încât nu le mai poţi smulge. Dacă 
copiii ar sări deodată dela ţâţă la vârsta raţiunii, 
atunci s’ar potrivi educaţiunea ce li se dă azi; dar 
ţiind socoteală de progresul natural, au nevoie de 
una eu totul dimpotrivă. Ar trebui ca sufletul lor

1 Un paradox după definiţia lui Diderot, este o propoziţie ab
surdă în aparenţă, pentrucă este contrară opiniilor primite in 
general de oameni şi care este sau poate să fie adevărată în fond.. 
De aci urmează că nu toate paradoxele rămân totdeauna paradoxe; 
unele se recunosc mai târziu ca adevăruri. Părerea lui (Jalileu că 
pământul se mişcă eră un paradox pentru lumea care-1 osâudiă 
la moarte; azi e un adevăr ce nu se mai pune în discuţie. Des
coperirea lui Harvey că sângele circulă ar' fi fost considerată ca 
paradox dacă s’ar fi spus de cinevă înainte de cercetările lui.
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■să nu lucreze de loc până nu se desvoltă toate 
facultăţile; căci e peste putinţă ca sufletul lor să 
vază făclia ce-i pui înainte, dacă e orb, şi să ur- 
•meze — în imensa câmpie a ideilor — un drum 
-pe care raţiunea îl însemnează aşâ de uşurel, încât 
d’abia l-ar vedeâ ochii cei mai buni.

67. Prin urmare, cea dintâiu educaţie trebue să 
fie numai negativă. Ea nu va arăta copilului nici 
virtutea nici adevărul, ci-i va păzi jnima.de yjj^ 
şi spiritul de eroare. Dacă aţi putea să nu faceţi 
nimic şi săTuu lăsaţi nici pe alţii să facă ceva, 
dacă aţi puteâ să conduceţi pe elevul vostru sănătos 
şi voinic până la vârsta de 12 ani, fără să ştie 
-deosebi care e dreapta şi care e stânga, atunci 
ochii inteligenţii lui s’ar deschide pentru raţiunea 
din primele lecţii ce i-aţi da. Neavând prejudecată, 
nea vând deprinderi, nimic într’însul nu Va puteâ 
să împiedice rezultatul silinţelor voastre. Curând va 
deveni în mâinile voastre cel mai înţelept dintre 
oameni şi, începând prin a nu face nimic, veţi fi 
făcut o minune a educaţiei1.

68. Faceţi totdeauna contrariu uzului comun şi 
veţi face mai totdeauna bine. Fiindcă părinţii nu 
vor să facă din copil un copil, ci un savant, pă
rinţii şi învăţătorii încep prea de timpuriu să do
jenească, să certe, să pedepsească, să răsfeţe, să 
ameninţe, să făgăduească, să instrueaacă, să raţioneze.

1 Vezi Cartea I ă 27.
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Faceţi mai bine: faceţi totul cu chibzuinţă şi nu? 
raţionaţi cu elevul vostru, mai ales când e vorba 
să-1 siliţi că aprobe Ceeace nu-i place; căci daca 
raţiunea inter\rine totdeauna în lucrurile neplăcute, 
ajunge să-i fie şi ea neplăcută şi o discreditaţi de 
vreme într’o minte care nu e încă în stare s’o 
priceapă. Exercitaţi-i corpul, - organele, snnţurile, 
forţele, dar lăsaţi-i spiritul în nelucrare cât .an ai 
mult timp se va putea. Păziţi-vă de orice sentiment 
care se naşte înainte de judecata care să-l apre
cieze. înlăturaţi, opriţi impresiile streine; nu vă 
grăbiţi să faceţi binele ca să împiedecaţi răul de a 
naşte, căci numai atunci el e bine, când raţiunea 
îl luminează. Socotiţi orice întârziere ca un câştig; 
e mare câştig să mergi spre ţintă fără să pierzi 
nimic. Lăsaţi „copilăria să sfi.-desvolte.la^copiii In 
fine, orice lecţie ar deveni trebuincioasă, feriţi-vă de 
a o da astăzi, dacă o puteţi amână până mâine 
fără psimejdie.

69. O altă consideraţie care arată încă folosul 
acestei metode, este aceea a geniului particular al 
copilului, pe care trebue să-l cunoşti foarte bine 
ca să ştii ce regim moral i se potriveşte. Fiecare 
spirit are forma sa proprie şi trebue să fie condus 
potrivit cu aceasta şi izbânda tuturor îngrijirilor 
noastre cere ca să fie condus aşa şi nu altfel. Dacă 
eşti prudent, studiază multă vreme natura, observă 
bine pe elevul tău înainte de a-i spune primul 
cuvânt; lasă întâiu sămânţa caracterului său să se
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nici cea maiclesvolte îh deplină libertate, nu-i 
mică .silnicie, ca să-l poţi - ve^i®^întreg. Credeţi că 
acest /timp de libertate^jj^at pentru el ? Dim
potrivă, va fi foarte^l»^ întrebuinţat, căci aşâ veţi 
învăţă să nu piffljdeţi nici un minut într’un timp 
mai preţios,_p^^ând dacă începeţi înainte de a şti 
ce aveţi^di^1 făcut, lucraţi la întâmplare. Expuşi să 
vă^Jpfelaţi, veţi fi siliţi să vă întoarceţi mereu 

^lăapoi: veţi fi inăi departe de ţintă decât dacă v’aţi 
fi grăbii mai- puţin s’o ajungeţi. Nu faceţi ca 
sgârcitul care pierde mai mult, fiindcă nu vrea să 
piarză nimic. Jertfiţi în vârsta dintâiu o vreme pe 
care o veţi câştigă mai târziu cu dobândă. Medicul 
înţelept nu dă nebuneşte doctorii cum a văzut pe 
bolnav, ci-i studiază temperamentul înainte de a-i 
prescrie ceva: începe târziu, dar îl vindecă; pe eând 
medicul prea grăbit îl omoară.

70. Dar unde vom pune pe acest copil ca să-l 
creştem ca pe o fiinţă nesimţitoare, ca pe un au
tomat? să-l ducem în lună? într’un ostrov pustiu? 
să-l depărtăm de toţi oamenii? Nu va aveâ mereu 
înaintea ochilor înfăţişarea şi pilda pasiunilor altora ? 
Nu va vedeâ niciodată copii de o vârstă cu el? 
Nu va vedeă el pe părinţi, pe vecini, pe doică, pe 
guvernantă, pe servitor, pe învăţătorul sau chiar, 
care la urma urmelor nu poate fi un înger ?

71. Obiecţiunea este serioasă şi puternică. Dar 
v’am spus eu oare că este lucru uşor o educaţiune 
conformă cu natura? Este vina mea, oamenilor.
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‘idacă aţi făcut să fie greu de îndeplinit tot ce este 
bine? Eu simt greutăţile şi le spun: poate că sunt 
aşâ de mari că nu putem trece peste ele. Dar e 
lucru sigur că, silindu-te să le înlături, le înlături 
întrucâtva. Eu arăt ţinta pe carie trebue s’o urmărim. 
Nu zic că putem să ajungem la dânsa, dar zic că 
cel care se va apropiâ mai mult, va izbuti mai bine 1.

72. Gândiţi-vă că, înainte de a cuteză să cauţi 
a forma un om, trebue să te fi format tu singur 
■om mai întâiu; trebue să găseşti în tine exemplul 
pe care să-l dai. Câtă vreme copilul este încă fără 
cunoştinţă, ai răgaz să pregăteşti cele din juru-i 
pentru ca primele lui priviri să nu întâlnească decât 
lucruri pe cari se cade să le vază. Să te faci res
pectat de toată lumea, să te faci iubit, pentru ca 
fiecare să caute a-ţi face plăcere. Nu vei fi stăpân 
peste copil până nu vei fi stăpân peste tot ce-1 
înconjoară şi această autoritate nu va fi niciodată 
îndestulătoare, dacă nu se va întemeia pe stima 
pe care o naşte virtutea. Nu e vorba să-ţi goleşti 
punga şi şă arunci bani în dreapta şi în stânga: 
n’am văzut niciodată ca cineva să se facă iubit 
prin bani. Nu trebue să fii sgârcit şi neînduplecat.

1 Aci autorul reproduce câteva rânduri ale lui Fănelon din trac
tatul său despre educaţia felelor (cap. 13): «Când cineva vrea să 
facă o carte asupra celei mai bune cducaţiuni să nu deă regule 
nedesăvârşite. De sigur că nu va putcă să ajungă fiecare In practică 
aşa de departe cât merg gândirile noastre pe hârtie; dar dacă nu ] 
merge până la perfecţiune, nn e de prisos să o cunoşti jt^SS te 
forţezi de a o ajunge: e singurul mijloc de a te apropidirae dânsa»



186

nici să te mulţumeşti a plânge pentru o nenoro
cire pe care o poţi îndulci; dar oricâţ ţi-ai des
chide casa de bani fără să-ţi deschizi inima, şi 
inima celorlalţi va rămâneâ închisă pentru tine, 
Trebue să-ţi dai vrernea, să-ţi dai îngrijirea, afec
ţiunea, să te dai pe tine însuţi; căci oricât ai da 
bani, se simte că nu eşti tu în bani. Uneori semne- 
de interes şi de bunăvoinţă fac mai mult efect şi 
chiar sunt în realitate mai folositoare decât orice 
dar; câţi nenorociţi, bolnavi au mai mare trebuinţă 
de compătimiri decât de pomană! Câţi năpăstuiţi, 
pentru cari protecţiunea servă mai mult decât banii l 
împacă pe cei ce se ceartă, împiedică procesele, 
îndeamnă pe copii la datorie, pe părinţi la indul
genţă; înlesneşte căsătorii fericite, împiedică apă
sările, întrebuinţează, risipeşte chiar creditul părin
ţilor elevului tău în folosul celui slab căruia nu i 
se dă dreptatea şi pe care cel puternic îl înge- 
nuncbe 1. Declară-te cu glas tare protectorul neno-

1 Eousseau a protestat totdeauna contra tiraniei celor puternici. 
Să se vadă şi cartea IV § 495 şi cartea V § 282 — 373. In Con
fesiunile sale, vorbind despre o pedeapsă nedreaptă ce i s’a dat in 
copilărie, zice (cartea I 1719 — 1723); «Această suferinţă din pricina 
«violenţei şi a nedreptăţii a rămas aşa de adânc săpată în sufletul 
«meu încât toate ideile cari sunt în legătură cu ea îmi redeştenptă 
«prima emoţiune... De aceea sufletul meu se înflăcărează la ve- 
«derea sau la povestirea oricărei acţiuni nedrepte... ca şi cum m’ar 
«privi pe mine. Când citesc cruzimile unui tiran, ra’aş duce bucuros 
«să-i înfig cuţitul în piept, dacă ar trebui să mor de o sută de 
«ori pentru aceasta. Adesea am .asudat alergând sau aruncând cu 

1 «piatra îutr'un cocoş, într’o vacă, intr’un câine pc care-1 vedeam 
«torturând pe alt atiimal mai mic, numai fiindcă acesta crh mi 
«slab decât ci».
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rociţilor. Fii drept, uman, binefăcător. Nu te mul
ţumi să dai de pomană, fii caritabil: purtarea 
miloasă vindecă mai multe rele decât banii. Iubeşte 
pe ceilalţi şi te vor iubi şi ei ; serveşte-te şi te 
vor servi; fii fratele lor şi ei vor fi copiii tăi.

73. Iată încă un cuvânt pentru care vreau să 
cresc pe Emil la ţară, departe de ticăloşii de ser
vitori1, cei din urmă dintre oameni... după stăpânii 
lor, — departe de obiceiurile urâte ale oraşelor pe 
■care lustrul care le acoperă, le face seducătoare şi 
contagioase pentru copii, pe când viţiile ţărăngşti, 
fără nici o făţărie şi grosolane cum sunt, pot mai 
degrabă să desguste decâţ, să seducă, când cineva 
n’are un anume interes ca să le imite.

74. In sat, un guvernor va fi mai stăpân pe 
obiectele pe cari va voî să le înfăţişeze copilului; 
reputaţiunea sa, cuvântările sale, exemplul său vor 
avea o autoritate cum nu pot avea în oraş. Fiind 
folositor pentru toată lumea, fiecare se va grăbi 
sâ'-l îndatoreze, se va sili să fie stimat de el, să 
ee arate elevului aşa cum voeşte învăţătorul şi dacă 
oamenii nu se tămăduesc de viţii, cel puţin se 
feresc de scandal. Acesta e lucrul de care avem 
trebuinţă pentru scopul nostru.

1 Aci vorbeşte ironic despre servitori, dar se înţelege că consideră 
rea influenţa lor asupra copiilor. Despre aceasfâ chestie se pronunţă 
in acelaş sens mai toţi cei ce s’au ocupat de creşterea copiilor în 
familiile cu dare de mână. Aşa face Locke (în trad. românească 
de G. Coşbuc, partea I § 29, 38 şi 39); Fănelon (Educaţia fetelor 
1681 cap. XIII); Bollin (cartea VI, introducere).



188

75. Nu mai puneţi pe socoteala altora greşelile 
voastre proprii. Răul pe care-1 văd copiii îi strică 
mai puţin decât acela ce-1 învaţă dela noi. Fiind 
totdeauna gata de ceartă, gata să faceţi morală, 
totdeauna pedanţi1, dacă chiar îi daţi copilului o 
ideie pe care o socotiţi bună, îi daţi totdeodată 
douăzeci altele cari, nu fac niciun ban. Cu gândul 
numai la, ce se petrece în capul vostru, voi nu 
observaţi ce se produce în al lor. Credeţi oare că, 
în puhoiul de vorbe în cari îi înecaţi necontenit, 
nu e niciuna pe care s’o înţeleagă fals? Socotiţi 
că ei nu comentează în felul lor explicările voastre 
date cu atât prisos de vorbe şi că nu-şi fac un 
sistem potrivit pentru ei, pe care vi-1 vor opune 
la trebuinţă ? '

76. Să ascultaţi pe micul domnişor căruia i s’a 
umplut capul cu tot felul de învăţături; lăsaţi-1 
să flecărească, să întrebe, să bată câmpii după plac 
şi veţi fi miraţi de înfăţişarea ciudată pe care o 
iau raţionamentele voastre în spiritul lui. Confundă 
toate, răstoarnă toate, vă face nerăbdători, vă în
curcă câteodată cu obiecţiuni neprevăzute; vă si
leşte să tăceţi sau să-l faceţi pe el să tacă. Şi ce 
poate să crează despre tăcerea unui om care de 
obiceiu vorbeşte mult? Dacă vreodată iese el în
vingător şi bagă de seamă, s’a sfârşit cu educaţiu-

1 Aci cuvântul pedant însemnează «doritor de a arătă în tot
deauna ştiinţa sa şi chiar de a arătă mai mult».
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nea; din acel moment nu mai vrea să se instru- 
ească, ci caută să vă rămâie cu vorba.

77. Învăţătorilor zeloşi, fiţi simpli, cu .măsură, 
cu băgaredeseamă, nu vă grăbiţi niciodată să taceţî 
ceva decât pentru a împiedica pe alţii să facă: 
Voiu repetă necontenit: amâna.ţi mai bine o in
strucţiune bună, de teamă să nu daţi una rea.-Bă
gaţi de seamă să nu fiţi pe pământul pe care na
tura l-a făcut primul, paradis al omului, să nu fiţi 
ispititorul, căutând să daţi nevinovăţiei cundştinţa 
binelui şi. a răului. Neputând să împiedicaţi pe 
copil de a se instrui prin exemplele ce-i înfăţişează 
lumea din afară, mărginiţi-vă toată stăruinţa în a 
face să se imprime aceste exemple în spiritul lui 
în chipul cel mai potrivit.

78. Pornirile furioase produc efecte mari asupra 
copilului care este de faţă, pentrucă au nişte semne 
foarte simţite care-1 impresionează şi-l silesc să 
/bagedeseamă. Mânia mai'ales este aşa de sgomo- 
toasă În pornirile ei încât e peste putinţă să, n’o 
vază când este aproape. Să nu întrebaţi dacă a- 
ceastă împrejurare ar' fi un prilej pentru nu pe
dagog să ţie un 'discurs frumos. Nu trebue dis
cursuri frumoase, nimic, nici un cuvânt. Lăsaţi să 
vie copilul; mirat de ceeaee vede, nu va întârzia 
să vă întrebe. Kăspunsul este simplu; el iese chiar 
din ceeace impresionează simţurile lui. Vede o fi
gură înflăcărată, ochi scânteietori, un gest amenin
ţător, aude ţipete, semne că corpul nu este în stare

is
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normală. Spuneţi-i liniştit, fără prefăcătorie, făi’ă 
mister: bietul om e bolnav, e apucat de friguri. 
De aci puteţi avea prilejul să-i daţi, însă în pu
ţine cuvinte, ideie despre boale şi urmările lor, 
fiindcă acesta e un lucru al naturii şi este o le
gătură necesară căreia el trebue să se socotească

Nu credeţi că, prin această ideie — care nu 
e falsă—va dobândi de timpuriu oarecum silă de 
a se lăsâ târât de aţâţarea pasiunilor, pe cari le 
va socoti ca boale? Nu credeţi că asemerlea no
ţiune dată la momentul potrivit va produce o ur
mare tot aşa de binefăcătoare ca şi cel mai plic
tisitor discurs de morală? Dar priviţi cari sunt 
pentru viitor urmările acestei noţiuni. Vei avea 
dreptul, dacă vei fi silit vreodată, să. te porţi cu 
un copil îndărătnic cum te porţi cu unul bolnav, 
să-1 închizi în odain lui, să-l pui în pat dacă tre
bue, să-l supui unui regim, să-l faci să se sperie 
singur de viţiile sale născânde, să-l faci să le so
cotească urâte şi de groază şi să nu considere 
vreodată că este o pedeapsă severitatea pe care 
vei fi poate silit s’o întrebuinţezi, pentra ca să le 
vindeci. Dacă ţi se întâmplă ţie într’un moment 
ile supărare să părăseşti sângele rece şi moderaţiu- 
nea care trebue să te conducă totdeauna, nu căuta 
3ă-ţi ascunzi greşeala, ci spune-i-o curat, ţinându-1 
de rău într’un mod prietenesc: «Dragul meu, m’ai 
făcut să suferi».
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80. De altfel, trebue să bagi de seamă ca toate 
naivităţile pe cari le poate spune un copil din pri
cina simplicităţii ideilor cu cari a fost hrănit, să 
nu fie observate niciodată când este el faţă, nici 
spuse aşa fel încât să afle el despre dânsele. Un 
hohot de râs nepotrivit poate să strice munca de 
6 luni şi să aducă un neajuns care nu se mai 
poate îndreptă toată viaţa: Trebue să repet mereu 
că pentru, a fi stăpân peste un copil trebue să fii 
stăpân peste tine însuţi. îmi închipuesc pe micul 
meu Emil între două vecine cari s’au luat la bă
taie ; se duce la cea mai înfuriată din ele şi-i zice 
cu glas pătruns de milă: «-Doamna mea, eşti bol
navă, îmi pare foarte rău». Fără îndoeală, vorba 
aceasta nu va trece nebăgată de seamă de către 
persoanele de faţă, poate nici de cele două eroine. 
Fără să râz, fără să-l cert, fără să-l laud, îl iau 
de acolo^cu voia sau fără voia lui înainte de a-mi 
înţelege gândul şi mă grăbesc să-i atrag luarea 
aminte asupra altor lucruri care să-l facă să uite 
repede.

81. Scopul meu nu este să intru în toate amă
nuntele, ci numai, să arăt maximele generale şi să 
dau exemple pentru întâmplările grele. Socotesc 
imposibil în mijlocul societăţii să creşti un copil 
până la vârsta de 12 ani fără să-i dai o ideie 
oarecare despre raporturile dintre oameni şi despre 
moialitatea acţiunilor omene.şti. Trebue numai să 
ne .silim ca aceste noţiuni să-i devină necesare cât
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se poate de târziu şi, când nu se vor mai puteâ 
înlătura, să le mărginim la o nevoie prezentă, pentru 
ca să nu se crează el stăpân peste toate şi să facă 
rău altuia fără mustrare de cuget şi fără să ştie. 
Sunt caractere blânde şi liniştite cu cari poţi să 
mergi departe fără primejdie în prima lor nevino
văţie; dar sunt şi firi violente a căror sălbătecie 
se desvoltă de timpuriu şi trebue să ne grăbim 
ii-i face oameni pentru ca stţ, nu fim siliţi să-i 
punem în lanţ. ,

82. Cele dintâiu datorii ale noastre sunt către 
noi înşine; sentimentele noastre primitive se con
centrează în noi; mişcările noastre naturale se fac 
mai întâiu pentru' conservarea noastră şi pentru bi
nele nostru \ De aceea cel dintâiu sentiment al 
dreptăţii nu-1 avem din pricina dreptăţii pe caic 
trebue s’o dăm altora, ci din. pricina aceleia ce ni 
se cuvine nouă. lata încă una din contradicţiile 
educaţiei comune: vorbind mai întâiu copiilor 
despre datoriile copiilor şi niciodată despre drep
turile lor, le spunem tocmai contrariu de ce trebue 
le spunem ce n’ar trebui să auză şi lucruri cari 
nu-i interesează.

83. Prin urmare, dacă aş avea să mă ocup de- 
unul din copiii despre care vorbii, mi-aş zice; uri

1 Locke (Observări asupra educaţiei, Traduc. Thurot 1821, voi. I § 
112) zice: ^primele noastre acţiuni sunt mai mult ilelerminate 
prin iubirea de sine decât prin raţiune şi cugetare; de aceea nu 
e de mirare că şi acţiunile copiilor nu ţin socoteală de dreptate...»
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«opil nu pune mâna pe persoane \ ci pe lucruri şi 
■curând învaţă prin experienţă să respecte pe cine-1 
întrece în vârstă şi ’n putere, dar lucrurile nu se 
apără singure. Cea dintâiu ideie pe care trebue să 
i-o dăm nu este ideia libertăţii, ci a proprietăţii 
şi, ca să poată înţelege această ideie, trebue să 
aibă ceva propriu al lui. Dacă-i vorbeşti de hai- 
nele lui, de mobile, de prcării. nii-i spui nimic, 
pentru că deşi se slujeşte de aceste lucruri, nu ştie 
încă de ce, nici cum a ajuns să le aibă. Să-i spui 
că le are pentru că i le-a dat, nu e mai bine, fi
indcă spre a da ceva trebue să aij.. este deci o 
proprietate mai veche, decât a lui şi tocmai prin
cipiul proprietăţii vrei şă i-1 explici; să lăsăm )a 
o parte că darul este o convenţiune şi. copilul nu 
poate şţî ce este o convenţiune2. Băgaţi de seamă, 
cititorilor, vă-rog, în acest exemplu şi ’n sute şi 
mii altele,^ cum, vârând în capul copiilor cuvinte

1 Aci autorul pune nota următoare: «Nu trebue să laşi nicio
dată ca copilul să se poarte cu oamenii maturi cum s’ar purtă cu 
inferiorii sau chiar cu egalii. Dacă îndrăsneştc să dea în cineva, 
fie in servitor, fie .şi într’un p-jîrlp| Innti mHamH ca să f se înapo
ieze loviturile în aşă fel ca să nu-i m,-ii vJp poftă altădată. Am 
văzut guvernante fără socoteală cari aţâţau pe copil, îl puneau să 
bată pe alţii, primiau, şi ele lovituri, râzând, fără să se gândească 
însă că hrănesc pornirile cele mai rele şi că acela care vrea să 
bată când e copil, va voi să ucidă când va fi mare’'.—Nota aceasta, 
deşi în formă se arată exagerată, cuprinde în fond foarte mult 
adevăr.

2 Aci autorul pune nota următoare: «De aceea cei mai mulţi 
copii vor să ia înapoi ceeace au dat şi plâng dacă sunt refuzaţi. 
Aceasta nu li se mai întâmplă când ştiu ce va să zică a .da, dar 
atunci nu mai dau aşă uş6r».
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cari n’a.u pentru ei niciun înţeles, socotim totuş că 
i-am instruit foarte bine.

84. Trebue deci să ne ducem la originea pi’O- 
prietăţii, căci de aici trebue să nască prima ideie 
despre ea. Copilul, trăind la ţară, a dobândit câteva 
noţiuni despre lucrările câmpeneşti, căci pentru 
aceasta trebue numai ochi şi vreme, şi le va avea. 
La orice vârstă, dai’ mai ales la vârsta lui, omul 
vrea să creeze, să imiteze, să producă, să dea semne 
de putere şi de activitate. E destul să vază odată 
cum se sapă o grădină, cum se seamănă, cum ci'esc 
legumele, cum se culeg roadele şi va voî şi el .să 
facă grădinărie.

85. Următor acestor principii, eu nu mă împo
trivesc înclinării lui, ci dimpotrivă, o înlesnesc, o 
înipărtăşesc şi eu, lucrez cu el, nu pentru plăcerea 
lui, ei pentru a mea, cel puţin aşâ crede dânsul. 
Mă fac lucrătorul lui şi, până să fie el în stare să 
se servească de braţele lui, muncesc în locu-i pă
mântul. El va face act de proprietate plantând bob 
şi de sigur că această proprietate e mai sfântă şi 
mai vrednică de respect decât stăpânirea pe care 
Nunes Balboa o punea, în numele Regelui Spaniei 
peste America meridională întingând stindardul său 
pe coastele Mării dela Sud l.

1 E vorba de un vestit călător spaniol Vaseo Ktinex de Hcdboa 
(1475 — 1517) eare, făcând parte dintr’o expediţiune spaniolă în 
nordul Americei de sud, a ajuns la istmul de Panama. De aci a 
plecat cu o mână de oameni dela golful Darien şi a dat de apele 
oeeanului Pacific. In ziua de 28 Septembrie 1513 intră în apă cu
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'86. Trebue să vii în fiecare zi să uzi bobul: 
cu mare bucurie îl vezi crescând. Eu îi măresc 
bucuria, zicându-i: «Este lucrul tău» şi, expli- 
cându-i atunci termenul de «lucrul tău>\ îl fac să 
înţeleagă că el a pus acolo vreme, muncă, silinţă, 
persoana sa în fine; că în acea bucată de pământ 
,este cevâ de sine însuş pe care-1 poate luâ înapoi 
dela oricine, cum poate să-şi tragă braţul dacă 
cineva l-ar apuca şi l-ar ţipeâ fără voia lui.

87. Intr’o zi vine grăbit, cu stropitoare în mână. 
Ce vedere! Ce durere! toate legumele sunt smulse, 
tot pământul este răscolit, nici nu se mai cunoaşte 
locul unde se aflau. «Vai! ce s’a făcut munca mea, 
lucrul meu, dulcele fruct ăl îngrijirilor şi al su
dorilor mele? Cine mi-a răpit bunul meu? Cine 
mi-a luat legumele?» Tânărul lui suflet este mişcat: 
a suferit trista amăi'ăciune produsă de sentimentul 
că i s’a făcut nedreptate; lacrămile-i curg gârlă; 
copilul deşnădăjduit umple văzduhul de ţipete şi 
de gemete. Luăm parte la durerea, la indignarea 
lui; întrebăm, ne informăm, facem cercetări. Tn fine 
descoperim că grădinarul este vinovatul, il chemăm

steagul Castiliei îii mână îl împlântă în nisip declarând că iâ in 
stăpânire pământul şi apa in numele regelui Castiliei. Tradueătornl 
german Sallwurk face şi aci o apropiere între Kousseau şi Locke 
amintind că Locke deduce dreptul de proprietate din îmbunătă
ţirile pe care omul le'aduce naturii prin munca sa.

1 Traducătorul Sallwurk notează aci următoarele: «Locke pro
pune un eiperient cu totul asemănător, pentru a face pe copii 
să înţeleagă noţiunea de al meu şi al tău; totuş acel exemplu se 
bazează pe doctrina că nu este bine a povăţui pe cineva, să-şi
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88. Dar socoteala, noastră se strică. Grădinarul,, 
aflând de ee ne plângem, începe el să se plângă 
mai tare:

— Cum, d-lor, d-voastră mi-aţi stricat munca 
mea? Semănasem‘acolo pepeni de Malta, a căror 
sămânţă mi se dase ca 0 comoară şi din cari nă- 
dăjduiam să vă ospătez când se vor fi copt. Când- 
colo, pentru, prăpăditul de.bob al d-voastră, ini-aţi 
stricat pepenii cari începuse să dea şi pe cari nu-i 
voiu ,putea înlocui niciodată. Mi-aţi făcut un neajuns 
care. nu se poate îndrepta şi v’aţi lipsit şi pe 
d-voastră. de plăcerea de a mânca nişte pepeni ne
întrecuţi.

Eu. — lartă-ne, dragă Robert. ■ Puseşi acolo' 
munca ta, silinţa ta. Văd bine că am făcut greşeala 
de a-ţi strica lucrul; dar vom aduce şi-ţi vom da 
alte serhinţe şi nu vom mai lucra pământul până 
nu vom şti că n’a pus mâpa altcineva înaintea 
noastră.

Robert. — Atuncea, d-lor, puteţi să- vă odihni ţi 
căci nu mai este pământ fără stăpân. Eu lucrez 
pământul pe care mi l-a lăsat tatăl meu, fiecare

aproprie bunul altuia, fiindcă sunt şi mai puternici cari pot să ne 
ia şi ce este, al nostru. In tot cazul Rousseau poate să se fi in
spirat dela Lockc>'. — Iată pasagiul din Locke (trad. Thurot 1821 
voi. I § 112 pag. 307): «Dacă se observă că copiii fac cu voinţă 
acte de iiijustiţie, atunci... tatăl sau preceptorul lor trebue să le 
ia ceva la care ţiu mult şi pe care copiii îl socotesc ca al lor sau* 
să puie pe cineva să-l ia; prin aceasta yor înţelege ce puţin folos 
au dacă iau în mod injust bunul altuia.. întrucât sunt în lume 
persoane mai tari decât ei».
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face asemenea şi tot pământul este astfel stăpânit 
de multă vreme.

Emil. — Domnule Ro.bert, se vede că se-pierde 
des sămânţa de pepeni...

^(tobert. — Iertaţi-mă, domriişorule, dar nu se 
•găsesc des domni,şori aşâ de nesocotiţi ca dv. Ni
meni nu se atinge de grădina vecinului; fiecare res
pectă munca altora pentru ca să fie sigură şi a sa.

Emil. — Dar eu n’am grădină.
Robert. — Ce-mi pasă? Dacă o strici pe a mea, 

n’am să te mai las să te plimbi printr’însa, căci, 
vezi, nu vreau să-mi pierz degeaba munca.

Eu. —- Nu s’ar puteâ să facem o învoeală cu 
Robert? Să ne dea, micului, meu prieten şi mie, 
un colţ din grădină ca să-l cultivăm şi să-i dăm 
în schimb jumătate din ce se va produce.

Robert.—Vi-1 dau fără condiţiune; dar să ştiţi 
că am să vă scot din rădăcină bobul, dacă-mi veţi 
mai atinge pepenii

811 Această încercare de a face pe copil să în
ţeleagă noţiunile primitive arată cum ideia pro
prietăţii se urcă în mod natural la dreptul ^celui 
ce a pus întâiu stăpânire prin muncă. E lucru 
lămurit, hotărât, simplu şi. totdeauna aproape de 
mintea copilului. De acî până la dreptul de pro- 
prietate şi până la chestia schimbului e numai un 
pas şi după el trebue să ne oprim numai .decât1.

1 Aci Salhcurk pune nota ce urmează: In privinţa schimbuJui se 
tratează în cartea III 180. Motivarea proprietăţii prin muncă per-
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90. Se înţelege eă explicaţinnea pe1 ea:re am ca- 
prins-o acî în două pagine de scris va fi,, fu praeticăT 
cliestiunea unui an întreg; căci, în ce priveşte- 
ideile morale, niciodată n’o . să înaintăm prea încetr 
niciodată nu putem zice ^ că ne-am aşezat eu prea 
mult temeiu. Tinerilor învăţători, gândiţi-vă la acest 
exemplu şi aduceţi-vă aminte că în orice lucrur 
lecţiile noastre trebue să fie mai mult în acţiune 
decât în discursuri, căci copiii uită lesne ce au-spus 
ei şi ce li s’a spus, dar nu ceeace au făcut şi ceeace 
li s’a făcut.

91. Asemenea învăţătură trebue să se dea ori 
mai de vreme ori mai târziu, după cum cere firea 
liniştită sau neastâmpărată a şcolarului; folosul 
acestei învăţături este netăgăduit. Dar, că şă nu las 
la o parte nimic important în lucrurile cele grele, 
să mai iau Un exemplu.

92. Ai un copil neastâmpărat,, care strică tot pe 
ce pune mâiia. Nu te supăra, ci caută să depărtezi 
de el ceeace ar putea să strice. Dacă strică lucrurile 
cu care se serveşte .el, nu te ,grăbî să-i dai altele, 
ci lasă-1 să le simtă lipsa. Dacă sparge geamurile 
din odaia lui, lasă să sufle vântul ziua, şi noaptea, 
fără să te îngrijeşti că va răci, căci e mai bine să 
aibă un guturaiu decât să fie nebun. Nn te plânge 
niciodată, de supărările ce-ţi pricinueşte, ci fă să le

sorială se vede la Locke. Pentru eunoaşteren raai precisă a ideilor 
lui Rousseau, se poate vedeă; «Originea inegalităţii printre oameni» 
II, 25.



199

simtă el mai întăiu. La urmă vei pune geamurile 
fără să zici nimic. Dacă le sparge iar, schimbă 
metoda. Spune-i hotărât, dar fără mânie: «Gea
murile sunt ale mele; eu arri îngrijit să le pun 
acolo şi vreau să le păstrez». Pe urmă îl vei în
chide la întunerec într’o odaie fără ferestre. Când 
va vedea acest lucru nou, va ţipa mai întâiu, va 
face gălăgie mare. Nimeni nu-1 va ascultă. îndată 
se va obosi şi va schimbă tonul: va plânge, va 
geme. Atunci un servitor se va duce acolo. Răs- 
vrătitul se va rugă să-i dea drumul. Făi’ă să arate 
că nu vrea să facă nimic, servitorul îi va răspunde: 

'«Am şi^eu geamuri pe cari vreau să le. păstrez-» 
şi va plecă. In fine, după ce copilul va fi rămas 

iacolo mai multe ceasuri, deajuns pentru ca să i se 
urască, îl va îndemnă cineva să-ţi propuie o în- 
voeală: să-i dai drumul şi el să nu mai spargă 
geamuri. Va fi foarte mulţumit de aceasta; te va 
rugă să vii să-l vezi; te vei duce; îţi va face pro
punerea; o vei primi îndată, zicându-i: «Foarte 
bine te-ai gândit; vom folosi amândoi. De. ce nu 
ţi-a venit mai de vreme această ideie bună?». 
Apoi, fără a-i cere nici o nouă afirmare ori făgă- 
diveală, îl vei îmbrăţisă eu dragoste, îl vei duce 
îndată în odaia lui, socotind această învoeală ca 
sfântă şi de neschimbat, ca şi cum a fi făcut ju
rământ. Ce ideie gândeşti că va aveă el, după 
această urmare, despre tăria cuvântului şi despre 
folosul ţinerii de cuvânt ? De sigur că aş greşi,
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dacă aş zice că e pe pământ un singur copil — 
care să nu fie dinainte stricat — care să reziste la 
această încercare şi să mai spargă vreodată, cu 
voinţă, un geam 1. Urmăriţi această înlănţuire. Micul 
răutăcios, când săpa o groapă ea să-şi semene bobul, 
nu se gândiâ că-şi pregătiâ o închisoare în care 
ştiinţa sa avea să-l închidă.

9.8. lată-ne în lumea morală, acum se deschide 
poarta către viţiu. Cu convenţiunile şi cu datoriile 
se nasc înşelăciunea şi minciuna. îndată ce faci 
ceeace nu trebue, vrei să ascunzi ceeace nu trebuia 
să faci. îndată ce un interes te face să dai o fă- 
gădueală, un interes mai mare te poate face să-ţi 
calci făgădueala. Vorba este să ţi-o calci, fără teamă 
de pedeapsă; iar mijlocul se găseşte numai decât:

1 Aeî autorul pune nota următoare: «Dacă cumva copilul nu 
va avea statornicită în mintea sa datoria de a se ţineă de cuvânt, 
simţul său lâuntric îi va impune în curând aceasta ca o lege a 
conştiinţei, care are să se desvolte îndată ce se vor dobândi cu
noştinţele dc cari arc nevoie. Această convingere nu omul, ci mâna 
Creatorului ne-o pune in suflot. înlăturând această lege a conven- 
ţiunii, nu mai e nimic cu temeiu în societatea omenească. Cine 
crede că n’are folos ţinându-şi făgădueala este ca şi cum n’ar fi 
promis nimic sau este ca la un joc de minge când ţi se dă înainte 
mai multe puncte şi poţi să te serveşti de ele în momentul în care 
îţi vine la socoteală. Acest principiu este de cea mai mare însem
nătate şi trebue să fie bine studiat, căci aici începe omul să fie în 
contradicţiiuiecu elînsuş». Traducătorul S'aUuurk lămureşte punctul 
din această notă unde e vorba de joc. Rousseau face aluzie la 
obiceiul răspândit pe vremea aceea în Franţa la jocul eu mingea 
de a se acordă de jucătorul cel mai tare celui mai slab un număr 
de 15 puncte. Cu toate aceste lămuriri, pasagiul lui Rousseau ră
mâne, în acest punct, puţin clar.
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te ascunzi şi minţi. Fiindcă n’am ştiut să prevenim 
viţiul, iată-ne nevoiţi al pedepsi. Iată cum mizeriile 
vieţii omului încep cu greşelile lui.

94. Am spus de ajuns, ca să se înţeleagă acest 
lucru: că nu trebue să pedepseşti niciodată pe copii

•pentru a-i pedepsi, ci pedeapsa să le vie ca urmare 
naturală a unei fapte rele săvârşite de ei1. Astfel 
nu veţi vorbi împotriva minciunii, nu-i veţi pedepsi 
anume pentru că au minţit, ci veţi căuta ca urmă
rile rele ale minciunii — de exemplu, a nu fi 
crezut când spui adevărul, a fi acuzat de o gre- 
şală pe care n’ai făcut-o, chiar când te aperi — 
toate şă se grămădească pe capul copiilor când au 
minţit. Dar să explicăm ce însemnează la copii a 
minţi.

95. Sunt două feluri de minciuni: de fapt — 
care priceşte trecutul; de drept — care priveşte 
viitorul. Cea dintâiu este când tăgăduim că am 
făcut un lucru şi în genere când vorbim, cu ştiinţă, 
în contra adevărului lucrurilor. Cealaltă este când 
făgăduim un lucru pe care avem de gând să nu-1 
îndeplinim, şi în genere când arătăm o intenţie 
contrară celeia pe care o avem în realitate. Aceste 
două minciuni pot câteodată să contopească într’una2; 
dar aci eu le privesc în ce au deosebit.

1 In chestia pedepselor sunt părţi ,cc se 'apropie de cele spuse de 
Locke. Se poate citi In trad. lui Goşbuc (Partea 1) § 13 şi urm.

2 Aci autorul pune nota următoare: «Cum ar fi, de exemplu, 
când un vinovat s’ar apără zicând că este ouest; minte şi în fapt 
şi în drept».—Rousseau numeşte ambele minciuni: mensonge de
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96. Acel care simte că are nevoie de ajutorul 
altora şi vede bunăvoinţă din partea lor, n’are nici 
un interes să-i înşele, ba dimpotrivă... are interes 
mare să le arate lucrurile cum sunt, ca nu cumva 
aceia să se înşele în paguba lui. Este deci clar că 
minciuna de fapt nu e naturală la copii; numai 
din pricină că-i silim a se supune simt ei nevoia 
de a minţi, pentrucă supunerea fiind supărătoare 
cauţi să te scapi de ea cât poţi mai mult şi pentru 
că interesul prezent de a înlătura pedeapsa sau 
cearta e mai puternic decât interesul depărtat de 
a spune adevărul. In educaţia naturnlă şi liberă' 
de ce te-ar minţi copilul? Ce are de ascuns? Nu-1 
cerţi, nu-1 pedepseşti niciodată, nu ceri nimic dela 
el. De ce nu ţi-ar spune tot . ce face cu naivitate, 
cum spune unui mic camarad? Mărturisirea nu e 
mai primejdioasă faţă de tine decât faţă de el.

,97. Minciuna de drept e şi mai puţin naturală, 
pentru că făgădueala de a face sau de a nu face 
ceva este un act convenţional care iese din starea

fait, mensonge de droit (după deosebirea juridică: de jure, de facto). 
O altă deosebire dintre neadevăr şi minciună, după distincţiile fă
cute de Aulus Gelius... între mmtiri şi mendneium diccrc şi care 
se găseşte la Montaigne («încercări-* I cap. IX): «Gramaticii fac 
o deosebire între a spune minciună şi a minţi. A spune o minciună 
este a spune un lucru neadevărat pe care-1 crezi adevărat; a minţi 
e a spune un lucru în contra conştiinţei tale». Mai departe arată 
relele minciunii: «A minţi este un viţiu blestemat. Legăturile dintre 
oameni se fac prin vorbă... Mi sq pare că uneori pedepsim pe copil 
prea sever pentru unele greşeli neînsemnate... Num.oi minciuna 
— şi încăpăţânarea — mi se pare că trebue combătută şi împiedicată 
de a se ivi şi de a progresă».
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de natură şi e în afară de libertate. Mai mult, 
toate îndatoririle ce-şi iau copiii sunt nule prin 
ele însele, căci vederea lor mărginită nu poate să 
treacă dincolo de prezent şi, îndatorindu-se, ei nu 
ştiu ce fac. D’abiâ poţi să zici că copilul minte 
când făgădueşte; căci el cugetând a scăpa dintr’o 
încurcătură în momentul prezent, orice mijloc care 
n’are un efect prezent îi este egal. Promiţând ceva 
pentru viitor, el nu promite nimic şi imaginaţia sa 
încă adormită, nu-1 poate face să trăiască în acelaş 
timp în două momente diferite. Dacă ar fi nevoie 
să scape azi de bătaie sau ar vi’ea să dobândească 
un pachet cu cofeturi şi aceasta s’ar putea întâmplă 
prin făgăduiala că va sări mâine pe fereastră, ar 
făgădui numaidecât. Iată de ce legile nu se pot 
aplică la făgăduelile copiilor şi când părinţii şi în
văţătorii'mai severi cer ca ei. să se ţie de ele, a- 
ceasta pliveşte numai, acele lucruri pe cari copilul 
trebue să le facă chiar dacă n’ar fi promis.

98. Prin urmare, copilul neştiind ce face când 
făgădueşte să facă ceva, nu putem zice că el a 
minţit în momentul când a. dat făgădueala. E cu 
totul altceva când nu se ţine de cuvânt, căci este 
tot un fel de minciună cai'e priveşte trecutul. El 
îşi aduce bine aminte că a făgăduit, dar nu-şi dă 
bine seama să se ţie de fă^idueală. Nefiind în 
stare să citească în viitor, el nu poate prevedeâ 
urmărire faptelor, şi când îşi calcă făgădueala, el 
nu face nimic în contra raţiunii vârstei sale.
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99. De acî urmează că minciunile copiilor sunt 
toate opera învăţătorilor şi că. voind cineva să-i 
înveţe a spune adevărul, îi învaţă 'în realitate a 
minţi. Grăbindu-ne să-i punem la regulă, să-i con
ducem, Să-i instruim, nu găsim liiciodată destule 
mijloace ca să izbutim; Vrem să le dominăm spi
ritul prin maxime fără temeiu şi prin regule fără 
raţiune şi vrem mai bine să ştie lecţiile şi să 
minţă decât să fie ignoranţi şi să spiie adevărul1.

100. Eu care dau elevilor mei numai lecţii de 
practică şi care vreau mai bine să fie buni decâit 
învăţaţi, eu nu le zic să spună adevărul, căci mă 
tem să nu-1 falşifie, şi' nu le cer să dea nici o fă- 
găxlueală pe care s’ar vedea îndemnaţi să nu o 
ţină. Dacă în lipsa mea se petrece ceva rău şi nu 
ştiu cine, e de vină, mă feresc să' acuz pe Emil 
sau să-i zic: «Tu ai făcut?»2, căci cu aceasta n’aş 
face altceva decât să-l învăţ să tăgăduească. Dacă 
firea lui m’ar sili să stabilesc oarecare înţelegere 
cu dânsul, aş chibzuî aşa ca propunerea să \nnă

1 Şi Locke se plânge cit educaţiunea uzitată a copiilor pune ger- 
Tuenele pentru multe viţii, şi dă exemple. In § 38 (Observaţii a- 
aiipra educaţiei trad. Thurot'1821 pag. 75) zice: «Nu există nici 
un viciu, al cărui gust să nu fi fost inspirat copiilor sau de către 
părinţi, sau de către doică». Se poate citi în trad. Coşbuc în special 
§ 25 (Partea I-a).

2 Aci aulornl pune nota următoare: «Această întrebare c foarte 
nepotrivită mai ales când copilul e vinovat, Dacă crede că-i ştii 
vina, atunci vede în întrebarea aceasta o cursă pe care i-o întinzi 
şi tc va iubi mai puţin. Dacă crede că nu ştii, atunci îşi va zice; 
de ce să mărturisesc ? Iată cum, dintr’o întrebare nesocotită, îi 
vine pentru .prima dată ispita de a minţi».
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dela dânsul nu dela mine; ca el, daca s’ar învoi, 
să aibă totdeauna un interes pi'ezent şi bine simţit 
pentru ca să se . ţină de'“vorbă; iar dacă vreodată 
nu s’ar ţineâ această minciună să-i aducă neplăceri 
care să-i arate că vin din ordinea naturală a lu
crurilor, iar nu din răzbunarea dascălului său. Dar 
fără să am nevoie să ajung la mijloace aşa de 
crude, sunt aproape sigur că Emil va aflâ foarte 
târziu ce va să zică a minţi şi că atunci va fi foarte 
mirat şi nu va înţelege la ce e bună minciuna. E 
lămurit că eu cât îl fac să atârne mai puţin de 
voinţa sau de judecata altora, cu atât împiedec în 
el orice interes de a minţi.

101. Când nu ai grabă să dai învăţătură, nu ai 
:grabă nici să ceri dela copil, şi poţi să-ţi potriveşti 
vremea ca să ceri mimai când trebue. Atunci co
pilul se formează, prin faptul că nu se strică l. Dar 
când un* preceptor zăpăcit, neştiind cum. să se 
poarte cu copilul, îl sileşte în tot minutul să fă- 
găd.Liească ba una ba alta, fără deosebire, fără ale
gere, fără măsură, atunci copilul, obosit, încărcat 
de toate' aceste făgădueli, le nesocoteşte, le uită, le 
di.spreţueşte însfârşit şi începe să 'le socotească drept 
nişte formule goale până când ajunge a fi 'la el 
un joc să le spună şi să le calce. Voeşti să fie

1 «8e strică» traducere franc, «se gâte» (germ. verdorben) adică 
nu i se dă o învăţătură rea. In teoria lui Rousseau copilul produs 
numai al naturii, e bun, deci el rămâne bun, întrucât nu-i dai 
nici o învăţătură, altfei se strică.



206

în adevăr statornic în cuvântul dat ? Cere-i această 
cu mare băgare de seamă.

102. Amănuntele în cari am intrat cu privire 
la minciună se potrivesc în multe puncte şi ca 
alte îndatoriri pe cari le impunem copilului în aşâ 
fel încât el le urăşte, ba nici nu le poate îndeplini. 
Ni se pare că-i predicăm virtutea şi-l facem să 
iubească viţiile : împiedicându-1 să le dobândească,, 
noi singuri le sădim într’însul. Vrând să-l facem 
pios, îl ducem să se plictisească la biserică; si- 
lindu-l necontenit să mofmăe rugăciuni, îl facem 
şă se gândească la fericirea de a nu, se mai rugâ 
lui Dumnezeu. Ca să-I facem să aibă milă, îl punem 
pe ol să dea de pomană par’că ne-ar fi ruşine să 
facem noi singuri aceasta. Nu se cuvine să dea 
copilul, ci învăţătorul: oricât ţi-ar fi de drag e- 
levul, să nu-1 laşi să aibă el cinstea aceasta; tre- 
bue să înţeleagă că la vârsta sa încă nu e vrednic 
de ea. Pomana este fapta unui om care înţelege 
valoarea lucrului dat şi 'nevoia aproapelui său. Co
pilul, necunoscând nimic din, acestea, n’are nici un 
merit: nu dă de milă, nu face binefacere; ba e 
chiar ruşinat, după exemplul pe care i l-ai dat, şi 
crede că numai copiii trebue să dea de pomană,, 
iar oamenii mari nu1.

1 Scriitoarea franceză d-na Guizot, în epistolele sale asupra edu
caţiei, zice despre acest pasagiu: «Forţa omului nu are chip să 
măsoare slăbiciunea copilului şi, căutând să-l ia după dânsul, rupe 
firul de care se ţine copilul. Rousseau. care are principiul să te 
faci mic cu copiii, alunecă necontenit, dându-le o consecuenţă a
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103. Observaţi că punem copilul să dea_ numai 
lucruri a căror valoare n’o cun'oaşte, monete pe cari 
le are în buzunar anume pentru acest scop. Un 
copil ar da mai curând o sută de napoleoni decât 
.0 prăjitură. Ia puneţi pe acest mic risipitor să dea 
vreun obiect care-i e scump, jucării, cofeturi, pră
jituri, şi vom vedea îndată dacă 1-aţi făcut cu a- 
devărat darnic.

104. Ba mai e încă un obiceiu: să înapoiezi co
pilului ceeace a dat ; cu aceasta îl înveţi să dea 
de pomană ceeace ştie bine că i se va întoarce. 
N’am văzut ia copii decât aceste două soiuri de 
dărnicie: ori dau ceeace nu le trebuie ori dau ceeace 
sunt' siguri că vor primi înapoi. Faceţi aşâ, zice 
Locke, ca să se convingă copilul prin experienţă că. 
cu cât eşti mai darnic, cu atât foloseşti mai mult1. 
Aceasta fnsemnează să.-l faci numai în aparenţă 
darnic, iar în realitate să-l faci avar. El mai zice 
că prin aceasta copilul va Căpătă deprinderea dăr
niciei. Da; dar a unei dărnicii de cămătar, care dă 
un ou ca să ia în schimb un bou. Iar când va fi 
vorba să dea cu adevărat, atunci deprinderea se 
duce: dacă nu-i mai dai înapoi, nici el nu mai dă.

gândirii lor şi o urmare foarte logică a ideilor, care nu se potri
veşte cu slăbiciunea organelor lor». (Scrisoarea IV din «Educaţia 
domestică sau scrisori asupra educaţiei». Paris 1826; 2 yol.)

1 Locke in Observaţiile sale asupra educaţiei (Trad. Thurot 1821 
§ 112 pag. 301) zice: «Faceţi ca copiii să se convingă prin expe
rienţă că col mai darnic este cel mai folosit, fără a mai pune la 
socoteală stima şi laudele ce-i vor atrage asemenea purtare».
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de a se aşeza totdeauna afară din sine. Dacă iz- 
ijutesc în întreprinderea mea, Emil nu va avea, de 
sigur, asemenea dorinţă. Trebiie deci să n(3 lipsim 
de binele aparent, pe care imitaţia poate să-l producă.

108. Gândiţi-vă bine la toate regulele educa- 
ţiunii voastre şi le veţi găsi pe toate fără înţeles, 
mai ales în privinţa virtuţilor şi a deprinderilor. 
Singura lecţiune de morală potrivită pentru' copil 
şi cea mai importantă pentru orice vârstă este: să 
nu faci rău nimănui. Chiar cerinţa cealaltă de a 
face bine, dacă nu este subordonată acesteia, e pri
mejdioasă, falşă, contradictorie. Cine nu face bine 
cuiva? Toată lumea, cel rău ca şi ceilalţi; acesta 
face un fericit pe socoteala a o sută de nenorociţi. 
De acî vin toate nenorocirile noastre. Cele mai 
sublime virtuţi sunt negative; de aceea sunt şi cele 
mai greu de înţeles, pentrucă nu le poţi arăta şi 
sunt mai presus de plăcerea, atât de scumpă omului, 
de a vedea că poate mulţumi pe cineva. Cât de 
mare bine face semenilor săi acela, dacă o fi vre
unul, care să nu le facă niciodată rău! Pentru aceasta 
însă se cere un mare curaj sufletesc şi o mare 
tăi'ie de caracter. Nu discutând asupra acestei ma
xime, ci. numai silindu-te să o pui în practică, 
înţelegi cât e de greu şi cât de mare lucru este 
să izbuteşti l.

1 Aci autorul puoe o notă liiggă : «Principiul să nu faci rău 
altuia atrage după sine o micşorare a legăturilor cu societatea 
omenească, fiindcă, in stare socială, binele unuia aduce în mod 
necesar răul 'altuia. Acest raport este în firea lucrurilor şi nimic
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109. Iată câteva slabe recojnandaţiuni despre- 
precauţiunile pe cari aş vrea să le observe cel care- 
dă copiilor învăţăturile pe cari nu le putem înlă
tură fără a-i expune să-şi facă rău lor înşile sau 
celorlalţi şi mai ales să prinză obiceiuri rele, de 
cari mai târziu cu greu i-am desbără. Să fim însă 
siguri că trebuinţa aceasta se .va prezentă foarte 
rar pentru copiii crescuţi cum-se cuvine, fiindcă 
nu e cu putinţă să devie ei nesupuşi, răi, minci
noşi, lacomi, dacă nu le aruncă nimeni în suflet 
viţiile cari îi tac să fie astfel. De aceea ceeace. 
spun aicea se potriveşte mai mult pentru excep- 
ţiuni, dar aceste excepţiuni sunt cu atât mai dese- 
cu cât copiii au prilej să treacă dincolo de con
diţia lor şi să ia viţiile oamenilor. Cei crescuţi în 
mijlocul lumii au nevoie de învăţăminte mai tim
purii decât cei crescuţi departe de lume. Această 
educaţiune singuratică este mai bună, măcar pentru 
aceasta: că lasă copilului vreme să se coacă.

110. Mai sunt altfel de excepţiuni: aceia cari,.

nu poate să-l schimbe. De aci se poate vedeîi care este mai bun : 
omul social sau omul singuratic. Un autor.- ilustru (Diderot. în 
<^F‘hd natural») zice că numai cel rău stă singur; eu zic că nu
mai cel buu stă singur. Dacă propoziţiunea mea se pare mai puţin 
serioasă, e însă mai adevărată şi mai temeinică decât cealaltă.. 
Dacă cel rău ar fi singur, ce rău ar face 7 Numai fiind în socie
tate poate unelti împotriva celorlalţi. Dacă aţi voi să întoarceţi 
acest argument şi pentru omul bun, aş răspunde prin paragraful 
la care se raportă această notă».

Sallwurk zice că în unele pasagii din piesa lui Diderot «Fiul 
Natural», Eousseau vede o aluziune răutăcioasă la sine şi la viaţa 
sa singuratică în «pustnicia» dela d-na d’Epinay.



■;printr’o fericită, fire, se găsesc ridfcaţi peste vârsta 
lor. Precum sunt oameni cari rămân totdeauna în 
-copilărie, tot asemenea sunt alţii cari n’o cunosc 
şi sunt oameni formaţi a,proape dela naştere. Răul 
este că. aceste excepţiuni sunt foarte rare şi foarte 
greu de cunoscut. JFiecare mamă, închipuindu-şi că 
"Copilul ei poate să fie o minune, crede că el este 
de felul acesta. Ba. ele obişnuesc să ia drept semne 
extraordinare tocmai pe acelea cari arată mersul 
obişnuit; vioiciunea, glumele, zburdălnicia, naivitatea 
glumeaţă, semne caracteristice ale vârstei şi cari 
arată foarte bine că copilul este un copil. Ce e de 
mirare dacă unul de aceştia, obişnuit să vorbească 
mult, având voie să spună orice şi nefiind împie
dicat de respect sau de bună cuviinţă, spune din 
întâmplare un lucru foarte bine potrivit? Ar fi de 
mirare clacă nu s’ar întâmplă aşâ, cum ar fi de 
:mirare dacă un astrolog !, cu miile lui de minciuni 
n’ar izbuti niciodată să ghicească adevărul. Henric 
al IV-lea 2 zicea despre astrologi: vor minţi atât 
de mult în cât vor aj»«ge să spună adevărul. Cine 
vr^ şiLai b ă^ câte va trăsături de spirit n’are decât 
şă spuie multe prostii. Ţie-i Dumnezeu pe oamenii

1 Asti'olngia este meşteşugul de a ghici viitorul după observarea 
stelelor şi a fenomenelor cereşti. Din eea mai îndepărtată antichi
tate se găsesc astrologi la toate popoarele, în timpurile moderne i 
s’a opus astronoi/iia, care este ştiinţa astrclor şi a mişcărilor lor.

■ Hcnric IV, regele Franţei dela 1589 până la 1610. Se zice că 
la naşterea fiului său Ludovic (care avea să domnească sub nu
mele de Ludovic XIII) a cerut să se citească în stele viitorul co-' 
pilului său. ~
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de salon, cai’i nu merită prin altceva sărbătorirea' 
de care se bucură !

111. Din gura copiilor pot să iasă cugetările- 
cele mai strălucite, cum pot, să aibă în mână dia
mantele cele mai preţioase fără ca prin aceasta cu
getările sau diamantele să le aparţină. La vârsta 
lor nu poate să existe proprietatea a(]evăriilui_ în 
niciun înţeles. Pentru copil vorbele acestea nu sunt 
ce sunt pentru noi, căci el nu le leagă cu aceleaşi 
idei. Ideile, pe cât le are, n’au în capul lui nici 
urmare nici legătură; gândirea lui nu are nimic 
hotărât, nimic sigur. Observaţi bine pe cel pe care-1 
socotiţi minunat: câteodată veţi găsi la el o pu
tere deosebită de acţiune, o claritate de, spirit ui
mitoare; mai adesea însă vi se va înfăţişa slab, fără 
putere şi par’că învălit în ceaţă. Aci îţi ia înainte;, 
aci rămâne nemişcat. Acum îţi vine să zici: «e un 
geniu»; acum: «e un prost». Dacă ai zicer te-ai 
înşela în amândouă cazurile, căci el este un copil ;. 
e un puiu de vultur, care într’o clipă se înalţă în 
aer şi în clipa următoartr-cade iar in ~cuibL.

112. Poartă-te deci'etr el după vârsta lui, cu 
toate aparenţele; fereşte-te să nu-i sleeşti puterile

'j 1 Finelo7i, Educaţia fetelor, Paris 1681, Cap. III § 12, zice cam 
acela? lucru; «... Copiii, ne?tiind incă să cugete şi să facă ceva 
prin ei înşişi, observă tot şi vorbesc puţin, tiaeă nu i-aii întăţat 
să vorbească mult. De aceea trebue să ne ferim, căci făcând haz 
pe copii, îi stricăm. Se deprind să spună tot ce le trece prin minte 
şi să vorbească despre lucruri la cari nu se pricep. Din această 
pricină le rămâne pentru restul vieţii deprinderea de a face judecăţj 
pripite şi a spune lucruri despre cari nu au idei clare».
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voind să le exereitezi prea mult. Dacă tânăra lui 
minte se încălzeşte, dacă vezi că începe să fiarbă, 
las-o să fiarbă îri voie, dar n’o aţâţâ, ca să nu se 
risipească; iar când primele isprăvi au ieşit la 
lumină, ţine, opreşte pe celelalte până când vine 
vârsta ca ele să se prefacă în căldură dătătoare de 
viaţă şi în adevărate forţe. Altfel, vă pierdeţi timpul 
şi munca şi stricaţi singuri ce a-ţi făcut : după ce 
v’aţi îmbătat fără socoteală de, aburii aceştia cari 
se aprind lesne, veţi rămânea cu o drojdie fără 

mici o tărie.
113. Din copii zăpăciţi ies oameni de rând: cred 

■ că este observaţia cea mai obştească şi cea mai 
sigură. E lucru nespus de greu să deosebeşti în 
copil prostia adevărată de cea aparentă şi înşelă
toare care anunţă spiritele puternice. Ţi se pare 
deocamdată ciudat ca extremele să aibă semne ase
mănătoare; dar aşâ trebue să fie, căci într’o vârstă 
în cai'e omul n’are nici o ideie propriu zisă, deo
sebirea între copilul genial şi cel prost este că 
acesta din urmă primeşte idei false, pe când cel 
dintâiu, văzându-le că sunt false, nu primeşte 
nk‘i una; seamănă deci amândoi într’aceea că unul 
nu e capabil de nimic pe când celuilalt nn-i vine 
nimic la socoteală. Putinţa de a-i deosebi ţine de 
întâmplare, care poate să dea celui din iirmă vreo 
ideie potrivită pentru el, pe când cel dintâiu e 
totdeauna şi pretutindeni acelaş. Cato cel june1,

1 La Romani au trăit doi bărbaţi însemnaţi cu numeie de Cato: 
unul, zis cel bătrân sau Censorul, a murit la 142 înainte de
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cât era copil, era socotit de toţi ai casei drep' 
imbecil. Erâ tăcut şi încăpăţânat: această judecată; 
se putea face asupră-i1. Un chiul său nu l-a cu
noscut decât în anticamera lui Sylla2. Dacă n’ar 
fi intrat în această anticameră, poate că ar fi fost 
socotit imbecil până în vârsta matură; dacă Cezar 
n’ar fi trăit, poate că totdeauna am fi conside
rat vizionar pe acelaş Câto, care a înţeles geniul;

Hristos : altul, zia din Utica (fiindcă în acest oraş s’a omorât), a 
trăit între anii 95 şi 46 înainte de Hristos. Aci este vorba de cel 
din urmă.

1 Amănuntele acestea sunt luate din Phitarch (Viaţa lui Cato din 
Utica). Se vede des în scrierea prezentă a lui Eousseau aluziuni 
sau reproduceri din Plutarch. Eăspândit în Franţa prin traducerile- 
lui Amyot (care publică traducerea Vieţelor paralele între 1559—15651, 
el rămase în curs de peste două veacuri o lectură favorită pentru 
tinerime. Eousseau scrie (în «Visările uruia care se preumblă singur;») 
că Plutarch i-a fost prima lectură e copilăriei şi-i va fi cea din urmă. 
Iată propriile cuvinte ale lui Plutarch despre Cato: «Se zice că cbn 
«copilărie ^ . nu se miră şi nu se arată mişcat de nimic... Eră greu 
«să-l impresionezi atât cât să-l faci să rază şi foarte rar se vedeă 
«un zâmbet pe faţă-i... Când a început să înveţe, se arătă greoiii, 
«pricepeă greu şi după multă vreme, dar ceeace înţelesese odată îl 
«păstră foarte bine». (După trad. franceză a lui Dacier, Amsterdam 
«1724 voi. VI)».

a ac ştie că Sylla, după ce a învins pe adversarii săi, a pedepsit 
pe toţi aceia pe cari îi credeă că a avut legături cu ei. El a făcut 
vestitele liste de proscripţiune, iar căsa sa devenise un adevărat loc 
de supliciu. Plutarch ne spune că Sylla fiind foarte prieten cu 
tatăl lui Cato, acesta mergeă la el des, Aveă 14 ani. Acolo vedeă 
oameni pedepsiţi, torturaţi şi ucişi. «Văzând capetele celor mai 
ilustre personaje din Eoma, întrebă pe preceptorul său : de ce nu 
se găseşte cineva ca să omoare pe acest om ■? Pentrucă, îi răspunse 
acesta, de şi-l urăsc toţi, mai mulţi, se tem de cl.—Atunci, replică 
copilul, de ce nu mi-aţi dat mie o sabie pentrucă, omorând pe 
acest monstru, să scap patria de el ? .. »
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funest al acestuia şi a prevăzut cu mult înainte 
toate proiectele lui. Acei cari judecă repede pe 
copii sunt expuşi să se înşele lesne. Sunt câteodată 
mai copii decât copiii. Am văzut un orh (abatele de 
Condîllâc), care mi-a făcut cinstea de a-mi fi prieten, 
socotit de familie şi de amici, chiar când erâ de 

■o vârstă oarecare, drept un spirit mărginit: această 
minte distinsă se forma în tăicere1. Deodată s’a 
arătat filozof şi nu mă îndoesc că posteritatea îi 
va da un loc de deosebită cinste printre cugetă- 
•forii şi metafizicii secolului său. 
y 114. Respectaţi copilăria şi nu vă grăbiţi s’o 
judecaţi nici în bine nici în rău. Lăsaţi excepţiile 
să se arate, să-şi dea dovezile, să se statornicească 
şi apoi veţi întrebuinţa pentru ele metode particulare. 
Lăsaţi natura să lucreze multă vreme până să vă 
apucaţi să lucraţi voi, ca nu cumva' să-i stricaţi 
•opeia. Veţi zice că timpul e preţios şi nu trebue 
să-l pierdem 2. Nu vedeţi că pierdeţi mai mult timp 
întrebuinţându-1 în rău,decât nefăcând nimic? fiindcă 
un copil învăţat rău e mai departe de înţelepciune 
decât unul care n’a fost învăţat de loc. Vă speriaţi 
văzând că-şi trece primii săi ani fără să facă nimic.

1 Ab.atele de Condillac (1715—1780), filozof şi pedagog francez'. 
A fost preceptorul unui principe şi pentru educaţia lui a lucrat un 
curs de studii în 16 volume. Cărţile cele mai vestite ale lui suut: 
«încercare asupra originei cunoştinţelor omului» şi «Tratat despre 
sensaţinni». Teoria lui filozofică se poate reduce la principiul că 
toate ideile siuit sensaţiuni transformate.

3 Acest pasagiu trebue pus in legătură cu § 66 în care vorbeşte 
des|jrc educaţia negativă.
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‘Curii! nu e nimie să fii fericit? Nu e nimic, că sare, 
se joacă, aleargă toată ziua? Va fi destul de ocupat 
:în viaţă! Platon1, în «Republica» sa, pe care o 
socotim foarte severă, creşte pe copii 'numai în 
sărbători, jocuri, cântece, pierdere de vreme: se pare 

a făcut tot ce trebuia învăţâridu-i să se bucure. 
Iar Seneca, vorbind despre vechea tinerime romană 
zice r «Erâ totdeauna în picioare, nu se dedeau 
lecţiuni pe cari trebuiâ să le înveţe stând jos»2. 
Erâ ea oare de mai puţină valoare, ajungând, la 
vârsta matură? De aceea să nu vă fie frică de aşa 
zisa lenevie a copiilor. Ce-aţi zice de un om care, 
pentru a se folosi- de întreaga sa viaţă, n’ar vrea 
să mai.doarmă? Aţi zice că e nebun; că nu se 
foloseşte de timp, ci-1 prăpădeşte; ca să scape de 
somn, se duce la moarte. Cugetaţi că e acelaş lucru 
în ce spun eu, de vreme ce copilăria e somnul 
raţiunii.

Aparenta uşurinţă de a învăţa este pricina pier-

1 ^Filozoful grec, care a trăit in sec. V înainte de Hristos, au
torul vestitului sistem de educaţie prin care subordonează pe indi
vizi cu totul statului. Acest sistem se cuprinde în scrierile sale; 
Republica şi Legile. Salhviirk observă că Rousseau a luat obser
vaţia din Montaigna («încercări» I, 25), iar pasagiul în care vorbeşte 
Platon despre jocuri este în cartea despre Legi I, 12.

3 Cuvintele acestea se găsesc în Epistola 88 a iui Seneca. Acelaş 
lucru în Montaigne (cartea II cap. 21). In cartea I cap. 25 zice: 
«E de mirare câtă grije pune Platon în Legile sale pentru veselia 
şi petrecerea tinerimii din statul său; se opreşte mult la întrecerile 
lor. Ia jocuri, la cântece, la danţuri, la sărituri... Are o mie de 
reguţe pentru exerciţiile fizice, pe când. la chestia învăţăturii se 
opreşte puţin».

m Bucurrm I 
bl^ilOTFn .■ I
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clerii copiilor. Tocmai această uşurinţă de a învăţa e 
dovada că mi învaţă nimic. Creerul lor întins şi 
lucios e ca o oglindă în care vedem obiectele ce le 
punem dinaintea ei; dar nu pătrunde nimic înăuntru 
şi nu rămâne nimic. Copilul reţine cuvintele, iar 
ideile "se reflectă; cei cari-1 ascultă le înţeleg, numai 
el nu le înţelege.

116. De.şî memoria şi raţionamentul sunt două 
facultăţi cu totul deosebite, totuş nu se desvoltă cu 
adevărat decât împreună. înainte de vârsta ra
ţiunii 1 copilul nu primeşte idei, ci imagini; între 
unele şi altele e deosebirea aceasta: imaginile si^pt, 
ca nişte tablouri ale obiectelor sensibile fără legătură 
unele cu altele, iar ideile sunt noţiuni ale obiectelor 
şi sunt formate prin raporturi. O imagine poate să 
fie singură când spiritul şi-o înfăţişează; dar oi’ice 
ideie presupune altele. Ca să ai o imagine, trebue 
numai să vezi; ca să ai o ideie tr(Rbiie să compa,ri. 
Sensaţiunile noastre sunt curat pasive, pe când per- 
cepţiunile se nasc dintr’un principiu activ care ju
decă. Aceasta se va demonstra mai departe 2.

117. Zic deci că copiii, nefiind în.stare să ju-

1 Rousseau nu precizează aci ce înţelege prin «vârsta raţiunii». 
S’ar părea că el o aşează dela 12 aiii înainte. In privinţa aceasta 
])ărerile sunt foarte împărţite. In genere, astăzi se admite vârsta 
de 7 ani, care e şi vârsta de admitere în şcoală sau vârsta dela 
care se începe aplicarea obligativităţii şcolare în cele mai multe 
state europene.

2 Adică în cartea III § 166 şi urm., unde toată psihologia lui 
Rousseau este arătată pe scurt. Teoria lui Rousseau asupra cunoş- 
tinţii, observă Salhviirk, se bazează pe l.ockc.
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<lece, nu pot să aibă adevărata memorie. Ei reţin 
sunete, chipuri, sensaţii, mai rar idei, şi mai rar 
legături între idei. Dacă-mi veţi obiectă că ei în
vaţă oarecari elemente de geometrie, socotiţi că veţi 

veâ o dovadă în contra mea. Tocmai dimpotrivă, 
veţi avea dovadă pentru mine: aceasta arată că ei 
nu ştiu să raţioneze singuri şi nici măcar să reţie 
raţionamentele altora. Urmăriţi pe aceşti mici geo
metri în învăţătura lor şi veţi vedea, că au reţinut 
numai impresia exactă a figurii şi termenii de- 
monstrăţiunii. îndată ce veţi face o întrebare nouă, 
nu vor ştî să răspunză. îndată ce veţi întoarce 
figura, nu vor mai înţelege. Toată ştiinţa lor este 
în sensaţie; nimic n’a ajuns la inteligenţă. Chiar 
memoria lor nu e mai desvoltată decât celelalte 
facultăţi, căci mai totdeauna trebue să înveţe din 
nou, când se măresc, ideile ale căror cuvinte le-au 
învăţat in copilărie.

118. Cu toate acestea, departe de mine gândul 
că copiii n’au nici un fel de raţionament1; din

. 1 Aci autorul puue o lungă notă.: «Scriind, am băgat prea des 
•de seamă, că într’o lucrare lungă e greu să dai unui cuvânt tot- 
-deaiina acelaş înţeles. Nu exista o limbă aşă de bogată în cât să 
ne dea toţi termenii şi toate întorsăturile de fraze decari pot avea 
nevoie ideile noastre. Metoda de a defini toţi termenii şi de a 
pune mereu definiţia în locul definitului e frumoasă, dar nu se 
poate pune în practică. Definiţiile ar putea să fie bune, dacă n’am 
întrebuinţa cuvinte ca să, le facem. Ne învârtim deci intr’un cere 
din care nu putem ieşi. Cred totuş că poate să fie cineva clar, 
în săraca limbă a noastră (cea franceză) nu dând totdeăr.na acelaş 
înţeles unui cuvânt, ci făcând ca decâteori întrebuinţăm un cuvânt 
într’o accepţiune oarecare această accepţiune să fie Îndeajuns de-
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potrivii văd că raţionează' foarte bine în chestiile 
pe cari le ciiposc şi cari se raportă: la interesul 
lor prezent, şi sensibil. Noi însă ne înşelăm tocmai 
asupra cunoştinţelor lor, atribuindu-le cunoştinţe 
pe cari nu le au şi_silindu-i să raţioneze asupra 
lucrurilor pe cari np Ie pot înţelege. Ne mai în
şelăm încă, voind să-i facem atenţi la nişte consi-' 
deraţii cari nu-i privesc' de fel ; interesul lor. viitor, 
fericirea de care se vor bucură când vor fi oameni, 
stima pe care o vor avea ceilalţi pentru dânşii când 
vor fi mari. Asemenea cuvântări, când se adresează 
unor fiinţe cari tocmai de prevedere sunt lipsite- 
nu pot să aibă nici un înţeles; şi toate studiile cu 
cari îi chinuim pe aceşti bieţi nenorociţi urmăresc 
asemenea obiecte cu totul străine spiritului lor. 
Judecaţi ce atenţiune pot să le dea!1

119. Pedagogii cari, ne arată cu mare fală îmră- 
ţăturile pe cari le dau elevilor lor, sunt plătiţi ca

terminată prin ideile la cari se raportă şi fiecare perioadă în care 
se găseşte cuvântul să-i serve oarecum de definiţie. Câteodată am. 
zis că copiii nu sunt, capabili de raţionament, altădată i-am pus 
să raţioneze cu destulă fineţe. Nu cred că prin aceasta mă con
trazic în idei. dar admit că mă contrazic câteodată în expresiuni..

1 Acest pasagiu paie îndreptat contra lui Locke, care prezintă 
lucrurile într’un mod tocmai contrariu. Iată ce zice acesta în scrie
rea «Idei asupra oducaţiunii» (in traJucerea făcută de G. Coşbuc 
şi publicată de Casa Şcoalelor. Partea I § 6;i;: «Cu cât îl vei trată 
mai de vreme ca bărb.at, cu atâta va începe în adevăr să şi fie 
bărbat; şi dacă din când în când vei stă cu cl vorbind cestinni 
serioase, vei ridică pe neobservate mintea lui deasupra tuturor 
obişnuitelor distracţiuni ale tinereţe! şi a acelor ociipaţiuni fără de
niei o valoare cu cari de obiceiu îşi pierd tinerii timpul».
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să vorbească astfel, dar se vede, chiar din purtarea 
lor, că cugetă ca şi mine. Ce-i învaţă ei, la urma 
urmelor? Vorbe, iarăşi vorbe şi tot vorbe. Printre 
diferitele ştiinţe cu cari se laudă, se feresc să aleagă 
pe cele cari ăr fi în adevăr folositoare copiilor, 
fiindcă acestea ar fi ştiinţe ale lucrurilor şi n’ar 
reuşi cu ele; dimpotrivă aleg pe acelea pe cari ţi 
se pare că le ştii când ştii vorbele: heraldica \ geo
grafia, hronologia2, limbile, ş. a., studii străine de 
Om şi mai ales de copil, aşâ de străine încât te 
miri dacă o singură dată în viaţă va aveâ nevoie 
de ele3.

120. Vă veţi miră că socotesc studiul limbilor 
Între cele lipsite de folos: dar să vă aduceţi aminte 
că vorbesc numai de studiile din copilărie şi nu 
cred că, afară de cazuri excepţionale, să fi putut 
vreun copil până la 12 sau 15 ani să înveţe în 
mod serios două limbi.

121. Admit că, dacă studiul limbilor ar fi numai 
studiul cuvintelor, adică al figurilor şi al sunetelor 
cari exprimă aceste figuri, ar puteâ să fie potrivit

1 Heraldica este ştiieţa blaxoanelor, a armdriilor sau mărcilor 
diferitelor familii nobile.

1 Hronologia este ştiinţa datelor istorice. Acî se confundă cu 
istoria.

3 In secolul XVIII figură în programele şcoalelor din Franţa şi 
din Germania istoria cu titlul de hronologie. Heraldica eră şi ea 
ca obiect de studiu Jn unele gimnazii. Locke vorbeşte de învăţă- 
mâijtul istoriei în § 184 (Idei asupra educaţiei, trad. Coşbuc Partea 
II). La noi în primele programe şcolare (1838 şi urni.) se între
buinţează mai des termenul de hronologie decât,cel de istorie.

15
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pentru copii; dar limbile, schimbând semnele, schimbă 
şi ideile pe cari le reprezintă aceste semne. Minţile 
se formează după limbi, gândirile se influenţează 
de idiome. Numai raţiunea este comună, pe când 
spiritul fiecărei limbi are forma sa particulară. Poate 
ca această diferenţă să fie, în parte, cauza sau efec
tele caracterului naţional. Această bănuială pare a 
fi întărită prin faptul că la toate naţiunile din lume 
vorbirea se ţine după schimbările moravurilor şi se 
păstrează sau se schimbă ca şi ele.

122. Din toate aceste forme diferite de vorbire, 
uzul dă copilului una singură, pe care are s’o păs
treze până la vârsta matură. Ca să aibă două, ar 
trebui să ştie compara idei; dar cum să le com
pare când el d’abiâ le poate concepe ? Un obiect 
se poate arătă prin o mie de semne diferite, dar 
fiecare ideie are numai o formă; de aceea copilul 
nu poate să înveţe a vorbi decât o singură limbă. 
Se va zice că el învaţă, totuş, mai multe. Nu e 
adevărat. Am văzut asemenea copii minunaţi cari 
credeau că vorbesc cinci sau şease limbi. I-am auzit 
vorbind nemţeşte pe rând, cu vorbe latineşti, cu 
vorbe franţuzeşti, cu vorbe italieneşti. In adevăr, 
aveau la- dispoziţia lor cinci sau şease dicţionare, 
dar vorbeau totdeauna nemţeşte. Cu alte cuvinte, 
în asemenea împrejurări veţi da copiilor un număr 
cât de mare de sinonime; veţi schimbă cuvintele, 
nu limba; ei vor ştî numai una singură.

123. Pentru a se ascunde această nedestoinicie.
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vedem că se dau, de preferinţă, copiilor limbi moarte; 
căci nu mai există judecători pe cari să.nu-i poţi 
înlătură. Fiindcă întrebuinţarea zilnică a acestor 
limbi s’a pierdut de mult, ne niulţumim să imităm 
ce se găseşte scris în cărţi şi zicem că le vorbim. 
Dacă ştiu greceşte şi latineşte profesorii, judecaţi 
cum ’trebue să ^tie elevii! D’abiâ au învăţat pe 
dinafară elementele gramaticei, pe cari nu le înţeleg 
de fel, şi-i pun să alcătuiască un discurs franţu
zesc cu cuvinte latineşti; iar când vor fi mai în- 
naintaţi, vor avea să cârpească în proză fraze din 
Cicerone şi în versuri fragmente din Virgil1. Atunci 
cred că vorbesp latineşte. Cine ar puteâ să le spună 
că nu e aşa?

' 124. In orice studiu voiţi, semnele- cari Repre
zintă lucrurile, nu sunt nimic fără itjeia lucrurilor 
reprezentate. Cu toate acestea, noi mărginim pe 
copil la^aceste semne fără să-l putem face a înţe
lege lucrurile , pe cari le reprezintă. Socotim că-1 
învăţăm să cunoască pământul, pe când în realitate 

,îl învăţăm să cunoască hărţi: ştie nume de oraşe, 
de ţări, de râuri, şi crede că ele există numai pe 
hârtia pe care le arătăm. Mi-aduc aminte că am 
văzut o geografie care începea aşa: « Ce este lumea f 
— E tm glob de carton» 2. Aceasta e geografia

1 Pe vremea când scriîi Rousseau — şi până în anii din urmă — 
în Franţa se obişnuiă ea elevii din liceu să facă chiar compuneri 
in latineşte, luând pe Cicerone ca model pentru discursuri şi pe 
Virjjiliu pentru versuri.

2 Salln iirk notează însă că Orouzas filozoful elveţian (16t)3—1750) 
zice in tractatul său despre educaţia copiilor (Haga, 1722): «Aş 
începe cu originalul de pe cari globurile cerului şi ale pământului 
sunt numai copii».
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copiilor. Pot afirmă că, după doi ani de asemenea 
învăţătură despre sferă ţii despre cosmografie, nu va 
ii în stare nici un copil de zece ani, după regulele 
ce i s’au dat, să se ducă dela Paris la Saint-Denis 1,

Mai pot afirmă că nici un copil nu va puteă, cu 
rin plan al grădinii tatălui său, să se ducă, prin 
toate colţurile fără a se rătăci. Aşâ sunt aceşti în
văţaţi cari ştiu unde e Pekingul, Ispa'hanul, Mexicul 
şi toate ţările de pe pământ!

125. Se zice că e bine să ocupi pe copil cu 
studii cari cer să aibă numai ochi 2. Aşa ar fi, dacă 
ar există vreun studiu pentru care să fie nevoie 
numai de ochi; dar nu cunosc un asemenea studiu.

126. Printr’o greşeală şi mai vrednică de râs. 
copiii sunt pu.şi să înveţe istoria. Ziceţi că istoria 
e potrivită pentru înţelegerea lor, fiind o adunare 
de fapte. Dar ce înţelegeţi prin vorba fapte f Cre
deţi că raporturile cari determină faptele istorice 
sunt aşă de uşor de înţeles încât ideile se formează 
fără greutate în spiritul copiilor ? Credeţi că ade
vărata cunoaştere a evenimentelor se poate despărţi

1 Oraş în Franţa, departe la 8 kilometri de Paris.
5 Pare a fi îndreptată contra lui Locke. El zice (Păreri asupra 

educatiunii,' în trad. de G. Coşbuc pnb. de Casa Şcoalelor, Partea 
II § 175): «începutul trebue să-l facem cu geografia, pentruoă 
•cuno-ştinţa formei pământului, a poziţiei şi hotarelor celor patru 
continente, apoi a regatelor singuratice şi a ţărilor, este o simplă 
deprindere a ochilor .şi a memoriei; copilul deci le învaţă cu plăcere 
.şi le reţine». Locke ziceă < patru» continente, pentru că Se vede că 
se ştia şi se vorbiă puţin despre Australia pe vremea lui, de şi 
existenţa ei eră cunoscută.
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«de cunoaşterea pricinilor şi urinărilor, că istoria şi 
morala se pot cunoaşte una fără alta? Dacă vedeţi 
în faptele oâmenilor numai mişcări externe şi cu 
totul trupeşti, ce învăţătură scoateţi din istorie? 
Nimic! Şi acest studiu lipsit de orice interes, vă 
■dă tot aşa de puţină plăcere câtă vă dă şi învă
ţătură. Dacă voiţi să apreţiaţi faptele prin legătu
rile lor morale, încercaţi a face pe elevii voştri să 
înţeleagă aceste legături şi atunci veţi vedea dacă 
istoria e potrivită pentru vârsta lor1.

127. Rog pe cititori să-şi amintească mereu că 
acel care vorbeşte aici nu e nici savant nici filozof, 
ci un om simplu, prieten al adevărului, un om fără 
partid, fără sistem, un singuratec care trăeşte puţin 
cu oamenii şi de aceea are mai puţine prilejuri de 
a se influenţă de prejudecăţile lor şi mai multă 
vreme de a judecă asupra celor ce observă când 
se apropie de ei. Judecăţile mele sunt întemeiate 
mai mult pe fapte decât pe principii şi de aceea 
cred că fac lucrurile mai lămurite, dacă vă aduc 
exemple de acelea pe cari mi le procură observa- 
ţiimile.

118. Mă dusesem să petrec câteva zile la ţară, 
la o vrednică mamă de familie care aveă mare' 
grijă de copiii săi şi de educaţia lor. Intr’o dimi
neaţă eram de faţă la lecţiile celui mai mare din
tre ei. Guvernorul lui, care-1 învăţase foarte bine 
istoria antică, îi vorbi din nou despre Alexandra

' Detaliat asupra Istoriei în învăţământ: «cartea IV, 104».
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$i ajunse la scena cunoscută cu medicul Filipr 
scenă care a meritat să fie înfăţişată într’un tablou b 
Guvernorul, om valoros, făcu mai mulţe reflexiuni 
asupra curagmlui lui Alexandru; nu mi-au plăcut, 
dar n’am voit să le combat, de teamă să nu-i mic-' 
şorez prestigiul iu faţa elevului. La masă, cum 
este obiceiul franţuzesc, au căutat să îndemne pe 
domnişor a vorbi mult. Vioiciunea naturală a vârs
tei şi siguranţa că vă fi aplaudat, îl făcură să 
spună o. mie de prOstii, printre cari totuş străbăteâ 
din când în când câte o vorbă reuşită ce te făcea 
să uiţi pe celelalte. In sfârşit veni şi povestea me
dicului Filip. Băiatul o povesti lămurit şi cu multă 
îndemânare. După obişnuita răsplată de laude, pe- 
care o cereâ mama şi pe care o aştepta fiul, am 
început să discutăm asupra faptului. Cei mai mulţi 
ţineau de rău îndrăsneala lui Alexandru; unii, ca 
şi guvernorul, admirau hotărârea şi.curagiul lui; am 
înţeles de aici că nici. unul din cei de faţă nu 
vedeau în ce constă adevărata frumuseţe a acestui 
fapt. După mine, le-am spus, dacă se poate găsi 
cât de puţin curagiu şi'cât de puţină hotărîre în 
acţiunea lui Alexandru, aceasta este numai o ex-

1 Acî autm-ut dă în notă lămuririle ce urmează: Faptul e po
vestit de Quiiitus Curtius (Viaţa lui Alexandru, cartea III cap. GJ. 
Asemenea şi de Montaigne (cartea I, cap. 23): «Alexandru fiind 
Înştiinţat printr’o scrisoare a lui Parmenio că Filip,' medicul său 
cel mai iubit, a fost cumpărat cu bani de către Bariu ca s' -l utră- 
vească în momentul in care întindeă lui Filip scrisoarea ca s'o^ 
citească, da pe gât băutura pe care acesta i-o pregătise».
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travaganţă. Atunci toţi au fost de aceeaş părere şi 
au zis că este în adevăr o extravaganţă. Eram să 
le răspunz şi să mă înfuriiu; dar o doamnă, care 
sta lângă mine şi care nu scosese nici un cuvânt, 
se pleacă la urechea mea şi-mi spune încetişor; 
«Taci, Jean Jacques1; n’au să te înţeleagă». M’am 
•uitat la dânsa, mirat, şi am tăcut.

129., Bănuind, după oarecare semne, că tânărul 
învăţat nu înţelesese nimic din întâmplarea pe 
■care ştiuse s’o povestească foarte bine, l-am luat 
•de mână după masă, şi m’am plimbat prin grădină. 
Acî am aflat că el admiră mai mult decât toţi 
Guragiul lăudat al lui Alexandru. Dar în ce credeţi 
-că sta acest curagiu ? Numai în faptul că a putut să 
bea dintr’odată o doctorie aşa de-rea'la gust fără 
eă stea la îndoeală şi fără să-şi arate cât de pu-

1 «Jean Jacques» (Ion lacob): aşă era numele lui de botez. La 
Francezi se obişnueşte, ca şi la alte popoare din apus, să se dea 
copilului la botez mai multe nume. Unii păstrează numai pe unul, 
alţii păstrează două. In actele oficiale se înşii’ă toate numirile. Sal- 
Iwiirk notează că în Paris îi ziceau Jean Jacques spre a-1 deosebi 
■de Jean Baptiste Eousseau. Se poate vedea introducerea cărţii sale 
«Eousseau judecător al lui Jean Jacques». El spune că va între- 
buinţă forma dialogică şi adaogă: «Mi-am reluat numele meu de 
familie (Eousseau) pe care publicul a socotit potrivit să mi-l în- 
iăture». (Ed. complectă Auguis. Paris 1324, voi. 20 pag. 6).— Cine 
eră d-na de care vorbeşte aci ? «Doamna care îmi spuneă acestea 
riu erărd-na de-Luxembourg pe care n’o cunoşteam în .acel timp;, 
este o persoană pe care n’am revăzut-o niciodată. Ea insă asigură 
că are pentru mine o mare stimă, cu,care mă onorez». — Această 
lămurire o dă Eousseau în scrisoarea către d-na Latour din 26 
Sept. 1762 (Opere complete ale lui Eousseau ed. Auguis. Paris 
Tol. 24 pag. 11). ^
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ţină silă. Bietul .copil! Erau mai puţin de cinci
sprezece zile de când îl silise să bea o- doctorie şi 
o luase cu atâta greutate încât îi veniâ par’că şi 
acum gustul în gură. Moartea, otrăvirea erau nişte 
sensaţii neplăcute, iar adevărata otravă era, pentru 
el, siminichia. Cu toate acestea trebue să mărtu
risim că hotărârea eroului antic făcuse aşa de mare 
impresie asupra inimii sale încât se hotărî ca... la 
cea dintâiu doctorie ce va avea să înghiţă, să fie 
un al doilea Alexandru! Fără să-i dau lămuriri 
cari desigur că erau mai presus decât puterea lui, 
l-am lăudat pentru nobilele sale porniri şi m’am 
întors râzând singur de înalta înţelepciune a. pă-' 
rihţilor şi.a învăţătorilor cari cred că învaţă istoria 
pe copii.
' 130. E foarte uşor să le punem în gură cuvinte 
ca regi, imperii, răsboaie, cuceriri, revoluţiuni, 
legi; dar, când va fi vorba să lege de aceste cu
vinte nişte idei hotărâte, va fi departe de convor
birea cu grădinarul Robert1 şi de explicaţiunile date 
de el.

131. Unii cititori, nemulţumiţi de cuvintele «Taci, 
Jean Jacques>>', bănuesc că vor întreba ce am 
găsit eu frumos în fa.ptâ liii. Alexandru. Xenoro- 
ciţilor! Dacă trebue să vă.spun, puteţi să înţelegeţi? 
Alexandru credea în virtute; în această credinţă 
îşi punea capul său, î.şi punea viaţa sa proprie; 
marele său suflet era făcut pentru ca să crează.

E vorba de § 88.
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Ce frumoasă prpfesiune de credinţă este în înghi
ţirea acestei doctorii! N’a fost muritor care să fi 
făcut alta asemenea. Dacă există vreun Alexandru 
modern, să mi se arate fapte de acest fel1.

132. Dacă nu există ştiinţă numai de cuvinte, 
nu există studiu potrivit pentru copii. Dacă ei nu 
pot să aibă idei adevărate, nu pot să aibă nici 
adevărată memorie, căci nu pot să numesc aşa 
păstrarea numai a sensaţiunilor. La ce slujeşte să 
le înscrii în minte un catalog de semne cari nu 
reprezintă nimic pentru ei ? Când vor cunoaşte lu
crurile, nu vor ştî şi semnele? De ce vrei să-i pui 
la muncă zadarnică de-a le învăţa de două ori? 
şi apoi băgaţi de seamă că le inspiraţi o prejude
cată primejdioasă: îi învăţaţi să ia drept ştiinţă 
•b grămadă de cuvinte cari n’au nici un înţeles 
pentru ei. Din momentul în care copilul s’a mul
ţumit cu un cuvânt, din momentul în care a în
văţat ceva cum i l-a spus altul fără să-i înţeleagă 
însuşi rostul, de atunci judecata sa este pierdută: 
până când s’o poată repară, va avea multă vreme 
să strălucească în faţa celor proşti2.

1 Acî autorul reproduce un pasagiu din Montaigne care zice : 
«Acest principe este cel care a făcut mai multe fapte îndrăzneţe; 
•dar nu ştiu nici un moment din viaţa sa în care să se vază mai 
multă hotărâre şi oare să fie mai frumos decât acesta».

2 Aci autorul pune nota următoare; «Cei mai mulţi savanţi sunt 
■ca aceşti copii. întinsa lor educaţie rezultă mai mult dintr’un 
număr mare de imagini decât dintr’un număr mare de idei. Datele, 
numele proprii, locurile, obiectele izolate se reţin prin memoria 
semnelor şi când ne aducem aminte de vreunul din aceste lucruri,
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133. Nu! dacă natura dă creerului copilului 
această mlădiere care-1 face propriu pentru a primi 
orice fel ''de impresiuni, nu i-o dă pentru ca să 
săpăm într’însul nume de lep- date, termeni lie- 
raldici ori geografici, cuvinte fără nici un înţ^s 
pentru vârsta sa şi tără nNi un folos pentru vreo 
vârstă şi cu care îi chinuim trista şi stearpa lui 
copilărie; ci i-o dă pentru ca toate ideile pe- cari 
le poate înţelege şi cari îi sunt folositoare, toate 
cMe ce se ţin de fericirea sa şi cari trebue să-l 
lumineze într’o zi (asupra datoriilor sale, xsă se im
prime de timpuriu în litere neşterse şi să-i slujească 
a-şi conduce viaţa într’uh mod potrivit cu fiinţa 
şi cu facultăţile sale. .

134. Nu e nevoe să înveţe din cărţi pentru ca 
memoria specială a copilului să nu rămâie în ne- 
lucrare; tot ce vede, tot ce aude îl impresionează 
şi-şi aduce aminte; îşi însemnează singur faptele 
şi vorbele oamenilor. Fără să-şi dea seama, el citeşte 
ca într’o carte în lumea ce-1 înconjoară şi-şi îm
bogăţeşte necontenit memoria, aşteptând ca judecata 
să poată profită de aceasta. Adevărata artă de a 
cultiva într’însul această facultate este să ştii alege

vedem mai totdeauna şi pagina cărţii în care l-am citit sau figura 
sub care am văzut cuvântul pentru prima dată. In secolele trecute 
cam nşă eră ştiinţa curentă. In secolul nostru e altceva: învăţaţii 
nu mai studiază, nu mai observă, ci visează şi ne dau visele lor 
drept filozofie înaltă. Ar putea să-mi spuie cinevă ?ă şi eu visez. 
Se poate; dar eu spun că visele.mele sunt vise, să vază dacă au 
în ele ceva care să poată folosi oamenilor cari nu dorm».
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obiectele, să-i pui necontenit înainte pe acelea pe 
cari trebue să le cunoască şi să-i ascunzi pe acelea 
pe cari trebite să nu le ştie. Prin aceasta trebue 
să te sileşti a-i forniâ un magazin de cunoştinţe 
cari să-i serve pentru educaţie în timpul tinereţei 
şi pentru conducere în toată viaţa. Această metodă, 
e adevărat, nu formează copii minunaţi şi nu dă 
strălucire guvernantelor şi preceptorilor; dar for
mează oameni cu judecată dreaptă, sdraveni, să
nătoşi la trup şi la minte, cari, fără să fi fost 
admiraţi în tinereţe, vor fi onoraţi când vor fi în 
vârstă.

135. Emil nu vă învăţă nimic pe dinafară, nici 
fabule, nici pe ale lui La Fon taine. Vasă naive, aşâ 
plăcute cum sunt, căci' cuvintele din fabule, nu 
sunt ele fabulele, precum cuvintele din istorie nu 
sunt isteria. Cum poate cineva să fie aşâ de orbit 
încât să spună că fabulele sunt morala copiilor, 
fără a se gândi că apologul 2, deşi le face plăcere 
dar îi înşeală, că, traşi în ispită de minciună, nu 
prind adevărul, şi că ceeace le face învăţătura 
plăcută îi împiedică de a profită de ea? Fabulele 
pot să instruiască pe oameni; dar copiilor trebue 
să le spui adevărul curat3. Când îl. acoperi cu un 
văl, ei nu-şi mai dau osteneala să-l ridice.

' La Fqntaine, cel mai mare fabulist francez şi. ]Joate, cel mai 
mare din toate literaturile.

5 Prin «apolog» Rousseau înţelege partea naratiră a fabulei, în 
deoscbire.de morala ei.-

3 Sallwiirk observă aci că Rousseau se contrazice cu sine însuşi 
şi pune în comparaţie acest § cu § 88 din aceeaş carte.
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1H6. E obiceiu ca toţi copiii să înveţe fabulele 
lui La Fontaine, dar nu e nici unul care să le în
ţeleagă. Dacă le-ar înţelege, ar fi şi mai rău, căci 
morala este aşa de amestecată şi nepotrivită cu 
vârsta lor încât îi îndeamnă mai mult la viţiu 
decât la virtute. îmi veţi spune că acestea sunt 
paradoxe. Aşâ să fie, dar să vedem dacă sunt 
adevăruri.

137. Zic că un copil nu înţelege fabulele pe 
cari le învaţă, căci, oricât ne-am sili .să le facem 
simple, învăţătura, pe care vrem s’o scoatem din 
ele, ne sileşte să amestecăm idei pe cari el nu le 
poate pricepe şi construcţiunea poetică făcându-le 
mai uşor de ţinut minte, le face mai greu de în
ţeles;- câştigăm, adică, plăcerea în paguba clarităţii. 
Fără să cităm mulţimea de fabule cari sunt cu 
totul neînţelese şi nefolositoare pentru copii, dar 
cari se învaţă fără socoteală împreună cu celelalte, 
pentivu că sunt amestecate la un loc, să ne măr
ginim la acelea pe cari autorul pare a le fi scris- 
anume în vederea copiilor.

138. Nu cunosc din toată culegerea de fabule a 
lui La Fontaine decât cinci sau şease în cari stră
luceşte naivitatea copilărească. Din aceste cinci sau 
şease, iau ca exemplu pe cea dintâiu \ a cărei morală

1 E a doua, nu intâia din Cartea I a fabulelor lui La Fon- 
toine. — întrebuinţarea fabulelor în învăţământul tinerimii se 
datoreşte celor vechi. SaUwiirk, în nota sa, însemnează, (după 
Compayrâ, Histoire des doctrines pedagogiques) părerile câtorva 
filozofi şi pedagogi în privinţa fabulelor. Locke (Idei asupra educaţiei.
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se înţelege la orice vârstă,—pe care copiii o pricep 
mai bine, pe care o învaţă cu mai multă plăcere,— 
pe care, în fine, autorul a pus-o în fruntea cărţii. 
Dacă urmărim scopul de a fi înţeleşi de copii, de 
a le plăcea şi de a-i instrui, această fabulă este 
desigur capo d’opera sa. Ingăduiţi-mi să 6 urmă
resc şi să o cercetez în câteva cuvinte.

139. Corbul fi Vulpea, fabulă^.

Meşterul Corb pe un arbore acăţat...

Meşterul! Ce însemnează cuvântul acesta? Şi 
ce însemnează în expresia de aci ? Ce este un corb ? 
Ce va să zică un arbore acăţat? Nu se zice: pe 
un arbore acăţat, ci: acăţat pe un arbore. Iată 
dar că trebue să-i vorbeşti despre inversiunile din 
poezie, să-i spui ce e proză şi ce e vers.

trad. Coşbuc, Partea II § 189 No. 3) zice: «Fabulele lui Esop, 
aproape singura carte potrivită pentru copii pe care o cunosc eu...», 
dar el o recomandă pentru formarea stilului şi e vorba aci, natural, 
de o traducţiune engleză a acestor fabule. Basedow cu Filantro- 
piştii ţin fabulele in mare cinste. în ce prive.şte în special fabula 
aceasta ţCorbul şi Vulpea) observă Formey că analiza lui Eousseau 
e prea detalieată şi presupune la copil întrebări pe cari acesta nu le 
va face.

1 E foarte discutabil ,cum trebue traduse aceste paragrafe. Tra- 
ducţia italiană ţEd. Şonzo|no) traduce fiecare vers după care ur
mează comentariile lui Eousseau. Traducţia germană a lui Sallwiirk 
pune versul în franţuzeşte şi în parenteză traducerea germană; iar 
in notă pune o prelucrare poetică germană a fabulei lui la Fon- 
taine. Altă traducere germană a lui K. Eeimer urmează aceeaş 
procedare ca Italianul. Pe aceasta o socotesc şi eu mai bună, căci 
cei ce ştiu franţuzeşte nu vor aveă nevoie să citească traducerea mea-
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...Ţinea în cioc o bucată de brânză...

Ce fel de brânză? De Elveţia, de Olanda, de 
Brie? Dacă copilul n’a văzut corb, ce folos are 
să-i. vorbeşti despre el? Dacă a văzut,' cum> să-şi 
închipuiască un corb cu brânză în cioc? Să facem 
totdeauna imagini după natură1.

Meşterul vulpoiu, atras de miros...

încă un meşter! Acî mai merge, fiindcă e foarte 
meşteră vulpea în toate şireteniile meşteşugului său. 
Trebue însă să spui ce e o vulpe şi să deosebeşti 
natura ei de caracterul convenţional ce i s’a dat 
în fabule2.

Atras de mirosul brânzei! Brânza aceasta, pe 
care o ţinea corbul stând cocoţat pe copac, trebue 
să fi avut un miros foarte tare ca să-l simţă vul
pea de unde erâ în vreo pădure sau . în vizunie. 
Ciudat chip de a vă deprinde elevul cu spiritul de 
critică, mulţumită căruia trebue să nu se ia după 
aparenţe şi să deosibiească adevărul de minciună în 
povestirile altuia!

1 Sallwurk jirată că Cramer ia apărarea poetului contra lui 
Rousseau, zicând că ar puteă corbul ia în cioc brânză de capră 
sau din Hartz. Se poate şă fie şi în Franţa vreo asemenea brânză.

2 In textul lui Eousseau urmează aci un pasagiu care' nii se 
poate traduce, fiindcă e vorba de cuvântul alleehi, care se bitrc- 
buinţează numai în poezie şi pentru care n’am găsit un asemencp 
ecbivalent în româneşte. Şi autorul zice: Copilul te va întrebă; de 
ce SC vorbeşte altfel «in poezie» ? Ce-i vei răspunde?
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li vorbi cam astfel:

Ii vorbi! Va sa zică vulpile vorbesc? Şi vor
besc aceeaş liinbă ca corbii? O învăţător înţelept, 

1 bagă bine de Seamă! Gândeşte-te bine la răspunsul 
ce ai să dai; are mai mare importanţă decât crezi.

(
A! Bună ziua, domnule Corb!

Domnule! Acest cuvânt va începe să fie luat 
în bătaie de joc de copil, înainte de a şti că este 
un cuvânt de cinste1.

Ce frumos eşti! cât îmi pari' de plăcut!

Umplutură! Expresie umflată fără de folos! Co
pilul, văzând cum se spune acelaş lucru cu alte 
cuvinte,* va începe să vorbească şi el deslânat. I)acă 
vrei să spui că acest pleonasm 2, este un artificiu 
al autorului, că vulpea vorbeşte aşâ înadins pentru 
ca să pară că spune mai multe laude spunând mai 
multe cuvirite, această scuză e bună pentru mine, 
dar nu pentru - elevul ineu.

' Aci e un pasagiu care nu se poate traduce, 'fiind vorba de o 
modificare pe cârd o fac lyiii în text pronunţând : "du corbeaii» 
în loc de "le corbeau', adică transformând iiumele obişnuit în nume 
de familie nobilă.

2 Pleonasmul este o greşeala de stil prin care se spune aceeaş 
ideie prin alte cuvinte fără a fi nevoie de aceasta. La fabulist nu 
e greşeală şi Eousseau însuşi in alineatul acesta explică lucrul 
foarte bine.
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Fără să minţ, dacă glasul dumitale...

Fără să mivţ! Va să zică uneori omul minte?
Ce va gândi copilul când îi vei spune, că vulpea 

zice «-fără să minţ'» tocmai fiindcă minte?

...S’ar potrivi cu penele...

S’ar potrivi1. Ce însemnează asta? Puneţi pe 
copil să compare calităţi atât de deosebite ca vocea 
şi penele., |i veţi vedeâ dacă vă; înţelege!

Ai fi fenixul locuitorilor acestei păduri.

Fenixul! Ce este un fenix? 2. lată-ne deodată 
în antichitatea plină de minciuni, aproape în mi
tologie !

Locuitorii acestei păduri! Ce cuvântare -figu
rată! Linguşitorul îşi înobilează vorbirea, îi dă mai 
multă demnitate pentru a o face mai ispititoare. 
Inţelege-va copilul această fineţă ? ştie măcar, poate 
să ştie ce este un stil nobil şi un stil vulgar?

La aceste cuvinte, corbul nu-şi mai încape 
în piele de bucurie.

Trebue să fi avut cineva .asemenea simţiri vii

1 Rousseau a schimbat puţin textul lui La Fontaine. Acesta 
zice «se rapportc»: e în raport, e tot aşa de frumoasă vodca pre- 
eum suni frumoase penele.

s Creaţiune a mitologiei grece: pasăre care renăşteă din propria 
V'v cenuşă.
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pentru ca să înţeleagă această expresiune prover
bială («a nu-şi încăpea în piele»).

Şi ca să-şi arate vocea cea frumoasă...

Nu uitaţi că, pentru a , înţelege versul acesta şi 
toată fabula, copilul trebue să ştie ce este vocea 
frumoasă a corbului.

Cască ciocul, prada-i cade...

Ce vers minunat! Armonia este ch1ar\ o ima
gine. Văd deschis un cioc mare urât, aud. cum 
nade brânza printre frunzele copacului; dar aceste 
frumuseţi sunt pierdute pentru copii.

Vulpea o înhaţă şi zice: Bunul meu domn!

Iată *dar bunătatea asemănată cu prostia! De 
sigur că cei cari instruesc astfel copiii nu-şi pierd' 
timpul.

Află că linguşitorul...

. E o maximă generală; nu e pentru noi.

Trâeşte pe socoteala celui care l-ascultă.

Nici un copil de zece ani n’a putut să înţeleagă 
vreodată versul acesta.

învăţătura preţueşte negreşit cât o bucată de brânză.
16
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Aceasta se înţelege şi cugetarea e bună. Totuş- 
se vor găsi poate copii cari să riu poată compara 
învăţătura cu brânza! Va trebui deci să le explici 
că aici e vorba de o glumă. Câtă fincţă pentru 
copii!

Corbul ruşinat şi încurcat...

Alt pleonasm; dar acesta nu are nici o scuză.. 

Jură, dar cam târziu, că n’o să, mai fie păcălit.

Jură! Care va fi învăţătorul aşa de prost încât 
şă explice copiilor ce e un jurământ?

140. Iată multe amănunte... nu aşa de multe 
totuş câte ar trebui pentru ca să analizezi toate 
ideile acestei fabule şi să le reduci la ideile simple 
şi elementare din cari e compusă fiecare din ele.. 
Dar cine crede că e nevoie de atâta analiză pentru 
a face pe tineri să înţeleagă? Nimeni din noi nu 
e aşa de filozof ca să ştie a se pune în locul unui 
copil. Să trecem acum la morală.

141. Vă întreb dacă puteţi învăţa pe copiii de 
şease ani că există oameni cari linguşesc şi"cari 
mint pentru a trage folos? Ai^putea cel mult să 
ie arăţi că sunt răutăcioşi cari râd de copii şi-şi 
bat joc, în ascuns, de' proasta lor vanitate; dar 
amestecul brânzei strică tot, fiindcă vor învăţa 
mai bine cum să o facă să cază din ciocul altuia 
decât cum s’o ,ţie. în ciocul lor. Aici e un al doilea 
paradox al meu şi nu e cel mai puţin important.
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142. Observaţi pe copiii cari învaţă fabule şi 
■veţi vedeâ că, îndată ce sunt în stare a face vreo 
aplicaţie, o fac rnai totdeauna împotriva intenţinnii 
autorului şi că în loc să fie cu băgare de seamă 
la defectul de care vreţi să-i vindecaţi ori să-i 
feriţi, sunt porniţi mai mult să iubească viţiul 
prin care te foloseşti de defectele altora. In fabula 
precedentă copiii râd de corb, dar toţi. au simpatie 
pentru vulpe; în fabulăr care urmează credeţi că le 
■daţi exemplu gre'erele, dar ei vor alege furnica \ 
iSTu le place să se umilească; de aceea vor lua 
totdeauna rolul cel frumos: este o alegere făcută 
•din amor propriu şi este o alegei'o foarte naturală. 
Şi în acest caz, ce urâtă lecţie! Un copil avar şi^ 
rău la inimă care ar şti ce i şe cere şi ce refuză, 
ar 'fi cel mai groaznic din toţi inon.ştrii. Dar fur
nica fa^e şi mai rău, fiindcă ea te învaţă să iei 
în râs când refuzi pe cineva.

143. In toate fabulele în cari, cum se întâmplă 
de obiceiu, leul e cel mai strălucit dintre actori, 
-copilul se face leu şi, când are să facă vreo îm
părţeală, se ia după modelul său şi pune mâna

1 E vorba de fabula Grcereli; şi furnica. Aceasta e prima din 
■colecţia lui La Fontainc. S’a tradus in româneşte de mai mulţi 
.autori. Dăm aci versiunea Iui Al. Donici:

Grcenil in desfătare, Cu de foame să nu moară
Trecănd viira în cAntarcj Numai pân’la primăvară.
Deodată se trezeşte Furnica l-a ascultat,
Că afară viscoleşte, » Dar aşă l-a întrebat;
Iar el do măiicat nu urc. «Vara cftnd cu adunam, ,
Lu vecina sa funiică «Tu ce făceai — «Eu, cAntam
Alorgftnd, cu lacrâmi pică «In petrecere cu toţi»
Şi SC roagă să-l ajute, «— Ai cântat? îmi pare bine;
•Cu hrană să-l împnimuto «Acum joacă, dacă poţi-*.
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pe tot1. Când însă musca învinge pe leu2, atunci
1 E vorba de fabula «J’.:nloa, capra şi oaia in tovărăşie cu leul»_ 

(Cartea I, fabula 6-a). A tradus-o româneşte G. Asachi;
«Suntem patru la 'mpărtealTi»
Po vânat apoi împarte 
Făcându-şi dintâiu o parte 
Zicând : «Asta mie o ieu 
«Fontrucă m& chiamă leu.
«Partea a doua se cuvine 
«După drept celui mai taro 
«Şl-asta cred c'o ştiţi prea bine Z 
«Partea a treia o ridic, . 
«pontrucă sunt mai voinic.
«Iar cu partea do po urmă 
«Socoteala ni se curmă 
«Şi cel ce-o vrea să so ’ntindă 
«n sugrum şi-l fac meriudă>’.

Capra, oaia şi o juncă ' |
Cu un leu foarte cumplit 
Care domn’iâ intr’o luncă 
Intre ei s’au învoit 
In companie dineoara 
De a face vânătoare 
Şi precum Ji so cuvine 
Să se ’mpartă intre sine,
Capm ’n cursa ce a’ntins 
Po un corb intâiu a prins 
Şi al ei vânat Îndată 
Cătro soţii săi arată 
Atunci leul împărat,
Stând pe brârici a numărat 
Zicând: «De şt^u socoteală,

,J E vorba de fabula «Leul şi rnusca».' (Cartea II, fabula 9-a)- 
N’am avut la îndemână o redacţie românească a vreunuia diii 
fabuliştii noştri. Dăm deci o traducere în proză pentru cei ce n’ar 
cunoaşte cuprinsul acestei fabule:

— «Fugi de aci, insectă prăpădita, gunoiu al pământului I»
Aşâ ziecă leul într'o zi' ’
Musculiţoi.
Aceasta în răspunse cu Indrăsueală :
«Crezi tu că titlul tău do rege 
«Mă Ijispăiinântă ori mă îngrijeşte?
«Un bou o mai puternic decât tine 
«Şi tot 11 port cum îmi place».
Cum ziso,
Dcte semnalul şi alarma de răsboiu.
Intâiu, sboţiră ceva mai departe 
Şi apo'i so repede la gâtul 
Leului şi-l inebuueşte.
Fiara spumegă, ii ard ochii de necaz,
Urlă. Omenirea caro audo ’mprejur se ascundo do frică.
Această spaimă universală 
Esto pricinuită do muşculiţă<
O prăpădită do muscă îl atacă în o sută do locuri;
Aci e pe spinare, aci e po bot,
Aci In fimdul nasului.
Loul turbează do mânio. "
Duşmanul său nevăzut izbândeşte şi râdo când v^do
Că fiara înfuriată îşi pi'ăpădeşte ghiarelo şi dinţii ca să 3capC‘
Şi că so sfâşie singură;
Că-şi bato’spinarea în toate părţi Io cu coada;
Că, in fino, leul cade sdrobit do oboseală.
Insecta so rotmgo victorioasă,
Aloargă posto tot să-şi trâinbiţozo fapla ;
Dar dă posto pânza unui păianjen şi-şi găseşto sfârşitul.
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e altă chestie; atunci copilul nu mai e leu, este- 
muscă. Aşa va învăţa ca într’o zi să ucidă cu 
înţepături ascunse pe aceia, pe cari nu ar îndrăzni' 
să-i atace în faţă.

144. In fabula cu lupul slab şi cu câinele gras1,.
1 Fabula «Lupul şi câinele», (cartea I-a, fabula 5-a), N’am aflat- 

o redacţie în versuri în principalii- noştri fabulişti. Pentru cei ce- 
n’ar cunoaşte-o, dăm aci traducerea:

Un lup oră pielea şi osul:
Aşă bine păziau cAinii !
Intr’o zi se întlUneşto cu un dulău^voinic şi Irumos,
Gras, cu părul lucios.
Meşteml lup rar’fi atacat bucuros 
Şi l-ar fi făcQt bucăţi,
Dacă n’ar fi avut nevoie să se ia la trântă 
Şi afurisitul se păvcă in stare să se apere.
Lupul deci se apropie umilit 
Şi U laudă *
Voinicia şi grăsimea.
— «Ai putoă foarte bine, domnul meu,
«Să fii lot aşă do gras ca mine, răspunse câinele.
«Părăseşte pădurea,
«Unde ai tovarăşi păcătoşi,
«Ticăloşi, lipsiţi do toate,
«‘Cari nu ştiu alta decât sa moară de foame.
«Voi n’aveţi nimic sigur, nici măcar o imbucAtură.
«Trebue să luaţi tot prin luptă.
«.Vino cu mine şi vei aveă o soartă, mai buna>.
Lupul întrebă: «Ce trebue să fac?»
— «Mai nimic, răspun.se^ câinele. Să goneşti pc oamenii 
«Cu băţ în mână şi pe cerşetori;
«Să linguşeşti pe cei din casă, sii tc iei bine cu stăpânul 
«In schimb ca plată 
«Vei aveâ
«Mâncările cele mai bune,
«Oase do pui, dc porumbei 
«Şi vei fi mângâiat».
Lupul îşi vedeâ fericirea asigurată 
Şi-i veniă să plângă do bucurie.
Mergând aşă, vede gâtul câinelui jupuit,
— «Ce c asta?^ — «Nimic». — «Cum, nimic?»
— «Poate că sgardn cu care sunt iegat 

• «Mi-a făcut aceasta».
«Legat! exclamă lupul. Cum, nu alergi
«Unde vrei?» — «Nu totdeamia; dar ce e cu asta?»
— «Cum : ce e? Mă lipsesc de prânzurile d-tale 
«Şi n’aş vToh nici o comoară cu preţul acesta».
Zicând aşă o luă la fugă peste câmpi.'
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în loc să găsească copilul o lecţie de moderaţiune, 
găseşte una de neînfrânăre. Nu'voiu uita niciodată 
o fetiţă pe care am văzut-o plângând din pricina 
acestei fabule. Nu se puteâ şti pricina. In sfârşit 
am aflat-o. Bietului copil i se urâse cu lanţul, îşi 
simţiâ gâtul ros, plângea că nu e lup 1.

145. ,Aşâ dar morala primei fabule este pentru 
copil învăţătura celei mai urâte linguşiri; .a celei 
de a doua e d "lecţie de răutate ; a celei de a treia 
e o lecţie de nedreptate; a Celei de a patra e o 
lecţie de batjocură şi a celei de a cincea e o lecţie 
de independenţă. Aceasta din 1 urmă, dacă pentru 

■elevul meu e de prisos, nu e potrivită nici pentru 
ai voştri. Când daţi sfaturi cari se contrazic între 
ele, ce rezultat credeţi că veţi aveâ? Dar poate că 
tocmai morala aceasta pe care o aduc ca argument 
împotriva fabulelor ne dă motivul pentru care ele 
tfebuesc păstrate, Alta e morala vorbelor şi alta e 
morala faptelor din societate şi aceste două morale 
nu seamănă nicidecum. Cea dintâiu se găseşte în 
catehism, unde şi rămâne; cealaltă este pentru copii 
în fabulele lui La Fontaine şi pentru mame în po
veştile lui 2. Cu acelaş autor ne îndestulăm peste tot.

1 Sallwiirk, in nota sa zice; «Corancez povesteşte eă Rousseau 
vorbijid ele viaţa sa sărăcăcioasă a răspuns: într’adevăr sunt sărac, 
dar n’am -grumazul ros». — Cnrcmcex, a fost un publicist francez 
(mort 1810), care a cunoscut de aproape pe Rousseau şi a scris 
despre raporturile sale cu dânsul (1798),

3 Aluziune la povestirile lui La Fontaine, cari sunt licenţioase, 
în genul nuvelelor lui Boceaeio (Decameronul).
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146. Să ne în voim, Domnule de la Fontaine. 
In ce mă. priveşte, vă făgăduesc să aleg scrierile 
d-voasţră, să le citesc cu dragoste,' să mă instruesc 
din fabulele d-voastră, căci sper că nu mă voiu în
şelă asupra scopului lor; dar îngăduiţi ca' pe elevul 
meu să nu-1 las să studieze nici una din ele până 
când nu-mi veţi fi dovedit că e bine să înveţe 
lucruri din cari să nu înţeleagă nici un sfert, până 
când nu-mi veţi fi înlăturat teama că din cele ce 
va pricepe va alege ce e rău şi în loc să se co
recteze după păţania celui înşelat, se va luă după 
înşelător.

147. înlăturând astfel toate îndatoririle copiilorr
înlătur instrumentele celei mai mari nenorociri a 
lor: cărţile. Dirirpa. P«ţp r>liitin1 pnpilawci-si singura- 
ociipa.ţie p^ ca.ra. st.im să. jp-p rlărv- ^^’abia la
12 ani va ştî ce este o carte. Se va zice că trebue 
să ştie a citi. Aşă este: să ştie a citi atunci când 
citirea îi este folositoare; până atunci ea nu-i slu
jeşte la altceva decât să-l necăjească.

148. Dacă nu trebue să ceri nimic copiilor prin 
silă, urraează că ei nu trebue să înveţe nici un 
lucru dacă nu-i pricep folosul actual şi prezent, fie 
o plăcere, fie o trebuinţă. Altfel, ce motiv ar aveâ 
ca să-l înveţe? Arta de a vorbi cu cei absenţi şi 
de a-i auzi, arta de a comunică în depărtare fără 
intermediar sentimentele, voinţa şi dorinţele noastre, 
este o artă al cărei folos poate fi înţeles la orice 
vârstă. Prin ce minune s’a întâmplat că această
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iartă atât de folositoare şi de plăcută a devenit un 
-chin pentru copii ? Pentrucă-i silim să se ocupe 
fără voia lor şi pentrucă o întrebuinţăm la lucruri 
pe cari ei nu le pricep. Copilul nu e doritor să 
perfecţioneze instrumentul cu care îl chinueşti; 
■dar faceţi ca acest instrument să serve unei plăceri 
.şi îndată se va ocupa de el fără voia voastră.

149. Se consideră ,o chestie mare aflarea celor 
mai bune mijloace pentru a preda citirea; se in
ventează jocuri de litere şi cartoane 1. Odaia co
pilului se face un atelier de tipografie. Locke zice 
.să-l înveţi să citească prin cuiburi Ce invenţie 
minunată! Iţi face milă! Eu cred că un mijloc 
mai sigur decât toate1 şi pe care îl uităm totdeauna 
este: dorinţa de a învăţa. Faceţi pe copil să aibă 
.această dorinţă şi lăsaţi de-o parte jocurile de litere 
şi cuburile: orice metodă va fi bună.

150. Interesul prezent: iată mobilul cel mai

1 Probabil (aş;i crede şi Salhvurk) Roussean face aluziune la 
aistemul lui Dumas, care a inventat aşa zisul --biurou tipografic», 
pe care l-a explicat în scrierea sa «Biblioteca copiilor» (1773). 
Rollin (după dicţionarul pedag. al lui Buissbn) descrie astfel biuroul 
lui Dumas: E o masă mai mult lungă decât lată pe care se aşează 

■o serie de căsuţe în cari stau cartonaşe pe cari sunt tipărite litere. 
Copilul, voind să scrie un cuvânt, scoate din diferite căsuţe dife
ritele litere de cari are nevoie ca să-l compună. El face tocmai ca 
tipograful când culege litere pentru a formă cuvinte. De aci şi 
n urnirea ce i s’a dat.

1 Lpcke (Idei asupra educaţiei. Partea II § 148 trad. Coşbuo) 
zice; «Putem luă şi cubi'şi jucării pe cari ar fi tipărite litere ca 
să înveţe copiii alfabetul jucându-se şi se pot găsi şi alte feluri de 
jocuri prin cari să le facem dintr’acest învăţământ o petrecere».
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puternic, singurul care te duce sigur şi departe.- 
Emil primeşte câteodată dela tatăl său, dela mama 
sa, dela rude, dela prieteni bilete prin cari îl invită 
la masă, să se plimbe pe câmp sau pe apă, să 
meai-gă împreună la o serbare publică. Aceste bilete 
sunt scurte, lămurite, bine scrise. Trebue să caute 
pe cineva care să i le citească şi câteodată nu 
găseşte tocmai când trebue sau persoana la care se 
adresează are tot aşa puţină bunăvoinţă cât îi 
arătase Emil ieri. Astfel ocaziunea, momentul po
trivit trece. In fine îi citeşte cineva biletul, dar 
prilejul a trecut. A! dacă ar şti să citească singur! 
Mai primeşte şi altele... Şi ce scurte sunt! Ce 
interesante! Ar încerca să, le descifreze, dar câte
odată găseşte ajutor, câteodată nu. Cu multă silinţă 
desluşeşte jumătatea unui bilet: trebue să meargă 
mâine să fnănânce o prăjitură, nu ştie unde nici 
cu cine 1 Vă închipuiţi câtă silinţă va pune ca să 
citească restul. Nu cred ca Emil să mai aibă nevoie- 
de jocuri de litere. Să mai vorbesc acum de scriere? 
Nu, căci mi-e ruşine să-rni pierd vremea cu ni
micuri într’un tractat de educaţie.

151. Voiu adăogâ -un singur cuvânt care e 
ca şi o maximă: de obiceiu obţii cu mai multă 
siguranţă şi foarte repede ceeace nu eşti grăbit să 
dobândeşti. Sunt aproape sigur că Emil va şti să

1 Aci S.aUiviirh pune nota următoare: «I s’a făcut vină lui 
Kousseau că întrebuinţează mâncarea ca cel dintâiu mijloc de- 
•educaţie. (Formey pag. 85). Aci reproşul ar fi nediept, căci pră
jitura este întrebuinţată numai ca exemplu».
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-citească, înainte de zece ani tocmai fiindcă liu ţiu 
să ştie înainte de cincisprezece. Dar aş vrea mai 
bine să nu ştie niciodată să citească decât să plă
tească această ştiinţă cu pierderea tocmai a imbol
dului care o va face folositoare. La ce i-ar servi 
să ştie citi, dacă va fi totdeauna desgustat de ci
tire? Tdl- imp7dmis^C(1^r6 oyortebit, ne studia, gm
amare nondum.-.,.'PQiest,_oderit, et amiarUu^n^JDi
semel perceptam etiam uUra rudes annos refor- 
midetl.

152. Cu cât insist mai miilt asupra metodei 
mele de inacţiune 2, cu atât văd că obiecţiunile se 
înmulţesc. «Dacă elevul nu învaţă nimic dela tine, 
va învăţa dela alţii; dacă nu ştii să pui înainte 
adevărul, va învăţâ minciuni; prejudecăţile pecari 
te temi să nu i le dai le va • primi dela ceeace-1 
înconjoară, le va primi prin toate simţurile sale şi 
sau îi vor corupe raţiunea înainte de a se fi format 
sau spiritul său înţepenit printr’o lungă nelucrare, 
va fi absorbit de materie. Nefiind obişnuit să cugete 
în copilărie, copilul nu va avea nici în restul vieţii 
această facultate».

153. Mi se pare că aş-putea să răspund lesne 
la aceasta, dar de ce tot mereu răspunsuri? Dacă 
metoda mea răspunde singură la obiecţiuni, atunci

1 Pasagiu din Quintilian I, 1. Pe româneşte: «înainte de toate 
trebue să ne ferim.'- ca acel care nu poate să iubească înc'â studiile, 
să nu le urască şi să nu se sperie şi după primii ani de amără
ciunea gustată odată».

2 Vezi cartea I § 27.
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e bună; dacă nu răspunde, atunci nu e bună de 
nimic. Dar urmez.

154. Dacă ai în vedere planul ce am început 
să-l schiţez şi urmezi alte regule decât cele pri
mite de ■ toată lumea; dacă în loc de a goni departe 
spiritul elevului tău, în loc de a-1 rătăci necontenit 
în alte ţinuturi, în alte clime; în alte secole, la 
extremităţile păniântului şi chiar în cer, dacă în 
loc de a face aşâ, te vei sili să-l ţii totdeauna 
băgător de s'eamă la persoana sa şi la tot ce-1 
înconjoară imediat, atunci vei vedea că ai-e per- 
cepţiiine, memorie şi chiar raţionament: aşâ e or
dinea naturală. Pe măsură ce fiinţa, sensibilă devine 
activă, dobândeşte o judecată, proporţională cu for
ţele sale. Numai cu partea de forţe care prisoseşte 
peste cele neclare pentru conservaţia sa, se des- 
voltă în el facultatea speculativă care poate între
buinţa acest exces de forţe la alte trebuinţe.. Vrei 
deci să cultivi inteligenţa elevului tău? Culţivă.-i 
forţele pe care ea are să le conducă. Exercită-i ne
contenit corpul; fă-1 robust şi sănătos pentru a-1 
face înţelept şi cu judecată: .să lucreze, să alerge,, 
să ţipe, să fie totdeauna în mişcare, să fie om prin 
forţă şi va fi şi prin inteligenţă.

155. E adevărat că prin această metodă l-ai 
tâmpi dacă l-ai conduce totdeauna şi i-ai zice: du-te, 
vino, stăi, fă cutare lucru, nu face pe celalt. Dacă 
braţele îi sunt conduse de capul altuia, nu mai are- 
ce să facă cu al lui. Dar adn-ţi aminte de în-
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voeala noastră: dacă eşti un pedant, nu e nevoie 
să-mi citeşti cartea.

156. E o greşeală vrednică de plâns să crezi că 
-exerciţiul corpului poate face rău lucrării spiritului. 
Aceste două acţiuni trebue să fie totdeauna în bună 
înţelegere şi una trebue să conducă continuu pe 
cealaltă.

157. Sunt două categorii de oameni cari îşi 
■exercită continuu corpul şi desigur nu se gândesc 
nicidecum să-şi cultive spiritul: sunt ţăranii şi săl
batecii. Cei dintâiu sunt neciopliţi, grosolani, neîn- 
demânateci; iar ceilalţi, cunoscuţi prin ascuţimea 
simţurilor, sunt cunoscuţi şi prin subtilitatea spi
ritului lor: în genere nu e nimeni mai greoiu decât 
un ţăran şi nimeni mai fin decât un sălbatec. De 
unde vine această deosebire ? Pricina e că ţăranul 
a făcut totdeauna ce i s’a poruncit şi ce a văzut 
făcând pe tată-săii şi ce a făcut el însuşi din ti
nereţe; de aceea se ţine de rutină şi în viaţa .sa 
aproape automatică, ocupat necontenit de aceleaşi 
lucrări, obişnuinţa şi supunerea îi ţin loc de raţiune.

158. Cu sălbatecul este cu totul altceva. Neavând 
nici un fel de legătură, nici un fel de muncă im
pusă, neascultând pe nimeni, neavând altă lege decât 
voinţa sa, e. silit să raţioneze la fiecare act al 
vieţii: nu face o mişcare, un pas, fără ca mai în- 
nainte să-şi fi dat seama .de urmări. Astfel, pe mă
sură ce se exercită corpul, se luminează şi spiritul;
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forţa şi raţiunea cresc deodată şi se des voltă una 
prin alta.

159. Mă adresez preceptorului învăţat şi-l întieb: 
«care din cei doi elevi ai noştri seamănă cu sălba
tecul şi care cu ţăranul? Al tău, supus necontenit 
autorităţii câre mereu îl învaţă, ascultă numai de 
vorbă, nu, mănâncă atunci când îi,e foame, nu râde 
când e vesel, nu plânge când e trist, nu dă o mână 
'Când trebue să dea alta1, îşi mişcă picioarele numai 
aşâ cum a fost învăţat; în curând n’o să îndrăs- 
nească să respire decât după regulele tale. Cum 
vrei să se mai gândească el la ceva, când te gândeşti 
tu fa tot în locul lui? Fiind sigur de prevederea ta 
ce nevoe mai are să fie şi el prevăzător? Văzând 
că ţi-ai luat sarcina să-i păstrezi viaţa şi sănătatea, 
simte că nu mai are să se îngrijească de aceasta 
şi judecata sa se bazează pe a ta. Face, fără să se 
gândească, ceeace nu i-ai interzis, sigur că face fără 
nici o primejdie. I)e ce s’ar deprinde să prevază 
ploaia? Ştie că te uiţi pe cer în locul lui. Ce ne
voie să-şi puie regulă în plimbare? Ştie ca n’ai să 
laşi să treacă ceasul mesei. Când nu-1 opreşti de a 
mâncâ, mănâncă; când îl opreşti, nu mai mănâncă; 
n’ascultă îndemnul stomacului, ci pe al tău. Dacă 
îi moleşeşti corpul prin nelucrare, nu-i vei face 
inţeligenţa mai mlădioasă. Din contră, vei face să 
piardă încrederea în raţiunea sa, silindu-1 să între-

'-1 Aluzie la obiceiul ce au mulţi copii de a da mâna stângă în 
locul dreptei.
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buinţeze puţina care o are pentru lucrări ce i se 
par cu totul inutile, Neputând să vază niciodată 
la ce-i serveşte, va socoti că nu-i serveşte la nimic. 
Dacă va raţiona rău, ştie că altceva nu i se poate 
întâmpla decât să fie certat şi e aşâ de des certat 
încât nici nu se mai gândeşte la aceasta: un pe
ricol aşâ de obişnuit nu-1 mai înspăimântă.

160. Cu toate acestea găsiţi că are spirit; şi are,, 
în adevăr, ca să. vorbească cu femeile în felul de 
care am pomenit1; dar dacă va fi trebuinţă să-şi 
expună persoana sa, să ia o hotărâre într’o ocazie 
grea, l-aţi vedea de o sută de ori mai stupid şi 
mai prost decât fiul unui om de rând.

161. Elevul meu sau mai bine zis elevul naturii, 
care s’a deprins de tfi&puriu să-şi facă singur tre- 
bile pe cât e cu putinţă, nu obişnueşte să ceară 
ajutorul altora nici să le arate cât este de învăţat.. 
In schimb, el judecă, prevede, raţionează despre tot 
ce se leagă deaproape cu el. Nu flecăreşte, ci lu
crează ; nu ştie nici un cuvânt din ce se face în 
lume, dar ştie bine să facă ce-i vine la socoteală^ 
Fiind mereu în mi.şcare, e silit să observe o sumă 
de lucruri, să cunoască multe, urmări ale lucrurilor. 
De timpuriu el dobândeşte multă experienţă, căci 
ia lecţii dela natură nu dela oameni şi învaţă cu 
atât mai bine cu c?îf nu vede nicăeri intenţia de 
a-1 învăţa. Astfel corpul lui se exercitează odată

1 Cartea I § 18G.
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<cii spiritul. Lucrând totdeauna după gândul său, 
nu după al altuia, necontenit uneşte două opera
ţiuni.: cu cât se face mai puternic şi mai robust, 

■cu atât devine mai chibzuit şi cu bună judecată! 
Acesta este mijlocul prin care putem să avem într’o 
zi ceeace socoteşte peste putinţă şi pe care l-au 
avut mai toţi oarrienii mari: puterea corpului şi a 
sufletului, raţiunea unui .înţelept şi vigoarea unui 
atlet.

162. Tinere institutor, îţi recomand acî o artă 
grea: să conduci fără regiile şi să faci tot fără să 
faci nimic. E adevărat că această artă nu e pentru 
vremea. în care trăeşti, că cu ea nu vei putea să 
arăţi cât de strălucite îţi sunt talentele, nici nu 
vei face pe părinţi să le preţuească; dar e singurul 
mijloc pentru ca să reuşeşti. Nu vei ajunge nici
odată să formezi înţelepţi, dacă nu vei face întâiu 
haimanaJe1. Aşa erâ educaţia spartană: în loc de 
a-i pune să-şi stoarcă ochii pe cărţi, ei începeau să-i 
înveţe a-şi fura mâncarea. Prin aceasta, erau oare 
"Spartanii grosolani când se făceau mari ? Cine nu cu
noaşte isteţimea şi hazul glumelor lor? Făcuţi par’că

1 Tinerimea pariziană de atunci nu-i plăceă de loe lui Rousseau: 
«Pe timpul meu, zice in scrisoarea către d’Alembert (Opere com
plete; Ed. Auguis, Paris 1825 voi. II pag. 178—179) nu eră lumea 
aşa de fină... Asudând, fără respiraţie, rupţi, veniau acasă tinerii 
cari erau adevăraţi derbedei... Aceşti derbedei au devenit bărbaţi 
cari erau gata a servi patria cu tot zelul şi a-şi vărsă sângele 
pentru ea. Dea Domnul să putem ziee şi noi acelaş lucru de tinerii 
noştri cocon'aşi; bine ar fi dacă ei cari voesc să fie bărbaţi la 15 
ani u’ar rămâneă copii la 30 de ani».
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pentru a fi numai învingători, ei xdrobiau pe inimici în 
toate felurile de războiu şi flecarii Atenieni se temeau 
tot atât de cuvintele lor cât se temeau de loviturile lor,

163. In cazul celei mai îngrijite educaţiuni în- 
văţăioml porunceşte şi crede că conduce pe copil;, 
în realitate el este condus. Copilul se serveşte de 
ceeace îi ceri lui pentru ca să dobândească dela tine 
ce vrea el, să ştie totdeauna că pentru o oră de 
hărnicie să ia în schimb opt zile de îngăduinţă. La 
fiecare moment trebue să te învoieşti cu el. Aceste 
învoeli, pe care le propui cum vrei tu şi pe cari le 
execută cum Vrea el, folosesc totdeauna fantaziei lui, 
mai ales când ai nepriceperea să pui ca o condiţie 
un lucru pe care e sigur că-1 va dobândi, chiar 
dacă nu îndeplineşte ceeace i s’a cerut în schimb. 
De obiceiu mai mult citeşte copilul în spiritul învă
ţătorului decât acesta, în sufletul copilului. Şi aşâ 
trebue să fie, căci toată isteţimea pe care copilul 
lăsat în voia lui ar fi întrebuinţat-o pentru ca să-şi 
conserve persoana, o întrebuinţează acum pentru a-şi 
scăpă libertatea naturală din lanţurile tiranului; în 
schimb, acesta, neavând niciun interes'aşâ de ime
diat ca să cunoască pe copii, găseşte câteodată că 
e mai bine să-l lase cu lenea sau cu vanitatea lui.

164. Luaţi drumul, opus: lăsaţi pe elev să creadă 
că el este stăpân şi fiţi voi în i-ealitate \ Nu e

1 La acest pasagiu reproduce Săltn-iirk următoarele din cartea 
d-nei Guizot despre Edwnţhme.: -Ar fi bine ca ocupaţiupea co
piilor s’o aşezăm astfel ca ei să creadă că lucrează după voinţa lor. 
pe când ei lucrează în realitate după voinţa noastră».
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supunere mai perfectă decât aceea care păstrează 
aparenţa libertăţii: cu aceasta robeşti însăşi voinţa. 
Bietul copil, care nu ştie nimic, nu poate nimic, 
nu cunoaşte nimic, oare nu stă cu totul în puterea 
ta? Nu eşti stăpân, în ceeace îl priveşte, pe tot 
ce-1 înconjoară? Nu-ţi stă în mână să-i îndreptezi 
înclinările cum îţi place? Munca lui, jocurile lui, 
plăcerile, supărările, totul în fine nu-ţi stă în mână 
fără ca el să ştie? Negreşit, el să facă ce voeşte, 
dar trebue să vrea ceeace vrei tu să facă; un pas 
să nu facă fără să-l fi prevăzut; o vorbă să nu 
scoată din gură fără s’o ştii ce va fi.

165. Atunci va putea să se ocupe cu exerciţiile 
fizice cerute de vârsta sa fără să-şi tâmpească spi
ritul; atunci nu-1 veţi vedeâ ascuţindu-şi spiritul 
pentru a se scăpa de o dominaţiune supărătoare, 
ci ocupându-se numai să scoată din tot ce-1 în
conjoară* cât mai mult folos pentru buna sa stare 
actuală; atunci vă veţi miră cum a găsit invenţiuni 
iscusite ca să se facă stăpân pe lucrurile pe cari 
le poate ajunge şi pentru a se bucura în adevăr 
de lucruri fără ajutorul celorlalţi.

166. Lăsându-1-astfel stăpân pe voinţa lui, nu-i 
veţi îmboldi capriţiile. Făcând totdeauna ce i se 
pot)iveşte, va ajunge să facă ceeace trebue şi cu 
toate că copilul va fi în continuă mişcai'e, veţi 
vedeâ, când va fi vorba de interesul său prezent 
şi sensibil, cât de capabil este să-şi desvolte ra-

17
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ţiunea mai bine şi mai potrivit decât dacă s’ar 
j-'i ocupat cu studii de cugetare.

167. Astfel văzând că nu eşti obişnuit să-i pui 
mereu piedeci, nu se va feri de tine,' nu-ţi va as
cunde nimic, nu te va înşela, nu te va minţi. Fără 
teamă, se va arăta aşa cum este; vei puteâ să-l 
studiezi în bună voie şi să potriveşti în juru-i 
lecţiile ce vrei să-i dai, fără să ştie că primeşte 
vreo lecţie.

168. Nu va căută să-ţi urmărească obiceiurile 
şi nu va simţi plăcere să-ţi descopere vreo gre
şeală. Acest neajuns pe care îl previu, este foarte 
însemnat. Una din primele griji ale copiilor este 
să afle partea slabă a celor cari se ocupă de edu
caţia lor. Această înclinare duce la răutate, dar 
nu vine din răutate, iese din nevoia de a se scăpă 
de o autoritate care-i supără. Apăsaţi de un jug 
pus de alţii, caută a se scăpă de el şi găsesc mij
loace în defectele pe cari le descoper la dascălii 
lor. Mai e un rău, că prind de aci obiceiul de a 
ebservă defectele oamenilor şi de a simţi plăcere, 
să le caute. Desigur că este aci un, izvor de viţii 
care nu va'există în sufletul lui Emil; nea vând

' nici un interes să-mi găsească defecte, nu le va 
căută şi nu va fi îndemnat să caute nici la alţii.

169. Aceste lucruri par grele, fiindcă nu sun
tem deprinşi cu ele; dar în fond nu trebue să fie 
aşâ. Presupunem că ai pregătirea necesară pentru 
a exercită meseria ce ţi-ai ales, că cunoşti mersul
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natural al inimii omeneşti, că ştii să studiezi omul 
şi individul, că ştii dinainte cum se va îmiădiâ 
voinţa elevului în faţa tuturor obiectelor intere
sante pentru v^ârsta sa pe cari i le vei trece pe 
dinaintea ochilor. Având deci toate instrumentele 
şi ştiind cum să le întrebuinţezi, nu urmează că 
eşti stăpân pe operaţiune?'

17O.^.^ei zice că copilul e capriţios; dar te 
înşeli.^Căpriţiile copiilor nu sunt opera naturii, ci 
a unei discipline rele: ori că s’au supus poruncilor, 
ori că au porunc^Am spus de o sută de ori că 

nu ţrebue nici una nici alta. Elevul d-tale va avea 
numai capriţiile pe cari i le vei fi dat; e drept 
să suferi greşelile d-tale. Dar, vei zice, cum să 
îndepărtez răul? Se poate, dar cu urmare mai 
bună şi cu multă răbdare.

-171. Mă însărcinasem, pentru câteva săptămâni, 
ca educator al unui copil obişnuit nu numai să 
facă ce vrea, dar să impue şi celorlalţi a face ce 
vrea el, adică plin de toane1. Din prima zi, ca să

1 E vorba aci de fiul d-nei Dupin (de Cbenoneeaux). Faptul îl 
povesteijte, cu nume proprii Bousseau în Confrsiunile sale (Cartea 
VII anul 1742). Pasagiul este următorul: «D-na Dupin m’a rugat 
«să supraveghez în timp de opt sau zece zile pe fiul său, care din 
«pricina schimbării guvernorului, trebuia'să rămâie singur în această 
«vreme. Am petrecut aceste opt zile într’un chin... căci bietul băiat 
«avea chiar de atunci apucăturile rele cari l-au împins, mai târziu, 
«la fapte ruşinoase... Cât am fost lângă el, n’am izbutit la alta 
«decât să-l împiedic atunci de a face rău altuia saU chiar sieşi». 
Sallwiirk reaminteşte, după Taine, că acest tânăr Chenoneeaux a 
cheltuit într’o noapte 700.000 de livre. Formey, care jiu cunoştea 
încă Confesiunile, acuză pe Rousseau că a născocit cu totul faptele 
cuprinse în paragraful acesta şi în cel următor, despre acest copil 
răsgâiat.
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puie la încercare bună-voinţa mea, a voit sa se 
scoale la miezul nopţii. Pe când mi-era somnul 
mai dulce, sare din pat, îşi ia halatul şi mă strigă. 
Mă scol, aprinz candela: atâta vrea. După un sfert 
de ceas îl birue somnul şi se culcă mulţumit de 
ce făcuse. Peste două zile a făcut acelaş lucru cu 
aceeaş izbândă şi fără să vază din parte-mi cel 
mai mic semn de supărare. Când a venit să mă 
sărute ca să se culce din nou, i-am zis: «Dragul 
meu, foarte bine, dar să nu mai faci aşâ». Aceste 
cuvinte i-au deşteptat curiozitatea şi chiar a doua 
zi a voit să vază cum aş putea să nu fac ce vrea 
el, s’a sculat la aceeaş oră şi m’a strigat. L’am 
Întrebat ce vrea. Mi-a spus că nu putea să doarmă. 
«-Atât mai rău!~» am răspuns şi am stat liniştit. 
Mi-a zis să aprinz candela. «De ce!'». Acest ton 
laconic a început să-l supere. S’a sculat şi s’a dus 
pe dibuite să ia amnarul şi se făcea că scapără. 
Nu puteam să-mi ţiu râsul auzind cum se loviâ 
peste degete. In fine, convins că nu va izbuti, îmi 
aduse amnarul. I-am răspuns că n’aveam ce face 
eu el şi m’am întors pe cealaltă parte. Atunci a 
început să alerge cft un nebun prin odaie, strigând, 
cântând, făcând zgomot, lovindu-se de masă şi de 
scaune, însă cu băgare de seamă ca să nu-1 doară 
tare, deşi ţipa cât puteâ, cu gând să mă neliniş
tească. De geaba toate. Atunci am văzut că nu-i 
place de loc liniştea mea, căci s’ar fi aşteptat ori 
să-i ţiu un discurs frumos, ori să mă supăr.
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172. Totuşi hotărât să-mi învingă răbdarea prin 
încăpăţânare, şi-a urmat gălăgia cu atâta succes, 
încât simţiam că fierb de mânie şi, presimţind că 
aş puteâ şă stric totul printr’o supărare nepotrivită, 
mi-am schimbat hotărârea ; mă scol fără să zic un

'•cuvânt; caut amnarul, dar nu-1 găsesc; i-1 cer, mi-1 
•dă cu bucurie că în sfârşit m’a învinş. Scapăr, 
aprind candela şi iau de mână pe domnişoiul meu, 
îl duc frumuşel într’o odae vecină cu obloanele 
lăsate, unde n’aveâ ce să strice1. II las aColo pe 
întuneric şi închid uşa cu cheia şi mă duc de mă 
■culc, fără să-i spun nici un cuvânt. Să nu mă în
trebaţi dacă n’a fost scandal; mă aşteptam, şi de 
aceea nu -m’a impresionat. In fine sgomotul se po
toleşte; ascult, aud cum se aşează să se culce, mă 
liniştesc. A doua zi intru îh odaie, îl găsesc pe un 
pat dormind un somn adânc, de care avea mare
nevoie, fiind zdrobit de oboseală.•«

173. Afacerea nu s’a sfârşit aci. Mama a aflat 
că copilul nu doarme în patul lui mai toată noaptea. 
Prin aceasta totul fu pierdut. Văzând că are oca
zie să-şi răzbune, se prefăcu bolnav, fără să pre-

1 D-na Guizot în «Educaţiunea în familie» (Bcrispri, Paris 1826, 
Tom. I pag. 164) critică această măsură a lui Rousseau. Zice că 
propunerea lui Rousseau ca. ^copilul să vază în pedeapsă o urmare 
a greşelii sale nu o răsbunare a educatorului, pare bună la prima 
vedere şi este bună în teorie: dar exemplul pe care-1 dă aci nu e 
potrivit. Cum se va convinge copUul că'greşeala sa i-a adus închi
derea în odaia întunecoasă şi că nu este o răzbunare a educatorului 
■care vrea să-l faeă a suferi? Pedeapsa vine în acest caz, pentru 
•copil, dela educator, nu dela lucruri».
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vază eă nu vă câştiga nimic. Au chemat doctorul- 
Din nenorocire pentru maiţfă, doctorul acesta era 
glumeţ şi-i plăeeâ să rază de frica ei, speriând-o.. 
îmi zise totuş la ureche: «Lasă pe mine; îţi fă- 
găduesc că copilul se va vindeca pentru câtva timp 
de fantazia de a fi bolnav». In adevăr, a fost ţinut, 
în odaie,’pus la dietă şi dat pe mâna spiţerului.. 
Mi-erâ milă şi de biata mamă, pe care toţi dim
prejur o înşelau afară de mine şi tocmai pe mine 
a început să mă urască, fiindcă, n’o înşelam.

174. După ce m’a ţinut de rău cu -severitate,, 
mi-a spus că fiul ei are o sănătate gingaşă, că e- 
singurul moştenitor, în familie, că trebue să-l păstrăm 
cu orice preţ şi că dorinţa ei este să nu-1 expui 
nicidecum. Aceeaşi părere aveam şi eu, dar ea în- 
ţelegeâ să mă supun lui în toate. Văzui că trebue 
să vorbesc cu mama ca. şi cu copilul: «Doamnă, îi 
zic cu răceală, nu ştiu cum se creşte un moştenitor 
şi nici nu vreau să învăţ; hotărâţi cum voiţi». 
Aveau însă nevoie de mine pentru câtva timp; 
de aceea tatăl potoli totul, mama scrise precepto
rului să se întoarcă mai curând, iar copilul, văzând 
că nu câştigă nimic turburându-mi somnul şi fiind 
bolnav, s’a hotărât în fine să doarmă şi' el şi să 
fie sănătos.

175. Nu-şi poate închipui cineva la câte capriţii 
de felul acesta nu supunea pe bietul său guvernor; 
căci educaţia se făceâ sub ochii mamei, care nu 
admiteâ ca să se refuze ceva copilului. La orice
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•ceas ar fi voit să iasă, trebuia să fie gata ca să-l 
•conducă... mai bine: ca să-l urmeze. Băga de seamă 
să aleagă tocmai momentul când guvernorul său 
era mai ocupat. A voit să facă şi cu mine tot aşâ 
şi să-şi răzbune ziua pentru, somnul ce era nevoit 
să-mi îngădue noaptea. Făceam cu di'agă inimă tot 
ce vrea el şi căutam anume să vază că simt plă
cere să-i fac gusturile. Când însă m’am decis să-l 
vindec de fantazia lui, am făcut altfel.

176. A trebuit întâiu să-l fac să înţeleagă că 
greşeşte şi aceasta n’a fost greu. Ştiind că copiii 
se gândesc numai la prezent, a fost lesne să fiu 
mai prevăzător decât el. Am avut grijă să-i puiu 
la îndemână o ocupaţie care ştiam că-i place foarte 
mult şi când îl văzui că este prins cu totul de 
îndeletnicirea sa, îi prbpiusei să mergem la plim
bare. M’a refuzat; am insistat, dar nu m’a ascultat; 
a trebuii la urmă să renunţ, iar el a băgat bine 
■de seamă acest semn de supunere din parte-mi.

177. A doua zi era rândul meu. Pregătisem lu
crurile aşâ ca să n’aibă ce face şi să i se urască; 
pe când eu dimpotrivă mă arătam că sunt foarte 
ocupat. Aceasta era de ajuns ca să-l hotărască. A 
şi venit să mă ia dela lucru ca să-l conduc numai 
decât la plimbare. Am refuzat;' s’a încăpăţânat. 
«Nu, i-am zis; făcând ce vrei, m’ai învăţat şi pe 
mine să fac ce vreau; nu vreau să merg. — Atunci, 
îmi răspunse el repede, voiu ieşi singur.— Cum 
pofteşti». Şi m’am aşezat la lucru.
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178. Se îmbracă, cam îngrijat, văzând că-1 las 
în pace şi nu mă înibrac şi eu. Gata de piecai’e, 
vine să-şi ia bună ziua; îi dau şi eu bună ziua. 
încearcă' să mă sperie, spunându-mi pe unde o să 
se ducă; ai fi crezut că pleacă la capitul pămân
tului. Fără să'm’arăt impresionat îi urez drum bun. 
TI văz şi mai încurcat: cu toate acestea se face că 
nu-i pasă şi, când să iasă, chiamă pe seryitor cu 
dânsul. Servitorul cu care eram învoit, răspunde că 
n’are vreme şi că este ocupat cu nişte lucrui’i pe 
cari i le-am dat eu şi că de mine trebue să as
culte mai mult decât de el. Deodată l-am văzut 
cu totul zăpăcit. Cum să-l lase pe el să iasă singur, 
el care se crede că este fiinţa cea mai importantă 
şi care crede că cerul şi pământul au interes să 
nu i se întâmple ceva?

In acest timp, începe să-şi simtă slăbiciunea, el 
înţelege că se va găsi singur în mijlocul oamenilor 
cari nu-1 cunosc şi vede dinainte că i se va putea 
întâmplă ceva; dar îl susţine încăpăţânarea. Co
boară scara încet şi fără nici un curagiu. Ajunge în 
fine ,în stradă gândindu-se dacă i se va întâmplă 
vreun neajuns, am să fiu eu răspunzător.

179. Aceasta aşteptam şi eu. Totul eră pregătit 
dinainte; şi fiindcă eră vorba de un fel de scenă 
în public, mă învoisem cu tatăl lui. A.biă făcuse 
•câţiva paşi, şi auzi în dreapta şi în stânga fel de 
fel de vorbe pe socoteala lui. «Vecine, domnul cel 
frumos! uude merge el aşă singur? are să se piarză;
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■<T,m să-l rog să intre la noi. — Vecină, caută-ţi 
treaba, nu vezi d-ta. că este un ştrengar pe care 
tată-său l-a gonit de acasă pentrucă nu făceâ nici 
o treabă? nu trebue să ai grije de ştrengari; la^ă-1 
să se ducă unde va voi.—Ei bine, Dumnezeu să-i 
ajute! aş fi mâhnită dacă i s’ar întâmplă Vre-o 
nenorocire».

Puţin mai departe, se întâlneşte cu nişte hai
manale cam de vârsta lui cari îl plictisesc ,şi-şi 
râd de el. Cu cât merge mai înainte cu atât se 
găseşte mai’ încurcat. Singur şi fără protecţie, i se 
pare că este jucăria tuturor şi bagă de seamă, cu 
multă mirare, că funda de pe umăr' şi găteala sa 
aurită nu-1 fac să fie respectat.

180. In acest timp, unul din prietenii mei, pe 
-care el nu-1 cunoşteâ, pe care-1 rugasem să-l su
pravegheze şi care-1 urmăriâ pas cu 'pas fără ca el 
să bage "^le seamă, se apropie de dânsul la mo
mentul potrivit. Acest rol, care semăna cu al lui 
Sbrigani din «Pourceaugnac» \ cereâ un om deştept

1 E vorba aci de una din comediile mai puţin (bune şi mai puţin 
cunoscute ale marelui scriitor francez Moliere; «D-nul Pourco.au- 
(jnae». Faptele se petrec la Paris. TJn bătrân voeşte să-şi mărite fata 
după un provincial bogat. Aceasta nu vrea, .fiindcă iubeşte pe un 
tânăr parizian. Pentru ca să împiedice căsătoria, tânărul iubit de 
fată se înţelege cii un napolitan numit Sbrigani, un om fără me
serie şi care făceă toate meseriile. Acesta tocmeşte mai midţi des- 
măţaţi să se ţie de provincial (care e d. de Pourceaugnac), să râză 
de el pe stradă, ctc., iar Sbrigani să- intervină şi să-l scape din 
mâna lor pentru a deveni astfel prieten cu dânsul. Mulţumită a- 
cestei împrejurări, se ţes o sumă de intrigi menite să împiedice că
sătoria proiectată.
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şi fu foarte îndeplinit. Fără ca să intimideze şi să- 
înspăimânte pe copil, speriindu-1 prea tare, îl făcu. 
să înţeleagă _ aşa de bine - nesocotinţa faptei saler 
încât în mai/puţin de o jumătate de oră mi-1 aduse 
înapoi supus, ruşinat şi fără curagiu de a se uita 
la mine.

181. Şi ca .sfârşit al neizbândei sale, tocmai când 
el intra, tatăl său se scoborâ să iasă şi-l-întâlni 
pe scară. Fu nevoit să spuie de unde vine şi pentru ce 
nu eram cu el1. Bietul copil ar fi voit să intre 
în pământ. Fără să piarză multă vreme cu vreo 
lungă mustrare, tatăl-său îi • vorbi mai sever decât 
m’aşteptam: «Când vei voi să ieşi singur, vei fi 
liber s’o faci; dar, fiindcă nu vreau să am un 
pungaş în casă, câiid aceasta ţi se va întâmplă, ai 
grijă să nu te mai întorci».

182. Eu îl primii fără supărare şi fără bătaie- 
de joc, dar cu seriozitate ; şi de frică să nu bănue 
că tot ce se întâmplase era pus la cale, nu mai 
mersei la plimbare cu el în ziua aceea. A doua 
zi observai cu bucurie că era par’că triumfător 
când trecea cu mine pe dinaintea oamenilor cari 
în ajun râsese de el când îl văzuse singur. Se în
ţelege că nu m'a mai ameninţat că pleacă fără 
mine.,

183. Cu aceste mijloace şi cu altele asemănă-

1 Aci autorul pune nota următoare: «In acest caz poţi cerc co
pilului să splină adevărul, fiindcă el ştie că nu-1 poate ascunde .şi. 
că, dacă ar încercă să minţă, ar fi dat numai decât de gol.»
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toare acestora, ajunsei în puţinul timp cât fusei pe 
lângă dânsul să-l fac să se supuie la tot ce vroiam 
fără a-i porunci nimic, fără a-1 opri dela ceva, fără 
mustrare, fără nicio îndemnare spre bine, fără să-l 
plictisesc cu poveţe zadarnice.' De aceea când vor- 
biam erâ mulţumit; dar de tăcerea mea i-erâ frică, 
simţiâ că este cevâ care nu merge bine, şi aşâ tot
deauna învăţătura veniâ singură. Dat să revenim.

184. Aceste exerciţii necontenite îndrumate' nu
mai de natură, nu numai că întăresc corpul şi nu 
-obosesc mintea; ci, din contră, ele formează în noi 
singurul fel de judecată pe care poate s’o aibă co
pilăria şi care e cea mai necesară în toate vârstele. 
Aceste exerciţii ne învaţă a cunoaşte bine între
buinţarea forţelor noastre, legăturile dintre corpul 
nostru şi corpurile înconjurătoare, întrebuinţarea 
instrumentelor naturale cari ne sunt la îndemână 
■şi cari se potrivesc cu organele noastre. Se poate 
prostie ,mai mare decât aceea de a creşte un copil 
într’o odaie şi totdeauna sub ochii mamei sale şi 
care, neştiind ce este greutatea şi rezistenţa, vrea 
.să smulgă un pom mare sau să ridice o stâncă? 
Prima dată când am ieşit din Geneva, am vi'ut 
■să urmăresc un cal în galop şi am aruncat cu 
pietre în muntele Saleve, care erâ la vreo două 
leghe1 departe: batjocorit de toţi copiii din sat,

1 S’ar putea gândi cineva sau la leghea franţuzească sau la cea 
elveţiană. In Franţa în.să măsura aceasta n’avcă unitate, variă in
tre trei mii şi cinci mii de metri. In Elveţia eră peste opt mii de 
metri.—Muntele Saleve este aşezat in Fratiţa pe teritoriul depar
tamentului Savoia de sus.
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eram soootit de ei ca un adevărat idiot. Pe când/
noi aşteptăm să învăţăm la 18 ani,' în clasa de 
filozofie1, ce este pârghia, nu e nici un ţăran care 
la doisprezece ani să nu ştie să se folosească de 
pârghie mai bine ca cel dintâiu mecanic dela Aca
demie 2. Lecţiile pe cari şcolarii le iau între ei în 
curtea şcolii le sunt de o sută de ori mai folosi
toare decât tot ce li se va spune vreodată în clasă.

185. Să vedem ce face o pisică intrând pentru 
întâia dată într’o odaie: cercetează, se uită, mi
roase, nu stă nici un minut liniştită până ce nu a 
cercetat şi nu cunoaşte tot. Aşâ face şi copilul 
când începe să umble şi când intră, ca să zic aşâ,. 
în spaţiul lumii. Deosebirea este că, pe lângă ve
dere, pe care o are şi pisica şi copilul, copilul se 
ajută şi de mâini pentru a observă, iar pisica se 
ajută cu mirosul fin pe care i l-a dat natura. 
Această pornire naturală, după cum e bine sau 
rău cultivată, face pe copil iscusit sau greoiu, ager 
sau încetinel, .zăpăcit sau băgător de seamă;

18G. Primele mişcăm fireşti ale omului fiind 
deci făcute în scop de a se măsura cu ceeace-1 
înconjoară şi de a căutâ în fiecare obiect calităţile 
sensibile cari se raportă la el, cel dintâiu studiu

1 In organizarea liceului francez, fiecare din clasele superioare 
purta numele principalului obiect de studiu; se zicea clasa de ma
tematică, clasa de filozdfie, etc. In această clasă de filozofie, în 
care elevii ajungeau cam la 18 ani, cum zice autorul, se învăţă 
întâia oară fizica.

9 Aci prin «academie» se înţelege o şcoală înaltă de studii: 
speciale.
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pe care-1 face este, un fel de fizică experimentală 
cu privire la propria-i conservare şi del'a aceasta 
el este depărtat prin studii speculative 1 înainte de 
a-şi fi dat seama de locui său în lume. Câtă vreme 
organele-i delicate şi flexibile pot să se potrivească 
cu corpurile asupra cărora au să lucreze^ câtă vreme 
simţurile sale curate'1 nu au iluziuni, putein foarte 
bine să deprindem şi pe unele şi pe celelalte cu 
funcţiunile ce au să le îndeplinească şi astfel co
pilul va puteâ—eunoaşte raporturile sensibile dintre 
el şi lucrurb/^indcă tot ce ajunge la inteligenţa 
omului intră prin simţuri, omul trebue să aibă în- 
tâiu o raţiune sensitivă 2, care servă de bază ra
ţiunii intelectual^Gei dintâiu profesori de filozofie 

sunt picioarele, mâinile, ochii 3. Dacă pui cărţi în 
locul acestora, înveţi să te servi de raţiunea altuia, 
înveţi să crezi mult şi să nu ştii niciodată nimic.

187.'*Ca să înveţi un meşteşug, trebue să începi 
cumpărându-ţi instrumentele, şi ca .să te slujeşti 
cu folos de instrumentele acestea, trebue să le faci 
destul de trainice ca să nu se strice prin între
buinţare. Ca să învăţăm a cugeta, trebue deci să 
ne exercităm membrele, simţurile, organele, cari 
sunt uneltele inteligenţei noastre şi,, ca să ne slu-

' Studii numai teoretice.
3 Vezi mai departe § 303.
:l Sallwurk pune hota următoare: «Rousseau propune act doctri

nele fundamentale ale psihologiei lui Locke, după care sufletul 
percepe noţiunile cele simple numai prin simţuri şi crează altele 
noi prin legătura şi comparaţiunea ideilor astfel câştigate».
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jim cât mai bine de aceste unelte, trebue ca corpul 
care ni le pune la îndemână să fie voinic şi să
nătos. Astfel nu numai că adevărata raţiune a 
omului nu se formează fără legătură cu corpul, 
dar tocmai constituţiunea bună a corpului face lu
crările spiritului mai uşoare şi mai. sigure.

188. Arătând la ce' se cade să întrebuinţăm 
vremea atât de lungă de nelucrare a copilăriei, 
intru în amănunte cari se vor păreâ de râs. Se 
va zice că acestea sunt lecţii în glumă pe cari le 
respinge chiar critica mea şi cari se mărginesc a 
învăţă lucruri pe cari n’are nimeni nevoe să le 
înveţe. De ce să pierzi vremea cu nişte cunoştinţe 
cari vin singure şi nu cer nici silinţe, nici griji? 
E vreun copil de doisprezece ani care să nu ştie 
tot ce vrei să înveţi pe al d-tale? Ba, el ştie pe. 
deasupra şi ce l-au învăţat dascălii săi.

189. Vă înşelaţi, domnilor; eu învăţ pe şcolarul 
meu o artă grea care cere vreme - îndelungată şi 
pe care ai voştri n’o ştiu; arta' de a fi ignorant,, 
căci .ştiinţa aceluia care crede că ştie numai 
eeeace ştie se reduce la prea puţin lucru. D-ta 
le dai ştiinţa; foarte bine, dar eu mă ocup de in
strumentul cu care se dobândeşte ştiinţa. , Se zice 
că într’o zi Veneţienii arătau, cu mare ceremonie, 
tezaurul dela San Marco 1 unui ambasador al Spa
niei. Acesta, în loc de alt compliment, se uită sub

1 Cea mai vestită biserică din Veneţia. Ad e vorba de vremea 
pe când Veneţia trăia ca stat independent.
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mese şi le zise: Quoi non c’e’la rădice 1 ? Când 
întâlnesc un preceptor care vrea să se laude cu 
ştiinţa şcolarului său, îmi vine să-i spun tot aşa, 

190. Cei care au cugetat asupra modului de traiu 
al celor vechi zic că vigoarea corpului şi a sufle
tului Care îi deosebeşte, în primul rând ele cei 
moderni, se datoreşte exerciţiilor gimnastice. Mon- 
taigne vorbeşte în aşâ fel despre acest lucru, încât 
ne arată că avea o convingere adâncă; eb chiar 
revine asupră-i necontenit şi în o sumă de chipuri. 
(Vorbind de educaţia unui copil, el zice că pentru 

a-i întări sufletul tfebue să-i întăreşti muşchii; 
deprinzându-1 cu munca, îl deprinzi cu durerea; 
trebue să-l- expui ;la exej’ciţii severe ca să-l pre
găteşti pentru serântituri, pentru colici şi pentru 
toate suferinţele de acest fel2. înţeleptul Lockea, 
bunul Rollin4, învăţatul Fleury pedantul de

1 Cuvinte italieneşti, cari însemnează: «IJnde c oare rădăcina lui».
3 Montain'ne în «încercările» sale, voi. I, are un capitol (XIX) 

intitulat: «X fi filnxof cile -a învaţă săymori».
a Despre Locke s’a vorbit de multe ori in multe note. Vezi § 2 

din Prefaţa autorului.
4 «Btinul Rollin-» este numele care se dă obişnuit in Franţa 

acestui pedagog. Născut în 1661, fiu al unui cuţitar şi destinat şi 
el pentru aceasţă meserie, fu luat de un călugăr şi dat la o şcoală 
secundară din Paris. Apoi învăţă teologia, dar nu se făcil preot, 
ci profesor. Funcţionă întâiu la colegiul regal din Paris, iar mai 
târziu fu rector al universităţii din' acest oraş. Viaţa sa a fost. un 
model de devotament pentru bunul mers al şcoalei. Principala sa 
operă este o mare lucrare în opt părţi (1726 — 1728) intitulată 
«Tractat despre studii^, în care cercetează fostul diferitelor studii 
din învăţământul secundar şi superior.

5 Abalele Clattde Fleury, bărbat foarte învăţat, fost profesor al
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Crouzas ^ cari se deosebesc între dânşii în toate 
celelalte chestiuni, ise potrivesc, toţi în acest singur 
punct: că trebue să exercitezi mult corpul co
piilor2. Aceasta e regula lor cea mâi înţeleaptă;
Ducelui de Burgundiş, a publicat între altele, în 1-686 o carte in
titulată «-Tractat despre alegerea şi metoda studiilor^. Critică mult 
organizaţia şcolară din timpul său şi propune o direcţiune mai 
practică.

' Jean Pierre de Crovx.as (1663—1750), pedagog elveţian; a în
văţat în ţara sa şi a călătorit mult. A fost profesor la Academia 
din Lausanpe. A publicat la Haga în 1772 în două volume un 
«Tractat asupra educaţiei copiilor» dedicat prinţesei de Walles. 
Câtăva vreme a fost profesor şi în Olanda.

2 Iată pasagiile cele mai importante din autorii citaţi la cari se 
referă Rousseau în paragraful acesta: ,

Principiul lui Locke în privinţa educaţiei fizice este coprins în § 
3 (trad. Coşbuc) al cărţii sale despre Educaţie: * După cum tăria 
trupului stă cu deosebire în putinţa de a suportă greutăţile, tot 
aşa şi tăria sufletului».

Rollin nu are un capitol special despre educaţi^ fizică, dar vor
beşte adesea despre «exerciţiile potrivite pentru formarea corpului 
pe cari nu trebue să te neglijezi» (cartea citată ed. Crăvier, Paris 
1859 voi. I Cartea I).

Fleury, în cartea citată (pg. 96) zice, între altele :
«Aş voi ca în primii ani ai copilăriei să se inspire copilului so

brietatea, pe cât îi permite vârsta, să nu-i facem să ajuneze, dar 
să nu le dăm să mănânce cât vor...

«Ca să fii sănătos, trebue să-ţi fie trupul curat, să resptri aer 
curat, să bei' apă bună...

«Ceeace dă forţă serveşte sănătăţii; dar nu te fortifici dacă mă
nânci şi bei mult, cum crede vulgul, ci dacă munceşti şi faci exer
ciţii şi apoi te nutreşti şi te odihneşti potrivit cu acestea.»

De Crouzas, în volumut II al cărţii citate (pg. 431) zice:
«Nici corpul nici spiritul omului nu pot să reziste la muncă fără 

întrerupere. Trebue să dai copiilor toată odihna de care au tre
buinţă... Somnul e necesar pentru sănătatea copiilor... Exerciţiile 
cor|)orale au multe foloase: întăresc corpul şi-i dau agerime şi 
graţie... Copiii să înveţe să danseze». Recomandă exersarea armelor, 
călăria, jocul, preumblarea, vânătoarea. '
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de aceea este şi va fi totdeauna cea mai nebăgată 
în seamă. Am vorbft deaju'ns despre importanţa 
-chestiunii şi, fiindcă nu pot să dau nici argumente 
mai puternice nici regule mai înţelepte decât cele 
ce se găsesc în cartea lui Locke, mă mărginesc a 
trimete pe cititor la aceasta, după ce-mi voiu luâ 
libertatea să adaug câteva observaţiuni la ale lui.

191. Membrele unui corp care creşte trebue să 
fie lăsate a se mişca liber în haine; nimic să nu 
stânjenească mişcările lor: haina să nu fie tocmai pe 
corp, să nu fie lipită; să n’aibă prea multe şireturi 
cari ' să strângă corpul. îmbrăcămintea franţu
zească \ supărătoare şi nesănătoasă pentru vârstnici, 
e primejdioasă mai ales pentru "copii. Lichidele din 
corp, strâ.nse la un loc, oprite în circulaţia lor, se 
strică stând nemişcate, mai ales dacă ei duc viaţă 
sedentară şi inactivă. Aşa se produce scorbutul 2, 
•o boala care se răspândeşte pe toată ziua printre 
noi şi pe care cei vechi mai că ri’o cunoşteau 
pentrucă felul lor de a se îmbrăca şi de a trăi 
îi feriâ de aceasta. Haina de husar 3 în loc să în-

1 E vorba aci de îmbrăcămintea luxoasă a nobililor din Franţa 
din secolul XVIII.

2 _Acî lîoussean comite greşeală în privinţa boalei care ar rezulta 
din purtarea hainelor strâmte. Scorbutul are cu lotul altă cauză; 
rezultă dintr’o hrană insuficientă sau mărginită la conserve şi 
-se vede mai ales în răsboaic .şi între soldaţii de pe vajioarele cari 
rătăcesc ori sunt silite să stea mult departe de porturi şi nu se 
pot aproviziona (Enciclopedia franceză: Dicţionarul sănătăţii de 
Dr. Bianu).

8 Salhviirk notează că hainele de husari erau la modă pentru 
copii pe timpul Iţii Ronsseau.

JS
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lăture acest neajuns îl măreşte şi, dacă scapă pe- 
copil de câtevâ baiere, îi strânge tot corpul. Cel 
mai bun lucru este să-i laşi cu - rochiţă 1 cât se 
poate mai multă vreme ; apoi să le faci o hăinuţă 
foarte largă şi să nu-i strângi la mijloc, fiindcă prin* 
aceasta le deformezi mijlocul. Cusururile lor trupeşti 
şi sufleteşti vin mai toate din aceeaşi pricină: că 
voim să-i facem oameni înainte de vreme.

192. Sunt colori vesele şi colori triste: copiilor 
le plac cele dintâiu şi le şeade şi mai hine cu ele.. 
Nu ştiu de ce nu am ţinea socoteală, de nişte în
clinări fireşti ? Când vedem însă că ei aleg o stofă1 
pentrucă e mai bogată, să fim siguri că-i stăpâneşte 
luxul şi gusturile modei şi aceasta desigur că nu1 
porneşte dela ei. Nu-şi închipue cineva câtă .în
râurire are asupra educaţiei alegerea hainelor şi' 
motivele alegerii. Nu numai că unele mame rătăcite 
făgăduesc copiilor găteli ca' răsplată, dar s’au văzut 
chiar guvernori fără socoteală cari ameninţă, pe 
elevii lor că au să-i îmbrace ca pedeapsă cu haine 
groase şi simple. «Dacă nu înveţi mai bine, dacă 
nu-ţi îngrijeşti mai bine lucrurile, o să te'îmbrac 
ca băiatul acela de ţăran». Este ca şi cum i-ai 
zice: «Află că omul preţueşte numai prin haine,, 
că valoarea stă tocmui în hainele ce porţi»,. Şi mai 
e nevoie să rie mirăm că lecţiuni ăşâ de înţelepte

1 Cred că acesta este cuvântul care traduce mai bina ii.. jaquelte 
(ca haină de copii).
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folosesc tînerilor şi că ei pun preţ pe găteală şi 
judecă pe om numai după înfăţişare?

193. Dacă aş avea să îngrijesc de un ase
menea copil răsfăţat, aş face ca hainele cele mai 
hogate să fie cele mai snpărătoare, l-aş face să fie 
mereu strâmtorat, mereu căsnit, să se simţă legat 
în o mie de feluri; aş face ca libertatea şi veselia 
să fugă dinaintea măreţiei sale: dacă ar avea să 
se amestece în jocurile altor copii îmbrăcaţi, mai 
simplu, aş face ca jocul să înceteze şi să se strice, 
pe dată. L-aş necăji, în fine, l’ăş sătura în aşa 
fel de luxul său, l-aş face sclavul hainei sale 
aurite, încât aceasta stă fie nenorocirea vieţii şi să-i 
fie mai puţin frica de o groaznică închisoare decât 
-de frumuseţea gătelii sale. Câtă vreme ri’am făcut 
pe copil sclavul prejudecăţilor noastre, prima lui 
dorinţă va fi libertatea şi neatârnarea; haina cea 
mai preţuită va fi cea mai simplă, cea mai co
modă, care-1 stânjeneşte mai puţin.

194. Altfel se ţine corpul când - faci exerciţii, 
altfel când te odihneşti. Qdihnindu-te, lichidele din
■corp şe mişcă egal şi uniform 1 şi ne apără de' \ .
schimbările aerului. Făcând exerciţii, trecem necon
tenit dela agitaţie la odihnă şi dela căldură la frig' 
şi aşa ne deprindem cu aceste schimbări. De acî 
urmează că oamenii sedentari şi cari nu prea ies 
din casă trebiie să fie totdeauna îmbrăcaţi călduros

1 Autorul Bcric de pe cuuoştiiitele ştiinţifice ale timpului. Azi 
îs’rr putea spune numai că mişcarea activează circulaţia sângelui.
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ca să ţie corpul într’o temperatură uniformă, cam 
aceeaş în toate ceasurile zilei. Din potrivă, cei cari 
umblă pe soare, pe vânt, pe ploaie, cari se mişcă 
mult şi-şi petrec timpul mai mult în aer libeiv 
trebue să fie totdeauna îmbrăcaţi uşor ca să se 
depzinză cu schimbările aerului, cu toate gradele 
de temperatură, fără să fie supăraţi. Aş sfătui şi 
pe unii şi pe alţii să nu-şi schimbe hainele după 
anotimpuri. Aşa face Emil al meu: prin aceasta 
nu înţeleg să poarte vara hainele de iarnă, ca 
oamenii sedentari, ci să poarte iarna hainele de 
vară ca muncitorii. Acesta a fost obiceiul cava
lerului Newton în toată viaţa lui şi a trăit optzeci, 
de ani L.

w 195. Nu e bine să-şi acopere capul în nici un 
timp al anului. Vechii Egipteni umblau totdeauna 
cu capul gol. Perşii şi-l acoperiau cu căciulă 2 şi 
acum poartă nişte turbane groase, cari, după cum 
spune Chardin 3, sunt cerute de aerul locului. Am 
observat într’altă parte 4 deosebirea pe care o arată

' Sallwiirk, în notă, raportează acest pasagiu la o însemnare a 
lui Locke (g V. Observaţii asupra educaţiei, trad. Thilrot pag. 9) 
că în Anglia sunt mulţi oameni, cari, fără să se simtă rău, poartă 
iarna şi vara aceleaşi haine. Apoi completează prin adăogirea pe 
care traducătorul francez Coste o fiice la pasagiul lui Locke «aşa 
făceă Syr Newton, după cum ni-a povestit el însiiş cu câţiva ani 
înainte de a muri». In traducerea română din care am luat cele
lalte citate din Locke pasagiul acesta nu se află.

2 Prin acest cuvânt am tradus fr. tiare.
:l Chardin (1643 — 1713) giuvaergiu, apoi voiajor ştiinţific şi in 

chestii de stat. A serie un voiaj în Persia pe care l-a citit Rousseau..
■* In ‘‘Scrisoarea către d’Atembert despre spectacole^...
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Herodot1 între capetele Perşilor şi ale Egiptenilor, 
văzute pe un câmp de luptă. Trebue ca oasele 
capului să fie tari, bine formate, iar nu fragile şi 
poroase, căci trebue să apere creerul nu numai de 
răni, dar şi de guturaiuri, de răceli şi de efectele 
aerului ; de aceea deprindeţi pe copiii voştri să 
umble vara şi iarna, ziua şi noaptea, cu capul gol. 
Iar dacă voiţi să le ţineţi capul curat şi să nu se 
jumulească părul, să le puneţi pe cap noaptea o 
scufiţă subţire şi ţesută ca o reţea, cum poartă 
Bascii *.

Ştiu că cele mai multe mame, convinse mai mult 
de observaţia lui Chardin decât de argumentele 
mele, vor crede că se găseşte peste tot aerul din 
Persia; eu insă, care mi-am ales ca elev un euro
pean, nu vreau să-l fac un asiatic.

196.^In general, punem pe copii mai multe haine 
decât le trebue, şi mai ales în prima copilărie. Ar 
fi mai bine să-i obişnuim cu frigul decât cu căl- 
cluray Un frig puternic nu-i supără dacă s’au de
prins de timpuriu; dar ţesătura pielei, încă fragedă 
şi moale, înlesnind, prea mult transpiraţia, îi expune 
prin căldura prea mare, la o slăbire ce nu se

’ Montaigne («încercări» I, 35) citează o observaţie a Iui Hero
dot (din Istoriile lui III, 12) că, după o bătălie intre Egipteni şi 
Perşi, s’a constatat că dintre cei morţi Egiptenii aveau ţeasta ca
pului mult mai tare, pentrucă se poată din copilărie cu capul gol 
pe când Perşii au capul acoperit cu fesuri şi cu turbane.

2 Bascii sunt un popor care locueşte în ţinuturile muntoase la 
hotarul apusan dintre Franţa şi Spania. Originea lor nu e bine 
stabilită. Vorbesc o limbă proprie şi păstrează obiceiuri din vechime.
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poate înlătura. De aceea se observă că mor mai 
mulţi copii în August decât în toate lunile anului. 
De altfel, pare hotărât, comparând popoarele din 

vnord cu cele din sud, că omul se face mai puternic 
i’ăbdând frigul mare decât căldura mare. Trebue 
însă, pe măsură ce creşte copilul şi i se întăresc 
fibrele, să-l deprindeţi puţin câte puţin să înfi'unte 
razele soarelui. Pornind încet, încet, i-aţi deprinde 
'CU focul zonei arzătoare1.

197. Locke, printre învăţăturile sănătoase şi băr
băteşti ce ne dă, are şi contradicţii pe cari nu le-ai 
aşteptă dela unul care judecă aşâ de bine. Acelaş 
om care cere ca copiii să' se' scalde vara în apă 
îngheţată, nu-i lasă să bea apă rece când sunt încăl
ziţi, nici să se culce pe pământ umed2. j

Dar de vreme ce zice că copiii să-şi ude încăl
ţămintea în orice timp, n’ău să şi-o ude şi când 
le va fi cald? Nu se poate face în privinţa cor
pului în raport cu picioarele aceleaşi inducţiuni 
cari se fac în privinţa picioarelor în raport cu

1 Pentru comparaţie, se pot citi din Locke (în traducerea de G. 
Coşbuc) § 8 şi 15 (Partea I).

2 Aci nota autm-ultd: «Că şi cum băieţii de ţărani îşi aleg loc 
bine uscat ca să şează ori ca să se culce şi n’ara auzit nici odată 
că umezeala a făcut rău unuia' din ei. Dacă te-ai luă după doctori, 
ar trebui să crezi că sălbatecii sunt prăpădiţi de reumatism». — 
Locke (asupra educaţiei § 18) pretinde că copiii dacă sunt asudaţi 
să mănânce o bucată de pâine cbiar dacă nu le e foa.me. — Mon- 
taigne asemenea zice: «Aci nu există nici o scăpare: cine idorcşte 
să formeze un adevărat bărbat, acela n’are voie, fără îndoeălă, să-l 
cruţe în tinereţe şi trebue adesea să calce regulele artei medicale. 
Rece şi cald să bea copiii, etc.»
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mâinile şi în privinţa corpului în raport cu obrazul ?'' 
Dacă vrei ca omul să fie numai obraz, de ce mă.' 
critici când vreau să fiu numai picioare ?1 ‘

198. El cere, ca să împiedeci pe copii de a 
bea când le e cald, să-i înveţi să mănânce mai 
înainte o bucată de pâine. E foarte ciudat să dai 
copilului să mănânce când i-e sete; mai bine i-ai 
da să beâ când i-e foame. N’am să mă conving 
niciodată că nevoile acestea primitive sunt aşa lip
site de rost încât să nu le poţi îndeplini fără a 
te expune să mori. Dacă ar fi aşa, neamul omenesc 
s’ar fi distrus de o sută de ori înainte dc a fi în
văţat cum să se păstrez^

199. Vreau ca Emil să beâ de câte ori îi va 
fi sete; vreau să i se-tloa-apă curată-fără-mci,.o 
pregătiri nici măcar s’o desmorţească puţin în

1 Aluziune la Locke (asupra educaţiei § VI. Tom. I, Irad. 
Turot 1821j: «Numai obişnuinţa întăreşte .şi face pe copil să reziste 
la frig. Se povesteşte asupra acestui subiect un răspuns foarte 
nemerit pe care l-a dat odată un filozof scit (Anaharsis) uniii 
Atenian. Atenianul se miră văzându-1 că umblă gol pe zăpadă, 
attmci celălalt îi spune: dar tu cum suferi ca obrazul tău să fie 
expus la frigul iernii ? .— Obrazul e deprins cu asta, răspunse ate
nianul.— Incbipueşte-ţi atunci, replică Scitul, că eu sunt numai 
obraz-'. Montaigne o povesteşte şi- el («Încercări», 35); «Cineva 
întrebă pe un cerşetor, care' eră numai în cămaşă în miezul iernii 
cum poate să rabde de frig. — D-ta, zice acesta, ai faţa descope
rită.'Ei bine, eu sunt tot numai faţă». — In § VIII recomandă 
ca copiii să facă zilnic baie rece la picioare şi zice: «Cred că dacă 
un. om ar fi deprins din copilărie să -umble eu picioarele goale şi 
cu mâinile în mănuşi, s’ar află în aceeaş primejdie de a răcTcând 
şi-ar pune mâinile în apă ca şi cei cari nu vor să-şi pună picioa
rele în apă».
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deosebesc între ele tot aşa precum se deosebesc 
dădaca, preceptorul, profesorul1. Aceste deosebiri 
sunt însă rău înţelese şi acel copil va fi bine 
<;ondus care va avea un singur ^conducător.

31. Trebue dar să privim lucrurile dintr’un punct 
de vedere general, să considerăm pe elevul nostru 
■ca pe om în de obşte, expus tuturor întâmplărilor 
vieţii Orneneşti. Dadă oamenii născuţi într’un anume 
■ţinut, ar rămânea legaţi de pământul lor, dacă 
acolo ar fi un singur anotimp, dacă fiecare ar ră
mânea ţintuit în starea şi în situaţiunea sa şi nu 
s’ar scimbâ nici odată, atunci practica stabilită ar 
fi bună la ceva: copilul rămânând totdeauna în 
situaţiunea pentru care a fost pregătit, nu ar fi 
expus la neajunsurile altei situaţiuni. Dar dadă ţii 
socoteală de schimbările lucrurilor omeneşti, de 
spiritul îngrijorat şi fără de astâmpăr, al acestui 
veac, care la fiecare generaţie, răstoarnă totul, 
atunci se poate închipui metodă mai neînţeleasă 
decât aceea de a creşte pe un copil ca şi cum 
lî’ar avea să iasă nici odată din odaia lui şi ar 
rămânea totdeauna cu aceiaşi oameni împrejur ?

1 Rousseau se influenţează de cuvintele latine; educat, inslituit, 
docet şi dă sensul lor prin; educat ion, insţitution, inatnietion. In 
traducerile germane pe care le-am consultat ani aflat; Auf%iehen, 
TJnterweisen, Unterrichten (Salhvurk) sau : Aufxiehen, Erxiehen, 
Unierrichten (H. Gebirg). Am socotit deci că nu pot mai bine da 
pe româneşte decât prin : m-eşiere (adică îngrijirea materială pentru 
creşterea copilului),- educaţiune (adică conducerea morală a copilului) 
şi instruefiwie (învăţătura propriu zisă, dobândire de cunoştinţe).
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Un faca nenorocitul un sigur pas afara, să se- 
.scoboare, cu o singură treaptă, şi va fi pierduE, Cu 
acest chip el este învăţat a simţi durerea în loc 
să fie învăţat a o îndură.

32. Fiecare se gândeşte să-şi păstreze copilul.. 
Nu e destul atât; trebue să-l înveţe să se păs
treze singur când va fi om, să suporte loviturile- 
soartei, să reziste lă îndestulare şi la lipsă, să 
trăească, dacă va fi nevoie, între •gheţurile Islandei 
sau pe stâncile fierbinţi ale INIaltei. . De geaba vei 
îngriji să nu moară; va trebui totuş să moară şi 
chiar dacă moartea lui n’ar fi pricinuită din în
grijirile tale, tot ar fi rău înţelese aceste îngrijiri. 
Nu este atâta vorba de a-1 împiedecă să moară;; 
e vorba să-l faci să trăească.

A trăi nu este a respiră, ci a se mişcă, a lucrA, 
a întrebuinţă organele, simţurile, facultăţile, într’o 
vorbă toate părţile fiinţei noastre cari ne încredin-
ţeJtză că existăm. Nu acela care numără mai mulţi ani 
a trăit mai mult, ci acela cai-e a simţit mai mult 
vieaţa. Cutare a fost îngropat Ia o sută de ani, dar a 
murit de la naştere^Măi bine s’af fi înmormântat 
tânăr, dacă măcar până atunci ar fi trăit în adevăr, 

83. înţelepciunea noastră stă în prejudecăţi1; 
deprindei'ile noastre sunt toate numai supunere,
.silă .şi constrângere. Omul societăţii 2 se mişte, tră-
_________ 'f

1 Pvejndceăţi (prcjuditii, in-ejudcţe): idei de iijui imintc formate» 
asupra unor ehcstiuni sau asupra unor stări de lucruri: idei cari 
circulă şi se adoptă fără a fi verificate şi fără a, reflectă asupra lor. 

a Adică: omul civilizat, care trăcşte intr'o societate organizată.
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mjgzul iernii, chiar când el ar. fi lac de nădugeală. 
O singură grijă recomand: să se deosebească dacă 
apa e de bună calitate. Dacă e apă de râu, daţi-i-o 
îndată aşa cum o luaţi; dacă e apă de izvor, lă- 
saţi-o câtva timp să se aerisească înainte de, a o 
bea. Vara, apa de i'âuri & caldă; cea de izvoare 
nu ’e tot aşa, nefiind în contact cu' aerul. Trebue 
deci să aşteptăm să aibă aceeaş temperatură ca 
atmosfera. Iarna, din contră, apa de izvor este în 
această privinţă mai puţin primejdioasă decât' apa 
de râu. Dar nu e firesc şi nici obişnuit - să fii 
iarna tare transpirat, mai ales în aer liber; căci 
aerul rece atingând necontenit pielea, trimite su
doarea înăuntru şi împiedică porii de a se deschide 
şi de a-i lăsâ loc să treacă. Eu nu pretind ca 
Emil să, facă exerciţii iarna lângă sobă, ci afară, 
la câmp, între gheţuri. Dacă nu se încălzeşte fă
când şi aruncând gogoloaşe de zăpadă, să-l lăsăm 
să bea când îi e sete, să urmeze cu exerciţiile 
după ce a băut şi nu ne vom teme de nici o în-- 
tâmplare rea. Dacă,, prin vreun alt exerciţiu, asudă 
şi-i e sete, să bea rece chiar' atunci, ^veţi numai 
gi’ijă să meargă ceva mai departe şi încetişor până 
să găsească apa. Fiind frig, va fi destul de răcorit 
ajungând acolo, ca să poată bea fără’ nici o pri
mejdie. Luaţi însă măsurile acestea fără ca el să 
bage de seamă. Vreau mai bine să fie câteodată 
bolnav, decât să-l văd ou prea mare grijă de să
nătatea lui.
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200.. .Copiii trebue să doarmă mult, fiindcă se- 
mişcă mult. Snmnnl este corectivul exerciţiului; se 
vede că ei au trebuinţă de amândouă. Timpul de 
odihnă este noaptea: aşa a lăsat natura. S’a ob
servat totdeauna că somnul e mai liniştit şi mai 
dulce cât timp e soarele sub orizont, căci aerul 
încălzit de razele soarelui nu păstrează simţurile 
noastre într’o linişte aşa de mare. De aceea cel 
mai bun obiceiu e^e să te culcă şi să te scoli cu 
g,oarele, De acî urmează că în clima noastră omul 
şi toate animalele au trebuinţă să doarmă mai mult 
iarna decât vara. Viaţa socială însă nu e destul 
de simplă, destul de naturală, destul de lipsită de 
întâmplări "neaşteptate, de accidente, ca să poţi, 
obişnui pe om cu această uniformitate încât s’o, 
socotească necesară. Fără îndoeală trebue să te 
supui regulelor; dar cea dintâiu regulă- este să le- 
poţi î-nfrânge fără primejdie când e nevoie. De 
aceea nu moleşi fără socoteală, pe elevul tău prin- 
tr’un somn liniştit neîntrerupt niciodată. Intâiu, 
supune-1, fără grijă, la legea naturii; dar nu uită 
că, trăind între noi, el trebue să fie mai presus 
de această lege; să se poată deci culca târziu şi 
sculă de dimineaţă, să poată fi deşteptat brusc, să 
■poată petrece noaptea în picioare fără prea multă 
greutate. Dacă începi de vreme, dacă mergi înce
tişor şi gradat, deprinzi pe cineva cu lucruri cari 
l-ar prăpădi dacă l-ai supune la ele când este om 
format.
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^ 201. întâi să înveţi pe copil a dormi în con- 
■diţii rele; cu acest chip nu i se va mai păreâ nici 
un pat rău. In deobşte, viaţa aspră, dacă o schimbăm 
în obiceiu, îţi înmulţeşte sensaţiile plăcute, pe când 
viaţa moleşită îţi prepară multe sensaţii neplăcute. 
Gei crescuţi prea delicat, nu pot dormi decât pe 
puf, pe când cei deprinşi să se culce pe scândură 
-se pot odihni oriunde; nu există pat tare pentru 
omul care adoarme când se culcă.

202. Un pat moale în care te acoperi cu o pla- 
pomă cu puf1 topeşte şi disolvă, ca să zic aşa» 
corpul. Rinichii ţinuţi la căldură prea mare se irită. 
De aci rezultă adesea piatra2 şi alte neajunsuri, 
constituţia se face delicată şi aceasta aduce multe 
urmări rele

203. Patul cel mai bun este cel care dă. un 
somn mai bun. Un asemenea pat preparăm. Emil 
şi cu mine, în fiecare zi. N’avem trebuinţă să se 
aducă robi din Persîa ca să ne facă patul; săpând 
pământul ne pregătim salteaua.

1 Francezii obişnuesc să se învălească eu o pernă mare ca o 
plapomă umplută cu puf; e foarte uşoară şi ţine foarte cald. Ne- 
având echivalent în româneşte, am tradus fr. cdredon prin eircum- 
locuţiunea de mai sus.

2 Se numeşte piairă (medicii zic: calcul) «orice coiicretiune for
mată accidental îu corpul animalelor». Cele mai obişnuite sunt cele 
produse în ficat, în rinichi sau băşica udului. Nu paiul moale poate 
fi considerat ca pricină, ci viaţa sedentară în genere.

2 Aci Sallwiirk pune nota următoare: «Asemenea şi Locke re
comandă a face patul în diferite feluri: a pune capul când mai 
sus când mai jos, pentru a nu lăsă ca obişnuinţa să devie prea 
pnternică şi din aceasta să avem supărări în cazul când nu vom 
puteă dormi intr’un pat ca al nosţru». (Trad. franc. § 23).
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305. Ştim din experienţă că pe câtă vreme un 
copil este sănătos, poţi să-l pui să doarmă sau să 
stea deştept, după voie.

Când copilul e în pat şi vorba lui supără pe 
guvernantă, ea îi zice: «Dormi». E ca şi cum i-ai 
zice «Fii sănătos» când e bolnav. Cel mai bun 
mijloc de a-1 face să doarmă e de a-1 face să i se- 
urască. Vorbiţi atât de mult ca el să fie, silit să 
tacă şi va adormi curând. Sunt bune la ceva şi 
discursurile; e ca şi cum l-ai legănă. Dacă' însă 
întrebuinţaţi acest narcotic1 seara, feriţi-vă de a-1 
întrebuinţa şi ziua.

205. Câteodată voiu sculă din somn pe Emit, nu 
atât ca să se obişnuească a nu dormi prea mult,, 
ci mai mult ca să se deprinză cu toate, să se de- 
prinză chiar a fi deşteptat repede din somn2. Mai 
mult, aş socoti că nu mă pricep în meseria mea,, 
dacă n^ş şti să-l silesc a se deşteptă singur şi a 
se sculă din pat când voesc eu, fără însă ca el să 
bage de seamă şi fără sâ-i spun vreun cuvânt.

206. Dacă nu doarme destul, îl prevestesc că 
dimineaţa va fi pentru el foarte plictisitoare şi 
atunci va, socoti că va fi cu atât mai câştigat eu 
cât va fi dat mai mult timp somnului. Dacă din.- 
contră, văd că doarme mult, îi făgăduesc că va 
aveă ceva pe gustul său îndată ce se va deşteptă.

1 Substanţa adormitoare. Aci e zis în ironie.
2 Loekc (Observări asupra educaţiei, trad. Coste, ed. Tburot 1824 

§ 22 pg. 40 tom. I) zice că e bine ea copiii să se seoale de dimi
neaţă şi să se culce de vreme.
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Daca vreau să se scoale la un ceas hotărât, îi zic: 
«Mâine la şease plecăm la pescuit sau la o preuiu- 
blare în cutare loc; vrei să mergi?» Se învoeşte 
şi mă roagă să-l deştept. Promit sau nu, după tre
buinţă. Dacă se deşteaptă prea târziu, vede că am 
plecat. Cu acest chip sunt sigur că se va deprinde 
să se deştepte singur.

207. De altfel, dacă s’ar întâmpla, lucru rar, ca 
vreun copil să fie înclinat a se da prea mult lenei, 
nu ti’ebue să-i îngăduim această înclinare, care l-ar 
amorţi cu totul, ci să căutăm mijloace care să-l 
deştepte. Se înţelege bine că nu-i vorba să-l facem 
să lucreze prin silă, ci să-l atragem prin vreo poftă 
care să-i deâ îndemn'. Această poftă, aleasă bine, 
ne conduce deodată la două scopuri1.

208. Cjjgji că cu puţină dibăcie poţi face pe copil 
să-i placă orice, ba chiar să se prăpădească după 
acel lucru, fără să faci apel la vanitate, la pizmă 
ori la dorinţa de a întrece pe alţii. Pentru aceasta 
ajunge vioiciunea lor şi spiritul lor de imitaţie şi 
mai ales veselia lor naturală, instrumentul cel mai 
sigur, dar de care n’a ştiiit să se folosească nici un 
preceptor. ^Când se joacă şi când sunt bine încre
dinţaţi că este numai joc, ei sufăr, fără să se plângă 
şi chiar râzând, dureri pe cari altfel nu le-ar su
feri fără să verse râuri de lacrămi., Nemâncarea
_______ L

1 Locke § 43 (în traducerea de Coşbuc citată de atâtea ori) zice: 
«Nimic din cele ce au de învăţat să nu li se pară copiilor o po
vară şi să nu li se impuie copiilor ca o muncă».



'J81

prelungită, loviturile, arsura, ostenelile de tot felul, 
•sunt petrecerile tinerilor sălbateci: aceasta arată că 
cbiar durerea poate fi pregătită aşâ ca să nu-i simţi 
amărăciuneai. E însă adevărat că nu toţi dascălii 
ştiu să pregătească acest fel de mâncare şi că poate 
nu toţi şcolarii îl măiiâncă fără desgust. lată-mă 
însă fără să bag de seamă, rătăcit în excepţii.

209. Excepţie nu este însă în privinţa acestor 
lucruri: că omul este supus durerii, boalelor ome
neşti, accidentelor, primejdiilor de moarte, morţii. 
Gu cât vei deprinde pe copil cu aceste idei, cu atât 
îl vei vindecă de sensibilitatea supărătoare care face 
suferinţa mai mare prin lipsa de răbdare. Gu cât 
va fi mai' deprins cu suferinţele cari pot să-l lo
vească, cu atât acestea vor fi lipsite, cum ar fi zis 
Montaigne, de ascuţitura particulară pe care o au 
lucrurile necunoscute l, cu atât sufletul său va fi 
mai tare şi mai puţin simţitor la lovituri, iar corpul 
său va fi ca înveştmântat cu o za de care se vor 
lovi toate atacurile ce i se vor da. Ghiar apro
pierea de moarte, întru cât nu e moarte, nu o va 
simţi, nu va muri, ca să zic aşâ, ci va fi mort 
sau viu şi nimic mai mult. Despre el acelaş Mon
taigne ar putea spune ce a zis despre un rege al 
Marocului2: că nimeni n’a'trăit aşâ de mult în

1 Expresie atribuită lui Montaigne.
2 Montaigne în Cartea II cap. 21, dă mai multe exemple de 

dispreţ pentru moarte. Vorbeşte şi de un sultan din Fez (Maroc), 
care, fiind pe patul morţii, a învins pe' Portugezi în tnod strălucit 
(1578). II duceau cu patul în diferite puncte ale taberei ea să con
ducă sinxjur lupta. Aşă şi-a dat sufletul.
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moarte. Statornicia şi tăria sunt, ca şi celelalte 
virtuţi, învăţături cari se dobândesc în copilărie; 
dar nu e destul să învăţăm pe copii numele lor,
ci trebue să le simtă, fără a-şi da seama de ele.

210. Dar fiindcă e vorba de moarte, să ne în
trebăm : cum ne vom purtă cu elevul nostru cu
privire, la primejdia vărsatului? II vom vaccină în 
primii ani ori vorn aşteptă ca să-l ia în mod na
tural ? In primul chip, care e mai obişnuit; îl asi
gurăm pentru vârsta mai preţioasă primejduindu-1 
în aceea în care e de mai puţin preţ, dacă se poate 
numi primejdie o vaccinare bine făcută 1-

211. Al doilea chip e mai conform cu princi
piile noastre generale: să lăsăm natura să lucreze 
singură, căci ea singură are grijă de toate şi se dă 
la o parte îndată ce omul vrea să se amestice.

Omul elev al naturii 2 este în totdeauna pre
gătit; lăsaţi să fie inoculat de învăţătorul său 3r 
căci acela va, alege momentul potrivit mai bine 
decât noi.

212. Nu trebue să conchideţi de acî că aş găsi, 
rea vaccinarea.; căci raţionamentul pe baza căruia 
scutesc de ea pe elevul meu nu s’ar potrivi nici

1 Vaccinarea e legată de nuhiele Englezului Jenner, a cărui ex
perienţă hotărâtoare s’a făcut în anul 1796; acesta însă a între
buinţat vaccin animal. înainte se făcea vaccinarea cu puroiu Kiat 
dela oameni bolnavi. La acest metod |irimitiv se raportează desigur 
Eousseau cu critica sa.

2 Rousscau zice numai : Omul nAtnrii: dar sensul este cel dat 
de expresia noastră.

:l Adică: de naUiră.
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•de cum pentru elevii voştri. Educaţia voastră îi 
•pregăteşte să nu scape de vărsat când se vor îm
bolnăvi; dacă aţi lăsa să vie el când va voi întâm
plarea, e probabil că ei ar pieri. Observ că în 

•diferite ţâri oamenii se opun la vaccinare cu a,tât 
mai mult cu cât ea devine mai necesară, şi motivul 

■■se înţelege lesne1. De aceea eu nu dau importanţă 
mare acestei chestiuni pentru Emil al meu. Va fi 
'vaccinat sau nu, după timp,, loc, împrejurări: aceasta 
•e indiferent pentru el. Dacă îi dăm vărsatul, vom 
avea putinţa să prevedem şi eă-i cunoaştem boala 
dinainte: aceasta e ceva; dacă îl va'luâ în mod 
natural, voiu fi izbutit a-1 scăpâ de medic; aceasta 
e şi mai mult.

213. O educaţie exclusivă, care tinde numai să 
-deosebească de norod pe acei cari o primesc, alege 
învăţăturile cele mai costisitoare în locul celor mai 
obişnuite şi cari, tocmai prin aceasta, sunt şi cele 
mai folositoare. Astfel, tinerii cu educaţie îngrijită 
învaţă să călărească, fiindcă acest exerciţiu cere 
multe parale; nu învaţă însă să înoate, pentrucă 
nu costă nimic şi pentrucă orice ucenic poate să 

•ştie îniiotâ oricât, de bine! Cu toate acestea, chiar 
fără să fi luat lecţii speciale, poate oricine să în-

1 Sallwiirk aduce comentariul lui Cramer; că oamenii vor să 
aibă mai puţini copii .şi de aceea nu-i vaccinează; de'aceea numeşte 
pe 'Bousseau «filozof sarcastic». Interpretarea proprie a lui Sallwiirk 
este alta: oamenii devenind mai debili şi mai temători de boală, 
vaccinarea li se pare primejdioasă din pricina turburări.or cari se 

.produc în corpul copilului cu acest prilej.
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calece pe caJ, se ţine mai bine ori mai rău şi-şi 
face treaba la nevoie; în apă însă, dacă nu înnoţi,. 
te înneci şi nu poţi înnotâ, dacă n’ai învăţat. In 
fine, se, poate zice că nu-şi va vedea nimeni viaţa 
în primejdie dacă nu va ştî să încalece, pe când 
nimeni nu e sigur că va scăpă de un pericol la 
care e expus adesea. Emil va trebui să fie deprins 
a se mişcă în apă ca şi pe uscat. De ce nu poate 
şi trăi în toate elementele? Dacă ar puteă omul 
să sboare, aş face din Emil un vultur; aş face o 
salamandră, dacă s’ar puteă deprinde omul cu 
dogoarea focului.

214. Mulţi se tem că copiii s’ar înnecă dacă ar 
învăţă să înnoate. Eu zic că ar fi tot greşeala 
voastră dacă s’ar înnecă învăţând ori fără să fi 
învăţat înnotul. Numai vanitatea ne face temerari1 r 
nu suntem temerari când nu ne vede nimeni. Emil 
nu va fi aşâ, chiar dacă l-ar vedeă universul în
treg. Exerciţiul nu cere numaidecât să te pui în 
primejdie; de aceea poate copilul ca într’un “canal 
din parcul casei să înveţe a trece în not. Heles- 
pontul2. Eu zic că copilul trebue să se înveţe şi 
cu primejdia, ca să înveţe a nu se teme de ea: 
aceasta e o parte esenţială a uceniciei de care 
vorbiam adineauri. De altfel, fiind totdeauna cu 
băgare de seamă ca să potrivesc pericolul cu pu-

1 Am întrebuinţat neologismul în locul euvântului vecbiu oi- 
clrăsiict, fiind mal potrivit ideii.

3 Adică să înveţe a înotă eu siguranţă într'o .apă cât de mare. 
Ikllespnntul e numele din antichitate al strâmtorii Dardanelelor.
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terile lui şi să-1 împart cu el, nu mă voiu tenie 
de nici o imprudenţă, de vreme ce îmi voiu regulă 
grija conservării lui după grija conservării mele.

215. Un copil e mai mic decât un om: n’are 
nici puterea nici raţiunea lui; dar vede şi aude 
aproape tot' aşa de bine ca şi el; gustul îi este 
tot aşâ de simţitor, fără să simtă aceeaş mulţumire 
trupească. Primele facultăţi cari se formează şi se 
perfecţionează în noi sunt simţurile. Ele ar trebui 
cultivate mai întâiu şi tocmai pe ele le dăm uitării.

21b. Aţi exercită simţurile nu însemnează numai 
a le întrebuinţa; trebue a învăţă să judeci bine 
printr’însele; trebue a învăţă, ca să zic aşă, să

i

simţi; căci omul pipăe, vede, aude cum a învăţat.
217. E un exerciţiu natural şi cu totul mecanic, 

care face corpul robust, fără să fie nevoie de jude
cată. E foarte bine să înoţi, să alergi, să sări, să 
învârteşti sfârleaza \ să arunci cu pietre; dar avem 
noi numai braţe şi picioare? Nu mai avem şi ochi 
şi urechi? Aceste organe nu sunt de nici un folos 
pentru celelalte? Prin urmare nu vă deprindeţi 
numai forţele, ci exercitaţi-vă toate simţurile cari 
le conduc. Scoateţi din fiecare dintre ele tot folosul 
pe care-1 puteţi trage; apoi verificaţi impresia iinuia 
prin impresia celuilalt. Măsuraţi, socotiţi, cântăriţi, 
comparaţi. Intrebuinţaţi-vă puterea numai după ce

1 «A învârti sfărleaxa* traduce imperfect expresia: ‘foueter un 
sabot». Se înţelege o jucărie de formă conică îiâ jos şi cilindrică 
în sus, care se pune în mişcare cu mâna sau învârtind-o prin 
sfoara unui biciu.

19
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v’aţi dat seama de rezistepţa ce vi se opune; so
cotiţi înainte efectul ce-1 veţi produce prin mijloa
cele ce voiţi să întrebuinţaţi. Deprindeţi pe copil 
să. nu facă sforţări neîndestulătoare sau nefolosi
toare. Dacă-1 deprindeţi să prevadă urmarea tuturor 
mişcărilor sale şi să-şi îndrepteze greşelile prin 
experienţă, desigur că cu cât se va mişca mai mult 
cu atât va şi judeca mai mult.

218. E vorba să dea la o parte un corp greu? 
Dacă va întrebuinţâ o pârghie prea lungă, va face 
risipă de mişcare; dacă o va luâ prea scurtă, nu 
va aveâ destulă putere,; experienţa îl va învăţă să 
aleagă tocmai băţul care trebue. Această înţelep
ciune nu este deci mai presus de vârsta Sa. Are 
să ducă ceva greu? Dacă vrea să ia o greutate 
atât de mare cât poate s’o ducă şi să. nii mai 
încerce una pe care n’o poate ridică, atunci va fi 
silit să socotească greutatea din oclii. Dacă ştie să 
compare cantităţi de aceeaş materie şi de diferite 
mărimi, pune-1 să aleagă între două mărimi egale 
a două materii diferite; va trebui să compare 
greutatea lor specifică \ Am dat de un tânăr foarte 
instruit, care n’a voit să crează, până n’a văzut, că 
o găleată plină cu talaşi de lemn de stejar e mai 
uşoară decât âceeaş găleată plină cu apă.

219. Nu suntem deopotrivă stăpâni pe între
buinţarea tuturor simţmilor noastre. Este unul.

1 Greutatea specifică sau densitatea spe.-ifică este raportul între 
masa şi volumul unm corp: D = ^
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pipriitiil, a cărui acţiune nu se suspendă de loc 
cât suntem deştepţi: este răspândit pe întreaga 
suprafaţă ă corpului nostru, ca o pază neîntreruptă 
împotriva a tot ce ar puteâ să-l supere. Printr’însul 
cu voie ori fără voie, dobândim mai repede expe
rienţă, din cauza acestui exerciţiu continuu şi prin 
urmare n’avem prea multă trebuinţă a-i da o edu
caţie particulară. Vedem însă că orbii au pipăitul 
mai desvoltat decât al nostru, fiindcă neputârţd să 
se îndrepteze după ochi, sunt siliţi să facă cu aju
torul acestui simţ judecăţi pe cari noi le facem cu 
ajutorul văzului. De ce dar nu ne-am deprinde să 
umblăm ca ei pe întuneric, să cunoaştem corpurile 
după pipăit, să ne dăm seama de obiectele din 
jurul nostru, să facem, într’o vorbă, noaptea şi fără 
lumină, ceeace fac ei ziua fără ochi? Cât timp lu
minează soarele, noi le suntem superiori; la în
tuneric, ei ne pot sluji de conducători. Suntem oi'bi 
jumătate din viaţa noastră, cu această deosebire că 
adevăraţii orbi ştiu să se conducă totdeauna, pe 
când noi nu îndrăsnim să facem un pas pe întu
neric. Mi se va răspunde că nu e nevoie, căci avem 
lumânări. Ce? Tot maşini? Cine-ţi garantează că 
poţi să le ai ori unde la trebuinţă? Ih ce mă pri
veşte, vreau mai bine ca Emit să aibă ochi în 
vârful degetelor decât în prăvălia unui negustor de 
lumânări.

220. Dacă te-ar închide cineva într’o casă în 
mijlocul'nopţii, să baţi din palme şi vei deosebi.
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după răsunetul locului, dacă spaţiul e mare sau 
mic, dacă eşti în mijloc sau în colţ. Când eşti la 
o jumătate de pas de zid, aerul, mai puţin liber 
fiind împins înapoi de rezistenţa zidului, îţi dă altă 
sensaţie în obraz. Nu schimba locul, dar întoar- 
ce-te succesiv în toate părţile. Dacă e o uşă des- 
chiză, vei simţi un uşor curent de aer. Dacă eşti 
pe' o corabie, vei înţelege, după modul cum- te lo
veşte aerul în obraz, nu numai în ce direcţie mergi, 
dar şi dacă apa te duce repede sau încet. Aceste 
observaţii şi altele asemenea se pot face numai 
noaptea. Oricâtă atenţie le-am da ziua,.am fi aju
taţi sau distraţi de cele ce vedem şi nu le-am pă
trunde destul de bine. In tot ce am spus nu e 
vorba de pipăitul cu mâna sau cu bastonul. Cât 
de multe cunoştinţe vizuale poţi să ai prin pipăire, 
fără să pipăi nimic!

22h Să se joace mult noaptea. Acest lucru e 
mai important decât s’ar părea.- Noaptea înspăi
mântă, în mod firesc, pe om şi uneori şi anima
lele 1. Raţiunea, cunoştinţele, spiritul, curagiul, toate 
reuşesc să scape numai pe puţini oameni de această 
teamă. Am văzut oameni cari raţionează foarte 
bine, spirite lipsite de prejudecăţi, filozofi, militari 
foarte curagioşi ziua, cari tremură noaptea, ca fe
meile, când se mişcă o frunză. Frica aceasta se 
atribue basmelor ce am auzit 'dela doici; dar nu

1 Aci autorul notează; «Această spaimă e foarte manifestă, in 
timpul ecUpselor de soare».
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-este aşâ, ci ea- are o pricină naturală. Care ? Aceeaş 
care face pe surzi neîncrezători şi pe oamenii din 
popor superstiţioşi, adică necunoaşterea lucrurilor 
cari ne înconjoară şi a celor ce se întâmplă 
în jurul nostru1. Fiind învăţat să privesc obiec-

1 Aci autorul pune o foarte lungă notă: «Mai este o cauză bine 
-explicată de un filozof, a cărui carte o citez ades şi de ale cărui 
vederi profunde iuă interesez şi mai adesea: «Dacă, din pricina 
-«unor împrejurări particulare, nu putem să apreciem bine depăr- 
«taica şi deosebirea obiectelor nnmai după mărimea unghiului sau 
«a imaginei care se formează in ochii noştri, ne înşelăm asupra 
«mărimii lor. Am observat cu toţii, călătorind noaptea, că luăm un 
«mărăcine apropiat drept un arbore mare care ar fi departe sau un 
«arbore mare depărtat îl luăm drept un mărăcine de oare am fi 
«aproape. De asemenea dacă nu deosebeşti forma obiectelor şi nu 
«poţi, prin urmare, după formă să-ţi faci ideie de distanţă, atunci 
«iarăş te înşeli: o muscă trecând foarte aproape de ochii noştri va 
«fi socotită drept o pasăre care ar fi foarte departe de noi. Un cal 
«care stă pe loc într’un câmp păscând, ni se va păreă inare cât un 
«miel până nu vom fi siguri că e cal; dar imediat ce ne vom oon- 
«vinge că'^ cal, ni se va păreă că are mărimea calului. De câte 
-«ori se află cineva noaptea îh locun necunoscute, unde nu poate 
«apreciă depărtarea şi nu poate recunoaşte forma obiectelor, din 
«cauza întunericului, în fiecare moment se poate înşelă în judecata 
«ce face asupra obiectelor pe cari le vede. De aci vine frica pe care 
«o simt mai toţi oamenii în întuneric. Pe aceasta se întemeiază spu- 
«sele oamenilor cari au văzut stafii şi chipuri uriaşe şi înspăimân- 
«tătoare. Le răspunzi că aceste chipuri erau în închipuirea lor, dar 
«se poate ca ele să fi fost'în adevăr în ochii lor şi ei să fi văzut 
«în adevăr ceeace spun că au văzut. E natural ca, de câte ori nu 
«poţi apreciă un obiect decât prin unghitil care' se formează în ochi, 
«acest obiect necunoscut să se mărească şi să crească cu cât va fi 
«mai aproape. Dacă s’a părut privitorului, care nu-1 poate cunoaşte 
«şi nu poate judecă la ce depărtare e, dacă s’a părut că e nalt de 
«câteva palme când eră la o depărtare de 20 sau 30 de paşi, i 
«se va păreă înalt de mai mulţi stânjeni când va ajunge.la câţiva 
«paşi de el. Acest lucru îl va miră si-1 va înspăimântă până când



290 —

tele de departe şi să prevăd ce impresie îmi vor' 
face, e natural ca atunci când nu văd nimic din 
ce mă înconjoară, să bănuesc că sunt mii de fiinţe,, 
mii de mişcări cari pot să-mi facă rău şi de cari 
nu mă pot păzi. Oricât aş şti că sunt în siguranţă 
în locul în care mă găsesc, nu sunt niciodată aşa 
de sigur ca atunci când văd; de aceea am totdeauna, 
un motiv de teamă pe care nu-1 aveam ziua.. Ştiu 
în adevăr că un corp strein nu poate să se apropie 
de al meu fără să se anunţe prin vreun sgomotr 
de aceea urechia îmi este continuu aţintită. La cel 
mai mic sgomot a cărui cauză n’o pot înţeleger 
interesul conservării mele mă face bănuitor, mă- 
ţine în aşteptare şi mă înspăimântă.

•va ajunge să puie mâna pe el sau să-şi dea bine seama ce este. 
«In momentul în care va recunoaşte ce este, obiectul care i se 
«păreă uriaş, se va micşora deodată şi va avea mărimea sa reală.. 
«Dacă însă ar fugi s’au n’ar îndrăsni să se apropie, desigur că n’ar 
•kveă altă ideie despre acest obiect decât imaginea ce j se formase 
«în ochi şi va puteă să spună că a văzut în adevăr o figură uriaşă 
«sau îngrozitoare prin mărime şi prin formă. .Credinţa greşită în 
«stafii este deci naturală şi aceste aparenţe nu sunt, cum cred filo'- 
«zofii, numai efecte ale imaginaţiei». (“Istoria naturală», tom, 
VI pag. 22). In text am arătat cum, în mare parte, sunt efecte 
ale imaginaţiei; dar din explicaţia ce aflăm în acest pasagiu se 
vede că trebue să ne obişnuim să umblăm noaptea pentru ca să 
deosebim aparenţele pe cari, la întuneric, ni le produc in ochi di
feritele obiecte din pricina asemănării formelor şi deosebirii dis
tanţelor. Când aerul este încă destul de luminat ca să putem deo- ' 
sebî conturele obiectelor, fiind între ele cu atât mai multe pături 
de aer cu cât distanţa e mai mare, vom vedea conturele slăbite în 
măsura depărtării obiectelor de noi. Cunoscând aceasta, ajungem 
prm deprindere să ne ferim de eroarea pe care o explică aici cL 
de Buffon. Oricum am explică însă lucrurile, metoda mea este 
totdeauna bună şi este dovedită prin experienţă».
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222. N’aud nimic? Tot nu sunt liniştit, fiindcă 
•şi fără sgomot poate să fiu surprins. Trebue să văd 
cu mintea lucrurile cum erau înainte, cum vor fi 
fiind încă, adică să văd ceeace nu văd. Fiind astfel 
silit să-mi pun în mişcare imaginaţia, în curând 
n’o mai pot stăpâni şi ceeace făcusem ca să mă li
niştesc servă acum ca să mă îngrijoreze mai mult. 
Dacă aud sgomot, aud hoţi; dacă n’aud nimic, văd 
fantome; silinţa ce-mi dau ca să mă conserv. îmi 

■dă numai pricini de teamă. Raţiunea vrea să mă 
liniştească, dar instinctul e mai puternic şi-mi vor
beşte altfel. De ce să te gândeşti că n’ai să te 
temi de nimic, când nu ai nimic de făcut ? 1

223. Pricina acestui rău ne arată şi îndreptarea 
Jui. In general obişnuinţa omoară imaginaţia; lu
crurile nouă însă o deşteaptă. In privinţa celor pe 
•cari le vedem în toate zilele, nu lucrează imagi
naţia, ci* memoria şi de aci axiomul ab asmetis 
non fit passio 2, căci pasiunile se aprind numai la 
focul imaginaţiei. De aceea nu e bine să raţionaţi 

’Cu acela căruia i-e frică noaptea; faceţi-1 să stea

1 Sallwiirk explică astfel pasagiul acesta; dacă nu ai nici un 
motiv de a te teme, fantazla ta rămâne liniştită; acuma însă este 
■excitată, deci este ceva de care trebue să te temi. Ca să-şi justifice 
această explieatie, el citează un pasagiu din scrisoarea lui Rousseau 
către Belloy in care spune că a rămas' până la vârsta înaintată cu 
teama de o figură ascunsă după o pânză, de şi altfel nu se temeă 
de nimic nici noaptea. Pasagiul citat de Sallwiirk se găseşte în 
scrisoarea din 1770 (Opere complete ed. Auguis. Paris 1825, voi. 
27, pg. 195).

2 Lucruri obişnuite nu produc nici o pasiune.
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la întuneric şi fiţi siguri că toate argumentele fi
lozofice nu vor folosi cât aceasta. Tinichigiii umblă 
pe acoperiş fără să ameţească, iar acei cari sunt 
obişnuiţi să umble prin întuneric nu au teamă nici
odată.

224. De aci se vede încă un folos al jocurilor 
de noapte. Ca să reuşească însă, recomand cât mai 
multă veselie. Nu e nimic mai trist decât 'întune
ricul; nu vă ţineţi copilul închis în temniţă. Să 
râză când intră în întuneric, să râză iar când e 
să iasă; iar cât timp stă, ideia jocului pe care-l 
părăseşte şi a aceluia pe care-l va reîncepe ,să-i 
gonească închipuirile fantastice pe cari ar puteâ să 
le aibă.

225. E un moment în viaţă, după trecerea că
ruia aed care mergea înainte dă înapoi. Simt că 
am trecut de acest moment. încep ca să zic aşâr 
un drum nou. Vârsta matură, al cărei gol încep 
să-l simţ, îmi readuce în minte dulcele timp al 
copilăriei. îmbătrânind, devin copil şi-mi aduc aminte 
mai cu plăcere de ce am făcut la 10 ani decât la 
30 de ani. Iertăţi-mă, cititorilor, dacă-mi iau câte
odată exemplele chiar din viaţa mea, căci ca să 
pot scrie bine cartea aceasta trebue s’o scriu cu 
plăcere.

226. Eram la ţară în gazdă la un pastor1 nu-

1 Preot protestant.
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mit d. Lambercier1. Aveaîn da tovarăş un văr mai 
bogat decât mine, care se ştia că va moşteni o 
avere mare, pe când eu, departe de tata, eram soco
tit ca un biet orfan. Vărul meu Bernard era foarte 
fricos, mai ales noaptea. Bâdeam aşa de mult de 
el încât d. -Lambercier, sătul de laudele mele, voi 
să-mi pue euragiul la încercare. Intr’o seară de 
toamnă, foarte întunecoasă, îmi dete cheia bisericii 
şi-mi zise să mă duc să caut în amvon biblia pe 
care o lăsase acolo. Ca să mă ambiţioneze, îmi 
spuse şi câteva cuvinte, aşa încât nwrâ peste pu
tinţă să dau înapoi. '

227. Plecai, fără lumânare; dacă aş fi avut, 
poate că erâ şi mai rău. Trebuia să trec prin ci
mitir., Am trecut cu curagiu, fiindcă nu mi-a fost 
niciodată frică noaptea câtă vreme mă simţiam în 
aer liber.

228. Deschizând uşa, mi s’a părut să vin din 
bolţă nişte sgomote ca nişte glasuri; am. simţit că 
mi se cam sdruncină hotărîrea mea romană. După 
ce deschid bine uşa, dau să intru, dar d’abiâ fac 
câţiva paşi şi mă opresc. întunericul adânc ce

1 Eousseau era atunci sub îngrijirea unchiului său Bernard, 
fiindcă tatăl său fusese nevoit să se exileze. Lucrul acesta îl spune, 
în Confesiuni (Cartea I 1719—1723): «Tatăl meu a avut o ceartă 
«cu un domn Gautier, căpitan în Franţa. Acest Gautier, obraznic 
«şi laş, văzând că-i curge sânge diu nas, acuză pe tatăl meu că 
«a scos sabia şi l-a rănit. A fost vorba să-l închidă, dar tatăl meu 
«pretindea că trebue şi acuzatorul său să fie închis pentru aceeaş 
«vină. Această cerere nu i-a fost admisă şi de aceea a voit mai 
«bine să se expatrieze pentru restul vieţii».
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domnia în golul cel mare al bisericii, mă înspăi
mântă, simt că mi se ridică părul pe cap; mă dau 
înapoi, ies şi o iau la fugă tremurând. In curtea, 
bisericii găsesc un câine, Sultan, care, gudurându-se- 
pe lângă mine, mă mai linişteşte. Ruşinat, mă în
torc, după ce încercasem, în zadar, să iau cu mine- 
şi pe Sultan. Trec repede pragul şi intru în bise
rică. Deodată mă cuprinde din nou frica, sdar 
aşa de grozav încât m’am zăpăcit şi, măcar că 
ştiam bine că amvonul e la dreapta, nu ştiu cum 
mă întorc, că-1 caut tot la stânga; mă încurc printre 
bănci, nu-mi mai dau seama unde mă aflu şi ne
putând găsi nici amvonul nici uşa, mă eupriud.e o. 
teamă pe care n’o pot exprima. In fine zăresc uşa, 
izbutesc să ies afară şi mă depărtez, ca şi la prima 
dată, hotărît să intru singur numai ziua.

229. Mă întorc aCasă. Când să intru, aud pe- 
d. Lambercier râzând cu hohot. Socotesc că râdfr 
de mine şi ruşinat nu îndrăsnesc să deschid uşa.. 
In acest timp aud pe domnişoara Lambercier în
trebând de mine şi spunând servitoarei să ia un 
felinar; iar d. Lambercier se gătiâ să vie să mă 
caute, însoţit de curagiosul meu văr, căruia i s’ar 
fi atribnit apoi toată onoarea acestei expediţiuni.. 
Deodată frica dinainte mi-a trecut şi am simţit 
acum frică de a nu mi se descoperi fuga. Alerg 
într’un suflet la biserică; fără să mă încurc, fără 
să pipăiu prea mult, ajung la amvon, mă urc, iau
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biblia şi mă cobor ; în câteva săi’ituri ies afară din 
biserică,, uitând să închid uşa; ajung în odaie; 
răsuflând greu, puiu biblia pe masă, speriat, dar 
foarte bucuros că scăpasem de ajutorul ce-mi era 
destinat.

230. Mă veţi întreba dacă povestesc această în
tâmplare ca un model de urmat şi ca un exemplu 
de veselie pe care o cer la asemenea exerciţii. Nu; 
dar o dau ca să dovedesc că, dacă cineva este în
spăimântat de întuuerecul nopţii, prin nimic nu se 
poate linişti mai bine, decât auzind într’o odaie 
vecină pe mai mulţi Cari râd şi stau de vorbă 
liniştiţi. Aş dori deci, ca, în loc să-ţi petreci singur 
CU elevul tau, să aduni seara mai mulţi copii veseli; 
apoi să trimiţi afară, nu numai câte unu, ci mai 
mulţi împreună şi să nu rămâie niciodată unul 
singur jde tot sau să te încredinţezi dinainte dacă 
n’ar simţi o frică prea mare.

231. Nu cunosc nimic aşa de folositor şi de 
plăcut ca aceste jocuri, numai să fie organizate 

■cu pricepere. Aş face într’o sală mare un fel de 
labirint1 cu mese, cu fotolii, cu scaune, cu para
vane. In încurcăturile nepătrunse ale acestui labi
rint, aş aşeza, printre opt sau zece cutii cu păcă
leli, şi o cutie la fel, înâă plină cu cofeturi; aş 
spune în mod precis dar scurt în ce loc se gă
seşte cutia cea bună; aş da informaţii îndestulă-

1 Labirint c luat în înţelesul primitiv din limba greacă: clădire 
•cu săli multe prin cari nu poţi merge fără a te rătăci.
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39. Cum voiţi ca o asemenea, constrângere haină 
să nu influenţeze firea ’^i temperamentul lor ? Cea 
dintâiu simţire a copilului este o simţire de durere 
şi de silă; cum vrea să se mişte, întâlneşte piedici. 
Mai nenorocit decât ocnaşul pi1s în fiare, se sileşte 
zădarnic, se supără, ţipă. Ziceţi că glasul copilului 
se arată întâiu prin plâns. Fireşte; de vreme ce 
dela naştere îl necăjiţi. Cel dintâiu dar ce-i faceţi 
sunt lanţuri; cele dintâiu îngrijiri sunt chinuri. Şi 
atunci, dacă numai glasul îi este liber, cum vreţi 
să nu-1 întrebuinţeze ca să plângă? Se plânge că-i 
faceţi rău. Sunt sigur ca dacă vlar legâ cineva aşa 
aţi ţipa mai rău decât copilul.

40. De unde vine această deprindere nesocotită? 
Dintr’un obiceiu în contra naturii. Când mamele, 
dispreţuind prima lor îndatorire, n’au voit să-şi in'ai 
alăpteze copii1, a trebuit să-i încredinţeze unor femei 
plătite şi acestea, când s’au văzut mame ale unor copii 
streini, pentru cari nu aveau nicio pornire naturală, 
au căutat să-şi împuţineze munca. Dacă ar fi lăsat 
(‘opilul liber, ai1 fi trebuit să fie neîncetat cu băgare 
deYseamă; pe când'dacă l’au împachetat, îl pun 
într’uu colţ fără să le pese de ţipetele lui. Toată 
treaba era să nu se găsească nicio dovadă despre 
neglijenţa doicei, să nu-şi rupă copilul un braţ sau 
un picior, şi apoi nu se mai gândiau dacă el ar

' Ballwiirk notează eă lloussciui, pe când ijeclca Ia Motiers (El
veţia) obiţmiiă să tacă daruri fetelor pe cari le cuuoijteă, câud se 
măritau, eu condiţia ca ele singure să-şi alăpteze copii.'
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putea să moară sau să rămâie infirm pentru toată 
vieaţa. Se păstrează membrele întregi în paguba 
corpului şi, dacă se întâmplă ceva, doica nu poate 
să aibă nici o vină.

41. Ştiu oare aceste bune mame, după ce s’au 
scăpat de copil şi pot să petreacă-vesele în oraş, 
cum o duce copilul pe care l-au dat în sat să-l 
-crească în faşă? La cea mai mică nevoie, îl atârnă 
într’uti cuiu ca pe o boccea cu vechituri şi stă săr- 
mănelul răstignit aşa, pe când doica îşi vede de 
treburile ei fără să se grăbească. Când s’a găsit 
vreunul în asemenea stare, avea faţa vânătă: de 

;j5j;Een3^e:; ;Ce pieptul era strâns puternic şi nu lăsa să 
-circule sângele, acesta se aduna la cap şi credeai 
că este, bietul, foarte liniştit, fiindcă nu avea pu
tere să ţipe. Nu ştiu câte ceasuri poate să stea 
ustfel un copil fără să moară, dar gândesc că nu 
p«ate să ţie mult. Iată, socotesc, unul din cele mai 
-urări foloase ale înfăşării.

42. "Se zice că, dacă am lăsa pe copii liberi> ei 
ar putea să stea rău şi să facă mişcări care ar 
strica buna conformaţie a membrelor. Aceasta e 
una din acele afirmări ale unei false înţelepciuni 
pe care nici o experienţă n’a întărit-o. Din mul
ţimea de copii ai altor popoare mai cu bun simţ 
decât noi, cari cresc având toată libertatea membrelor 
nu s’a văzut niciunul rănit sau schilodit: ei nu pot 
să se mişte cu atâta forţă ca să-şi facă rău şi dacă 
ar lua o poziţie rea, durerea i-ar silî îndată s’c 
schimbe.
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toare cu cari oamenii mai băgători de seamă decât 
copiii1 ar puteâ s’o deosebească; apoi după ce aş 
trage la sorţi rândul micilor concurenţi, i-aş trimite- 
unul după altul până când cutia cea bună ar fi 
găsită, iar găsirea aş face-o destul de grea faţă de- 
iscusinţa lor.

232. Ia vedeţi pe micul Hercule 2 venind cu o- 
cutie în mână, mândru de expediţia sa. Pune cutia 
pe masă; o deschidem cu mare ceremonie. Par’că 
aud râsetele, huiduelile veselei cete când în loc de 
cofeturile aşteptate, găsesc, aşezate foarte frumos pe 
muşchiu sau pe vată un gândac, un melc, un cărbune,, 
o ghindă, un nap sau altceva de felul acesta. Altă
dată într’o odaie spoită de curând, se va pune aproape 
de zid o jucărie, un mie obiect pe care va trebui 
să-l aducă cineva fără să atingă zidul. D’abiâ va 
intra cel care va. aduce obiectul şi, dacă nu s’a 
putut ţineâ de condiţie, se vor observă pete albe 
pe pălărie, pe vârful pantaloniloi’, pe poalele hainei, 
pe mânecă. Cred că am spus de ajuns pentru ca 
să se înţeleagă'' spiritul acestor jocuri. Dacă vreţi 
să vă spun prea mult, atunci nu mă mai citiţi.

233. Un om crescut astfel va avea noaptea, mai 
multe înlesniri decât ceilalţi. Având picioarele obiş-

j
1 Aci autorul pune nota următoare: «Ca să le exercitezi aten

ţiunea, spune-le în totdeauna numai lucruri pentru. înţelesul cărora 
să aibă un interes simţit şi prezent. Mai ales, să nu fie lungimi 
nefolositoare, nici cuvinte de prisos. Dar observă să nu fie neîn
ţelese nici echivoce Cuvântările tale».

2 Aci e zis în glumă. Hercule a fost un vestit erou din anti
chitatea greacă.
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nuite să calce sigur în întuneric şi mâinile deprinse 
să pipăe corpurile dimprejur, va merge fără greu
tate prin cel mai mare întuneric. Imaginaţia, de
prinsă cu jocurile de noapte din copilărie, nu-şi va 
făuri obiecte înspăimântătoare. Dacă i se va păreâ 
că aude râsete, va şti că nu sunt draci, ci râsetele 
foştilor săi camarazi; dacă îşi va închipui o adu
nare de oameni, va şti că nu e un sabat1, ci ca
mera guvernorului său. Dacă noaptea îi va aduce 
numai amintiri plăcute, nu va fi îngrozit de ea. In 
loc să-i fie frică de ea, o va iiibî. Va fi vorba de 
o expediţie militară? Va fi gata oricând şi singur 
şi cu trupa. Va intra în tabăra lui Saul, o va stră
bate fără a se rătăci, va merge până la cortul re
gelui fără ă' deşteptă pe nimeni şi va reveni fără 
a fi observat2. E nevoie să iei caii lui Rhessus?3

1 Aci prin sabat (sabbatj se înţelege adunare de vrăjitori cari 
lucrează după poruncile diavolului.

2 Aluzie la un episod din istoria vechiului Testament (I, împă
raţi, cap. 26, vers 7). Saul urmărind pe David cu oştirea, acesta 
a intrat într’o noapte în lagărul lui Saul şi chiar în cortul regesc, 
de unde a luat o suliţă şi o cupă, pe care i le-a arătat a doua zi 
spre a-i dovedi că ar fi putut să-l omoare.

2 E vorba-de un episod din lliada, Cartea VI. Ehessus, principe 
trac, se dusese în ajutorul Troienilor. Oracolul spusese că dacă caii 
săi vor putea să bea apă din râul Xantos, Troia va fi scăpată. 
Grecii trebuiau deci să fure caii. Pentru acest scop Ulise şi cu Dio- 
mede au intrat în tabăra lui Ehessus, l-au surprins, l-au ucis, şi 
au dat foc taberei, astfel au putut să fure caii şi să-i aducă în 
lagărul lor. Faptele sunt amintite şi în poema latină «Eneida>- a 
lui VirgUiu. Eneas, unul din comandanţii Troienilor, pleacă după 
căderea Troici, şi după mai multe rătăciri ajunge în Cartagina. Aci
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Adresează-te cu siguranţă unui asemenea tânăr. 
Printre cei crescuţi altfel, vei afla cu greu un Ulise.

234. Am văzut că unii caută prin surprinderi 
să, deprindă pe copii să nu le fie. frică noaptea. E 
o metodă foarte greşită: ea produce tocmai efectul 
contrariu aceluia pe care-1 urmărim, ba chiar face 
pe copii şi mai fricoşi. Nici raţiunea, nici obişnu
inţa nu pot înlătură ideia unui pericol prezent pe 
care nu-1 ştii nici cum va fi nici cât de mare va 
fi; ele nu pot înlătură nici teama sperieturilor pe 
cari le-ai încercat adesea. Totuş vei întrebă: cum 
să-ţi fereşti elevul de asemenea întâmplări? Iată 
sfatul cel mai bun care mi se pare că s’ar puteă 
da în această privinţă. Voiu spune lui Emil: «Te 
afli în cazul unei apărări legiuite, căci cel care-ţi 
iese înainte nu-ţi dă timp să judeci dacă vrea să-ţi 
facă rău ori să te sperie şi, fiindcă s’a pregătit de 
mai înaipte, nu ■ vei puteă şă scapi nici cu fuga. 
Deci apucă cu îndrăzneală pe cel care te surprinde 
noaptea, om sau animal, n’are a face; strânge-1 
ţine-1 vârtos; dacă vrea să scape, dă fără să te uiţi 
şi, orice ar zice sau ar face, nu da drumul până nu 
ştii bine ce este. Lămurindu-se lucrurile, vei află

Eneas îşi aminteşte de luptele din jurul Troiei (Cartea I. vers. 469 
şi urm.) :

1 Yodc prin lacrămi un cprt cu pflnza ca iarna dc albu,
Cortul lui Bhessus, po care Xididul ccl lacom de sdnge 
Noaptea, la somnul dint&iu, cu multă !njunghere-l prSdasc :
Roibii, prin flăcări, i-aduc din lagăr şi nici n'apucară 
Bieţii să guste din nutreţul din Troia nici apa din Xantos.

(Trad. G. Coşbuo).
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poate că n’aveai de ce să te temi, dar acest chip 
de a te purtâ cu cei glumeţi îi ya face, fireşte, să 
se cam astâmpere». f

235. Deşi pipăitul este simţul pe care-1 exer
cităm mai mult decât pe celelalte, constatările sale 
rămân totuş mai imperfecte şi mai grosolane decât 
ale celorlalte, fiindcă amestecăm continuu văzul, 
iar ochiul ajunge la obiect mai înainte decât mâna 
şi de aceea spiritul nostru judecă numai după 
ochiu. In schimb, constatările pipăitului sunt cele 
mai sigure tocmai fiindcă sunt cele mai mărginite; 
ele, neputând sa se întindă mai departe decât se 
pot întinde mâinile, îndreptează zăpăceala celorlalte 
simţuri cari se aruncă departe asupra unor obiecte 
pe cari d’abiâ le zăresc, pe când pipăitul ceeaqe 
ştie ştie bine. Adăogaţi la aceasta că putem, când 
voim, ^ unim forţa muşchilor cu acţiunea nervilor 
şi astfel printr’o sensaţie simultană să întărim 
aprecierea greutăţii şi a solidităţii cu a temperaturii, 
a mărimilor, a figurilor. Pipăitul fiind dintre sim
ţurile noastre, cel" care ne arată mai bine impresia 
ce fac corpurile străine asupra corpului nostru, este 
deci cel liiai întrebuinţat şi ne dă, fâră nici o 
mijlocire, cunoştinţa necesară pentru conservarea 
noastră.

236. Dacă pipăitul exercitat poate să ţie locul 
văzului, de ce nu ar puteâ să ţie, până la oarecare 
punct, şi pe al auzului, întrucât sunetele produc 
în corpurile sonore nişte tremurători cari se pot
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constată eu pipăitul? Punând mâna pe un violoncel, 
putem fără ajutorul ochilor şi urechilor să deo
sebim, numai diipă cum vibrează şi tremură lemnul, 
dacă sunetul pe care-1 dă este grav sau ascuţit, 
dacă este dat de coarda cea subţire saii de cea groasă.

Exercitându-şi cineva simţul acesta cu asemenea 
diferenţe, sunt sigur că cu vremea l-ar perfecţienâ 
în aşa chip încât ar putea să asculte o arie în
treagă cu degetele. Admiţând aceasta, e lucru lă
murit că s’ar putea vorbi surzilor de muzică, fiindcă 
tonurile şi timpurile, fiind primitoare de combinaţii 
regulate ca şi articulaţiile şi cuvintele, pot fi con
siderate ca părţi ale cuvântului.

237. Sunt exerciţii cari tocesc simţul pipăitului 
şi-l fac mai greoiu; altele, dimpotrivă, îl ascut şi-l 
fac mai delicat şi mai fin. Cele dintâiu cer multă 
mişcare şi putere din pricina atingerii continue cu 
obiecte tari şi fac ’ pielea tare, bătătorită şi-i mic
şorează puterea de a simţi. Celelalte cer atingeri 
uşoare şi dese, astfel că spiritul, băgând mereu de 
seamă la impresiuni ce se repetă necontenit, do
bândeşte înlesnirea de a judecă toate schimbările 
lor. Această diferenţă se vede foarte lesne în în
trebuinţarea instrumentelor muzicale: pipăitul tare 
şi strivitor 1 pe care-1 cere violoncelul, contrabasul, 
chiar vioara, face degetele mai flexibile, dar le bă
tătoreşte extremităţile. Pipăitul potrivit şi netezit al 
clavirului le face tot flexibile, dar în acelaş timp

1 Care striveşte, bătătoreşte pielea.
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şi mai sensibile. Din acest punct de vedere trebue 
să preferim clavirul.

238. Trebue că pielea să se înveţe cu impresiile 
aerului şi să poată suferi scliimbările lui, pentru 
că ea apără corpul. Afară de aceasta, n’aş voi ca 
mâna, dedată tot mereu cu acelaş fel de lucrări, să 
se învârtoşeze, nici ca pielea ei, devenită aproape 
osoasă, să piarză acea putere deosebită prin care. 
ne face să cunoaştem corpurile eu cari se atinge 
şi, după felul acestei atingeri, ne dă câteodată, pe 
întuneric, diferite feluri de tremurături.

239. De ce elevul meu să aibă totdeauna sub 
picioare o piele de bou? Ar ti vreun rău dacă 
propria sa piele i-ar sluji drept talpă1. Se înţelege 
lesne că nu e de nici un folos ca pielea din această 
parte să-i fie delicată, ba poate câteodată să-i strice. 
Deşteptaţi la miezul nopţii, în toiul iernii, când 
duşmanul vrea să intre în oraş, Genevezii şi-au • 
găsit mai curând puştile decât pantofii. Dacă nici 
unul din ei n’ar fi ştiut să umble cu picioarele 
goale, poate că Geneva ar fi fost luată? 2

1 Adică: dacă ar umblă cii picioarele goale.
a Aluziune la o întâmplare din istoria Genevei. In secolul XVI 

această mică republică eră în luptă cu, ducatul Savoiei, care voiă 
■să-şi întindă stăpânirea peste Geneva. Ea a scăpat de a fi supusă, 
dar cu mari greutăţi şi cu multe răsboaie. Un episod al acestor 
vremuri turburate este atacul dat de trupele ducelui Carol Emanuel 
de Savoia contra Genevei în noaptea de 21 spre 22 Decembrie 1602. 
Lovitura eră cu atât mai primejdioasă cu cât eră dată fără vre-o 
declaraţie de răsboiu şi în mijlocul iernii. Pe atunci Geneva aveă 
ziduri întărite. Peste aceste ziduri se gătiau să sară soldaţii din 
Savoia, dar păzitorii au dat alarma, Genevezii au sărit din somn, 
au luat armele şi i-au respins.
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240. Să pregătim totdeauna pe om împotriva 
întâmplărilor neprevăzute. Dacă Emil aleargă di
mineaţa, în orice anotimp, cu picioarele goale prin. 
casă, pe scări,, prin grădină, eu nu-1 cert, ci fac 
tot ca el, având numai grijă să nu fie sticlă pe 
unde' calcă. Voiu vorbi îndată despre lucrul manual 
şi despre jocurile de acest fel. Acum spun că e- 
bine să înveţe paşii cari înlesnesc mişcările corpului, 
şi să ia, în orice atitudine, o poziţie firească şi. 
solidă; să ştie să Sară în depărtare şi în înălţime,, 
să se urce pe un arbore, să sară peste un zid,, 
să-şi poată găsi totdeauna echilibrul; toate mişcările 
şi gesturile lui să fie ordonate după legile ponde- 
raţiunii înainte ca statica 1 să i le fi explicat. După 
modul cum îşi pune piciorul pe pământ şi cum. 
îşi ţine corpul pe picioare, să se simtă dacă. 
stă bine sau rău. O ţinută sigură e 'totdeauna gra
ţioasă şi atitudinile cele* mai hotărâte sunt şi cele 
mai elegante. Dacă aş fi profesor de danţ, n’aş 
face toate maimuţăriile lui Marcel 2, lucruri bune

1 Statica este o parte a meeauieei care se ocupă de studiul echi
librului corpurilor. Se zice că un corp este în echilibru când toate 
forţele cari lucrează asupră-i se neutralizează şi pare astfel că corpul 
nu suferă influenţa nici unei forţe.

2 Celebru 'profesor de danţ la Paris. Cunoscând bine lumea în 
care trăiă, se arătă extravagant de şiretenie .şi dădea artei sale o 
importanţă pe care ceilalţi se prefăceau că o găsesc ridicolă, dar 
în realitate îi arătau cel mai mare respect. Astăzi se vede încă in 
altă artă tot atât de frivolă, cura un actor face pe grozavul şi pe 
nebunul şi izbuteşte tot aşă de bine. Aeeastă metodă e totdeauna 
sigură în Franţa. Talentul adevărat, mai simplu şi mai puţin în- 
.şclător. nu reuşeşte. Modestia este aici virtutea celor proşti. (Nota
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pentru ţara în care le face; ci, în loc de a ocupa 
pe elevul .meu- tot cu sărituri, l-aş duce la poalele 
unei stânci şi i-aş arăta ce atitudine trebue să ia, 
cum să-şi ţie corpul şi capul, ce mişcări Să facă, 
cum să-şi aşeze, acî picioarele, acî mâna, pentru a 
puteâ. să urmeze cu uşurinţă cărările povârnite, 
gloduroase, anevoioase şi cum să treacă din colţ 
în colţ atât la suit cât şi la coborât. L-aş face mai 
bine să se întreacă cu căprioara decât să danţeze 
ca un baletist dela Operă.

241. Pe când pipăitul concentrează operaţiile 
sale în jurul omului, văzul întinde pe ale sale cât 
poate mai departe. Lin pricina aceasta constatările 
văzului sunt înşelătoare. Dintr’o ochire omul prinde 
jumătatea orizontului său. Se poate să nu se înşele 
el în asemenea' mulţime de sensaţiuni simultane şi 
de judecăţi pe cari le provoacă acestea? Le aceea 
■din toate simţurile noastre văzul e cel mai supus 
greşelii, tocmai fiindcă se întinde mai departe şi, 
apucând cu mult înaintea celorlalte, operaţiile sale 
sunt prea repezi şi prea întinse pentru ca să poată 
fi rectificate de ele. Mai mult, chiar iluziunea

■autorului). Sallviirk adaogă că acest Marcel s’a încumetat să for
muleze o teorie filozofică, zicând că poate cunoaşte după mers şi 
ţinută caracterul şi naţionalitatea unui om. El zice că într’un 
«menuet » (joc obişnuit în Franţa mai ales pe acele vremuri) găseşti 
de toate. Rousseau pare să facă aluzie la o comedie, care pune pe 
scenă minunăţiile lui Marcel. Lumea a fluerat la reprezentaţie, după 
ce râsese în deajuns de piesă. Marcel se plânge lui Rousseau asupra 
modului cum a vorbit despre dânsul; dar acesta răspunde că a 
râs mei mult de tonul grav cu care-şi debită opiniile.
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perspectivei ne e necesară ca să ajungem a cunoaşte- 
întinderea şi a-i compară părţile. Fără aparenţe- 
false, n’am vedeâ nimic în depărtare; fără gradaţiile 
de mărime şi de lumină, n’am puteâ aprecia dis
tanţele sau, mai bine zis, n’ar există distanţe pentru 
noi. Dacă din doi arbori deopotrivă de mari, unul; 
ar fi aşezat la o sută de paşi mai departe de noi’ 
şi l-am vedeă tot aşă de mare ca pe unul care- 
ar fi departe numai la zece paşi, atunci am socoti 
că se află unul lângă altul. Dacă am vedeă dimen
siunile tuturor obiectelor în adevărata lor măsură,, 
atunci nu ne-am da seama de spaţiu şi tot ce e 
înaintea noastră ar fi aşezat pe acelaş plan înaintea 
ochiului nostru.

242. Văzul nu poate judecă mărimea obiectelor 
şî depărtarea lor decât printr’o singură măsură: 
deschiderea unghiului pe care-1 fac cu ochiul nostru.. 
Această deschider^ este un efect simplu al unei 
cauze compuse şi de aceea judecata pe care ochiul 
o provoacă în noi lasă cauzele particulare nede
terminate sau este greşită. In adevăr, cum pot 
distinge numai cu privirea dacă unghiul sub cam 
văd un obiect mai mic decât altul e mic fiindcă 
primul obiect' este în realitate mai mic ori pentru 
că e mai depărtat?

243. Trebue deci să urmăm aeî o metodă con
trarie celei precedente. In loc de a ne mulţumi cu 
o simplă sensaţiune, să o repetăm, s’o verificăm 
prin alta, să controlăm vederea prin pipăit, să ţinem
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în loc impetuozitatea celui dintâiu simţ prin mersul 
greoiu şi regulat al celuilalt. Dacă nu ne obişnuim 
să facem aceasta, vom avea aprecieri foarte neexacte. 
Cu o sirnplă privire nu putem judeca precis nici 
înălţimile, nici lungimile, nici adâncimile, nici de
părtările. Şi dovadă că nu e atât vina simţului 
însuş, ci a lipsei de deprindere, este faptul că in- 
ginerij, arpentorii, arhitecţii, zidarii, pictorii au în 
genere un ochiu mult mai sigur decât al nostru şi 
apreciază distanţele cu mai multă justeţă, pentru 
că meseria lor le dă o experienţă pe care noi nu 
căutăm s’o dobândim!; ei înlătură nehotărârea un
ghiului prin aparenţele cari o însoţesc şi cari de
termină mai exact pentru dânşii raportul între cele 
două cauze ale acestui unghiu.

244. E totdeauna uşor să facem pe copii să-şi 
mişte cyrpul fără, prea multă sforţare; Sunt o mie 
de chipuri ca să-i fa^em să măsoare, să cunoască, 
să aprecieze distanţele. Iacă un cireş foarte înalt: 
cum să culegem cireşile? Ne putem sluji de scara 
hambarului. Iacă un râu lat: cum să-l trecem? Dacă 
am pune o scândură din curte o să ajungă ea dela 
un ţărm la altul? Am voi să pescuim în şanţurile 
castelului, stând la fereastră: cât de lungă trebue 
să' fie undiţa? Aş vrea să fac un leagăn între- 
âceşti doi arbori: ne-ar ajunge o frânghie de doi 
coţi ? Mi se spune că în casa cealaltă odaia noastră, 
va fi de 25 picioare pătrate1: crezi că o să ne-

1 Piciorul patrat era' o veche măsură de suprafaţă în Franţa,, 
echivala cu 10 decimetri patraţi şi jumătate.
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i'ie deajuns: Va fi mai mare decât asta? Ne e 
tare foame; dată două sate; în care vom ajunge 
mai curând să mâncăm ? etc.1

245. Era Vorba să se deprinză cu alergatul un 
•copil greoiu şi leneş, care nu se apuca de bună voie 
-de un asemenea exerciţiu, nici de altul, măcar că 
erâ destinat să fie militar. Nu ştiu cum îi intrase 
în cap că un om de rangul său nu trebue să facă 
nimic nici să ştie nimic şi Că nobleţea trebue să-i 
ţie loc de braţe, de picioare şi de orice fel de merit. 
Se înţelege că chiar qu meşteşugul lui Chiron 2 ar 
fi foarte greu să faci dintr’un asemenea gentilom 
un Achille iute de picioare3. Greutatea mea erâ şi 
mai mare, pentru că nu voiam să-l silesc prin nimic; 
nici îndemnuri, nici făgădueli, nici ameninţări, nimic 
nu puteam întrebuinţa; nu voiam să.provoc în el 
nici emulaţiunea, nici dorinţa de a se distinge. Cum 
-dar să-l fac să alerge fără sări spuiu nimic? Să 
alerg eu ar fi fost un mijloc puţin sigur şi cu 
oarecari neajunsuri. De altfel'erâ vorba ca din acest 
exerciţiu să scot şi oarecare învăţătură pentru el, 
■să stabilesc un fel de acord între judecata lui şi 
între corpul lui care aveâ să urmeze după această

1 Salhviirk observă că Formey se plânge despre acest repetat 
Îndemn la foame.

3 Persoană din mitologia greacă. Cbiron eră unul din centauri. 
Centaurii erau nişte fiinţe jumătate cai, jumătate oameni. El eră 
foarte iscusit .şi foarte învăţat. Achille, vestitul erou din poezia 
greacă, a fost elevul acestuia.

3 Achille, cel mai însemnat dintre eroii greci din Iliada lui Omer, 
;avcă, între alte însuşiri, şi aceea de a alergă cu multă uşurinţă.
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judecată. Iată cum am făcut eu în împrejurarea' 
aceasta.

246. Mergând să mă preumblu cu el după masă,, 
luam câte odată în buzunar două prăjituri din acelea 
cari îi plăceau mult: mâneam fiecare câte una şi 
ne întorceam foarte mulţumiţi1. Intr’o zi băgă de 
seamă că aveam trei prăjituri. El ar fi mâncat bu
curos şease fără să se supere. Se grăbi să mănânce 
repede pe a sa ca să-mi ceară pe a treia. II re
fuzai zicându-i că aş putea, s’o mănânc eu sau că 
am puteâ s’o îrapărţim, dar aş vrea mai bine să o 
dani unuia din cei doi băieţi de colo care va şti 
să alerge mai iute. Ii- chem, le arăt prăjitura şi le 
spuiu condiţiunea. Atâta aşteptau. Puiu prăjitura 
pe o piatră mare, care trebuiâ să fie capătul dru
mului: hotărâm pe unde să alerge; ne aşezăm lângă 
piatră şţ, după ce dăm semnalul, amândoi băieţaşii 
pornesc; învingătorul ia prăjitura şi o mănâncă fără 
nici o milă în faţa' celui învins .şi în faţa privi
torilor.

247. Petrecerea aceasta făcea mai mult decât pră
jitura; dar la început n’a prins şi n’a , produs nici 
uh efect. Nu'm’am supărat şi nici nu m’am grăbit:

1 Aci autorul pune nota următoare: «E vorba de preumblare la 
câmp. Preumblările in oraşe sunt primejdioase pentru copiii de- 
amândouă sexele. Li se desvoltă vanitatea şi dorinţa de a fi ad
miraţi. La Luxembourg, la Tuileries şi mai ales la Palais Royal 
(grădini vestite din Paris pe vremea autorului; cea de a treia nu 
mai există astăzi) se deprinde tinerimea din Paris să se arate obraz
nică şi increzutăşi astfel să fie huiduită şi urâtă în toată Europa».
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educaţia copiilor este o meserie în care trebue să 
ştii a pierde timpul pentru a-1 puteâ câştigă. Urmam 
preumblările noastre. Adesea luam trei prăjituri, 
câteodată patru şi, din când în când, dam una sau 
chiar două pentru cei ce se luau la întrecere. Pre
miul nu eră mare, dar cei ce luptau pentru- el nu 
erau ambiţioşi. Cel care izbutiâ eră lăudat, sărbă
torit; totul se făcea cu mare pompă. Pentru ca să 
produc mai multă mişcare şi să măresc interesul, 
mării locul de alergat şi primii mai mulţi concu
renţi. D’abiâ intrau în locul de întrecere, şi toţi 
trecătorii se opriau să-i privească: chemările, stri
gătele, aplauzele îi însufleţiau. Câteodată vedeam pe 
domnişorul meu tresărind, sculându-se în sus stri
gând când vedea pe unul că e aproape să ajungă 
ori că întrece pe altul. Acestea erau pentru el ca 
nişte jocuri olimpice 1.

248. Câteodată concurenţii înşelau; se opriau între 
ei,, se trântiau ori îşi aruncau pietre în drum. Aceasta 
m’a silit să-i despart şi să-i pun să plece din puncte 
diferite, dar de o potrivă de departe de ţintă. Se 
va vedea îndată însemnătatea acestei măsuri, căci 
trebue să tratez această afacere arătând cele mai 
mici amănunte.

249. Plictisit să vadă mereu mâncându-se sub 
ochii săi prăjiturile care îi plăceau aşa de mult.

1 Jocurile olimpice erau nişte vestite jocuri obişnuite la Grecii 
•cei vechi. Se făceau alergări pe jos şi tu trăsurile, lupte între at
leţi, aruncări cu discul, ş. a.
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domnişorul meu bagădeseamă că - poate să folo
sească la ceva o bună alergătură şi, fiindcă vedea 
că are şi el două picioare, începu să se încerce în 
ascuns. Mă făceam că nu văd nimic, dar înţelesei 
că meşteşugul meu izbutise. Când s’a socotit destul 
de tare — şi lucrul acesta i l-am citit în gând — 
se prefăcea că stărueşte să-i dau prăjitura care- 
rămâneâ. Nu vreau, el stărueşte şi, cu oarecare 
supărare, îmi zice în fine: «Bine, pune-o pe piatră,, 
fixează drumul ce trebue făcut şi vom vedea». — 
«Cum? îi zic râzând, un cavaler ştie să alerge? 
O să-ţi faci poftă de mâncare şi n’o să ai cu ce 
să ţi-o mulţumeşti». înţepat de gluma mea, se si
leşte şi ia premiul, mai ales că fixasem drumul 
scurt şi înlăturasem pe cel care alergă mai bine. 
Primul pas eră greu de făcut; de acî încolo, se 
înţelege că mi-a fost uşor să-l fac a stărui în de
prinderea sa. I s’a dezvoltat lesne gustul pentru 
acest fel de exerciţiu şi curând a ajuns să fie 
sigur de învingere, fără favoare şi cât de lung să 
fi fost drumul lor.

250. Afară de acest folos am mai dobândit altul, 
la care nici nu mă gândisem. La început, când iz- 
butiâ, rar, să ia premiul, îl mâncâ totdeauna singur 
cum făceau şi concurenţii săi. După ce se obişnui 
însă cu izbânda, se-făcă gerieros, împărtăşind adesea 
cu cei învinşi. Am putut astfel să fac o constatare 
de mora,lă şi am priceput care este adevăratul prin
cipiu al generozităţii.
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251. Urmând să însemnez punctele de unde 
:aveau să plece deodată diferiţi concurenţi, am stabilit 
fără să bage el de seamă, distanţe inegale, astfel 
că unul având să străbată un drum mai lung de 
cât altul pentru ca să ajungă în acelaş loc, erâ 
nedreptăţit în mod vădit. Deşi lăsam pe elevul 
.meu să-şi aleagă drumul, el nu ştia să se folo- 
-sească de înlesnirea ce voiam să-i fac. Făr.ă să se 
uite cât e de mare depărtarea, el alegea totdeauna 
drumul cel mai frumos; astfel, ştiind dinainte cum 
are Să facă, îmi sta în mână să-i dau prăjitura sau 
nu. Aceasta slujiâ la mai multe scopuri. Voiam 
să-l fac să bagedeseamă deosebirea între drumuri ; 
dar, deşi erâ' de obiceiu foarte moale, erâ însă 
foarte viu când se jucâ şi aveâ aşa de mare în
credere În mine încât cu foarte multă greutate 
.l-am făcut să observe că îl înşelam. In fine, cu 
toată zăpăceala lui, am reuşit. El m’a ţinut de 
rău. I-am zis: «De ce te plângi? Când dăruesc 
cevâ, nu sunt stăpân' să stabilesc condiţiile? Cine 
te sileşte să ■ alergi ? ţi-am făgăduit să fac toate 
drumurile deopotrivă? şi nu erai liber să alegi? 
Mergi pe cel mai scurt, nu te opreşte nimeni. Nu 
vezi că vreau tocmai să te favorizez şi că inega
litatea de care te superi îţi vine în ajutor dacă 
vrei să te foloseşti de ea?» Erâ foarte lămurit: 
ă înţeles, şi ea să poată face alegerea a trebuit să 
se uite cu multă atenţiune. Intâiu a fost vorba să 
numărăm paşii, dar măsura paşilor unui copil se
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face încet şi cu greşeli, şi afară, de aceasta, căutam 
să înmulţesc întrecerile în aceeaşi zi; astfel^ de 
oarece petrecerea aceasta ajunsese un fel de pasiune, 
se socotiâ mare pagubă să se piardă vreme cu 
măsurarea drumului în loc de a-1 străbate în fugă. 
Vioiciunea copilărească nu se împăcâ lesne cu o 
procedare înceată şi au trebuit să se deprinză cu 
toţii să vază mai bine şi să preţuească depărtarea 
după ochi. Atunci nu mi-a fost greu să desvolt 
această deprindere. După câteva luni de încercări 
şi de greşeli îndreptate, a ajuns să-şi exerciteze 
aşa de bine vederea într’aceăsta, încât dacă îi pro
puneam să puiu o prăjitură pe vi-eun obiect de
părtat, măsură distanţa cu privirea tot- aşa de bine 
ca şi cu lanţul unui geometru.

252. Din toate simţurile, vederea se desparte 
mai greu de judecăţile minţii; de aceea trebue 
multă vreme ca să te înveţi a vedeâ. Trebue multă 
vreme să' compari vederea cu pipăitul pentru ca 
s’o deprinzi a raportă în mod exact figurile şi 
distanţele: .fără pipăit, fără mişcare, cei mai buni 
ochi din lume nu ne-ar puteă da nici o ideie 
despre întindere. Pentru o stridie universul întreg 
trebue să fie un punct şi, chiar dacă ar aveă o 
minte omenească, tot aşă l-ar vedeă. Numai mer
gând, ■ pipăind, numărând, măsurând dimensiunile, 
numai aşă ajungi a le preţui. Dacă însă ai, mă
sură mereu, simţul, lăsându-se pe seama instru
mentului, n’ar dobândi nici o justeţă. Nu e bine



312

nici ca copilul să treacă deodată dăla măsură la 
preţuire; trebue întâiu, urmând sa compare parte 
cu parte ceeace nu poate să compare dintr’o dată, 
să substitue măsurilor precise nişte măsuri după 
aprecierea lui şi în loc să măsoare mereu cu mâna 
să se deprinză a măsura cu ochii. Aş vrea totuş 
ca primele sale observări să fie verificate prin 
măsuri reale, pentru ca să-şi îndrepteze greşelile 
şi dacă văzul îi dă o aparenţă falşă, să ştie a o 
îndrepta prin judecată. Măsurile naturale sunt 
aproape aceleaşi în toate părţile: paşii omului, lun
gimea braţelor, înălţimea lui. Când copilul voeşte 
a preţui cât este de înalt un cat dintr’o casă, gu- 
vernorul său îi poate servi ca termen de compa
raţie; dacă preţueşte înălţimea unei clopotniţe, o 
va compara cu casele; dacă vrea să ştie lungimea 
unui drum, să nunjere în câte ceasuri îl străbate; 
însă de un lucru să se ţie totdeauna socoteală: toate 
aceste comparaţii să le facă el singur, iar nu să 
le facă altul pentru el.

253. Deprinzându-se cinevâ să aprecieze depăr
tarea şi mărimea corpurilor, învaţă să cunoască şi 
figurile lor şi chiar să le imite, căci în fond, 
această imitaţie e bazată pe legile perspectivei şi 
nu poţi judeca întinderea de departe, dacă nu 
te conduci, întru câtva, fără să ştii, de aceste 
legi. Copiii, cari din firea lor sunt imitatori, în
cearcă toţi să desemneze. Aş vrea ca elevul meu 
să cultive această artă nu atât pentru arta însăş,
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cât pentru ca să-şi deprinză ochiul şi să-şi facă 
mâna flexibilă. Eu nu urmăresc să-l fac să ştie 
cutare ori cutare exerciţiu, ci să dobândească per
spicacitatea privirii şi buna deprindere a corpului 
care se capătă prin acest. exerciţiu. De aceea nu-i 
voiu da un profesor de desemn, căci acesta l-ar 
pune să imite nişte, imitaţiuni şi să desemneze 
după desemnuri. Nu vreau să aibă alt profesor 
■decât natura, nici alt model decât obiectele1. Vreau 
să aibă sub ochi originalul însuş, iar nu hârtia 
care-1 înfăţişează; să schiţeze o casă depe o casă, 
un arbore depe un arbore, un om de pe un om; 
astfel se va deprinde să observe bine corpurile şi 
înfăţişările lor şi nu va lua drept imitaţiuni ade
vărate nişte imitaţiuni falşe şi convenţionale. L-aş 
opri chiar de a desemnă din memorie, adică în 
lipsa obiectelor, până’ când, prin observaţiuni dese, 
nu-şi imprimă bine în imaginaţie înfăţişările exacte 
ale lucrurilor, căci mă tem ca nu cumva, punând 
în locul lucrurilor adevărate nişte figuri bizare şi 
fantastice, să piarză cunoştinţa pfoporţiimilor şi 
gustul frumuseţilor naturii.

254. Ştiu bine că, în modul acesta, va mâzgăli 
multă vreme fără să facă nimic cumsecade, că 
târziu va putea să prinză eleganţa contururilor şi 
trăsătura uşoară a desemnatorilor, că niciodată

1 Ideia desemnului depe natură aplicată chiar din clasele pri
mare este astăzi admisă în multe ţări. In Franţa s:a introdus în 
programul învăţământului primar in anul 1909, iar la noi în 1910.
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poate nu va deosebi effetele pitoreşti şi nu va 
avea bun gust; în schimb va dobândi o privire 
mai justă, o mână mai sigură, o bună cunoaştere 
a adevăratelor raporturi dfe mărime şi de figură 
dintre animale, plante şi. diferitele corpuri din na
tură, în fine va fi pătruns de jocul perspectiveL 
Tocmai aceasta am voit să fac, căci intenţiunea 
mea nu este să-l văd că ştie imita o.biectele, ci că 
le cunoaşte; vreau mai bine să-mi arate cu sigu
ranţă o frunză de acant şi să desemneze rău un- 
capitell.

255. In acest exerciţiu, ca şi în toate celelalter 
nu oblig pe elevul meu să lucreze singur. Ca să-i 
fac ocupaţia' mai plăcută, o împărtăşesc necontenit 
cu el. Nu Vreau să se ia la întrecere cu altcineva 
decât cu mine şi aceasta fără întrerupere şi fără

1 Acantul (popor, pălămidă) plantă spinoasă, care are frunze- 
foarte frumoase, a inspirat încă . din antichitate ps artişti şi dc

Archili

Capitol corintiaii Frunză de acunt

aci s’a născut ornamentul care formează caracterul principal al. 
capitelului corintian.
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primejdie pentru el: ocupaţiunile sale vor deveni 
interesante, dar pizma nu se va naşte între noi. Voiu 
pune mâna pe creion ca şi el; la început îl voiu 
întrebuinţa cu aceeaş stângăcie ca şi el. Chiar dacă 
aş fi un Appelles1, m’aş arătâ ca un mâzgălitor. 
Voiu începe desemnând un om, cum fac servitorii 
pe ziduri: o linie pentru fiecare braţ, o linie pentru 
fiecare picior şi degete mai groase decât braţul. 
Târziu vom băgă de seamă, ori unul ori altul, această 
disproporţie: vom observa că piciorul are grosime 
şi această grosime nu e de o potrivă de sus până 
jos; că braţul are o lungime hotărâtă în raport cu 
corpul, etc. In sensul acesta, voiu merge alături de 
el sau îi voiu lua aşâ de puţin înainte încât îi va 
fi uşor să mă ajungă şi adesea să mă întreacă. 
Vom aveâ vopsele, pensule; vom încerca să imităm 
coloarea şi toată înfăţişarea obiectelor ca şi contu
rul lor. Vom colora desemnuri, vom picta, vorn mâz- 
,gălî; dar în toate mâzgăliturile noastre vom spiona 
natura, nu vom face nimic decât sub ochii maes
trului 2.

25G. N’aveam cu-ce să împodobim odată; acum 
am găsit3. Pidi^ în ramă desemnurile noa,8tre; pun 
deasupra sticle frumoase ca să nu le mai atingem 
şi gazând că rămân în stareă în care le-am lăsat, 
să aibă fiecare interes de a şi le îngriji. Le aşez

1 Appelles, vestit pictor din Grecia veche (sec. IV în. de Hr.). 
a Aci el înţelege că maestrul e natura. Vszj şi § 211. {Nota lui 

■SalVwii/rk].
* Vezi § 64.
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în ordine jur împrejur, fiecare desemn repetat de 
douăzeci, de treizeci de ori şi fiecare exemplar ară
tând progresul autorului, din momentul în care 
casa este un simplu patrulater inform până când 
faţada, profilul, proporţiile, umbrele sunt date cu 
cea mai mare exactitate. Această gradaţiune ne 
oferă mereu lucruri interesante pentru, noi,' ciudate 
poate pentru alţii, şi ne serveşte drept un neîncetat 
îndemn spre mai bine. Desemnurile cele dintâiu, 
cele mai grosolane, au rame mai strălucitoare, aurite, 
cari le dau mai multă importanţă; când imita- 
ţiunea ajunge mai exactă şi desemnul e cu adevărat 
bine făcut, atunci îi puiu un cadru negru foarte 
simplu; aceste lucrări n’au nevoie de altă podoabă 
străină şi ar fi păcat să răpeşti din atenţiunea ce 
se cuvine obiectului însuş prin ceeace-i pui îm
prejur. Astfel, fiecare dintre noi doreşte să aibă 
onoarea cadrului simplu şi când unul vrea să-şi 
arate dispreţul pentru un desemn al celuilalt, îl 
osândeşte a fi pus în cadru aurit. Poate că într’o 
zi acest lucru va ajunge ca proverb pentru noi şi, 
vom admira cum ştiu de .bine să judece unii oa
meni aşezându-se în asemenea cadru.

257. Am spus că geometria nu e pentru copii; 
dar e vina noastră. Nu vrem să pricepem că metoda 
ce ni se potriveşte nouă nu li se potriveşte lor, 
că dacă noi ne învoim cu arta de a raţiona, lor 
le place arta numai de a vedeâ. In loc de a le da 
metoda noastră, am face mai bine s’o luăm pe a
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lor; căci noi învăţăm geometria numai prin ima
ginaţie şi raţionameilt. Enunţi propoziţiunea şi 
trebue să imaginezi demonstraţia, adică să alegi 
din propoziţiunile ştiute pe aceea faţă de care aceasta 
este o consecuenţă şi din toate consecuenţele cari 
se pot scoate din aceeaş propoziţiune să alegi, tocmai 
pe aceea de care e vorba. ■ '

258. In acest chip, cel care are raţionamentul 
exact, dacă nu are nici spirit inventiv, trebue să 
fie scurt. Şi ce urmează de aci? In loc de a ne 
face să găsim noi demonstraţiunile, ni le dictează; 
în loc să ne înveţe să i'aţionăm, raţionează profe
sorul pentru noi şi ne exercitează numai memoria.

259. Desemnaţi figuri exacte, combinaţi-le, pu- 
neţi-le una peste alta, cercetaţi raporturile dintre 
ele; veţi găsi toată geometria elementară, mergând 
din observaţie în observaţie, fără ca să fie vorba 
nici de defini ţi uni nici de probleme, nici de vre-o 
altă formă de demonstraţie decât simpla supra
punere. In ce mă priveşte, nu am nicidecum de 
gând să învăf^e Emil geometria, ci el să mi-o 
arate; voiu căuta raporturile şi el le va găsi, căci 
le yoiu căuta în aşa fel ea să-l fac să le găsească. 
De exemplu, în loc să mă servesc de un compas 
ca |ă fac un cerc, îl, voiu face cu uh vârf as
cuţit legat de o sfoară pe care s’o învârtesc îm
prejurul unui cuiu. După aceasta, când voiu voî 
să compar razele între dârisele. Emil va râde de 
mine şi mă va face să înţeleg că dacă învârtesc 
acelaş fir întins nu se pot produce distanţe neegale.

INSTITUTUL ll..x;AliOGIC BUCUREŞTI 21
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260. Dacă vreau să măsor un unghiu de 60 
grade, descriu din vârful utlghinlui nu un arc, ci 
un cerc întreg, fiindcă cu copiii nu trebue să laşi 
nimic subînţeles. Găsesc că porţiunea cercului,cu
prinsă între cele două laturi ale unghiului este a 
şeasea parte a cercului. După aceasta, descriu din 
acelaş vârf un cerc mai mare şi găsesc că al doilea 
arc este tot a şeasea parte din cercul său. -Descriu 
un al treilea cerc concentric1 asupra căruia fac 
aceeaş probă şi urmez , aşa cu alte cercuri până 
când Emil, mirat de prostia mea, îmi spune că 
fiecare arc, mare sau mic, cuprins între laturile 
aceluiaş unghiu va fi totdeauna a şeasea parte din 
cercul său, etc. Ajungem astfel la întrebuinţarea 
raportorului.

261. Pentru a dovedi că unghiurile formate de 
aceeaş parte a unei linii drepte sunt egale cu' două 
unghiuri drepte, se descrie uh cerc. Eu, dimpotrivă, 
fac aşa ca Emil să observe aceasta mai întâiu în 
cerc şi apoi îl întreb: «Dacă ai scoate cercul şi 
ai lăsa liniile drepte, unghiurile şi-ar schimbă mă
rimea?, etc.».

262. In predarea geometriei, exactitatea figurilor 
nu e ţinută destul în seamă; se fac presupuneri şi 
se pune preţ pe demonstraţiune. Pentru noi, dimpotrivă 
nu va fi niciodată vorba de demonstraţiune.Gri j a noastră, 
cea mai mare va fi să tragem linii foarte'drepte, foarte

1 Expresia de cerc poate însemnă, şi suprafaţa şi linia caie o 
ichid e.



319

exacte, eu adevărat egale; să facem un patrat 
perfect; să tragem un cerc cu adevărat rotund. 
Pentru a verifică exactitatea figurii, o vom examină 
prin toate proprietăţile ei sensibile; aceasta ne va, 
da prilej să. descoperim în fiecare zi alte proprietăţi 
necunoscute încă. Vom îndoi cele două semicercuri 
prin diametru, jumătăţi'e pătratului prin diagonală. 
Vom compară aceste două figuri pentru a vedeă 
la care se potrivesc' rnai bine contururile şi prin 
urmare care e mai bine făcută. Vom cercetă , dacă 
aceeaş egalitate de împărţire se găseşte la paralelo
grame, la trapeze, etc. Câteodată vom încerca să 
prevedem succesul unei experienţe înainte de a o 
face, vom căută motivele, etc.

263. Pentru elevul meu, geometria este meşte
şugul de a în trebuinţă bine linia şi compasul şi 
'nu o va confundă cu desemnul, pentru care nu va 
întrebuinţă nici. unul din aceste instrumente. Linia 
şi comisul vor fi închise bine şi nu i se vor da 
decât rar şi pentru puţin timp, ca să nu se înveţe 
să mâzgălească. Câteodată vom puteă să luăm 
figurile noastre la preumblare şi să vorbim de ce 
am făcut sau de ce vom aveă de făcut.

264. Nu voiu uită niciodată că am văzut la Turin 
un tânăr, pe care în copilărie. îl învăţase raportu
ri!^ dintre contururi şi dintre suprafeţe, dându-i să 
aleagă în fiecare zi dintre prăjituri cu figuri geo
metrice pe cele izoperimetrice.. Micul mâncăcios îşj
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însuşise toată arta lui Arhimede că să afle în care 
prăjituri va avea mai mult de mâncat 1.

265. Câhd un copil se joacă cu mingea cu pene 2, 
îşi exercită ochiul şi braţul la exactitate; când 
loveşte o sfârlează, îşi măreşte forţa, dar nu învaţă 
nimic. Am întrebat adesea de ce nu se dau co
piilor aceleaşi jocuri de adresă ca adulţilor: mingea 3, 
ghiuleaua4) biliardul, arcul, instrumente muzicale? 
Mi s’a răspuns că unele din aceste jocuri sunt mai 
presus de puterile lor, iar pentru altele nu le sunt 
încă formate membrele şi organele. Aceste argu
mente le găsesc rele: copilul n’are înălţimea băr
batului şi cu toate acestea poartă haine ca ale lui. 
Nu înţeleg să se joace cu bile pe un biliard înalt

1 In ed. din 1835 figurează aci nota următoare: «Se numesc 
figuri ixoperimetriri; acelea ale căror contururi sau circumfcrenţe 
sunt egale în lungime. Dintre toate cercul, are'suprafaţă mai mare ; 
copilul alegea prăjituri eu formă circulară».

3 Mingea au pene traduce printr’o perifrază cuv. fr. volant. E,

în realitate, o jumătate de minge de plută, în care sunt înfipte 
penele, eum arată figura.

3 Mingea traduce h. paume. E vorba de un joc practicat în 
Franţa; mingea se aruncă dela o grupă la alta cu rachete sau cu 
mici ciomege, ca, la jocul ojnei.

4 Ghiuleaua traduce cuvântul ,fr. mail, care însemnează băţul 
cu oare se loveşte ghiuleaua la un anume joc ce se practică la ei.
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'de un metru1; nu înţeleg sâ-şi piarză vremea în 
casele de joc, nici să i se dea în mâna lui mică 
o rachetă2 cu care să asvârle mingea; dar să se 
joace într’o sală în care s’ar putea păzi ferestrele,' 
să se serve întâiu de nişte mingi moi; primele lui 
rachete să fie de lemn, apoi de piele, apoi de vână 
de bou, după dezvoltarea ce va lua el.

Preferiţi mingea cu pene, pentrucă oboseşte mai 
puţin şi nu e primejdioasă. Tocmai aceste motive 
nu surit întemeiate. Jocul acesta este un joC' de 
femei; dar şi acestora li se întâmplă să alerge după 
minge ori s’o lovească în sbor. Pielea lor albă nu 
e destinată să se învineţească de lovituri şi de aceea 
ele nu vor să fie lovite în obraz. Noi însă, cari - 
suntem făcuţi pentru a fi voinici, socotim că putem 
izbuti într’aceasta fără nici o greutate? Şi cum 
vom fi în stare să ne apărăm la nevoie, dacă n’am 
fost atacaţi niciodată? Jocurile'în cari poţi fi neîn-

1 Autorul se exprimă prin cuvântul picior («trei picioare»). Pi
ciorul eră o veche măsură întrebuinţată la Francezi egală cu 33 
centimetri.

2 Jiacheta este un auxiliar al jocului de mingi introdus dela 
Englezi la Francezi şi apoi şi Ia noi (Laicn-tennis). E ca o lopăţică

având partea lată formată dintr’o plasă închisă de un cerc de lemn.
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demânateo fără nici un neajuns, se joacă totdeauna 
cu puţină'băg'aredeseamă: o minge cu pene care 
cade nu face rău nimănui; dai1 nimic nu-ţi des- 
morţeşte braţele s aşă bine ca nevoia de a-ţi păzi 
capul, nimic nu-ţi agereşte ochiul ca nevoia de a-ţi 
feri ocliii. Să. alergi dela un capăt al unei săli 
până ia celălalt, să a,preciezi. sborul unei mingi cât 
timp e încă în ăer, s’o' arunci înapoi cu putere^ şi 
ou siguranţă: asemenea jocuri servesc mai puţin 
omului format şi mai mult ca să formeze pe om 1..

2G6. Muşchii unui copil se zice că sunt prea 
moi. E adevărat că au mai puţină putere, dar. sunt 
mai flexibili ; braţul lui este slab, dar, oricum,, este 
un braţ şi poţi să faci eu el, în marginea puterii 
lui, tot ceeace faci cu o altă maşină de acelaş fel- 
Mâinile copiilor n’au nici o adresă, dar tocinăi 
aceasta vreau eu s’o dobândească. Desigur că im 
adult care ar fi tot aşa de puţin exercitat ca ei 
ar avea tot aşa de puţină adresă.. Nu putem cu
noaşte întrebuinţarea organelor noastre decât după 
ce ne-am servit de ele. Numai o experienţă înde
lungată ne învaţă să ne folosim de noi înşine şi 
această experienţă este adevărata învăţătură despre 
care nu putem zice niciodată că am început-o prea 
de vreme.

2G7. Tot ce se face se poate face. E un lucru 
foarte obişnuit să vezi copii îndemânateci şi des-

Adică sunt mai mulţ jocuri pentru copii iji tineri.
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•gheţaţi care au în merribrele lor aceeaş agilitate 
ca un om format. Mai totdeauna prin bâlciuri vezi 
copii făcând gimnastică, mergând în mâini, sărind, 
jucând pe frânghie. Ani dearândul, trupe de copii 
au atras atenţiunea spectatorilor dela comedia ita- 
diană prin baleturile lor1. Cine n’a auzit vorbi n- 
du-se în Germania şi în Italia de trupa de panto- 
mimă a celebrului Nicolini2 ? Văzut-a cineva că 
aceşti copii au mişcări mai puţin desyoltate,. ati
tudini mai puţin1 graţioase, auzul mai puţin just, 
danţul mai puţin uşor decât dănţuitorii formaţi ? 

■dacă degetele lor sunt groase, scurte, puţin mobile, 
mâinile lor grăsuţe şi puţin făcute pentru a apucă 
bine ceva, împiedică aceasta pe unii copii a' scrie 
sau a desemnă în vârsta în care alţii nu ştiu încă 
să ţie în mână creionul sau tocul? Parisul întreg 
îşi aduce aminte de acea mică engleză care la vârsta 
de 10 ani făcea minuni la clavir3. Am. văzut pe

1 Comedia italiarm eră, un Teatru în Paris în acel timp. încă 
dip see. XVI începui-ă să vie în Franţa trupe de actorî italieni 
cari jucau diferite piese. In sec. XVIII eră la Paris p trupă nu
meroasă susţinută chiar de guvern. Ea a avut o mare strălucire în 
vreme de' peste 60 de.ani sub numele de Comedia italiană. Din, 
vremea aceea a şi rămas numele unei strade din Paris «a Ita
lienilor».

' O trupă de copii, vestită, se ved,e, pe acea vreme, dar acum 
uitată. y

3 Nu am aflat numele acelei copile. Nici nu ne-ar sluji mult să-l 
cunoaştem, căci şi în timpul nostru se pot găsi asemenea cazuri. 
Intr’una din ediţiile sale, Bousseau a adaos o notă în care spune 
că a văzut şi un băiat de 7 ani făcând acelaş lucru. E probabil 
aluziune la marele muzicant Mozart, care în adevăr în anul 1764 
in vârstă de 8 ani a venit la Paris şi a dat concerte la curte in 
VersaillCs.
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fiul unui, magistrat, un băieţaş de 8 ani, pe care- 
îl urca pe masă la sfârşitul prânzului, ca pe o sta- 
tue, l-am văzut cântând dintr’o vioara aproape cât 
el de mare şi punând în mirare chiar pe artişti 
prin execuţiunea sa

268. Acest exemplu şi o sută de mii altele mi 
se par y că arată că lipsa de aptitudine a copiilor 
pentru exerciţiile noastre este închipuită şi că, dacă 
ei nu reuşesc într’unele, pricina e că nu i-am de
prins niciodată.

269. Mi se va zice că recomand în privinţa 
corpului o cultură înainte de vreme pe care o 
critic în ce priveşte spiritul copiilor. Deosebirea c 
foarte mare, căci progresul într’una este numai apa
rent pe când în cealaltă este real. Am arătat că 
.spiritul pe care par copiii că-1 au nu-1 au în rea
litate. De- altfel, trebue să ne gândim totdeauna că 
exerciţiile de cari vorbesc sunt şi trebue să fie 
numai jocuri, adică o îndreptare uşoară şi voită a 
mişcărilor pe cari le cere natura lor; trebue să fie 
arta de'a varia jocurile lor pentru a le face mai 
plăcute fără ca vreodată pi'in silă să le schimbăm 
în muncă. Cred că nu-i nici un joc din care să

1 lî vorba de Boisgelou. Iii Marea Enciclopedie franceză găsim 
la numele acesta reprodus pasagiul- de aci din 3mil si ni se spune- 
că, în adevăr, între 17ă7 şi 1806 a trăit în Franţa lui violonist 
vestit Paul Boisgelou, care a fost un talent timpuriu, care a fost 
militar şi apoi — ocupat cu muzica, publicând tractate teoretice şi 
câteva compoziţii. El eră fiul lui Franjois de Boisgelou, membru 
ÎD marele consiliu.
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TIU se poate scoate vreun fel de învăţătură, şi 
chiar dacă nu s’ar putea, sunt mulţumit dacă ei 
petrec fără nici un neajuns şi dacă timpul trece, 
căci cine urmăreşte progresul copiilor nu trebue 
să se gândească la prezent, ci la viitor. Din contră 
■clacă îţi propui numaidecât să-i înveţi un lucru 
sau altul, oricum ar pro'cedâ cineva este peste pu
tinţă să reuşească fără constrângere, fără supărare 
,şi fără plictiseală

270. Ceeace am zis despre cele două simţuri a 
căroi’ întrebuinţare este mai deasă şi mai însem
nată, poate serv] de exemplu despre modul de a 
exercita pe celelalte. Vederea şi pipăitul se aplică 
■deopotrivă ,1a corpurile în repaos şi la corpurile 
cari se mişcă; dai- numai mişcarea aerului poate 
să atingă auzul, şi această mişcare o fac numai 
corpurile cari se mişcă; deci dacă totul ar sta în 
repaos n’am auzi niciodată nimic. De aceea noaptea 
când noi ne mişcăm numai cât voim şi ne putem 
teme de corpurile cari se mişcă, trebue să avem 
urechea deprinsă şi să putem judeca, după sensaţia 
•ce avem, dacă corpul care o produce este mare sau

' Iflcia de a învăţă pe copil fără constrângere o aflăm dela 
Platou încoace la înnlţi teoretician! ai educaţiei. Platon zice, vorbind- 

•despre învăţătura aritmeticei: «Copiii vor începe jueându-se să se 
«exerciteze în mici calcule anume inventate pentru ei. Li se va da 
să împarţă între dânşii, sau egal sau neegal, mere ori coroane; 

«li se va da, în exerciţiile de joc, locuri cu soţ sau fără soţ, etc.» 
Locke are între «Observaţiile» sale o secţiune, a XVIlI-a, intitu
lată: «Nu trebue să sileşti pe copii să se ocupe cu lucruri pe cari 
■să le înveţe».
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mic, depărtat sau apropiat, dacă mişcarea lui este 
violentă sau slabă. Mişcarea aerului poate produce 
ecouri cari să repete sensaţiunea şi să ne facă să 
socotim că corpul care face sgomot sau dă un 
sunet este în altă parte decât acolo unde este în 
realitate. Intr’o câmpie sau într’o vale, dacă pui 
urechea la pământ, auzi glasul oamenilor şi pasul 
cailor cu mult mai de departe decât dacă stai în 
pi ci pare.

271. Fiindcă am!1 comparat vederea cu pipăitul, 
e bine să o comparăm şi cu auzul, pentru a şti 
care dintre cele două impresiuni plecând deodată 
dela acelaş corp va ajunge mai curând la organul 
său Când vezi focul unui tun, poţi încă să te 
păzeşti de lovitură, dar când ai auzit zgomotul nu 
mai ai timp, căci bomba. a şi sosit. Poţi socoti 
cât e de departe locul unde se produce tunetul 
după timpul care trece de când ai văzut fulgerul 
şi până când auzi sgomotul tunetului. Faceţi pe 
copil să cunoască toate' aceste experienţe. Să le facă 
singur pe acelea cari-i sunt la îndemână şi să le 
găsească prin inducţiune pe celelalte'; dar vreau de 
o sută de ori mai bine să nu le ştie decât să i le 
spună învăţătorul său.

272. Avem un organ care corespunde auzului: 
este vorbirea; n’avem unul care să cofespunză ve
derii şi nu putem exprimâ colorile ca sunetele. 
Avem deci un mijloc mai mult pentru a cultiva

1 Adică la organul cu care percepem acea Impresie.
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pe cel dintâin, exercitând organul activ şi organul 
pasiv unul prin altul.

273. Omul are trei feluri de glasup: glasul vor
birii articulate, glasul cântăreţ sau melodios- şi gla
sul patetic sau accentuat, care dă expresie pasiu- 
.nilor şi însufleţeşte cântecul şi vorba. Copilul are, 
■ca şi omul, aceste trei feluri de glasuri, fără să 
ştie a le potrivi ca el; are şi el râsul, ţipătul, 
plânsu], .exclamaţia, gemătul, daf nu ştie să ames
tece inflexiunile acestora cu celelalte doua feluri de 
glasuri. O muzică perfectă este aceea care reuneşte 
mai bine ace.ste trei glasuri. Copiii sunt incapabili 
de o asemenea muzică şi cântecul lor nu e nici
odată însufleţit. De asemenea, în glasul vorbirii ei 
nu au accent: ţipă, dar nu accentuează; iar precum 
cuvântările lor au puţin accent, tot asemenea e 
puţină energie în vocea lor b Elevul nostru va 
avea vorbirea simplă, pentrucă pasiunile sale nu 
sunt încă deştepte şi nu vor amesteca glasul lor 
cu glasul lui. De aceea nu-i daţi să .recite roluri 
de comedie nici de tragedie, nici nu-1 învăţaţi să 
declame. Nu va şti niciodată să dea tonul potrivit 
unor lucruri pe cari nu le poate înţelege şi nu va 
putea- exprima sentimente pe cari nu le-a avut 
niciodată.

274. Invăţaţi-1 să vorbească simplu, clar, şi să 
articuleze bine, să pronunţe exact şi fără afecta-

1 Jn unele ediţii este cuvântul accent întrebuinţat singur. Sal- 
Iwiirk observă că în altele este într’o parte a frazei accent, în alta 
■energie. Am adoptat această citire, părându-mi-se mai potrivită.
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ţiune, să cunoască şi să. urmeze accentul grama
tical şi prozodia1, să pună destulă putere ca să 
fie auzit, dar să nu puie mai multă decât trebue, 
defect obişnuit la copiii crescuţi în colegii2; să 
nu fie nimic de prisos.

275. De asemenea, în cânt, faceţi să aibă vocea 
justă, egală, flexibilă, sonoră, urechea sensibilă la 
măsură şi la armonie, dar nimic mai mult. Muzica 
imitativă şi teatrală nu e pentru vârsta lui. N’aş 
vrea să cânte vorbe; dacă ar vrea să cânte, aş 
căutâ să-i fac anume cântece, potrivite pentru vârsta 
lui şi simple ca şi ideile lui.

276. Se înţelege bine că, devremece m’ani 
arătat aşa de puţin grăbit ca să-l învăţ să citească 
scrisul, nu mă voiu grăbi mai mult ca să-l învăţ, 
să citească muzica. Să depărtăm de spiritul lui 
ceeace cere o atenţiune prea susţinută şi să nu ne 
grăbim a-i ocupa spiritul cu semne convenţionale. 
Aceasta, trebue s’o mărturisesc, prezintă oarecari 
dificultăţi; căci dacă cunoştinţa, notelor se pare că 
e tot aşâ de puţin necesară pentru a şti să cânţi 
cum este cunoştinţa literelor pentru a şti să vor
beşti, este totuş o deosebire, pentrucă vorbind.

1 Prozodia este o adiuiare de regule cu privire la cantitatea si
labelor. Aci pare a însemna regulele versificaţiei.

3 Cuvântul colegii era obişnuit în ţările franceze spre:a numi 
şcolile secundare in genere. Şi la noi până la legea din 1864 erîi 
tot acest termen, care s’a înlocuit prin gimnaziu şi liceu. Azi în 
Franţa se întrebuinţează numele de liceu pentru şcolile secundare 
de băieţi întreţiiiuţe de stat şi cel de colegiu pentru şcolile secun
dare întreţinute de comună, cari sunt inferioare.
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noi exprimăm ideile noastre proprii, iar cântând 
exprimam numai pe ale altuia.' Deci pentru a le 
exprima trebue să le xcitim.

277. Dar, mai întâiu, în loc de a le citi, copilul 
poate să le auză, şi un cântec se prinde mai bine 
cu urechea decât cu ochiul. Afară de aceasta, ca 
să ştii bine muzica, nu e destul să o exprimi, 
trebue să o compui şi acestea amândouă trebuesc 
învăţate împreună, fiindcă altfel n’o ştii niciodată 
bine 1. Deprindeţi pe micul vostru cântăreţ să facă 
întâiu fraze bine închegate, bine cadenţate; apoi 
să le lege între ele printr’o modulaţiune foarte 
simplă; în fine să însemneze diferitele lor raporturi 
printr’b punctuaţiune corectă, ceeace se face prin 
alegerea nemerită a cadenţelor şi a pauzelor 2. Fe- 
riţi-vă mai ales de orice cântec ciudat, de patetic 
şi de ceeace cere expresiune deosebită. Căutaţi me
lodii clare şi simple cari să rămâie în tonalitate, 
şi cari să indice aşa de lesne armonia încât să i 
se poată da un acompaniament fără greutate; căci 
pentru a se forma vocea şi urechea, copilul trebue 
să cânte numai însoţit de clavecin 3.

1 Sallwiirk adaogă că aceasta eră credinţa răspândită în secolul 
XVIII. Astăzi, în cursul primar se Învaţă muzica fără cunoştinţa, 
chiar a notelor; dar se înţelege că e vorba numai de cânt coral.

2 In dicţiojiarul său muzical, Rousseau explică verbul a punctuâ 
prin următoarele cuvinte: «a face alternativ lungi şi scurte nişte 
note cari în mod natural sunt egale’, (la vorba: Pointer).

a Instrument de muzică cu coarde şi cu clape care seamănă cu 
pianul şi care s’a întrebuinţat înainte de a se fi construit acest 
instrument.
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278; Pentru a arăta mai bine sunetele, le arti
culăm pronunţânrlu-le; de acî obiceiul .de a solfegiâ 
eu anumite silabe 1. Pentru a deosebi treptele gamei, 
trebne să dăm nume şi acestor trepte şi diferiţilor 
lor termeni ficşi. Din această pricină se dau nume 
intervalelor şi se întrebuinţează literele alfabetului 
ca să se arate clapele clavirului şi notele ‘gamei. 
C şi A arată sunetele ficse invariabile, totdeauna 
date de aceleaşi clape. Do şi La sunt altceva. Do 
este totdeauna tonica unui mod major sau medianta 
unui mod minor. La este totdeauna tonica unui 
mod minor sau a şeaşea notă a unui mod major. 
Astfel literele arată termenii neschimbaţi ai rapor
turilor din sistemul nostru muzical; iar silabele 
arată termenii corespunzători ai aceloraşi raporturi 
în diveCse tonalităţi. Literele arată clapele clavirului, 
iar silabele treptele modului. Muzicanţii francezi au 
încurcat aceste deosebiri într’un chip foarte ciudat: 
au confundat înţelesul silabelor cu înţelesul literelor 
şi, făcând într’un mod inutil să fie două semne 
pentru clape, n’au mai lăsat pentru coardele tonu-

1 Kousseau în dicţionarul său muzical (la vorba: solfier) 'zice: 
«A solfia înseninează ca, în acelaş timp în care intonăm sunete, 
să prpnunţăm şi sUabele gamei cari le corespund. Cu acest exerciţiu 
încep aceia' cari învaţă muzica pentru ca ideia acestor diferite silabe 
unindu-se în mintea lor cu a intervalelor corespunzătoare, aceste 
silabe să le ajute a-şi aminti intervalele». Mai departe arată că 
Grecii aveau patru silabe sau patrii nume de note fie, ia, the, tho); 
că Guy d’Arezzo (sec. X) a înlocuit acest tetracord printr’un exa- 
cord întrebuinţând silabele ut, re, mi, fa, sol, la. Silaba si s’a 
întrebuinţat mult mai târziu, în secolul XVII.
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rilor. Pentru ei do şi C sunt tdt acelaş lucrtf, 
ceeace nu e a,devărat şi nu poate să fie, căci atunci 
la ce ar, servi Cf De aceea felul lor de a solfegiâ 
este peste-măsură de greu fără a fi de vreun folos, 
fără a da spiritului o ideie clară, de vreme ce, 
prin această metodă, silabele do şi mi, de exemplu, 
pot să însemneze şi o terţă majoră şi una minoră 
şi una mărită sau micşorată. Pţin ce fatalitate 
ciudată, ţara în care s’a scris cele mai frumoase 
cărţi despre muzică este tocmai aceea > această artă 
se învaţă mai greu ?

279. Să urmăm cu elevul nostru o procedare 
măi simplă şi mai lămurită, să-i arătăm numai 
două moduri ale căror raporturi să fie totdeauna 
aceleaşi şi totdeauna arătate prin aceleaşi silabe. 
Şi când cântă din gură şi când cântă cu un in
strument oarecare, să ştie să-şi stabilească modul 
său după fiecare din cele 12 tonuri cari îi pot 
servi ca bază şi, fie că modulează în I), în C, în 
G, etc., finala să fie totdeauna do sau la după 
mod. Cu acest (bip va înţelege totdeauna ce-i 
spuneţi, raporturile esenţiale ale modului pentru a 
cântă just vor fi totdeauna prezente în mintea sa; 
execuţiuneă va fi mai clară şi progresele mai repezi. 
Nu e nimic mai ciudat decât ceeace numesc Fran
cezii a solfegiâ natural: prin aceasta depărtezi ideia 
obiectului pentru a pune în loc una streină care 
nu face alta decât să te rătăcească. E foarte firesc
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să solfegiezi prin transpoziţiune când modul este 
transpus -1.

Dar am vorbit prea mult despre muzică. Pre- 
daţi-o cunl veţi voî, numai să fie totdeauna o 
distracţie.

280. Ne-am lămurit bine despre starea corpu- 
riloţ streine în raport cu corpul nostru, despre 
greutatea lor, despre înfăţişarea şi coloarea, despre 
soliditatea şi mărimea lor, despre depărtarea şi 
temperatura lor, despre repausul şi mişcarea, lor- 
Am văzut de cari dintre ele sa ne apropiem sau 
pe cari să le depărtăm; am văzut cum trebue să 
învingem rezistenţa lor sau ce rezistenţă să le 
punem împotrivă pentru ca să le împiedecăm de 
a ne face rău ; dar nu e deştul: corpul nostru 
propriu slăbeşte neîncetat, are trebuinţă să fie ne
contenit reparat. Deşi aveui facultatea de a schimba 
alte corpuri în substanţe proprii ale corpului nostru, 
alegerea nu este un lucru indiferent: nu orice lucru 
este un aliment pentru om; apoi, dintre substanţele 
cari ar putea să fie, unele sunt potrivite mai mult, 
altele mai puţin, depe eonstituţiunea corpului său, 
depe clima în care trăeşte, depe temperamentul său 
particular şi depe felul de traiu pe care i-1 impune 
situaţiunea sa.

1 Toată discuţia aceasta asupra notaţiunilor muzicale se explică 
prin faptul că Kousseau s’a oeupat mult cu muzica şi a ^propus 
chiar un sistem personal de a scrie notele. Aci chestiunile sunt 
expuse pe scurt şi nu cu destulă claritate, căci el are scrieri spe
ciale în cari le tratează pe larg.
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281. Am muri ide foame sau ne-am otrăvi dacă, 
pentru ca să alegem alimentele cari ni se potrivesc, 
ar trebui să aşteptăm ca experienţa să ne înveţe 
a le cunoaşte şi a le alege; dar bunătatea provi
denţei, care a făcut ca plăcerea fiinţelor sensibile 
să fie instrumontiil conservării lor, ne înştiinţează 
prin ceeace este plăcut la, gust despre ceeaoe se 
potriveşte stomacului nostru. Nu există pentru om 
medic mai sigur decât propria sa poftă de- mân
care şi, dacă consideri ,pe om în starea sa primi
tivă, sunt sigur că atunci alimentele pe cari le so- 
cotiâ mai plăcute erau şi cele mai priincioage pentru 
sănătatea lui.

282. Mai mult. Creatorul nu numai că are grijă 
să? ne îndestuleze trebuinţele pe cari ni, le dă el, 
dar ni le îndestulează şi pe acelea pe cari ni le 
facen^ noi singuri şi pentru ca dorinţa să fie tot
deauna lângă trebuinţă, a făcut ca gusturile noastre 
să se schimbe şi să se prefacă după modul nostru 
de traiu. Cu cât ne depărtăm mai mult de starea 
naturală, cu atât pierdem din gusturile naturale, 
sau, mai bine zis, obiceiul se face a doua natură, 
pe care o aşezăm aşa de bine în locul celei d’intâiu 
încât nimeni dintre noi nu mai are cunoştinţă despre 
aceasta.

283. Urmează de acî că gusturile cele mai na
turale trebue să fie şi cele mai simple, căci ace
stea se schimbă, mai lesne, pe când, după ce se 
ascut şi se aţâţă prin fantezia noastră, iau o formă
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care nu se mai schimbă. Omul care nu s’a depi’ins 
să trăeaseă într’o anumită ţară se va învăţă fără 
greutate cu obiceiurile oricărei ţări, clar locuitorul 
unei ţări anumite nu poate să trăeaseă în alta.

284. Lucrul acesta mi se pare adevăi-at pentru 
toate simţurile şi mai ales pentru gustul propriu 
zis. Cea dintâiu hrană a noastră este laptele şi nu
mai treptat ne învăţăm cu mâncările cari au- gust 

'sărat ori acru; la început ele ne sunt -nesuferite. 
Fructele, legumele, ierburile şi în fine oarecare carne 
friptă fără niirodenii, fără sare, acestea au fost lu
crurile de mâncare ale primilor oameni1; Când un 
sălbatic bea pentrur prima oară- vin, se strâmbă şi 
îl aruncă, ba chiar printre noi acela care a ti’ăit 
până la 20 de ani fără să guste băuturi fermen
tate nu se mai poate învăţă cu ele. Am fi cu toţii 
abstinenţi, dacă nu ni s’ar fi dat vin în copilărie. 
In fine, cu cât gusturile sunt mai simple, cu atât 
sunt mai universale; te desgustă mai ales bucatele 
complicate. Ş.’a' văzut vre-pdată cineva căruia să 
nu-i placă apa sau pâinea? Aşa a stabilit natura; 
aşa trebue să. fie regula noastră. Să facem pe copil 
să-şi păstreze gustul primitiv cât se poate mai. 
mult: hrana sa să fie comună .şi simplă; cerul gurii 
să-i fie deprins numai cu gusturile .slabe şi să nu-şi 
facă un gust exclusiv.

1 Să se vază «Arcadia» Iui Pauşanias şi bucata tradusă din Plu- 
tarcb şi pusă mai departe. {Nota autorului), lii Pausanias «Călăuza, 
prin Grecia» despre Arcadia se vorbeşte în cartea VIII.
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'285. Nu cercete^v1 aci clacă acest mod de a trăi 
este mai sănătos sau nu; nu privesc lucrul aşa. 
Mi-ajunge să ştiu că este mai conform cu natura 
şi că se poate potrivi lesne cu oricare alt mod de 
traiu.

Greşesc, depe părerea mea, acei cari susţin că 
trebue să' deprinzi copiii cu mâncări de cari se vor . 
folosi când vor fi mari. De ce hrana să fie aceeaş 
când felul de traiu este aşa de deosebit? Un om 
istovit de muncă, de griji, de sforţări, are nevoie 
de mâncări întăritoare ca să dea noi puteri cree- 
rului; un copil care se joacă mereu şi al cărui 
corp creşte are nevoie de hrană îndestulătoare care 
să-i producă mult ch}d1. Apoi, Omul format are 
situaţiunea sa, ocnpaţiunea sa, casa sa; dar cine 
ştie ce soartă va avea copilul? In orice lucru, să 
nu-i dăm "ceva aşâ de hotărât încât să-i fie greu 
să-l schimbe la nevoie. Să nu-1 facem să moară de 
foame în altă ţară ori să târască după el totdeauna 
un bucătar francez,. nici să zică vreodată'că numai 
în Franţa se poate mânca bine. Iată, între paren- 
teze, o laudă foarte glumeaţă! In ce mă priveşte, 
zic tocmai dimpotrivă că numai Francezii nu ştiu 
să mănânce, pentru că le trebue o arfă aşa de is
cusita pentru ca să facă bucatele lor bune de. 
mâncare.

28G. Dintre diferitele noastre sensaţiuni, ale gus-

1 dliylul reprezintă una din transformările pe caii le iau alimen
tele în cumul digestiunii. Este un licJiid alb (la om şi la carnivore).
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tului, de obiceiu, ne impresionează mai mult. S’ar 
părea că ne interesăm mai de aproape de substan
ţele cari vor intra în substanţa noastră decât cele 
ce vor rămânea numai în jurul nostru. Mii de lu
cruri sunt indiferente pentru pipăit, pentru auz, 
pentru văz, dar aproape nimic nu este indiferent 
pentru gust. Apoi, activitatea acestui simţ este cu 
totul fizică şi materială: e singurul care nu spune 
nimic imaginaţiei sau cel puţin în sensaţiile lui 
imaginaţia intră mai puţin, pe când imitaţia şi ima
ginaţia adaogă adesea o parte morală la impresiile 
celorlalte simţuri. De aceea, în genere, oamenii cu 
inimă delicată. şi doritoare de desfătare, cu cai’ac- 
terul pasionat şi în adevăr sensibil, cari sunt lesne 
mişcaţi prin celelalte simţuri, sunţ cu totul liniştiţi, 
în ce priveşte gustul. Dar din această împrejuiare, 
care pare a arăta că gustul este inferior celorlalte 
şi care face să fie oarecum vrednică de dispreţ în
clinarea spre el, eu trag, dimpotrivă, concluziunea 
că mijlocul cel mai potrivit pentru a conduce pe 
copii este mâncarea. E mult mai bine să te adre
sezi lăconiiei decât vanităţii lor, pentrucă cea dintâiu 
este o pornire naturală, care se ţine de simţuri, pe 
când cealaltă este opera opiniei, supusă capriţiulni! 
oamenilor şi la tot felul de abuzuri. Lăcomia este- 
pasiunea copilăriei; nu poate să ţie piept înaintea 
alteia; la cea mai mică concurenţă, dispare. Crc- 
deţi-mă, copilul prea repede va înceta să se gân
dească la ce mănâncă şi când inima îi va fi prea ocu-
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pată nu se va mai gândi la cerul gurii. Când va 
fi mare, mii de sentimente puternice vor înlocui" 
lăcomia şi-i vor aţâţa vanitatea, căci această din 
urmă pasiune este singura care profită de celelalte 
şi care la sfârşit le înghite pe toate. Am examinat 
câteodată pe oamenii cari dau importanţă bucatelor 
bune, cari se gândesc dimineaţa, cum se deşteaptă, 
la. ce vor mâncâ peste zi şi cari pot să descrie un 
prânz cu mai multă exactitate decât descrie Polibiu 
o lupţă1. Am găsit că toţi aceşti pretinşi oameni 
erau nişte copii de 40 de ani fără vigoare şi fără 
stăruinţă, fruges consumere nati2. Lăcorpia este- 
viţiul celor cari n’au altul mai nobil. Lacomul are; 
sufletul în cerul gurii; e făcut numai ca să mă
nânce şi, cu desăvârşire incapabil, e la locul- său 
numai la masă şi nu ştie să judece decât felurile 
de bucate. Să-l lăsăm, fără părere de rău, cu această 
ocupaţiune; i se potriveşte mai bine decât alta şi 
e mai bine şi pentru noi şi pentru el.

287. Este 'O temere puţin serioasă să te gân
deşti că lăcomia ar putea să se înrădăcineze în 
sufletul- unui copil capabil de cevâ. Copilul se gân
deşte numai la ce mănâncă; adolescentul nu se 
mai gândeşte de loc, orice este'bun, căci are alte 
treburi. Cu toate acestea n’aş voi să se întrebuin-

' 1 Polibiu; istoric grec, cure insă a trăit mult la Koma şi a scris 
mult despre istoiia Romanilor (210—125 în. de Hr.).

2 Născuţi pentru o, muncă (Horaţiu, Epistole, Cartea I. Epist- 
2-a vers. 27).
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ţeze fără socoteală un mijloc aşa de josnic, nici ca 
cinstea de a face o faptă frumoasă să se plătească 
cu o bucată bună. Dar nu văd de ce nişte exer
ciţii pur corporale n’ar avea o răsplată materială 
şi sensibilă, de vreme ce sunt, sau trebue să fie, 
numai jocuri şi petreceri nebunatice. Dacă un copil 
din Majorca1, văzând un coş într’un pom,'îl dă 
jos cu o lovitură de praştie, nu e drept ca el să 
se folosească, şi un prânz bun să-i pună la loc 
forţa pe care a pierdut-o ca să-l câştige?2 Dacă 
un tânăr Spartan, liscând ,să dobândească o sută 

-de lovituri de biciu, se strecoară într’o bucătărie 
şi fură o vulpe vie; dacă o duce în haina sa şi 
e sgâriat, muşcat, sângerat; dacă, de ruşine, ca să 
nu fie surprins, suferă să-i sfâşie carnea, fără 
să clipească, fără să ţipe, nu e drept ca el să se 
folosească în sfârşit de prada sa şi să mănânce 
după ce a\ fost mâncat?3. O masă bună nu trebue

1 Uua din insulele Baleare, aşezată în Marea Mediterană la ră
săritul peninsulei Iberice. Aparţine Spaniei.

2 Aci autorul pune nota următoare: «Sunt multe veacuri de 
când locuitorii din Majorca au pierdut aceste obiceiuri. Aşa eră în 
vremea când prăfjiiaşii lor erau celebri».

3 Această povestire se găseştş în Plutarch, (Viaţa lui Lycurg 
cap. 18). Acesta zice (depe traducerea lui O. Aiistia, Buc. 1857): 
«Copiii când fură se feriă foarte tare a nu se da pe faţă, în cât 
se zice că unul furând odată un puiu de vulpe, apoi îpfăşm'âudu-1 
strâns în vestmântul său şi, sfâşiindu-se cu dinţu şi cu gbiarele 
de acea fiară, a răbdat şi a preferit să moară ca să nu se dea de 
fur (hoţ) >. Educaţia spartană, — cel puţin aşă cum o arată Plu
tarch şi alţi scriitori din vremea lui, când însă Sparta nu mai eră 
Tin stat independent — aveă ca principiu să facă pe tineri a su-
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f?ă fie niciodată o recompensă; dat de ce n’ar fi 
câteodată urmarea unor silinţe pe cari şi, le-a dat 
cineva pentru a şi-o. procura ? Emil nu priveşte 
prăjitura pe care am pus-o pe piatră ca răsplată 
pentrucă.a alergat bine; ştie numai că singurul 
mijloc de a aveâ prăjitura este să ajungă înaintea 
altuia.

288. Acestea' nu sunt în contrazicere cu maxi
mele pe cari le spuneam adineauri despre simpli
citatea bucatelor: pentru a aţâţa pofta de mâncare 
copiilor nu e vorba să le exciţi sensualitatea, ci 
numai să o satisfaci şi aceasta se dobândeşte cu 
lucrurile cele mai obişnuite, dacă nu te sileşti să 
le rafinezi gustul. Ei au necontenit poftă de mân
care, fiindcă cresc, şi aceasta este un ; condiment 
sigur care înlocueşte pe celelalte. Fructe, lăpturi, 
vreo pâine ceva rnai aleasă şi cu deosebire meş
teşugul de a le întrebuinţa cu măsură : iată cu ce 
poţi duce armate de copii până la capătul lumii, 
fără să le dai gust pentru lucrurile iuţi nici să le 
toceşti cerul gurii.

289. O dovadă că nu e ceva firesc ca omul să 
mănânce carne eşte indiferenţa pe care o arată 
copiii pentru bucatele acestea şi faptul că vor mai 
bine hrană vegetală, lăpturi, prăjituri, fructe. Se 
cuvine mai ales să nu stricăm acest gust primitiv
porta durerea corporală, foamea şi setea, căldura şi frigul, fără 
măcar a murmură. Rousseau, in mai multe locuri, în această 
scriere, vorbe.şte cu admiraţie despre această educaţie. Vezi cartea
I § 1«.



340

:şi să nu facem pe copii mâncători de carne; dacă 
nu pentru sănătatea lor, măcar pentru caracterul 
lor, căci, oricum s’ar explică, este sigur că cei cari 
mănâncă multă carne sunt mai cruzi şi mai fără 
milă decât ceilalţi oameni. Această observare se po
triveşte în toate locurile şi în toate timpurile. Bar
baria engleză este cunoscută 1; Găurii 2 sunt, dimpo
trivă oamenii cei mai blânzi. Toţi sălbatecii- sunt 
cruzi şi la aceasta nu-i îndemână obiceiurile lor, 
-ci numai hrana. Se duc la răsboiu ca la vânătoare 
şi se poartă cu oamenii ca cu urşii. In Anglia 
măcelarii nu sunt primiţi ca martori, nici hirurgil3. 
■Ci'iminalii cei mari, ca să se facă mai aprigi la 
■omor, beau sânge4. Omer arată pe Ciclopi, cari

1 Aci miforul pune nota următoare: «Ştiu că Englezii s6 laudă 
cu iubirea lor de oameni .şi cu firea blândă a naţiei lor, că se nu
mesc pe limba lor good nalurcd people (popor cu fire hună); dar 
pot să ţipe cât vor vrea, nimeni nu va zice ca ei».

2 ,4ci autnrid pune nota următoare: «Banianii, cari se feresc de 
carne cu mai multă severitate decât Găurii, sunt tot aşa de blânzi 
ca şi dânşii, dar morala lor fiind mai puţin curată şi cultul lor 
fiind mai puţin raţional, nu sunt aşa de cinstiţi». — Banianii sunt 
o poporaţie din India apusană; se ţin de religia brahmană, însă 
formează o sectă deosebită. Sunt comercianţi abili şi stăpânii co- 
merciului din partea locului. Prin O auri înţelege de sigur pe acei 
locuitori din Persia cari ţin încă de religia lui Zoroastru (adoră 
focul) şi pecari majoritatea locuitorilor îl numesc Qăuri sau Guebri 
(necredincioşi).

3 Aci autorul pune nota următoare: «Unul din traducătorii en
glezi ai acestei cărţi a observat greşala mea şi a îndreptat-o. Mă
celarii şi hirurgii sunt admişi ca martori, dar măcelarii nu sunt 

-chemaţi ca juraţi».
* Salhviirk aminteşte un episod din viaţa lui Catilina, pe carc-1 

relatează Sallustiu, istoricul roman. In adevăr acesta în scrierea
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mâneau carne, ca nişte oameni îngroziţori, iar pe- 
Lotofagi ca un popor aşâ' ele dulce încâţ dacă 
stai cu ei câtva timp îţi uiţi şi ţara ca să trăeşti 
într’a lor 1.

290. «Mă înţrebi, ziceâ Plutarch 2, de ce nu 
mâncâ Pytagora 3 carne de vită. Eu te întreb,, 
tocmai dimpotrivă, ce curagiu a avut cel dintâiu- om 
care a pus în gură carne moartă, care a sdrobit 
cu dinţii oasele unui animal' pe moarte,., care a 
pus la masă cadavre, şi care a înghiţit membre, 
ce cu un minut înainto, behăiau, mugiau, umblau 
ori vedeau ? Cum a putut mâna lui să înfigă cu-

sa.despre conjuraţia lui Câtilina zice; «Catilina, voind să se lege 
«mai bine, cu tovarăşii săi de crimă, a pus in cupe vin amestecat 
«cu sânge omenesc şi ă dat să bea la toţi cei de faţă».

1 Ciclopii erau nişte fiinţe Închipuite de mitologia greacă. Aveau 
înfăţişare de oameni uriaşi, dar n’aveau decât un singur ochiu în 
mijlocul frunţii. Lotofagii erau un neam de oameni. Şi despre unii 
şi despre alţii vorbeşte poetul Omer în Odisea. In adevăr, aci se 
vede că Odiseu, plecând după dărâmarea Troei să se ducă în ţara 
sa Ithaca, dă peste multe necazuri şi nenorociri. Intre acestea dă 
şi peste o ţară fericită, a Lotofagilor. Aci tovară.şii săi se simt aşa 
de bine în cât nu vor să mai plece spre casă şi et e nevoit să-i 
părăsească cu sila. Pasagiul pe care l-a avut în vedere Eousseau 
este următorul (cartea IX vers 94 .şi urm.): «Popor liniştit, ei dau 
«tovarăşilor mei să mănânce din planlele cele dulci cu cari .se 
fhrăniau. îndată ce ei gustă din acest fruct duloe ea mierea, nu 
«se mai gândesc la plecai-c, ci vor Să-şi petreacă restul vieţii în 
«mijlocul acestui neam ; au uitat' chiar şi numele patriei lor».

2 Pasagiile ce urmează sunt traduse din opera scriitorului grec 
Plutarch: Despre mâncarea de carne 1—5. Pormey le .consideră ca 
o simplă declamaţie — observă Sallwi'trk, fiindcă Dumnezeu ă lăsat 
pe pământ o sumă de animale destinate a sluji omului pentru 
hrana lui.

3 Un mai-e filozof grec (născut pe la anul 580 înainte de Hiistos).
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ţitul în inima' unei fiinţe simţitoare? Cum a putut 
să privească un omor? Cum a putut să vază tăin- 
du-se, jupuindu-se, sfâşiindu-se un biet animal fără 
apărare? "Cum s’a uitat la cărnurile tăiate de cu
rând şi din cari păreâ că vieaţa nu s’a stins încă? 
Cum a răbdat mirosul lor? Cum n’a fost desgustat, 
scârbit, îngrozit, când a pus mâna p6 murdăria ră
nilor, când a curăţit sângele negru' şi închegat care 
le acoperiâ ? '

Pieile jupuite se târau pe pământ.
Cărnurile mugiau în frigare.
Omul nu le-a putut mâncâ fără groază,

,Şi le-a auzit gemând în pântecele său.,

291. «Iată ce a trebuit să-şi închipue şi să 
simtă omul când, pentru întâia dată, călcând po
runca firii, şi-a pregătit un asemenea prânz,' întâia 
dată când a avut poftă să mănânce un animal viu, 
întâia dată când a voit să se hrănească cu o vită 
care păştea şi când a poruncit cum să omoare, 
cum să taie şi cum să frigă oiţa care cu un minut 
înainte ji lingea mâna. Trebue să ne mirăm de 
aceia cari au început asemenea prânzuri sălbatice, 
nu de cei cari se lipsesc de ele. Ba, cei dela în
ceput puteau să-şi explice barbaria prin scuze pe 
cari noi nu le avem şi tocmai din această pricină 
suntem de o sută de ori mai barbari decât ei. ,

292. «O muritori iubiţi de zei, ne-ar zice acei 
«oameni, comparaţi vremurile, şi veţi vedea cât
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«sunteţi voi de fericiţi şi cât eram noi de neno- 
«rociţi! Pământul format, de curând şi aerul în-- 
«cărcat cu aburi nu se ţineau de anotimpuri. Cursul 
«nesigur al apelor strica ţărmurile în toate părţile. . 
«Bălţi, lacuri, mocirle adânci acoperi an. trei sferturi 
«din suprafaţa pământului, iar un sfert era ascuns- 
«de păduri şi codri nepătrunşi. Pământul nu pro- 
«ducea roade bune; şi n’avem nici o unealtă pentru 
«lucrat pământul; nu ştiam să lucrăm nimic şi 
«pentru cel care nu semănase nu veniâ vremea 
«secerişului. Astfel fiind, eram totdeauna rupţi de 
«foame. Iarna ne lii'ăniam cu muşchi şi cu scoarţă 
«de pomi. Câteva i-ădăcini verzi de pir şi de bu— 
«i’ueni erau bucate alese; iar când oamenii găsiau 
«jir, nuci sau ghindîj', dănţuiau de bucurie împre- 
«jurul .stejarului sau bradului, cântând vreun cântec 
«câmpenesc şi ziceau că pământul este- doica şi 
«mama lor. Aceasta era singura lor sărbătoare;- 
«acestba erau singurele lor jocui'i; restul vieţii erâ 
«durere, suferinţă, mizerie.

293. «In fine, când pământul uscat şi gol nu 
«ne mai dădea nimic, "siliţi să înfrângem cerinţele 
«naturii ca să trăim, mânca răni pe tovarăşii noştri 
«de suferinţă ca să nu pierim împreună cu ei. 
«Dar pe voi, oameni ai sângiurilor, cîne vă sileşte 
«să ucideţi ? Vedeţi nenumăratele bunuri ce vă 
«înconjoară! Pământul vă dă poame câte voiţi. 
«Câmpia şi viile vă dau bogăţii nesfârşite. Ani- 
«malele multe la număr vă dau lapte pentru hrană-



344

«şi lână pentru îmbrăcăminte. Ce mai vreţi? Ce 
«turbare vă sileşte să faceţi atâtea omoruri, când 
«sunteţi sătui de bine şi când aveţi de mâncare 
«mai mult decât vă trebue! De ce minţiţi, zicând 
«că maica voastră nu vă poate hrăni? De ce pă- 
«cătuiţi împotriva Cererei, care a născocit legi 
«sfinte, şi împotriva drăguţului Bachus, mângâie- 
«torul oamenilor?1 Ce? Bogatele lor daruri nu 
«ajung pentru păstrarea neamului omenesc? Cum 
«vă lasă inima să amestecaţi oase cu poamele cele 
«dulci pe mesele voastre şi să beţi împreună cu 
«laptele sângele animalelor cari vi-1 dau? Panterele 
«şi leii, pe care le' numiţi fiare sălbatice, se supun 
«de hevoie pornirii lor şi ucid alte animale ca să 
«trăească. Voi sunteţi însă de o sută de ori 'pai 
«sălbateci decât ele, căci, împotriva instinctului pe 
«care vi l-a dat firea, vă dedaţi Ig. asemenea săl- 
«batece mulţumiri fără nici o trebuinţă2. Animalele 
«pe cari le mâncaţi nu sunt dintre cele cari mă- 
«nâncă pe altele. Voi nu mâncaţi pe fiarele car- 
«nivore, ci le imitaţi. Pofta voastră vă îndeamnă 
«spre cele nevinovate şi blânde, cari nu fac nimănui 
«nici un rău, cari se ţin de voi, cari vă slujesc şi 
«pe cari le mâncaţi drept plată pentru slujba lor».

294. «Ucigaşule împotriva firii! Dacă zici că ea

1 Ccres ci'il, în mitologia celor vechi, zeiţa producţiunii agricole, 
iar Bac/iiis erîl zeul vinului.

3 Nu este indiscutabil dacă omul prin conformaţia gurii ar fi 
menit să fie numai vegetarian.
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te-a creat ca să mănânci pe semenii tăi, fiinţe în 
carne şi în oase, cari simt şi trăesc ca şi tine, 
stăpâneşte-ţi oroarea ce-ţi inspiră natura faţă de 
aceste prânzuri groaznice: ucide singur animalele, 
adică cu mâna ta, fără satâre, fără cuţite: sfâşie-Ie 
cu unghiile cum fac leii şi urşii; muşcă din bou 
şi fă-1 bucăţi; înfige-ţi ghiarele în pielea lui; mă
nâncă mielul de viu, mestecă-i carnea încă sânge
rândă, bea-i sufletul odată cu sângele. Te cutre
muri ? Nu ai curaj să-ţi înfigi dinţii în carnea 
încă vie?

'Om ticălos!
< Intâiu omori animalul şi după aceea îl mănânci, 

ca şi cum ai vrea să-l ucizi de două ori. Nu e 
destul aceasta, nu-ţi place carnea moartă, pântecele 
tău n’ar putea-o suferi; trebue s’o schimbi prin foc, 
ş’o fierbi, s’o frigi, s’o pregăteşti cu mirosuri cari 
s’o sdiimbe; ai trebuinţă de fabricanţi de mezeluri, 
de bucătari, oameni cari să te facă să uiţi crima 
şi să îmbrace mortăciunile aşa ca gustul tău, în- 
•şelat prin aceste prefaceri, să se îmbete de plăcere 
în faţa unor cadavre pe cari altfel nici nu le-ai 
putea privi cu ochii».

295. Deşi această bucată, e streină de subiectul 
meu, n’am putut rezistă la plăcerea de a o tran
scrie şi cred că, puţini cititori vor fi supăraţi de 
aceasta.

296. De altfel, orice regim vor urmă copiii 
voştri (cu condiţie să-i deprindeţi numai cu bucate
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comune şi simple) lă,saţi-i să mănânce, să alerge şi 
să se joace cât le place şi fiţi siguri că nu vor 
mânca niciodată prea mult şi nu vor avea indi- 
gestiuni. Dacă însă îi ţineţi flămânzi mai toată 
vremea, când vor găsi un mijloc ca să scape de 
supravegherea voastră, vor căuta să câştige ce au 
pierdut şi vor mânca până se vor umfla, până yor 
crăpa. Pofta noastră de mâncare e fără măsură nu
mai pentrncă voim să-i( dăm alte regiile de.cât ale 
naturii. Punem totdeauna regulă, stabilim ce trebue, 
adă,ogăra, tăiiem şi toate le facem cu cântarul în 
mână, dar acest cântar e făcut; după închipuirea 
noastră, nu după voia stomacului. Mă întorc tot
deauna la exemplele inele. La, ţărani, se găseşte tot
deauna în cămară pâine şi poame, iar copiii. Ca şi 
oamenii, nu ştiu ce este indigestiunea.

297. Dacă s’ar întâmpla, cu toate acestea, ea un 
copil să mănânce prea mult, lucru pe care nu-1 
cred cu putinţă, —■ aplicând . metoda mea, e uşor,, 
prin jocuri de gustul său, să-l opreşti dela aceasta 
şi ai putea să ajungi să-l laşi cu totul nemâncat' 
fără ca să se , gândească. Cum asemenea mijloace 
sigure şi uşoare nu sunt întrebuinţate de institutor? 
Herodot povesteşte 1 că Lidienii, bântuiţi odată de

' Herodot în I.sl oriile sale (Cartea I § 94, trad. română de D. 1. 
Ghicâ) zice: ‘Pe timpul Eegelui Atis, se iscă o mare foamete în 
toată Lidia. Câtva timp Lidienii îl 'petrecută răbdând; pe urmă 
însă fiindcă nu încetă foametea, deosebite reniediuri tură născocite 
de către diferite persoane. Atunci s'ar fi descoperit jocurile de za
ruri, de arşice .şi de minge şi alte jocuri. Intr’o zi jucau ca să nii 
ceară de mâncare; a doua zi mâncau, încetând jocurile
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foamete grozavă, născociseră nişte jocuri şi alte 
petreceri cu cari îşi înşelau foamea şi petreceau 
zile întregi fără să'se gândească la mâncare1. Poate 
că institutorii voştri cei învăţaţi au citit de o sută 
de ori acest pasagiu, făi'ă să vază cum ar puteâ 
să-l aplice la copii. îmi va zice poate vreunul că 
nici up copil nu-şi va lăsa bucuros mâncarea pentru 
ca să se ducă să înveţe lecţia. — Ai dreptate, nu 
mă gândisem la acest joc.

298. Simţul mirosului este pentru gust ceeace 
este vedei-ea pentru pipăit: îl previne, îl înştiinţează 
despre modul cum trebue să-l impresioneze cutare 
ol’i cutare substanţă şi-l face s’o caute sau s’o 
înlăture, după impresia pe care a primit-o mai 
dinainte. Am auzit că'sălbatecii au mirosul ou 
totul altfel decât al nostru şi judecă Cu totul altfel 
mirosurile bune şi cele rele. Cred că trebue să fie 
aşa. Mirosurile sunt nişte sensaţiuni slabe; ele im
presionează mai mult imaginaţia decât simţul şi 
ne interesează nu atât prin ele însele, ei prin ceeace 
aşteptăm după ele 2. Admiţând aceasta, e clar' că 
gusturile unora deosebindu-se de ale altora prin 
modul de traiu, ei vor aprecia cu totul deosebit şi

' Aci autorul notează: «Istoricii' vechi au, tn povestirile lor, 
lucruri pline de învăţătură, chiar dacă faptele n’arfi exacte. Noi însă 
nu ştini să ne folosim de ele; căci critica erudită absoarbe tot; 
par’că ar fi măi important să fie faptul adevărat decât să tragem 
diu el o învăţătură folositoare. Oamenii cuminte treijue să consi
dere istoria ca o ţesătură de fabule a căror morală e potrivită 
pentru om».

■ E vorba aci de raportul între miros şi gust.



34S

savoarea şi, prin urmare, şi mirosul care amlnţă 
o savoare oarecare. Un Tătar va mirosi de,.sigur O' 
ciosvârtăîmpuţită de cal mort cu aceeaş plăcere 
cu care uu vânător de-ai noştri miroase o potârniehe 
pe jumătate stricată'.

299. Cred ca, sensaţiile noastre fără urmare, 2,, 
cum- este să miroşi florile diritr’o grădină, nu au 
nici un preţ pentru oamenii cari merg prea mult 
încât nu le mai place plimbarea şi pentru cei cari 
nu muncesc aşâ că nu pot să simtă plăcerea odihnei. 
Cei caii sunt totdeauna flămânzi nu cred să simtă 
mare plăcere mirosind nişte parfumuri cari nu anunţă 
nimic de mâncare.

300. Mirosul este simţul imaginaţiei. Aţâţând, 
nervii, trebue să aţâţe şi creerul; de aceea el în
viorează pentru un moment puteiile trupeşti şi cu 
vremea le sleeşte. Efectele lui în amor sunt destul 
de cunoscute. Parfumul dulce al unui cabinet de 
toaletă nu este o' cursă aşâ de slabă cum şi-ar 
închipui cineva şi nu ştiu dacă trebue să felicit 
sau să plâng pe omul înţelept .şi puţin sensibil 
care n’a simţit inima bătându-i când a mirosit 
florile pe cari iubita sa le poartă la piept.

301. Mirosul nu va fi deci foarte activ în co
pilărie, când imaginaţia, însufleţită de puţine pa
siuni, nu pr(ia provoacă emoţiuni şi când nu ai

' Se ştie că vânaturile se mănâncă stătute. Francezii obişnucec 
să păstreze mai multe zile şi alte cărnuri.

2 Adică: fără urmare practică, după cari nu urmează, un act de 
contact mai intim al corpului nostru eu un obiect.
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destulă experienţă ca să prevezi cu un simţ ceeace 
vei constata cu altul. Acest lucru se confirmă cu 
totul prin observaţie: e sigur că la cei mai mulţi 
copii acest simţ este obtuz şi > ca ameţit. Aceasta 
nu însemnează că sensaţiunea nu este în ei tot aşa 
de fină şi poate mai fină decât la oameni; dâr ei 
nu unesc cu această sensaţiune nici o ideie şi nu 
se impresionează lesne, ,nu simt plăcere sau neplă
cere, nu le produce nici bucurie nici supărare, cum 
ni se întâmplă nouă. Cred că, fără să părăsesc sis
temul meu şi fără să cer ajutor anatomiei compa
rate a celor două sexe, se va găsi lesne motivul 
pentru care femeile în general se impresionează mai 
viu de mirosuri decâţ bărbaţii. >

302. Se zice că sălbatecii din Canada au din 
tinereţe mirosul aşâ de desvoltăt încât, măcar că 
au câini, nu se servesc de ei la vânătoare, ci sunt 
ei singifii câini. îmi încbipuesc, 'în adevăr, că dacă 
am creşte pe copii ca să-şi urmărească mâncarea 
precum câinele urmăreşte vânatul, am ajunge poate 
să . le perfecţionăm mirosul tot aşa de- mult. Dar 
nu văd ce folos mare ar trage din aceasta; poate 
numai ca să cunoască raportul între miros' şi. gust. 
Natura a avut grijă să ne silească a înţelege a- 
ceste raporturi: a făcut ca acţiunea gustului să fie 
aproape nedespărţită de a mirosului, punând orga
nele lor unul lângă altul şi aşezând în gm'ă o 
comunicaţiune imediată între ele, aşâ că nu putem 
gusta ceva făiă să mirosim. Aş vrea numai ca a-
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■ceste raporturi naturale să nu fie schimbate pentru 
a înşela pe un copil, punând, de exemplu, ceva 
cu miros plăcut pentru a ascunde gustul rău al 
unei doctorii, căci nepotrivirea între cele două simţuri 
este prea mare pentru ca să treacă nebăgată în 
seamă, simţul-mai activ absoarbe efectul celuilalt 
şi copilul ia doctoria tot cu atâta desgust. Acest 
desgust se întinde la toate sensaţiile pe care le are 
în acel aş timp şi mai târziu imaginaţia sa va deş
tepta gustul cel rău al doctoriei de câte ori va 
simţi el gustul care însoţiâ doctoria. Astfel, un 
parfum foarte plăcut este pentru el un miros des- 
gustător. Astfel precauţiunile noastre nesocotite 
măresc numărul sensaţitlnilor neplăcute în paguba 
celor plăcute.

303. îmi rămâne că vorbesc în cărţile următoare 
despre cultura unui al şaselea simţ, numit 
_£omunj nu atât pântruca este comun la toţi oa
menii cât pentru că rezultă din întrebuinţarea bine 
regulată a celorlalte simţuri; el ne învaţă despre 
natura lucrurilor prin ajutorul tuturor înfăţişărilor 
lor. Acest simţ n’are deci un organ particular; stă 
numai în creeri şi sensaţiunile sale pur interne se 
numesc percevtiuni sau idei}. După numărul acestoi1

1 E o deosebire între sensul pe oare-1 dă Rousseau acestor cu- 
vinte şi cel din zilele noastre. In sec. XVII şi XVIII cuvântul 
se aplică la orice fel de cunoştinţă. Astăzi se înţelege prin pereep- 
ţiunc: «cunoaşterea lucrurilor şi a proceselor cari produc în biiflct 
sensaţiuni» (Martig); iar prin ideîc, sau reprexentare: «icoana su
fletească a lucrurilor pe cari acum nu le mai avem de faţă» 
(Martig).
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idei se măsoară întinderea cunoştinţelor noastre; 
Cu cât sunt mai limpezi, mai lămurite eu atât vom 
avea un spirit mai just. Arta de a le compara între 
ele se numeşte raţiune omenească. Ceeace numiam 
«•raţiune senşitivă sau copilărească'» este formarea 
de idei simple prin ajutorul mai multor sensaţiuni. 
Ceeace mxmasc «raţiune intelectuală sau omenească'» 
este formarea de idei complexe prin ajutorul mai 
multor idei.

304. Socotind deci că metoda mea este metoda 
naturii şi că nu m’am înşelat aplicând-o, constat 
că am adus pe elevul nostru prin ţinutul sensa- 
ţiunilor până la hotarele raţiunii copilăreşti. Cel 
dintâiu pas pe care-1 vom face dindolo trebue să 
fie un pas de om. înainte de a porni însă pe acest 
nou drum, să aruncăm un minut privirea asupra 
aceluia pe care l-am străbătut. Fiecare vârstă, fie
care stare a vieţii are un fel de perfecţiune, un fel 
de maturitate proprie a ei. Am auzit vorbindu-se 
adesea despre un om format; să socotim un- copil 
format: această vedere va fi mai nouă pentru noi 
şi poate nu va fi mai puţin plăcută.

305. Existenţa fiinţelor desăvârşite este aşa de 
săracă şi de mărginită încât, când vedem nnmai 
ceeace este, nu suptem niciodată mişcaţi. Numai 
visurile împodobesc obiectele reale. Dacă imagina- 
ţiunea nu adaqgă farmecul ei, plăcerea pe care o 
simţim se mărgineşte la organul pe care-1 atinge 
şi inima rămâne rece. Când vezi, toamna, pământul
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împodobit cu toate darurile, lui îmbelşugate, ochiul 
admiră această bogăţie; dar nu suntem mişcaţi, e 
mai mult reflexiune, într’aceasta, decât sentiment. 
Primăvara, câmpiile sunt aţ>roape goale, nu sunt 
acoperite cu nimic, pădurile n’au umbră, verdeaţa 
d’abiâ mijeşte ici şi colo, şi totuş sufletul este 
mişcat, la această privelişte a naturii. Când vezi 
că firea renaşte, par’că renaşti şi tu, totul ţi se 
pare plăcut în jurul tău: îţi simţi ochii umezi de 
lacrimi de bucurie, aceste tovarăşe ale voluptăţii 
cari însoţesc totdeauna orice sentiment plăcut. Pri
veliştea culesului de vie, oricât ar fi de însufleţit, 
de viu, de plăcut, o vei vedea totdeauna cu răceală.

306. De ce această deosebire? La vederea primă
verii, imaginaţia adaogă celelalte anotimpuri cari 
au să urmeze; la mugurii fragezi pe cari-i zăreşte 
bchiul. ea adaogă flori, fructe, umbră, câteodată chiar 
misterul pe care . frunzişul poate să-l acopere. Ea 
uneşte într’un singur moment mai multe momente 
cari trebue să se succeadă şi ne face să vedem nu atât 
obiectele cum vor fi, ci cum am dori să fie, pentru 
că poate să le aleagă. Toamna, dimpotrivă, vezi 
numai ceeace este. Dacă vrei să te duci cu gândul 
la primăvară, iarna te opre.şte şi imaginaţiunea pă
trunsă de frig, înghiaţă pe zăpadă şi pe promo- 
Toăcă.

307. Aşa se explică farmecul pe care-1 simţi 
admirând un copil frumos în locul unui om matur 
chiar desăvârşit. Când ne uităm cu adevărată plă-
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cere la im om?. Când amintirea faptelor sale ne 
face să mergem îndărăt în viaţa lui şi-l întine
reşte, oarecum, în ochii noştri. Dacă suntem siliţi 
să-l considerăm numai cum este sau cum va fi la 
bătrâneţe, orice plăcere dispare la ideia na,]turii care 
se înclină ^ spre sfârşit. Np' ne place să vedem uii 
om" care se duce repede spre mormânt şi imaginea 
morţii face ca totul să fie urât.

.î108. Când însă îmi închipuesc un copil de 
10—12 ani, sănătos, voinic, bine făcut pentru vârsta 
sa, nu se naşte înaintea mea nici o ideie neplă
cută, fie pentru prezent, fie pentru viitor. II văd 
că fierbe, îl văd vioiu, neastâmpărat, fără'grijă,1 
fără prevedere silnică pentru viitor, ocupat întreg 
de starea sa actuală şi hucilrându-se de o depli
nătate de viaţă care par’că iese/afară din el 1., II 
văd apoi înh^’o altă vârstă, exercitându-şi simţu
rile, spiritul, puterile cari se desvoltă în el din zi 
în zi şi despre cari dă noi probe în fiecare moment. 
II văd copil şi-mi place; mi-1 închipuesc om şi-mi 
place şi mai mult. Sângele lui vioiu pare că în-, 
viorează şi pe al meu; cred că trăesc în viaţa lui 
şi tinereţea lui mă întinereşte.

309. Dar când sună ceasul, ce schimbare! Deo
dată ochii nu-i mai strălucesc, veselia i se duce: 
adio bucurie! adio jocuri nebunatice! Un om sever 
şi supărat îl ia' de mână şi-l duce cu dânsul, zi-

1 «Viaţa care pare că iese afară din el» — perifrază care exprimă 
neologismul: exuberantă.
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cându-i ou gravitate: Haide, domnule! In camera- 
în care intrăf zăresc cărţi. Cărţi! Ce mobilă urâtă 
pentru vârsta lui! Bietul copil se lasă să fie târât, 
aruncă o privire de regret' la tot ce-1 înconjoară,, 
tace, şi pleacă, cu ochii plini de lacrimi pe cari 
nu cutează să le verse, cu pieptul plin de suspine 
pe cari e silit să le înăbuşe.

810. «O tu, care ri’ai să te temi de aşa, ceva;: 
tu, pentru care viaţa nu este supărătoare şi plic
ticoasă; tu care vezi făcându-se ziuă fără să fii 
îngrijorat şi înnoptându-se, fără să iii nerăbdător;, 
tu care-ţi numeri ceasurile după petreceri; vino,, 
fericitule, vino, dragul meu elev, ea să mă consolezi 
prin prezenţa ta de plecarea acestui nenorocit! 
Vino!...» Vine... Când se apropie, simt i o mişcare- 
de bucurie pe care o împărtăşeşte şi el. Şi-a găsit 
prietenul, camaradul său, tovarăşul său de jocuri.. 
Când mă vede, e sigur că nu va sta mult timp 
fără să şe distreze. Nici umil din noi nu e supus- 
celuilalt, dar ne învoim totdeauna şi nu ne găsint 
cu nimeni mai bine decât împreună,

311. Figura sa, ţinuta sa, înfăţişarea sa arată- 
siguranţa şi mulţumirea; sănătatea îi străluceşte pe 
faţă; mersul .său sigur îi dă o înfăţişare de forţă;, 
pielea obrazului, ■ delicată încă, dar nu spălăcită, nu 
are moliciunea pieliţei femeeşti; aerul şi soarele 
i-au dat semnele onorabile ale sexului său ; muşcliii,- 
încă rotunzi,’ încep să arate câteva trăsătmi ale- 
unei fizionomii în formaţie; ochii săi, pe cari mei:
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-aprinde încă focul sentimentului, au toată senină
tatea nativă 1; întristări lungi nu i-au întunecat 
privirea; lăcrimile nu i-au sbârcit obrajii. Pri
viţi în mişcările sale repezi, dar sigure, vioiciunea 
■vârstei, hotărârea independenţei, experienţa, exer- 
ciţiilor repetate. Are înfăţişarea deschisă şi' liberă, 
dar nu obraznică nici mândră; privirea sa, care 
nu a stat pironită pe cărţi, nu-i cade pe stomac; 
n’ai trebuinţă să-i zici: «sus fcapul!», căci nici 
ruşinea nici teama nu l-au făcut niciodată să-l 
lase în jos;

312. Să-l poftim în mijlocul adunării. Exami- 
naţi-1, domnilor, întrebaţii cu toată încrederea ; nu

W •' '-’'4 •' 1 • • 'va temeţi pici că va fi supărat, nu vă temeţi nici 
-de flecăria lui, njci de întrebări indiscrete. Să nu 
credeţi că n’are să vă lase în pace, că va cere să 
se ocupe toată lumea de el şi că nu veţi mai 
putea să*€căpaţi de dânsul.

313. Nu v’aşteptaţi nici şă vă spuie cuvinte fru
moase, să repete ceeace l-am' învăţat; aşteptaţi 
numai adevărul naiv şi simplu, fără podoabă, fără 
pregătire, fără vanitate. tVa spune răul ce a făcut 
sau pe cel pe care-1 gândeşte, tot cu atâta since
ritate ca şi binele, si nu-1 va preocupa de loc 
cum veţi judeca spusele lui; se va folosi de cuvânt 
în toată simplitatea lui primitivă 2.

,314. -P ărinţii obişnuesc să prevază numai bine

1 Din naştere.
Adioă: cuvântul să exprime gândirea pe de a’ntreyul.
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pentru copiii lor, clar apoi le pare rău de grămada' 
de prostii care mai, totdeauna vine să dărâme spe
ranţe pe_carj.de-au. întemeiat' pe un cuvânt fericit 
care întâmplător vine copiilor pe limbă. , Dacă 
elevul meu te face rar să ai asemenea ' speranţe,. 
nu-ţi va produce niciodată o asemenea părere de 
rău, căci nu va spune liiciodată o vorbă de prisos 
şi nu va flecărî când ştie că nu va fi' ascultat. 
Ideile sale sunt mărginite, dar lămurite: dacă nu 
ştie nimic pe dinafară, ştie mult prin, experienţă; 
dacă citeşte în carte mai rău ca alt copil, citeşte 
mai bine în cartea naturii; el nu are spiritul în 
limbă, ci în cap; are mai puţină memorie şi mal 
multă judecată; vorbeşte o singură limbă, dar în- 
ţel^e ce vorbeşte!"^în fine, dacă hu ştie să spună 

aşa de bine ca alţii, în schimb ştie sa facă mai 
httiQ. rlpf^ţ ei.

315. Nu ştie ce este rutină, uz, obişnuinţă. Ceeace 
a făcut ieri n’are nici o influenţă pentru ce va face 
azi b Nu urmează niciodată o formulă, nu se va 
supune autorităţii nici exemplului şi- nu lucrează

1 Aci aufot-ul- pune nota următoare : Obişnuinţa te stăpâneşte 
din pricina leiiei şi, cu cât te laşi, cu atât se măreşte lejiea. Iţi 
rine mai lesne şă faci cum ai mai făcut : mergi mai uşor pe un 
drum bătut. De aceea bătrânii şi oamenii silnici sunt mai mult 
sclavi ai obişnuinţei; ea are mai puţină influenţă asupra tiiicrilor 
şi asupra oamenilor iuţi. Numai suflete slabe se împacă cu obiş
nuinţa şi ea le mai slăbeşte din zi in zi. Copiii să fie obişnuiţi cu 
un singur lucru: ase supune necesităţiilucrurilor; oamenii maturi 
să aibă o singură obişnuinţă: a se supune raţiunii. Orice abă 
obişnuinţă e un viţiu».
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nici nu vorbeşte altfel decât cum îi vine la soco
teală. De aceea nu aşteptaţi dela el cuvântări în
văţate pe dinafară nici maniere studiate, ci numai 
■expresiunea fidelă a ideilor salei şi o purtare care 
se naşte din propriile sale porniri.

316. Veţi găsi că are câteva noţiuni morale cari 
se raportă ia starea sa actuală, dar nici una despre 
starea relativă a oamenilor. La ce i-ar servî ase
menea idei, de vreme ce copilul nu e încă membru 
activ al. societăţii? Vorbiţi-i despre libertate, despre 
proprietate, chiar despre convenţiune; poate să ştie. 
Ştie de ce lucrul lui este al lui şi de ce lucrul altuia 
nu este al lui. Afară de acestea, nu mai ştie nimic. 
Dacă-i vorbiţi despre datorie^ despre supunere, nu va 
înţelege nimic. Porunciţi-i ceva, şi nu va pricepe. Spu- 
neţi-i însă aşa: «Dacă-mi faci plăcerea cutare, îţi 
Aroiu fage şi eu la ocazie» şi îndată se va grăbi să 
vă satisfacă, fiindcă e totdeauna doritor să-şi în-: 
tindă domeniul său şi să dobândească asupra voastră 
drepturi pe cari le ştie in\’iolabile. Poate că nu va 
fi supărat să aibă şi el un loc între oamenii în 
vârstă, să însemneze şi el ceva; dar dacă are acest 
gând, atunci a eşit din natură şi atunci se vede 
că nu ţi-ai luat dinainte toate măsurile necesare 
împotriva vanităţii.

317. Din parte-i, dacă are .trebuinţă de un ajutor, 
îl va cere dela oricine i-ar ieşi în cale: s’ar adresâ 
regelui ca şi servitorului său, căci toţi oamenii sunt 
egali în ochii săi. Vedeţi: după modul cum cere.



358

el simte că nimeni nu-i datorează nimic; ştie că 
ceeace cere i se dă din. bunăvoinţă. Ştie de ase
menea că umanitatea ne îndeamnă să ■ fim bine
voitori. Expresiunile sale sunt simple şi laconice.. 
Grlasul său, privirea, gestul sunt al unui om care 
e obişnuit şi cu primirea şi cu refuzul. Nu e nici 
umilit şi târâtor ca un sclav, nici poruncitor ca 
un stăpân; vedem numai încredei’ea modestă în se
menul său, nobilă mulţumire de a fi liber, fiind 
însă în acelaş timp sensibil; şi slab, cerând aju
torul unei fiinţe libere, dar puternice şi binefăcă
toare. .Dacă îi faceţi ceeace vă cere, nu vă va 
mulţumi, dar va şti că a contractat o datorie.' 
Dacă-1 refuzaţi, nU se va plânge nici decum, nu va 
insista; ştie că e de prisos. Nu va zice în. gând:: 
«M’a refuzat», ci: «Nu se putea face». Şi, cum 
am mai spus, nu se răsvrăteşte nimeni împotriva 
necesităţii.

318. Lăsaţi-1 singur, liber, priviţi la el, fără să-i 
spuneţi" nimic. Observaţi ce va face şi cum se va 
purta. Neavând trebuinţă şă-şi probeze sieşi că 
este liber, nu va face niciodată nimic nesocotit, ci 
numai ca un act de stăpânire asupra sa: nu ştie 
că e totdeauna stăpân pe sine? E iute, uşor, 
bine dispus; toate mişcările lui au vioiciunea vâr
stei, dar nu- e nici una fără un scop. Când vrea 
să facă ceva, nu va întreprinde niciodată nimic- 
mai presus de puterile sale, căci le-a încercat şi 
le cunoaşte bine. Faptele sale sunt totdeauna po-
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•trivite^2on__scdDur^t‘ ce urmăTfiRtp şi rar va face 
ceva fără. să fie sigur de izbândă. Privirea lui va 
fi atentă şi observatoare : nu va întreba mereu 
prosteşte pe alţii despic tot ce vede, ci va cerceta 
însuş ca şă afle '7*eeace~^ea să ştie, înainte de a 
întreba. Dacă se găseşte în încurcături neprevăzute, 
se va turbura mai puţin decât alţii; dacă va fi în 
primejdie, se va înfricoşa de asemenea mai puţin. 
Devremece imaginaţiunea lui este încă inactivă şi 
prin nimic nu i-a fost pusă în lucrare, el vede 
numai ceeace este, preţueşte pericolele după cum 
sunt şi-şi păstrează totdeauna sângele rece. Nece
sitatea l-a apăsat prea. des pentru ca să se mai 
revolte în contra ei. Fiindu-i supus dela naştere, 

■s’d învăţat cu ea .şi e totdeauna gata la orice.
819. Pentru el este egal dacă lucrează-sau dactt 

se distrează; nu simte nici o diferenţă. între jocuri 
şi pcupaţiuni. In tot ce face, pune un interes care-ţi 
provoacă râsul şi o libertate care-ţi place şi care 
arată şi felul său de gândire şi sfera sa de cuno
ştinţe. feste ceva plăcut şi încântător să vezi un 
copil frumos, vioiu şi vesel, mulţumit şi liniştit, cu 
înfăţişarea deschisă şi râzătoare, să-l vezi că face, 
jucându-se, lucrurile cele mai serioase sau să-l vezi 
■ocupat foarte serios cu distracţiile cele mai neîn
semnate.

320i Vreţi acum să-l judecaţi prin comparaţie ’ 
Puneţi-1 la un loc cu alţi copii şi lăsaţi-1 acolo. 
Veţi vedea îndată care este cel mai bine format
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. în adevăr, care se apropie mai bine de perfecţiunea 
vârstei sale. Printre copiii (lin oraş, el este cel mai 
îndemânatic, dar şi cel mai puternic. Printre copiii 
dela ţară, el e tot aşâ de puternic ca ei, dar îi 
întrece în iscusinţă. In tot ce este potrivit cu vârsta 
sa, el judecă, raţionează, prevede mai bine decât 
toţi. Dacă 6 vorba de a face ceva, de a alerga, de 
a sări, de a mişcâ diferite obiecte din loc, de a' 
ridică greutăţi, de a apreciâ distanţele, de a inventă 
jocuri, de a luă premii, ai zice că" natura îi stă la 
poruncă, aşă de bine ştie să, potrivească toate după 
voinţa sa. Par’că e făcut să conducă, să guverneze 
pe egalii săi: talentul, experienţa îi ţin loc de drept' 
şi de autoritate. Imbrăcaţi-1 cu orice haină şi nu- 
niiţi-l cum veţi voî, n’are aface, el va fi întâiu 
peste tot, va fi pretutindeni conducătorul celorlalţi: 
totdeauna- aceştia \ror simţi superioritatea lui asupra 
lor; fără să poruncească va fi s.tăpân, iai' ei, fără 
săiCrează că se supun, se vor supune.

321. Ajuns la maturitatea copilăriei, el ,a trăit 
ca un copil şi nu şi-a plătit perfecţiunea, la care 
a ajuns, micşorându-şi fericirea; dimpotrivă, .amân
două s’au ajutat între ele. A dobândit toată ra
ţiunea vârstei sale şi totuş a fost fericit şi liber 
pe cât i-a îngăduit constituţii! nea sa. Dacă secera 
fatală ar tăia într’însul floarea speranţelor noastre, 
n’am avea să plângem deodată şi viaţa şi uioartca 
lui, nu ne-ani mări durerea prin aducerea aminte 
a durerilor pe cari i le-am pricinuit noi. Vom zice-'
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S’a' bucurat cel puţin de. copilărie, nu i-am răpit 
nimica din ce i-a dat natura.

222. Neajunsul cel mare al acestei educaţiuni 
este că o înţeleg numai oamenii cu vedere clară, 
pe când cei mulţi văd un simplu ştrengar într’un 
copil educat cu atâta, grije. Preceptorul se gândeşte 
mai mult la interesul său decât la al şcolarului; 
el trebue să probeze că nu-şi pierde vfemeâ şi că 
merită banii ce i se dau. De aceea îl pregăteşte 
cu lucruri cari se pot arătă uşor oricând ar voi. 
Ii pasă mai puţin să-l pregătească’ cu ceeace-i fo
loseşte decât cu ceeace se vede lesne. Fără alegere, 
fără critică, încarcă mintea bietului copil cu o sumă 
de lucruri de prisos. Când copilul e să fie examinat, 
îl sileşte să-şi arate toată marfa; o desfăşoară fru
muşel, toată lumea e mulţumită, iar el îşi strânge
bocceaua cu nimicuri şi pleacă. Elevul meu nu e 

^ > ± 'aşâ de bogat, el n’are boccea s’o deslege, el n’are 
altceva de arătat decât pe sine însuş. Dar nu e 
de ajuns să vezi un copil, ca .şi un om de altfel,, 
într’un singur moment. Unde sunt observatorii cari 
să poată, dela cea dintâiu ochire, să prinză trăsă
turile caracteristice ? Există, dar foarte puţini: între 
o sută de mii de părinţi poate că nu vei găsi unul 
din aceştia.

323. întrebările prea numeroase plictisesc pe 
toată lumea şi fac silă; cu atât mai mult pe copii. 
După câteva minute, atenţiunea lor e obosită: nu 
mai ascultă ce-i întreabă examinatorul încăpăţânat
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şi răspund la întâmplare. Acest chip de a-i cer
ceta este zadarnic şi pedant. Adesea un singur cu
vânt prins ca din sbor zugrăveşte simţirea şi spi
ritul lui mai bine decât cine ştie ce lungi vorbiri; 
dar să băgaţi aJe seamă că acest cuvânt să nu fie 
nici auzit dela altcineva nici .produs de întâmplare. 
Trebue să ai singur multă jadecată pentru ca să 
poţi aprecia pe a copilului.

.324. Am auzit pe răposatul milord Hylde po
vestind că un amic al său, întors din Italia după 
o lipsă de trei ani, a voit să vază ce progrese 
făcuse fiu-său, în vârstă de vreo nouă — zece ani. 
Se duc într’o seară să se preumble cu guvernorul 
şi cu băiatul pe o câmpie unde nişte şcolari se 
jucau cu smeul. Tatăl, în treacăt, întreabă pe băiat: 
Unde este smeul a cărui umbră se vede colo f 
Fără să stea la îndoeală, fără să ridice capul, co
pilul zise: Pe drumul cel mare. In adevăr, adaogă 
milord Hyde, drumul era între soare şi noi. Tatăl, 
la acest cuvânt, îmbrăţişa pe copil şi, terininân- 
du-şi cu aceasta examenul, nu mai zise nimic. A 
doua zi, trimise guvernorului un act prin care îi 
constituia şi o pensiune viageră.1 pe lângă leafă.

325. Ce om părintele acesta!2 Şi ce copil!

1 Pcnsmne viageră este o sumă care se plăteşte lunar sau anual 
•(sau la alte termene) unei persoane şi a-supra căreia moştenitorii 
n’au drept. Această pensiune se poate plăti ele stat sau de particulari.

2 Sallwiirk ne spune în notă că copilul de care e vorba aici eră 
Oontele Ludovic de Gisors, singurul fiu al Mareşalului de Belle 
Isle [după o scrisoare a lui Rousseau către M-me Latour (26 Sept.
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Chestiunea era tocmai potrivită cu vârsta, răspun
sul era simplu; dar observaţi ce judecată lămurită 
la acest copil1. Astfel, elevul lui Aristotel domes- 
ticiâ acel vestit cal pe care nu-1 putea încăleca 
nici un

3762)]. Tânărul conte lăudat de Rousseau a fost rănit în bătălia 
dela Kraefeld (1758) şi a murit în urma acestei răni. La aceasta 
face aluzie Rousseau şi în V § 364. însuşirile spiritului şi ale 
caracterului său precum şi virtuţile sale militare sunt lăudate de 
toţi contimporanii săi.

1 Sallwiirk dă, după Raumer, caracteristica băiatului de 12 ani, 
aşă cum l-a format Rousseau: «Un băiat sănătăs robust, dibaciu, 
spiritual, dresat metodic pentru viaţa pur pământească şi pentru 
independenţa rece, un caraib franţuzit sau un francez caraibit. fără 
fantazie, fără poezie, fără iubire, fără Dumnezeu».

2 Aluzie Ia o legendă din vi^ţa lui Alexandru cel mare. Copil 
încă. Alexandru,.care fusese instruit de marele filozof grec Aristo- 
teles, a îiidrăsnit să încalece pe un cal de care nu îndrăsniă să se 
apropie nimeni. Acest cal este înfăţişat de legendă ca ayând un 
corn în frunte. E) vestitul Bucefal, Ducipal din poveştile şi cânte
cele poporane româneşti.



T.\
••'"V ■■ J : '

/'•i'-' , '"'i'

V.- { I.'-

■u- ■' ■■■

i,

' .v> :rU

:v‘



CARTEA IlI-a

24



CUPRINSUL

Copilul de 12 ani (1—2). Escedentul forţelor copilului faţă de 
trebuinţele lui; întrebuinţarea acestor forţe ca să acumuleze cunoş
tinţe pentru viitor (3—6). Alegerea • ]itii|itat^n ^7—10).
CuriozLtatea (11). Observarea soarelui (12—13). Kievul sîî' fip_ pu.g 
f^ă~de î-^itatea jiaturii. nii de vorbele cărtily (14—15). .Invăţă- 
mânţul peografici (16—21). D(3gg2jjgjâi£a»-*<ieii^tuiilL^i£_£ŞţŢ£_£i£vi 
(22). Iarăşi obsA'varea soarelui (23—25). Observarea naturii, nn a 
aparatelor didactice (26—28). învăţământul geografiei (29—31). 
Scopul învăţăturii nu trebue să fie a da cunoştinţe, oi a formă 
spiritul elevului (32—37). Lecţiuni deSpre njjgngjjgjn; pgj;t£g><edm 
cativă alăUmjatjiatiUCÎilJfl£aJ^8—59). Buşola^l). 
fizic^; îiitrehuinjarea instrumentelor ţi^a maşin^or: căutarea le- 
gilo^jiaţ^ii (52—59). Utilitatea ca criteriu în alegerea cunoştinţelor 
ce trebuesc date copiilor (60—69). Elevul .săpătrunză toate cu iioş- 
tinţele ce i^ţ«“4^u (70.—71). Lccţiunile despre orientare (fi—79). 
învăţământul himiei (80—93). Deşteptarea interesului copilului 
pentru a urmări raportul dintre cauze şi efecte (94—97). «lîobinson 
Crusoe» singura carte ce trebue dată copilului (98—101). Meşteşu
gurile. Prejudecăţile în privinţa lor. Partea lor educativă (102—1Î4), 
Raportul între îndeletnicirile omeneşti; schimbul; moneta (115—î 21) 
Luxul (122—126). Folosul exemplelor şi rostul metodei întrebuiu 
ţaţe (127—Î30). Nevoile oamenilor şi satisfacerea lor în mod na 
tural (131 — 134). l^gj^tatca munca^j^aJou^^ocig^ă (135—137) 
învăţământul lucrului manual şi al rnegţegugiujlflf. Alegerea unui 
m^ţggjjg (138—147). Inclinărileşitalentele: . aniritnl rlp imitatj^e. 
Greutatea de a cunoaşte^^3ev^'atele dispoziţii ale uu”;'
(148—150). Meseriilejj^^ra^le (151—156), învăţământul uiiei me 
serii (1,57—163). Importanţa educativă a meseriilor (164—165) 
Formaţiunea ideilor, a judecăţilor şi a raţionamentelor; rolul învă
ţătorului (186,(^87). Rezumat şi caracterizarea educaţiei dinti'c 12 
şi 15 ani (188—194).



1. Pârlii în vremea adolescenţei vieaţa. este plină 
de slăbiciuni: totuş, în cursul acestei prime părţi 
a vieţii, este un moment când forţele au ajuns să 
întreacă trebuinţele şi astfel animalul, deşi este tot 
slab, daCtVl Considerăm' in mod absohU, este relativ 
destul de puternic. Neavând încă desvoltate toate 
trebuinţele sale, puterile îi sunt mai mult decât în
destulătoare pentru câte trebuinţe are. Ga om, ar 
fi foarte slab; ea copil, e foarte puternic.

2. De unde vine slăbiciunea omului? Din nepo
trivirea. între puterea sa şi între dorinţele sale1. 
Suntem*dabi din pricina pasiunilor noastre, fiindcă 
natura ne-a dat mai puţine puteri decât ne-ar tre
bui pentru ca să le satisfacem. Dacă, prin urmare, 
îţi împuţinezi dorinţele, îţi măreşti puterile. Acel 
care poate mai mult decât doreşte, însemnează că 
are putere de pruos, este. puternic, fără îndoeală. 
Acesta este al treilea stadiu al copilăriei şi despre 
acesta vreau să ' vorbesc acum.. II liumeşc tot co
pilărie, fiindcă nu am un cuvânt mai potrivit, 
fiindcă această vârstă se apropie de adolescenţă şi 
nu este încă vremea pubertăţei ’2.

1 Aceen.şi chestie în Cartea II § 16 şi 21.
■ Pubertate: vârstă nubilă. Vezi şi § 1 din Cartea II;
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3. La 12 sau 13 ani, pivterile copilului cresc 
mai repede decât trebuinţele lui. Cea mai violentă, 
cea mai puternică trebuinţă nu s’a arătat; organul 
ei este oarecum neciesăvâ.rşit şi aşteaptă par’că de 
la voinţa lui porunca de a se manifestă. Nu-i pasă 
mult de schimbarea aerului şi a anotimpurilor, căl- 
dui’a corpului său tânăr îi ţine loc de haină, pofta 
de mâncare înlocueşte buna pregătire a bucatelor,, 
căci îi priesc toate mâncările hrănitoare; daeă-i e 
somn, se culcă pe jos şi doarme; găseşte oriunde 
tot ce-i trebue, căci nu-1 chinueşte nici o trebuinţă 
pornită din închipuire. Nu-i pasă de ce zice lumea. 
Dorinţele sale nu merg mai departe decât până’ 
unde i se întind braţele. Nu numai că este îndes
tulător pentru sine, dar are puteri mai mâri decât 
îi trebue; numai în acest timp, în toată viaţa sa, 
se va afla într’o asemenea situaţie.

4. Prevăd obiecţiunea ce-mi puteţi face. De sigur, 
nu veţi zice- că copilul' are mai multe trebuinţe de 
cât socotesc eu; dar veţi tăgădui că are forţa pe 
care i-o atribuiu. Cu aceasta, pierdeţi din vedc*re 
că eu vorbesc despre elevul meu, nu despre acele 
păpuşi mişcătoare cari călătoresc dintr’o odaie în- 
tr’alta, cari cultivă plante într’un ghiveciu, şi duc 
în spinare greutăţi de carton. îmi veţi spune că 
un copil nu poate să aibă puterea de a munci ca 
un bărbat, înainte de vârsta bărbăţiei; că forţa vi
tală pregătită în anumite vase ale sângelui şi răs
pândită în tot corpul, numai ea poate să dea con-
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sistenţa muşchilor, activitatea şi încordarea lor, din' 
care ies adevărate forţe. Faceţi filozofie din cabinet, 
iar eu mă întemeiez pe experienţă. Văd la ţară 
băieţi cari ară, prăşesc, ţin coarnele plugului, urcă 
în căruţă un butoiu cu vin, mână caii ca şi tatăl 
lor; i-ai crede bărbaţi, dacă sunetul glasului lor nu 
ar arătă că sunt încă copii. Chiar în oraşe, sunt 
lucrători tineri, fiei-ari, lăcătuşi, potcovari, pe cari 
îi vezi tot aşâ de puternici ca şi meşterii şi cari 
ar fi tot aşâ de pricepuţi dacă i-ai fi pregătit mai 
din vreme. De sigur că-este o deosebire între ei, 
dai- susţin că este mai niîcă decât aceea' dintre 
dorinţele înyăpăiate ale omului şi dintre trebuinţele 
limitate %le copilului. -Şi aici vorbesc nu numai de 
puterile trupeşti, ci mai ales de puterea minţii, care 
înlocueşte pe unele, şi le, îndrumează pe toate.

5. A’cest interval în care individul poate măi 
mult decât doreşte, deşi nu are forţa cea mai mare 
vorbind în mod absolut, este, cum am zis, timpul 
celei mai mari forţe relative a lui. Este momentul 
cel mai preţios al vieţii şi care vme numai o sitT- 
gură dată; e toarte scurt şi cu atât mai scurt cu 
cât ar trebui să fie întrebuinţat mai bine.

b. Ce va face dar individul cu acest prisos de 
facultăţi şi de forţă-, prisos care mai târziu îi va 
lipsi?1. II va întrebuinţa în vederea nevoii viito-

1 Salliriirk notează aci o frază din Herbart care exprimă aceeaşi 
ideie: «Tânărul dobândeşte o creştere de puteri, insă şi nelinişte. 
El nu poate lucra nimic şi de aceea poetizează-1.
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rulai: copilul voinic va face proviziuni pentru omul 
slab. Aceste economii nu le va pune nici în lăzi 
cari ar putea să-i fie furate, nici în hambare cari 
ar putea să se strice; ci va căuta să se facă cu 
adevărat stăpân pe ele, punându-le în braţele sale, 
în capul său, într’un cuvânt în fiinţa să. Aceasta 
este dar vremea muncii şi a studiilor. Observaţi 
că alegerea n’o fac eu după voie, ci o impune în
săşi natura.
- 7. Inteligenţa omenească e mărginită. Nu numai 
că un orti nu poate să ştie tot, dar nu poate săj 
ştie nici puţinul pe care-1 ştiu toţi oamerfii. Orice 
propoziţiune falsă trebue să aibă o contrarie ade- ■ 
vărată; deci numărul adevărurilor şi al erorilor este 
nesfârşit. Se impune deci o alegere a lucrurilor 
cari ti'ebuesc învăţate precum şi a timpului în care 
ar fi mai bine să se înveţe. Dintre marele număr 
de cunoştinţe pe curi le putem dobândi, unele simt 
false, altele sunt nefolositoare, altele slujesc să hră
nească mândria celui ce le posedă. Numai un mic 
număr dintre ele cari contribue în adevăr la bi
nele nostru, numai acelea sunt vrednice de cerce
tările înţeleptului şi prin urmare de ale copilului 
pe care vrem să-1 facem înţelept. N’avem zor să 
cunoaştem tot ce se poate cunoaşte, ci numai ce 
este folositor.

8. Din micul număr de care vorbim., trebue să 
mai lăsăm deoparte adevărurile acelea cari cer, pen
tru priceperea lor, o inteligenţă cu totul formată
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pe acelea cari presupun cunoaşterea raporturilor 
omului, neînţelese de un copil 1; în- fine pe acelea 
cari, deşi adevărate în sine, ar putea să îndemne 
pe unele suflete neexperinientăte să-şi facă idei 
greşite despre alte chestii.

9. Suntem deci închişi într’un cerc strimt cu 
privire la-fiinţa lucrurilor ; dar e grozav de mare 
pentru spiritul unui copil sfera pe care o închide

, acest cerc. Ce mână îndrăsneaţă a cutezat să dea 
la o parte pânza care acopere inteligenţa, ome
nească? Zadarnicile noastre învăţături sapă prăpăstii 
adânci în jurul nefericitului copil. Ascultă tu, care-1 
vei duce de mână pe aceste poteci, primejdioase, 
care vei da la o parte' dinaintea ochilor săi per
deaua sfântă a naturii! fii cu frică, încredinţează-te 
bine de capul lui şi de al tău, bagădeseamă să nu 
se învârtească ori unul ori altul ori poate amân
două. Păzeşte-te de a tracţiunea înşelătoare a min
ciunii şi de aburii îmbătători ai mândriei. Adu-ţi 
aminte, adu-ţi aminte fără încetare că neştiinţa n’a 
făcut. niciodată rău, că numai eroarea e rău-făcă- 
toare şi că nimeni nu se rătăceşte când nu, ştie, 
ci când crede că ştie.

10. Aţi putea să încercaţi şi să măsui’aţi des- 
voltarea inteligenţei copilului de pe progresele pe 
cari le face în geometrie. Băgaţi însă de seamă că, 
îndată ce poate să deosebească ce e folositor de 
ce nu este, va trebui să aveţi mare meşteşug ea

1 .Vezi § 192 din aceea.şi Carte şi § .37 din Cartea IV.
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Tiîâ-1 puteţi îndrepta spre • studii speculative \ Dacă 
vreţi să-l faceţi a căuta o medie proporţională între 
două linii, faceţi aşa ca să aibă trebuinţă a găsi 
un patrat egal cu un dreptunghiu dat. Dacă ar fi 
vorba de două medii proporţionale, ar trebui în- 
tâiu să-l faceţi să se intereseze de problema du
plicării clubului 2 ş. a. m. d. lată cum ne apropiem, 
în mod gradat, de noţiunile morale cari deosebesc 
binele de rău. Până aci am cunoscut o singură 
lege: necesitatea: acurri ne uităm la ce este util; 
mai târziu vom ajunge la ce este potrivit §i bine.

11. Aceeaş pornire însufleţeşte deosebitele fa
cultăţi ale omului. După activitatea corpului, care' 
vi-ea să se desvolte, urmează activitatea minţii, care 
vrea să se1 instruească. La început copiii sunt numai ^ 
neastâmpăraţi; apoi se fac curioşi. Această curiozitate 
bine condusă este. mobilul vârstei de care vorbim 
acum. Să deosebim însă totdeauna înclinările cari 
vin dela natură de acelea cari vin dela vorba lumii. 
Este una pornirea de a şti pentru ca lumea să te

1 Teoretice.
■J Aeeastă problemă azi nu se mai obişnueşte în lecţiile de pco- 

metrie. Iată, depe «Enciclopedia Franceză», explicarea ei; Pro
blema duplicării cubului caută latura unui cub care are volumul 
îndoit decât al unui cub a cărui latură este dată. Problema aceasta 
a fost pusă întâia oară în timpul răsboiului peloponeziac când a 
bântuit acea grozavă ciumă în Atena. întrebând oracolul din Delos, 
acesta a răspuns: «dublaţi altarul». Altarul eră în formă dc cub- 
Legenda spune că atunci Atenienii au dublat dimensiunile lineare 
ale altarului şi ciuma a continuat. Consultat din nou, oracolul a 
răspuns că trebuiă să dubleze volumul altarului.
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crează învăţat; este alta pornirea care naşte cliit 
curiozitatea firească a omului pentru tot ce-1 in
teresează ele aproape sau; ele elepărte. Avanei elorinţă 

.înnăscută de a trăî bine şi neputând să îndestuleze 
cil, totul această elorinţă, omul caută necontenit mij
loace noi pentru acest scop. Acesta este primul prin- 
oipiu al curiozităţii, principiu firesc, care însă se 

'desvoltă numai pe măsură ce ni se desvoltă pa
siunile şi ni şe luminează mintea. închipuiţi-vă un; 
filozof exilat într’o insulă pustie, aVânel instrumente 
şi cărţi şi fiind sigur că va petrece acolo tot restul 
vieţii sale. Acesta nu se va încurca să studieze 
lumea, nici legile atracţiunii, nici calculul diferen
ţial, nu vă deschide poate nici o'carte în‘toată 
vieaţa sa; dar îşi va eercetâ insula până la cel 
mai îndepărtat colţ, oricât de mare ar fi ea. Să 
depărtăm" deci dintre primele noastre studii cunoş
tinţele spre cari'nu îndeamnă pe om o înclinare 
firească şi să ne mărginim la acelea pe cari in
stinctul ne îndreaptă să le căutăni.

~ ,12. Insula neamului omenesc este pământul;; 
obiectul cel mai strălucitor pentru ochii noştri este 
soarele. îndată ce începem a ne depărţâ de noi 
înşine, observaţiile noastre trebue să se îndrepteze 
spre unul şi spre calălalt. Filozofia mai tuturor 
popoarelor sălbatece se ocupă niimai cu nişte în
chipuite împărţiri ale pământului şi face din soare 
Dumnezeu.'

13. Veţi zice poate că am sărit prea departe.
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Adineauri. ne ocupam numai cu ceeace ne atinge 
şi ne înconjoară de aproape; iar acum iată-ne de
odată străbătând globul pământesc şi alergând la 
extremităţile universului. Acest lucru se 'datoreşte 
progresului forţelor noastre şi înclinării spiritului 
nostru. Fiind în stare de slăbiciune şi cu puteri 
neîndestulătoare, eram cu totul ocupaţi de grija de 
a ne păstra şi ne mărgihiam în np'i înşine; fiind' 
acum mai tari şi având putere multă, dorinţa de 
a ne întinde fiinţa noastră ne poartă afară din noi 
şi ne face să ne ducem cât se poate mai departe ; 
dar, devremece lumea intelectuală ne este încă ne
cunoscută, cugetarea noastră nu poate merge mai 
departe decât ochii, şi înţelegerea noastră nu poate 
trece dincolo de spaţiul de care îşi poate da seama.

14. Să ne schimbăm deci eensaţiuriile în idei, 
dar să hu. sărim deodată dela obiecte sensibile la 
obiecte intelectuale1; numai prin cele dintâiu trebue 
:să ajungem la celelalte. De. aceea omul să se con
ducă totdeauna de simţuri în primele operaţiuni ale 
spiritului. Singura^ carte să fie lumea, singura în
văţătură _Să fie faptele.. Chilul care citeşte nu cu
getă, ei nuniai...citeş,ţe; nu dobândeşte cunoştiinţe, 
ci învaţă cuvinte.

15. ' Dacă faci pe şcolarul tău să observe feno
menele naturii, îl vei, .face curând curios; dar dacă 
vrei să-i întreţii curiozitatea, nu te grăbi să i-o

1 Pasul următor se vede la § 166. SallwurJe observă că în toate 
chestiile-de psihologie Kousseaii urmează pe Locke. *
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mulţumeşti1. Apropie-1 de cliestiuni_ şi, lasă-1 să 
răspunză singur. Să-şi întemeieze ceeace, ştie nu 
pe ceeactn^ai spus tu, oi pe ceeace a înţeles el; 
să nu fnrejSe ştiinţa, ci ii-O^âsească. Dacă faci ca, 
în spiritul lui, autoritatea să ia locul raţiunii co
pilul nu v'a mai raţiona şi- va ajunge jucăria pă
rerilor altora.

16. Vrei să-l înveţi geografia şi cauţi globuri şi. 
hărţi. Ce de nimicuri! Pentru ce îi dai clupuri pe 
hârtie? De ce nu începi arătându-i chiar obiectul, 
ca să ştie despre ce-i vorbeşti?

17. Când vezi un frumos apus de soare, te duci 
la preumblare într’un loc unde orizontul este bine 
deschis pentru ca să se vază soarele apunând. Bagi 
de seamă* obiectele cari ţi-arată locul unde-se apropie 
de sfinţit. Adouazi, ca să respiri aer curat, te întorci 
în acelaş loc înainte de răsăritul soarelui. Vezi nişte 
raze subţiri ce-i prevestesc ivirea, apoi roşea ţa se 
măreşte şi limbi de foc aprind tot răsăritul. Multă 
vreme ''aştepţi să se arate; acuşi-acuşi ţi se pare 
că-1 vezi: în sfârşit... iată-1! Dintr’un punct,strălu
citor porneşte lumina care umple tot spaţiul; per
deaua; nopţii se .subţiază din ce în ce până, dispare.

1 Salin:uri: aminteşte că .şi Loqke vorbeşte despre curiozitate 
(secţiunea XVI g 121 şi urm. trad.fr. din 1821 voi. II): «Trebue 
să căutăm a desvoltă curiozitatea îutr’înşii nu numai pontrucă ea 
ne face să avem speranţă bună despre acela care o arată, ci şi 
pentrucă este im. excelent mijloc pe care natura l-a dat oamenilor 
pentru ca sa gonească ignoranţa eu care ci vin jre lume». In para
grafele următoare l/ocke vorbeşte despre mijloacele de a o desvoltă.
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'Omul îşi dă seama de locul unde se află şi-l gă
seşte mai frumos. Verdeaţa s’a înviorat .peste noapte, 
zorii zilei ,cari o luminează, razele soarelui,. cari o 
poleesc cu fire de aur, o arată acoperită de picături 
strălucitoare de rouă în cari se oglindesc colori fe- 
.lurite ca ale curcubeului. Păsările se/adună în coruri 
şi slăvesc prin cântecele lor pe părintele firii; nici 
una nu tace acum, iar ciripitul lor, nu încă destul 
de puternic, ţi se pare mai mângâios decât în. cele
lalte ceasuri ale zilei; înţelegi că toate vietăţile s’au 
-deşteptat după un somn întăritor. Acesţe împreju
rări îţi arată frăgezimea naturii şi te pătrund până 
în suflet. Te bucuri de o jumătate de ceas de în
cântare, de o privelişte aşa de măreaţă, aşâ de fru
moasă, aşa de ,desfătătoare încât chiar omul cel 
mai nesimţitor s’ar simţi, cu totul emoţionat.

18. Entuziasmat de ceeace vede, învăţătorul spune 
şi copilului, căci crede că va fi impresionat şi co- 

■ pilul când va băgâ de seamă ce simte învăţătorul 
său. Prostie curată! Frumuseţea priveliştii din na
tură sţă în mintea omului; ca s’o. vezi, trebue s’o 
simţi. E adevărat că copilul vpde lucrurile, dar el 
nu poate pricepe legăturile cari le unesc, urechea 
lui nu poate să auză armonia care se ridică din 
înfrăţirea lor. Ca să-şi dea seama de impresia com
plexă care iese deodată din toate sensaţiunile acestea, 
e nevoe de o experienţă pe care el n’o are încă, 
o nevoie de sentimente pe cari el nu le-a încercat. 
Cum vrei să se bucure de aerul curat al unei di-



minoţe de vară dacă n’a străbătut niciodată câm
puri pustii, dacă nu şi-a ars tălpile picioarelor pe 
nisipuri înfierbântate, dacă nu l-a înUăbuşit nici
odată căldura soarelui resfrântă de pe stâncile ple
şuve? Cum să-l îmbete mirosul florilor şi umezeala 
picăturilor de rouă şi cum să'se bucure păşind pe 

-covorul moale şi lunecos al pajiştei înverzite? Cum 
să-i pătrunză sufletul cântecele păsărilor dacă-i sunt 
necunoscute simţirile dragostei? Cum sâfie mişcat 
el de aurora unei zile aşa de frumoase, dacă închi
puirea lui nu ştie să-i înfăţişeze plăcerile vrednice 
de o asemenea zi? In fine, cum să-l impresioneze 
frumuseţea, naturii, dacă nu ştie cine a împodobit-o 
cu atâta măestrie ?

19. jS.il apune copilului lucruri pe..cari-Jiu - le
poate înţelege; nu-i trebue descripţiuni, nu-i trebue 
elocuenţă, nu-i trebue figuri de stil, nu-i trebue 
poezie. iSft-i acum vremea să te adresezi la senti
mentul lui şi la gustul lui artistic. Vorbeşte lămurit, 
simplu şi rece, va veni curând vremea să vorbeşti altfel.

20. Dacă e crescut după principiile noastre, 
dacă e obişnuit să lucreze singur şi să se adre
seze altuia numai după ce a văzut că nu izbuteşte

el, de câte ori vede un obiect nou, îl cercetează 
multă vreme fără să spună nimic. Ii placi* şă se
gândească, iar nu şă..întrebe. Mulţumeşte-te să-i
înfăţişezi lucrurile cu pricepere1; apoi, când vei 
vedeâ că curiozitatea l-a făcut destul de 'băgător

1 Vezi Cartea I § 138 şi II § 67.
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de seamă, pune-i câteva întrebări scurte cari să-i 
ajute la înţelegerea lucrui'ilor.

21. In chestiunea de care vorbim, priveşte bine 
împreună cu el răsăritul soarelui, apoi' ^atrage-i 
atenţiunea asupra munţilor şi celorlalte obiecte dim
prejur; după aceea lasă-1 să spuie ce vrea despre 
toate aceste lucruri şi taci câteva minute ca un 
om care-i dus pe gânduri. Zi-i apoi: «Mă gândesc 
că aseară soarele a apus acolo şi tot acolo a ră
sărit azi dimineaţă. Cum se întâmplă aceasta...?». 
Nu mai adăogâ nimic. Dacă te întreabă, hu răs
punde, sau vorbeşte de altceva. Lasă-1 singur, cu 
sine; fără îndoeală se va gândi la ceeace a văzut.. 
^ 22. Pentruca un copil să se deprinză a fi bă
gător de seama şi pentru ca să fie cu adevărat 
impresionat de un adevăr pe care îl constată cu 
simţurile sale, trebue să treacă vreo câteva zile ele 
nedumerire până când să-l descopere. Dacă nu în
ţelege bine ceeace a văzut, trebue să întorci ches
tiunea. Dacă nu ştie în ee chip trece soarele dela 
apus la răsărit, ştie cel puţin cum trece dela răsărit 
la apus, căci ochii lui singuri i-o spun. Lămureşte 
deci prima chestiune prin cealalată ; dacă elevul nu 
este cu totul stupid, fără îndoeală va înţelege ana
logia care este foarte lămurită. Aceasta este prima 
lecţiune de'cosmografie.

23. Procedarea noastră este înceată; trecem de
la o idee sensibilă la altă idee sensibilă .şi căutăm 
să ne învăţăm multă vreme cu una până să trecem
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la alta, iar pe elevul nostru nu-1 silim nieioclată
să fie băgător, ele seamă...De aceea dela această
primă lecţiune este departe până la cunoaşterea 
mersului soarelui şi a formei pământiilui; dar 
fiindcă toate mişcările aparente ale corpurilor ce
reşti se ţin de acelaş principiu şi prima observaţie 
conduce la celelalte, va fi nevoie de mai puţină silinţă 
— numai de timp mai lung — ca să ajungi dela ches
tiunea mişcării diurne a pământului până la calculul ' 
eclipseloi*, decât să înţelegi bine ziua şi noaptea.

24. Noi vedem că soarele se învârteşte împre
jurul pământului; deci descrie un cerc şi oricare 
cerc are un centru. Lucrul acesta îl ştim de mai 
înainte1. Centrul nostru nu se poate însă vedeâ, 
fiindcă este în inima pământului; dar se pot în
semna pe suprafaţa lui două puncte opuse cari să 
eprespunză cu el. Dacă ai înfige o frigare în pă
mânt prin cele trei puncte şi ai prelungi-o până 
în cer de o parte şi de alta, ai avea axa lumii şi 
a mişcării zilnice a soarelui. O sfârlează, care se 
învârteşte pe vârful său, înfăţişează cerul învârtin- 
du-se pe axa sa, iar cele două extremităţi, ale sfâr- 
lezei sunt cele două poluri. Copilul va fi foarte 
vesel să cunoască unul din ele. I-l arăt dar la coada 
ursei mici. Avem deci petrecere pentru noapte; puţin 
câte puţin el se învaţă cu stelele, de aici îi vine gust 
să cunoască planetele şi să observe eonstelaţiunile.

25. _4m văzut răsăritul. soarelui în Iunie ’", ne
1 Vezi Cartea II § 259.

In text: la Sf. Inan. E vorba de o sărbătoare a catolicilor la 
24 Iunie (st. n.)
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vom duce să-l vedem la Crăciun sau în . altă zi 
frumoasă de iarnă. -Ştiţi că nu suntem leneşi şi ne 
facem o plăcere să înfruntăm frigul. Voiu căuta 
să fac observaţia a,doua în acelaş loc în care am 
făcut pe cea dintâiu. Ştiu că va puteâ să zică 
cineva: «Aceasta e glumă. Soarele nu mai răsare 
în acelaş loc. Ai putut să-I vezi odată acolo, dar 
acum e dincoace... Este deci un răsărit vara şi alt 
răsărit iarna...» Tinere învăţător, ai nemerit bine. 
Exemplele acestea sunt îndestulătoare ca să predai 
lămurit sfera, luând lumea ca lume şi soarele ea soare. 
' 26. In general, nu înlocuiţi niciodată un obiect
CU un semn, decât jatunci când este cu neputinţă 
să arătaţi obiectul; căci semnul atrage băgarea de 
seamă a copilului şi-l face să . uite obiectul.

27. Sfera' armilară 1 mi se pare o maşină rău
1 Maşină compusă din mai multe ccrciiri^ce înfăţişează cercurile

p'c cari astronomii şi le închipucsc că sunt pe cer.
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făcută şi fără proporţii. încurcătura de cercuri şi 
figurile ciudate zugrăvite pe ele, o fac să semene 
cu un lucru vrăjitoresc care înspăimântă pe copii. 
Pământul e prea mic, cercurile sunt ptea multe; 
unele sunt de prisos, precum cele două mari cercuri 
cari taie ecuatorul şi zodiacul în patru părţi egale 
şi servesc pentru a arătă cele patrii anotimpuri. Fie
care cerc;, este mai larg decât pământul. Grosimea 
cartonului din care sunt făcute le dă o înfăţişare 
de soliditate şi face pe cineva^ să creaza că ar există 
în adevăr, iar când îi spui copilului că aceste .cercuri 
sunt numai închipuite, nu-şi mai dă seama de ce 
vede şi nu mai înţelege nimic.

28. Nu ş'tim niciodată să ne punem în locul co
piilor; în loc să pătrundem în ideile lor, ne închi
puim că ei le au pe ale noastre. Urmărindu-ne 
mereu propriile noastre raţionamente, legând un 
adevăr de alt adevăr, le îndopăm mintea cu erori 
şi cu lucruri lipsite de judecată.

29, Se discută dacă trebue să ne servim de 
analiză sau de sinteză pentru învăţătura ştiinţelor. 
Nu e nevpe totdeaunfr~să alegem una din aceste 
metode. Câteodată poţi în aceleaşi cercetăii să des
faci şi să strângi la un loc şi să conduci astfel pe 
copil în mod dogmatic când el ci’ede că face numai 
analiză. Atunci, întrebuinţând în acelaş timp am
bele metode, ele se vor controla una prin alta. 
Plecând deodată din două puncte opuse fără să te 
gândeşti că faci acelaş drum, te-ai mira, dar ţi-ar
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face în acelaş .timp plăcere sa vezi că drumurile se 
întâlnesc.' Aş vrea, de exemplu, să studiez geografia 
din cele două puncte opuse şi să unesc studiul 
mişcărilor pământului cu măsurarea părţilor lui, în- 
cepând cu locul în care ne aflăm. Cu alte vorbe, 
pe când copilul învaţă sfera şi se ridică astfel în 
cer, adu-1 pe păniânt şi arată-i întâiu localitatea în 
care trăeşte. ‘

30. Cele două puncte de plecare ale geografiei 
vor fi deci oVaşul în care locueşte şi casa dela

' ţară â tatălui său ; apoi locurile dintre aceste două, 
apoi râurile din vecinătate, în fine vederea soarelui 
şi chipul de a se orienta. Aci este'punctul unde 
se întâlnesc drumurile. Pune-1 să facă singur harta 
acestora, o harţă foarte simplă şi1 formată-la început 
numai'din două obiecte; iSâ1 mai târziu să adaoge 
încet, încet pe celelalte pe măsură ce va putea 
să-şi dea seamă de depărtarea şi de poziţia lor. Ver 
deţi acum folosul pe care îl are copilul din faptul 
că-noi l-am deprins să măsoare cu ochii'ea şi eu 
un compas1.

31. Va trebui totuş să-l conduci, dar nu prea 
mult şi să nu bagedeseamă. Dacă se înşeală, lasă-1 
în pace, nu-i îndreptă greşelile, ci aşteaptă până 
va; fi în stare să le vază şi să le îndrepteze singur; 
cel mult, folo^eşte-te de vreun prilej 'pnincios ca 
să-l provoci isă le înţeleagă. Dacă n’ar gre^i nici
odată, n’ar puteâ să înveţe aşâ de bine. De alfel

1 Vezi Cartea II § 252.
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na e vorbă să ştie în mod hotăiît topografia ţinu
tului, ci să aibă mijlbcnl de a o putea învăţă- Nu 
e nevoie să aibă hărţi în cap, d să-şi dea seamă 
bine de ce reprezintă ele şi să aibă o idde lămu
rită despre chipul cum se fac. Iacă deosebirea între 
ştiinţa elevilor voştri şi neştiinţa elevului meu. El 
ştiu hărţile^ iar el le face. Vom aveă alte podoabe 
pentru odaia lui1.

32. Adoceţi-vă totdeauna aminte dă scopul meu 
nu este să învăţ pe copil lucruri multe, d să fac să 
pătrundă în creeml său numai idei juste şi lămu
rite. M’aş îngriji puţin chiar dacă n’ar şti nimicj 
c;u condiţie să nu se înşela Adevărurile pe cari 

să i 'lf^ntroduc-în spirit' an de scop numai 
j^l fidie^Bă de erorile pe cari le-ar învăţa în locul 
lor. Raţiunea şi judecata rin înceta pe când preju
decăţi^ aleaigă cu grămada; de acestea trebue să-l 
apărăm. iDacă te ocupi în.să de ştiinţă pentru ştiinţă, 
te cufunzi întrio mare f^ fund, fără ţărmnri şi 
plină de primejdii: nn vei putea să ieşi niciodată 
dintriînsa. Când văd un ora doritor de cunoştinţe, 
ademenit de farmecul lor, alergând dela urm la alta, 
fără să se poată oprî, mi se pare că .vâdjnn copil 
care adună scoici pe ţărmul mării: dnpă ce şi-a 
adunat o grămadă, dă peste altele care îi plac, 
ămUcă din rrele vechi, mai ia iarăşi vreuna din 
acestea până când, încurcat de mulpmea lor şi ne

' Veri C'arrea II f 236.
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mai ştiind ce să aleagă, le4runcă pe toate şi pleacă 

eu mână goală.
33. In prima copilărie timpul era lung şi toată 

silinţa noastră era să pierdem vremea, temându-ne 
să n’o întrebuinţăm rău. Acum este tocmai dim
potrivă: nu ne ajunge timpul pentru ca să facem 
tot ce ar fi folositor. Gândeşte-te,că pasiunile se 
apropie şi, cum vor bate la uşă, elevul tăn. le va 
da lor toată băgareadeseamă. Vârsta liniştită 'ă in
teligenţei este aşâ de şcurtă, trece; aşa de repede, 
se foloseşte la aşâ de multe întrebuinţări, încât e 
curată nebiinie să-ţi inchipueşti că va fi îndestu
lătoare ca să faci pe un copil învăţat. Nu e Vorba, 
să-l’ înveţi ştiinţele, ci să-l faci să le iubească şi 
să-i dai metode pentru a le învăţâ când iubirea 
tui se va desvoltâ mai bine. Iată de sigur un prin- 
cipiu temeinic al oricărei bune educaţiuni.

34. Acum e momentul să-l înveţi încet, încet 
a-şi fixa băgareadeseamă în mod stăruitor asupra 
unui obiect; dar.să nu-1 sileşti niciodată, ci să-l 
îndemni la aCeasta prin plăcerea. Sau prin dorinţa 
de a fi atent. Başă însă de seamă să nu ajungă 
la oboseală şi la necaz. Fii deci totdeauna cu ochii 
deschişi şi, orice s’ar întâmpla, îndată ce vezi că 
s’apropie plictiseala, lasă totul baltă; căci impor
tant lucru nu este să înveţe, ci.să nu facă nimic 
fără voie h

1 Locke § 128 zice că e bine să te încredinţezi de spiritul ele
vului. Pentru aceasta, lasă-1 singur, dar pune pe ciuevă să-l su-
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35. Când te întreabă, răspunde-i cât trebue ca 
•să-i întreţii Curiozitatea, nu ca să i-o îndestulezi. 
Când vei, vedea, mai cu seamă, că prin între'bările 
lui nu, urmăreşte să se instruiască,, ci bate câmpii 
eu chestiuni prosteşti, opreşte-te îndată, căci atunci 
el nu se interesează de lucruri, ci vrea numai să 
te supere.' Interesează-te mai puţin de cuvintele pe; 

■c'ari le spune şi mai mult de motivul p/entru care 
le spune. Această grijă, nu prea necesară până 
acum, este foarte importantă îndată ce copilul în
cepe a raţionâ.

36. Sunt un şir de adevăruri generale prin cari 
toate ştiinţele se leagă de nişte. principii comune 
şi se desyo.lţă în mod succesiv; iată metoda filo
zofilor, Aici nu e vorba de aceasta. E alta, cu 
totul diferită, prin care fiecare obişct în deosebi 
atrage pe altul şi arată pe cel ce trebue să ur
meze. , Cei* mai mulţi oameni urmează această me
todă, care întreţine atenţiunea printr’o curiozitate 
necurmată; aceasta este şi metoda care se potri- 
veşte, copiilor;- Orientându-ne ca să facem hărţi,, a 
trebuit să tragem meridianele. Două puncte de in
tersecţie între umbrele egale ale dimineţii şi ale 
serii dau un meridian excelent pentru un astronom 
de treisprezece ani. Aceste meridiane însă se şterg, 
trebue timp ca să le tragi; ele te silesc să lucrezi 
necontenit în acelaş loc; grija aceasta, sila' aceasta

pravegheze. «Depe modul cum va întrebuiilţâ acest timp de liber
tate, vei vedeîi dacă este îii adevăr de felul lui leoeş ori are aver
siune pentru cărţile ce i-ai dat să studieze».
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l-ar obosi. Am prevăzut aceasta .şi de aceea voiir 
întâmpina obiecţiunile.

37. Ani intrat iarăş în amănunte lungi şi mi
găloase. Vă aud murmurând, iubiţi cititori, dar nu 
mă înspăimânt: nu vreau să jertfesc, din pricina 
nerăbdării voastre, partea cea mai . folositoare din 
cartea de faţă. Hotărâţi-vă într’un fel faţă de lun
gimile mele, căci eu m’am hătărât faţă de plânge
rile voastre.

38. De mai mult timp observasem, elevul meu 
şi cu mine, că sticla, chihlibarul, ceara roşie şi 
alte corpuri, când le freci, trag la ele firişoare de- 
paiu, iar alte corpuri nu le trag. Din întâmplare 
găsim unul care are o proprietate şi mai ciudată: 
atrage, dela o depărtare mai mare şi fără să-l freci,, 
pilitun de fier .şi alte bucăţele mici de metal. Mult 
timp această însuşire ne face să petrecem fără să 
vedem altceva. In, fine, observăm că însuşirea a- 
cea'sta se comunică şi fierului dacă îl frecăm cu 
magnetul înţr’o anumită direcţie. Intr’o zi ne ducem 
la un bâlciu1. Un scaraa-tor1 puse o raţă de ceară

1 Act autorul puiu; nota ufinătoare, care se gSşeştc 'intruna din 
ediţiile tipărite după apariţiunea cărţii Iui Formey.' • Xu mi-am 
putut stăpâni râsul când am citit observaţii!nea fină a D-lui de 
Formey asupra acestei povestiri: «Şarlatanul de bâlciu, zice dânsul, 
«care se ia la întrecere cu un copil şi-l ţine de rău .şi ţine dis- 
«cursuri serioase învăţătorului lui este un individ din lumea Ini 
«Emil.» Spiritualul domn de Formey n’a putut să înţeleagă că 
aseastă mică scenă eră pregătită din nainte şi că comedianţnl .ştia 
ce are să facă. E adevărat eă n’am spus aceasta; dar am declarat 
de multe ori că nu scriu pentru aceia care au nevoie să le s]iui /ut3-
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într’un basin cu apă şi ,o făceâ să vie spre dânsul 
apropiindu-i de cioc o bucată de pâine. Foarte miraţi, 
n’aiu zis că este vrăjitor, pentrucă nu ştiam ce va 
să zică vrăjitor. De câte ori suntem surprinşi de 
fapte ale căror pricini nu le cunoaştere, ne-am obiş
nuit să nu formulăm nici o judecată, ci să aştep
tăm'până. când găsim , un prilej ca să ieşim din 
neştiinţa noastră.

39. Intoi'cându-ne acasă, vorbim despre raţa dela 
bâlciu şi ne punem în gând ş’o imităm.'Luăm un 
ac bine magnetizat şi-l înfăşurăm în ceară albă 
căreia îi dăm, cum ne pricepem mai bine, forma 
de raţă şi îpgrijim ca să fie aşezat aşa. încât vârful 
lui să-formeze ciocul. Aşezăm raţa pe apă şi apro
piem de ciocni ei un belciug de pus chei. Vă în
chipuiţi lesne cât ne-am bucurat când am văzut 
că raţa noastră vine după belciug tocmai cum se 
ducea raţa dela bâlciu după bucăţica de pâine. Am 
lăsat să observăm altădată în ce direcţie se opreşte 
raţa-pe apă când o laşi în pace; ne mulţumim' 
deocamdată cu Ce am făcut şi nu' voim mai mult.

40. Chiar în seara aceea ne întoarcem' la bâlciu 
cu pâine pregătită în buzunar şi îndată ce- scama
torul şi-a sfârşit isprava, micul meu savant care 
de abia se mai stăpâhiâ, spuse că scamatoria nu 
e grea şi că ' poate- să facă şi el tot aşa. II pof
teşte să se ţie de cuvânt. îndată scoate din buzunar 
pâinea în care erâ acul magnetizat; o' apropie de 
masă foarte emoţionat; tremurând, apropie pâinea;
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raţa vine şi-l urmează, copilul ţipă şi nu mai poate 
ele bucurie; nu-şi mai ţine firea când cei de faţă 
aplaudă şi scot strigăte de veselie. Scamatorul tur
burat vine la copil şi-l îmbrăţişează, îl felicita şi-l 
roagă să-i facă cinstea de a veni şi a doua zi când 
se va adunâ mai multă lume ca să-i admire di
băcia. Micul meu naturalist, mândru, vrea să \ror- 
bească, dar îl opresc şi îl iau cu mine încărcat de 
laude.

41. Copilul număi'ă minutele până în ziua urmă
toare cu o nelinişte care mă face să râz. Pofteşte 
pe cine întâlneşte; ar vrea ca omenirea întreagă 
să fie de faţa ca să-i vază izbânda. Nu poate să 
aştepte ceasul, pleacă mai înainte şi sboară la locul 
de întâlnire. Sala e plină. Sufletul lui tânăr nu-şi 
mai poate stăpâni bucuria. Până să vie rândul raţei, 
se fac .alte jocuri şi scamatorul caută să uimească 
pe privitori cu dibăcia sa. Copilul nu vede nimic 
din toate acestea; n’are astâmpăr, îl trec sudorile, 
abia mai răsuflă; tot mereu învârteşte cu mâna 
tremurătoare bucata de pâine din buzunar. In sfârşit 
îi vine rândul. Meşterul anunţă aceasta publicului cu 
ceremonie. Copilul se apropie cam. ruşinat şi scoate 
bucăţică de pâine. Dar lucrurile omeneşti sunt nesta
tornice! Raţa, care eră aşa de domesticită în ajun, 
astăzi se făcuse sălbatecă: în loc să se înfăţişeze 
cu ciocul, îşi prezintă coada şi fuge; se fereşte şi 
de pâine şi de mâna care o ţine, cu aceeaş stă
ruinţă cu care în ajun Ie urmăriâ. încearcă de
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nenumărate ori; de prisos, lumea îl huidueşte. Co
pilul strigă, zice că-1 înşală, că a pus altă raţă în 
locul celeilalte şi se prinde că nici scamatorul nu 
va putea s’o atragă pe aceasta.'

42. Scamatorul, fără să zică nici- un cuvânt, ia 
‘0 bucată de pâine, o pune înaintea raţei şi îndată 
acea.sta vine după pâine. Copilul ia şi el bucăţica 
<le pâine, dar, în loc să izbutească mai bine, vede 
•că raţa'îşi bate joc de el şi se învârţeşte prin 
basin.1 Atunci, cu totul ruşinat, se depărtează şi 
nu mai îndrăsneşte să se expună la strigătele celor 
de faţă.

4.3. Scamatorul atunci ia bucăţic-a de pâine pe 
care, 9;,|adusese copilul şi se slujeşte de ea ca de 
a ;Şa‘proprie. Scoate apoi acul dintr’însa şi toată 
lumea râde de noi; apoi cu aceeaş bucată de pâine, 
fără ac, atrage raţa ca şi mai înainte. Pune pe 
cineva dîn asistenţi să taie o bucăţică dintr’o pâine 
şi face acelaş lucru; se slujeşte apoi de mănuşă şi 
de deget, în fino, se duce'în mijlocul sălii şi, cu 
vorbirea îndrăsneaţă, obişnuită oamenilor de acest 
fel, strigă că raţa va ascultă de glasul lui cum a 
ascultat de gest. In adevăr, vorbeşte şi raţa ascultă; 
îi spune s’o ia la dreapta şi raţa se duce la dreapta, 
să vie înnapoi şi raţa vine înnapoi, să se învâr
tească şi raţa se învârteşte; mişcarea se face tot 
aşâ de repede cum se dă porunca. Se înţelege că 
aplauzele repetate cari îl salută sunt adevărate ocări 
pentru noi. Ne strecurăm deci fără să fim băgaţi
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de seamă şi ne închidem în odaia noastră fără să 
mai alergăm să mai povestim încoace şi încolo 
izbânda noastră, cum ne . pusesem în gând.

44. A doua zi de dimineaţă, bate cineva la uşă.. 
Deschid: e scamatorul. începe să se plângă, cu 
oarecare smerenie, de purtarea noastră. El nu ni; 
făcuse nimic pentru ca noi să ne apucăm să-i fa
cem meşteşugul de râs în faţa lumii şi să-i luăm 
pâinea dela gură. Par’că cine ştie ce ispravă ar fi 
a atrage o raţă de ceară pentru ca să alerge cineva 
după această cinste, lăsând pe un om de treabă 
pieritor de foame. «Zău, d-lor, dacă aş aveâ uii 
alt chip de traiu, nu <m’aş ţine de fleacurile acestea., 
Trebuiâ să vă închipuiţi că un om care şi-a pe
trecut vieaţa cu acest prăpădit meşteşug va fi ştiind 
mai mult decât d-voastră, care vă îndeletniciţi cu 
el numai câteva minute. Nu v’am arătat dela în
ceput cele mai iscusite scamatorii ale mele, pentru 
că nu e bine să te grăbeşti şi să arăţi prosteşte 
tot. ce ştii; am grijă să le păstrez pe cele bune 
pentru anumite prilejuri şi, după cel pe care îl 
ştiţi, mai am şi altele' ca şă pui la locul lor pe 
tinerii prea îndrăsneţi. Cu toate acestea, d-lor, am 
să vă arăt cu toată inima secretul, c,are v’a minunat 
atâta, dar vă rog să nu vă folosiţi de el pentru 
a-mi'face rău şi să fiţi mai moderaţi altădată».

45. Atunci ne arată maşina. Nu-şi poate închipui 
cineva mirarea noastră: erâ un magnet puternic pe 
care îl ţineâ un copil sub masă şi-l mişcă fără să 
bage cineva de seamă.
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46. Omul nostru îşi ia maşina şi, după ce i-am 
-mulţumit şi i-am cerut iertare, vrem să-i dăm ceva, 
el refuză. «Nu, d-lor, nu sunt destul de mulţumit 
de d-voastră pentru ca să vă primesc darurile; îmi 
rămâneţi datori fără voia d-voastră, aceasta este 
singura mea răsbunare. Aflaţi că poate să fie cineva 
generos ori în ce stare s’ar aflâ: eu primesc plată 
pentru scamatoriile pe cari le fac nu penti'u lecţiile 
pe cari le dau».,

47. Când să iasă, îmi vorbeşte numai mie, dar 
destul de tare: «II iert bucuros pe acest copil, 
căci el a greşit din neştiinţă, dar d-ta, d-le, care 
trebuia, să-i cunoşti greşeala, de ce l-ai lăsat s’o 
facă? Fiindcă trăiţi împreună şi eşti cel mai în 
vârstă, trebue să-l îngrijeşti şi să-i dai sfaturi; 
experienţa d-tale este autoritatea care trebue să-l 

'Conducă.^ Când se jva face mare şi se va găsi vi
novat de greşelile din tinereţe, te va învinovăţi şi 
pe d-ta, fără îndoeală, pentru acelea dela cari nu 
l-ai împiedecat» 1.

1 Aci autorul, într’o ediţie după apariţia cărţii lui Formey, pune 
nota următoare: 'Puteam să-mi închipuesc cu că vre-un cititor 
este aşă de prost încât să nu priceapă că această dojana este dic
tată cuvânt cu cuvânt de către guvernor pentru anumite scopuri ? 
a putut cineva să mă crează pe mine aşa de stupid în cât să fiu 
în stare a pune iu gura unui şarlatan de bâlciu asemenea cuvinte 
ca un lucru firesc? Credeam că am dovedit măcar atât de puţin 
talent încât să mă pricep a pune pe oameni să vorbească după 
situaţiunea lor. Observaţi şi sfârşitul aliniatului următor. Nu se 
■vede de aici că am spus destul pentru oricine, afară de D-nul de 
Formey?» Sallwîirk notează că Forniey replică la aceasta că lu
crurile i se par neverosimile.
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' 48. Pleacă şi ne Iasă pe amândoi foarte încurcaţi. 
Mă declar vinovat de uşurinţa mea şi făgăduese 
băiatului că altă dată mă voiu gândi mai mult la 
interesul lui şi îi voiu deşteptă băgareadeseamă asupi’a 
greşelilor înainte de a le face; căci se apropie 
timpul când raporturile dintre noi trebue să se 
schimbe şi când în locul blândeţii tovarăşului trebue 
să vie severitatea, învăţătorului. Această schimbare 
trebue să vie gi'adaţ; totul trebue prevăzut şi pre
văzut foarte dedeparte.

49. A doua zi ne ducem iar la, bâlciu ca să 
vedem din nou scamatoria al cărei secret îl cu
noşteam. Ne înfăţişăm cu mare respect în faţa 
scamatorului filozof 1; de abiâ îndrăsnim să ne 
uităm la el; el ne primeşte cu multă cinste şi ne 
face un loc deosebit, ceeace ne umileşte şi mai 
mult. îşi face meşteşugurile lui obişnuite, dar stă 
mai mult la jocul cu raţa şi se uită la noi des cu 
oarecare mândrie. Noi ştim tot, dar nu zicem nici 
un cuvânt. Dacă elevul meu ar îndrăsnî numai să 
deschidă gura, ar trebui să fie sdrobiţ.

50. Amănuntele acestui exemplu sunt mult mai 
importante decât s’ar păreâ cuiva la prima vedere. 
Câte lecţii se pot da cu o singură lecţie! Ce chi
nuitoare urmări poate să aibă cea dintâiu faptă de 
vanitate! Tinere învăţător, sileşte-te cu multă grijă 
să prinzi această primă mişcare. Dacă ştii să faci 
să iasă dintr’însa umilire şi suferinţă, fii sigur că

1 Ii zice în glumă astfel. In text: «scamator-Socrate»
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multă vremo nu vei observa o a doua la fel1. Ce 
de pregătiri! veţi zice. Aveţi dreptate, vă răspund. 
Şi toate acestea, ca să facem ^ o busolă prin care 

să, înlocuim meridianul.
51. După ce am învăţat astfel că puterea mag

netului poate să treacă prin alte corpuri, ne vom 
grăbi să facem o maşină la fel cu aceea pe care 
am văzut-o: o masă scobită! un ba sin puţin adânc; 
în această scobitură, puţină apă; o raţă făcută ceva 
mai îngrijit. Stând foarte des cu băgaredeseamă 
împrejurul basmului, observăm că raţa. în repaos 
stă totdeauna cam în aceeaş direcţiune. Urmărind 
experienţa şi examinând această direcţiune, găsim 
că şe îiidreaptă dela sud spre nord. Mai mult nu ne 
trebue: busola noastră este găsită sau este ca şi 
cum ar fi găsită. Am intrat aconţ in fizică.

52. Pe pământ se află mai multe clime şi fie
care clima, are terhperatură deosebită. Deosebirile 
între anotimpuri .sunt mai simţitoare cu cât te 
apropii de poli. Toate corpurile se strâng la frig 
şi se dilată lâ căldură; aceasta se vede mai bine 
la lichide şi se poate măsura bine la lichidele spir-

1 Aci autorul pune — nu în prima ediţie, bine înţeles — nota 
următoare; «Această umilire, aceste suferinţe fac parte deci din 
metoda mea nu din a scamatorului. Pentru că D-1 de Formey voia 
chiar în timpul vieţii mele să se facă stăpân pe cartea mea fără 
altă formă decât să puie numele său în locul numelui meu, trebuiă 
cel puţin să se ostenească, nu zic să o compună, ci să o citească». 
Să se vază pltimul aliniat al notei dela § 3 Cartea I.
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toase: de aeî, termometrul. Vântul te izbeşte în 
obraz; aerul estş deci un corp, un fluid: îl simţi, 
deşi nurl poţi vedea. Puneţi în apă un pahar cu 
gura în jos; veţi vedea că apa nu-1 umple, afară 
numai dacă nu lăsaţi aerul să.iasă; aeinl deci poate 
.să reziste. Dacă înfundaţi paharul mai mult, apa 
va pătrunde mai mult, dar nu va umpleâ ,cu de
săvârşire locul gol; aerul deci poate să fie strâns 
(comprimat) într’o măsură oarecare. Un balon plin 
cu aer comprimat sare mai bine decât dacă ar fi 
plin cu altă materie. Fiind lungit în baie, ridică 
orizontal un braţ afară din apă şi vei simţi o 
mare greutate; aei’ul este deci un corp greu. Pu
nând aerul în comparaţie cu alte fluide, poţi să-i 
masori greutatea; de aci barometrul, sifonul, puş
cociul (puşca de salon), - maşina pneumatică. Toate 
legile staticei şi ale hidrostaticei se pot aflâ prin 
experienţe tot aşa de grosolane. Pentru o cunoştinţă 
de acest fel, nu vreau să intru într’un cabinet de 
fizică experimentală: nu-mi place toată mulţimea 
aceea de instrumente şi de maşini. înfăţişarea ştiin
ţifică ucide ştiinţa: maşinile acestea sau sperie pe 
copil sau îi atrag atenţiunea mai mult la forma 
decât la efectele lor.

53. Vreau să ne fabricăm ^ngjnâ- maşinile şi 
vreau să fac^ întâjju exporicaţa şi-pe urmă să-mi 
pregătesc instrumentul; mai mult, vreau, după ce 
am văzut experienţa ca din întâmplare, să inventăm 
încet-încet instrumentul cu care s’o verificăm. Mai
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bine să fie instrumentele mai puţin perfecte şi să 
avem idei mai lămurite de ce ţrebue să fie şi de 
operaţiile la cari avem să ne slujim cu ele. Pentru 
prima mea lecţiune de statică, nu caut nici o ba
lanţă, ci pun un baston . pe spatele unui scaun, îl 
aşez în echilibru şi măsor lungimea celor două 
păi'ţi, atârn de o parte şi de alta diferite greutăţi, 
când deopotrivă, când neegale şi, trăgându-le într’o 
parte sau în alta după cât trebue, constat că echi
librul’ rezultă dintr’o potrivire între măiimea greu
tăţii şi lungimea pârghiei. Astfel micul meu fizician 
vă fi în stare să rectifice o balanţă înainte de a 
fi văzut vreuna.

, o4‘nEste neîrrdoelnic că dobândeşti noţiuni mai 
’Jămurite şi mai sigure învăţând şingur lucrurile^! 
decât aflându-le dela altul. Făcând aşa, nu te .de- 
pi’inz1 a-jji supune judecata fără discuţie autorităţii 
altuia; apoi te faci mai iscusit să găseşti rapor
turile între lucruri, să. legi. ideile, să născoceşti in
strumente. Dimpotrivă, când primeşti lucrurile cum 
ţi se dau, iaşi spiritul în nelucrare şi eşti ca un 
om care, deprins să fie îmbrăcat şi încălţat de 
altul şi să umble numai în trăsură, ajunge să-şi 
piarză puterea şi deprinderea de a se mai sluji de 
mâini şi de picioaj-e ]. Boileau. se laudă că a în-

In ediţia din 1835 (Paris, Furne) se reproduce un pasagiu, 
din Montaigne (încercări V. 25); «Inima noastră nu bate decât 
după fantasia altuia, supusă şi robită autorităţii. Suntem aşa de 
depruişi să fim legaţi încât nu ne mai mişcăm liber; rigoarea şi 
libertatea noastră sunt stinse». >
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văţfit pe Raeine să potrivească greu rimele 1. După 
atâtea luetode minunate cari' ne fac să învăţăm 
ştiinţele cu uşurinţă,, am avea trebuinţă de ,unul 
care să ne facă să le învăţăm cu trudă.

1 V 55. Folosul de căpetenie al acestor cercetări în
cete şi stăruitoare este că pun şi corpul în lucrare, 
că păstrează mlădierea membrelor, că deprind ne
contenit pe om să muncească şi să facă lucruri 
folositoare. Toate instrumentele cari s’au născocit 
pentru a ne ajută în experienţele noastre, pentru 
a îndeplini neajunsurile simţurilor noastre, ne fac 
să le exercităm din ce în ce , mai puţin. Grafo- 
metrul 2 ne scuteşte de a mai preţui măiimea un
ghiurilor. Odată eram deprinşi să ' măsurăm din 
ochi cu hotărîre distanţele; acum lanţul le măsoară 
în locul nostru. Cântarul mă scuteşte de a preţui 
cil mâna greutăţile pe cari mi le arată el. Cu cât 
uneltele ajung mai perfecţionate, cu atât organele 
noastre de\dn mai grosolane şi mai neîndemâna- 
tece. Adunăm din ce în ce mai multe maşini'îm
prejurul nosttu şi nu mai găsim în noi înşine.

5G. Dacă însă întrebuinţăin, pentru a fabrica 
maşini, iscusinţa care le ţine locul şi pătrunderea 
care ne face să ne putem lipsi de ele, atunci câş
tigăm fără să pierdem,' punem arta lângă natură, 
spiritul de născocire creşte fără să scadă îhdemâ-

1 E vorba de scriitorul francez Boileau, care a scris, întreiiltele, 
poem.a didactică r Arta poetică».

' Grafometrul e un instrument cu care se măsoară mărimea 
unghiurilor. El serveşte la ridicarea planului unui loc oarecare.
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narea noastră. Dacă, în, loc să ţiu pe copil toată 
.ziua cu ochii pe carte, îl pun să lucreze într’un 
atelier, mâinile sale lucrează în folosuT spiritului; 
socotindu-se numai lucrător, se face filozof. LExef-■ 
ci ţiul acesta are şi alte foloase despre cari voi u 
voi'lh mai departe; se va vedea cum aceste jocuri 
ale filozofiei înalţă pe om la adevăraţii, lui menire.

57. Am zis că cunoştinţele curat teoretice nu 
sunt potrivite pentru copii, chiar când se apropie 
de, adolescenţă. Căutaţi însă, fără a face curs sis
tematic de fizică, să legaţi expei’ienţele uUa de alta 
printr'un fel rlp rle.'lnuţlmw na „ga
copilul .înţr’o ordine în spiritul său şi să şi le poaţă 
•Wruinti' la trebuinţă. Memcţi'ia păstrează cu greu 
fapte şi mţidnaihente. izolateş^-’&acă nu poate să le 

unească înti'c ele.
15,8. Jn căutarea legilor natui'ii, începeţi totdeauna 

prin fenomenele cele mai comune şi cari cad mai 
bine sub simţuri; învăţaţi pe elevul vostru să con- 
.sidere aceste fenomene ca fapte, nu ca pricini. Iau 
o piatră, -şi zic că o aşez îh aer; deschid mâna, 
piatra cade Văd că Emil se uită cu băgaredeseamă 
şi-l întreb: de ce a căzut piatra?

59. Care copil va rămânea cu gura căscată la 
această întrebare? Nici .unul, nici chiar Emil! a- 
fară numai dacă nu mi-am dat osteneala de a-1 
pregăti să nu răspunză. Toţi vor spune că piatra 
cade pentru că e grea. Care lucru e greu ? Cel 
«are cade. Deci piatra cade, de oarece cade? Aici
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micul meu filozof se va găsi foarte încurcat. Asta 
6' prima’ lui lecţie de fizică sistematică; nu ştiu 
dacă-i va folosi sau nu în acest scop, dar va fi., 
de sigur o lecţie de bun simţ.

60. Pe măsură ce se desvoltă inteligenţa qopi- 
lului, alte cuvinte însemnate ne silesc să-i 'alegem 
îndeletnicirile. îndată ce ajunge să' se cunoască, în
dată ce poate să priceapă raporturi cari să-l 'puie 
în stare a înţelege ce este potrivit pentru el şi ce 
nu este, atunci va ştî să deosebească 'munca de 
petrecere şi să privească aceasta din urmă ea odihnă 
după cea dintâiu L. Se va puteâ de acum ocupa cu 
obiecte cari au folos real şi va puteâ fi îndemnat 
să le dea. o atenţiune mai stăruitoare decât cea pe 
care o dădea petrecerilor. Nevoia învaţă pe om de 
timpuriu să facă ceeace-i, displace pentru ca să în
lăture un rău căre i-ar diaplăceâ şi mai mult. In 
acest scop se întrebuinţează prevedef’ea şi din în
trebuinţarea bună sau rea, a acestei prevederi, vine 
toată înţelepciunea, sau toată mizeria omenească.

61. Tot omul vrea să fie fericit; dar ca să a- 
jungă acolo, ar trebui întâiu să ştie ce este feri
cirea. Pentru omul naturii2 fericirea este tot aşa 
de simplă ca şi viaţa lui: e să nu sufere; deci 
sănătatea libertatea şi, strictul necesar i-o asigură. 
Fericirea mnului moral este altceva, dar. acî nu

1 Sallwiirk alntiiră de acest pasaţii § 120, § 46, § 56 din 
Loeke.

3 Adică omul crescut de pe ideile lui Rousseau, fără influenţat 
societăţii.
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■vorbesc despre aceasta. Am zis, şi o mai repet, că 
numai obiectele curat fizice interesează pe copii, 
-mai ales pe aceia în cari nu s’a desvoltat încă va
nitatea cari n’au fost stricaţi prin otrava aprecierii

I

oamenilor.
62. Când_-6epi«—pot—stb^şi—prevadă trebuinţele 

înainte de a —hrtelfggnţâ" lor e destul de
înaintată :'încep a preţui timpul. Veţi căuta atunci 
să-i deprindeţi a şi-l întrebuinţa pentru lucruri fo
lositoare. dar folosul să fie potrivit cu vârsta şi cu 
înţelegerea lor. Tot ce se ţine de ordinea morală 
şi de obişnuinţele sociale, să fie lăsat deocamdată 
la o parte, pentrucă e mai sus de pin cepe rea lor. 
Este o absurditate -să- le ceri . a se îndeletnici cu 
lucruri despre cari le'spuiţ.că sunt pentru binele 
lor, când ei nu ştiu ce e acest bine, şi cu lucruri 
despre cari îi asiguri că le vor folosi când vor fi 
mari, p3 când astăzi ei nu se interesează nicidecum 
de acest folos, neputând să-l priceapă.

6.3. Copilul să nu facă nimic după spusa altuia 
pentru el este mai bine numai ceeace simte că e bine 
Făcândii-1 să treacă dincolo de inteligenţa sa, îţi 
închipueşti că eşti- prevăzător; dimpotrivă, arăţi 
neprevedere. Pentru ca să-i dar câteva instrumente 
de puţin preţ, de cari poate nu se va sluji nicio
dată, îi răpeşti instrumentul firesc al omului: hunul 
simţ; îl deprinzi. să se lase totdeauna pe seama 
altora şi să fie jucărie în mâna lor. Vrei să fie 
ascultător cât e mie? va fi încrezător şi lesne în-
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şelat când va fi mare. Ii spui mereu că tot ce-1 
înveţi e spre folosul lui, că el nu cunoaşte acest 
folos, că ţie nu-ţi pasă dacă face sau nu ceeace-i 
ceri, că lucrezi pentru binele .lui. Cu aceste fru
moase cuvântăi’i, cu cari îl ţii liniştit acum, -pre
găteşti în realitate succesul altor cuvântări de mai 
târziu ale vreunui vizionar, ale vreunuia care aleai'gă 
după piatra filozofală1, ale vreunui şarlatan- sau 
ipocrit, ale vreunui smintit care-1 va prinde în cursă 
şi-l va face tovarăşul nebuniei sale.

64. De sigur că omul trebue să ştie multe lucruri 
al căror - folos copilul, nu le poate înţelege; dar 
oare se cuvine şi se poate ca un copil să înveţe 
tot ce trebue să ştie un om? Siliţi-vă să învăţaţi 
pe copil tot ce este folositor pentru vârsta lui şi 
veţi vedea că toată vi'emea îi va fi întrebuinţată 
cu folos. De ce voiţi, înlăturând studii cari sunt 
potrivite astăzi pentru el, să-l. puneţi la cele po
trivite cu o vârstă la care nu ştiţi dacă va ajunge? 
Veţi întreba; «Ayeâ-va vreme să înveţe ceeacc 

■trebue să ştie când va veni momentul să se folo
sească de ştiinţa lui?» Nu ştiu; dar ştiu că. e cu 
neputinţă să-l învăţaţi mai .de' vreme; căci adevă
raţii noştri învăţători sunt experienţa -şi simţirea 
şi. omul .simte ceeace e potrivit pentru om numai

1 In evul niediu şe înţelegea 8ub numele de piatră filozofala 
procedarea destinată să transforme arama saii alte metale îft aur 
.sau în argint, «d căută piatra filozofală^ a însemnat inai târziu: 
«a umblă după lucruri ce nu se pot realiză».
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după raporturile în cari s’a găsit faţă de lucrurile 
din afară. Copilul ştie că e făcut pentru, a ajunge 
om,; de câte ori poate să aibă o ideie despre starea 
omului, are ocazie să se instruească, dar ideile 
omului format pe care el nu le poate pricepe, 
trehue să fie cu totul necunoscute. Toată cartea 
mea este o dovadă necontenită a acestui principiu 
de educaţie.

65. îndată ce am făcut pe copil să înţeleagă 
cuvântul util, avem un' mijloc mai mult pentru 
a-1 conduce, căci cuvântul îl impresionează mult, 
având numai înţelesul potrivit cu vârsta lui şi fiind 
pus totdeauna în legătură numai cu buna lui stare 
prezentă; Elevii voştri- nu sunt impresionaţi de acest 
cuvânt., pentrucă n’aţi căutat' să-i faceţi să-l înţe
leagă şi fiindcă văd că tot alţii au grijă de ceeace 
le este lor titil; de aceea ei n’au nevoie să se 
gândească singuri şi nu pricep ce este utilitatea.

66. La ce foloseşte aceasta? L. De acum înainte 
aceasta va fi vorba sfântă, vorba hotărâtoare între 
el şi mine în toate acţiunile vieţii. Va fi între
barea care va urma oricare întrebare a lui şi prin 
care voiu înfânâ mulţimea de întrebări prosteşti şi 
de prisos cu cari copiii obosesc necontenit pe cei 
dimprejur, nu atât ca feă folosească ceva, ci ca să-şi 
exerciteze un fel de tiranie asupra lor. Dacă însă 
înveţi pe copil'că. cea mai importantă lecţie este- 
să ştie numai ceeace este folositor, el va face în-

1 Vezi Cartea II § 159.
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trebările ca Socrate 1; se va întrebă. întâiu pe sine 
■dacă va puteâ răspunde la întrebarea care ştie că 
i se va pune.

67. Iată ce mijloc puternic îţi dau în mână ca 
să lucrezi asupra elevului tău. El, neştiind raţiunea 
mai nici unui lucru, va fi silit să tacă oricând vei 
voî ; iar tu, dimpotrivă, te vei-folosi de cunoştinţele 
şi de experienţa ta ca să-i arăţi utilitatea tuturor 
învăţăturilor pe cari i le dai. Căci fii sigur că, dacă 
îi pui lui întrebarea, ţi-o va pune şi el la rândul 
său; de aceea la orice lucru îi vei propune de acî 
înainte, îţi va zice: La ce foloseşte aceasta?

68. Aceasta e primejdia de care cu 'mai multă 
greutate se va puteâ feri guvernorul. Dacă copilul 
îţi pune o întrebare şi, că,utând să scapi de el, îi 
dai un motiv pe care el nu-1 pricepe, atunci vede 
că te slujeşti în raţionamentele ce faci de ideile 
tale, nu de ale lui, şi va ajunge să crează că tot 
ce-i spui este bun pentru vârsta ta, iar nu pentru a 
lui: îşi va pierde deci încrederea în tine şi totul 
e pierdut. Dar care învăţător îşi mărturiseşte gre
şelile faţă de elevi şi declară că nu ştie yre-un 
lucru ? Niciunul im spune că are vre-o vină. Eu, 
dimpotrivă, mi-aş pune în spinare şi vini pe cari 
nu le am, când n’aş puteâ să-l fac a înţelege ce-i 
spun. Astfel, purtarea mea este totdeauna limpede

1 Vestitul filozof grec obişnuia în discuţiile sale să' pună între
bări prin cari aducea pe adversarul său să se mărturisească însuş 
învins. Prin întrebări exercită el faimoasa ironie socratică.
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şi nn-ri dă nimic de bă,nuit; cu mărturisirea gre
şelilor mele, eu voiu avea. mai multă influenţă 
asupra spiritului elevului, decât cei cari şi le ascund.

69. Prima regulă este ea numai rar să-i spui tu 
ce trebue să înveţe; de obiceiu, el să-ţi arate do
rinţa, să căuţe, să găsească, iar Iu să-i înlesneşti 
mijloacele de a-şi mulţumi dorinţa, după ce ai ştiut 
cu dibăcie să i-o provoci. De aci urmează că în
trebările tale trebue să fie rare, dar bine alese şi 
fiindcă te va întreba mai mult el pe tine decât tu 
pe el, vei fi mai expus şi vei puteâ mai des să-i 
zici: La ce-ţi foloseşte să ştii ceeace mă întrebif 

'wl'Yo. Am spus că ş mai puţin interesant să în
veţe cutare sau cutare lucru şi rnai mult să-şi dea 
seamă bine de ce învăţă şi de folosul ce trage-din 
aceasta;/de' aceea, când nu-i poţi da o lămurire destul 
de înţeleasă, nu-i da nici una. Spune-i fără ezitare: 
«Nu-ţi pţ)t da un răspuns bun ; m’am înşelat, să lăsăm 
lucrul acesta». Dacă aceea ce vreai să-l înveţi era în 
adevăr fără rost, nu e nici o pagubă că ai lăsat-o; dacă 
avea vreun rost, atunci, cu oarecare grijă, vei puteâ 
găsi curând un prilej ca Să-i arăţi folosul lucrului,

71. Nu-mi plac explicaţiile prin cuvinte: tinerii 
le dau puţină atenţie şi nu reţin nimic. Lucruri! 
lucruri! Nu cred că va fi prea mult să .mai zic 
că noi dăm vorbelor o putere prea mare; educaţia 
flecarilor face numai flecari.;, '

72. Să presupunem că, pe când învăţ cu şco
larul meu despre cursul soarelui şi despre - modul
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cum să ne orientăm, mă întrerupe deodată şi mă 
|nti’eabă la ce servesc toate acestea. Ce frumos 
discurs am să-i ţiu! despre câte lucruri voiu avea 
prilejul să-l învăţ răspunzându-i la întrebare, mai 
ales* dacă mai este şi altcineva de faţă la convor
birea noastră! 1

73. Ii voiu vorbi despre folosul călătoriilor, despre 
comerţ, despre prnducţiunile pai'ticulare ale fiecărei 
clime, despre moravurile diferitelor popoare, despre 
însemnătatea schimbării anotimpurilor pentru agri
cultură, despre întrebuinţarea calendarului, despre 
arta navigaţiunii, despre mijlocul de a-ţi urma 
cum trebue drumul fără să ştii unde eşti. Politica, 
istoria naturală, astronomia, chiar morala şi dreptul 
ginţilor, toate vor intra în explicaţiunea mea, astfel 
încât elevul îşi va face o ideie măreaţă despre toate 
aceste ştiinţe şi va simţi o dorinţă nepotolită de 
a le învăţa. Spunând toate acestea îmi voiu în
deplini rolul de adevărat pedant şi elevul nu va 
înţelege nimic. Ar vrea să mai mă întrebe ca înna- 
inte: la ce foloseşte orientarea ? dar mi îndrăsneşte, 
ca să nu mă supere; socoteşte mai bine,a se pre
face că a înţeles ceeace a fost silit să asculte. Tată 
cum se face educaţiunea cea frumoasă!

74. Emil al meu însă, crescut mai ţărăneşte, şi

1 Autorul pune aci nota următoare: «Am observat adesea că 
• dând copiilor învăţături adânci oamenii se gândesc mai mult la 
persoanele în vârstă cari sunt de faţă decât la copii. Ştiu foarte 
sigur lucrul acesta, fiindcă l-am observat chiar asupra mea.
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căruia i-am dat cu multă greutate o concepţiune- 
solidă, nu va ascultă nimic. îndată ce va observă 
că nu mai înţelege, va fugi, va alergă prin odaie 
şi mă va lăsă să vorbesc singur. Să căutăm deci 
o lămurire mai 'simplă pentrucă toată grămădirea 
de ştiinţă pe care o fac nu preţueşte. nici un ban 
pentru el.

75. Tocmai observam poziţiunea pădurii la nord 
de Montmorency1 când mă întrerupe prin întrebarea 
•ceîT supărătoare: «Xa ce serveşte -aceasta f? — Ai 
dreptate, îi zic, trebue să mă gândesc pe îndelete 
şi, dacă vom vedeă că acest lucru nu e bun la 
nimic, nu-1 vom mai reluă, căci avem destule pe- 
treceiii" folositoare».'\Ne ocupăm apoi de altceva şi 
nu mai vorbim despre geografie toată ziua.

70. A doua zi de diiAineaţă îi propun să facem 
6 preumblare înainte de'prânz; e foarte bucuros, 
căci copiii sunt totdeauna gata să alerge şi al meu 
are picioare bune. Ne ducem în pădure, străbatem 
livezile, ne rătăcim, nu ne mai dăm seama unde 
suntem şi, când încercăm să ne întoarcem, nii mai 
ştim drumul. Vremea trece, se face cald, ne e 'foame, 

'ne grăbim, alergăm zadarnic în dreapta şi în stânga, 
idar găsim numai păduri, cariere, câmpii şi nici un 
\semn ca să ne arate drumul. Foarte încălziţi, foarte 

foarte flămânzi, ne rătăcim mai rău, cu cât 
irgăm mai mult. In sfârşit, ne aşezăm jos ca să{jlerg;

|-‘ Roussoau şedea la Montmorency când scria cartea aceasta. Coji- 
(anul, 1759),
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ne odihnim şi să vedem ee' e de făcut. Dacă Emil 
este crescut ca orice copil, rui stă la vorbă cu mine, 
ci plânge; el nu ştie că suntem lângă Montmorency 
şi că ne desparte numai uh mic crâng, dar acest 
crâng este pentru el o pădure} căci un om de sta
tura sa ar fi acoperit de tufişuri.

77. După câteva minute-de tăcere, îngrijat, îi zic:
«Dragă Emil, bum vom scăpa de aici?
Emil. — (Asudat şi plângând cu hohote.) — Nu Ştiu 

nimic; sunt obosit, mi-e foarae, mi-e' sete, nu mai pot
Jean-Jacques. — Crezi că mi-e mai bine decât 

ţie şi gândeşti ca n’aş plânge şi eu, dacă aş putea 
să prânzesc cu-lacrămile? Nu e vorba să plângem; 
e vorba să vedem unde suntem. Ia te uită câte 
ceasuri sunt1.

Emil. — Sunt 12 şi ri’am mâncat nimic.
Jean-Jacques. — Adevărat^ sunt 12 şi n’am 

mâncat nimic.
Emil. — Trebue să-ţi fie tare foame.
Jean-Jacques.—Şi răul e că mâncarea nu va veni 

aici. Ieri, tocmai pe vremea aceasta, observam din 
Montmorency -poziţiunea pădurii. De ce nu putem 
acuma să observăm-din.pădure poziţia oraşului nostru ?

Emil.— Aşâ e; dar ieri vedeam pădurea de acolo; 
pe când de aici nu vedem oraşul.

Jean-Jacques. — Aici e greutate! N’ara puteâ 
oare să-i găsim poziţia fără să-l vedem ? t

Emil. — Ce drag mi-eşti!

1 Vezi mai departe § 110.
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Jean-Jacques. — Ziceam că pădurea este aşe
zată....

Emil. — La nord de Montmorency.
Jean-Jacques. — Prin urmare, Montmorency 

trebue să fie...
Emil. — Lă sudul pădurii.
Jean-Jacques. — La ora 12 putem să găsim, 

încotro e nordul. I
Emil. — Da, după direcţia umbrei.
Jean-Jacques. — Dar sudul?
Emil.—■ Cnm. să facem?
Jean-Jacques. — Sudul este tocmai împotriva, 

nordului.
Emil. -—Adevărat; să ne uităm la partea opusă 

umbrei. Iată isudnl! Iată sudul! desigur Montmo
rency este îrt partea aceasta; să căutăm într’acolo.

Jean-JacqueS'. — Poate să ai dreptate; să apucăm 
pe cărar&a aceasta care trece prin pădurice.

Emil. (Bătând din mâini şi stricând de bucurie). Se vede
Montmorency! E în faţa noastră; se vede întreg. 
Haide să prânzim! s’alergăm cât mai iute! Astro
nomia e bună la ceva».

78. Observaţi că, şi dacă nu va spune aceasta,- 
o va gândi; nu-mi pasă, de vreme ce nu o voiu 
zice eu. Fii sigur că nu va, uitâ în toată vieaţa 
lecţia din ziua aceasta; dimpotrivă dacă aş fi stat 
în odaie şi aş fi presupus toată întâmplarea, ar fi 
uitat cuvintele mele chiar de a doua zi. Pe cât se 
poate deci să vorbim prin fapte şi să ne mulţumim
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cu vorbele numai atunci când nu putem ;facem altfel.
79. Nu pot să am atâta dispreţ pentru cititor 

încât să-i dau câte un exemplu pentru ■ fiecare fel 
de studiu. îndemn însă pe guvernor să măsoare 
bine ceeace are să facă în ,orice chestiune, după pri
ceperea elevului ; căci, o mai repet, nu vine atâta 
de mare rău din ceeace nu înţelege copilul, ci diii 
ceeace ciede că înţelege.
-^0. Mi-aduc aminte că vream să pregătesc pentru 

■chimie pe un copil. După ce i-ani arătat mai multe 
precipitaţiuni metalice1, i-am explicat cum se pre
pară cerneală. Ii spuneam că coloarea neagră vine 
dintr’un fier foarte fin de.sprins din vitriolul de fier 
(calaican) şi. precipitat printr’un lichid alcalin. In 
mijlocul savantei mele explicaţiuni, drăcuşorul mă 
•opreşte şi îmi pune întrebarea ştiută pe care o în
văţase de]a mine. M’am simţit foarte încurcat.

81. După ce am stat puţin pe gânduri, m’am 
hotărât Am trimes s’aducă vin din pivniţa stăpâ
nului casei şi şă cumpere şi dela cârciumă vin de 
40 de bani. Am' luat într’o sticluţă o soluţie de un 
hidrat de sodiu sau potasiu (leşie); apoi am pus 
în două pahare 2 vin ,din cele două soiuri şi i-am 
vorbit astfel:

82. «Şe obişnueşte să se falşifice unele lucruri
1 Pre.cipilaţiunea este o acţiune chimică prin care din două li

chide se formează o materie solidă care cade la fundul vasului, 
unde se depune.

2 Autnrul zice in notă : «La orice explicaţie pe care o dai coi)i- 
lului e bine să faci oarecari pregătiri, căci acestea îl fac să fie mai 
băgător de seamă».



409f

de mâncare pentru a; Ie face să para mai bone de 
sunt. Acesfe prefaceri înşeală vederi şi gustul; 

dar sânt stricătoare şi, măcar că iacrmile se par 
acpiD 'itiaiIfrţb||0(Ba^';ele:>aipib.}jDMl .iele>'.':ded|t .mai 
înainte. -

83. «Mai . ales 'se prefac' băbtnnle, şi cn . deose^ 
bire vinoI, îpentnieă înşelăcitmea se eonoaşte mai 
grea şi da mai mdit câştig: înşelătoroloL

84- «J*refacerea vinarilor neHerte sae aere le 
face ca Ktargă: liţarga este o preparaţitme de plambi. 
Plombai ca diferite acide dă o sâre foarte dulce 
care îndreptează gnstnl vinuloi, dar este otrăvitoare 
pentru cine bea. înainte de a bea un vin de care 

r, trebue să ştii dacă:; este amestecat cn 
no. Iată cam raţionez ca ^ desco^r

{■v'îv,: .
^această.'-.

.85. «Vinnl nn coprinde numai spirt care arde, 
cnm ăi vSzut, prin rachiul pe care îl scoţi din el; 
el cuprinde şi un aeid, lucru pe care îl ştii, fiindcă 
faci oţet de vin; mai cuprinde şi drojdia care rV 
mâne în fundul vasului.

86. «Addnl se uneşte eu substanţele metalice 
prin disolvare şi formează o sare corupusă: aşă 
esţg şi rugina care este nnmai fier disolvat (atacat) 
prin acidul din &ee sau din apă- aşă este şi co
cleala, formată din aramă disolvată de oţet.

87. «Dar aeelaş acid are mai mult raport ca 
Bubatanţele alcşli'ne (sodiu, potasiu) decăt ‘ cu cele 
metalice şi, din 'pricină că cele dintâiu se amestecă

na eşti.
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în sărurile compuse despre cari am vorbit, aciduT 
părăseşte metalul cu care era unit şi se amestecă 
.cu sodiu;! sau potasiul.

88'. «Atunci substanţa metalică, scăpată de aci
dul care o. ţinea disolvată, se precipită şi turbură 
lichidul.

89. «Dacă unul din aceste vinuri are litargă, 
acidul său ţine litarga disolvată. Dacă torn din li
chidul alcalin, acesta .sileşte acidul să se amestece 
cu el; atunci plumbul ne mai fiind ţinut în diso- 
luţiune se iveşte, ' turbură lichidul şi se lasă apoi 
la fundul vasului.

90. «Dacă nu e plumb de loc 1 nici vreun alt 
metal în vin, hidratul se va amestecă liniştit2 cu 
acidul; toate substanţele vor rămânea disolvate şi 
nu se' va produce nici o precipitaţiune».

91. După aqeasta, torn din lichidul meu alcalin 
în cele două pahare. Vinul de acasă rămâne lim
pede şi străveziu; celălalt deodată se turbură şi 
peste un ceas am putut vedea bine plumbul pre
cipitat în fundul pahai'ului.

1 Autorul ])iine nota următoare; «Vinurile cari se vând la câr- 
ciumari în Paris, deşi n’au toate litargă, sunt rar lipsite'cu totul 
de plumb, pentru că, teşgheaua cârciumarilor este acoperită cu acest 
metal şi vinul care se risipeşte stând peste plumb disolvă totdea
una ceva din el. E ciudat că poliţia îngădue un abuz atât de vădit 
şi atât de primejdios; dar e adevărat că oamenii bogaţi nu beau 
asemenea vinuri şi deci nu se pot otrăvi». Vezi şi Cartea II nota 
dela § 72.

3 Autorul pune aci nota următoare: «.âcidul vegetal este fuarte' 
dulce. Dacă ar fi urt acid mineral, amcstecu) nu s’ăr face fără 
fierbere».
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92. «Iată, adaog eu, vinul natural şi curat din 
care poţi să bei şi iată.vinul prefăcut care e otră
vitor. Acest lucru îl afli prin aceleaşi cunoştinţe 
despre al căror folos mă întrebai adineauri. Cel 
care ştie cum se fabrică cerneala 'poate să cunoască 
şi vinurile drese».

93. Eram foarte mulţumit de exemplul meu, dar 
băgaideseamă că copilul nu păreâ convins. M’am 
încredinţat după câtva timp că făcusem o prostie: 
las lă o parte că un copil.de 12 ani nu poate .să 
îmi urmărească toată explicaţia, dar el nu poate 
să' priceapă nici folosul experienţei mele, fiindcă a 
gustat din amândouă probele de vin şi le-a găsit 
bănă- pe amândouă şi de a,ceea nu puteâ să a,ibă 
nici o ideie de cuvântul falsificare, pe care cre
deam că eu i l-am explicat destul de bine; iar cu
vintele <-<^ătâmăior pentru sănătate'''1 şi «otravă"» 
n’aveau pentru el nici un înţeles. Era în situaţia 
copilului care povestiâ întâmplarea medicului lui 
Alexandru cel mare1: aşa se întâmplă cu tpţi 
copiii. '

94. Nu pot să existe pentru noi raporturi între 
anumite efecte şi cauze, dacă nu vedem legăturile 
dintre ele; nu poate să existe un bine sau un rău 
despre care n’avem ideie; nu pot să existe trebuinţe 
pe cari nu le-am simţit niciodată. Nu ne vom putea 
deci niciodată sluji de asemenea lucruri pentru a.

1 Vezi povestea din Cartea II § 126 şi urm.
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înţelege chestiuni cari' sunt în legătură cu ele. La 
cincisprezece ani vezi fericirea unui înţelept cu 
aceiaşi ochi cu cari la treizeci vezi gloria paradi
sului. Dacă nu le înţelegi bine, vei lucră puţin ca 
să le dobândeşti ; chiar dacă le-ai înţelege, tot vei 
literă puţin dacă nu le doreşti şi nu le crezi po
trivite pentru tine. Poţi face'pe copil să înţeleagă 
că ceeace-1 înveţi e folositor: gi-eu este să-l faci 
a lucră. In zadar raţiunea liniştită îţi spune să 
lauzi sau să defaimi; numai pasiunea te îndeamnă 
să lucrezi. Şi cum să te pasionezi' pentru lucruri 
pentru cari n’ai nici un interes?

9.r). Nu arătă copilului nici un lucru £e care să 
nu fie capabil de a-1 vedeă. Omenirea fiindu-i 
aproape streină şi neputând şă-1 înalţi la starea de 
om, adu pentru el pe om la starea de copil. Poţi 
să te gândeşti-la ce-i va folosi lui în altă vârstă, 
dar nu-i vorbi decât despre ce-i foloseşte acum. 
Apoi, să nu faci niciodată comparaţie cu alţi copii, 
să- nu fie vorba de rivali, de concurenţi, nici chiar 
la întreceri, îndată ce începe să raţioneze. Mai bine 
vreau să nu înveţe de Joc ceeaee ar puteă învăţa 
numai prin gelozie sau prin vanitate1; Voiu avea 
însă grijă să însemnez în fiecare an progresele fă
cute. Comparându-le cu cele din anii următori,'îi 
voiu zice: <tTe-ai făcut mai'-mare .cu^atâteâ linii

1 5a/t/Sî<r/.-■spune că acest. pasagiu: e hiclreptat contra lui î.ui kc, 
care consideră «ambiţiunea ca iiu puternic mijloc de educaţie. A'c/.i 
ţii Uartca II § 245 şi urm.
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Iată şanţul pe care puteai să-l sări, gre itatea pe 
caro puteai s’o duci, depărtarea la care j puteai sa 
arunci o piatră, drumul pe care-1 străbăteăi dintr’o- 
dată, etc.; «ă vedem ce vei face acum»-. In felul 
acesta îl îndemn, fără şă-1 fac gelos pe cineva. Va 
VOI să se întreacă pe sine, ba chiar trebiie; nu văz 
nici un neajuns să se ia la întrecere cu ^ne însuşi,

96. Urăsc căi-ţile; ele te învaţă să vorbeşti despre 
ce nu ştii. Se zice că Hermes a săpaţi pe , nişte 
coloane elementele ştiinţelor ea să-şi pună descope
ririle sale la adăpost de un • potop. Dacă le-ar fi 
săpat în capetele oamenilor, ele s’ar fi păstrat prin 
tradiţiune. Creerul omenesc bine pregătit este piatra 
pe care se pot săpa cu" cea mai mare siguranţă 
cunoştinţele omeneşti.

97. Nu s’ar putea găsi mijlocul sa se apropie 
atâtea lecţiuni risipite prin atâtea cărţi, să se 
reunească într’un obiect comun, care să fie uşor de 
văzut, interesant de urmărit şi care să poată stimula 
pe cineva chiar în vârsta copilărească? Dacă s’ar 
puteâ inventă o situaţiune în care toate trebuinţele 
fireşti ale omului să se arate în mod sensibil Spi
ritului copilului, şi în care mijloacele pentru în- 
destulai-ea , lor să se desvolte succesiv ■ cu aceeaş 
uşurinţă, aceasta ar trebui să fie cea dintâiu hrană 
a imaginaţiei copilului.

98. O filozof înfocat! văd că imaginaţia ta s’a 
şi aprins. Nu te dă de osteneală: situaţiunea aceasta 
s’a găsit, s’a descris şi — fără să te supăr — mai

2T
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bine decât ai fi putut s’o descrii tu, cel puţin cu 
mai mult adevăr şi cu mai multă sinceritate.JDacă^ 
avem nevoie neapărată de cărţi, este una care, după 
părerea mea, e cel maT~mnîiin0 tractat de educaţie 

naturală. Aceasta va fi prima carte pe • care e va 
citi Emil al meu ; multă vreme ea va , fi întreaga 
lui bibliotecă şT va fămâneâ pentru totdeauna la 
un loc de cinste. Convorbirile noastre despre ştiinţele 
naturale ivdr fi numai comentarii ale acestui 
text. Cu ajutorul lui vom măsura progresele judecăţii 
noastre şi, cât timp nu ne vom strica gustul, 
ne va plăceâ să-l citim. Care e această minunată 
carte? O fi Aristotel? O fi Pliniu? O fi Bu'ffon? 
:Ntu, este Rohinson Crusoe1.

99. . Robinson Crusoe, singur în insula sa.; lipsit 
de' ajutorul semenilor săi şi de toate mijloacele pe 
cari le dau meşteşugurile, fiind în stare totuş să 
trăească, să se păstreze şi să-şi asigure chiar un 
fel de bun traiu: iată fapte cari pot interesă orice 
vârstă A cai'i în nenumărate chipuri se pot face 
plăcute copiilor. lata cum aflăm insula pustie care 
ne serviâ de comparaţie2. E adevărat că această

1 E vorba de'celebra scriere a englezului Daniel Dcfoe (1661 — 
1731), care s’a citit şi se citeşte de toate generaţiile de copii dm 
toate ţările. Salhvhrk aminteşte că, dintre pedagogii moderni,. Ziller 
[1817—1883) a arătat importanţa lui «Robioson» pentru educaţie. 
In sistemul său pune pentru fiecare clasă ca centni o ideie sau o 
carte. între acestea în al dbUea an figurează Robinson.

2 Vezi Cartea II § 70.
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stare nu e a omului social şi e probabil că nu va 
fi starea lui Emil, clar după aceasta va trebui să 
judece el celelalte stări. Mijlocul cel mai sigur ca 
să te ridici d’ăsUpra prejudecăţilor şi să-ţi potriveşti 
raţionamentele, după adevăratele raporturi ale lu
crurilor este să te pui în locul unui om izolat şi 
să judeci despre orice cum judeci acest/om despre 
folosul lui personal.

100. Acest roman, curăţit de toate lucrurile de 
prisos, începând dela naufragiul lui Robinson şi 
terininându-se la sosirea vasului care-1 ia de acolo, 
va fi şi petrecerea şi învăţătura lui Emil în epoca 
despre, care vorbim acî. Vreau să, fie prins Cu totul, 
să se. Ocupe numai de castelul său, de caprele, de 
plantaţiunile sale; să înveţe ed deamănunţol, nu de 
pe cărţi, ci prin lucruri, tot ce ar trebui să ştie în 
asemenea^împrejurare; să crează că este • chiar 
Robinson, să se vază îmbrăcat cu piei, cu căciulă 
mare în cap, 'cu sabie în mână, cu toată înfăţi
şarea aceea ciudată, chiar cu umbrela, deşi nu va 
aveâ nevoie de ea. Vreau să-l văz gândindu-se la 
ce-ar fi de făcut când i-ar lipsi cutare sau' cutare 
lucru; să examineze purtarea eroului său, şă caute 
dacă n’a înlăturat nimic, dacă nu se pot face mai 
bine unele lucruri; să însemneze cu băgare de 
seamă greşelile lui şi să se folosească pentru a nu
face şi el tot aşa în asemenea caz  căci fiţi
siguri că-şi va pune în gând să .se ducă şi el
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undeva pentru a face ca Robinson. Este visul 
acestei vârste fericite când nu cunoşti altă fericire 
■decât să ai strictul necesar şi. libertate.

101. Un om iscusit va şti să întrebuinţeze în 
multe chipuri această nebunie, dacă a ştiut s’o 
provoace, pentru a se folosi de ea. Copilul, grăbit 
să-şi adune cele trebuincioase pentru insula sa, va 
fi mai tare doritor să .înveţe decşt dascălul său să 
dea lecţiuni. Va dori să ştie tot ce este folositor 
şi nu va voi să ştie altceva; nu vei mai avea 
trebuinţă - să-l conduci, ci va trebui numai să-l 
potoleşti la nevoie. Să ne grăbim a-1 aşeza în această 
insulă, cât timp îşi găseşte ăci fericirea, căci se 
apropie ziua în care, dacă va mai voi să rămâie 
acolo, nu va mai voi să fie singur, când servitorul 
negru, de care acuma nu-i pasă, nu-i va fi de 
ajuns multă vreme 1
■' 102. Punerea în practică a meşteşugurilor na
turale pe cari le poate face un singur om, conduce 
la meşteşugurile industriale, cari au trebuinţă de 
mai multe mâini. Pe cele dintâiu pot să le facă 
singuraticii, chiar sălbaticii, celelalte se nasc numai 
în societate şi o fac astfel trebuincioasă. Câtă vreme 
omul are numai nevoi trupeşti, îşi poate face 
singur tot ce-i trebue; dacă vrea şi lucruri de 
prisos, este neapărat trebuincioasă diviziunea muncii.

1 Aluzie la/ahlime împrejurări din «Robinson». Acesta scăpase 
riaţa unui tânăr (pe căre-1 numi Vineri) şi-l luă pe lângă sine ca 
servitor,” după ce trăise 25 de ani fără nici un fel de ajutor.
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•căci, deşi un om lucrând singur câştigă numai 
intreţirierea unui om singui”, o sută de oameni 
lucrând împreună vor câştigă întreţinerea a două 
sute. Deci îndată ce unii oameni se odihnesc trebue 
ca silinţele celor ce muncesc să înjocuească lucrul 
celor ce stau pe saltea.

103. Grija ta cea mai mare să fie a depărtâ 
de mintea şcolarului toate noţiunile despre relaţiile 
sociale cari sunt mai presus de înţelegerea lui; iar 
dacă legătura dintre cunoştinţe te sileşte să-i arăţi 
că oamenii depind unii de alţii, atunci nu te ocupă 
de partea morală, ci îndreaptă-i atenţiunea spre 
industrie şi spre meşteşuguri, cari fac ca oamenii 
să fie folositori unii - altora. Du-1 dintr’un, atelier 
îhtr’altul, nu-1 lăsă însă să se uite la lucrători fără 
să puie şi el mâna; iar când va ieşî, să-şi dea pe 
deplin şpama despre tot ce se lucrează sau măcar 
de tot ce a observat el. Pentru , acest scop, lucrează 
şi tu singur şi dă-i exemplu; ca să-l faci meşter, 
fii peste tot ucenic şi gândeşte-te că, muncind un 
ceas, va învăţă mai mult decât ar ascultă explica- 
ţiuni o zi întreagă l.

104. Lumea pbişnueşte să preţuească diferitele 
-arte în raport invers cu folosul lor real: le stimăm 
•cu atât mai mult cu cât sunt mai nefolositoare. 
Aşă trebue să fia Meşteşugurile cele mai folosi
toare sunt cele cari produc mai puţin, pentru că 
numărul lucrătorilor se tine de trebuinţele oamenilor

1 Vezi Cartea II § 35.
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şi produsele cari sunt trebuincioase pentru . toata 
lumea se plătesc cu un preţ pe care poate să-l 
plătească şi săracul. Din contră, lucrătorii subţiri, 
cari nici nu se numesc luerători, ci artişti, cari' 
lucrează numai pentru cei ce n’au de lucru şi 
pentru bogaţi, cer, pentru fleacurile lor, orice preţ 
le place. Apoi, fiindcă meritul acestor lucrări zadar
nice stă în opinia lumii, şi preţul ţine de aceasta, 
iar ei sunt preţuiţi de pe costul obiectelor. Impor
tanţa pe care o dau bogaţii acestor' lucruri nu vine' 
din trebuinţa lor, ci din pricină că săracul nu poate 
să le plătească. Nolo habere bona, nisi quibus 
populus inviderit b

105. Ce vor face elevii noştri, daeă-i lăsaţi să 
se ia şi ei după această neroadă prejudecată, dacă 
voi înşi-vă îi îndemnaţi, dacă vă văd, de exemplu, 
intrând cu mai mult respect în prăvălia unui 
giuvaergiu decât într’a unui lăcătuş ? Cum vor judeca 
ei adevăratul merit al ai’telor şi ddevărata valoare 
a lucrurilor, când vor vedeâ pretutindeni că preţul 
pe - care-1 dă fantazia este în contradicţie cu preţul 
bazat pe folosul adevărat şi că cu cât e mai scump 
un obiect, cu atât valorează mai puţin? In primul 
moment când vei lăsa să le intre în cap asemenea 
idei, nu te mai ocupa de educaţia lor; căci, orice-

1 E o frază clin Petronhi (scriitor satiric roman care a trăit )ie- 
timpul lui Nerone). Pe româneşte; «Vreau numai bopctii de acelea, 
pe eari să le invidieze poporul».
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■vei face, ei 'vor fi educaţi ca - toată lumea şi ai 
■pierdut cei 14 ani de muncă.

106. Emil, gândindu-se sa-şi mobileze insula, 
va avea cu totul alte idei. Eobinsotl ar fi preţuit 
mai mult prăvălia unui lăcătuş decât a unuia care 
vinde găteli femeeşti. Cel dintâiu i s’ar fi părut 
un om vrednic de cinste, iar cel alt un mic şarlatan.

107. «Dar fiul men are să trăească în lume; 
are să trăească cu nebunii, iar nu cu înţelepţii; 
trebue deci să le cunoască nebuniile, devremece prin 
acestea se conduc oamenii. Poate să fie bine 'să ai 
cunoştinţe adevărate despre lucruri, dar e ,şi mai 
bine să cunoşti oamenii şi judecăţile -lor, căci, în 
societatea .0menească, ihstpumentul cel mai însemnat 
al omului este omul şi Qel m'ai înţelept .este a,cela 
care poate întrebuinţâ măi bine acest instrument. 
De ce să înveţe copiii o rândueală închipuită şi 
cu totul deosebită de aceea pe care o vor găsi 
aşezată şi după care vor trebui să-şi reguleze 
purtarea lor ? Invăţaţi-i întâiu . să fie înţelepţi ,şi-i 
veţi învăţa pe urmă de ce alţii sunt nebuni».

108. Acestea sunt nişte maxime înşelătoare; 
pe ele părinţii îşi întemeiază falşa lor prudenţă 
şi fac pe -copiii lor sclavi ăi prejudecăţilor cu 
cari trăesc şi ei, dar îi fac şi jucăria mulţimii 
nesocotite pe care ar voi s’o facă instrumentul 
pasiunilor lor. Ga să ajungi să cunoşti pe om, 
trebue să cunoşti multe lucruri mai înainte. Omul 

■este învăţătura din urmă a înţeleptului şi vrei
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să faci din el prima învăţătură a copilului ? 
Innainte de a-1 învăţă despre sentimentele noastre. 
puneţi-1 în stare de a le aprecia. Poţi zice că 
cineva cunoaşte nebunia, dacă o socoteşte ca dreaptă 
judecată? Eşti cu adevărat înţelept numai atunci 
când deosebeşti ce nu este înţelept. Cum să cu- 
noască copilul pe oameni, dacă el nu e în- stare 
nici să le aprecieze judecăţile nici să le cunoască 
greşelile? E primejdioîT'Să~'ştie ce gândesc?'ei,, când 
copilql. nu e în stare~să înţeleagă dacă acele gân
diri sunt adevărate sau .ialşe. Invăţaţi-1 întâiu să 
cunoască ce sunt lucrurile în ele însele şi-l veţi 
învăţă mai târziu ce sunt ele pentru noi. Numai 
aşă va şti să compare vorba lumii cu adevărul şi 
să se ridice deasupra mulţimii, căci nu însemnează 
că-ţi dai seama de prejudecăţi când ţi le însuşeşti 
şi nu poţi şă conduci poporul când eşti la fel cu 
dânsul. Dacă însă .vei începe_să.-i arăţi părei'ile 
opiniei publice fără să-i dai mijlocul de a le api’eciă, 
fii sigur că, orice vei mai face, el va îmbrăţişă pe 
acestea şi nu i le vei mai. puteă smulge. De aceea., 
dacă vrei să. faci pe un tânăr să judec^„binev 
trebue să-i formezi judecata Tui7~iîu*’”să-i impui 
pe a ta.~" '

109. \redeţi că, până acum, eu n’am vorbit ele
vului meu despre oameni; are prea mult bun simţ 
ca să mă poată înţelege. Relaţiile cu semenii săi 
nu sunt încă destul de bine simţite ca să poată 
judecă despre alţii depe părerea sa. Ca fiinţă orae-



,421

neasoă, cunoaşte numai pe a sa, ba nici pe aceasta 
- n’o cunoaşte încă bine; dar dacă îşi judecă rar 
persoana, cel puţin o judecă drept. Nu ştie care e 
locul altora; ştie însă locul său şi şi-l păstrează. 
Neputând să cunoască legile sociale, l-am legat de 
legile necesităţii; până acum este aproape numai o 
fiinţă fizică; şă urmăm a-1 consideră tot aşa.

110. Măsura lui de judecată despre toate corpurile 
din natură şi despre toate lucrările omului trebue 
să fie legătură acestora cu folosul său, qu siguranţa 
şi conservarea sa, cu bunul său traiu. De aceea el 
tr(‘bue să preţuească mult mai mult fierul decât 
aurul şi sticla decât diamantul; de asemenea va da 

xmai multă cinste unui cismar. unui zidar, decât unui 
Leinpereur, Leblanc. său oricărui giuvaergiu din 
Europa. Cofetarul este, în ochii săi, un om foarte 
iuiporttyit şi ar da'toată academia de ştiinţe pentru 
cel mai mic cofetar din strada «Lombarzilor» 
Argintai’ii, gravorii, poleitorii, cei ce fac broderii, 
sunt, de părerea tui, nişte leneşi cari îşi pierd vremea 
cu jocuri lipsite de orice folos. Nu-i pasă prea mult 
nici de ceasornicărie. Fericitul meu copil,se bucură 
de timp fără a i se robi; se foloseşte de el fără 
să-i cunoască preţul. Nefiindu-i deşteptate pasiunile.

1 E vorba de o stradă din Paris: «Eue des Lorabards» strada 
Lombarzilor. Eră o stradă pe care se stabilise odinioară, pe vremea 
lui Ludovic XI, bancheri italieni. Mai târziu de pe la 1C40 până 
la 1800 erau midti cofetari, aşa încât strada eră vestită prin spe- 

"Cialitatea aceasta.
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el priveşte cit linişte trecerea timpului şi această 
trecere îi servă ca să-l măsoare la trebuinţă1. Pre
supunând că are ceasornic, precum şi făcându-1 să 
plângă2, făceam un Emil vulgar, ca să mi se în
ţeleagă gândirea bine şi cu folos, căci în ce priveşte 
pe adevăratul Emil, un copil 'aşâ de mult deosebit 
de . ceilalţi n’ar putea sluji, ca exemplu pentru nimic.

111. Mai este o orândueală, şi aceea e mai 
dreaptă ; ea preţueşte meşteşugurile depe necesităţile 
cărora sunt supuse şi pune în primul rând pe' cele 
mai n'eatârnate' şi în cel din urmă pe cel legat cu 
mai multe. Această orândueală care procură reflecţii 
serioase asupra societăţii în deobşte, seamănă cu 
aceea de care vorbirăm mai înainte3, pentrucă se 
găseşte răsturnată în stima oamenilor, adică mate
riile prime se întrebuinţează în meseriile dispreţuite 
şi cari nu aduc aproape''nici un profit, iar pe mă
sură-ce trec din mână în mână, plata lucrătorului 
se măreşte şi meşteşugul lui devine mai onorabil. 
Nu vreau să cercetez dacă industria artelor migă- 
loasb cari dau ultima formă materiilor prime, me
rită .mai multă răsplată decât aceea care înfăţişează 
prima muncă prin care 6le se fac folositoare omu
lui; zic numai că meşteşugurile de cari avem tre-

1 Aci autorul jtxmt notă următoare: «Când pasiunile noastre 
caută Bă orânduiască mersul timpului după voia lor, atunci el nu 
mai are măsură pentru noi. Ceasornicul înţeleptului este dispoaiţin 
egală şi pacea sufletului.

2 Vezi acoiaş carte § 76.
3 Vezi § 110.
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'buitiţă mai mult şi de cari nu ne putem lipsi sunt, 
fără îndoială, cele cari merită mai multă stimă; de 

..{isemenea, acel meşteşug care are nevoie de mai 
puţine altele, ti-ebue să fie pus înaintea attora,i pentru 
că e mai: liber şi mai aproape de neatârnare. 
Acestea sunt adevăratele principii după cari ar trebui 

-să se aprecieze artele şi industria; restul este ar
bitrarul .şi se' ţine de părerile schimbătoare ,al6 
oamenilor.

112. Cel dintâiu şi cel mai vrednic de cinste 
din toate mestesuaiu'ile este agricultura ; după ea 
aş pune fierăria, .apoi lemnăria şi aşa mai dşparte. 
Tot aşa va judeca şi copilul care nu va fi înşelat 
de'prej udtcăţile obişnuite. Emil va trage din «Ro- 
binson» multe învăţături preţioase în privinţa aceasta. 
Ce va gândi el, văzând că. artele se perfecţionează 
numai ^ibdivizându-se şi înmulţindu-se la infinit 
instrumentele de cari au trebuinţă? Va zice că 
aceşti oameni îşi întrebuinţează iscusinţa într’un 
mod prostesc; par’că se tem să întrebuinţeze la 
ceva braţele şi degetele lor, aşa de multe instru
mente inventează, ca să n’aibâ nevoie de ele. Ca 
să e.verciteze un singur meşteşug, ei se robesc atâtor 
meşteşuguri pe cari nule poţi numără: pentru fie
care lucrător trebue un oraş întreg. Camaradul meu 
şi cu mine ne punem toată nădejdea numai. în is
cusinţa noastră şi ne facem unelte pe pari să le 
putem purtă cu noi ori unde. Toţi aceştia cari se 
.mândresc cu talentul lor în Paris, n’ar fi buni
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de nimic în insula noastră şi ar deveni acolo uce
nicii noştri.

113. Nu crede, cititorule, că e vorba aci numai 
de exerciţiul corporal şi de îndemânarea manuala^ 
a elevului meu; gândeşte-te cum îi conduc eu. 
curiozitatea lui copilărească, cum îi desvolt simţurile,, 
spiritul inventiv şi prevederea; vezi ce minte am 
să-i formez. Orice va vedea, orice va face, va voi 
să cunoască tot; cercetând un instrument şi trecând 
la altul, va voi totdeauna să a.jungă la cel dinţăm;- 
nu va admite nimic prin simplă presupunere; nu 
va voi să înveţe nimic, dacă e nevoie de-o cuno
ştinţă anterioară pe ■ caiu n’a primit-o. Când va 
vedea un şurup, va voi să ştie cum s’a scos. oţelul: 
din mină. Dacă vede cum se unesc părţile unei 
lăzi, va voi să ştie cum s’a tăiat copacul. Dacă 
lucrează singur, va cugeta despre fiecare unealtă 
de care se foloseşte: dacă n’aş aveâ-o, cum aş face 
ca să-mi fac una la fel sau să lucrez făiă ea,?

114. O greşeală greu de înlăturat ,în ocupaţiile 
pentru cari învăţătorul îşi pune toată inima este 
aceasta:’el. presupune totdeauna că şi copilul are 
aeelaş gust ca el şi nu bagă de, seamă, când îl 
stăpâneşte oarecum plăcerea lucrului, că elevul se 
plictiseşte şi mi îndrăsneşte să arate. Copilul trebue 
să fie întreg ocupat de lucrul său; dai’ şi tu trebue 
să fii întreg ocupat de elevul fău, să-l observi, să-l 
pândeşti necontenit şi, fără să bage de seamă, să 
ştii dinainte ce sentimente va avea şi să opre.şti 
pe acek pe cari nu trebue să le aibă, să-l ocupi
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în aşa fel încât, nu numai să se ' simtă folositor 
pentru lucrul de care se ocupă, dar să-i placă a 
munci, înţelegând bine la ce e bum lucrul lui.

Tovărăşia meşteşugurilor stă în ajutorul pe 
care industriile şi-l dau în mod reciproc; comerţul 
stă în schimbul de obiecte ; comerţul băncilor stă 
în schimbul de efecte şi de hani. Toate aceste 
idei se ţin una de alta. Noţiunile elementare sunt 
cunoscute, căci temeliile le-am pus din prima vârstă 
eu ajutorul grădinarului Robert \ Ne rămâne acum 
să generalizăm aceste idei şi să găsim mai multe 
exemple pentru ca să înţeleagă ce este schimbul 
în sine: detalii din istoria naturală cari privesc 
producţiunile particulare ale fiecărei ţări, cari ■•privesc 
artele şi ştiinţele, cari privesc navigaţia, cari privesc 
greutăţile mai mari sau mai mici de transport depe 
clepăi'tai'df depe situaţie, depe apropierea mărilor şi 
a râurilor, etc.

116. Nu poate Gxistâ societate fără schimb; nu 
poate există schimb fără măsură comună; nu poate 
fi măsură fără egalitate. Deci orice societate are ca 
lege fundamentală o oarecare egalitate convenţională 
fie între oameni, fie între lucruri.

117. Egalitatea convenţională între oameni, foarte 
deosebită de egalitatea naturală, face să fie tre
buincios dreptul pozitiv 2, adică guvern şi legi. Cu
noştinţele politice ale unui copil trebue să fie 
lămurite şi mărginite: despre guvern să cunoască

\ Cartea II § 88.
Dreptul (legile) creat de om în opoziţie cu dreptul natural.
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numai ce se raportă la dreptul de proprietate, 
despre care are de măi înainte oarecare ideie.

118. Egalitatea convenţională între lucruri a dat. 
naştere moneteiyi căci -moneta este sumai un termen 
de comparaţie pentru valoarea, lucrurilor de diferite 
soiuri şi, în acest sens, moneta este adevărata le
gătură a societăţii. Orice lucru poate să fie mqnetă: 
altădată'erau vitele; scoicile sunt şi .azi la mai 
multe popoare; ferul a fost mOnetă în Sparta, pielea 
a fost în Suedia, aurul şi argintul sunt la noi

119. Metalele, fiind mai uşoare de. tranşportat, 
au fost în deobşte alese ea termene de comparaţie 
în toate schimburile. Aceste metale s’au transformat 
în monetă, pentru ca să nu fie nevoie la fiecare 
.schimb să se măsoare ori să se cântărească din 
nou, căci semnul pus pe monetă este o mărturisire 
că piesa cu acel semn arată în adevăr greutatea 
hotărîtă; iar,prinţul singur are drept să bată mo
netă, fiindcă singur are drept Să; ceară ca declaraţia, 
lui să fie primită de poporul întreg.

120. Rostul acestei născociri, explicat astfel, va 
fi înţeles şi-de cel mai prost. E greu să compari 
repede lucruri deosebite prin felul lor: de exemplu, 
postav cu grâu; dar bând ai găsit o măsură co
mună,. adică moneta, e lesne fabricantului şi plu-

1 Chiar primele ediţii ce, ş’au făcut după, moartea lui Rouăşcaii 
au notat ca aci autorul este în eroare. Se vede că pe timpul lui, 
chestia nu eră bine studiată. E adevărat că in vechime s’au între
buinţat ca monelă diferite obiecte: dar mai târziu numai metale 
preţioase s’au întrebuinţat pentru acest scop.
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gai’ului să compare cil acpastă măsură comună 
valoarea lucrurilor pe cari vor să le schimbe. Dacă 
o anumită cantitate de postav pretueşte o anumită 
sumă de bani şi dacă o cantitate de grâu preţueşte 
şi el aceeaş suma de bani, atunci fabricantul pri
mind grâul în locul postavului, face un schimb 
cuviincios. Astfel, prin monetă, bunurile de soiuri 
diferite, se‘ pot compara şi măsura împreună.

121. Să nu mergi mai departe şi să nu vorbeşti 
de efectele morale ale acestei instituţii. In orice 
chestie, să cade să arăţi întâiu bine întrebuinţarea, 
înainte de a arăta abuzurile. Dacă ţi-ai pune în 
gând să explici copiilqr cum senanele ş’ail luât-în 
locul lucrui'ilpEj Cuni:' din monetă s’au născut toate 
visurile deşerte ale lumii, cum ţările cu bogăţii de 
bani trebue'să'nibă sărăcie,de toate, ai socoti pe 
copii nu numai filozofi, dar oameni înţelepţi şi ai 
voi să-i‘faci a înţelege ceeace chiar puţini filozofi 
au priceput pe deplin.

12.2. Poţi să îndrepţi curiozitatea elevului asupra 
unui mare număr de obiecte interesante, fără să 
părăseşti raporturile reale şi materiale Cari sunt 
pe înţelesul lui şi fără să cauţi a introduce îrt 
mintea lui vreo idee pe care7'să n’o poată concepe. 
Meşteşugul învăţătorului este să nu stăruească cu 
observaţiile sale asupra lucrurilor liiici cari n’au 
nici o înseihnătate, ci- şă apropie necontenit pe 
elev de relaţiunile cele mari pe cari va trebui să 
le cunoască într’o zi pentru a-şi da seama de
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rânclueala societăţii civile. Trebue să ştii a potrivi 
conversaţiile prin cari îl faci să-şi treacă timpul, 
cu felul de a cugeta pe care i l-ai dat. Cutare 
chestie^ care nu va atinge nici pe departe băgarea 
de. seamă a altuia, va preocupă p*e Emil în vreme 
de şease luni.

123. Ne ducem să prânzim într’o casă bogată; 
găsim pregătirile unui adevărat banchet, lume multă, 
mulţi servitori, feluri multe, serviciu elegant'şi fin. 
Toată această întocmire de plăcere şi de sărbătoare 
are ceva îmbătător care te ameţeşte, când nu eşti 
obişnuit. Prevăd ce va simţi tânărul meu elev faţă 
de toate acestea. Prânzul se îndelungă, feluri vin 
după feluri, iar mesenii vorbesc între ei cu mare 
sgomot. Mă apropii! atunci de urechia lui şi-i spun 
«Prin câte mâini crezi că a trebuit să treacă tot 
ce vezi pe masă până să ajungă aici?». Cu aceste 
puţine cuvinte îi trezesc în minte nenumă.rate idei. 
Deodată i se risipeşte toată zăpăceala: se gândeşte, 
reflectează, socoteşte, îşi frământă mintea. Pe când 
filozofii, înveseliţi din pricina vecinelor lor, flecă- 
resc şi fac copilării, iată pe acest copil în colţul 
lui filozofând singur. Mă întreabă, nu vreau să-i 
răspunz, ci îl amân pentru altădată; îşi pierde 
răbdarea, uită să mănânce şi să bea şi de abia 
aşteaptă să plece dela masă ca să stea de vorbă 
în linişte. Ce prilej pentru a-şi aţâţa curiozitatea! 
Ce carte pentru învăţătura sa! Având judecata să
nătoasă, căci nimic n’a pUtut să o strice, ce i a



429

gândi el despre lux, când va vedeâ că din toate 
ţinuturile lumii s’au luat câte ceva, căci poate mi- 
lioajie de mâini ■ au muncit vreme îndelungată, că 
poate mii de oameni şi-au pierdut viaţa... şi pentru 
ce?... pentru ca să i se înfăţişeze cu atâta cere
monie- la ceasul, prânzului ceeace seara va asvârli... 
afară ?

124. Spionează cu grijă ce încheieri ascunse 
trage în sufletul- lui din toate observaţiile acestea. 
Dacă l-ai păzit mai răii decât presupun eu, poate 
că ar fi îndemnat să reflecteze cu totul în altfel : 
ar crede că cine ştie ce este de-capul lui, văzând 

■îătâtea, silinţe pşntru ca să-i-/pregătească masa. Dacă 
p)revezi că va raţiouâ'aşâ, poţi lesne să-l împiedici 
'■sau să ştergi număidec^t impresia ce ar putea s’o
aibă. ^ El ştie pâriă: acum să-şţ însuşească lucrurile 
numai în mod. material'şi nu poate să judece despre 
potrivireit saU'nepotrivirea lor cu dânsul decât prin 
raporturi sensibile. Va compara un prânz simplu şi 
ţărănesc, ^pe care l-a pregătit exerciţiul, şi pe care 
foamea, libertatea, bucuria l-au gătit foarte bine, 
cu'banchetul acesta atât de măreţ, atât de măsurat 
şi va ' vedea că toată pompa nu i-a dat nici un 
folos simţit, că stomacul lui a fost tot aşâ de 
mulţumit după masa ţăranului ea şi după a ban
cherului, că el . n’a câştigat nimic mai mult delă. 
aceasta decât dela cealaltă.

125. Să ne închipuim ce ar putea să-i zică gu- 
vernorul în . asemenea caz., «Adu-ţi aminte bine

23
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'despre aceste două prânzuri şi spune hotărât care 
ţi-a făcut mai multă plăcere, la care ai văzut mai 
multă bucurie? la care au mâncat.mesenii cu mai 
multă poftă, au băut niai veseli şi au râs în adevăr 
din toată inima? Care a ţinut, mai mult fără 
plictiseală şi fără a schimba feluri după feluri ? Şi 
gândeşte-te că pâinea cam neagră, care-ţi place aşa 
de mult, este făcută din grâul cules de acel ţăran, 
vinul negru şi ordinar, dar sănătos şi care ţi-a 
potolit setea, este din strugurii podgoriei lui; pânza 
de pe masă este din cânepa lui, trasă iarna de 
nevasta sa, de fetele lui şi de -ser\ntoare, astfel că 
nici o mână streină de familie n’a fost părtaşă la 
pregătirea mesei. Moara cea mai api'opiată şi târgul 
vecin sunt pentru el hotarele pământului. Intru 
cât te-ai bucurat mai mult. de lucrurile pe cari 
le-au trimis ţinuturile depărtate şi mâinile atâtor 
oameni pentru masa cealaltă? Dacă toate acestea 
nu te-au făcut să mănânci mai bine, ce ai câştigat 
din acest belşug? A fost la masf^ceva anume păntru 
tine? Dar dacă ai fi stăpânul casei, toate acestea, 
ar fi fost şi mai streine de tine, căci, grija de a 
înfăţişa îndestularea ta în ochii altora, te-ar fi făcut 
să nu te foloseşti de ele; tu ai fi avut munca şl 
ei plăcerea».

126. Acest discurs poate să fie foarte frumos, 
dar nu preţueşte nimic pentru Emil, căci nu-1 
pOate înţelege şi nu e obişnuit să-i spună altul 
reflecţiunile pe cari trebue să le facă. Vorbeşte-i
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■deci mai simplu după aceste douăi prânzuri, spu- 
pe-i într’o dimineaţă: «Unde-vom ţ)rânzî azi? La 
masa aceea acoperită mai toată, de argintării vşi de 
lucruri de preţ şi cu flori de hârtie pe cari ni le 
dă la sfârşit pe nişte oglinzi1, în mijlocul femeilor 
cu m'alaeofuri2 cari te iau drept păpuşă şi vor să 
spui ceeace nu ştii; sau în'satul depărtat de aici 
de două leghe 3, la oamenii aceia de treahă cari ne 
primesc eu multă bucurie şi ne dau smântână aşâ 
de bună?» Nu mă îndoesc de alegerea lui Emil, 
căci nu este nici flecar, nici mândru,, nu-i place 
să fie stânjenit în mişcările şale şi nu-i" plăo de 
loc mâncările fine^ ci, din contră, îi place să alerge 
pe câmp, îi plac poamele, bune, legumele ♦ bune, 
smântână bună şi oamenii buni 4. Mergând pe drum, 
refleeţiunea vine singură. Văd că mulţimea aceea

1 Inţelefţc, de sigur.,tăvi de argint cari reflectează obiectele ca 
oglinzile. ,

■ De !ji numele de malai-of este impropriu pentru timpul în care 
a scris Rousscau, totuş e vorba cam de acela.ş fel de obiecte: un 
fel de fuste umflate prin oase de balenă sau prin linii flexibile 
de metal.

:l Leghemăsură de lungime cam de 4400 de mbtri.
J Aci autorul pune nota următoare: «'Acest gust pentru cele 

ţărăneşti este un rezultat firesc al educaţiei sale. De altfel neavând 
înfăţişarea obrasnică, nefiind împopoţdnat cum le place femeilor, 
■este şi mai puţin sărbătorit decât alţi copii; prin urmare îi place 
mai puţin să steă în inqlocql lor şi nefiind. încă în'stare să le în
ţeleagă farmecul, se strică mai puţin de tovărăşia lor. M!ăm ferit 
să-l învăţ să le sărute mâna, să le spună cuvinte de laudă, nici 
•chiar să le dea consideraţia ce li se cuvine în deosebire de bărbaţi. 
Am stabilit să hu-i cer niciodată nimic a cărui raţiune să nu o 
poată înţelege şi nu e nici 0 raţiune pentru ca lin copil să se 
jJoartc deosebit ou cele două sexe».
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de oameni cari lucrează pentru prânzurile cele marş 
îşi pierd vrenţea de pomană sau nu se gândesc- 
nicidecum la plăcerile noastre.

127. Exemplele mele, bune poate pentru un 
subiect, vor fi rele pentru multe altele. Dacă le 
pătrunde cineva spiritul, va puteâ să le varieze la 
trebuinţă; alegerea se face studiind spiritul fiecărui 
copil, aşa cum, şe vede în diferitele prilejuri ce-i 
dau pentru a se arătâ. Nu va crede nimeni că în 
trei sau patru ani, cât ţine epoca aceasta, am putea 
să dăm celui mai inteligent copil o ideie despre 
toate artele şi despre toate ştiinţele, care să fie 
îndestulătoare pentru a le putea învăţă într’o zi 
singui'dar trecându-i în felul acesta pe dinaintea 
lui toate obiectele pe cari el trebue să le cunoască, 
îi desvoltăm gustul, talentul şi-i înlesnim să facă 
primii paşi spre obiectul la care îl îndeamnă ge
niul său şi noi vedem astfel drumul pe care trebue

' să i-1 deschidem pentru a-i ajută pornirea sa 
firească.

128. Un alt folos al acestei înşirări de cunoş
tinţe mărginite, dar sigure, este că-i arătăm ciun 
sunt legate între ele şi-l facem să le dea stima 
cuvenită, îl ferim de prejudecăţile pe cari le au cei 
mai mulţi oameni în privinţa destoiniciilor fireşti 
pe cari le-au cultivat faţă de cele pe cari le-au 
lăsat la o parte. Cel care-şi dă seama de rândueala 
întregului, vede locul fiecărei părţi; cel care vede 
bine o. parte şi o cunoaşte în cele mai mici amă-
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nunte poate fi un savant, celalt este un om cu, 
judecată şi vă aduceţi aminte că ne-am propus mi 
atât să dobândim ştiinţă, cât să ne formăm judecatar

129. Oricum, să fie, metoda mea nu atârnă de 
exemplele pe cari le dau. Ea ,se întemeiază pe puterea 
facultăţilor omului la diferite vârste şi pe alegerea 
îndeletnicirilor cari se potrivesc cu aceste facultăţi.. 
Cred că s’ar putea găsi lesne o altă metodă cu care- 
să se pară că merge mai 'bine ; dar dacă ea ar fi 
mai puţin potrivită cu specia, cu vârsta, cu sexul, 
nu cred că ar aveu_ ăcelaş succes.

130. începând această a doua perioadă a vieţii, 
ne-am folosit de prisosul forţelor noastre faţă .de- 
trebuinţe peptrtl^ 'ieşim afară din noi înşine1. 
Ne-am îndreptat spre cer; am măsurat pământul; 
am căutat legile naturii ;- cu un cuvânt am stră
bătut întreaga noastră -insulă; acum ne întoarcem 
la noi,, ne apropiem pe nesimţite de locuinţa noastră. 
Fericiţi că, intrând, n’a,m mai găsit pe duşmanul 
care ne' ameninţă şi care se găteşte să puie stăpânire 
pe ea 2.

131. 'Ce ne rămâne de făcut după ce am 
observat tot ce ne înconjoară? Să întoarcem spre 
folosul nostru tot ce putem stăpâni şi să profităm 
de curiozitate pentru bunul nostru traiu. Până acum 
ne-am adunat instrumente de toate felurile, fără 
să Ştim de care vom avea trebuinţă. Unele vor fi

1 Vezi § 1.
5 Vezi 8 33.
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■poate fără folos pentru noi, dar vor sern altora; 
iaiv în schimb, vom avea poate noi trebuinţă de 
ale lor. Vom câştiga din acest schimb, desigur; 
dar ca să-l putem face, va' trebui să cunoaştem 
nevoile noastre mutuale, fiecare să ştie ce găseşte la 
ceilalţi pentru trebuinţa lui şi ce poate să le dea 
el în schimb. Să presupunem zece oameni cari au 
fiecare zece feluri de trebuinţe. Va trebui ca fie
care, pentru nevoia lui, să se ocupe cu zece feluri 
de munci, dar, din cauza deosebirilor aptitudinilor, 
unul va reuşi măi bine într’unele, altul într’altele. 
Ar face toţi aceleaşi lucruri, dar unii poate vor fi 
buni pentru altele; astfel, toţi ar fi rău serviţi. Să 
ne adunăm cei zece oameni' la ’ loc .şi fiecare să 
lucreze pentru el şi pentru ceilalţi nouă felul de lucru 
care îi place mai mult.-Fiecare se va folosi de 
talentele celorlalţi, ca şi cum le-ar avea el toate. 
Fiecare se va perfecţiona în ocupaţia lui prin exer
ciţiu continuu şi toţi zece, având cu toţii tot ce le 
trebue, vor mai. aveâ şi prisos. Iată principiul apa
rent al tuturor instituţiunilor noastre. Nu e locul să 
examinez aci urmările lui; am făcut aceasta în altă 
scriere \ ^ '

132. Astfel fiind lucrurile, un om care ar voî 
să se considere ca fiinţă izolată şi fără -nici un 
fel de legătură, mulţumindu-se cu ce poate _ face 
singur, ar fi un adevărat nenorocit, i-ar fi chiar 
peste putinţă să trăească, pentruca ar găsi tot pă-

E vorba de scrierea despre origi'nea inegalităţii.
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mântui acoperit de «al meu» şi «al tău» şi, avâncT 
numai trupul «al sau», din .ce şi-ar agonisi traiul? 
Dacă o parte din oameni ies din starea naturală, 
silesc pe semenii lor să iăsă şi ei; nimeni nu poate 
rămânea în această stare fără voinţa celorlalţi şi 
ar ieşi, în realitate, din starea naturală cel care ar 
rămânea fără plitinţă de a trăi, căci prima lege pe- 
care natura o pune omului este datoria de a se 
conserva.

133. Astfel se, formează, încet-nncet, în spiritul 
copilului ideile despre legăturile sociale, chiar înainte 
de a fi în adevăr membru, activ al societăţii. Emil 
vede că, pentru a aveâ/lucrurile de cari se serveşte- 
şl, trebue să aibă şi de acelea de cari se servesc 
alţii, pentru ca să obţină, în schimb, lucrurile cari 
îi sunt trebuincioase şi cari se află ■'în stăpânirea 
celorlalţi. .J’ot lesne să-l fac să simtă nevoia schim
bului şi să ştie profita.

134. «Excelenţă trebue să trăesc», zicea un biet 
autor satiric unui ministru care îl ţineâ de tău 
pentru urâta lui meserie. «Nu văd necesitatea», îi 
răspunse cu răceală înaltul funeţiopar1. Acest răspuns, 
foarte bun din partea unui ministru, ar fi fost 
sălbatec şi fals în gura altcuiva. Toţi oamenii 
trebue să trăească.. Acest argument, pe care-1 spriji-

1 Sallwiirk zice că satiricul ar puteă să -fi fost scriitorul francez 
abatele Desfontaine; iar funcţionarul, contele d^Argenson care eră 
însărcinat atunci cu cenSura statului (1740). Aminteşte însă că s’ar 
puteă ca totul să fie o reminiscenţă din Tertulian (De Idololatria 
cap. 14). \
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•neşte cineva mai mult sau mai: puţin după cum 
are mai multă sau mai puţină iubire de oameni, 
mi se pare de neînlăturat, când cineva,. îl dă despre 
sine. Dintre toate lucrurile-urâte pe caii ni le poate 
înfăţişa natura, cel mai urât este moartea; deci ea 
-permite orice aceluia care n’are un alt mijloc pentru 
a trăi. Principiile pe baza, cărora omul virtuos îşi 
dispreţueşte vîeaţa şi o jertfeşte pentru datorie sunt 
foarte depărtate de această simplicitate pritnitivă. 
Ferice de popoarele la cari poţi fi bun fără sforţări 
şi drept fără virtute! Dacă este - undeva în lume 
vre-o ţâră ticăloasă în care omul trăeşte numai fă- 
pând rău şi unde cetăţenii sunt şarlatani de nevoie, 
acolo nu trebue -să spânzuri pe răufăcător, ci pe 
acela care-1 sileşte să ajungă astfel.

135. Îndată ce Emil va şti ce este vieaţa, prima 
mea grijă va fi să-l învăţ cum să şi-o păstreze. 
Până acum n’ain deosebit stările sociale, rangurile 
averile şi nu le voiu deosebi nici de . acum înainte, 
pentrucă omul este acelaş în toate stările, bogfjtul 
n’are stomacul niai mare decât săracul şi nici nu 
inistue mai bine decât el, stăpânul n’are braţele 
mai lungi nici mai ^ puternice decât ale sclavului, 
cel mare nu este mai mare decât un om din popor, 
în fine trebuinţele fireşti sunt peste tot aceleaşi şi 
deci mijloacele de a le dobândi trebue să, fie peste 
tot deopotrivă.. Potriviţi educaţia omului cu omul, 
iar nu cu ceeace nu e omenesc. Nu vedeţi că, dacă 
vă munciţi şi-l pregătiţi numai pentru o stare, îl
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faceţi nefolositor pentru oricare alta? Şi, dacă 
soarta vrea, atunci l-aţi făcut cu adevărat neno
rocit ! 1 Ce. poţite fi mni dr răn di^ffit-ni 
scăpătat, care îşi păstrează. în sârăcie. preindecătiJe 
obârşiei sale?Ţ: Ce poate să fie mai umilit decât 
un bogat calicit, care, aducându-şi aminte de dis
preţul ce se arată celor nevoiaşi, simte că, a ajuns 
cel din urmă dintre oameni? Unul trăeşte că un 
hoţ iscusit, pe socoteala unuia şi altuia; celălalt 
este sluga târîtoare care are mereu cuvântul frumos: 
«trebue să trăesc».

13G, Vă încredeţi în rândueala actuală a socie
tăţii şi niî vă 'gâiidiţi (că ea , este supusă la revo- 
luţiuni ce nu ge pot , înlătura şi -că nu puteţi nici 
prevedea, nici preveni pc aceea care va atinge pe 
copiii voştri. Cel mare ajunge mic, cel bogat ajunge 
săracj regele ajunge supus. Ce! sunt aşa de rare 
loviturile soartei încât să crezi cavei scăpa de ele?' 
Ne apropiem de o stare critică din veacul revolu-- 
ţiunilor 3. Cinezi poate spune ce vei ajunge atunci?

1 Vezi Curtea I § 29.
a Unul din editorii cărţii de faţă piteaza, în legătură cu aceste 

aprecieri, un fapt caracteristic. In timpul marei revoluţii franceze, 
mulţi nobili, fugiţi din Franţa, trăiau la Hamburg şi trăiau toţi 
muncind şi, natural, îşi câştigă mai bine traiul cel care avea vreun 
talent sau i vreo cunoştinţă specială. Eră între ei şi un baron, care 
nu învăţase nimic şi neştiind altceva s’a decis să se facă îngrijitor 
de bolnavi, puneă insă condiţie ca toţi să-i zică: «Domnule Baron !» 
Această originalitate mai ales într’un oraş aşa de democratic ca 
Republica liberă a Hamburgului, l-a făcut cunoscut şi toată lumea 
îl chemă şi-i plăteă preţuri din ce in ce mai ridicate.

‘ Aci pune autorul nota următoare: «Cred că monarhiile cele 
mari nu mai pot să trăească mult timp. Toate au fost strălucitoare 
şi statul care este strălucitor merge spre cădere. Pentru această
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Tot ce clădeşte omul, poate să fie dărâmat de om; 
statornice sunt numai cele. . statornicite de natură 
şi natura nu face nici prinţi, nici bogaţi, nici nobili. 
Ce va face dar, în înjosire, trufăşul pe care l-ai 
crescut numai în vederea măririi? Ce va face, în 
sărăcie, bogătaşul care ştie Să trăească numai prin 
aur? Ce vâ face, lipsit de toate, prostul îngâmfat, 
care nu ştie să se folosească de el însuşi şi nu 
poate trăi decât prin ceeace este străin de el? 
Ferice de cel ce ştie să părăsească singur o 
situaţie care-1 părăseşte şi să rămâie om cu toată 
împotrivirea soartei! Să lalide cine pofteşte pe acel 
rege învins care se îngroapă ca .un nebun sub 
ruinele tronului; eu îl dispreţuesc, căci văd că trăeşte 
numai prin coroană şi că nu e nimic dacă ‘nu e' 
rege. Cel care pierde coroana şi se lipseşte de ea, 
e mai presus .de coroană. Din rangul de rege care-1 
poate îndeplini şi un laş şi un rău şi un nebun, 
el se ridică la starea de om, pe care puţini oameni 
ştiu s’o păstreze cu adevărat. Atunci învinge 
soarta, o priveşte cu dispreţ, hu datoreşte nimănui 
nimic şi când poate să arate că el însuşi nu este 
o nimică, atunci este ceva. Da, îmi place de o 
sută de ori mai bine regele Siracuzei care se face

părere am motive iiiai speciale decât această maximă, dar nu c 
potrivit să le spun şi fiecare le vede prea bine». Ediţia, din 18.15 
(Paris Fnnie) alătură aci pasagiul următor din Montaigne («încer
cări». Cartea IIl-a cap. 9): «Azi încotro ne’ntoarcem ochii, vedem 
că totul se zgudue împrejurul nostru; în toate statele mari fie i(i 
cele creştine fie în celelalte pe cari le cunoaştem veţi vedea că ]e 
ameninţă prefacerea .şi ruina».
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dăscălaş la Corint şi Eegele Macedoniei care se- 
face scriitoraş la Roma; îmi plac mai bine aceştia- 
decât nenorocitul T^rquiniu, care nu ştie ce să 
facă pierzându-şi domnia, —'decât moştenitorul unui 
stăpân peste trei regate, care ajunge jucăria oricui 
poate să-şi râză de nenorocirea lui, care rătăceşte- 
pe ia curţile domnitorilor, cerând pretutindeni ajutor 
şi primind numai ocară, pentrucă ştie numai o- 
singură meserie care numai stă în puterea lui,1.

187. Omul şi cetăţeanul, ori în ■•'Ce stare ar fi 
nu are alt bun de dat societăţii' decât pe sine 
însuşi, căci celelalte bunuri sunt în societate fără 
voia lui. Când un ora e bogat, sau nu se. bucură 
de bogăţia lui sau se bucură şi publicul. In. primul 
caz,, ..fufă dela ceilalţi ceeâce nu-i foloseşte nici lui 
în al doilea nu le dă nimic. Astfel datoria către- 
societate-^ îi rămâne întreagă, întrucât plăteşte- 
numai din averea sa. — Dar, vei zice,, ţatăl meu a

1 Exemplele citate în acest pasagiu nu sunt Ia fel în toate edi- 
liunile. Neavâtid a face compai-atii de texte, m’am mulţumit cu 
redacţia din ed. Furne (Paris ISilo) de pe care am tradus paaaginl.. 
Vom explică deci pe cele, din textul nostru. Nu am aflat numele 
regelui Siracuzei despre care se vorbeşte. KegeU Macedoniei este- 
în realitate fiul unui rege, al lui Perseu, ultimul rege al Macedo
niei care a fost învins de Paul Emiliu şi ucis apoi în închisoare. 
Aşă ne spune Plutarch în «Viaţa lui Paul Emiliu«, (§ 59). — Nu 
ştiu asemenea cine este acest Tarquiniu.—«Moştenitorul unui 
stăpân'-peste trei regate^ este principele Carol Eduard, nepot al luf 
lacob II, regele Angliei, detronat în 1688. El a trăit mult timp- 
îii Franţa, dar a fost gonit de aci. Pe vremea când scriă Rousseau 
ajunsese intr’o stare mizerabilă, fiind prăpădit de beţie. Notiţele- 
acestea se găsesc în unele ediţiuni ale scrierii- lui. «Emil».
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servit societatea, câştigând averea». — Fie! A plătit 
datoria lui, nn pe a ta. Eşti dator ittai mult faţă 
de ceilalţi decât dacă te-ăi fi născut fără avere, 
pentruca te-a părtinit soarta. Nu e drept ca munca 
unui om pentru societate să descarce pe altul de 
datoria lui; căci fiecare fiind întreg al societăţii 
plăteşte miraai pentru sine şi nici un părinte nu 
poate să transmită copilului dreptul de a fi nefo
lositor pentru semenii săi. Şi, după ce zici tu, 
tocmai acest lucru face tatăl când transmite fiului 
său averile sale 'cari supt numai proba şi preţul 
muncii. Cel care mănâncă, în nelucrare, ceeace n’a 
câştigat singur, face o lioţie. Un rentier pe care 
statul îl plăteşte ca să nu facă nimic este, pentru 
mine, la fel cu tâlhand care fură la drumul mare. 
Afară din societate, omul cai’e ar trăi singur, n’ar 
fi dator nimănui cu nimic şi ar putea să traească 
cum pofteşte; în societate însă, unde ţrăeşte în mod 
fatal pe spinarea celorlalţi, trebue să mimcească 
pentru a-şi plăti întreţinerea. La aceasta nu există 
excepţie. A munci este deci o datorie fără care nu 
poate exista omul social. Bogat sau sărac, puternic 
sau slab, oi'icare cetăţean care stă degeaba este 
un pungaş b

138. Dintre toate îndeletnicirile cari pot să asi
gure traiul omului, aceea care îl apropie mai mult 
de. starea naturală este lucrul manual; din toate 
stările, cea mai neatârnată faţă de soartă şi faţă

1 Vezi Cartea II § 105. 4
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'de oameni este a meşteşugarului. Meşteşugarul atârnă 
numai de munca sa; e liber pe cât e de sclav plu
garul, căci ăceăta se ţine de câmpul său, a cărui 
recoltă este expusă bunului plac al altuia. Duşma
nul ţării, prinţul, un vecin puternic, un proces îi 
poate lua câmpul; prin acest câmp el poate să su
fere felurite neajunsuri, pe . când meşteşugarul, în-r 

■dată ce ar vrea cineva să-l persecute, se găteşte 
lesne de ducă, îşi ia braţele şi se duce. Cu toate 
acestea, agricultura este cea dintâiu meserie a omului; 
e cea mai cinstită, cea mai folositoare, deci cea mai 
nobilă. Eu nu-i spun lui Emil-: «învaţă agricultura», 
căci o ştie. E obişnuit cu toate lucrările câmpului, 
căci a început cu ele, şi la ele se întoarce” necon
tenit. Ti zic deci: «Cultivă moştenirea dela părinţi. 
Dar dacă o pierzi sau dacă n’ai, ce faci? învaţă 
deci un meşteşug».

139. Să înveţe fiul meu un meşteşug? Fiul meu 
meşteşugar! Dar cum poţi să te gândeşti la aşa 
ceva ? — Da, doamnă, mă gândesc mai bine decât 
d-ta! D-ta vrei să-l sileşti să nu poată fi nici
odată altceva decât un lord, un marchiz, un piinţ, 
şi poate într’o zi mai puţin decât nimic. Eu vreau 
să-i dau un rang pe care să nu-1 poată pierde nici
odată, un rang care să-i facă cinste în orice timp, 
vreau să-l ridic la starea de om şi, orice ai zice, va 
aveâ mai puţini egali cu el în acest titlu decât în 
acelea pe cari le va primi dela d-ta.

140. Altă ideie se naşte din înţelesul unui cu- •
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vânt separat şi. alta din înţelesul unei întregi gân
diri. Nu ţiu atât să înveţi o meserie ca să ştii O' 
meserie, ci ca să învingi prejudecăţile cari dispre- 
ţuesc meseriile. Zici că nu vei fi silit niciodată să 
munceşti pentru a trăi. Atât mai rău, atât liiai rău 
pentru tine! Dar n’are â face; nu lucrezi pentru 
pâine, lucrezi pentru glorie. Coboară-te la starea 
meşteşugarului pentru a te înălţa de-asupra ‘ stării 
tale. Ca să supui soarta şi lucrurile, fă-te întâiu 
neatârnat. Ca să domneşti prin opinia pnblrculiii,. 
începe prin a domni peste această Opinie.

141. Adn-ţi aminte că nu-ţi cer un talent, ci un 
meşteşug, un simplu meşteşug, în care lucrezi inai 
mult cu mâinile decât cu mintea, /care nu te duce

I

la avere, dar te face să te poţi lipsi de ea. Am 
văzut la unele- familii, destul de înstărite ca să nu 
se poată teme de lipsă, că părinţii sunt aşa de 
prevăzători încât, pe lângă instrucţiunea pe care o 
dau copiilor, le’ dau şi. cunoştinţe de acelea cari, la 
vreo întâmplare, să le dea putinţa de a trăi. Aceşti 
părinţi prevăzători cred că au făcut mare liicru, dar 
nu fac nimic, pentrucă mijloacele pe cari cred ei 
că le pun la - îndemâna copiilor se ţin tocmai de 
soartă, pe când ei voesc să-i puie mai presus de 
ea. Oricât de frumoase talente ar avea vreunul, dacă 
nu se găseşte îh împrejurări prielnice, nu se poate 
folosi şi va pieri ' din lipsă ca şi cum n’ar aveâ.

142. V Dacă este vorba de prefăcătorie şi de unei-
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tiri, atunci mai bine să întrebuinţeze aceste mijloace 
ca să se1 menţină în starea cea bună în loc de a 

• căuta să câştige pentru ca să se ridice din mizerie 
iar unde a fost. Dacă cultivi artele al căror succes 
se ţine tocmai de reputaţia artistului, dacă te 
pregăteşti pentru ocupaţiuni cari se dobândesc numai 
prin favoare, ce folos vei avea când, dezgustat de 
lume, vei dispreţul anume aceste mijloace fără cari 
nil poţi izbuti? Ai învăţat politica şi afacerile prin
cipiilor: foarte bine; dar ce vei face cu învăţătura 
ta, dacă nu poţi să te apropii de miniştri, , de 
femeile dela curte, de înalţii funcţionari; dacă n’ai 
meşteşugpl să placi şi daca ei nu găsesc în tine 
pe şiretul care le trebue? Eşti arhitect sau pictor: 
bine; dar trebue să-ţi faci cunoscut talentul. Crezi 
că poţi numaidecât să-ţi pui lucrarea la expoziţie? 
Nu merge i^şâ! trebue şă fii Ain Academie1; trebue 
chiar să ai sprijin ca să poţi dobândi loc într’un 
colţişor ascuns. -Deci, lasă linia şi pensula, sue-te 
într’o trăsură şi aleargă din uşă în uşă, căci aşâ 
se dobândeşte celebritatea. Trebue însă să ştii că 
toaţe aceste uşi strălucite au păzitori sau portari 
cari înţeleg numai prin semne şi cari au urechile 
în palmă. Vrei să-ţi arăţi învăţătura şi să te faci 
profesor de geografie sau de matematjcă, sau de 
limbi, sau de muzică, sau de desemn. Pentru aceasta

1 Adică să facă paite din gruparea de artişti din cari se aleg 
■comisiile cari decid de admiterea lucrărilor în expoziţie..
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îţi trebue şcolari şi prin urmare protectori ^ Vezi 
că se cere şă fii mai mult înşelător decât .priceput şi 
că, dacă nu cunoşti decât meseria ta, vei fi tot
deauna uh ignorant.

. 143. Iată deci că toate aceste mijloace strălucite 
sunt puţin trainice şi ai nevoie de multe altele pentru 
ca să te foloseşti de ele. Şi' apbi ce te vei face în 
această tristă cădere? Nenorocirile, fără să te înveţe,, 
te înjosesc; eşti mai mult ca oricând jucăria opiniei 
publice; cum te vei ridica deci de-asupra prejude
căţilor cari ţin în mână soarta ta? Cum vei dispreţui 
josnicia şi viţiile, de cari ai nevoie, ca să trăeşti? 
înainte erai supus numai bogăţiilor,, acum eşti supus 
bogaţilor; n’ai făcut altceva decât să-ţi faci robia 
mai grea şi să te încai’ci cu mizeria. Ai ajuns sărac 
fâi’ă să fii liber: aceasta este cea mai de jos treaptă 
la care poate să ajungă un om.

144. Dacă însă, ca să-ţi câştigi yieaţa, în loc 
de a alergă la asemenea cunoştinţe înalte destinate 
a hrăni spiritul, iar nu corpul, ai cere ajutor la 
nevoie dela munca mâinilor tale, toate greutăţile 
ar dispărea, prefăcătoriile n’ar mai avea nici un 
folos. Ai putea în orice mqment să te slujeşti de 
mijloacele pe cari le-ai la îndemână. Curăţia su
fletului -şi cinstea nu mai sunt piedici în vicaţă. 
Nu mai ai nevoie să fii mişel şi mincinos faţă (le- 
cei mari, mlădios şi trădător faţă de pungaşi, to-

1 E vorba aci de executarea profesiunii în familie/ nu in ijconlă 
puţilică. Aşa era starea de lucruri pe vremea când. scriîi Kbiisscau.-
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Tarăş necinstit al celor răi> nu vei tră/î, din îm
prumuturi sau din hoţie, ceeace este cam acelaş 
Iticru, când n’ai nimic. Nu-ţi pasă de opinia celor
lalţi, n’ai nevoie să ciu'teneşti pe nimeni, nici să 
linguşeşti pe proşti, nici să îndupleci pe uşieri, 
nici să mitueşti sau — ce e mai rău — să lăuzi 
pe vreo femeie desfrânată. Nu-ţi pasă, atunci, dacă 
necinstiţii conduc afacerile cele mari; ei nu te vor 
împiedica pe tine, în vieaţa ta obscură, să fii om 
cinstit şi să ai ce mâncâ. Intri în cel dintâiu 
atelier unde se lucrează meseria pe care ai învă
ţat-o: «Meştere, dă-mi de,, lucru. — Tovarăşe, şezi 
colea şi lucrează». înainte’ -de ceasul prânzului 
ţi-ai şi câştigat -.pâinea. Dacă eşti muncitor şi 
cumpătat, în mai puţin de opt zile vej fi câştigat 
cu -ce să trăeşti alte Opt zile şi vei fi trăit liber, 
sănătos, cinstit, muncitor, drept' Nu însemnează 
că ţî-ai pierdut timpul, câştigând în felul aeesta.

145. Vreau neapărat'să înveţe pe Emil o me
serie. Vei zice: «Cel puţin, o meserie onorabilă». 
Ce va să zică aceasta ? Nu este onorabilă orice 
'Uieserie care, foloseşte publicului ? ‘Nu vreau să 
fie nici cusător de broderii, nici . pOleitor, nici 
smălţuitor, ca nobilul lui Locke \ nu vreau 
să fie nici muzicant, nici actor, nici autor de

1 Saliwiirk aminteşte că l.ooke (Cugetări) vorbeşte despre chestia 
aceasta. El zice în § 203 că un nobil, trebue să inveţe o tyteserie şi 
în § 209 propune pentru un nobil care stă la ţară să înveţe gră- 
dinăria şL lucrul Umnidui, dulgheria, tâmplăria sau strungăria.

29
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cărţi1. Dintre profesiunile, de acest fel, poate să 
aleagă pe care o pofti, eu nu mă amestec, întru, 
nimic. Vreau mai bine să; fie cismar decât pdet; 
mai biile să lucreze la caldarâm decât să zugră
vească flori pe vase de preţ. «Dar, veţi zice, doro
banţii de la ministere, spionii,, călăii, sunt şi ei 
folositori». Stă în mâna guvernului să-i facă să nu 
mai fie. Dar să-i lăsăm pe aceştia, Mărturisesc • că 
n’ain zis bine. Nu e destul să-şi aleagă cineva o 
meserie trebuincioasă; se cere ca ea să nu impuie 
celor ce o îndeplinesc însuşiri sufleteşti urâte şi 
nepotrivite cu menirea opului. Deci să ne întoarcem 
lă vorba dîntâiu: să ne alegem o meserie onorabilă, 
dar- să nu uităm că nu este nimic onorabil fără a 
fi folositor 2.

146. Un autor vestit din secolul nostru3, ale cărui 
cărţi sunt pline de proiecte mari şi de scopuri miei, 
făcuse jurământ, ca toţi preoţii catolici,-să nu se 
căsătorească^ dar fiindcă se temeâ mai mult decât 
'alţii de adulterin, se zice că s’a decis să aibă tot
deauna servitoare frumoase cu cari să repare cât 
mal bine insulta pe care o adusese speciei sale 
prin necugetatul său jurământ.-Socotiâ Că'e o datorie

1 Ăcl pune autoTu}, nota următoare: «îmi vei zice: — Dar eşti 
ţi tu! — Sunt, spre nenorocirea mea, o marturise'sc; şi greşelile 
mele, pe cari cred că le-am plătit îndeajuns, nu pot să lndemiie 
pe alţii să greşească şi ei. Eu nu scriu ca să-mi scuzez greşelile, 
ci numai ca să împedic pe cetitori de a mă imită».

’ Vezi mai înainte '§ 137.
3 Abatele de St. Pierre. Vezi asupră-i nota dela § 155 Cartea I.
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a cetăţeanului să dea patriei alţi cetăţeni şi, din 
tributul pe care-1 plătiâ astfel, înmulţiâ clasa me
seriaşilor. îndată ce copiii aceştia se făceau mă
rişori, îi punea să înveţe, o meserie după gustul 
lor, înlăturând numai profesiunile de trândăvie, pe 
cele'cari se ocupă cu lucruri de nimic şi pe cele 
supuse modei, cum erâ cea de peruchier \ . care nu 
e cu adevărat trebuincioasă şi care poate ajunge 
dintr’un moment într’altul nefolositoare, câtă vreme 
natura va binevoi să no dea păr pe cap.

147. Acesta este spititul'‘|eare trebue să ne con^ 
ducă; lă alegerea- uneiyine^pii^^jpBntrU: Emil ; dar nii

V-TT
noi vom ia;CB:':;'^legi! ‘̂>, ei el însuşi, căci învăţăturile'

cari';le;Ta pfimipl-au deprins 'să disjlreţuiasBă în 
mod firesc lucrurile nefolositoare şi niciodată nu-şi
va pierde timpul cu lucruri fără valoare, iar va
loarea/lucrurilor o judecă depe folosul lor real. 
El îşi va alege o meserie care ar fi putut să ser
vească lui Robinson în insula lui.

148. Arătând copilului' producţiunile naturii şi 
ale altei, aţâţându-i curiozitatea şi'urrtiâhdu^l unde 
îl atrage, ea, ai înlesnirea de a-i cerceta gusturile 
pornirile, aplecările fireşti, şi de a prinde minutul 
când se iveşte prima scânteie a talentului său, dacă 
are în adevăr vreunul hbtărît. Este însă o gre
şeală răspândită şi de oare trebue să te feţeşti': se

1 Po vremea rând trăiîi şi scria Roussean nobilii obişnuiau -să 
poarte 6 perucă -pe deasupra părului. Prevederea lui s'a realizat 
căci pe.ste putină vreme moda aceasta a dispărut.
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atribne pornirii adevărate ceeace este numai efectul 
întâmplării şi se consideră că -este o adevărată 
chemare pentru cutare sau cutare artă spiritul de 
imitaţie ce se întâlneşte şi la om şi la maimuţă 
şi care îl îndeamnă să imite câte vede că ee fac, 
fără a-şi da seama dacă sunt bune la ceva. Lumea 
e plină demeşteşugari şi mai ales de artişti, cari 
n’au nici un talent natural pentru arta cu care se 
îndeletnicesc, căci au fost îndemnaţi din copilărie, 
fie că nişte con'sideraţiuni străine i-au împins la 
aceasta, fie că i-a îuşelat' -O; dorinţă aparentă care 
ar fi putut sâ-i îndetnne tot aşâ de bine spre ori
care altă artă, dacă ar fi văzut-o pusă în lucrare. 
Unul aude bătând'toba şi vrea să fie general;, altul 
vede zidindu-s'e o casă şi zice Că se face arhitect. 
Fiecare este atras de meseria^ pe care o vede de 
aproape, dacă o crede respectabilă.

149. Am cunoscut uri servitor, care, văzând pe 
stăpânul său că pictează şi desemnează, şi-a pus 
în cap să se facă pictor şi desemnator. îndată ce s’a 
hotărît, a luat creionul şi nu l’a părăsit decât pentru 
pensulă şi pe aceasta ave'â s’o păstreze toată vieaţa. 
Fără lecţii, fără regule, a început şă desemneze tot 
ce-i ieşeâ înainte. A dus-o aşa trei ani întregi, 
ţintuit de mâzgăliturile sale şi nimic afară de slujba 
sa nu-1 întrerupeâ dela lucru ; niciodată nu se des- 
^uragiâ de puţinul progres pe care-1 făceâ din pricina 
slabelor lui înclinări artistice. L-ara văzut în timp 
de şcase luni de vară, pe o chldură nesuferită.
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într’o săi iţă care da ia soare şi în care te înabţişiai 
idacă treceai,- l-am văzut stând-lipit toată ziua pe 
•scaun cu un glob dinainte şi desemnând şi iar-de
semnând, începând şi iar începând, fără încetare, cu 
o încăpăţânare neînvinsă, până când - a putut să 
arate relieful globului destul ; de bine ca să fie 
mulţumit. In fine, ajutat de stăpânul său şi con
dus de un artist, a ajuns să-şi lepede livreaua' şi 
să trăească din pensulă. Până la un'punct oarecare, 

'stăruinţa poate să ţie locul talentului; el a ajuns la 
acest punct şi nu va departe. Stator
nicia şi râvna sunt vrednice
de: laudă.Li‘^ĂfeTO|m^bâ>'<‘-8Htoa1? pfentrli sâraruinta 

y'sâ: - bim^e-sale moravun;
dar .'i^grav de uşi1. Cine
nu s’ar fi .înşelât,'ăe. ardoarea lui şi nu l-ar fi luat 
drept Un fcdent adevărat ? Nu e tot una să-ţi placă 
o muncă şi să fii făcut pentru ea. Trebuesc ob
servări mult ‘mai pătrunzătoare decât îşi închipue 
cineva pentru a te convinge de adevăratul talent 
şi de adevăratul gust al unui copil, căci copilul îşi 
arată mai mult dorinţele decât dispoziţiile şi ne 
luăm totdeauna după cele dintâiu, pentrucă nu 
ştim să studiem pe celelalte. Aş dofî ca un om 
priceput să ne dea un tractat al artei de a ob-

1 TermeniJ ^ntrebninţat ac) e impropriu, dar n’am găsit altul 
mai precis. ,Xu e vorba de cei care vopseşte uşa, c-i de podoaba 
(de o'oicciu pictată) cate se obLşnuiâ a se aşeza deasupra pervazului 
unei uşi.
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serva pe copii. Ar fi lucru foarte de preţ să cu
noaştem .această artă; părinţii şi' învăţătorii n’au 
încă elementele ei.

150., Poate însă’ că dăm acî prea mare impor
tanţă alegerii unei meserii. Fiindcă e vorba numai 
de o muncă manuală, această alegere n’are o im
portanţă deosebită pentru Emil, c^ei ucenicia lui e 
făcută mai mult de jumătate prin exerciţiile cu 
cari l-am ocupăP^până acum. Ce vreţi să facă? E 
pregătit pentru orice: ştie să umble cu sapa şi cu 
casmaua, ştie să se slujească de strung, de ciocan, de 
rindea, de pilă; , e deprine -cu nnnltple tntnrm- rtip- 
seriilor. ,E vorba miraţii sa .-jC obişnuească a între
buinţa vreuna din aceste unelte pentru a lucră re
pede şi uşor ca şi adevăraţii lucrători în acea me
serie. Trt aceasta el îi întrece pas toţi, pentrucă 
trupul lui este ager, membrele mlădioase şi poate fără 
greutate să ia orice atitudine şi să repete fără sfor
ţare tot felul de mişcări. Pe lângă acestea, simţu
rile le are întregi şi bine deprinse; toată mecanica 
artelor manuale îi este cunoscută. Ii lipseşte huinai 
obişnuinţa ca să poată' lucră ca un meşter, iar obiş
nuinţa se câştigă numai cu vremea, Cărui meşteşug 
deci — pe care va trebui să-l alegem — va da destul 
timp pentru a ajunge desăvârşit? Numai de aceasta 
este vorbă.

151. Daţi bărbatului o meserie potrivită pentru 
sexul său, iar tânărului o meserie potrivită cu vârsta 
sa. Nu-i place şi nu i se potriveşte nici o pi'ofe-
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siune sedentară şi casnică. Niciodată un tânăr n’a 
dorit singur sa fie croitor. Trebue multă iscusinţă 
ca să îndemni spre această meserie femeească sexul 
pentru care nu e făcută1. Nu poate aceeaş mână 
să ţie şi acul şi sabia. Dacă aş fi rege, aş da voie 
numai femeilor şi schilozilor siliţi a sta la un loc, 
să se ocupe de croitorie şi de. lucrările cu acul. 
Admiţând că eunucii2 suht trebui ncioşi, găsesc că 
Orientalii sunt nebuni că-i pregătesc ei. De ce nu 
se mulţumesc cu acei pe cari i-a făcut natura aşa, 
cu acei cărora natura Icr^,? ^mutilat sufletul,: fă- 
câncki-i laşi ? Cred că ar ţ^yeâ/:deajuns şi le-ar mai 
rămâneâ.; Oniul :;slab,»plăpâft^,''îi,icOş,; e osândit, de 
natură sedenţliră, să ; trăiască cu ' fe-T
ineile şi ^n^'felul, Atât > mai hine dacă există

vre-o meserie caţe le 6ste potrivită. Dacă însă e 
nevoie'^ npinaidocât de adevăraţi eunuci, atunci să 
puie în starea aceasta pe bărbaţii cari îşr desono- 
rează sexul, îmbrăţişând meserii nepotrivite. Gustul 
lor arată Că e o greşeală a naturii; îndreptaţi gre- 
şala într’un fel sau altul şi veţi face bine. v 

152. Opresc pe elevul meu dela meserii nesănă
toase, dar nu dela cele grele nici dela cele 'primej
dioase. Acestea întăresc deodată puterea şi curagiul; 
sunt potrivite pentru bărbaţi, femeile nu le cer.

1 Autorul pune aci nota următoare: «La cei veclii nu existau 
croitori; hainele bărbaţilor le lucrau femeUe în casă».

1 De regulă în ţările orientale, unde înfloreşte'poligamia, hare
murile au fost păzite de eunuci.
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Cam nu le e ruşine Ijărbaţilor, să ia clin acelea pe* 
cari le practică femeile ?

Luctantur paucae, comedunt coliphia paucae.
Vos lanam trahitis, calathisque peracta refertis
Vellera..},
153. In Italia nu se văd femei pi'in prăvălii.

Nu se poate, închipui ceva mal trist decât vederea 
stradelor de acolo pentru cei obişnuiţi cu stradele 
din Franţa şi din Anglia. Când vedeam pe vânză
torii din prăvăliile de modă hă vând femeilor pan
glici, funde, reziluri, /şifeturb mi se părea că aceste 
podoabe delicate sunt: ridicole în nişte mâini gro
solane făcute să tragă la foaie şi să bată cu . cio
canul. Ziceam că în ţara aceasta, femeile, ca să-şi 
răsbiine, ar trebui să deschidăv ateliere de fabricat 
săbii. Drept este ca fiecare să fabrice şi să vândă 
armele sexului său. Ca să le cunoşti cată să 'le în
trebuinţezi. '

154. Tinere, pune mână ^bărbătească la munca 
ta. învaţă să mânueşti barda şi ferăstrăul, să cio
pleşti! lenane, să te urci pe căpriorii unei case ca 
să-i pui acoperişul, să întăreşti vârful cu bârne şi 
cil grinzi.; şi. apoi strigă pe soră-ta să vie să-ţi

■f, ‘ r '

ajute la lucru, cum te chema ea adineauri să lu
crezi la cusătura ei.

1 Sunt versuri din satiricul latin Juvenal (Satire, 11,^3). Pe ro-. 
mâneştc: «Puţine dintre lioi fac exerciţii'de luptă; puţine mănâncă 
pâinea atleţilor. Voi toarceţi lână şi,, după ce aţi isprăvit o puneţi 
în coşuri». Vorbeşte o femeie în contra unor bărbaţi cari luau ine- 
Bcriile şi obiceiurile femceşti pe aeea vreme în Iloma.
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155. Ştiu că am spus prea mult pentru iubiţii 
'mei contimporani; dar câteodată mă prinde legă
tura ]-aţionamentelor. Dacă unui om, oricare ar fi, 
îi p ruşinfe să-şi puie un şorţ de piele şi să lucreze, 
în public, cu, rândeaua, atunci îl socotesc ca un 
rob al opiniei publice, gata să roşească de binele 
ce ar vrea să facă, îndată ce ar râde cineva de 
oamenii cinstiţi. Totuş să ne plecăm prejudecăţilor 
părinţilor, întrucât aceasta nu strică judecata co
piilor. Nu e trebuinţă să practici toate profesiunile 
folositoare ca să le cinsteşti pe toate; e destul să 
nu socoteşti nici una nevrednică de tine. Când ai 
să alegi şi nimic nu te. sileşte, de ce nu ţi-ai 
întreba gustul, înelmărea, comoditatea, ca să te 
■hotărăşti între profesiunile de acelaş rang? Lucrarea 
metalelor este foarte folositoare, poate cea mai 
folositoare; totuş, afară de cazul când aş avea vreo 
consideraţie particulară, n’aş face pe fiul d-tale 
potcovar, lăcătuş, fierar; n’aş vrea să-l văd, în 
fierăria lui, cu figura unui ciclop. De asemenea nu 
l-aş face zidar, şi mai puţin pantofar. De sigur că 
trebue să se găsească oameni pentru toate meseriile, 

■dar dacă poţi să alegi, te gândeşti la curăţenie 
şi aici nu mai poate fi vorba de opinia lumii, 
ci decid numai simţurile noastre. In fine, nu 
mi-ar plăceâ meseriile acelea stupide, în cari lu
crătorii, făi’ă nici o pregătire şi ca automaţii, fac 
mereu şi mereu .acelaş fel de muncă: ţesătorii, .cei 

•ce fac ciorapi, tăietorii de pietre. De ce să între-
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buinţezi la aceste meserii oameni . inteligenţi ? Iţi’ 
trebue o maşină caire să cbnduoă o altă maşinâ-

156. Luând în seamă toate acestea, aş vrea mai 
bine că elevul meu să fie stoler. E lucru cuj'at,, 
e folositor şi se poate lucră în casă; pune deajuns 
corpul în mişcare; cere muncitorului iscusinţă 
şi pregătire; apoi poate să arate eleganţă şi; gust,, 
prin forma ce se dă obiectelor pe cari le cere fo
losul practic.

157. Dacă, din întâmplare, elevul tău are. spi
ritul înclinat'spre ştiinţele' specul'alive, atunci ai 
piiteâ să-l pui la. p ■ mpsefie potrivită cu aceste 
înclinări; ar putea, de exemplu, să înveţe a face 
instrumente de matematică, ochelari, ţelbscoape, etc.

158. Când va învăţă Etnii meseria lui, am să 
Învăţ şi eu cu el; căci sunt convins că va .învăţă 
bine numai ceeace vom învăţă împreună. Ne vom 
face deci amândoi ucenici şi vom cere să fim so
cotiţi nu ca nişte domnişori, ei ca adevăraţi uce
nici. Şi de ce nu ant fi în adevăr aşă ? Ţarul 
Petre eră lucrător teslar în şantier şi toboşar în 
propria sa oştire. Crezi că acest prinţ nu preţueşte 
cât tine prin naşterea sau prin meritele lui? în
ţelegi bine că nu spun această vorbă lui Emil, ci 
d-tale, oricine ai fi.

159. Dini nenorocire, nu vom puteâ petrece toată 
vremea noastră lângă teşghea. Nu suntem numai 
ucenici de lucrători, ci şi ucenici de oameni; iar 
ucenicia acestei din urmă meserii este mai grea .şi
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mai îndelungată decât cealaltă. Gum vom; face deci ? 
Aveâ-vom' un profesor de rândeâ o oră pe zi, cum 
avem un profesor de danţ? Nu; nu vorn fi ucenici; 
ci discipoli. Ambiţia noastră este mai puţin să 
învăţăm propriu vorbind meseria şi mai mult să 
ne înălţăm la starea de lemnar. Sunt deci de părere 
să mergem cel puţin odată sau de două ori pe 
•săptămână şi să stăm o'zi întreagă la meşter;'.să 
ne sculăm din somn ca, şi, el, să fim la lucru 
înaintea lui, să mâncăm Cu el la masă şi să muncim 
(lupă poruncile lui. Duj^ce vom fi avut cinstea 
de a prânzi cu familia .Jni^ rvom putea să ne în
toarcem, dacă voim, şă Ae'culcăin în paturile noasţre 
cele tari ^ In vfeluli^l^sţa înveţi mai multe tneserii 
deddatâj şi exercîtezi meseriile, fără să părăseşti 
ucenicia cealaltă/. '

10(V. pând facem- asemenea fapte bune, să fim 
simpli. Să ,nu ne'arătăm mândri, căutând să com
batem mândria, căci dacă îţi faci laudă din faptul 
că ai învins prejudecăţile, însemnează să te supui 
lor. Se, zice ca în familia sultanilor din Turcia 
este un vechili obiceiu ca padişahul să facă lucrări 
manuale şi fiecare ştie că lucrările unui padişab 
nu pot fi decât eapo-d’opere. Şe împart, deci, cu 
cinste aceste capo-d’opere celor mari dela Poartă3 
şi obî^tul e plătit de pe calitatea lucrătorului. Nu

'' Vezi cartea II § 2Q1 şi urm.
2 Adică aceea prin care devii om.
’ Adică dela guvernai imperinlai otoman.
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vreau să critic acî această pretinsă apăsare, căci: 
mi se 'pare, dimpotrivă, un bine. Silind pe cei 
mari să împartă cu el ce au jefuit dela popor, 
prinţul va fi .silit mai puţin să jefuiască de-adreptul 
poporul. Este o uşurare trebuincioasă despotismului,, 
fără care acest groaznic guvernământ n’ar putea să 
trăeaşcă.

161. Răul adevărat al-acestui obiceiu este -ideia 
pe care şi-o face Ibietul om despre meritul său. Ca 
şi regele Midas, el vede că se, schimbă în aur tot 
ce atinge, dar nu l;|^|;r«‘de seamă ce urechi îi 
cresc \ Pentru ca; Erriil, săy^ămâie cu urechi mici, 
să-i ferim mâinile de o “asemenea dibăcie: ceeace 
face el să şe ' preţuească de pe lucru nu, de pe 
lucrător. Să riu lăsăm să i se judece al său decât 
în comparaţie cu ale' meşterilor .celor buni. Munca 
lai să o preţuim peutrucă merită, nu pentru că este 
a lui. Când este, Ceva bine făcut, ziceţi: '-'E bine 
făout ciiiciTe l'UCiVW^} dar nu întrebaţi. «Cine a 
făcut aceasta?». Dacă spune singur, cu mulţumire

~ • ... ’ '\ 
t Aluzie la o legendă pe care o 'poveste.^te Ovidin (Metamorfoze, 

Cartea XI). Când Bacchus a propus regelui Midqs să formuleze o- 
dorinţă, acesta a cerut: ca tot ce va atinge să se prefacă în anr. 
Ia o piatră de jos, se face o bucată de aur; culege fructe, fructele 
se fac aur. Nu mai poate de bucurie. Dar vine vremea me.sei; iata 
că bucatele pe cari le atinge se prefac în aur, pe care In zadar se 
încearcă să-l sfarăme cu dinţii. Doborât de sete şi de foame, crede 
că va muri şi se roagă de zei. să-l ierte. După oarecari încercări 
zeii îl scapă de această,>nenor6cire. Dar curând el supără odată Pe 
Apolon, zeul muzicei, zicând că e mai frumos cântecul lui Pann 
decât al lui Âpolon. Atunci zeul îl pedepseşte ca să-i crească 
urechi de măgar.
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şi cu iiiândrie: '^Eu am făcut», răspundeţi cu 
răceală: «tu sau altul, n’are a face, e un lucru 
făcut bine».

ll62. Ascultă-mă, bună mamă, păzeşte-te mai 
ales de minciunile ce ţi se pregătesc. Dacă fiul 
tău ştie multe lucruri, fereşte-te de tot ce ştie. 
Dacă are nenorocirea să fie crescut în Paris şi să 
fie bogat, e perdut. Cât timp va găsi aici artişti 
destoinici, va aveâ toate-talentele; iar departe de 
,ei nu vă aveâ nici unul. La Paris bogatul ştie tot; 
numai săracul este ign.orjjit.; Capitala aceasta este 
plină de diletanţi şi mai ^es .de diletante, cari 
lucrează precum d. C-uiUaume inventă culorile \ Ih 
privinţa aceasta' cuţţo^c treî)„pxcepţiuni vrednice de 
cinste printre Mrbaţi şi-^oate că sunt mai .multe, 
dar printre-femei, nu “ştiu nici una şi cred că nici 
nu estg. In deobşte, capeţi nume An lumea artelor 
ea şi în a oamenilor de legi: ajungi artist şi ju
decător al artiştilor, precum ajungi doctor în drept 
şi magistrat.

163; Dăcă/a:I fi hotărât că e frumos să ştii -o 
meserie, copiii /voştri ar putea s’o ştie fără să în-

1 Personagiu din farsa Advocatului Patelin. Farsa aceasta da
tează din sec. XV şi este^ prima lucrare dramatică de- genul co
mediei în Franţa. Guillaume acesta eră un negustor de postav, pe 
care-1 înşelase advocatul Patelin. Având un proces cu1 un păstor 
al său, pe care-1 apără advocatul, bietul negustor eră aşă de zăpăcit 
încât amestecă în pledoaria sa chestia oiloi cu chestia postavului. 
Aci, Rousseau vrea să înţeleagă: treabă rău făcută, încurcată.
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veţe; ar ajunge meşteri ca consilierii din Zurich 
Mie nu-mi trebue asemenea ceremonii pentru Emil, 
căci nu-mi plac aparenţele , şi caut realitatea. Să 
nu' spună altora ce ştie, ci să înveţe în tăcere. 
Să-şi facă lucrarea cea desăvârşită, dar să nu ajungă 
maestru 2; să iie bun lucrător nu prin titlu, ci prin 
munca sa.

164;, Dacă am reuşit să fiu înţeles bine până 
aici, va fi lucru lămurit cum, prin obişnuinţa exer
ciţiului corporal şi prin lucrul manual, dau pe ne
simţite elevului meu gus.fejji; reflexiuiiii şi al me
ditaţiei pentru ca |4ăi^!^^^j^6.iifnpănă lenea care ar 

putea să nască ciin indiferenţă lui faţă de judecă
ţile oamenilor şi din liniştea pasiunilor sale. Trebue 
să lucreze ca un sătea^şi- să cugete ca un filozof, 
ca să nu fie trândav ca un-sălbatic. Secretul cel 
mare al educa|i^i este: să facem ca exerciţiile cor- 
pului şi ale sţiîritului să slujească totdeauna ca 
odihnă unele pentru altele 3

165. Să ne păzim îusă de a vorbi prea de 
vreme despre învăţătura pe care b.;;Cere 0 mint0

1 Oraşul Zurich eră, încă de pe acel timp renumit pentru meş
teşugarii săi şi se vede că aci e vorba de un consiliu superior in
dustrial, însă e zis în ironie.

3 In organizarea meseriilor din epoca anterioară revoluţiei fran
ceze erau bresle închise, adică hu puteă să exercite nimeni o me
serie dacă nu începeă ca ucenic pentru ă trece la situaţia de 
şi apoi, după anume examene şi regule, să ajungă maestru. Rous- 
seau vrea să zică aici: să fie elevul său vrednic de a primi titlul 
de maestru, dar să nu-1 caute.

3 Vezi § 60.
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mai coaptă. ■ Nu va trece 'mult timp şi Emil, ca 
■lucrător, va băgâdeseamă că se află în alte condiţii 
decât ceilalţi lucrători, fapt pe care la început d’abia 
îl bănuise. Va voî poate să mă cerceteze, la rândul 
său, conform maxirnelor pe cari i le-am dat şi pe 
cari le îhţelege. Primind toate numai dela mine, 
văzându-se pe el aproape, de săraci, va voî să în
ţeleagă de ce eu sunt aşâ de departe. Poate că-mi 
va face, pe neaşteptate, întrebări nepotrivite : «Eşti 
'bogat, 'mi-ai spus şi văd şi , eu. Bogatul trebue să 
muncească şi el pentru societate, de vreme ce este 
om. D-ta ce faci pentruieă?»'1 Nn ştiu ce ar răs
punde la ace^taciun bun ^educator. Ar fi ppate o 
prosţie să-i' a^i coj^luluţ că îngrijeşti ,de ■ educăţia 
liii. Eui aş'so%ăi.dg încurcătură „cu ajutor ui'.ateii e- 

,f,uluL,?:Tătă, dragă Emil 0'în,trebare foarte intere- 
sărită. Vei răspunde în locul meu când vei puteâ 
să dai pentru tine un răspuns de .care să fii mul- 
ţurnit. Până. atuncj, îţi voiu da ţie şi .săracilor, tot 
ce am-de prisos şi yoiu căiitâ să lucrez, a, masă 
sau ţin ;«cauţi:^pe săptămână, - ca să iiu ' fiu cu totul 
nefolositor\ !:• v'

166. Acum ne-am întors la noi înşine. Copilul 
nostru, care era gata să nu mai. fie copil, a revenit 
la natura sa: Acum, .simte mai bine ca oricând 
nevoia care-1 leagă de lucruri: Am început exei>: 
citandu-i corpul şi simţirile; apoi i-am exercita,f 
spiritul şi judecata; în fine, am reunit folosinţa.

1 Vezi cartea' II § IO.1).
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membrelor cu a facultăţilor sale. Am- făcut clin el 
o fiinţă care lucrează şi care cugetă; că să fie om 
desăvârşit, să-l facem o fiinţă iubitoare şi simţi
toare, adică să-i perfecţionăm raţiunea prin senti
ment. înainte însă de a intra în acest şir nou de 
lucruri, să ne aruncăm ochii,la acela pe care l-am 
părăsit, şi să vedem, cât se poate mai exact, până 
unde âm ajuns1.

167. Elevul nostru aveâ întâiu numai sensaţiunit 
acum are idei'; înainte simţiâ, numai, acum judecă, 
fiindcă, din comparaţiunea mai multor sensaţiuni 
succesive sau simultane şi din judecata pe care o 
facem asupra ei, se naşte un fel de sensaţiune mixtă 
sau complexă pe care o (numesc ideie 2.

168. Modul cum se formează ideile dă carac
terul particular spiritului omenesc. Spiritul care-şi 
întemeiază formaţiunea ideilor pe raporturi reale 

‘Qste un spirit solid; cel care se mulţumeşte cu 
raporturi aparente, este, un ,spirit superficial; cel 
care vede raporturile cum sunt, este un spirit
cel care le apreciază rău este un spirit fals; cel 
care găseşte raporturi închipuite tari nu au nici 
realitate nici aparenţă este un nebun; cel care nu 
compară de loc este un imbecil. Aptitudinea mai 
mare sau mai mică de a compară ideile şi de a 
găsi raporturi între ele fac ca unii oameni să aibă 
o mai mare, alţii o mai mică putere de spirit, etc.

Să se compare cu Cartea II § 304. 
Să se vază Cartea II § '116.
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169. Ideile simple snnt, numai sensaţiuni com
parate. In sensaţlunile simple sunt judecăţi ca şi 
In sensaţiunile complexe ; pe aeestea le numesc 
idei simple. In sensatiune. Judecata este curat pa- 
sivă; se afirmă că se simte sau că nu se simte. In 
percepţiune-; ăău ideie, judecata este, activă; apropie, 
compa'ră; hotărăşte raporturi pe^-cari nu le hotărăsc 
simţurile. Aceasta este toată deosebirea; dar e 
mare. Natura nu ne înşeală niciodată; noi ne în
şelăm.

170. Văd că se dă unuî copil de opt ani în
gheţată ; duce cu linguriţa la gură fără să ştie ce 
este şi, simţind răceala, strigă: «A! mă arde!'». 
Are /o sensaţie foarte vie şi fiindcă nu cunoaşte 
nici una mai vie decât căldura focului, crede că 
simte pe aceasta. Toti^şi. el se înşeală; simţirea fri
gului îi ÎAce rău, dar nu-1 arde ; iar aceste două 
sensaţiuni nu sunt asemănătoare, căci cine le-a 
simţit pe amândouă, nu le confundă nicidecum. El 
nu se înşeală deci în privinţa sensaţiuni!, ci în pri
vinţa judecăţii pe care o face.

171. E tot acelaş lucru ou cel care vede întâia' 
oai'ă o oglindă sau o maşină de optică sau intră 
într’o pivniţă adâncă în miezul iernii sau al verii 
ori înmoaie în apă căldicică mâna foarte încălzită 
sau foarte rece sau care învârteşte între două de
gete încrucişate o mică bilă, etc. Dacă se mulţu
meşte să spuie ce vede, ce simte, judecata sa este 
numai pasivă şi nu e cu putinţă să se înşele. Când

30
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însă judecă faptul după aparenţă^ e activ; compară 
şi stabileşte prin inducţiune raporturi pe cari nu 
le vede; atunci se înşeală sau poate să se înşele^ 
Ca să-şi, îndrepteze sau ca să previe greşeala, are- 
nevoie de experienţă.

' 172. Arată noaptea elevului tău nişte nouri cari 
trec între el şi lună. Va crede că luna merge în 
sens contrariu, iar nourii stau pe loc. Va crede 
aşâ, din pricina unei inducţiuni grăbite: vede de 
obiceiu că obiectele 'mici, se mişcă mai mult decât. 
cele mari şi nourii i se par mai mari decât luna 
a cărei depărtare nu poate s’o preţuească. Fiind 
într’un vapor caic merge pe- apă şi uitându-se spre 
ţărm d^ departe, va face greşeala contrarie -şi va 
crede că pământul aleargă. Pricina e următoarea: 
.fiindcă el nu se mişcă, i . ’ge'-'pare. că marea sau 
râul şi tot orizontul formează un tot nemişcat din 
care i se' pare că nu face parte şi ţărmul pe care 
îl vede alergând.

173. Când un copil vede pentru prima oa;ră un 
băţ afundat pe jumătate în apă, vede un băţ frânt. 
Sensaţiunea e adevărată. Ea ar fi adevărată şi dacă 
nu am şti motivul acestei aparenţe. Dacă5-! întrebi 
deci ce vede, va răspunde: un băţ frânt. Spune 
adevărat, căci e sigur că are sensaţia unui' băţ 
frânt. Dacă însă l-ar înşela judecata, şi fjupă ce 
a afirmat că vede un băţ frânt, va afirrââ că 
c'eeace vede este în adevăr un băţ frânt, atunci ar 
spune ceva fals. Pentrir ce? Pentrucă atunci ai
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deveni activ; n’ar mai judeca prin vedere,.ei prin 
inducţiune, afirmând că simte ceeace nil simte, că 
adică ceeace primeşte dela un simţ se confirmă 
prin altul.

174 Fiindcă toate greşelile noastre vin din, ju- 
decăţile ce facem, se înţelege că dacă n’am aveâ nici 
odată trebuinţă de a judeca, n’am avea nici o tre
buinţă de a învăţa: nu ne-am puteâ înşelâ nici 
odată, am fi mai fericiţi cu ignoranţa noastră decât 
cu ştiinţa voastră. Nimeni nu tăgădueşte că savanţii 
ştiu multe' lucruri adevărate, pe cari ignoranţii nu 
le ştiu niciodată? Sunt însă din pricina aceasta, 
savanţii mai aproape de adevăr ? pinipotrivă, se de
părtează mai mult de el, cu cât merg mai departe 
•in căutarea iui : căci. necesitatea de a judeeâ face 
progrese mai mari decât luminile pe cari le do
bândesc |i fiecare adevăr pe care îl învaţă vine 
însoţit d(‘ o sută de judecăţi false. Este cu totul 
evident că societăţile savante din Europa sunt numai 
şcoli publice de minciuni şi de sigur că vei găsi 
mai multe greşeli în Academia de ştiinţe1 decât la 
tot neamul Huronilor2.

175. ■ Pentrucă, deci, oamenii cu cât ştiu mai 
mult, se înşeală mai mult, singurul mijloc de a te

1 Academia de ştiinţe s’a înfiinţat mai târziu decât ^ Academia 
francexă. Decretul poartă data de 1666. Aci se adunau oameni de 
ştiinţe, matematici, naturalişti, geografi, etc., şi discutau diferite 
chestii relative la specialităţile lor. Azi Academia aceasta face parte 
-din Institutul FramAiei.

2 Huroni.: poporaţie sălbatică din America de Nord, pe care au 
'.Întâlnit-O mai întâi Francezii când au debarcat in Canada.



464

ferî de eroare este ignoranţa. Nu, judecaţi şi nu vă' 
veţi înşelă nicioda.tă. Aceasta este lecţia dată de
natura şi de raţiune. Afară de un mic număr de 
raporturi imediate şi foarte simţite pe cari le au 
lucrurile' la noi, tot restul ne este cu totul indi
ferent, Un sălbatec n’ar face un pas pentru a merge- 
să vadă cea mai frumoasă maşină şi toate minu- 
rcile electricităţii. Ce-mi pasă f acesta eşte cuvântul 
cel mai obişnuit al ignorantului şi cel mai potrivit 
pentru înţelept.

17(1 Din nenorocire însă nu mai merge cu acest 
cuvânt. Ne pasă de toate lucrurile, de Vreme ce- 
suntern legaţi de toate lucrurile, şi curiozitatea ni 
se măreşte potrivit cu nevoile noastre. Iată de ce 
socotesc că filozofur are mare curiozitate, iar săl
baticul n’are de loc. Aceasta din urmă n’are tre
buinţă de nimeni; celălalt are trebuinţă de toată 
lumea şi mai ales de admiratori.

177. Mi se va zice că ies din natură. Nu cred.- 
Ea îşi alege mijloacele şi regulele după trebuinţă,, 
nu după opinia'lumii. Trebuinţele se schimbă cu 
situaţia oamenilor. E mare deosebire între omul 
naturii care trăeşte în stare naturală şi omul na
turii care tiăeşte în stare socială. Emil nu este un 
sălbatec pe care să-l . goneşti în pustii, ci un săl
batec făcut să' trăească în oraşe. Trebue să ştie 
să-şi cTâştige viaţa acî, să şe folosească de locuitorii 
lor şi să trăească, dacă nu ca ei, cel puţin cu ei..

178. In mijlocul atâtor raporturi noi de cari îi
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va depinde viaţa, va trebui, fără voie cbiar, să. 
judece; să-l învăţăm deci să judece bine.

179. Cel mai bun mijloc de a învăţa să judecăm 
bine este acela care caută să simplifice cât mai: 
mult experienţele. noastre şi, de s’ar puteâ, chiar 
să ne scutească de ele, fără să ne expunem a greşi.. 
De aci urmează că, după ce multă vreme am ve
rificat constatările unui simţ, prin ale altuia, trebue 
să -învăţăm; a verifica constatările fiecărui simţ prin 
el însuşi, fără a cere ajutorul altuia. Astfel, fiecare

. sensaţiune se va face pentru noi o ideie şi această 
ideie va fi totdeauna conformă cu adevărul. Acesta 
este câştigul cu care m’am silit să umplu această, 
a ti'eia vârstă a vieţii omeneşti v

180. Acest mod de a proceda cere o răbdare 
şi o băgaredeseamă.ce se găseşte la, puţini învă
ţători, dar, fără ea niciodată şcolarul nu va, învăţa 
să judece. Dacă,, de exemplu, când şcolarul se în
şeală asupra înfăţişării băţului rupt, dacă l-ai pune- 

',să scoată băţul din apă, poate l-ai scoate din gre
şeala iui; te întreb însă: ce l-ai învăţat cu.aceasta? 
numai ceeace ar fi învăţat el singur peste puţin. 
Nu trebue să faci aşa. Nu e-vorba atât să-î- faci 
cunoscut un adevăr, ci măi mult să^i arăţi cum 
trebue să facă pentru a puteâ să 1 descopere tot
deauna adevărul. Ca să-l înveţi mai bine, nu trebue 
să-l scoţi prea curând din grfeşeală. Să ne luăm ca 
exemple Emil şi cu mine;

1 Adică între 12 şi 15 ani.
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181. Intâiu, Ia chestiunea a doua din cele două 
presupuse de mine, orice copil crescut în mod. 
obişnuit, va răspunde în mod afirmativ. « De sigur 
— va zice —-e un băţ rupt». Mă îndoesc că Emil 
mi-ar da asemenea răspuns.’ El nu simte nevoia 
nici, să fie nici să se arate savant; deci nu se va 
grăbi .să judece, căci e obişnuit să judece ' de pe 

■evidenţă şi în cazul acesta nu vede evidenţa. Pe 
de altă parte, el ştie că judecăţile noastre bazate 
pe aparenţă sunt supuse la greşeli, cel puţin de 
perspectivă.

' ■ -■ 1

182. El mai ştie din experienţă că întrebările
mele chiar şi cele mai neînsemnate urmăresc un 
scop pe care nn-1 vede niciodată ; de aceea e obiş
nuit să nu răspunză fără socotinţă, ci, din potrivă, 
stă la îndoeală .şi le examinează cu băgaredeseamă 
şi cu mare grijă înainte de a răspunde. Niciodată 
nu-mi dă un răspuns de care să nu fie mulţumit 
el însuş şi nu se mulţumeşte cu puţin.. In fine, 
nici el nici eu nu umblăm să cunoaştem adevărul 
lucrurilor, ci numai să ne ferim de greşeală. Ne-ar 
veni mai greu să ne mulţumim cu un motiv care 
nu e bun, decât să constatăm că nu găsim, nici 
linul. Nu ştiu: este un cuvânt care ni se potri
veşte la amândoi şi pe care-1 repetăm adesea, căci 
nu ne costă nimic. Dar, ori că-i scapă şi lui o ase
menea Copilărie, ori că se fereşte de ea prin vorba 
aşâ de bună pentru noi «-nu ştiw», eu îi răspund 
tot la fel: «Să vedem, să cercetăm».
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183. Băţul pe care-1 înmoiu pe jumătate în apă 
stă în poziţie perpendiculară. Ca Să ştim dacă e 
frânt, cum se pare, ţrebue să facem multe lucruri 
înainte de a-1 scoate din apă ori de a pune mâna 
pe eh

1° Intâiu privim primprejur şi vedem că frân
tura'se întoarce ca şi noi. Deci numai ochii noştri 
6 schimbă şi ştim că privirile nu mişcă cerpurile.

2° Ne fixăm bine privirea pe vârful ce rămâne 
afară şi vedem că băţul nu mai e frânt: vârful ce 
e aproape,de ochiul nostru acopere deplin pe celă
lalt 1. Oare ochiul nostru a îndreptat băţul?

3° Clătinam suprafaţa apei. Vedem că băţul -se 
frânge’ în mai'.multe bilcăţi, se mişcă în. zigzag 
urmând ondulaţiile apei. OarC nţişcurea apei &, de 
âjun^ ca 'să rupă, să înmoaie şi să topească băţul ?

4° Scurgem apa şi vedem că băţul se îndreptează 
pe măsură ce scade apa. Nu este destul aceasta ca 
să ne lăuiurim asupra faptului şi să găsim refrac- 
ţiuneaf Nu e deci adevărat că ochii ne înşeală, 
pentrucă numai cu ochii singuri am îndreptat gre
şelile pe cari le punem în socoteala lor.

■ 184. Să presupunem că' copilul e atât de prost 
încât să-nu înţeleagă nimic din aceste experienţe. 
Atiţ^nci vom chema pipăitul în ajutorul vederii. In

1 Aci autorul pune, într’iina din ediţiile sale, nota următoare ;, 
‘Am aflat inai târziu contrariul printr’o experienţă mai exactă. 
Refracţiunea lucrează iu mod circular şi băţul se pare mai gros lă 
vârful care e în apă decât la celalt. Aceasta însă nu scade nimic 
din puterea raţionamentului şi consecuenţa ei şşă de justă».
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loc să scoţi băţul din apă, lasă-1, tot aşa şi pune 
pe copil să-l pipăe dela un vârf la altul : nu va 
da peste nici un unghiu, deci băţul nu e frânt;

185. Veţi zice poate că aici nu şunt numai ju
decăţi, ci raţionamente în toată forma. E adevărat, 
dar nu vedeţi că îndată ce .spiritul a ajuns până 
la idei, orice judecată e un raţionament?‘Gonştiinţa 
oricărei şensaţiuni este p propoziţiune, o judecată. 
Deci, îndată ce comparăm o sensaţie cu alta, ra
ţionăm. Arta de a judeca. şi arta de a raţiona sunt 
cu totul la fel '.

18G. Emil nu ya învăţa dioptrica 2 ori o va 
învăţa cu ajutorul ace.stui băţ. Nu va disecă in
secte; nu va numără petele soarelui, nu vă şti ce 
este un microscop şi un telescop. Savanţii voştri 
elevi vor râde de ignoi'anţa lui. Vor fi în dreptul 
lor; dar eu vreau ca înainte de a se servi de .ase
menea instrumente, să le inventeze. Şi vă gândiţi 
bine că aceasta nu se va întâmplă aşa de curând.

187. Acesta este spiritul întregei mele metode 
în această parte. Dacă copilul învârteşte o mică 
bilă între două degete încrucişate şi crede că simte 
două bile, nu-i vom da voie să se uite până nu 
va fi convins dinainte că e numai una3.'
=i^188. Aceste lămuriri vor fi de ajuns, cred, pentru

' Vezi Cartea II § 116.
2 Dioptrica e o parte din fizică: studiază fenomenele ce prezintă 

lumina trecând prin mediuri transparente.
^ Vezi mai nainte § 179.
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a se vedea hotărât progresul pe care l-a făcnt pâna 
acî spiritul elevului meu şi drumul pe care l-a 
urmat. V’aţi speriat poate de mulţimea de lucruri 
pe care i le-am trecut pe dinainte. Vă temeţi că 
i-aş încărca, mintea cu o sumă prea mare de cu
noştinţe. Din- potrivă; îl .învăţ, mai mult să le ig
noreze decât să le ştie. Ii arăt drumul ştiinţei, 
plăcut în adevăr, dar lung, nemărginit .şi greu de 
străbătut II îndreptez să facă primii paşi pentru 
ca să’ cunoască începutul drumului, dar nu-1 las să 
pornească mai departe.

189. Silit să înveţe singur, va face apel la pi'o- 
pria sa, raţiune, nu lă raţiunea altuia; căci dacă 
nu te supui opinitîi publice, nu trebue să te supui 
nici auţoi’ităţii, iar. cele1 mai multe din greşelile ce 
fac^m vin mai mult din pricina altora de,cât din 
pi'icina noastră.- Din acest exerciţiu necurmat tre
bue să iasă o împuternicire a spiritului la fel cu 
aceea pe care o dobândeşte corpul prin muncă şi 
prin oboseală. Un alt folos este că înaintezi numai 
pe măsura puterilor tale. Spiritul, ca şi corpul, duce 
numai ceeace poate să dubă. Dacă inteligenţa se face- 
stăpână pe lucruri până nu le' aşezăm în memorie,, 
tot ce va scoate ea dintr’însa va fi al ei. Din contră, 
încărcând memoria fără ştirea inteligenţei, ne ex
punem să nu scoatem dintr’însa nimic care să fie- 
folosit de inteligenţa.

190. Emil are cunoştinţe puţine, dar câte ie are- 
sunt cu adevărat ale lui, nu ştie nimic pe jumă-
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"tate. Din câte ştie şi Ie ştie . bine, cel, mai impor
tant este: că sunt multe pe cari nu le ştie şi pe 

■ cari va puteâ 'să le ştie odată, că sunt mai multe 
pe cari le cunosc alţii şi pe cari el nu le va cu
noaşte niciodată, în fine că sUnt nesfârşit de niulte 
altele pe care nici un om nu le va şti niciodată. 
Are un spirit .universal, riu prin ştiinţă, ci prin fa
cultatea de a o dobândi,' un spirit deschis, înţele
gător, gata la orice; şi cum .zice. Montaigne: dac^ 
nu -instruit, cel 'puţin 'în 'stare de- a se instrui1, 
Mi-este de ajuns să-şi dea seama la ce foloseşte, 
orice luciru pe care-1. face şi să explice pentru ce 
crede aşa tot ce crede. O repet: scopul meu nu 
este să-i dau ştiinţa, ci să-l învăţ să o dobândească 
la nevoie, să o preţuiască precum merită şi să iu
bească adevărul mai mult decât orice;, Cu această 
metodă, mergi încet, dar nu faci niciodată un pas 
de , prisos, şi nu eşti silit să te întorci înapoi.

191. Emil are numai cunoştinţele naturale şi curat 
fizice. Nu cunoaşte nici numele din istorie, nici ce 
este metafizica si mora,la. Cunoaşte raporturile esen
ţiale între om şi lucruri, dar nu cunoaşte nici un 
raport moral între om şi om. Ştie puţin să gene
ralizeze ideile şi să facă abstracţiuni. Vede calităţi 
comune mai multor corpuri fără să raţioneze asupra 
acestor calităţi luate deosebit. Cunoaşte întinderea 
abstractă prin ajutorul figurilor din geometrie,; cu-

1 Cuvintele acestea sunt luate din : Montaifţne, încercări, Cartea 
II, cap. 17.
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nbaşte cantitatea abstractă. prin ajutorul semnelor* 
de algebră. Aceste figuri şi aceste semne sunt te
meiurile abstracţiunilor pe cări se bazează simţurile 
sale. El nu umblă să cunoască lucrurile prin na
tura lor, ci prin raporturile cari îl interesează. Ju
decă lucrurile din afară numai depe raportul ce 
au cu el, dar judecata lui este exactă şi sigură; Nu 
se ■ -amestecă' .nici fantazia, nici bonvenţiunile sociale. 
Se ocupă ri)ai mult de ceeace este folositor şi, ră
mânând ■ totdeauna cu acest naod de apreciere, nu 
se supune întru nimic opiniunii publice.

192. Emil e muncitor, cumpătat, răbdător, lio- 
tărît, eufagios. Imaginaţia sa, care nu se aprinde, 
nii-i măreşte niciodată primejdiile.-Se teme de puţine 
rele , şi ştie să suferd cii statornicie, pentracă 'nu 
s’a Învăţat' să lupte împotriva, soartei, Nu ştie încă 
bine,ce este moartea; dar, obişnuit să se supună 
fără'.împotrivire legilor fireşti, când va fi să moară, 
va muri fără geamăt şi fără sbucium: atâta îţi ,dă 
voie natură să faci în această clipă pe care toţi o urăsc.' 
A trăi liber şi a preţui puţin lucrurile omeneşti 
este mijlocul cel mai bun de a învăţă să mori.

193. Gu Un cuvânt. Emil este virtuos, întrucât 
virtutea, se raportă la el însuşi. Ca să'aibă şi vir
tuţile sociale, îi lipseşte numai cunoaşterea rapor
turilor cari cer aceste virtuţi;. îi lipsesc luminile pe 
cari spiritul Sân e gata să .le primească.

194. Emil nu se ocupă de alţii şi-i pare bine- 
că nici alţii nu se gândesc la el. Nu cere dela nimeni.
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nimic şi socoteşte că nu e dator nimănui nimic. 
E ca şi singur în societatea omenească şi se bizue 
numai pe sine. Şi are dreptul să facă aşă, căci el 
este tof ce poate .să fie cineva la. vârsta lui. Nu i 
se cunoaşte nici o ( greşeală, afară de acelea cari nu 
se pot înlăturâ-; n’are nicî uri viţiu, afară de acelea 
de cari nu .se poate, păzi nici* un om. Corpul îi este 
sănătos,, membrele sprintene, spiritul drept şi fără' 
prejudecăţi, inima liberă şi făi’ă pasiuni. Amorul 
propriu, prima şi cea mai firească din toate pa
siunile, d.’abia s’a ivit acum. Fără să turbure liniştea 
nimănui, a. trăit mulţumit, fericit şi liber, pe cât a 
îngăduit natura. Credeţi că un copil care ajunge 
astfel' la cincisprezece ani, şi-a pierdut anii degeaba?!



CARTEA IV-a



C U P R I N S U L

Vârsta adolescenţei (1—3). Caracterele narticiilare acestei vârste 
(4—6). îs’uţterea piftiniiilor (7—8). Pasiuni t'ii.eşti $i nefireşti^ (9). 
Izvorul pasiunilor este iubirea de sine (10—13). Iubirea de sine si 
amorul propriu (14). Iniţiarca în cunoştinţă raporturilor între ropil 
şi 30 jietatc (15—16). Consideraţiuni jţenerăle despre amorul sexual 
(17—18). Influenţa societăţii asupra sufletului ^copilului şi al tână
rului (19). Instinctul sexual în raport cu natura şi cu societatea 
(20—22),I nteresul de a se întârzia deşteptarea acestui instinct (23—30). 
Curiozitatea copiilor în privinţa aceasta; păreri asupra purtării faţă 
de această curiozitate (3i—35). Efectele unei educaţii bine înţeleasă 
asupra formării sentimentelor (36—42). Prietenia, mila; invidia; 
cum se fofhiează iubirea pentru neamul omenesc şi pornirea-spre 
binefacere; cele.trei maxime ale milei (43—63). Metoda educatoruiui 
în această privinţă (64^—65). Diferite fţrade de sensibilitate (66—69). 
Deosebirea între elevii crescuţi în modul obişnuit şi cel crescut de 

•Rousseau, la intrarea în societate (70—79). Simţurile şi fizionomia 
(80—81). Principii şi exemple jientru educaţia specială in vârsta 
Critică (82—87). Desvoltarea sentimentului de afecţiune în elev 
(88—89). Recunoştinţa .şi ingratitudinea (90—92). Temeiul ordinei 
morale (93 — 94). Chestiunea ine.oa1ităt,ii Intre oameni (95 — 91). 
Educaţia tânărului pentru a cunoaşte pe* oameni (98 — 102)^Stu- 
<ILul istoriei ;. cum trebue folosit pentru educaţie (103 — 125). 
Educaţia morală; atitudinea guvernorului faţă de elev (126—138). 
Utilitatea fabulelor în această epocă (139—140). Pregătirea pentru 
iiilţl (IIP- 1ă1) PrnIiilirTir 1 nrntri rdiiriţii şi rezultatele*"?!—in 
deosebire de educaţia obişnuită (155—162). Trecerea la noţiuni ab
stracte. ForiHftrea: acestor noţiuni (163—168). ideia divinităţii sji 
posibilitatea învăţământului religiei pentru copii (169—180). Intro
ducerea la Profesiunea de credinţă a preotului din Savoia (181—200). 
Profesiunea de credinţă a preotului din Savoia (201—356). Vârsta, 
raţiunii şi mijloacele potrivite ncntni-cdmia.ti,i îr^ ncpat tirr|n (357—366). 
Potolirea impulsiunii sexuale (368 — 383). Observarea, societăţii 
(384—409). Sofia, idealul viitoarei tovarăşe a vieţii (410—417). Re
zistenţa în contra relelor moravuri ale aneiplătii (418—451). For
marea gustului ca oaza a luaecătii estetice .si morale (452—469). 
Bogăţia nu este mijlocul cel mai preţios pentru fericirea omului, ci 
viaţa simplă şi modestă (470—502).



1. Ce repede trecem pe pământ ! (!el d’intâiii 
sfert al vieţii se scurge până nu ştim să ne folo
sim de ea; cel din urmă se scurge şi el după ce 
am încetat să ne bucurăm de viaţă. Intâiu mo ştim 
să trăim; în urmă nu mai putem; iar în interva
lul care desparte aceste două căpătâie nefolositoare, 
trei sferturi din titnp ni-1 prind somnul, munca, 
suferinţa, sila, necazurile de tot felul. Viaţa e scurtă 
nu atâta pentrucă ţine puţin, ci pentrucă în acest 
timp mai că nu ne putem bucura ele ea. Oricât ar 
fi %,de depărtat minutul morţii dc al naşterii, viaţa 
e totdeauna prea scurtă când- e rău împlinită.

2. Ne naştem, ca să zic astfel, de două ori: odată 
pentru a fi, altădată pentru a trăi; Întâia ne naştem 
pentru specie, a doua oară pentru sex Cei. cari 
socotesc că femeia e un om nedesăvârşif, se înşealăr 
fără îndoeală, dar aparenţa le dă drept să judece 
aşa. Până la vârsta nubilă nu poţi deosebi copiii 
după sex: au acelaş chip, acelaş obraz, aceeaş pie
liţă, aeeeaş voce, seamănă în tot; fetele sunt copii, 
băieţii sunt copii; cu acelaş cuvânt numeşti fiinţe 
cari se aseamănă aşa de . mult între ele. Bărbaţii

Salwurk zice: «anume ea bărbat Bau femeie».
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cărora li s’a oprit de timpuriu desvoltarea de mai 
târziu ,a sexului rămân aşa toată viaţa 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.

d. Omul în genere însă nu este făcut să rămâie 
totdeauna copil. Când vine momentul hotărît de 
natură, copilăria se sfârşeşte; iar momentul acesta 
critic, deşi foarte scurt, are urmări foarte însemnate.

4. Precum uidetul valurilo]1. mării prevesteşte, cu 
mult înainte, furtuna, tot aşa murmurul pasiunilor 
ce încep a se ivî vesteşte această revoluţie fuitu- 
noasă; o fierbere ascunsă dă de ştire că primejdia 
e aproape. Firea copilului se sclumbă, se face foarte 
supă,i'ăcios, spiritul îi este necontenit agitat şi el nu 
mai cunoaşte aproape nicio disciplină. Nu mai aude 
glasul care'altădată-1 ţineâ liniştit: e înfierbântat 
ca un leu, nu mai cunoaşte pe guvernor, nu mai 
vrea să fie condus.

5. Alături cu aceste schimbări morale, cari se 
produc în caracterul lui, sunt .şi schimbări văzute 
în figură 1. Chipid ia par’că o înfăţişare hotărîtă; 
puful rar şi moale care i se ivise pe obraji, se mai 
înnegreşfF şi se întăreşte. Glasul i se schimbă, mai 
bine zis îl pierde, căci nu e nici om nici copil şi 
nu poate l.uâ tonul niciunuia din doi. Ocini' lnir 
aceste oglinzi ale sufletului, cari până acum nu ex
primau nimic, încep să aibă o expresiune a lor

' Salticiirl.- zice că acest § se poate alătură cu § ail Cari ea tl
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deosebită. Sunt însufleţiţi de un foc tânăr, au pri
viri mai vii cari deşi arată încă o sfântă nevino
văţie nu mai păstrează prostia copilărească: el simte 
că poate spune mult cu ochii: începe a şti să-i 
lase în jos si să se facă roşu; se face simţitor în- 
nainte de a şti ce simte şi are un neastâmpăr 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, 
pornirea sa poate să devie furie, poate ca dintr’un 
moment într’altul să se supere şi să se înduioşeze, 
poate să plângă fără motiv, poate ca unele lucruri 
cari încep a-i fi primejdioase să-i aprinză privirea 
şi să facă a-i bate inima mai tare, poate ca, sim
ţind pe mâna sa mâna unei femei, să aibă o tre- 
mujjătură, poate' ca să se turbure sau să se intimi
deze când este lângă ea; când se întâmplă aşa, 
bagă de seamă Ulise, înţeleptule Ulise, burduful 
pe care-1 astupai cu atâta băgare de seamă s’a 
deschis, vânturile s’au şi pornit; nu părăsi cârma 
niciun minut sau totul este pierdut O-

1 Aluzie la legenda din Odiseea lui Omer. X, 47. Povestite aci 
Ulise întâmplările sale după răsboiul troian. Intorcându-se spre 
casă, au ajuns la insula lui Eol, rege ferieit al unui tinut fericit. 
A. stat acolo o lună cu tovarăşă săi. Spuuându-i uude merge şi 
greutăţile de care se teme, Eol îi dărui un burduf mare, în care 
închisese toate vânturile rele — căci eră regele vânturilor. — Legă 
acest burduf de fundul corăbiei. Lăsă slobod numai vântul care 
trebui să le mâne vasele spre ţara lor. Nouă zile şi nouă nopţi 
■călătoriră ei astfel minunat. Tovarăşii lui Ulise nu ştiau ce e în 
burduf; credeau că sunt daruri, aur, argint, ş. ,a.; ei pândiră când
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>i (). Aici începe a doua naştere despre cai'e am 
vorbit, aici se începe cn adevărat viata omului şi 
nimic omenesc , nii-r mai este strein \ Până aici 
grijile noastre au fost jocuri copilăreşti; de acum 
încep să aibă o însemnătate adevărată2. Această 
epocă, cu care de obiceiu se sfârşeşte educaţiunea 
obişnuită, este epoca în care" trebue să înceapă edu
caţia noastră. Ca să expunem bine acest plan nou 
este însă nevoe să pornim mai de departe3.

7. Pasiunile noastre sunt principalele unelte ale 
conservării noastre; este deci ridicol şi zadarnic -să 
încerci a le distruge; ar fi să controlezi natura şi 
să schimbi făptura lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu 
ar porunci omului să-şi nimicească pasiunile pe 
cari i le dă, ar vrea şi n’ar vrea, s’ar pune în con
tradicţie cu sine însuşi Dumnezeu însă, n’a dat nicio
dată o a.semenea poruncă nesocotită; aşa ceva nu 
se găseşte scris în sufletul omului şi ceeace vrea 
Dumnezeu să facă omul nu i-1 spune prin alt om,

A

i-1 spune însuşi, îl scrie în fundul sufletului lui.
8. Acel care ar vrea să împiedice de a se naşte 

pasiunile omului ar fi aproape tot aşa de nebun 
ca acela care ar vrea să le distrugă. Cei cari ar

I'liso dorm iu, dezlegară biirdufid şi.. . toate vânturile izbucniră, 
corăbiile lor fură luate de valuri şi fură aproape de a se pierde,

1 Ma.xinia poetului latin Tprcnt.in- din una din cele mai vechi 
piese ale sale (Eavtoutimoroumenos): «sunt om şi nimic din ce este 
omenesc nu mi-e strein».

2 Halbrilrk trimite la § 85 din această carte.
;l Continuarea ideilor din acest paragraf, ob.servă SaUwVrh, se 

găseşte d'abia în § 154.
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,socoti că aşa scop am urmărit în scrierea mea, aceia 
m’au înţeles de sigur foarte rău

9. Dar dacă este firesc ca omul să aibă pasiuni, 
se poate oare zice că toate pasiunile pe care le 
simţim noi şi pe care le vedem la alţii sunt fireşti? 
E adevărat Că izvoi'ul lor este firesc, dar s’au re
vărsat într’însul o mie de râuri străine şi s’a fă
cut un fluviu mare care se umflă necontenit şi cu 
multă greutate mai găseşti în' el câteva picături din 
apa ţâşnită din stâncă. Pasiunile noastre fireşti sunt 
foarte mărginite: pe ele ne întemeiem libertatea, prin 
ele ne conservăm. Toate pasiunile cari ne robesc 
şi cari ne distrug vin din altă parte: natura nu 
ni Ie dă, ci noi ni le însuşim în paguba ei.

10. Izvorul pasiunilor noastre, origina şi începutul 
tutulor celorlalte, singura pasiune care se naşte cu 
omul şi nu-1 părăseşte până la mormânt este iu
birea de sine; este o pasiune primitivă, înnăscută, 
mai veche decât oricare alta şi toate celelalte sunt,

-într’o privinţă, numai modificări ale ei 2. In acest 
înţeles, dacă voiţi, toate pasiunile sunt fireşti. Cea

1 Sttlliriirh- filatură acest § cu § IÎ70 relativ la reprimarea • iin- 
pulsiunii sexuale.

■ La § 10 Salliritl'k observă că §§ 9 şi 10 se aseamănă iu tli- 
ferite puncte cu poema didactică a Englezului Pope (1688—1744) 
‘Despre om». Ca şi Rousseau poetul englez numeşte pasiunile ma
nifestări ale egoizmului; şi el le concepe ca nişte puteri cari întreţin 
viaţa. Poema lui Pope a fost tradusă româneşte dc Costache Coiiachi 
sub titlul: «Cercare de voroavă asupra omului»; insă după o tradu
cere franceză. Se găseşte publicată în colecţia poeziilor lui Conacbi: 
Alcătuiri şi tălmăciri. (Ed. Şaraga Iaşi).
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mai mare parte însă din modificările de cari vorbim 
sunt produse din pricini streine şi fără acestea nici 
nu s’ar naşte. Asemenea modificări nu numai că nu 
ne sunt folositoare, dar ne sunt stricătoare, ele 
scimbă chiar punctul de plecare al lor; ele fac pe 
om să iasă afai'ă din natură şi să fie în contra
dicţie cu sine însuşi.

11. Iubirea de sine este totdeauna bună şi tot
deauna îndreptăţită. Fiecare om este însărcinat în 
deosebi cu propria sa conservare; cea dintâia şi cea 
mai însemnată grije este şi trebue să-i fie să ve
gheze într’acest scop şi cum ar .veghea astfel, dacă 
n’ar simţi un interes de căpetenie?

12. Ca să ne conservăm trebue deci să ne iubim 1; 
trebue să ne iubim mai presus de toate lucrurile; 
din această pricină iubim ceeace ne conservă.

Orice copil se simte legat de doică: aşa trebuia 
să se simtă Romulus faţă de lupoaică, fiindcă ea îl 
alaptase. La început această legătură este curat me
canică; Ceeace ajută la buna stare a unui individ 
îl atrage; ceeace strică îl respinge: este un instinct 
orb în aceasta. Instinctul însă se transformă în sen
timent, legătura în dragoste, neplăcerea în ură, când 
se vede intenţiunea de a ne face rău sau de a ne 
folosi. Nu se pa.sionează nimeni penti’u nişte fiinţe 
nesimţitoare care urmează .numai irapulsiunea ce li 
se dă, ci numai fiinţele dela a căror voinţă aşteptăm 
bine sau rău, numai acelea pe cari le vedem lucrând 

1 Sallwurl; trimite la § 62 Cartea II.
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liber pentru noi sau contra, noastră, numai ele ne 
inspiră sentimente asemănătoare cu acelea pe cari 
ni le arată. Căutăm ceeace ne foloseşte, clar iubim 
coeace vrea să ne folosească; ne ferim de ceeace 
ne" face rău, dar urâm ceeace vrea, să ne facă rău.

13. Primul sentiment al copilului este să se 
iubească pe sine şi al doilea, care urmează din cel 
dintâiu, este să iubească pe aceia cari sunt lângă 
dânsul, fiindcă din pricina slăbiciunii sale el nu 
poate să cunoască pe cineva decât 'după ajutorul 
şi îngrijirile ce primeşte. La începUt dragostea pentru 
doică şi pentru dădacă este numai obişnuinţă. Ie 
doreşte, fiindcă are trebuinţă de' ele şi fiindcă se 
_simte bine când sunt lângă dânsul. El arată mai 
mult că le cunoaşte decât că are bunăvoinf^ faţă 
de ele. Trebue să treacă multă vreme, până să în
ţeleagă că ele nu numai că-i sunt folositoare, dar 
că voese aceasta; atunci începe să le iubească.

14. Aşa dar copilul este în mod firesc pornit 
să fie binevoitor, pentrucă vede că totul în juru-i 
e gata să-l ajute şi observând aceasta el se de
prinde să aibă un sentiment de bimăvoinţă faţă 
de semenii săi; dar pe măsură ce îşi înmulţeşte 
relaţiile, trebuinţele, dependenţele active sau pasive, 
pe aceiaşi măsură se deşteaptă într’însul sentimentul 
raporturilor între el şi ceilalţi şi din aceasta iese 
conştiinţa- datoriilor şi a preferinţelor. Atunci co
pilul se face poruncitor, pizmaş, înşelător, răsbu- 
nător. Dacă îl sileşti să asculte, el nu înţelege to-
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josul supunerii ce i se cere, o socoteşte că vine 
din capriţiu sau din gândul de a-1 necăji şi se 
văsvrăteşte. Dacă, din potrivă, dorinţele îi sunt 
ascultate, atuncia vede răsvrătire şi rea voinţă în
dată ce i se împotriveşte şi astfel bate scaunul 
sau masa, pentrucă nu l-au ascultat. Iubirea de 
■mie, mărginită la persoana fiecăruia, se mulţumeşte 
dacă se îndestulează toate trebuinţele adevărate; 
dar amorul propriu, întemeindu-se pe comparaţie 
între noi şi alţii, nu e niciodată mulţumit şi nici 
nu se poate să fie, căci acest sentiment ne în
deamnă să punem persoana noastră înaintea altora 
şi cere ca şi ceilalţi să ne privească tot aşă, ceea 
ce este cu neputinţă. In felul acesta, pasiunile 
blânde şi iubitoare se nasc din iubirea de sine, 
iar cele vrăşmăşeşti şi necăjieioase se nasc din 
amorul, propriu De aceea, omul va fi pe deplin

T Cum se vede, Rousseau face o mare deosebire ■ între aceste 
două exprcsiuni iubirea de sine (amoiir de soi) şi amorul propriu 
(amour-propre), cari în unele dicţionare sunt socotite ca echiva
lente. Deosebirea, buie înţeles, între ele iese din text. In privinţa 
traducerii, am întrebuinţat în primul caz, o, formaţiune cu vorbe 
româneşti vechi, pe când în al doilea m’am servit de un neologism, 
care nu se poate înlocui, căci «siniubirea» propusă de Anrou, 
TIU .şi Poenaru (în dicţionarul lor din 1840) nu a dobândit drept 
de cetate.

Sallwiirk face utemătoarele observaţiuni asupra acestui paragraf:
Eousseau dă o definiţie a ambelor expresii, care în fond se re

duce la constatarea că iubirea de sine (raniour de soi mâine) este 
proprie stării naturale şi punctul de plec.are al virtuţii omeneşti, 
pe când amorul propriu (l’amour propre) se iveşte de abia în faza 
socială şi pricinueşte toate relele. Punctul în care se face transiţia 
dela una la alta este indicat în § 94.
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bun, (Iacă va avea, trebuinţe puţine şi nu se va 
compara mult cu alţii; din potrivă, va fi eu totul 
rău, clacă va avea multe trebuinţi şi va asculta ele 
opinia lumii. De acî se vede lesne cum se pot în- 
di’eptâ spre bine sau spre rău toate pasiunile co
piilor şi ale oamenilor. E adevărat însă că ei nu 
pot trăi totdeauna singuri şi deaceea cu greu pot 
să fie totdeauna buni; iar greutatea se va mări cu 
cât li se vor înmulţi legăturile cu semenii loi'. 
Deaceea primejdiile vieţii sociale ne silesc să cău
tăm cele mai potrivite mijloace pentru a preveni 
în sufletul omului stricăciunea care se naşte odată 
cu noile sale‘trebuinţe.

15. Studiul cel mai necesar pentru om este cu
noaşterea raporturilor între sine şi ceea ce-1 în
conjoară. Cât timp îşi cunoaşte numai fiinţa sa 
fizică, trebue să-şi studieze raporturile sale cu lu
crurile : aceasta este chemarea copilăriei; când în-

Mai departe adnotatorul german alătură aceste afirmaţii ale lui 
Rousseau eu pasagii din Blaiae Pascal (filozof francez 1623-1662) 
şi din Helvetius (filozof francez 1715-1771).

Pascal caracterizează ambele însuşu-i în felul următor; Prin păcat 
omul a perdut prima sa iubire (aceea către D-zeu) .şi iubirea de 
sine a rămas singura în sufletul acesta mare capabil de o iubire 
infinită, iar această iubire d(î sine s’a extins şi s’a revărsat în golul 
pe care l-a lăsat iubirea către D-zeu; astfel s’a iubit el numai pe 
sine singur şi toate lucrurile numai pentru dânsul, adecă fără mar
gini; aceasta-i originea egoizinului. Helvetius se ridică făţiş con
tra lui Rousseau căutând să demonstreze că'evoluţia naturală a 
omului îl duce spre cruzime. Limba franceză uzuală vede în amo
rul propriu (l’amour pro]>re) o degenerare bolnăvicioasă a iiibirci de 
sine fireşti (l’amour de soi) şi numără printre caracterele sale şi 
vanitatea şi înfumurarea. Vezi şi § 19.
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cepe a-şi da seama de fiinţa sa morală, trebiie 
să-şi studieze raporturile sale cu oamenii; aceasta 
este chemarea întregii sale vieţi şi trebue să în
ceapă în momentul la, care am ajuns acum.

10. îndată ce omul are trebuinţă de o- tovarăşă, 
nu mai este o fiinţă izolată. Acum se nasc toate 
relaţiunile cu specia sa, toate afecţiunile sufletului 
său. Prima sa pasiune face îndată să se ivească 
celelalte.

17. Pornirea instinctului e nedeterrainată. Natura 
cere numai atât: ca un sex să fie atras de celă
lalt. Alegerea, preferinţa, dragostea sunt produse 
ale cunoştinţelor, ale prejudecăţilor, ale obişnuinţei. 
Trebue timp şi pricepere ca să fim capabili de 
dragoste; iubeşti după ceai judecatV^ilegi după ce 
ai comparat. Judecăţile acestea se fac fără să bă
găm -de seamă, dar ele sunt reale. Orice s’ar spune, 
oamenii vor'cinsti totdeauna dragostea adevărată: 
cu toate că pornirile ei ne rătăcesc, cu toate că nu 
înlătură unele însuşiri rele ale sufletului, ba chiar 
le produce, totuş presupune şi nişte însuşiri fru
moase, fără de cari omul nu ar putea-o simţi Ale
gerea pe care o face dragostea şi pe care o soco
tim deobiceiu protivnică raţiunii, este în realitate 
produsă de raţiune. Se zice că amorul este orb, 
fiindcă are ochi mai buni decât noi şi fiindcă vede 
raporturi pe cari noi nu le putem. zări. Cel care 
n’ar avea nici o idoie despre merit şi despre fi-u- 
museţe ar socoti pe toate femeile bune şi cea care
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i-ar ieşi întâia în cale i-ar fi cea mai plăcută. 
Amoml nu porneşte dela natură, ci pune regulă şi 
frâu pornirilor ei: mulţumită lui, un sex nu e atras 
de alt sex afară de obiectul iubit.

IS.1 Dragostea trebue să fie împărtăşită: ară
tând u-ţi preferinţa, vrei să fii j şi tu preferit. Casă 
fii iubit, cată 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 uiţi la semenii tăi, începi să te com
pari cu ei; astfel se naşte întrecerea, rivalitatea, 
gelozia. Când sufletul e prea încărcat de o simţire, 
doreşte să se destăiruiească: din trebuinţa de a iubi 
o femeie, se naşte îndată trebuinţa de a avea un 
amic. Când simţi ce dulce este a fi iubit, ai vrea 
să fii iubit de toată lumea şi dacă fiecare vi'ea să. 
fie preferit, vor fi desigur mulţi nemulţumiţi. Din 
dragoste şi din prietenie se nasc neînţelegerile, duş
mănia, ura. Din mijlocul atâtor pasiuni deosebite, 
opiniunea publică îşi înalţă un tron nesdriincinat 
şi oamenii, ca nişte proşti, supuşi stăpânirii ei, îşi 
întemeiază viaţa lor proprie numai pe judecăţile altora.

1 /ialwiirl: alătură .acest § eu discursul lui Kousscau asupra ine
galităţii. Partea II, 17. ' îndată ce oamenii niccpur-ă a se preţui 
între ei .şi li se formă în minte ideia de conuidcraţie, fiecare pre
tinse să aibă drept la această consideraţie. De aci. ieşiră primele 
datorii do purtare cuviincioasă, chiar printre sălbateci; de aci ne
dreptatea deveni insultă, căci socotiă cel nedreptăţit că persoana 
este dispreţuiţii).



19. Generalizaţi aceste idei şi veţi vederi cnm 
amorul nostru 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 şi, în toate, se nutreşte ne
contenit în paguba vecinului. Soiul acesta de pa
siuni nu are nici o sămânţă în sufletul copiilor şi 
deci nu se nasc dela sine; numai noi le introdu
cem şi dacă ele se întăresc, pricina sunt greşelile 
noastre. Sufletul tinerilor nu se află în aceaş si
tuaţie. Orice am face, pasiunile de cari vorbim se 
vor produce fără voia noastră. Se cere deci să 
schimbăm metoda.
/ 20. Să începem cu câteva reflexiuni asupra stării 
critice de caro ne ocupăm aici. Natura nu face în- 
tr’un mod cu, totul liotărît trecerea dela co2nlârie 
la pubertate: această trecere variază după tempe
ramentul indivizilor .şL după climele în cari trăesc 
popoarele. Toţi ştim ce deosebire este în această 
privinţă între ţările calde şi ţările reci , toţi ve
dem că temperamentele aprinse se formează îna
intea celorlalte; dar poate să se înşele cineva asu
pra cauzelor şi să atribue unei porniri fizice ceeace 
are o pricină morală: e un abuz foarte obişnuit 
al filozofiei veacului nostixi. învăţăturile naturii 
sunt târzii şi încete; ale oamenilor se dau mai tot-

1 I;i Suedia vârsta legală a căsătoriei este 21 ani pentru băr
baţi şi 17 ani pentru femei, pe ’.ând in India este 15 ani jK-ntru 
bărbaţi şi 11 ani pentru femei.
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dea una înai nte de vreme., In primul caz simţurile 
deşteaptă imaginaţia; în al doilea caz imaginaţia 
deşteaptă simţurile, le dă o activitate prea timpu
rie, care enervează şi slălpeşte mai întăiu indivizii 
şi cu vremea chiar specia. 'O observaţie mai ob
ştească şi mai sigură chiar decât efectul climei este 
■că pubertatea şi pornirea sexuală sunt mai timpurii 
la popoarele instruite şi civilizate decât la cele ig- 
norante ^i barbare 1|. Copiii au o iscusinţă parti- 
•culară Ca să descopere obiceiurile rele, sub înveli
şul mainfuţăriilor buneicuviinţe. Curiozitatea lor e 
aţâţată de vorbirea îngrijită ce li se cere, de lec
ţiile de bună purtare ce li se dau, de vălul mis
terios ce li se pune în faţa ochilor. Aşa cum se

' Aci autorul (ed. Amsterdam) reproduce în notă următorul pa
sagiu din Bnffon (Istoria naturală IV 2d8) «In oraşe şi la oa- 
< menii cuju'inşi, copiii depnnşi cu mâncări îndcstulătoaie şi foarte 
'hrănitoare, ajung mai repede în starea aceasta (adică la pubertate.) ; 
'la ţară şi la oamenii săraci copiii sunt mai târzii, fiindcă sunt 
'hrăniţi rău şi cu economie; le trebuc doi sau trei ani mai mult». 
Apoi RousscaÂi adaogă: «Admit obs&rraţia, dar nu explicaţia, pen- 
trucă în ţinuturile în cari săteanul se hrăneşte bine şi mult, cum 
este în cantonul Valais (Elveţia) şi în unele cantoane muntoase 
din Italia, ea Friul, vârsta pubertăţii la amândouă sosele este mai 
târzie decât în oraşe, unde, pentru mulţumirea vanităţii, oamenii 
mănâncă adesea puţin şi cheltuesc mai mult cu îmbrăcămintea, 
cum zice şi proverbul că vâtitecele n'are fereastra. Când mergi în 
])ărţile acestea muntoase, te, miri văzând băieţi mari, voinici ca 
bărbaţii, cu glasul subţire şi fără păr în bărbie, — văzând fete niari, 
bine formate, cari n’au nici un semn deosebit al sexului lor. So
cotesc că deosebirea vine numai din pricina simplicităţii moravu
rilor care le ţine mai multă vreme imaginaţia liniştită şi paşnică 
şi astfel sângele lor începe să fiarbă mai târziu şi temperamentul 
lor nu e iVfă de timpuriu .
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face de obicein, îi învăţăm tocmai ceeace ne pre
facem că le ascundem şi aceasta este învăţătura de 
care se folosesc mai bine decât de toate celelalte.

21. Observaţi faptele şi veţi înţelege până la ce 
punct metoda aceasta prostească iuţeşte opera na
turii şi sdruncinează temperamentul. Aceasta este 
una din pricinile de căpetenie cari aduc degenerarea 
neamurilor din oraşe. Tinerii, sleiţi de timpuriu, 
rămjân scurţij slabi, rău făcuţi, îmbătrânesc în loc 
să crească, întocmai precum viţa căreia îi ceri să 
dea roade primăvara tânjeşte şi moare înainte de 
toamnă.

22. Dacă ai trăit printre oameni neciopliţi, şi 
.simpli, vei înţelege cum nevinovăţia copiilor este 
mult prelungită printr’o fericită ignoranţă. E o pri
velişte de râs, dar mişcătoai'e în acelaş timp, să vezi 
tinei’i de amândouă sexele, în floarea vârstei şi a 
frumuseţii, cum urmează cu jocurile naive ale co
pilăriei şi arată cliiar prin familiaritatea acestor jo
curi curăţenia sufletului lor. Când în sfârşit această 
tinerime ajunge la vârsta căsătoriei, amândoi soţii 
îşi dau unul altuia primele simţiri de dragoste şi 
astfel ţin mai niult unul la altul; iar cârduri de 
copii sănătoşi şi voinici sunt cheză.şia acestei uniri 
neprihănite şi rodul curăţiei din tinereţe.

2.S. Dacă este adevărat că vârsta în care omul 
are conştiinţă de sexul său se schimbă prin edu
caţie şi prin înrâurirea naturii, atunci desigur că 
poţi să o grăbeşti ori s’o întârziezi după cum v(^i
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creşte copiii. Aseiiiene;i, dacă e adevărat că corpul 
câştigă 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 tână,rul va dobândi mai multă tărie 
şi putere. Vorbesc acî numai de uiTnările curat fi
zice; mai târziu veţi vedea că nu ne niărginim 
numai la aceasta.

24. De acî scot cu încheierea eu privire la în-- 
trebarea aşa de mult dezbătută dacă e mai bine să 
luminezi ţie copii de timpuriu a.supra acestei ches
tiuni sau să-i dai răspunsuri neadevărate l. Cred 
că nil trebue să faci nici una nici alta. Intâiu, cu
riozitatea lor nu se deşteaptă în această privinţă 
dacă nu e provocată. ~F'tu>pţi flpcj pa să nu le-o 
provocaţi. Apoi, dacă nu eşti numaidecât silii să 
răspunzi la o întrebare nu ai zor să înşeli pe acela 
care te întreabă; mai bine să-i porunceşti să tacă 
decât să-i spui o minciună. Dacă l-ai obişnuit prin 
lucruri fără importanţă să asculte de asemenea po
runci, nu se va mira nici acum. In fine, dacă te-ai 
botărît să răspunzi, răspunde simplu, fără să te

1 Snilwiirk arată în notă că moralistul german Basctlow (1723— 
1790) ă tratat pe larg punctul acesta in a sa «Opera elementară- 
(Dessaii 1774 I p. 193 u.) iji e de părere că: «O minte tânără, caro 
nu caută să se lămurească la timp în anumiţi ani asupra unui 
lucru, care trebue să devină atât de îiisemnat pentru setea de a .«ti, 
sădită în om de D-zeu, trebue să fi devenit inactivă, servila .şi credulă 
îil modul ecl mai nechibzuit, prin educaţia şi instrucţia cea mai 
neroadă » .ş. a. Basodovv a căutat .să jnină în practică multe din ideile 
lui Rousseau.
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arăţi încurcat, fără să dai vre-o importanţă deose
bită, fără să zâmbeşti. E mai puţin primejdios să 
îndestulezi curiozitatea -copilului decât s’o aţâţi.

25. Răspunsurile voastre să fie totdeauna serioase, 
scurte, hotărîte şi să nu staţi la îndoeală. K’ain 
nevoie să mai spun că trebue să fie adevărate. Dacă 
e primejdios pentru copii să spună minciuni oa
menilor în vârstă, e şi mai primejdios pentru vârstnici 
şă spună minciuni copiilor. E destul ca elevul să 
se încredinţeze o singură dată că profesorul l-a 
minţit, pentru ca să se prăpădească tot rodul edu- 
caţiunii.

20. Poate că s’ar potrivi mai bine pentru copii 
o neştiinţă absolută asupra unor anumite chestiuni; 
dar dacă e peste putinţă să le ascunzi toată vremea, 
e mai bine să afle de tilnpiu’iu. Trebue sau să nu 
le deştepţi curiozitatea în nici un chip sau să le-o 
mulţumeşti înainte de vârsta în care descoperirea 
ar provoca primejdii. Purtarea ta faţă de elev în 
această piâvinţă trebue să ţie socoteală mai ales de 
împrejurările particulare în care se află el, de lumea 
care-1. înconjoară, de prilejurile ce crezi că ar putea 
să aibă, etc. Important e să nu laşi nimic la voia 
întâmplării şi, , dacă nu eşti sigur că-i vei putea 
ascunde deosebirea între sexe până la 16 ani, spu- 
ne-i-o înainte de 10.

27. Xu-ini place să vorbiţi copiilor într’o limbă 
prea căutată, nici să ocoliţi unele cuvinte ferindu-vă 
de a spune lucrurilor pe nume. Bunele moravuri



491

sunt, în această privinţă, simple, şi numai imagi
naţia murdărită de viţiu sileşte urechia să fie de
licată şi ne obligă să ne rafinăm necontenit expre- 
siunile. Vorbele grosolane nu au nici un fel de 
urmare; trebue să goneşti numai ideile lascive ^

28. Deşi ruşinea este firească la om, copiii nu 
sunt din fire- ruşinoşi. Ruşiriea vine numai odată 
cu conştiinţa răului. Cum vreţi ca copiii, cari nu-1 
cunosc şi nu trebue să-l cunoască, să aibă senti
mentul care urmează din această cunoştinţă? Dân- 
du-le lecţiuni de ruşine şi de onestitate, îi înveţi 
că sunt lucruri ruşinoase şi neoneste şi le deştepţi 
în ascuns dorinţa de a le cunoaşte. Mai curând sau 
mai târziu ajung să şi-o mulţumească şi prima scânteie 
care le atinge imaginaţia grăbeşte aprinderea sim- 
ţui'ilor. Cine roşeşte este vi no vat; adevărata ino
cenţă nu se ruşinează de nimic.

29. Copiii n’au aceleaşi dorinţe ca oamenii for
maţi, dar fiind supuşi ca şi ei la murdărie, care 
supără simţurile, pot primi aceleaşi lecţii de bună 
creştere. Urmaţi natura. Ea a aşezat în acelaş loc 
organele plăcerilor ascunse şi ale nevoilor desgus- 
tătoare; prin aceasta ne sileşte să le dăm aceeaşi 
îngrijire la diferite vârste, odată printr’o pricină, 
altădată prin alta; omul prin modestie, copilul prin 
curăţenie.

80. Cunosc numai un singur mijloc pentru a se 
păstra nevinovăţia copiilor : toţi cei ce-i înconjoară

1 Cari îndeamnă la desfrânarc. Am fost silit a păstră neologismul.
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să respecte şi să iubească nevinovăţia. Altfel, si
linţa pe care ţi-o dai de a te observă faţă de ei, 
se desininte mai curând sau mai târziu.. Un zâm
bet, o clipire din ochi, un gest scăpat fără voie, 
spun tocmai ceeace vrei să nu le spui; e destul să 
te vază că le ascunzi cevâ pentru ca prin aceasta 
să-l .şi înveţe. Vorbirea politicoasă, pe care a între
buinţează între ei oamenii- binecrescuţi şi presupune 
ştiinţe pe cari copiii nu le au şi nu trebue să le 
aibă, este cu totul nepotrivită pentru copii. Când 
vrei cu adevărat să cinsteşti simplicitatea lor, vei 
întrebuinţa cuvintele cari le sunt potrivite. Inocen
ţei îi place oarecare naivitate de vorbire: acesta 
este tonul care depărtează pe copil de o curiozitate 
primejdioasă. Vorbindu-i cu simplitate despi’e toate, 
nu va bănui niciodată că-ţi mai rămâne ceva de 
spus. Legând de cuvintele grosolane ideile desgus- 
tătoare ce li se potrivesc, înnăbuşim cea dintâiu 
înflăcărare a imaginaţiei: nu-1 opreşti să pronunţe 
aceste cuvinte nici să aibă aceste idei, dar îl faci, 
fără să bage de seamă, să-i fie scârbă de a le re
aminti. Această libertate naivă scapă de multe în
curcături pe aceia cari, cu toată sinceritatea, spun 
totdeauna ceeace trebue să spună şi spun aşa 
cum .simt.

31. Cum se fac copiii? E o întrebare pe care 
şi-o pun copiii în mod firesc şi răspunsul nesocotit 
sau' prudent ce se dă are uneori urmări hotărâtoare 
pentru deprinderile şi pentru sănătatea lor în res-
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tul vieţii.1 Mijlocul cel mai simplu prin care o 
mamă poate să scape de o asemenea întrebare fără 
a spune o minciună, este să-i dea copilului poruncă 
să tacă. Ar fi bine aşa, dacă l-ar fi deprins de 
timpuriu cu asemenea porunci în chestiuni fără în
semnătate şi dacă el n’ar bănui că i se ascunde 
ceva. Dar rar mama se măi’gineşte la aceasta. 
«Aceasta o ştiu oamenii vnsurapi, îi va zice ea; 
băieţii nici mi trehue să fie aşa de curioşi». Cu 
aceasta mama a scăpat din încurcătură; dar să ştie 
că băiatul va fi supărat de dispreţul ce i se arată 
şi nu va avea astâmpăr până nu va afla şi el taina 
oamenilor însuraţi, şi o va afla...

32. Să-riii daţi voie să vă spun un răspuns cu 
totul deosebit pe care l-am • auzit la această între
bare .şi care m’a mirat foarte mult fiindcă eră dat 
de o femeie foarte modestă şi în vorbă şi în de
prinderi. Această-femeie, însă, ştia, la nevoie, să 
dispreţuească şi critica şi batjocura, dacă socotiâ că 
e spre binele copilului ei. Nu de mult băiatul uri
nase o pietricică şi simţise dureri mari, pe cari le 
uitase curând. «Mamă, zise micul svăpăiat, cum se

' Aci Scilhciirl- notează, următoarele:
Campe (scriitor-german 1746-1818) zice relativ la acest pasaj: 

întrebarea ele umle vin copiii ? este ce-i drept firească la toţi co|)iii, 
însă dacă li sc răspunde scurt .şi just cu ])rivire la esenţial, curio
zitatea lor arareori obicinueşte să meargă mai departe. Ei sunt pe 
dejilin satisfăcuţi cu un răspuns vag. Curiozitatea lor se opreşte 
asupra modului de naştere numai atunci când observă că se caută 
să li sc ascundă ceva. Locke ccre în asemenea împrejurări să li 
SC spună că-i un lucru care nu ,se cuvine să fie ştiut de ei.
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fac copiii f Dragul meu, răspunse mama fără să stea 
la gânduri, femeile îi scot din corpul lor cum scotudul 
fi au nişte dureri cari adesea le costă viaţa-- 
Pot ,să râză nebunii, pot să se scandalizeze proştii; 
dar cei cuminţi să judece bine dacă se poate găsi 
un răspuns mai înţelept şi mai potrivit.

33. Intâiu, ideia unei trebuinţe naturale şi cu
noscute de copil. îl sileşte să nu se mai gândească 
la vre-o operaţiune misterioasă. Apoi ideia suferin
ţei şi a morţii adaogă cevâ trist şi nu mai în
deamnă imaginaţia să rătăcească, nici curiozitatea 
să scormonească; spiritul copilului se îndreaptă spre 
urmările naşterii nu spre cauzele ei. Dacă totuş 
copilului mu-i e silă şi mai întreabă, el va afla slă
biciunile naturii omeneşti, lucrini desgustătoare şi 
va avea înainte imaginea unor grele suferinţe. In 
nişte convorbiri conduse în felul acesta nu va fi 
prilej să se producă dorinţe îngrijitoare şi totuş 
vedeţi că adevărul n’a fost schimbat întru nimic şi 
n’a fost trebuinţă să înşeli pe elev în loc de a-1 
instrui.

34. Copiii voştri citesc: din citirile lor dobân
desc cunoştinţe pe cari altfel nu le-ar avea. Dacă

1 Aci Salhi-iir/: notează următoarele:
Campc face o coiitrapropiiiiere: să se lase copiii să privească cum 

nasc animalele puii şi să li se spună pe urmă: «tot astfel ies copiii 
clin trupul mamei lor unde D-zeu ii zămisleşte cum a creat biitare 
viţel sau mânz în corpul vacei sau al iepei». Doamna de GeJilis 
(Adele et Theod. II p. 335) e de părere că adevărul trebue sjnis 
numai «aproximativ >. D-na Campan ajunge la aceeaş părere ca şi 
Rnussenn.
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sunt studioşi, iuniginaţia lor se aprinde şi se ascute 
în tăcerea odăii de lucru. Dacă merg în lume, aud 
o vorbire ciudată şi văd fapte cai’i îi impresionează. 
Fiindcă au fost convinşi că sunt oameni, ei se în
treabă cura s’ar potrivi cu ei tot ce fac oamenii în 
prezenţa lor. E firesc ca faptele altora să le slu
jească 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 răsfaţă prin 
lucruri protivnice bunelor moravuri,; guvernante ve
sele le spun, la patru ani, lucruri pe cari nici cea 
mai obrăznică din ele n’ar îndrăsnî să le spună la 
15 ani. In curând ele uită ce au spus; dar copiii 
nu uită ce au auzit, Convorbirile prea libere pre
gătesc obiceiurile desfrânate. Lacheul hoţ face pe 
eppil stricat: secretul unuia servă de garanţie pen
tru secretul celuilalt.

.35. Copilul ciescut potrivit cu vârsta lui este 
singur. Nu cunoaşte alte legături decât cele făcute 
prin obişnuinţă: iubeşte pe sora sa cum îşi iubeşte 
ceasornicul, pe prieten ca pe căţelul său 1. Nu se 
socoteşte că e de un sex; femeia şi bărbatul îi sunt 
deopotrivă de streini; nu vede în ceeace fac sau 
spun ei nimic care să aibă vre-o legătură eu dânsul 
şi nici nu dă vre-o băgare de seamă; Nici vorbele 
nici exemplele lor nu-1 interesează, nefiind pentru 
el. Prin această metodă copilul nu dobândeşte, în 
mod viclean, o cunoştinţă greşită, ci rămâne în ne-

Salliviirl; tiimite la § 17 din aceea.? carte.
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cunoştinţă de unele lucruri ale naturii. Vine însă 
timpul când natura însăşi se hotărăşte să lumineze 
mintea eleyului şi numai atunci ea îl pune în stare 
să se folosească fără primejdie de lecţiile ce-i dă. 
Acesta este principiul; eu nu mă preocup de re
giile; iar mijloacele pe cari le propun pentru alte 
lucruri pot servi de exemple şi pentru acesta.

36. Dacă voiţi să pună rândueală în formarea 
pasiunilor, măriţi câmpul lor de desvoltare pentru 
ca să se potrivească pe măsură ce se nasc. Astfel 
nu le mai rândueşte omul, ei natura însăşi, iar tu 
ai grijă numai s’o laşi să lucreze cum trebue. Dacă 
elevul tău ar fi singur, n’ai avea nici o grijă; dar 
tot ce-1 înconjoară îi înflăcărează închipuirea. Pu
hoiul 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 
raţiunea să înlăture poruncile opiniei curente. Iz
vorul tuturor pasiunilor este sensibilitatea; iar ima
ginaţia hotărăşte drumul lor. Orice fiinţă care simte 
că are legături cu altele e nemulţumită când aceste 
legături se strică şi când găseşte sau crede că gă
seşte unele mai potrivite cu natura sa. Numai gre
şelile de^ închipuire transformă în viţii pasiunile 
tuturor fiinţelor cu existenţă limitată, ba chia,r 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 cu acea natură1.

1 Frazele acestea din urmă nu sunt destul de clare.
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37. Iată pe scurt toată înţelepciunea omenească 
în privinţa pasiunilor: 1) a înţelege adevăratele ra- 
porturi ale omului în specie Şl în individ, 2) a-şT’ 
rândul toate pornirile sufleteşti după aceste raporturi.

38. Dar poate omul să-şi rândnească afecţiunile 
sale după cutare sau cutare raport? Fără îndoeală, 
dacă poate să-şi îndrepteze imaginaţia asupra unui 
anume obiect sau să-i dea- o anumită deprindere. 
Dar aici nu e vorba de ce poate face omul asupra 
propriei sale persoane, ci de cliipul cum putem in
fluenţa noi asupra elevului nostiai prin împrejură
rile în Cari îl aşezăml. Arătând mijloacele prin 
cari îl putem păstra în rândueala naturii, arătăm 
îndeajuns şi cum poate să iasă din această rându- 
eală 2.
,^39. întrucât sensibilitatea sa rămâne mărginită 

la propria sa persoană, faptele copilului nu.au în 
ele nimic moralA Nuiiiai când această sensibilitate 
se întinde în affi'ă, numai atunci simte şi apoi în
ţelege ce e liiiie şi ce e rău, adică devine om cu 
adevărat şi parte integrantă a speciei sale. Asupra 
acestui punct trebue dar să ne fixăm băgarea noastră 
de seamă.

40. Lucrul e greu de făcut, fiindcă trebue să în
lăturăm exemplele ce ne vin înainte şi să căutăm 
pe acelea în cari desvoltările succesive se fac după 
rândueala naturii.

‘ Vezi nota la I § 27.
5 Adică; neunnând cele ce se indică de natnvă.
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41. Un copil cioplit şi lustruit, un copil civilizat, 
care aşteaptă numai să aibă putere pentru a pune 
în lucrare învăţăturile ce a dobândit înainte de 
vreme, un asemenea copil nu se înşeală niciodată 
în privinţa momentului în care i-a venit puterea 
ce-i lipsiâ. El însă nu aşteaptă acest moment, ci 
îl grăbeşte; işi pune sângele în fierbere înainte de 
vreme şi ştie bine care va fi obiectul dorinţelor 
sale, cu mult înainte de a le simţi. Nu natura îl 
sileşte pe el, ci el sileşte natura; aducându-1 la 
vârsta de om, ea 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 încet, încet; în
cet, încet se întocmesc puterile vitale 1 şi se for
mează temperainentU'l. Jmcrătorul înţelept are grijă 
să-şi perfecţioneze uneltele înainte de a le între
buinţa. înainte de a simţi vi‘e-o dorinţă, se simte 
o mare îngrijorare; dar eşti cu totul neştiutor; do
reşti şi nu ştii ce doreşti. Sângele fierbe şi se irită; 
pare că viaţa ai'e un prisos care caută să iasă afară 
din noi. Ochiul se înflăcărează şi priveşte în juru-i 
cu interes din ce în ce crescând; începi să simţi 
că nu poţi trăr singur; astfel începi .să ai înclinări 
sufleteşti şi devii capabil de dragoste.

1 Puterile vitale traduce cuvântul Ies esprits: puterile vitale deo
sebite de puterile sufleteşti (spirituale) şi cari, după vechia fizio
logie erau nişte sufluri i-ai'i duceau viaţa dela creer şi dela inimă 
la diferitele membre ale corpului.
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43. In sufletul unui tânăr crescut cu îngrijire se 
va naşte întâiu nu amorul, ci nrietenia. 1 Primul 
act. al iraaglnaţiunii sale de curând născute va fi 
să-l înveţe că se găsesc fiinţe asemenea cu el şi 
specia îl va influenţa înainte de sex. Iată. încă un 
folos dacă ţii pe adolescent mai mult timp în ne
vinovăţie; când sensibilitatea lui este în formaţiune 
îi introduci în suflet seminţele iubirii de oameni. 
Şi acuma este singura epocă a vie'ţii în care silin
ţele de acest fel pot să aibă un adevăi’at succes.

44. Am văzut totdeauna că tinerii stricaţi de
♦

timpuriu şi cari s’au dat la femei şi la ticăloşii 
sunt cruzi şi fără inimă. Pornirea temperamentului 
îi face nerăbdători, răsbunători, furioşi; imaginaţia 
lor, plină de un singur lucru, nu mai primeşte alt- 
ce\r?i. Nu au nici milă, nici generozitate: ar sacri
fica şi pe părinţi şi lumea întreagă pentru cea mai 
neînsemnată din plăcerile lor. Din potrivă, un tâ
năr crescut într’o fericită nevinovăţie este pornit, 
prin însăşi îndemnurile naturii, spre pasiunile de
licate şi duioase. Inima lui miloasă'se simte miş
cată de suferinţele semenilor săi; tresare de bucu- 
lie când îşi revede prietenii, îmbrăţişările sale sunt 
mângâietoare, plânge când vede pe semenul său 
suferind, se simte ruşinat dacă displace altora şi 
plin de părere de rău dacă supără pe cineva. Dacă, 
totuş, sângele, înflăcărându-i-se, îl face nerăbdător, 
iritat, înfuriat, vezi îndată în căinţa sa toată bună-

1 Sallwiirk triraete la § 18 din aceeaş carte.
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tea Iui sufletească. Rana pe care a provocat-o îl 
face să plângă şi să geamă; dacă a văi'sat sânge, 
ar vrea să-l plătească cu sângele său: pornirea lui 
se stinge, mândria lui se umileşte în faţa conştiinţei 
greşelii făptuite. Când este el ofensat, o scuză, un 
singur cuvânt face să i se potolească toată furia : 
iartă greşelile altuia cu aceeaş bunătate sufletească 
cu oare repară pe ale sale. Adolescenţa nu e vârsta 
răsb.unării şi a urii; esteta milei, a iertării, a ge
nerozităţii. Da, susţin şi nu lua tem să fiu des- 
minţit; un copil de-o bună condiţiune şi care şi-a 
păstrat nevinovăţia până la 20 de ani, este la vârsta 
aceasta cel mai generos, cel mai bun, cel mai iu
bitor şi • cel mai plăcut dintre oameni. Ştiu că acest 
lucru nu vi s’a spus niciodată, căci filozofii noştri, 
crescuţi în corupţiunea colegiilor,1. n’au de unde 
să ştie aceasta.

45. Slăbiciunea face pj^ om sociabil; suferinţele 
comune nasc în sufletul nostru îuTnrea de oameni; 
acest Sentiment ar fi strein de noi, dacă n’am fi 
oameni. Orice legătură sufletească este produsă de 
o lipsă: dacă n’am aveâ nici o nevoie unul de al
tul, nu ne-am gândi să ne apropiem între noi.2 
Astfel, din chiar slăbiciunea noastră se naşte plă
pânda noastră fericire. O fiinţă, cu adevărat fericită

1 Prin acest termen autorul înţelege şcoalele publice în genere.
3 Petitain, unul clin editorii cărţilor lui Kousseau ])une aci o notă 

reproducând clin Cicerone (De natura Deorinn I, 44): Oînniti iu 
iuibecilifalc est ţjratia el curitas. Pe române.ţtc: Toată miln^i iu
birea rine (lin slubieiunea noastră.
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ar fi o fiinţă'Jsingnratică.1 Dumnezeu singur cu
noaşte fericirea absolută; dar cine dintre noi are 
ideie de această fericire? Dacă o fiinţă imperfectă 
ar putea să-şi îndestuleze toate trebuinţele, s’âr 
putea bucură de ceva? Ar fi singur, ar fi nenoro
cit. Nu pricep cum cel care nu iubeşte nimic poate 
fi fericit. ■

4G. Urmează de acî că noi ne apropiem de se
menii noştri nu atâta prin împărtăşirea plăcerilor 
lor, cât mai ales, prin împărtăşirea sufei-inţelor lor; 
în acestea vedem mai bine că natura lor e iden
tică cu a noastră şi avem încredinţiire că şi ei se 
apropie de noi. Trebuinţele noastre comune ne unesc 
prin interes; mizeriile noastre comune ne unesc prin 
afecţiune. Văzând pe un om fericit, ceilalţi simt 
mai-jnult invidie decât dragoste; ar fi gata să-l 
acuze că le ia un drept al lor, iar amorul lor pro
priu suferă când văd că acel om n’are nici o tre
buinţă de dânşii. Din .potrivă, cine nu plânge pe 
nenorocitul pe care-1 vede suferind? Cine n’ar fi 
gata să-i înlăture toate nevoile, dacă ar fi de ajuns 
să-şi exprime dorinţa? Mai lesne imaginaţia ne 
pune în locul nenorocitului decât în locul celui 
fericit. Ne simţim mai aproape de una din aceste 
stări decât de cealaltă. Mila este dulce, căci, pu- 
nându-ne în locul celui ce suferă, simţim plăcere 
că nu suferim ca el. Invidia este amară, căci in
vidiosul nu se poate pune în locul omului fericit,

1 Salimtrk trimete la § 108 din Cartea II.
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ci din potrivă îi pare rău că nu poate tace aceasta. 
Unul pare că ne-a scăpat de relele pe cari le în
dură el însuşi; altul pare că ne răpeşte, bunurile 
de cari se bucură.

47. Vrei deci să produci şi să întreţii în sufletul 
unui tânăr simţiri frumoase şi să-i îndreptezi ca
racterul spre binefacere şi spre bunătate?‘Caută să 
nu se desvolte .în el mândi'ia, răutatea, invidia prin 
imaginea înşelătoare a fericirii oamenilor; nu face 
ca ochii săi să vază mai întâi ceremoniile curţilor, 
luxul palatelor sau spectacolele atrăgătoare,1 nu-1 
duce în adunări şi în societăţi strălucitoare; nu-i 
arăta. înfăţişarea din afară a societăţii înalte decât 
după'ce l-ai făcut capabil să-şi dea seamă de va
loarea ei. l)acă îi arăţi lumea până nu cunoaşte 
oamenii, prin aceasta nu-1 formezi, ci-1 corupi; nu-1 
instrueşti, ci-1 înşeli.

48. Del a natură oamenii nu sunt nici regi, nici 
nobili, nici sfetnici de curte, nici. bogaţi; toţi s’au 
născut goi şi săraci, toţi sunt supuşi mizeriilor vie
ţii, necazurilor, suferinţelor, nevoilor, durerilor de 
tot soiul; în sfârşit toţi sunt osândiţi lă m.oarte. 
Acesta este omul; nici un muritor nu este scutit 
de acestea. începeţi dar studiul naturii omeneşti

1 Salliniil: aminteşte că RoiiSncaii, in scrisoare adresată lui 
D’Alciubcrt (despre teatru) vorbeşte despre aceasta; iar.în § 469 
din această carte din Emil, tânărul este dus la teatru înafciumai 
pentru formarea gustului său; reguli de viaţă şi morală sSSu i se 
dea acolo.
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prin- ceeace este mai strâns legat de ea, prin ceea 
ce o constitue mai bine.

49. La 1(5 ani adolescentul ştie ce va să zică 
a suferi, căci el a suferit, dar nu-şi dă seama bine 
că suferă şi alţii, căci a vedea fără a simţi nu în
semnează a şti, şi copilul, neputând., să imagineze 
ce simt ceilalţi, nu cunoaşte alte suferinţe decât pe 
ale sale. Când însă simţurile încep să se desvolte 
şî-i aprind închipuirea, începe a se vedea pe sine ■ 
în ceilalţi oameni, a fi mişcat de plângerile lor şi 
a suferi de durerile lor. Acesta este momentul în 
care priveliştea tristă a omenirii suferitoare trebue 
să-i deştepte în suflet cea dintâiu înduioşare a vieţii 
sale.

50. Dacă nu puteţi observa lesne la copiii voştri 
aceşt moment, cine să fie de'vină? Foarte de tim- 
puriu i-aţi învăţat să se arate simţitori, i-aţi învăţat 
vorbirea sentimentului; de aceea vorbind totdeauna 
pe acelaşi ton ei se folosesc în contra voastră de 
lecţiile ce le-aţi dat, astfel că nu mai aveţi nici
decum putinţa să băgaţi de seamă când încetează 
minciuna şi cănd încep şă simtă cu adevărat ce 
spun. Cu Em.il al meu se întâmplă altfel. La vârsta 
la care am ajuns cu el, el n’a avut nici un sen
timent, dar n’a spus nici o minciună. Câtă vreme 
n’a ştiut ce însemnează n iubi el n’a zis nimănui: 
te iubesc. Nu l-a învăţat nimeni cum să se înfă
ţişeze lângă tatăl său bolnav, lângă mama sa sau 
lângă'guvernorul său; nu i-a arătat nimeni meş-
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teşugul de a se arăta trist când nu este. Nn s’a 
prefăcut niciodată că plânge moartea cuiva, pentru 
că nu ştie ce însemnează a mun.- Insensibilitatea 
sufletului său se vede şi în purtarea sa. Indiferent 
faţă do tot, afai'ă de propria-i persoană ca şi orice 
copil, nu se interesează de nimeni, se deosibeşte 
însă de ei pentru că nu caută să pară că se in
teresează şi nu este falş ca ei ^

51. Emil, care nu s’a prea gândit la fiinţele sim- 
ţitoai-e, va pricepe târziu ce este a suferi şi a muri. 
Plânsetele şi ţipetele îl vor supăra, vederea sân
gelui îl va face să-şi întoarcă privirea; convulsi- 
unile unui animal în agonie îi vor produce un fel 
de îngrijorare înnainte de a şti de unde îi vin 
aceste simţiri noi. Dacă ar fi rămas prost şi săl
batic, nu le-ar simţîţ dacă ar fi mai instruit, ar 
cunoaşte pricina lor: destule idei i-au trecut prin 
minte pentru ca să nu rămâie nesimţitor, dar nu 
destule pentru ca să înţeleagă ce simte.

52. Astfel se naşte mila, cel dintâi sentiment 
relativ 2 care mişcă sufletul omului, după rându-
eala naturii. Ca să devină simţitor şi milos, copilul 
tiebue să ştie că semeni de ai săi sufer ce a su
ferit 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.

1 Saliwiirk pune în comparaţie acest pasagiu cu § 80 din Cartea II. 
■ Relaţie, care, adică, se exercită numai în raport, în legătură cu 

a doua fiinţă, nu absolut.
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cum se produce în noi mila, dacă nu transportându-ne 
în afară din noi şi indentificându-ne ou animalul 
care suferă, cu alte vorbe, părăsind fiinţa noastră 
pentru a luă pe a lui? Noi suferim numai întrucât 
judecăm că suferă el, căci suferim nu în noi, ci în 
el. De aceea ajunge cineva simţitor numai când 
închipuirea i se însufleţeşte şi poate să-l scoată 
afară din sine.

5;3. Ca să produci şi să întreţii această sensi
bilitate care se deşteaptă, ca s’o îndrepţi ori numai 
s’o urmezi pe povârnişul ei firesc, n’ai altceva de 
făcut decât să înfăţişezi tânărului privelişti cari să-i' 
pună în mişcare puterea sufletească, să o mărească 
şi să o treacă asupra altora, să-l facă a se pomeni 
afară din sine; să depărtezi cu grijă pe acelea cari 
i-o^ micşorează, i-o concentrează în sine şi-i des- 
voltă egoismul. Cu alte vorbe: provoacă-i bunăta
tea, omenia, mila, dorinţa de a ajuta pe alţii, toate 
pasiunile atrăgătoare şi dulci cari plac oaihenilor; 
împiedică invidia, pofta, ura, toate pasiunile res
pingătoare şi crude, cari nu numai că ucid sensi
bilitatea, dar o fac negativă şi devin adevărate 
cliinuri pentru acela care le simte.

54. Cred că pot să rezum toate i'eflexiunile de 
până acî în două sau trei maxime hotăi'îte, lămu
rite şi uşor de înţeles.

55. Prima maximă. Nu este omenesc să te so
coteşti în locul celui mai fricii tlMM tine, ~ ci 
numai în locul acelora cari sunt mai nenorociţi
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decât tine. Dacă se găsesc excepţinni la această 
maximă, aceleasunt mai mult aparente decât reale. Nu 
poţi să te pui în locul unuia bogat sau puternic pe 
lângă care te învârteşti; chiar clacă ţii cu adevărat 
la dânsul, nu faci altceva decât să foloseşti de buna 
lui situaţie. Când îl vezi suferind, îl iubeşti câte
odată; 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.1.

56. Unele stări sociale îţi fac impresia-că dau 
oamenilor fericirejji; aşa este viaţa câmpenească2; 
Farmecul ce simţi văzând pe aceşti oameni fericiţi 
nu este otrăvit de invidie; ei te interesează cu ade
vărat. De ce oare? Pentmcă simţi că-ţi stă în putere 
să te coboi’i la starea lor de pace şi de nevino
văţie şi să te bucuri de aceeaş tihnă ca ei. Ţi se 
pare plăcut să trăeşti ca ei, pentrucă e destul să 
vrei ca să poţi. Eşti mulţumit totdeauna să-ţi dai 
seama de puterile ce ai şi să le apreciezi, chiar 
dacă nu vrei să te foloseşti de ele.

57. Da aer urmează că, dacă vrei să faci pe un 
tânăr să aibă .sentimente umane, nu-1 pune să. ad
mire soarta strălucită a unora dintre oameni, ci 
arată-i părţile triste ale vieţii omeneşti. Infricoşân- 
du-se de ele, va căuta, printr’o urmare firească, să-şi

1 Sallu'urk alătură, pentru comparaţie, cu acest paragraf. § 474 
din aceeaş carte.

2 Despre viaţa câmpenească vorbeşte în această carte la § 402
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facă di'ura spre fericire, fără să se ţie pe urmele 
cuiva.

58. Adoua maximă. Plângem munai acele su
ferinţe ale altuia pe cari socotim că am putea să 
le avem şi-noi.

Virgiliu zice îp- Eneicla: «Non ignara mali, mi- 
seris succurrere disco» Nu cunosc nimic aşâ de 
frumos, aşâ de adânc, aşâ de mişcător ca acest vers.

59. De ce regii n’au milă de supuşii lor? Pentru 
că cred că nu vor fi niciodată oameni. Penţruce 
bogaţii sunt aşâ de severi cu cei săraci ? Pentrucă 
nu se tem că vor ajunge şi ei sărăci. De ce nobi
limea dispreţueşte aşâ de mult poporul? Pentrucă 
un nobil nu va fi niciodată mojic. De ce Turcii 
sunt de obiceiu mai omenoşi, mai primitori decât 
noi*?, Pentrucă guvernul lor este cu totul samavol- 
nices(î ş* astfel gloria şi averea particularilor fiind 
totdeauna nesigură şi schimbătoare, ei nu privesc 
înjosirea şi sărăcia ca o stare cu totul streină, de 
■ei,2 fiecare poate să ajungă mâine ceeace este azi 
cel pe care-1 ajută. Reflexiunea aceasta o întâlnim 
necontenit în romanele orientale; ea le dă uh ca
racter înduioşetor cu totul deosebit de morala noa
stră lipsită de îndurare.

1 Eneida I, ver.s 630. Pe româneşte; <-Cunoscând răul, Inrăţ să 
mut VB np.no7rir;ij'i->. Coşbuc traduce astfel acest vers: '.Ştiu cc-i 
■amarul şi eu; am milă de oamenii ce sufere.

jVlt se pare ca aceasta s'a cam schimbat acum: stările au de
venit mai fixe şi de aceea oamenii devin mai neîndurători. (Nota 
-autorului în ed. Amsterdam).
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00. Nu deprinde deci pe elevul tău să privească 
4lelii înălţimea gloriei sale nevoile celor nenorociţi 
şi munca celor săraci; şi nu nădăjdui că-1 vei în
văţă să-i fie milă de ei, dacă-i socoteşte streini cu 
totul de sine, Fă-1 să înţeleagă bine că poate avea 
şi el aceeaşi soartă ca nenorociţii aceştia, că mii şi 
sute de împrejurări neprevăzute şi de neînlăturat 
pot să-l facă într’un minut să dea peste aceleaşi
' A

suferinţe ca şi ei., Invaţă-1 să nu se bizue nici pe 
familia sa, nici pe sănătate, nici pe avere; arată-i 
toate schimbările soartei; dă-i totdeauna exemple, 
lesne de găsit, de oameni cari au fost mai sus de 
cât el şi au. căzut mai jos decât nenorociţii aceia. 
Nu vei discută dacă ei sunt de vină sau nu pentru 
aceasta, căci elevul tău nu ştie încă ce este o ase- 
inenea v'mâ. Nu schimbă niciodată rândul cunoş
tinţelor şi luminează-1 numai cu idei pe cari le 
poate pricepe: nu e nevoie să fie cine ştie ce în
văţat ca să înţeleagă că ioatd ştiinţa omenească 
nu-i poate spune dacă 'peste un 'ceas va ti viu 
sau mort, dacă peste noapte nu va aveă dureri caii 
să-l facă a scrâşni din dinţi, dacă peste un an nu 
va fi lopătar silnic pe o corabie ce merge spre 
Alger1. Mai ales,- nu-i spune toate acestea cu in
diferenţa cu care spui catehismul; ci fă-1 să vază,.

1 Pe vremea aceea piraţii (hoţii de mare) cran încă în floare .şi nu rar 
auzeai că cutare sau cutare personagiu important a fost luat prins 
(le aceşti îndrăsneţi tâlhari. Unul din cuiburile lor cele mai vestite 
a fost ţărmurile Algeriei. Cunoaştem o captură vestită în sec. XVI: 
a marelui scriitor spaniol Cervantes, autorul lui Don Quichottc.
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să simţă nenorocirile omeneşti, fă să i se cutre
mure închipuirea de primejdiile cari înconjoară pe 
dm în tot minutul, să vază împrejuru-i prăpăstiile, 
să te auză cum i le descrii, t>ă-l impresionezi într’atât 
încât să se prinză de gâtul tău ca să nu cază în- 
tr’însele. Vei zice că-1 faci fricos şi fără îndrăs- 
neală. Vom vedeâ mai târziu; astăzi însă să-i dăm 
suflet omenesc, căci aceasta urmărim acum.

61. A treia maximă. Mila pentru suferinţa al- 
tuia nu se măsoară după cantitatea acestei su
ferinţe, ci după sentimentul pe cnre. tccnfim u\A-l 
are cel care ' suferă.

Plângi pe un nenorocit numai întrucât se crede 
el vrednic de plâns. Simţirea fizică a suferinţelor 
noastre ţine mult mai puţin decât ni se pare; ea 
însă* prin viemone dobândeşte continuitate şi prin 
imaginaţie se întinde şi în viitor; din această pri
cină, suferinţele omeneşti sunt în adevăr de plâns. 
Aci găsesc eu una din cauzele cari ne fac mai ne
simţitori faţă de suferinţele animalelor decât de 
ale oamenilor, deşi ştim că simţirea durerii este 
aceeaşi. Ku ni se pare de plâns calul căruţaşului, 
căci nu credem că, mâncând fânul în grajd, cu
getă la bătăile ce a primit şi la ostenelile ce-1 aş
teaptă. Nu ni se pare de plâns mielul care paşte, 
deşi ştim că peste puţin va fi dat la tăiere, fiindcă 
credem că el nu ştie ce-1 aşteaptă. Prin acelaş ra
ţionament ajungem neîndurători faţă do soarta oa
menilor. Bogaţii se consolează de răul pe eare-1 fac
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color sărăci, fiinrlcă-i cred aşa de proşti încât să 
nu simţă nimic. In genere, preţul pe care-1 pune 
cineva pe fericirea semenilor săi se vede din im
portanţa pe care le-o dă, căci e natural să ţi se 
pară fără nicio valoare fericirea oamtmilor pe cari 
îi dispreţueşti, Să nu ne mai mirăm deci când oa
menii politici voi'besc cu dispreţ de popor şi când 
cei mai mulţi filozofi înfăţişează pe om ca pe o 
fiinţă aşa de rea1.

02. Popond formează eii ndevărat nPii.mil] mno- 
nesc. Ceeace e în afară de popor e aşa de puţin 
important încât nici nu merită să fie luat în seamă. 
Dacă omul este acelaş în toate stările, de sigur că 
starea celor mai mulţi merită mai mult i'espect. 
Pentru cugetător nu există deosebiri sociale, căci 
el vede aceleaşi porniri, aceleaşi simţiri în omul de 
rând şi în omul ilustru; îi deosebeşte numai vor
birea şi dacă. se poate găsi vre-o diferenţă esenţială 
ea este spre paguba celor ce ştiu să se prefacă. Po
porul se arată cum este şi nu. este vrednic de iu
bire; dar oamenii din lumea de sus trebue să se 
ascunză, căci dacă s’ar arăta cum sunt, ar fi în
grozitori.

03. înţelepţii noştri zic că în toate stările so
ciale este aceeaş cantitate de fericire şi de siife- 

• rinţă. Maxima lor e nenorocită, dar nici nu cred

1 E vovba aci de om ca individ, ca produs al naturii. Xe amin-, 
tim teoria lui Rousseau că omul e natural bun şi că numai socie
tatea îl eoru])e.
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Cil este întemeiată. Dacă toţi sunt de o ,potrivă de 
fericiţi, de ce m’aş mai necăji pentru cineva? Să 
răinâie fiecare cum este: robul să fie chinuit, schi
lodul să sufere, săracul să piară,; nu poate nicinnul 
să câştige nimic dacă şi-ar schimba soarta, înţe
lepţii noştri enumără nevoile celor bogaţi şi arată 
cât de trecătoare sunt plăcerile lor. Aceasta-e un 
sofismL neruşinat. Nevoile bogatului uu vin dda 
starea hii, ci dela el însuşi, când abuzează de ea. 
Chiar dacă ar fi mai nenorocit decât cel din urmă 
calic, el nu e de plâns, căci relele de cari se vaită, 
nu sunt decât opera lui şi îi stă în mână să devie 
fericit. Dimpotrivă, nevoile săracului vin din afară, 
1 le dă soarta aspră care îl apasă. Nici o obişnuinţă 
nu-i poate înlătura simţirea fizică a oboselii,, a sleirii 
putej-ilor, a foamei; cugetarea cât de adâncă şi în
ţelepciunea cât de mare nu-1 scutesc de neajunsu- 

.rile situaţiei sale. Ce câştigă Epictet dacă prevede 
că. stăpânul său are să-i frângă piciorul 2 ? II împie
dică prin aceasta de a i-1 frânge ? Ba are, peste 
suferinţa însăş şi suferinţa prevederii! Dacă popo-

1 : raţionament fals, făcut cu intenţie, de a inşelii. Sofi-ftii 
erau nişte filozofi la Grecii cei vechi. Combătuţi de Socrate, ci au 
fost zugrăviţi de elevii lui ca nişte fabricanţi de erori; de aici în
ţelesul modern al cuvântului.

2 Epictet, filozof grec, din primul secol după Hristos, amănun
tele lui nu sunt bine cunoscute. Se ştie că a fost sclav şi apoi s’a 
liberat. A trăit o parte din viaţa sa la Roma. Faptul la care face 
aluziune aci Rousseau este povestit de un biograf. Intr’o zi — pe 
când eră 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, cl adaose: «Vezi, ţi-ara spus că ai să-l rupi!»
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ral ar fi atât de înţelept pe cât îl socotim noi 
stupid, ar putea să fie altfel decât este? Ce ar putea 
să fie altceva decât ce face acum ? Ia studiaţi pe 
oamenii de treapta aceasta şi veţi vedea că, deşi 
vorbind altfel, 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 toţi filo
zofii ar dispăreâ, nici nu s’ar băga de seamă şi 
treburile n’ar merge mai rău. Intr’un cuvânt, în
vaţă pe elevul tău să iubească pe toţi oamenii şi 
chiar pe aceia cari îi dispreţuesc. Fă aşa ca el să 
nu. se socotească dintr’o anumită clasă, ci să se poată 
simţi în toate. Vorbeşte-i despre neamul omenesc cu 
dragoste, cu milă, niciodată cu dispreţ. Omule, nu 
necinsti pe om!

()4. Plin astfel de căi şi prin altele asemenea, 
cu totul deosebite de cele obişnuite, cată să pă
trundem în sufletul unui adolescent pentru a-i pro
voca prunele sentimente naturale, pentru a i le 
cultiva şi a-1 îndrepta spre semenii săi. Aş mai 
adăogâ că e bine să înlătuii dela aceste porniri cât 
vei putea mai mult interesul pei’sonal. IMai ales 
goneşte vanitatea, emulaţiunea, gloria şi în genere 
sentimentele cari ne silesc să ne comparăm cu alţii, 
căci aceste comparaţiuni lasă totdeauna în suflet 
oarecare amărăciune faţă de cei ce se iau la în
trecere cu noi, chiar dacă o ţinem ascunsă în noi 
înşine. Atunci trebue ori să te faci că nu vezi ori
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,Sii te superi, să fii ori un răutăcios ori un prost; 
<le aceea să ne ferim de această alternativă. îmi veţi 
spune că aceste pasiuni foarte primejdioase 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.

(55. Iată spiritul metodei pe care trebue să şi-o 
impună cineva. Exemplele .şi amănuntele sunt aci 
fără folos, căci caracterele sunt foarte deosebite, 
deosebite aproape la infinit .şi un exemplu pe care 
l-aş da s’ar potrivi poate d’abiâ la un caz din o 
sută de mii. Deasemenea, la vârsta aceasta începe 
pentru pedagogul iscusit, adevărata funcţiune de ob
servator şi de''filozof şi-şi pune în aplicare arta de 
a pătrunde sufletele pe când lucrează .spre formarea 
loi*.n,Câtă vreme tânărul nu se gândeşte .şi nu ştie 
încă să se pi’efacă, poţi după o privire ori după 
un gest al lui, să vezi impresia produsă asupră-i 
de fiecare obiect ce i, se înfăţi.şează. Figura lui tră
dează toate mişcările sufletului ; urmărindu-i-le, 
ajungi să le prevezi şi în fine să le conduci.

66-. Se observă de obiceiu că sângele şi rănile, 
ţipetele şi gemetele, înfăţişarea operaţiunilor dure
roase şi tot ce deşteaptă ideia de suferinţă im
presionează mai de timpuriu şi mai de obşte pe 
oameni. Ideia d.c distrrifiere nu impresionează atât, 
fiindcă este mai complexă. înfăţişarea morţii o avem 
mai târziu şi e mai slabă, fiindcă nu avem expe
rienţa morţii dobândită prin noi înşine cum o avem
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pe a suferinţei: trebue să vezi cadavre ca să-ţi îii- 
chipueşti chinurile celor ce mor. Când însă icoana 
morţii s’a format în spiritul tău, atunci socoteşti că 
nimic altceva nu este aşa de groaznic, fie din pri
cină că ai dobândit, prin chiar simţurile tale, ideia 
distrugei-ii totale; fie din pricină că te-ai convins 
(;ă orice om trebue să treacă pe acolo şi deci nici 
tu nu vei putea scăpa-

67. Aceste deosebite impresiuni se schimbă şi se 
măresc ori se micşorează după firea fiecărui individ 
şi după deprinderile sale de mai nainte; dar se 
găsesc la toţi oamenii şi nu e nimeni care să nu 
le aibă nicidecum. Afară de acestea, sunt alte im
presii mai târzii şi mai puţin i’ăspândite cari se 
găsesc mai ales la oamenii mai simţitori: sunt acelea 
pe cari ţi le produc sufennţelc morale, durerile lăun
trice, chinurile sufleteşti şi chiar tristeţea cuiv.^^unt 
unii cari se simt mi.şcaţL numai când aud ţipete şi 
plânsele, iar gemetele lungi şi tăcute ale sufletului 
bântuit de nenorocire nu le provoacă nici un suspin. 
Pe aceştia, înfăţişarea suferinţei ascunse, chipul 
searbăd şi brăzdat de dureri, ochiul uscat din care nu 
mai poale picura o lacrimă nu-i vor face să plângă 
niciodată. Pentru ei nu înseamnă nimic durerile su
fletului, căci, al lor fiind nesimţitor, vor putea să 
vă arate numai severitate, neîndurare, cruzime. Ase
menea oameni pot să fie drepţi şi înţegri; nu vor 
fi însă niciodată iertătoiâ, generoşi, îndurători. Zic



515

că VOI' putea fi drepţi, dacă se poate zice că pcwite 
cineva să fie drept când nu e milos.-

08. Nu e bine însă să ne grăbim a judeca’pe 
tineri după regulele acestea, mai ales pe aceia cari 
educaţi cum trebue, nu au ideie de suferinţele mo
rale pe ca,ri nu le-au simţit, fiindcă—o mai spun 
odată — te înduioşează numai relele pe cari le cu
noşti. Părută lor nesimţire vine din neştiinţă şi veţi 
vedea cum se înduioşează când încep să înţeleagă 
că sunt în lume mii şi mii de dureii pe cari nu 
le cunoşteau. Emil al meu, dacă în copilărie a fost 
simplu şi a avut bun .simţ, sunt sigur că, ajuns 
tânăr, va avea suflet şi simţire, căci sentimentele 
adevărate ies din idei drepte.

69. De ce mai spun aceasta? Cititorii mă vor 
învinovăţi desigur că am uitat hotărârile mele dela 
început şi fericirea statornică pe care o făgăduisem 
elevului meu. Ce feiicire, ce bucurie pentru el să-i 
arăţi nenorociţi, muribunz-i, să-i înfăţişezi priveliştea 
durerii şi a mizeriei? învăţătorul său, care-i pre- 
gătiâ 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 este fericit. Nu sunt eu 
de vină dacă pe voi vă înşeală aparenţele şi le 
socotiţi că sunt însăşi realitatea,

70. Să luăm doi tineri cari şi-au sfârşit prima 
parte a educaţiei lor şi cari intră în viaţă prin două 
uşi protivnice. Unul se ui’că deodată pe Olimp ’) şi

1 Din legendele Grecilor vechi; muntele pe care locuiau
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se găseşte în mijlocul celei mai strălucite societăţi; 
merge la Curte, la cei mari, la cei bogaţi, la temei 
frumoase. Presupun că e sărbătorit peşte tot şi nu 
cercetez cura înrâureşte primirea aceasta asupra ra
ţiunii sale; presupun că poate să reziste. Plăcerile 
trec repede' pe dinaintea lui, fiecare zi îi aduce 
lucruri noi; toate acestea îl interesează în mod de
osebit. II vezi băgător de seamă, grăbit, curios; te 
impresionează prima lui admiraţiune; îl socoteşti 
mulţumit. J)ar cercetează sufletul lui: crezi că se 
bucură; eu, cred că suferă.

7l. Ce vede dinaintea ochilor? o sumă de lu
cruri socotite de preţ, pe cari nu le cunoşteâ, .de 
cari se apropie numai un minut, adică numai atâta 
cât să-l facă s“-i pară rău că nu le are şi el. Dacă 
se pi'eumblă printr’un palat, vei înţelege din curio
zitatea sa că se'întreabă de ce nu e şi casa părin
tească tot aşa. Din întrebările lui înţelegi că el se 
compară, necontenit cu stăpânul casei şi, făcând 
această comparaţie supărătoare pentru el, vanitatea 
lui se api'inde şi se răsvrăteşte. Dacă întâlneşte un 
tânăr îmbrăcat mai bine decât el, se gândeşte cu 
supărare la zgârcenia 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 po
doaba şi-o vede umilită în faţa unei haine de rând- 
Dacă într’o societate este singur sărbătorit, dacă se 
ridică în vârful picioarelor ca să-l vază lumea mai 
bine, atunci toată lumea aceasta se simte pornită
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să taie nasul unui tânăr mândru şi îngâmfat. Se 
formează ca un fel de în vocală înti'e unii şi alţii. 
Plivirile pătrunzătoare ale unui om serios, glumele 
unui răutăcios ajung îndată până la el şi, chiar dacă 
ar fi dispreţuit numai de un singur oi^, dispreţul 
acesta îi otrăveşte bucuria pe care i-o produc-aabiu- 
zele celoi'lalti.

72. Dacă i-am înmulţi cu belşug plăcerile, dacă 
am face să i se recunoască meritele; dacă îl pre
supunem frumos, spiritual, îndatoritor, va fi căutat 
de femei, dar chemându-1 la ele înainte de a fi 
vremea să le iubească, îl vor face nebun, nu îna
morat. Va avea multe prilejuri fericite, dar nu va 
avea nici înclinare nici pasiune ca să se folosească 
desele. Fiindu-i ascultate dorinţele chiar înainte de 
a se naşte, va simţi oboseala de a fi stânjenit în 
libertatea sa, se va desgustâ -de femeie şi se va 
sătura înainte de a o cunoaşte, Nu o va pără.sî, 
pentrucă va asculta într’aceasta vanitatea. Când însă 
o dorinţă adevărată îl va îndemna să ,se apropie de 
ea, atunci nu va fi 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 înşelăciunile, 
de perfidiile, de părerile de rău de tot soiul cari 
sunt nedeslipite de o asemenea viaţa: ,se ştie că 
experienţa lumii te desgustă. Vorbesc numai de ne
cazurile legate de cea dintâiu iluzie.

74. Ce contrast pentru acela care, trăind până

/fiSTlTOTUt
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acum între ai familiei şi între prieteni şi fiind sin
gur înconjurat de toată, băgarea, lor de seamă, intră 
deodată în altă lume unde nu însemnează mai ni
mic! El, care a fost centrul sferei în care a ti'ăit, 
se ya găsi copleşit într’o sferă streină. Va avea să 
sufere multe înfruntări şi multe umiliri până când 
să-şi piarză, printre necunoscuţi, credinţa importanţei 
sale, pe care ai săi i-au hrănit-o necontenit. 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 deprinderi, se des- 
meticeşte în curând prin învăţături , supărătoare. 
Deprinderea de a dobândi lesne ceeace doreşte îl 
îndeamnă să dorească multe luci'uri şi-l face ^ să 
simtă necontenit lipsa acestora. încearcă să dobân
dească tot ceea ce-1 măguleşte, Ar vrea să aibă 
toate câte le au alţii. Dorind totul, pizmueşte pe 
toţi şi caută să fie el mai mare peste tot. Vanitatea 
îl chinueşte şi dorinţele nestăpânite ard tânărul său 
suflet; ele nasc pizma şi ura şi alte porniri istovi
toare. Intră turburat în vălmăşagul lumii şi turburat 
vine în fiecare seară. Nemulţumit de el şi de cei
lalţi, se culcă făcând mii de planuri zadarnice; mii 
de închipuiri îi turbură somnul şi mândria lui îl 
face să viseze toate bunurile după cari oftează ne
contenit şi pe cari nu le va avea niciodată. Aşa 
este elevul vostru. Să vedem pe al meu.

75. Dacă cea dintâiu privelişte pe caro 6 întâl
neşte este ceva trist, cea dintâiu reflexiune asupra-i
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este un sentiment de plăcere. Văzând de câte rele 
este scutit, se simte urni fericit decât se socotiâ 
până acum. Ia parte la suferinţele semenilor săi, 
dar o face fiindcă vrea. Pe deoparte îi e milă de 
suferinţele lor, pe de alta îi pare bine că e scutit 
de ele. Simte în sine un prisos de forţe peste ceeace 
îi trebue şi pe cari le poate întrebuinţa aiurea. Ca 
să plângi pe altul, trebue să-i cuno.şti durerea, dar 
să nu o simţi şi tu. Cine a suferit şi cine se teme 
că 'va suferi acela compătimeşte pe cei ce sufer; 
dar cine suferă însuşi, acela se compătimeşte numai 
pe sine. Toţi oamenii sunt supuşi mizeriilor vieţii; 
de aceea fiecare dă pentru alţii numai simţirea de 
care nu are, într’un anume moment, trebuinţă pentru 
sine însuşi. De aceea mi'a este un sentiment fparte 
plăcut; iar omul rău la,-suflet irebue să fie tot
deauna nenorocit, pentrucă ■ starea lui sufletească 
nu-i lasă nici un prisos de simţire pe care să-l dea 
nevoilor altora.

70. Judecăm fericirea mai mult după aparenţă 
şi de aceea o bă,nuim. unde nu este, o căutăm unde 
nu poate să fie. Veselia este un semn îndoios al 
fericirii. Isu rareori un om vesel este un nenorocit 
care nu vrea să se arate celorlalţi şi vrea să se 
ameţească pe sine însuşi. Cei cari au râsul pe buze, 
cari se arată apropiaţi şi, în mijlocul cunoscuţilor, 
se înfăţişează cu liniştea cea mai mare, sunt mai 
totdeauna trişti şi ursuzi acasă şi servitorii plătesc 
cu suferinţa lor distracţia pe care asemenea stăpâni
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o procură în societate. Mulţumirea adevărată nu e 
nici veselă nici nebunatică: când poţi să o simţi- 
o preţueşti prea mult şi vrei să te foloseşti singur 
de dânsa, de frică să n’o pierzi. Adevăratul fericit 
nu vorbeşte şi nu râde; el adună, oarecum, fericirea 
în sufletul său. Jocurile sgomotoase, bucuria tur
burătoare ascund adesea plictiseala şi desgustul. Me
lancolia este prietena voluptăţii: cele mai dulci plă
ceri sunt însoţite de înduioşare şi de lacrimi, iar 
bucuriile cele mari mai lesne te fac să plângi decât 
să râzi '.

77. La pţ'ima vedere, se crede că petrecerile cu 
cât sunt mai multe şi mai variate, cu atât contri- 
buesc la fericirea omului, iar uniformitatea unei 
vieţi simple se pare foarte plicticoasă. Piivind mai 
mai bine, vezi, tocmai din potrivă, că cea mai didce 
mulţumire sufletească este o petrecere moderată care 
tp împinge mai puţin şi la dorinţă şi la desgust. Cu 
cât se înmulţesc plăcerile cu atât se înmulţesc dorin
ţele şi de aici vine curiozitatea, nestatornicia; şi cu 
cât plăcerile sunt mai violente, cu atât îţi lasă un 
mare gol în suflet şi de acî vine saţiul. Nimenui nu-i 
e silă de situaţia sa, dacă nu cunoaşte alta mai 
plăcută. Sălbaticii sunt — dintre toţi oamenii — cei

1 Sallii-ii.i-1; zice: Această disgresiunc conţine multe trăsTituri 
din tabloul pe care l-n schiţat R. in confesiunile referitoare la per
soana sa, şi intram pasagiu (II. 7) unde relatează astfel de lucruri 
despre sine, adaugă; Ori cine ai fi, dacă vrei să cunoşti un om. 
atunci consimte să cite.şti cele două sute trei pagini care urmează: 
vei ajunge să cunoşti perfect pe J. J. Rousseau.
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mai puţin curioşi şi cei mai puţin plictisiţi. Pentru 
ei toate sunt'indiferente, căci nu se bucură de lu
cruri, ci de ei; îşi peti’ec viaţa nefăeând nimic şi 
nu li se urăşte niciodată.

78. Omul care trăegte în societate, totdeauna 
pune o mască firii sale. Nefiind mai niciodată singur 
cu sine, este strein de sine şi nu se simte bine 
cănd e silit să se coboare în sine însuşi. Pe el nu-1 
interesează cum este; totul e cum pare.

79. Dacă privesc figura tânărului despre care 
v’am vorbit mai nainte, fără să vreau, văd pe dânsa 
ceva. obraznic, bunătate silită, care nu place şi res
pinge pe oamenii serioşi; din potrivă fizionomia 
tânărului meu o văd ,simplă, ea arată mulţumire^ 
.şi adevărata linişte de suflet, care te face să-l sti
mezi, 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 desvqltarea 
însuşirilor naturale. Eu socote,sc că, pe lângă aceasta 
se influenţează pe nesimţite, trăsătuiile unui om 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. Astfel înţeleg eu cum fizionomia 
arată caracterul cuiva şi cum poţi câte odată să 
judeci pe cineva după fizionomie, fără ca, pentru 
aceasta, să fie nevoie de nişte explicări m'isteiăoase 
ce presupun cunoştinţe pe cari nu le avem.

80. Copilul are numai două simţiri bine hotă-
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rate: bticiiria şi durerea1; râde sau plânge; stările 
de mijloc nu surit pentru el, de aceea trece necon
tenit dela una din acestea la cealaltă. Din această 
schimbare neîncetată figura sa nu dobândeşte nici 
o impresiune statornică şi el nu are o fizionomie 
propriu zisă. Cu cât înaintează în vârstă şi devine 
mai simţitor, impresiile; fiind mai vii şi mai stă
ruitoare, lasă urme ce se şterg mai greu, şi stările 
obişnuite ale sufletului dau trăsăturilor figurii o po
trivire care rămâne cu vi'emea şi riu se mai şterge. 
Cu toate acestea sunt şi oameni cari îşi schimbă 
fizionomia la diferite vârste. Am văzut mai mulţi 
de aceştia şi am dovedit că toţi pe cari i-am putut 
observa şi urmări de aproape îşi schimbase şi pa
siunile obişnuite. Această singură observaţie, dacă 
s’ar' confirma 2, mi-ar părea hotărâtoare şi cred că 
este la locul ei într’un tractat de educaţie, în care 
este important lucru să ştii să judeci mişcările! su
fleteşti de pe semnele exterioare.
_ 81. Nu cred că ‘tânărul meu, care n’a învăţat 
să imiteze nişte deprinderi convenţionale şi nu ştie 
să arate sentimente pe cari nu le are, va fi mai 
puţin îndatoritor. Cred chiar că nu e vorba aici 
despre aceasta. Ştiu că va fi mai iubitor şi nu-mi 
închipuesc că cel care se iubeşte numai pe sine

1 S'allinirk aminteşte Cartea I 8 135.
2 Am dat înţeles îndoelnic acestei propoziţii prescurtate, din pri

cina verbului ce urmează (|)araitrail), de.şi în traducerea germană se 
găseşte: ilereii ir/T sinlier hin.
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poate să se prefacă aşa încât să devină plăcut- cât 
cel care îşi face din iubirea pentru alţii -un nou 
sentiment de fericire. In ce priveşte sentimentul în 
sine, cred că ara Spus destul pentru ca cititorul în
ţelegător să se poată desluşi asupra acestui punct şî 
pentru ca să arăt că nu m’am Contrazis;

82. Revin deci la metoda mea şi zic: Când vine 
vârsta critică, daţi tinerilor privelişti cari să-i po
tolească. nu să-i aţâţe: hrăniţi imaginaţia lor năs- 
cândă prin jucrui'i cari să le domolească simţurile^ 
iar nu să le a.prinz^ADepărtati-i de oraşele mari, 

i_npsa ~cle niodestie a fjrnidTor 
ir naturii, acolo totul

căci acolo_luxul si finsa
arăbesc si iau înai 
le pune dinaintea ochilor plăceri _ ţ>e cari ei vor 
trebui să le cunoască numai când vor şti să le aleagă. 
Adueeţi-i înapoi în locuinţele unde au stat îiitâiii 
şi unde simplitatea câmpenească împiedică desvol- 
tarea pasiunilor vârstei. Dacă gustul lor pentru arte 
îi ţine legaţi de oraş, atunci folosiţi-vă tocmai de 
acest gust ca. să împiedecaţi o lenevie primejdioasă. 
Alegeţi-le cu grijă societatea, ocupaţiunile, plăcerile; 
arătaţi-le numai tablouri, mişcătoare, dar modeste, 
cari să-i impresioneze fără să-i seducă şi cari să le 
hrănească sensibilitatea fără să le pună în mişcare 
simţurile. Gândiţivă însă că în orice lucru trebue 
să te fereşti de unele excese şi că pasiunile ne- 
inoderate fac un rău mai mare decât acela pe care 
vrei să-l înlături. Nu e vorba să faci din elevul tău
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nn infirmier, un călugăr de spital \ să-i întristezi 
necontenit privirile prin înfăţişarea durerii şi a snfe- 
i'inţei, să-l plimbi din infirm în infimi, din spital 
în spital şi dela ghilotină la închisoare2; trebiie 
ca în faţa mizeriilor omeneşti să se simtă mişcat, 
iar nu să se deprindă cu ele pană la nesimţire. 
Când ai multă vreme aceleaşi privelişti înaintea 
ochilor, ele nu te mai impresionează. Obişnuinţa te 
învaţă cu toate. N’ai nevoie să,-ţi închipueşti ceea- 
ce vezi, şi numai închipuirea te face să simţi su
ferinţele .streine. De aceea preoţii şi medicii, văzând 
mereu oameni cari snfer şi mor, ajung de nu mai 
simt mila.3 Deci, elevul tău să cunoască soarta oă'- 
menilor şi mizeriile .semenilor săi, dar să nu fie 
prea des martur. Un singur lucru bine ales şi arătat 
cum ti’ebue îi va provoca milă şi reflexiune o lună 
de zile. Nu ceeace vede, ci amintirea celor văzute 
îi determină judecata, iar impresiunea trainică pe 
care o primeşte dela un lucru nu vine tocmai dela 
lucrul însuşi, ci dela chipul cum ştii să-l faci a şi-l 

.aduce aminte. Astfel, economisind exemplele, lecţiile.

1 Călugăr dc spital traduce pe frere dc la c'haritc, tagmă călu
gărească având de scop să îngrijească pe bolnavi.

2 Dela ghilotină, adică locul unde se executau osândiţii. In text 
este pus numele pieţei din Paris unde se făceau acestea (Vlacc dc 
grere).

:l Xota lui Salliriirl:: Formey crede că tocmai preoţii şi me
dicii i-ar fi fost lui II. mai necesari. Despre medici vezi Cartea I, 
§ 9S. In Cartea, I § 100 sunt cnumărati preoţii, filozofii şi medicii 
ca duşmani ai omcnirei. Despre preoţi vezi Cartea III § 146.
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imaginele, vei izbuti să-i ţii simţurile deştepte şi să 
momeşti natura, urmând propriile-i direcţiuni.

83. Pe măsură ce mintea i se luminează, alegeţi 
idei cari să se raporte la luminile dobândite; pe 
măsură ce poîtele-i se aprind, alegeţi .tablouri proprii 
a le potoli. Un militar bătrân, care s’a distins atât 
prin' curajul cât şi prin bunele sale purtări, mi-a 
povestit că în prima lui tinereţe 1 eră foarte în
clinat spre femei şi tatăl său, om deştept, dar foarte 
cucernic, încerca în fel şi chip să-l potolească. Vă
zând că toate încercările îi sunt zadarnice şi că 
băiatul e aproape să-i scape din mână, îl luă într’o 
zi, fără să-l înştiinţeze, şi se duse cu el într’un 
spital de sifilitici şi intră într’o sală unde aceşti 
nenorociţi ispăşiau printr’un tratament groaznic pe- 
trecet'ile cari îi adusese acî.2 Văzând această în
grozitoare privelişte care-i revolta toată fiinţa, era 
mai să-i vină leşin. Atunci tatăl său îi zise cu furie: 
«Du-te, stricatule, du-te de urmează pornirea mize
rabilă care te târăşte; în curând vei fi foarte fericit 
să fii primit într’o asemenea sală, unde în prada 
celor mai teribile dureri, vei sili pe tatăl tău să 
mulţumească lui D-zeu că te-a luat de pe lume ■>.

1 Prima tinereţe Intre 18—25 de ani.
2 Xota Ini Salhrurk: citează un pasagiu din scriitorul german 

Campe: «Şi cu am întrebuinţat mijlocul acesta la diferiţi elevi ai 
mei ţji sunt convins că nu există alt mijloc preventiv mai bun pentru 
tinerime decât acesta». Formey nu face nici o observaţie asupra 
acestui 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'».
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84. Aceste puţine cuvinte, unite cu cele csavea 
tânărul înaintea ochilor, îi produseră o impresie care 
nu s’a mai şters niciodată. Silit prin cariera sa să-şi 
petreacă tinereţea în diferite 'garnizoane,- a suferit 
mai bine să rază camarazii săi de dânsul .decât să 
urmeze de.sfrânările 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 mimai să-ţi alegi bine locul, 
timpul, persoanele; apoi fă toate lecţiile prin exem
ple şi fii sigur că vei reuşi.

85. Modul cum se petrece copilăria n’are o im
portanţă aşa de mare,1 fiindcă răul care se strecoară 
se poate îndrepta, iar binele poate să vie şi inai 
târziu. Cu totul altfel e adolescenţa,2 vârsta în care 
•omul începe cu adevărat să trăească.3 Vârsta acea
sta ţine totdeauna mai puţin decât ar fi nevoie 
pentru cele ce sunt de făcut şi de aceea trebue să-i 
dăm o-atenţiune fără răgaz; de aceea stăruesc pentru 
a găsi meşteşugul s’o prelungim. Un foarte bun 
principiu de educaţie în această privinţă este să 
întârziezi totul cât se poate mai mult. Caută să

1 Sallururl: zice că Stuve, Campe şLTrapp (pedagog ftcrman 1745— 
1818, partizan al teoriilor Ini Basedow). cari găsesc în vorbele dc 
mai sus ale Ini R. un mare paradox, desigur că nu 1,-au înţeles bine.

• Adolescenţa nu c cuvântul întrebuinţat de autor; elzicc: «prima 
vârstă in care... etc.» Adolescenţa se socoteşte de unii între 14 .şi 
21 sau 25 de ani. II întrebuinţează Eouss. în § 88.

:l Vezi § G.
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nierg\ încet şi cu siguranţă : fă ca adolescentul şă 
nu devină om când nu mai are nimic de făciit 
pentru aceasta. Odată, cu creşterea corpului, se pre
gătesc şi se formează şi sucurile destinate să dea 
sângelui balsam şi fil>relor putere.1 Dacă le dai 
altă îndrumare şi dacă ceeace are să serve la per
fecţionarea unui .individ servă la formarea altuia* 
amândoi vor fi în stare de slăbiciune şi opera na
turii va fi nedesăvârşită. De aceasta se influenţează 
şi spiritul; şi funcţiunile lui vor fi slabe şi fără 
vlagă. Nişte membre groase şi puternice nu fac nici 
curajul nici geniul şi înţeleg că forţa sufletească nu 
poate să fie. alături de cea trupească, dacă organele 
comunicaţiunii celor două substanţe sunt rău aşezate. 
Dar 01‘ieât de bine ar fi aşezate, vor lucra totdea
una "slab, dacă purced dintr’un sânge istovit, sărăcit 
şi lipsit de substanţa care dă putere şi mişca,re 
tuturor şurupurilor maşinei. Se observă îndeobşte 
mai multă tărie sufletească .la oamenii a căror ti
nereţe a fost păzită de corupţiunea prea timpurie 
decât'la cei cari au început destrăbălarea chiar când 
au început să aibă şi 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 mora
vuri destrăbălate. Acestea din urmă se disting piin

1 SalUcnrk: După o concepţie, care î.şi are originea în anticitatc, 
evoluţia fizică se face sub influenţa unei substanţe pe jumătate spi
rituală, pe care o niimiau apiritus vitalei (spirite ale vieţei); pe când 
în ceeace nu-i însufleţit se află numai spiriim mortualen (spirite 
ale morţei).
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oarecari mici calităţi de îndemânare pe cari le nu
mim spirit, iscusinţă, fineţă; dar numai la cele 
dintâi se găsesc acele mari şi nobile funcţiuni ale 
înţelepciunii şi ale raţiunii cari caracteriză pe om 
.şi-i fac cinste, îndemnându-1 a îndeplini fapte fru
moase, a cultiva virtuţile şi a săvârşi lucruri cu 
adevărat folositoare.

86. învăţătorii se plâng că focul acestei vârste 
face tinerimea proţivnică disciplinei. Aşa este; dar 
a cui e vina? I)acă învăţătorii au lăsat ca focul 
să se aprindă în simţuri, nu ştiu că nu-1 mai pot 
stinge? Predicile lungi şi reci ale unui pedant 
puteâ-vor să şteargă din spiritul elevului imaginea 
plăcerilor pe cari mintea a făurit-o? Gonî-vor din 
sufletul lui dorinţele cari îl chinuesc? Potolî-vor 
flacăra unei porniri a cărei întrebuinţare o cunoaşte? 
Ori, din contra, îl vor întărâtă împotriva piedicilor 
ce stau în calea singurei fericiri despre eai-e are 
ideie? Ce va vedeă el în porunca aspră ce i se 
dă, fără a i-o face înţeleasă, dacă nu capriciul şi 
ura unui om care vrea să-l cliinuească? Şi alunei 
mai este lucru ciudat când şi el la rândul lui se 
răsvrăteştc şi urăşte ?

87. Ştiu bine că, aiătâhdu-te îngăduitor, poţi să 
fii mai bine suferit de elev şi să-ţi păstrezi chiar 
o apitrenţă de autoritate. Nu prea văd însă la ce 
foloseşte autoritatea care se menţine numai aţâţând 
viţiile pe cari ar trebui să le pedepsească. Ar fi ca
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im călăreţ, care, vrând să potolească un cal înfuriat, 
l-ar face să sară întv’o prăpastie.

88. Acest foc al adolescentului, în loc de a fi 
o piedică pentru educaţie, este dimpotrivă un ajutor 
prin care ea se desfăşoară şi se desăvâr.şeşte; el 
îţi dă putere asupra sufletului unui tânăr când acesta 
nu se mai simte mai slab decât tine. Te serveşti 
de .primele lui afecţiuni ea de un frâu pentru a-i 
conduce toate iriişcările: până acî era liber, acum 
e supus. Câtă vreme nu iubiâ, era stăpânit de sine 
însuşi şi de trebuinţele sale; îndată..-ce iubeşte, e 
stăpânit de pornirile acestei iubiri. Astfel se for- 
ineazăr^SÎe^iTintâiu legături între el şi specia sa. 
Dacă îşi îndrepteaza- spre dânsa sensibilitatea sa 
născândă, să nu ci’ejîi că va cuprinde deodată pe 
toţi 'oamenii sau că cuvântul gen omenesc va avea 
vre-o însemnare pentru el. Nu, sensibilitatea aceasta 
se va mărgini înTâiu. semenii săi -şi semenii ace
ştia nu vor fi dintre necunoscuţi, ci dintre aceia 
cu cari are legăturîj'’clTntre cei pe cari obişnuinţa 
i-a făcut să fie pentru el iubiţi sau trebuincioşi, 
dintre cei pe cari îi vede că au acelaş mod de a 
simţi şi a gândi ca şi el, pe cari îi vede expuşi 
la durerile ce a suferit şi el şi simţitori la plăce
rile gustate şi de el, într’o vorbă, dintre cei cari, 
prin o sumă de potriviri fireşti, .se fac mai lesne 
iubiţi. Numai după ce se va fi cultivat în felurite 
chipuri, după ce va fi reflectat asupra propriilor 
sale simţiri şi asupra simţirilor altora, numai atunci
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va ajunge ca clin noţiunile sale individuale^ să-şi 
formeze idei a abstractă de omenire şi să adaoge 
la afecţiunile sale particulare pe acelea cari îl iden
tifică cu specia.

89. Ajungând în stare să, aibă afecţiune pentru 
cineva, va puteâ să preţuească şi afecţiunea celor
lalţi faţă de dânsul 1 şi va lua în seamă semnele 
acestei afecţiuni. Vezi ce putere poţi dobândi asu- 
prâ-i? Cu câte lanţuri nu-i poţi lega acum inima 
fără ca el să bage de seamă! Când va putea să .se 
examineze bine, va vedea cât ai făcut pentru el, 
mai ales când se va compară cu alţi tineri de vârsta 
sa şi când pe tine te va compara cu alţi guvernori. 
Zic «când va vedea»; dar nu te apuca să-i spui; 
dacă-i spui, el nu va mai vedea. Dacă-i ceri su
punere 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 printr’un 
contract la care el n’a consimţit. De geaba îi vei 
spune că ceeace-i ceri este tot pentru binele lui; 
faptul este că-1 sileşti şi-l sileşti în schimbul unor 
lucruri ce i le-ai făcut fără ca el să le dorească. 
Dacă un nenorocit ia banii pe cari se prefac că-i

1 Afecţiunea poate să nn fie reciprocă, dar prietenia nu. Prietenia 
e un schimb, un contract, că oricare altul; dar mai sfânt decât 
toate. Vorba prieten n’are alt corelativ decât pe sine însuiş. Orice 
om care nu e amieid amicului său este, desigur, un înşelător; căci 
nimeni nu poate să obţină prietenia altuia decât numai dându-i-o 
pe a sa sau prefăcăndu-se că i-o dă. (Nota autorului).



531

dau şi astfel se vede înscris ca soldat fără voia lui1, 
zici că e nedreptate; dar nu este şi mai nedrept 
când ceri elevului tău plata îngrijirilor pe cari nu 
le-a voit?

90. Ingratitudinea ar fi mai rară, dacă n’ar fi 
aşa de multe binefaceri date cu camătă. E un sen
timent firesc să-ţi placă ceeace-ţi face bine. In su
fletul omului nu se găseşte ingratitudinea, dar se 
găseşte interesul. Şunt mai puţini oameni căror li 
s’a făcut bine şi sunt ingraţi şi mai mulţi binefă
cători interesaţi 2. Dacă-mi vinzi ceeace îmi dă- 
rueşti şi ceri preţul pe urmă, atunci este o înşe
lăciune. Numai cele ce nu se preţuesc sunt nepre
ţuite. Inima omului primeşte numai legile pe cari 
şi le face singură; vrând s’o prinzi în lanţ, o li
berezi i lăsând-o liberă, o prinzi în lahW^

91. Când pescarul lasă undiţa în apă, penele vine 
şi-i dă roată fără frică, dar îndată ce s’a prins de 
cârligelul ascuns în viermuşor şi simte că undiţa 
se ridică, încearcă să fugă. Pescarul e binefăcătorul ? 
Pe.ştele este ingratul? S’a văzut vreodată ca un om, 
pe care binefăcătorul l-a uitat, să uite pe binefăcă
torul său? Din potrivă, vorbeşte totdeauna cu plă
cere şi se gândeşte la el cu duioşie. Dacă află prilej

1 Pc acele vremuri înrolarea soldaţilor se faceîi îu mod cu totul 
deosebit decât azi, când există serviciu militar obştesc.

2 Salhrurl: spune că Formey protestează, în interesul moralei, 
m contra unor astfel de justificări ale nerecuuoştinţei. Petitain spune 
că aceeaş ideie se găseşte la filozofai latin Seneca (De benef. Cartea 
I cap. I).
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Oii, prin vreun serviciu neaşteptat, SiVi arate eă-şi 
aduce aminte de serviciile primite, îşi va arăta re
cunoştinţa cu o mare mulţuraii-e sufletească. Simte 
o culce bucurie să se înfăţişeze la ocazie şi să zică: 
«A venit şi rândul meu!» Acesta este cu adevărat 
glasul naturii; niciodată o adevărată binefacere n’a 
produs un ingrat.

92. Dacă deci i'ecunoştinţa este un sentiment 
firesc şi dacă nu-i ,strici efectul prin greşeala ta, 
fie sigur că elevul tău, începând să-şi dea seama, 
va preţui îngrijirile ce i-ai dat, cu condiţiune să nu 
fi încercat a statomfci, tu singui', preţul; vei do
bândi astfel asupră-i o autoritate pe care nimic n’o 
va putea distruge. Până când vine vremea să fie 
om şi să te porţi cu el astfel, să nu-i vorbeşti nici 
odată de ceeace ţi-e dator, ci de datoria către i‘l 
însuşi. Ca să-l faci supus, lasă-i toată libei'tatea ; 
a,scunde-te, ca să te caute; fă să se nască în sufletii-i 
nobilul sentiment al recunoştinţei, vorbindu-î numai 
de interesul său. N’am vrut să-i spui1 că ceeace 
ai făcut e spre binele lui, pâivă când n’ajunge în 
stare te priceapă; căci altfel din cuvântarea ta 
va înţelege numai că tu atârni de el şi te • va so
coti ca un servitor. Acum însă, când începe a simţi 
iubirea, înţelege că un om poate să fie legat de 
ceeace iubeşte şi stăruinţa ta de a te ocupa ne
contenit de dânsul n’o mai socoteşte, ca legătura 
unui sclav, ci ca afecţiunea unui prieten. Şi nimic

1 Sfallwiirk trimite la § 6S tlin Cartea III.
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nu îni’âureşte mai puternic sufletul omenesc decât 
glasul prieteniei adevărate, căci ştim că el voi'beşte 
numai pentru interesul nostru. Putem crede că un 
prieten se înşeală, dar nu că vrea să ne înşele. Câte 
odată nu ascultăm de sfaturile lui, dar niciodată 
nu le dispreţuim.

93. lată-ne în fine în ordinea morală a lucru
rilor; am făcut al doilea pas în viaţa omenească. 
Dacă ar fi locul aci, aş încerca să arăt cum, din 
primele mişcări sufleteşti, se ridică primele glasuri 
ale conştiinţei şi cum din sentimentul iubirii şi al 
urii se nasc primele noţiuni de bine şi de rău; aş 
arăta că dreptatea şi bunătatea nu sunt numai 
nişte cuvinte abstracte, nişte creaţiuni ale inteli
genţei noastre,-ci adevărate mişcări ale sufletului 
luminaţ de raţiune, că sunt numai un progres al 
sentimentelor noastre primitive; aş arăta că numai 
prin raţiune, în afară de- conştiinţă, nu se poate 
stabili nici o lege naturală, că dreptul naturii este 
o himeră, dacă nu se întemeiază pe o trebuinţă 
firească a sufletului omenesc. 1. Zic însă că aici

1 Aci aiilond pune nota ce urmează:
Maxima «cceace vrei să-ţi facă ţie oamenii, fă şi tu lor nsc- 

■inenea^’.'se întemeiază numai pe conştiinţă şi pe sentiment, căci 
unde este raţiunea precisă ca să mă port, fiind eu, ca şi. cum aş fi 
nii altul, mai ales dacă sunt sigur că nu mă voiu găsi niciodată 
în acelaş caz? şi cine îmi spune că dacă aş urmă eu cu credinţă 
.această maximă aş face s’o urmeze şi ceilalţi oameni faţă de-mine? 
Cel rău se foloseşte de corectitudinea celui drept şi de propria sa 
nccorectitudine. Toţi oamenii să fie drepţi, afară de el. Mărturisiţi 
că această învoeală nu foloseşte prea mult oamenilor de treabă.
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n’iim să- fiic un tratat de metafizică1 sau de moralii, 
nici- vreun studiu de nici un fel; mă mărginesc să 
arăt rândul şi progresul sentimentelor şi cunoştin
ţelor noastre despre pi*opria-ne constituţie. Alţii vor 
demonstra poate ceeace eu numai indic aici.

94. Emil al meu până acum s’a privit numai 
pe sine. Prima privire pe care o îndreaptă ' spre 
semenii săi îl îndeamnă să se compare cu ei şi, 
fireşte, sentimentul care se naşte în sufletul lui este 
de a fi el în cel dintâîu loc. Acum e momentul 
când iubirea de sine se transformă în amor propriu 
şi când încep a se naşte toate pasiunile cari se ţin 
de el. Pentru a şti însă hotărât dacă pasiunile cari 
îi vor stăpâni caracterul vor fi umane şi blânde 
sau crude şi răufăcătoare, dacă vor îndemna la bu.iă- 
voinţă şi la milă sau la invidie şi pizmă, trebue 
să ştii ce loc va socoti el că are printre oameni 
şi ce fel de piedici va socoti el că are să învingă 
pentru a ajunge la locul pe care vj-ea să-l ocupe.

95. Ca să-l îndrumezi în aceasta, după ce i-ai

Dacă. însă puterea sufletului meu mă identjfică cu aproapele meu 
şi ajunp; să mă simt oarecum in el, atunci dacă vreau ca el sănii 
sufere, pricina e că nu vreau să sufer eu. Mă interesez de el din 
iubirea pentru mine însumi şi motivul maximei se găseşte în însăşi 
natura, care-mi inspiră dorinţa de a fi bine ori în ce loc w’a^xtnift 
că exist; De aici conchid că'preceptele leţiii naturale nu sunt în
temeiate numai pe raţiune, ci au o bază mai solidă şi mai sigură. 
Iubirea de oameni derivată din iubirea de sine este principiul drep
tăţii omeneşti. Prescurtarea întregei morale este dată în evanghelie 
prin prescurtarea legii.

1 Meiafh.iea: cunoştinţa primelor cauze şi a primelor principii-
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făcut cunoscuţi pe oameni prin părţile lor comune, 
trebue acum să-i arăţi deosebirile dintre ei. Aci vine 
chestiunea inegalităţii naturale şi civile şi înfăţi
şarea ordinei sociale.

96. Trebue să studiezi societatea prin oameni şi 
pe oameni prin societate; cei cari ar studia separat 
politica şi morala n’ar- înţelege niciodată'nimic din 
nici una din ele. Cercetând întâiu raporturile pri
mitive, vedem cum influenţează ele sufleteşte pe 
oameni şi ce pasiuni nasc de aci; se vede, în schimb, 
prin progresul pasiunilor, că aceste legături se în
mulţesc şi devin mai strânse. Nu atât puterea bra
ţelor face pe oameni liberi, ci mai mult niodera- 
ţiunea sufletelor 1. Cine doreşte puţine lucruri ţine 
la puţini oameni, dar oamenii fiin^d deprinşi a lua 
deşartelor lor dorinţe drept trebuinţe fizice, cei ce 
au socotit pe acestea din urmă drept fundamente 
ale societăţii omeneşti, au luat efectele drept cauze 
şi s’au rătăcit cu totul în raţionamentul lor.

97. In starea nnJ,urn(ln. există O egalitate de, 
fafl L reală şi care nu se poate distruge, pentrucă

1 Sall/niii: trimite pentru compar, la § 2 cartea III.
■ SaU/curl; zice în notă; Toate acestea sunt cuprinse în: Tra

tatul despre originea, inegaiiUi\ii între oameni». Nn e posibil a sc 
cită toate pasagiile paralele. De aceea vom arătă numai ideia fun- 
dainentală a scrierei. Omul este un animal mai bogat organizat, 
doosebinclu-se însă de a/;csta prin putinţa de a sc perfecţiona (])er- 
fectibilitate)' Aceasta îl scoate pe om afară din starea jiaturală a 
cgalităţei astfel încât străbate o serie de stări, cari în cele din itrmă 
îl conduc la o egalitate artificială, constând in st rea de sclavie a 
tuturor sub un singur stăpân, care însă poartă deja în sine ger-
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este peste putinţă ca, în starea aceasta, numai deo
sebirea dintre om şi om să fie aşa de mare încât 
să facă pe unul atârnător de celălat. In starea so
cială există o. egalitate de drept himerică şi de
şartă, pentrucă mijloacele destinate la păstrarea 
ei servesc tocmai ca să o distrugă şi pentrucă forţa 
publică prin care cel tare apasă pe cel slab rupe 
echilibrul aşezat de natură între eil. Din această 
primă contrazicere ies toate celelalte contraziceri 
între aparenţă şi realitate pe cari le observăm în 
societăţile organizate. Totdeauna mulţimea va fi 
jertfită unui mic număr şi interesul particular vii 
trece înaintea interesului obştesc. Totdeauna aceste 
înşelătoare cuvinte dreptate şi supunere vor fi unel
tele vieţei şi armele nedreptăţii. l)e acî urmează 
că deosebitele categorii sociale, cari zic că sunt fo
lositoare celorlalte, folosesc numai lor şi păgubesc 
pe celelalte. De acî putem vedeâ câtă consideraţie 
li se datoreşte după adevărata justiţie şi după ra
ţiune. E de văzut numai dacă locul pe care .şi l-au

menul t.urburării, pentrucă la rândul său întâmplarea îl răstoarnă
pe acesta. Acele stări de neegalitate, cari trebuesc străbătute în 

mod succesiv sunt: recunoaşterea posesiunii (sărac şi bogat), intro
ducerea autorităţii (puternic şi, slab), degenerare în despotizm (stăpân 
şi sclav).

1 Legile din toate ţărOe favorizează totdeauna pe cel puternic 
înpotriva celui slab, pe cel ce are inpotriva celui ce n’arc nimic: 
acest neajuns nu se poate înlătură şi nu există excepţie. (Nota autoru
lui ed. Amsterdam). SallwUrk trimite pentru comparaţie cu această 
notă la notn lui Eousseau sub cartea I § 3: «Legile, care in tot
deauna s’au ocupat prea mult cu bunurile şi prea puţin cu per
soanele, fiindcă urmăresc pacea şi nu virtutea...» şi la§ 72 cartea II.
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ales cei din fiecare categorie este mai folositor pentru 
fericirea lor; astfel poate şti. fiecare cum să judece 
propria sa soartă. Acesta e studitil de care ne in
teresăm aciim; dar, ca să-1 putem face bine, trebue 
să începem prin cunoaşterea sufletului omenesc^^

98. Dacă ar fi vorba să arăţi tânărului pe on^ 
meni sub înfăţişarea măscii lor, nici n’ar fi nevoie 
să i-i arăţi, căci i-ar vedeâ pretutindeni şi totdeauna. 
Dai’ masca nu e omul şi nu trebue ca aparenţa 
să-l înşele; de aceea, zugrăvindu-i oamenii, zugră- 
veste-i cum grmiŞ.^nu ca să-i urască, ci ca să-i plângă 
şi să nu dorească a fi le fel cu ei. După părerea 
mea, acesta este sentimentul cel mai bine înţeles 
pe care1! poate avea un om faţă de specia sa.

99. In urmărirea scopului propus, se cade să luăm 
un drum cu totul opus celui de până acum: să in- 
struim pe tânăr prin experienţa altora, nu piin a 
sa proprie. Dacă vede că-1 înşeală oamenii, va în
cepe să-i urască; dacă însă, respectat de ei, vede 
că se înşeală între dânşii, va simţi milă faţă de 
toţi. Pytliagora1 zicea că spectacolul lumii seamănă 
cii spectacolul jocurilor olimpice2: unii au prăvălii 
şi se gândesc numai la câştigul lor; alţii îşi pun 
în joc persoana lor şi aleargă după glorie; alţii se

1 Pythagora: filozof şi matematic grec (sec. VI înainte, de Hris- 
tos). Se cunosc put-ine lucruri despre viaţa lui, ba unii susţin că 
nici ira existat. Lui i se atribue născocirea tablei de înmulţire.

2 Jocurile olimpice se ţineau îu vechia Grecie din patru în patru 
ani şi ad.uuau la ele locuitori din toate ])ărţile.
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mulţumesc să privească jocurile şi aceştia nu sunt 
cei mai răi

100. Aş dori ca societatea tânărului să fie de 
aşa fel încât să aibă ideie bună de acei ce-1 în
conjoară; dar, pe de altă parte, să cunoască lumea 
aşa de bine încât să privească cu ochi răi tot ce 
se petrece în lume. Să ştie că omul, dela natură, 
este bun, să-l simtă astfel, să judece pe aproapele 
său prin sine însuşi; dar şă vază cum societatea 
strică şi înrăutăţeşte pe om; să ştie că Originea 
viţiilor oamenilor stă în prejudiţiile lor; să se de
prindă a preţui pe individ, dar să rtispreţuească 
mulţimea; să vadă că toţi oamenii poartă măsci 
aproape asemenea, dai1 să ştie că se găsesc chipui’i 
mai frumoase decât măscile cari le acoper.

101. Mărturisesc că această metodă are neajunsuri 
şi că nu e uşor de pus în practică; fiindcă,dacă-1 
înveţi prea de timpuriu să observe pe oameni, dacă 
îl deprinzi să urmărească de aproape faptele celor
lalţi, îl faci gură rea, batjocoritor şi prea, grăbit a 
formulă, judecăţi despre oricine. Ba chiar va ajunge 
să-şi facă o plăcere de a da oricărui fapt interpretări 
rele şi a iiu găsi binele nici acolo unde el există 
în realitate. Văzând mereu viţiul, se va obişnui cu 
el şi va vedea pe cei.răi fără a se îngrozi, precum 
se deprinde cineva a privi pe nenorociţi fără a- i fi

' Aci Petitain notează că ideea aceasta a lui Pythagora (raportată 
de Cicerone, Tusculanae V. 3, 9). se găseşte şi în Montaigne cartea 
I cap. 25.
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milă. Cu vremea, perversitate^ obştească îi va folosi 
nu ca să-i dea lecţie, ci ca să-i procure o scuză: 
va zice că de vreme ce omul este aşa, el im trebue 
să caute' a fi altfel.1.

102. Pacă, din această pricină, ai vrea să-l in- 
.strueşti prin principii şi să-i arăţi, odată cu natura 
sufletului omenesc, şi cauzele din afară ce ne în
deamnă la viţii, treeandu-1 astfel deodată’dela obiec
tele sensibile la cele intelectuale, atunci te-ai servi 
de o metafizică mai presus de priceperea lui, ai 
cădea in greşeala, de care te-ai ferit cu grijă până 
acum, de a-i da lecţii cari .se văd că sunt lecţii,2 
de a pune spiritul, experienţa şi autoritatea profe- 
.sorului în locul propriei lui experienţe şi în locul 
raţiunii lui.

10)>- ^Ca să înlătur amândouă aceste piedici, ca 
să-l pun faţă. de sufletul celorlalţi oameni fără pri
mejdie de a strică pe al lui, mă gândesc să-i arăt 
pe oameni de departe, în alte timpuii şi îti alte 
locuri, astfel ca el să vază scena, dar să nu poată 
păşi pe ea. Acum e momentul istoriei: prin ea va 
•citi în sufletele, oamenilor fără lecţiunile filozofiei; 
prin ea îi va privi ca simplu spectator, fără interes 
şi fără patimă, ca un judecător, nu ca un complice.
nici ca un acuzator

1 Snllitnirl; notează că Locke vrea cu orice preţ să arate tână
rului CC SC petrece în lume înainte de a păşi el.însuşi in ea.

2 Salhvurk explică zicând: Pe când ar, trebui experienţa să-l 
înveţe, nu vorbele.

:l Saliwurk aminteşte că in pedagogia mai nouă istoria stă cam 
â>e acela-ş plan.
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104. Ca să cunoşti pe oameni, trebue să-i vezi 
la lucra. In lume îi auzi vorbind: îşi dau pe faţă 
discursunle, dar îşi ascund. acţiunile ; în istorie 
acestea-le sunt desvăluite şi-i judeci de pe fapte. 
Chiar cuvintele lor te ajută ea să-i apreciezi, căci, 
comparând ce fac eu ce zic, vezi deodată ce sunt 
şi ce vor să pară; cu cât se prefac mni bine, cu 
atât se dau mai bine de gol.

105. Din nenorocire, şi acest studiu are felurite 
neajunsuri şi poate fi primejdios. E greu să găseşti 
punctul de privire din care să poţi judeca pe se
menii'tăi cu echitate1. Unul din marile cusururi ale 
istoriei este că arată pe oameni mai mult cu păi-ţile 
lor rele decât, cu cele bune. Fiind interesantă nu
mai prin revoluţiuni şi prin catastrofe, ea nu vor
beşte despre poporul care creşte şi propăşeşte în 
linişte sub un guvernământ paşnic. Istoria începe 
a vorbi de el numai atunci când, nefiind mulţumit 
cu siiie, se amestecă în trebile vecinilor sau îi‘lasă 
pe aceştia să se amestece într’ale lui; ea îl cele
brează numai când începe să decline, căci toate 
istoriile încep unde ar trebui să sfâi’şească. Gunbaş- 
tem foarte bine istoria popoarelor cari se distrngv 
dar ne lipseşte a acelora cari se înmulţesc, Fiind feli
cite şi înţelepte, istoria n’are ce să spună despre 
ele. Chiar în zilele noastre vedem că guvernele cari 
se poartă mai bine sunt acele despre cari se vor-

1 JScliiiati! e tin neologism de care e nevoie să ne servim aci, căci 
vorba noastră i/replaie (justiţie) cuprinde şi ideia dreptăţii fireşti 

. (echitate) şi ideia dreptăţii leyalc (justiţie).
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heşte mai puţ.in- Deci noi cunoaştem numai răul, 
căci binele nu face epocă. Numai cei răi sunt ce
lebri, cei buni sunt uitaţi sau luaţi în râs. Astfel
istoria, ca şi filozofia, calomniază neîncetat neamul-- -----------
omenesc.

106. Mai mult, faptele povestite în istorie nici 
nu sunt icoana adevărată a celor petrecute înti'u 
adevăr; ele se prefac după mintea istoricului, se mo
delează după interesele, lui, se colorează după pre
judecăţile lui. Ştie cineva să pună pe cititor în aşa 
punct ca să vază evenimentul tocmai cum s’a în
tâmplat? Ignoranţa sau parţialitatea modifică totul. 
Fără să schimbi vreun fapt istoric, numai restrân
gând sau lărgind împrejurările cari se raportă la 

el, câte înfăţişeri diferite nu poţi să-i dai ? Uitaţi-vă 
la un bbieet din diferite puncte de unde-1 puteţi 
privî şi vi se va păreâ din fiecare punct altfel, deşi 
.s’a schimbat numai ochiul privitorului. Este. oare 
îndestulător pentru respectul adevărului să-mi spui 
un făpt adevărat, dar să mă faci să-l văd altfel de 
cât a fost? Poate că uneori un copac mai mult 
ori mai puţin, o stâncă la dreapta sau la stânga, 
'Lin vârtej de praf ridicat de vânt au hotărît soarta 
unei bătălii fără ca nimeni să fi băgat de seamă, 
împiedică oare aceasta pe istoric să-ţi spună pri- 
'Cina înfrângerii sau izbânzii par’că ar fi fost peste 
tot? Şi ce-mi pasă mie de fapte, dacă nu cunosc 
raţiunea lor de a fi ? şi ce lecţiuni pot să scot din- 
itr’un eveniment a cărui pricină adevărată n’o eu-
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nosc? Istoricul îmi spune umi,.clar o inventează; 
iar critica despre care se face atâta caz, este numai 
arta de a face conjecturi, arta de a alege între mai 
multe minciuni pe aceea care pare că seamănă mai 
bine cu. adevărul.

107. Aţi citit vreodată «Cleopcitra» sau - Ca- 
■Handra >l) sau alte cărţi de acest soiu? Autorul 
alege un eveniment cunoscut şi, potrivindu-1 după 
vederile lui, împodobindu-1 eu amănunte închipuite 
de el, cu personagii cari n’au exi.stat niciodată, cu 
portrete imaginare, grămădeşte ficţiune după fic
ţiune pentru a face citirea plăcută. Aceste romane 
se deosebesc puţin do istoriile voastre, atâta numai 
că romancierul dă mai mult drum liber propriei 
sale imaginaţiuni, iar istoricul se supune imagina
ţiunii altuia. Aş putea să adaog, dacă voiţi, că cel 
d’intâiu unnăreşte un obiect -moral, bun sau rău, 
pe când istoricul nu are nicio grije de aceasta. >

108. Se va zice că adevărul faptelor interesează

1 Romane de Culprenedc, primul îii,]2 voliimo. iil doilea în 10. 
Calprenedo (1609—1663) a fost uri nobil francez, care a trăit i>e 
lângă curtea regală şi a publicat câteva volume de poezii şi mai 
multe romane. Scrierile, lui au avut inult răsunet în cereurile aris
tocratice din acel timp; dar în veacul următor s’au uitat. Roma
nele pomenite aci de Rousseau au subiecte din istoria antică, dar 
luate din opoce puţin cunoscute, astfel că se poate da drum liber 
închipuirii. (Jleopaha, fiica vestitei regine a Egiptului, ijibită de 
Juba, principele Munteniei este eroina celui dintâiu; dar toată des- 
voltărea este făcută în felul romanelor cavalereşti, ce erau încă la 
modă pe acele vremuri. Cas^andra este povestea iubirii lui Oroodate 
din Sciţia, pentru fiica regelui Persiei Darius. Această princesă ia 
odată, în roman, numele de «Casandra-> şi de aci titlul cărţii.
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mai puţin decât adevărul moravurilor şi al carac
terelor. Dacă sufletul omenesc este. Bine zugrăvit, 
nu-ţi mai pasă atâta, dacă evenimentele sunt redate 
cu exactitate; căci — se va adăogă — ce ne pasă 
de întâmplări, petrecute acum două mii de ani'? 
Aşa ar fi, dacă portretele s’ai1 face după, natură; 
dar dacă modelele lor se găsesc numai în imagi
naţia istoricidui, atunci dăm peste neajunsul de 
care am voit să fugim şi, in locnl autorităţii pro
fesorului, punem autoritatea scriitorilor. Dacă e vorba 
ca elevul meu să vază numai tablouri născute din 
îndiipuire, vreau mai bine ca acelea să fie făcute 
de mine decât de altul; vor fi, cel puţin, mai bine 
potrivite faţă de scopul urmărit.

109. Pentru un tânăr, cei mai răi istorici sunt 
aceia cjfl’i fac multe apreţieri. Dă-i fapte, ca să 
judece el însuşi; numai aşa se poate deprinde ;i 
cunoaşte oamenii. Dacă judecata autorului îl con
duce mereu, el se deprinde să vadă prin ochii al
tuia şi, când aceşti ochi lipsesc, el nu mai vede 
nimic.

V-

110. Las la o parte istoria modernă, nu numai 
pentrucă nu are fizionomie proprie şi pentrucă oa
menii din timpurile noastre seamănă toţi 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 nimic1. In

1 .-Vutonil citează în notă câteva nume de istorici; «Aşa e I>(t- 
vi/a, Giticciardini, Strada, Solia, MaehiaveUi şi câteodată chiar
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pentru ca să-l citeştil. Nu zic nimic de-Tifu Liviu - 
căci îi va veni rândul ,vdar e om politic, retor, adică 
e tot ce nu se potriveşte cu vârstă de care ne 
ocupăm3.

112. In genere; istoria are neajunsul că ţine soco
teală numai de faptele însemnate şi văzute cari se 
pot fixa prin date, prin nume de locuri şi de oa
meni; 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 motivarea unei revoluţiuni ■ 
care, chiar înaintea acestei bătălii, nu se mai putea 
înlătura. Răsboiul' slujeşte numai ca să den pe faţă 
evenimente hotărâte de mai nainte prin nişte cauze 
morale pe cari istoricii foarte rar le descoper.

113. Spiritul filozofic al secolului nostru a în
dreptat în această direcţiune silinţele mai multor 
scriitori, dar mă îndoesc că adevărul a putut să 
câştige ceva din munca lor. Pe toţi îi slăpâneşio

1 Heiodot este cel dintâiii istoric al Grecilor (484—425 înainte 
de Hr.). El a lăsat 9 cărţi despre istoria vremilor lui .şi despre ])0- 
poarele cu cari Grecii erau în contact pe acel timp.

2 Titu Liviu este istoricul latin (59 în. de Hr. — 19 după Hr.) 
care a scris istoria poporului său, intercalând frumoase discursuri 
pc cari le atribue diferitelor personagii istorice.

2 Sallirurk zice: Aceste aprecferi sunt juste pentru concepţia 
epocei îii care trăia Ronsseau, azi fire.şte că au încetat de a mai fi. 
Xnmai Tucidide ar fi putut sr fie judec.at mai bine şi de către 
Konsseau ; opera lui nu este numai o istorie pr.agmatică ci şi o ade
vărata istorie de moravuri. împotriva glorificării eroilor din răs- 
boaie polemizează şi Locke în § 116.
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tirania sistemelor şi de aceea fiecare caută să vază 
lucrurile nu cum sunt, ci cum se potrivesc mai bine 
cu sistemul său 1.

114. Pe lângă acestea, vom observa că istoria 
arată mai mult acţiunile decât oamenii, pentrucă 
prinde pe oameni numai în anunllTO 'momente, oare- 
cum în hainele lot de 'paradă. Intr’însa vedem pe 
omul public aşa cum s’a pregătit el ca să fie văzut. 
Ea nu-1 urmăreşte în casa lui, în odaia lui, în mij
locul familiei şi al amicilor; ara puteâ zice că zu
grăveşte mai mult haina omului decât persoana lui.

115. Aş vrea mai bine să încep studiul sufle
tului omenesc, prin citirea ^detilor chffi'jfplrn'-ppi'- 
soane; căci în acestea omul nu se poate ascunde, 
istoiâcul îl urmăreşte peste tot, nu-i lasă nici un 
moment de odihnă, nici un colţişor în care să se 
ferească de ochiul pătrunzător al privitorului; când 
unul crede că s’a ascuns mai bine, atunci celălalt 
îl pune într’o lumină mai vie. «Dintre biografi, zice 
«Montaighe, prefer pe 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, preţuesc mai mult pe 
«Plutareh »2.

1 Sallu-iu-L- zice; «Siede dc Louis qiiatorzc» al lui Voltnire (1751) 
ar trebui cu deosebire exceptată de R. dacă această critică nu se 
refereşte le ea. E de remarcat că Formey referitor la acest cajiitol 
condamnă operile istorico moderne din aceleaţ motive ca şi Rousseau.

2 Montagne, încercări (Essais) II, 10; vezi şi 1, 2o.
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IIG. E adevărat că geniul oamenilor adunaţi 
mulţi la un loc sau geniul popoarelor se deosebeşte 
mult de al individului în particular şi n’am cunpaşte 
deajuns sufletul' omenesc dacă n’am (Cercetă şi psi- 
chologia mulţimii; dar nu e mai puţin adevărat că 
trebue să începem prin studiul omului pentru a 
judecă pe oameni şi cunoaşterea deplină a încli
nărilor fiecărui individ ar înlesni 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 înfăţişează pe oameni 
tot aşa de împodobiţi îh viaţa lor privată ca şi în 
cea publică. Cuviinţa, deopotrivă de severă în scris 
ca şi în fapte, permite să spui în- public numai 
ceeace este permis să faci şi fiind siliţi autorii să 
arate pe oameni numai cum se prezintă în lume, 
noi nu-i putem cunoaşte cu adevărat nici din cărţi 
nici de pe teatru. S’ar putea face şi preface de o 
sută de ori biografiile regilor, nu vom putea avea 
un Suetoniu b

118. Tocmai prin aceste amănunte este preţios 
Plutarch 2. Are un meşteşug, ce nu se poate imită,

1 Suetoniu, scriitor latin (69—141 după Hr.), autorul biografiilor 
ounoscute sub titlul <'■ Viaţa celor 12 împăraţi^.

2 Plutarch (50—125 după Hr.) rămâne tot autorul favorit al lui 
Pousaeau, mai ales prin biografii, din cari scoate necontenit exemple.
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tle a ’/.ugrăvî pe oamenii mari prin lucruri mici 
şi ştie să le nemerească ăşâ de bine încât un cuvânt 
un zâmbet, un gest ajunge ca să caracterizeze pe 
eroul său 1. Cu o glumă, Anibal îşi linişteşte armata 
înspăimântată şi o face să meargă râzând în bă
tălia vestită care l-a făcut stăpân pe Italia2. Age- 
silau, călare pe un băţ, mă face să iubesc pe în
vingătorul marelui rege Cezar, trecând printr’un. 
sat sărăcăcios şi vorbind cu prietenii săi ne dă pe 
faţă pe acel iscusit şarlatan care zicea că vrea să 
fie numai egalul lui Pompeiu 4. Alexandru bea o doc-

1 o. Pctitain /aduce aci un citat din Montaif/nc (cartea I cap. 25) r 
«PlutsQ’cli ne arată numai cu degetul pe unde să mergem şi se mul
ţumeşte câteodată să dea o lovitură în mijlocul povestirii. înfăţişarea 
unei jwţhini simple din viaţa unui om sau a unui cuvânt care nu 
se pari? atât de important, face cât un discurs».

a SaUwiirk pune în notă faptul: Unui anume Giskon f se păru 
numărul Romanilor surprinzător de mare. Hannibal îi obiectă: Tu 
n’ai observat ui» lucru încă şi mai remarcabil». «Ce anume?» întrebă 
acela. «Că între toţi aceştia nici nnul nu se numeşte Giskon». Astfel 
povesteşte Plutarcb in viaţa Ini Fabius Maximus Cap. 15 şi‘adaugă 
•că intre eei din jurul lui Anniljal se produse un riis general şi soldaţii 
mcrseră la luptă cu cea mai mare încredere. Eră în lu]»ta dela Caunac.

:l Roussea^t pune aci nota următoare: «Numai unul dbitre istoricii 
«noştri, care a imitat pe Tacit, a îndrăsnit să imiteze pc Suetoniu 
«şi câte cinată să transcrie pe Commines. Aceasta, deşi i-a mărit 
«valoarea cărţii, i-a-'adus multe critici». G. Petitain spune că au
torul la care face aluzie este Dudos (1704.—1772) care a scris viaţa 
lui Ludovic XI (1745). Faptul la care face aluzie aci Kousseau se 
găseşte în viaţa lui Agesilati (XXX,), rege al Spartei (.197 în. de Hr.). 
învingătorul regelui Perşilor Artaxerxc Mnemon. lubindu-şi foarte 
mult copiii, se juca împreună cu ei şi îutr’o zi l-a găsit un prieten 
mergând călare pe ,un băţ. Surprins, l-a rugat să nu vorbească 
nimănui de acest lucru până în ziua când'va aveă şi el un copil. 

1 Aluzie la un fapt ce se găseşte în biografia lui Cezar scrisă de Piu-



550

torie şi nu zice nimicl)'; e momentul cel mai frumos 
din viaţa sa. Aristide stfrie pe scoică numele său 
.şi justifică astfel porecla ce i se dăduse2. Pliilopoemen, 
lepădând mantaua, taie lemne în bucătăria gazdei sale3.

Aceasta este adevărata artă ţie a zugrăvi oamenii: 
Fizionomia nu s,e arată în trăsăturile cele mari, 
nici caracterul; în faptele mari, firea se descoperă 
în lucrurile mărunţele. Afacerile publice sunt sau 
foarte obişnuite sau din vreme pregătite bine si 
cuviinţa modeimă permite autorilor să se ocupe nu
mai de acestea.

1.19. Fără îndoeală, d. de Turenne4 a fost unul
tai'ch (Cnp. XII). Diicându-se să comande în Spania, trecii printriin 
mic orăşel al Barbarilor, care avea im mic număr de locuitori, Ami
cii săi îl întrebară, glumind, dacă în acel orăşel or fi lupte ])oli- 
ticc pentru întâietate. Cezar răspunse foarte serios că ar vrea mai 
bine să fie primul în acest orăşel, decât al doilea in Roma.

1 Vezi cartea II § 128 şi nota sub acel §.
" Aluzie la anecdota cunoscută din viaţa lui Aristide, povestită 

de Plutarch în biografia acestuia (Cap. XII). Se ştie că Aristide 
a fost supus ostracismului şi gonit pentru câtva timp din Atena. In 
vremea votului, un cetăţean care nu ştiă să scrie, întâlneşte tocmai 
]je Aristide şi-I roagă să scrie numele «Aristide»- pe scoică. Aristide 
îi satisface dorinţa şi arată şi acum că merită numele de Drept:

'' I’ldlopocineii.ww mare general grec (253-183 în.deHr.) care a purtat 
multe răsboaie victorioase în viaţă. Faptul la care face aluzie aci 
Kousscau e povestit de Plutarch (în viaţa lui Philopoemen cap. II). 
Obişmiiă să umble îmbrăcat simplu. Aflându-se la Megara, eră 
găzduit la o familie, care ţinea, mult să-l îngrijească foarte bine- 
Intr’o zi întorcându-se acasă, găseşte pe stăpâna casei în curte 
(stăpâunl lipsiă); aceasta luându-1 drept un soldat sau serritoi-, îl 
rugă să-i ajute la bucătărie. El primi bucuros şi, lepădând man
taua, se apucă să taie Jemne. Aşă-1 găsi stăpânul casei, când sosi 
şi mi mai ştiă, biottd om, cum să-şi ceară iertare.

4 Henri de la Taur d’Aiircre/m'viconte de Turenne a fost unul 
din cei mai de frunte generali ai Franţei (1611—1675). Descendent
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din oamenii cei mai de frunte ai secolului trecut. 
Viaţa lui s’a scris în mod interesant, dându-se amă
nunte cari ne fac să-l cunoaştem şi să-l iubim; 
<lar autorii ati fost nevoiţi să lase deoparte altele, 
cari ne-ar fi făcut să-l cunoaştem şi să-l- iubim şi 
mai mult. Voiu cită unul, pe care-1 ştiu din izvor 
sigur şi pe care Plutarch nu l-ar fi înlăturat, dar 
Raipsai l-ar fi lăsat afară chiar de l-ar fi ştiut1.

120. Tntr’o zi foarte călduroasă de vară, vicon
tele de Turenne, cu o bluză de pânză şi cu scufie 
sta la fereastră în săliţa eamerei sale. Un servitor 
intră şi înşelat de îmbrăcămintea stăpânului, erezii 
că este un rândaş dela bucătărie, cu care erâ-prieten. 
Se apropie încetişor pe la spate şi cu o mână mr 
prea uşoară, îi trânteşte o palmă straşnică. Omul, 
lovit, se întoarce .repede. Pe servitor 1-apueă tre- 
murul când vede chipul stăpânului. Cade în ge- 
riuchi şi zice desnădăjduit: Monseniore, credeam 
că e George... — Şi dacă ar fi fost George, strigă

dintr'una clin cele mai vechi familii nobile ale Franţei, fiind al 
doilea fin al Ducelui de Bouillon, el a avut o carieră militară din 
cele mai bogate. începând. ca simplu soldat în Olanda, a fost pri
mit apoi ca ofiţer în armata franceză şi a luat parte, a])oi a co
mandat, în nenumărate lupte din cele mai însemnate ale timpului. 
Bun cu soldaţii .şi cu servitorii, aceştia obişnuiau să-i zică «părin
tele nostru».

1 ‘Salhrtirl: dă o notiţă despre acest personagiu. E vorba de un 
membru dintr’o familie scoţiană vestită prin oamenii de valoare pe 
cari i-a jirodus: Ramsay. Nu se cunosc mai multe despre viaţa 
lui. Se ştie că a trăit câtă va vreme în Franţa, că a scris o istorie 
a lui Turenne şi a murit în 1741 la Saint Germain' cn Laiye în 
Franţa.
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Turenne, frecându-se la partea locului, nu trebuia 
să dai aşa de tare. Asemenea lucruri nu îndrăs- 
niţi să le spuneţi, nenorociţilor! Aşa dar fiţi ne
fireşti, fără .expresie;înmuiaţi-vă,- împietriţi-vă inimă 
în cuviinţa care se ruşinează de toate; faceţi-vă 
vrednici de dispreţ silindu-vă a vă păstra demni
tatea! Dar tu, tinere, care citeşti acest fapt şi în
ţelegi că arată o blândeţe sufletească chiar în primul 
moment de supărare, citeşte şi cât de mic se arăta 
acest om mare îndată ce erâ vorba de naştere şi 
de nume. Gândeşte-te că acelaş Turenne arătă tot
deauna că -dă pas înainte nepotului său, ca să facă 
a se înţelege că acest copil eră capul unei familii 
domnitoare Apropie aceste fapte contradictorii, 
iubeşte natura, dispreţueşte opinia oamenilor; aşa 
vei cunoaşte pe om.

121. Puţină lume înţelege ce înrâurire pot avea 
citirile conduse astfel asupra spiritului proaspăt al 
unui tânăr. Plecaţi, din copilărie, pe cărţi, deprinşi

1 In Franţa — ca şi aiurea — titlul principal dc nobleţă ţrcccă 
dela tată la băiatul cel mai mare. Henri, viconte d.e Turenne, do
bândeşte prin căsătorie proprietatea ducatului de Bouillon (şi tillul). 
Aceste drepturi trec la primul născut Frederic Maurice, j)e când 
Henri (eroul nostru) are numai titlul de viconte. Murind Frederic 
titlurile şi drepturile de proprietate trec la fiul său (nepotul erou
lui nostru) şi acesta devine capul familiei sau al casei dc Bouillon. 
Eroul nostru ţinea mult la regulcle acestea şi de aceea dădea în 
public semnele de respect de care vorbeşte Kotisseau aci, iar pe de 
altă parte stărui ca nepotul său, care intrase în cariera preoţească 
(ceeace nu-1 opriă de a păstră tonte proprietăţile şi toate titlurile 
de nobleţă) să fie făcut episcop în anul 1669, adică Ia vârsta de 
25 de ani.
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sil citim fără să cugetăm, nu suntem impresionaţi 
de ceeace citim, pentrucă purtăm în noi înşine pa
siunile şi prejudecăţile de cari sunt pline istoria şi 
biografiile, şi tot ce fac persoanele istorice ne pare 
natiu’al 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 ani1 de grijă statornică i-au păstrat 
o judecată dreaptă şi un suflet sănătos; închipui
ţi-vă că, la ridicarea cortinei, şi-ar arunca pentru 
prima dată ochii pe scena lumii sau, mai bine, că 
ai' sta între culise şi ar vedea cum actorii îşi aleg 
şi îşi îmbracă hainele şi că ar număra frânghiile 
şi grinzile cu al căror prestigiu grosolan sunt în
şelate p^virile spectatorilor. După cea dintâiir sur
prindere, va simţi ruşine şi dispreţ pchtru neamul 
omenesc; se va indigna să-l vază cum se înşeală 
singur şi cum se înjoseşte până la nişte jocuri 
copilăreşti; se va îndurera văzându-şi fraţii cum se 
sfâşie între ei şi cum se prefac. în fiare pentrucă 
n’an, ştiut să se mulţumească a fi oameni.2

122. Desigur, date fiind'dispoziţinnile naturale 
ale elevului, dacă profesorul alege cu prudenţă bucă
ţile de citit şi clacă ştie să-l puie în măsură a găsi 
învăţăminteie ce se pot scoate dintr’însele, acest

1 Să mi uităm că liousseau presupune că guvenioi'ul a luat în 
grijă pe clc\rul său chiar dela na.ştcrc.

■ Nota lui SaUintrlr. Campe observă că el a constatat aceea.ş 
impresiune în cel mai mare grad asupra sufletelor încă nestricate 
făcută prin descrierea descoperirii Americei.
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exerciţiu va fi perftru el un curs de filozofie prac
tică, fără îndoeală mai bun şi mai bine înţeles de 
cât toate zadarnicile speculaţiiini cuCaii se încurcă 
mintea tinerilor în şcolile noastre. Când Cineasr 
după ce a-ascultat planurile fantastice ale lui Pyr- 
rhus, îl întreabă ce bine îi va aduce cucerirea-lumii 
de care nu se poate bucura fără necazuri \ noi 
socotim că e un cuvânt de spirit fără însemnătate; 
dar Emil va vedea acî o reflecţie foarte înţeleaptă, 
pe care ar fi 'făcut-o el mai întâiu şi care nu i se 
■vă şterge niciodată din minte^^enţrucă nici o pre
judecată contrarie nu o va împiedica să se fixeze. Apoir 
citind viaţa acestui nebun, va găsi că toate planurile 
lui cele mai'i l-au făcut să ajungă a fi ucis de o 
femeie; în loc să admire acest pretins eroism, el va 
vedea îh toate întreprinderile acestui mare căpitan, 
în toate intrigile acestui mare om politic, numai 
'nişte paşi spre acea nenorocită bucată de ţiglă care 
trebuia să puie capăt vieţii lui şi proiectelor lui 
printr’o moarte ruşinoasă,2

1 Cineas, elov al lui Demostliene. grec iiivăţaf, ministru al regelui 
Epirului Pyrrhîis. Anecdota amintită aci e cunnscută şi c povestită 
de Plutarch (Viaţa lui Pyrrlius, cap. XVI). E vorba de vestitul rege 
al Epirului care a pornit cu oastea contra Bomanilor şi a dobăn- 

,dit victorii, însă nu s’a putut folosi dc ele din pricină că pierduse 
mulţi soldaţi. De aci expresia Victorie o la Pi/7t/ius, adică \'ictorie 
pe care o plăteşti prea scump.

“Moartea lui Pyrrhus povestită de Plutarcli (Viaţa lui P.cap.XLV). 
In timpul unei lupte în oraşul Argos. fugind, fu lovit de o lance : 
SC întoarse repede să vază cine l-a lovit. Eră un tânăr, fiul unei 
femei caro sta, împreună cu altele pe casă şi se uită. Femeia văzând 
că fiul ei va puteă fi lovit dc călăreţul acela (pe care nu-1 cunoştea)
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123. Dar nu toţi cuceritorii au fost omorîţi; lut 
toţi uzurpatorii au fost înfrânţi în întreprinderile 
lor; mulţi chiar vor părea fericiţi, pentru spiritele 
vulgare. Acela însă care nu se ia după aparenţe şi 
judecă fericirea omenească după starea sufletului,, 
acela îi va vedea nenorociţi chiar în izbânda lor, 
va vedea cum dorinţele şi grijile cari îi rod se 
măresc cu cât e mai mare succesul; îi va vedea cum 
aleargă, rupţi de oboseală, fără a putea să ajungă 
vreodată la ţintă; îi va vedea ca pe acei călători 
nepricepuţi cari se sue pentru prima dată pe Alpi 
şi, la fiecare urcuş, cred că-i vor trece, dar când 
ajung în vârf văd cu descurajare că au un urcuş 
şi mai mare înaintea lor.

124v August, dupăce supusese pe concetăţenii săi 
şi sdrobise pe toţi protivnicii, a stăpânit, în vreme 
de 40 de ani, cel mai mare imperiu ce a existat 
vreodată. Această putere nemărginită l-a împiedicat 
oare de a se da cu capul de păreţi şi de a. face 
.să răsune palatul de ţipetele sale, cerând lui Varus 
legiunile pierdute? 1 Chiar dacă ar fi învins pe toţi 
duşmanii, la ce i-ar fi slujit toate triumfurile, când 
necazuri de toate feluille se iviau necontenit în 
juru-i, când prietenii cei mai iubiţi voiau să-l ucidă 
şi când era silit să plângă ruşinea sau . moartea

luă o bucată de ţiglă de pe ăcoperi.ş şi o asvârli în capul lui Pyrrhus 
şi-i vupae şira spinării. '

1 Varus general al lui August, a pierit într’o luptă în. contra 
Germanilor, împreună cu trei legiuni. Legenda zice că August, în 
nopţile sale de insomnie, ţipă: «Varus, dă-mi legiunile!', ‘
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celor mai apropiaţi de el? Nenorocitul! a voit să 
cârmueaseă lijinea şi nu şi-a putut eârmuî casa. Ce 
a urmat clin această nepricepere? A văzut pe ne
potul său, pe fiul său adoptiv, pe ginerele său pie
rind în floarea vârstei; un alt nepot1 a fost silit 
.să mănânce , umplutura saltelei ca să-şi mai pre
lungească nenorocita-i viaţă cu câteva ceasuri; fiică- 
sâ şi nepoată-sa, clupăce l-au necinstit cu purtarea 
lor, muriră; una de lipsă şi de foame într’o insulă 
pustie, alta în închisoare, ucisă de un arcaş 2. Au
gust însuş, însfârşit, cea clin urmă rămăşiţă ,a ne
norocitei sale familii, fu silit de către chiar a lui 7 »
soţie să lase ca moştenitor' un monstiţu . lata 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. S’ar putea crede că măcar unul din ad
miratorii lui ar VOI să le aibă, plătindu-le cu acelaş 
preţ?

125. Am luat ca pildă dar oricare din
pasiunile omeneşti poate să dea lecţiuni asemănă
toare, când vrei să studiezi istoria ca să te cunoşti 
pe tine însuţi şi ca să te faci înţelept pe socoteala 
morţilor. Nu e departe timpul când viaţa lui An-

1 In româneşte ncpoi este .şi fiul fratelui şi fiul fiului. Aci e 
vorba de al doilea înţeles (petit fils).

■ Pcde|)sele de cari se vorbeşte aci au fost poruncite de însuşi 
August din pricina faptelor nepoţilor şi nepoatelor-sale.

" E vorba de Tiberiu, al doilea împărat roman, vestit prin cru
zimile salei Eră fiul Liviei, soţia lui August.



657

toniu 1 va da tânărului o învăţătură mai apropiată 
decât a lui August. Emil nu se va recunoaşte nici 
de cum pe sine în obiectele ciudate ce se vor în
făţişa privirilor lui în timpul studiilor celor noi; 
dar va şti din vreme să îndepărteze iluzia pasiu
nilor, înainte de naşterea lor; şi, văzând că în toate 
timpurile ele au orbit pe oameni, va cunoaşte chipul 
cum 1-ai.’ putea orbi şi pe el, dacă vreodată s’ar 
lăsa în prada lor.2 Ştiu că aceste lecţiuni nu sunt 
bine potrivite pentru el; poate că, la nevoie, vor 
fi târzii, neîndestulătoare; dai1 aduceţi-vă aminte că 
nu acestea ,am voit să le scot din studiul- meu3, 
Incepându-1, aveam alt scop; desigur, dacă acest 
obiect va fi rău făcut,- vina va fi a profesorului.

126. Gândiţi-vă că, îndată ce s’a desvoltat amorul
■%

propriu, eul apare în tot minutul şi niciodată tâ
nărul nu poate observa pe alţii fără să se compare 
cu ei. E interesant deci să ştim în ce loc se va 
aşeza printi’e semenii săi, după ce-i va fi examinat4. 
După chipul cum deprindeţi pe tineri să citească 
istoria, văz că-i puneţi în locul tutui'or persoanelor 
din trecut, făcându-i pe râ,nd Cicerone, Traian, Ale-

1 Iii întâmplarea cu Gleopatra. Aceasta se va putea utiliza când 
se va voriji tânărului despre rajiorturile sexuale. (Nota autorului).

- In ediţiile ulterioare anului 1801 figurează sub acest pasagiu 
nota următoare earc s’a găsit în manuscris: Numai prejudecăţile 
produc în sufletele noastre înflăcărarea pasiunilor. Cine vede. nu
mai eecace este şi judecă numai ceeace cunoaşte, nu ]Joate fi târât 
de, pasiuni. Erorile judecăţii noastre produc furia dorinţelor noastre.

Vezi 8 97 din aceeaş carto.
4 Vezi 8 94 din .aceeaş carte.
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Xiindni, eă-j descuragiaţi când se coboară în ei în
şişi, că-i siliţi să le. pară rău de a fi ceeaee 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 însuş, fie chiar Socrat ori Ca,ton 1, aş 
socoti totul pierdut, căci acel care începe a se în
şir eină âe sine, ajunge să se uite cu desăvârşire.

127. Nu filozofii cunosc mai bine pe oameni,
căci'îi văd numai prin prejudecăţile filozofiei şi 
nici o îndeletnicire nu dă atâtea prejudecăţi. Un 
sălbatic ne judecă mai sănătos decât ,iui filozof. 
Acesta îşi recunoaşte viţiile, se indignează, de ale 
noastre şi-şi zice în sine: toţi nişte mf»;
celălalt ne priveşte, fără emoţiime şi zice: «Sunteţi 
7iebuni \ Are dreptate; căci nimeni nu'face răul 
pentru rău. Elevul meu este sălbaticul, cu deosebire 
că Emil a cugetat mai mult, ă comparat mai multe 
idei, a văzut ram deaproape greşelile noastre, de 
aceea se păzeşte mai bine de el însuşi şi judecă 
numai ce cunoaşte.

128. Numai pasiunile noastre ne irită în contra 
pasiunilor altora. Ura în potriva celor răi e , pri
cinuită de interesele noastre: dacă nu ne-ar face 
nouă rău, ara .simţi pentru dân.şii nu ură, ei milă. 
Răul ce ne faC nouă cei răi ne sileşte să uităm

1 Socrat ori Caton: adică om foarte învăţat sau om foarte vir
tuos. Calone a devenit sinonim cu: ora care iVractică şi cere a se 
practică moralitatea.
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i-ăul ce şi-l fac loruşi. Lesne le-am iei'til viţ 
(Iacă am putea, cunoaşte cum îi pedepseşte propriul 
lor suflet. Simţim ofensa, dar nu vedem pedeapsa : 
foloasele sunt văzute, dar răsplata este lăuntrică. Cel 
cave crede că se foloseşte de fructul viţiilor sale, e 
tot aşa de chinuit ca şi cum n’ar fi izbutit; ţinta 
este schimbată, dar îngrijorarea esteaceeaş.: degeaba 
îşi arată triumful şi-şi ascund mfleiul, căci purta
rea lor îl scoate la lumină, dar, ca să-l vedeţi, trebue 
(îa sufletul vostru să nu fie la fel cu al lor.

129. Pasiunile pecari le împărtăşim ne amăgesc; 
cele cari ne lovesc interesele ne revoltă şi—tocmai 
printr’o inconsecuenţă pe care o _pro\'oacă ele — 
criticăm la alţii ceeace am voî să imităm. Aversiu
nea şi iluziunea sunt fireşti când eşti silit să suferi 
din partea altuia răul pe care l-am face şi noi dacă 
am fi în IqcuI lui.

IdO. Ce ar trebui deci, -pentruca să observăm 
bine pe oameni ? Un deosebit interes de a-i cunoaşte, 
o mare imparţialitate pentru a-i judeca, o inimă 
destul de simţitoare ea să înţelegem toate pasiunile 
omeneşti, dar destul de liniştită ca să nu le simţim. 
Acum este cel mai potrivit moment al vieţii penti'u 
studiul acesta- şi acest moment l-ani ales pentru 
Emil: mai nainte, oamenii i-ar fi fost streini^ mai 
târziu, ar fi fost la fel cu ei. El vede jocul opiniei 
lumii, dar nu e stăpânit de ea; el cunoaşte efectul 
pasiunilor, dar sufletul nu-i e turburat de ele. E 
oui, se interesează de semenii săi; e drept, judecă
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pe egalii săi. Fireşte, dacă-i judecă bine, nu va ,oî 
să fie în locul niciunuia, căci ţinta vieţii lor chi
nuite e fixată de prejudecăţi pe cari el nu le are 
şi de aceea o socoteşte că nu există. El poate să 
dobândească orice doreşte. Nu atârnă de nimeru. 
căci e îndestulător singur pentru sine şi n’arş pre
judecăţi. Are braţe, e sănătos 1 şi modest; are tre’- 
buinţe puţine şi le poate îndestula. Crescut în cea 
mai deplină libertate, cea mai mare nenorocire pe 
care o ppate concepe este robia. El va plânge pe ne
norociţii regi cari poruncesc tuturor şi sunt robii 
tuturor; va plânge pe falşii înţelepţi încătuşaţi de 
zadarnica lor reputaţie; va plânge pe bogaţii mar
tiri ai luxului lor; va plânge pe cei ee-şi trec viaţa 
în desfătări şi se plictisesc necontenit; ca să pară 
că îşi satisfac plăcerile. Va plânge chiar pe duş- 
manul ce-i va face rău, căci, în răutatea'lui, Emil 
va vedea mizeria lui morală. îşi va zice: «Ace s 
om, silindu-se să mă vatăme, şi-a înstreinat liber
tatea,. făcând ca soarta lui să atârne de a mea».

1.31. încă un pas şi ajungem la ţintă. Amorul 
propriu este un insl'nment folositor, dar primej
dios] adesea el răneşte mâna care-l întrebuinţează 
şi rar face bine făiră a face râu. -Emil, obser
vând locul ce ocupă între oameni şi socotindu-se 
bine aşezat, va fi ispitit să atribue raţiunii sale

' Cred — zice autorul în notă — că am dreptul eă număr sănă
tatea 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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opera raţiunii tale şi să crează că -lui singur îşi 
clatoreşte fericirea. îşi va zice: «Eu sunt înţelept, 
oamenii sunt nebuni». Plângându-i, îi va dispreţul; 
socotindu-se fericit, se va preţui mai mult; simţin- 
du-se mai fericit decât ei, se va socoti mai vred
nic de a fi fericit. Aceasta CvSte eroarea de care 
mă tem mai mult, fiindcă e mai greu de înlăturat. 
Dacă ar rămânea în starea aceasta, ar arătă că a 
câştigat ,prea puţin din toată îngrijirea mea. Dacă 
ar fi să cedez, nu ştiu dacă n’aş vrea mai bine să 
aibă iluzia prejudecăţilor decât pe a mândriei.

132. Oamenii superiori nu se înşeală asupra va
lorii lor; o văd, o simt şi totuş sunt modeşti. Cu 
cât au mai multe calităţi, cu atât îşi cunosc mai 
multe lipsuri. Mai puţin se îngâmfă de superiori
tatea Iqi' asupra noastră şi mai mult îi umileşte 
sentimentul mizeriei lor. Stăpâni pe asemenea pre
ţioase însuşiri, bunul lor simţ îi împiedică a se 
lăuda eu un dar pe care nu şi l-au dăruit ei. Omul 
bun poate fi mândru de virtutea sa, pentrucă e a 
sa; dar omul de spirit de ce să fie mândru? Ce 
a făcut Pacine ca să -nu fie Pradon? Ce a făcut 
Boileau ca să nu fie Cotin ? 1

1 ■/. liacine, celebrul dramaturg france? (1639—1699), autorul 
atâtor tragedii vestite şi traduse îu toate limbile culte.

Prndnn poet l'riuicez (1632—1698) care a lăsat scrieri de o mică 
valoare. In vremea vieţii lui a avut un moment de celebritate, când, 
inimicii lui Racine au ajutat să se reprezinte o tragedie Phklre a 
lui, puţin timp după tragedia lui Raoînc. Mai târziu a rămas uitat 
vi se citează numai pentru a se aminti faptul că odată a putut să 
fie ]ni3 alături de Racine.
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133. Aeî este cu totul altceva. Şă rămânem însă 
la starea obişnuită a lucrurilor. N’ara presupus nici 
că elevul meu este un geniu, iiici că este limitat. 
L-am ales printre spiritele mijlocii,^ că să arăt ce 
putere are educaţiunea asupra omului. Cazurile rare 
sunt afară din regule'. Când deci Emil, ca efect 
al îngrijirilor mele, găseşte că e mai bun decât al 
celorlalţi felul lui de a fi, de a vedea, de a simţi, 
are fireşte, dreptate; când însă, din pricina aceasta^ 
crede că are în firea sa ceva superior şi că naşterea 
sa a fost mai fericită decât a altora, atunci gre
şeşte. Trebue să-l readuc la realitate sau mai bine 
să previn greşeala, ca nu cumva să nu fie apoi 
prea târziu pentru a o înlătura.

134. Tonte nebuniile unui om care nu e nebun 
se pot vindeca, afară, de vanitate ; pe aceasta numai 
experienţa o poate îndreptă, dacă admiţi că există 
îndreptare; cel puţin, când e abia născută, o poţi 
împiedică de a se liiărî. Nu-ţi pierde deci vremea 
cu raţionamente ca să convingi _pe adolescent că e 
cm ca toţi oameriu şi supus aceloraşi slăbiciuni. 
Ori fă-1 să o simtă ori n’o va înţelege nici odată. 
Am aci încă o excepţie la regulele date'de mine:

Boileau, poet şi critic francez (1036—-ITir;, autorul satirelor şi 
Artei poetice. El a vorbit în unele pasagii despre Abatele Ch. Ootin, 
poet francez (1604—1082). Asesta a scris mult, dar lucrări de putină 
valoare. L-a criticat sever Boileau şi prin aceasta a făcut ca pu
blicul să nu-i recunoască nici meritele câte le avek în realitate. Aci 
autorul îl ia ca tipul scriitorului mediocru.

1 Sallvurk trimite la Cartea I. § 62.
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să expun cu voinţă, pe elevul meu la toate întâm- 
lăi’ile cari îi vor dovedi că nu e mai înţelept dec.ât 
noi. întâmplarea cu scamatorul 1 se va repeta în 
o mie de chipuri: aş lăsă pe linguşitor să-şi bată 
joc de el; dacă nişte smintiţi l-ar târî în vre-o 
extravaganţă, l-aş lăsa să se primejduească; dacă 
nişte pungaşi s’ăr pune să joace cu el, l-aş lăsa să 
fie înşelat2; aş lăsa să-l ameţească, să-1 jumu
lească, să-l fure şi, când, lăsându-1 fără nici un ban, 
ar râde de el, eu le-aş mulţumi 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 aş face- 
pentru a-i îndulci loviturile: aş :împărtăşi cu el 
toate primejdiile la cari l-aş expune şi toate afron
turile pd«cari l-aş lăsâ să le primească. Aş îndură 
totul tăcând, fără 'să niă plâng, fără să-l ţiu de rău.

1 Cartea III § 38.
■ Noia autorului (od. Amsterdam): De altfel elevul nostru va fi 

puţin expus să cază In această cursă, căci are destule distracţii, 
viaţa mi-1 plictiseşte şi înţelege puţin, rostul banului. Cele două 
mobile cu cari se conduc copiii fiind interesul şi vanitatea, tocmai 
acestea două servesc mai târzia femeilor stricate şi escrocilor ca să 
puie mâna pe ei. Când vedeţi cum li se aţâţă lăcomia prin premii 
şi prin recom|)ense, când îi vedeţi cum îi aplaudă la 10 ani înti’o 
solemnitate publică la şcoală, înţelegeţi cum la 20 de ani îşi vor 
lăsă punga într’un tripou şi sănătatea într’un bordel. Aş face ])rin- 
soare că premiantul clasei va deveni cel mai jucător şi col mai stricat. 
Mijloacele cari nu s’au întrebuinţat de loc faţă de copil nu pot să 
aibă prea mare putere faţă de tânăr. Aduceţi-vă aminte că preo
cuparea mea statornică este în această lucrare să privesc lucrurile 
din partea cea mai rea. Caut întâiu Să previu viţiul; apoi îl pre
supun existent pentru ca să-l vindec.
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fără să zic vre-o dată un singur -cuvânt, şi fiţi si
guri că, păstrând eu necontenit această discreţinne, 
el va fi mai impresiohat.de ceeace a văzut că siifer 
eu pentru dânsul decât de ceeace va fi suferit el.

1)15.' Nu mă pot împiedeca de a observa falsa 
seriozitate a guvernărilor cari voesc, ca nişte proşti, 
să se arate înţelepţi şi pentru aceasta înjosesc pe 
elevii lor, se prefac a-i socoti tot mereu copii şi 
ă căuta să se deosebească de ei în toate câte îi în
demnă să facă. In loc să înjosiţi astfel tânărul lor 
curagiu, nti cruţaţi nimic pentru a le înălţa su
fletul; faceţi-i egalii voştri, pentruca să ajungă a 
fi egali în, adevăr; iar dacă nu pot încă să se ri
dice până la voi, coboi'îţi-vă la dânşii, fără ruşine, 

.--fără grijă. Gândiţi că cinstea voastră nu mai e in, 
voi, ci în elevul vostru. Impărtăşiţi-i greşelile pen
truca să-l îndreptaţi; luaţi asupra voastră ruşinea 
lui pentruca să-l feriţi pe el. Faceţi ca acel viteaz 
Roman, care, văzând că oştirea sa fuge şi nu poate 
s’o. ţină pe loc, porni şi el la fugă în fruntea sol
daţilor, strigând: «.Nu fug, ci urmează pe căpita
nul lor»2. A fost oare dezonorat pentru aceasta? 
Nici decum; jertfindu-şi astfel gloria, şi-a mărit-o. 
Conştiinţa datoriei, frumuseţea virtuţii no trag fără 
voia noastră şi răstoarnă nebunele noastre preju
decăţi. Dacă, îndeplinindu-mi slujba lângă Emil,

1 Salhcurk spune cS e povestit de Plutareli, Viaţa lui Jlavius 
(Fapte însemnate ale Romanilor § 1H) citat şi do Montaigne (cartea 
I 411. Petitain zice că acest Roman se numiâ Catiillus Luctnliin^.
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aş primi dela cineva o palmă, în loc să mă răsbun, 
m’aş lăuda pretutindeni şi nu cred că s’ar găsi în 
lume un om aşâ de prost ca să nu mă respecte 
mai mult1.

136. Nu urmează de aci ca elevul să crează că 
guvernorul său ştie tot aşâ de puţine. lucruri ca 
dânsul nici că poate fi lesne înşelat. Asemenea 
opinie e bună pentru un copil care nu e în stare 
să observe şi să compare şi care voind să fie toată 
lumea la porunca lui, nu se încrede decât în aceia 
cari ştiu să fie în adevăr. Un tânăr însă, de vârsta 
lui Emil şi cu judecată ca el, nu mai poate fi atât 
(le prost ca să ş'e înşele şi ar fi rău dacă s’ar putea 
înşelă. încrederea pe care trebue s’o aibă în guver
norul său e de un ălt ie\: ea se întemeiază pe auto- 
ritatea i’âţiunii, pe superioritatea' cunoştinţelor, pe 
ajutoarele pe cari- el le poate pricepe şi al căror 
folos îl poate simţi, O lungă experienţă i-a dovedit 
că este iubit de guverporul său, că acest guvernor 
este om înţelept şi luminat, care-i vrea binele şi 
ştie cum să i-1 procure ; trebue să fie încredinţat 
că e în interesul său eă-i asculte sfaturile. Acum, 
dacă guvernorul s’ar lăsa să fie înşelat ca şi elevul, 
ar pierde dreptul de a fi respectat şi de a-i da 
lecţiuni. Pe de altă parte, şî mai puţin se poate 
admite să bănuească- elevul că îndrumătorul său îl 
lasă înadins să cază în curse, ba chiar îi întinde

1 Nota autorului ed. Geneva; «M’ani înşelat, am descoperit unu: 
e d. de Formey».
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curse. Ce trebue să facere deci ca să înlăturăm acest 
îndoit neajuns? Să facem ce este mai firesc şi mar 
bine: să fu simplu si sincer ca el; să-l înştiinţezi 
de pr’imejdiile- ce-1 arrreninţă; să i le arăţi lănrui’it 
ca să le simtă, dar fără exagerare, fără supărare, 
fără pedanterie şi mai ales să nu-i înfăţişezi sfa
turile tale ca porrmcijiafară de cazul când aceasta 
s’ar impune şi când ţonul poruncitor ar fi singur 
potrivit. Dacă vezi că după aceasta se încăpăţânează 
şi o face foarte des, atunci rrp-i rrrai spune nimic;
lasă-1 liber, urmea,ză-l, imitează-1 cu bună dispoziţie, 
cu toată inima; petrece şi tu cu el în toată liber
tatea, ca şi el, dacă e cu putinţă. 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 acelaş timp mirat dş.una 
şi irrişcat de cealaltă. Toate greşelile lui sunt le
gături cu cari poţi să-l opreşti îtr loc, la trebuinţă. 
Arta cea mare a educatorrrlui este să provoace pri
lejurile şi să-şi potrivească îndemnurile în aşa tel 
încât să ştie din nainte când va ceda şi când se 
va încăpăţâna tânărul, pentrirca să-i pregătească tot
deauna în j.urrr-î lecţiuni ale experienţei fără a-1 
expirne vreodată la primejdii prea mari.

187. Inştiinţează-1 de gr'dşelile Irri înainte de a 
le face ; după ce a gi'eşit, nir-1 ţine de rău: prin 
aceasta numai vei înflăcăra şi vei răsvrătr amorul 
său propriu. O lecţiune care revoltă pe elev nu-i 
foloseşte. Nir cunosc nimic mai nepotrivit decât
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acest cuvânt: iţi spusesem eu de măi nainie. Cel 
miii bun iniiloc ele a-1 face să-şi aducă aminte de 
ce i-ai spus este să te prefaci eă ai uitat. Ba chiar, 
când îl vei vedea ruşinat fiindcă nu te-a crezut, 
micşorează-i lăm'şnr umilinţa, prin cuvinte hinevoi- 
loarc. Tăcsignr eă te va iubî mai mult, ’ văzând că, 
te neglijezi pe tine pentru el şi, în loc să-I înge- 
nunclii, îl consolezi. Dimpotrivă, dacă vei întâmpina 
mâhnirea lui ţi.nându-l de ] ău, va începe să te urască 
şi se va hotărî să nu te mai asculte jitentru a-ţi 
dovedi că nu preţueşte ca tine sfaturile ce-i dai.

1 .‘hS. Felul acesta de a-l mângâia îi va fi o în- 
văţătură şi mai folositoare, pentrucă nu se va feri 
(le ea. Spunându-i — cum cred — că mii de tineri 
fac aceleaşi greşeli, îl pui la un loc cu ei, îl în- 
(Ireptezi, arătându-ne că-1 plângi; fiindcă pentru 
cineva care se preţueşte mai mult decât ceilalţi oameni 
este o scuză umilitoare consolaţia că sunt şi alţii 
ca el: este ca şi cum ar declara că, în cel mai Imr^ 
(Îaz, ceilalţi nn şnnl. mnî bi]ni flppijl- el _

.-^139. Vremea greşelilor este vremea fabulelor, cer
tând pe vinovat sub o mască streină, îl instrueşti 
fără să-l .ofensezi. Atunci înţelege că apologull- nu 
este o minciună, căci îşi aplica sieşi adevărul ce 
rezultă dintr’însul. Copilul pe care nimeni nu l-a 
înşelat lăudându-1, nu înţelege nimic din fabula pe 
care am examinat-o mai înainte 2; dar zăpăciţii

' Adioii piu'tca narativă a fabulei. Vezi şi S Uio din eartca II. 
a Vrezi cartea II § 139.
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care a căzut victima unui linguşitor pricepe de mi
nune că corbul era un prost. Astfel, el scoate dintr’un 
fapt o maximă, şi experienţa, pe care ar fi uitat-o 
repede, se întipăreşte, prin ajutorul fabulei în mintea 
sa. Orice cunoştiinţă morală se poate dobândi prin 
experienţa altuia sau prin a sa propria. Când ex
perienţa ar fi primejdioasă, n’o va face însuşi, ci 
va căuta lecţia în istorie. Când încercarea este făi'ă 
urmări, e bine ca tânărul se expună ; apoi, prin 
a jutorul apologului, se pot scoate maximele din ca
zurile particulare pe care le cunoaşte.

140. Nu mă gândesc totus că maximele acestea 
trebue să fie desvoltate, ba nici chiar enunţate. Nu 
e nimic mai zadarnic, mai rău înţeles decât morala 
prin care se sfârşesc cea mai urare parte din fabule : 
par’că această morală nu s’ar cuprinde sau n’ar 
trebui să reiasă chiar din fabulă în aşa fel ca s’o 
poată pricepe cititorul! De ce, dară, punând la sfârşit 
această morală, vrei să-i strici plăcerea do a o găsi 
el însuşi? Talentul învăţătorului este să facă pe 
elev să iubească învăţătura. Ce s’o iubească, nu 
trebue, să rămâie spiritul lui aşa de pasiv la tot 
ce-i spui încât să n’aibă nimic de făcut pentru a 
te înţelege. Trebue ca amorul propriu al învăţăto
rului să nu sugrume niciodată pe al elevului; tre
bue ca acesta să poată zice: pricep, pătrund, lucrez, 
mă instruesc. Una din pricinile cari Jac nesuferit 
pe Pantalon al comediei italiene este silinţa ce-şi 
dă de a tălmăci pentru spectatori fleacurile pe cari
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ei le înţeleg ţDe deplin 1. Nu vreau că guvernorul să 
fie Pantalon, nici să fie un autor. Trebue totdeauna 
să te faci înţeles, dar nu trebue să spui totdeauna 
tot: cel care spune tot spune puţin, căci la urmă 
nu mai e ascultat. Ce însemnează acele patru ver
suri pe cari La Fontaine le adaugă la fabula cu 
bioasca aceea - care se umflă? 2 I-e teamă că n’a 
fost înţeles ? Are nevoie, acest pictor mare, să scrie 
numele sub obiectele pe cari le zugrăveşte ? In loc 
(le a generaliza, prin aceasta morala sa, o particu
larizează, o restrânge oarecum la exemplele citate 
şi te împiedică de a o aplica şi altora. Aş dori 
ca, înainte de a pune în mâna unui tânăr fabulele 
acestui autor fără păreclie, să se şteargă toate con-

1 l'antn^u, tip diji comedia popularii italiană. E un bătrân sgârcit, 
murdar ţji flecar.

2 La Fontaine I, 3. Iată această fabulă in traducerea lui G. Asachi.
BROASCA ŞI BOUL

Broasca mică cât un ou,
A văzut păscând un bou. 
Şi mirându-se prea tiu'e 
De-o făptură atât de marc. 
Cugetă c’ar fi noroc 
Ş'a familiei lăuda, dacă 
Ar putea să se prefacă 
Din mic mare dobitoc! 
l)(X'i d’ambiţ.ie s’aprinde, 
Mereu s’unflă. se întinde.

Ş-apoi zice: ^sorioară,
Xu’s ca boul bunăoară:'...»
Dar aceasta i-a zis : ba!
Broasca urmând a sc-umflă,
Zis-a iar: Ia vezi, lelică?»
— ' Soro-ţi spun că eşti tot mică I '
— -Oare acuma l-am ajuns?...
— «încă nu, i s’a răspuns». 
Broasca atunci s’a mai umflat 
Foarte aşă. . . . cât ii crăpat.

Cele |)atru versuri sunt;
Lumea e plină de oameni ce nu sunt mai înţelepţi decât broasca: 
Toţi burghezii vor să aibă case ca nobilii cei mari;
Orice prinţişor are ambasadori;
Orice niiirchiz vrea să aibă pagi.
Observaţia lui Rousscau e foarte justă in ce priveşte aceste versuri.
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cluziunile prin cari se sileşte a aplică aceea ce :i 
spus mai înainte pe cât de lămurit pe atât de plăcut. 
Dacă elevul tău înţelege fabula numai cu ajutorul 
explicaţiei, fii sigur că n’o va înţelege nici cu ea.

141. Ar mai trebui încă să aşezăm aceste fabule 
într’o rândueală mai didactică şi mai conformă cu 
progresele sentimentelor şi cunoştinţelor, tânărului 
adolescent. Poate să fie cevă mai puţin raţional de 
cât să ui’inezi întocmai ordinea din carte fără să 
ţii socoteală de trebuinţă sau de ocazie? Intâiu Cor
bul, apoi Greerde^) apoi Broasca, apoi Cei doi ca
târi 2 etc. îmi stau pe inimă Cei doi catâri, fiindcă 
îmi aduc aminte că am văzut un copil pe care îl

1 Formey observase că Koussoaii a greşit şi de aceea in editin- 
nea din Geneva ca şi în cele ulterioare el recunoaşte în notă grc- 
şala, însă în text lasă tot aşă. Aceasta o face, cum observă Petitain, 
spre a scoate în evidenţă copilăria observaţiei lui Formey.

- Iată, în traducerea lui Asacbi, fabula Cei doi catâri.
Dpi catări călătoreau 
Şi’n desagii lor duceau:
Unul ceapă de câmpie,
Altul bani de,Visterie.
Cest din urmă îngâmfat ' 
Că-i de aur încărcat 
Chiar de şelile-i apasă,
Nu vrea sarcina s’o lase. 
Mândru calcă parcă-i leu.
Şi-suna un zurgălău.
Când deodată din tufari,
Ese o ceată de tâlhari.
Toţi la cel catar dau bustă 
Ce ducea de aur sumă,
De urechi îl prind de coamă, 
încât bietul, gemând foarte, 
/ice: Oare asta-i soarta

Care mi s’a jiuriuit,
Pe ăst drum când m'a pornit? 
Al meu soţ. ce cară ccajm, 
Fericit de daună scapă.
Dar eu făr’ de-ajutor 
In bătae — aleu — mor!
Iar eatărul celălalt 
Zis-a: vere! totdeauna 
Pe copacul mai înalt 
Darmă repede furtuna;
De-ai fi şerb la un cepar.
Iar nu casă de dinar.
La os teafăr şi la piele 
N’ai păţi aceste rele.
Când eu in săracul traiu 
Voiu să jiasc în pace scaiu.
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pregătiau pentru finanţe şi pe care îl ameţian cu 
cariera pe care avea e’o îmbrăţişeze, l-am văzut citind 
această fabulă, învăţând-o, recitând-o şi iarăş re-, 
citând-o de o sută de ori fără să scoaţă vreodată 
cea mai mică obiecţie împotriva meseriei căreia era 
destinat. Nu numai că n’am văzut niciodată vreun 
copil care să facă vre-o aplicaţie serioasă a fabu
lelor pe cari le învăţa, dar n’am văzut niciodată pe 
cineva care să caute a-i pune să facă o asemenea 
aplicaţie. Pretextul acestui studiu este învăţătura 
morală; dar adevăratul scop al mamei şi al copi
lului este numai să atragă asupra lui atenţiunea 
societăţii în timpul cât el recită fabulele; de aceea 
le şi uită el pe toate când se face mare, când, 
adică, ifu mai e vorba să le recite, ci să se folo
sească de ele. Incăodată; numai oamenii1 se pot 
instrui citind fabule şi acuma este timpul ca să 
înceapă şi EiniT. "

142. Arăt ele departe, căci nici eu nu vreau să 
spun totul,2 căile cari ne împiedică de a găsi pe 
cea bună, pentruca astfel să învăţăm a ne feri de 
ele. Cred că urmând pe cea însemnată de mine 
elevul vostru va dobândi cunoştinţe despre oameni 

• .şi despre sine însuşi cu cel mai mic preţ posibil; 
eă îl veţi putea face să privească jocul norocului 
fără a pizmuî pe cei aleşi şi să fie mulţumit de 
el însuşi fără a se crede mai înţelept decât ceilalţi.

1 Adică: nu copiii. 
3 Vezi § 140.
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Ai început făcându-1 aptoi', penti-ucn să-l faci spec
tator; acum trebue să închei tot aşa, căci din sală 
vezi obiectele cimi par, iar de pe scenă le vezi cum 
sunL Ca să îmbrăţişezi cu privirea toiult trebue să 
te aşezi mai departe; ca să vezi amănuntele 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 altceva decât 
pe sine însuşi; e ca şi cum n’ar avea nimic. Omul 
este marfa cea mai proastă şi, printre importantele 
noastre drepturi de proprietate, acela asupra per
soanei noastre, e cel mai mic din toate.

14;1. In vârsta când se poate des volta cea mai 
mare activitate, tinerii sunt mărginiţi Ia. studii cu 
totul teoretice, apoi, fără cea mai mică experienţă, 
sunt aruncaţi deodată în lume şi în afaceri. Crai 
că, prin aceasta, se nesocoteşte şi raţiunea şi na
tura; de aceea nu mă mir că aşa de puţini oa
meni ştiu cum vSă se poarte. Pe temeiul cărei ciu
date judecăţi, sunteVI puţi să învăţăm atâtea lu
cruri nefolositoare, pe când arta de a lucră nu 
se ţine în socoteală? Pretind că ne formează pentru 
societate şi ne instruesc ca şi cum fiecare dintre 
noi ar avea să-şi petreacă viaţa cnjgetând singur în 
odăiţa lursau vorbind despre chestiuni felurite cu 
oameni indiferenţi. Credeţi că învăţaţi pe copiii 
voştri să tră.ească, dacă-i învăţaţi câteva întorsături 
ale corpului şi câteva formule de cuvinte cari, nu
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însemnează nimic. Şi eu am învăţat pe Emil al 
meu să trăească, învăţându-1 să trăească cu el însuşi; 
ba mai mult, l-am învăţat să ştie a-şi câştigă pâi
nea. T)nr n ceasta nu e destul. Ca să trăeşti în lume, 
trebue să ştii să te înţelegi cu oamenii, trebue să 
cunoşti instramentele cu cari îi poţi stăpâni; trebue 
să socoteşti acţiunea şi reacţiunea interesului parti
cular în societatea civilă şi să prevezi aşă de bine 
întâmplările încât numai rar să fii înşelat în între
prinderile tale sau cel puţin să-ţi iei totdeauna 
garanţiile cele mai bune pentru a izbuti. Legile nu 
dan voie tinerilor să-şi vază de afacerile lor şi să 
dispună de averea lor. Aceste precauţiuni însă nu 
le slujesc la nimic, dacă nu dobândesc nici un fel 
de expeyenţă, până la vârstă legiuită. Prin aştep
tarea aceasta ei nu câştigă nimic şi la 25 de ani 
sunt tot aşă de nepregătiţi ca la 15. Fără îndoeală, 
trebue să împiedici pe un tânăr orbit de ignoranţă 
sau târât de patimi, să-şi facă rău; dar la orice 
vârstă este permis să fii binefăcător; la orice vârstă 
poţi să protejezi, supraveghiat de un om înţelept, 
pe nenorociţii oare au nevoie numai de sprijinul tău.

144. Doicile, mamele, ajung de iubesc pe copii 
din pricina îngrijirii ce le-o dau. Practica virtuţilor 
sociale sădeşte în fundul sufletului de_m=.
meni: făcând binele, devii bun; nu ştiu alt mijloc 
mai sigur. Pune pe elevul tău să săvârşească toate 
acţiunile bune ce-i sunt la îndemână: să se intereseze 
totdeauna de cei săraci; să-i ajute nu numai cu
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bani, dar şi cu fapte; să-i protejeze, să-i servească, 
să le .înclnne persoana şi timpul său ; să le facă 
treburile; nu va putea să aibă în viaţă 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 stăruinţă neînfrântă 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 face să se audă glasul nenoro
ciţilor căj'ora mizeria le închide toate porţile şi cari 
nu îndrăsnesc nici măcar a se plânge, de teamă să 
nu fie pedepsiţi pentru relele ce au suferit.

145. Dar face-vom din Emil uii cavaler rătăcitoiv 
un îndreptător de nedreptăţi, un paladin?1 Se va 
duce oare să se amestece în afacerile publice, să 
se prezinte ca un înţelept care ,să ceară respectul 
legilor dela cei puternici, dela magistraţi, dela prin
cipe, să fie solicitator la judecătorie şi advocat la 
tribunale? Nu pot răspunde nimic. Numele glumeţe 
şi ridicole nu schimbă nicidecum natura lucrurilor. 
Va face tot ce ştie că este folositor şi bun. Nu 
va face nimic lăai mult şi ştie că nu poate să fie, 
din partc-i, folositor şi bun ceeace nu se potriveşte 
cu vârsta sa. Ştie că prima sa^datario esto faţ-j ji,e
sine însuşi; că tinerii trebue să se ferească pe ei

f------------
1 Pnladini se nmniiui eavalerii cari îiisoţiaii ])e Garol cel Marc, 

apoi s'a dat acest nume ^i altor cavaleri ce se tăceau vestiţi sau 
iinihlau după isprăvi Vitejeşti.
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înşişi, să fie eu băgare ele seamă în purtarea lor, 
respectuoşi faţă cu cei mai vârstnici, rezervaţi în 
vorbă, modeşti în lucrurile indiferente, dar îndrumaţi 
în a face biqele şi curagioşi în a spune adevărul. 
Aşa 'erau acei Romani vestiţi cari, înainte de a fi 
primiţi în slujbele publice, îşi petreceau tinereţea 
urmărind crimele, apărând pe nevinovaţi, fără alt 
interes decât acela de a se instrui servind justiţia 
şi susţinând bunele moravuri.

146. Lui Emil nu-i place nici sgomotul nici cer
turile, nici între oameni 1, ba nici între animale.

' ,\cî o lungU notă a autorului. Dar dacă cineva H cauiă cearta, 
Clini să se jioarte '< Răspund că nu va avea niciodată ceartă, că nu 
va ajunge Jiiciodată să aibă. Dar, se va zice însă, eme poate, să fie 
totdeauna scutit de o palma sau de o desminţire din partea unui 
brutal, imuif.bc(ir sau a unui pungaş indrăsneţ care, pentru a-şi 
face plăcerea să omoare pe cineva, începe prin a-l dezonora ? Aceasta 
e altceva. Xu trebue ca onoarea şi viaţa cetăţenilor să fie expusă 
bunului plac al unui brutal, al unui beţiv, al unui pungaş indrăsneţ 
şi nu se ])oate cineva feri de o asemenea întâmplare cum nu se 
poate fen să nu-i cază o cărămidă în ca]). Când suferi o palmă sau 
o dcsminţiic, suferi urmări sociale pe cari nu le poate preveni nici 
p îiiţelc))ciune şi ofensa ii’o poate răsbună nici un tribunal. Neîn- 
destularea legilor în această privinţă îi dă toată libertatea; este 
singur magistrat şi judecător între el .şi cel ce l-a insultat; el sin
gur interpretează şi aplică legea naturii; trebue să-şi facă dreptate 
şi nu poate fi pe pământ un guvern aşa de lipsit de judecată încât 
să-l pedepsească în asemenea-caz. Nu zic că trebue să se bată în 
duel; aceasta este o extravaganţă; zic că trebue să-şi facă dreptate 
şi că singur are să hotărască. Dacă aş fi rege ori prinţ, n'aş face 
atâtea ordonanţe în contra duelului, dar afirm că n’ar fi niciodată 
nici palme nici desminţiri în statele mele şl aceasta printr’un mijloc 
foarte simplu, fără să se amestece tribunalele. Oricum, Emil ştie, 
în asemenea caz, dreptatea pe care şi-o datoreşte sie.şi şi exemplul 
pe care trebue să-l dea pentru siguranţa oamenilor de onoare. Nu
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Niciodată el n’a zgâridărit doi câini ca să se bată, 
niciodată n’a asmuţit un câine să alerge după pi
sică. Acest spirit paşnic este un efect al educaţiei 
sale care nu i-a aţâţat amorul propriu şL nu l-a 
făcut uh încrezut; de aceea el nu caută plăceri în 
apăsarea şi în nenorocirea altora. Suferă când vede 
suferinţa. Aceasta e un sentiment firesc. Inima unui 
tânăr se împietreşte şi simte plăcere la suferinţa 
unei fiinţe simţitoare, numai atunci când vanitatea 
lui îl face să se considere ca fiind lipsit de sufe
rinţe asemănătoare, din pricina înţelepciunii ori din 
pricina superiorităţii sale. Cel care a fost ferit de 
asemenea pornire a Spiritului nu va putea să cază 
în viţiul ce decurge de aici. Emil iubeşte deci pa
cea. Imaginea fericirii îl încântă şi, când poate ajută 
să se producă, are un motiv mai mult de bucurie. 
N’am presupus că, văzând oameni nenorociţi, va 
simţi pentru ei numai mila aceea stearpă şi răută
cioasă care se mulţumeşte 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

stă în puterea nici a celui mai hotărât om Je ă impiedecă-pe cineva 
Să-l insulte, dar îi stă în putere să-l împiedece de a se lăudă multă 
vreme că l-a insultat.

G. Petitain spune că nota aceasta a dat naştere la multe ci-itici 
nedrepte la adresa lui Bousseati. Adaogă apoi că Rousseau lămu
reşte ideia dinti’însa în scrisoarea către Abatele .¥. dela 14 Martie 
1770. Vezi scrisoarea către D’Alembert 1758,
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săi, încearcă să-i împace; dacă vede oameni trişti, 
se interesează de pricina întristării lor; dacă vede 
că doi oameni se urăsc, vrea să ştie cauza duşmă
niei lor; dacă vede pe un om apăsat gemând de 
nedreptăţile cetui puternic şi celui bogat, caută să 
descopere sub ce uneltiri se, ascund nedreptăţile 
acestea; şi, interesându-se de toţi aceşti nenorociţi, 
nu-i sunt indiferente mijloacele prin cari li s’ar 
putea curma suferinţele. Ce trebue deci să facem 
noi pentruca să ne folosim de pornirile acestea într’un 
mod potrivit cu vârsta sa? Trebue să punem rân- 
dueală în sforţările şi cunoştinţele sale şi să între
buinţăm zelul său pentruca să le mărim.

147. îsu obosesc repetând: puneţi toate lecţiunile 
tinerilor mai bine în acţiuni decât în discursuri; 
să nu îmieţe din cărţi nici un lucru pe care îl pot 
învăţajfin c.vppi-ipnţă E O întreprindere cu totul 
extravagantă să-i înveţi a vorbi fără subiect adevărat; 
să crezi că-i poţi face să simtă, pe băncile şcoalei, 
energia vorbirii pasionate şi toată puterea artei de 
a convinge, când n’ai interes să convingi pe nimeni. 
Toate regulele retoricei se par vorbe goale pentru 
cine n’are nevoie să le întrebuinţeze în folosul său. 
Ce-i pasă unui şcolar să ştie cum a făcut Anibal 
pentruca să hotărască pe soldaţii săi a trece Alpii ? 1 
Dacă, în locul acestor cuvântări măreţe, i-ai spune 
cum să facă pentru a decide pe director să-i dea

1 Trecerea Alpilor a fost una din operaţiile militare cele mai ves
tite ale anticităţii.
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vacanţă, fii sigur că va fi mai băgător de seamă 
la regalele tale.

148. Dacă ar fi să învăţ retorica pe un tânăr 
în care s’au desvoltat toate pa.siunile, i-aş prezintă 
necontenit obiecte proprii a-î aţâţa pasiunile şi aş 
căuta împreună cu el în ce chip trebue să vorbească 
oamenilor pentrU a-i hotărî să-i îndeplinească do-, 
rinţele. Emil au meu însă nu se găseşte într’o 
situaţie aşa de bună pentru arta oratoriei: mărgi- 
nit aproape la strictul necesar pentru a trăi, el are 
mai puţin trebuinţă de alţii decât au alţii tiebuinţă 
de el şi, neavâncl să .le ceară nimic pentru sine, 
lucrurile despre cari vrea să-i convingă nu-1 privesc 
deaproape, pentruca să-l mişte într’un mod deosebit. 
De acî urmează că în genere el trebue să aibă o 
vorbire simplă şi cu puţine figuri. El vorbeşte de 
obiceiu în termeni proprii şi atât cât trebue pentru 
a fi înţeles;'întrebuinţează puţine maxime, pentrucă 
nu a învăţat să-şi generalizeze ideile: întrebuinţează 
puţine figuri, pentrucă rar este pasionat.

149. Cu toate acestea, el nu este cu totul fleg
matic şi rece; nici vârsta, nici moravurile, nici 
gustui'ile sale nu i-o îngădue: în focul adolescenţei, 
suflul dătător de viaţă reţinut şi distilat în sân
gele său, transportă în tânăra şa inimă o căldură 
care îi străluceşte în privire, care se simte în cu
vinte şi care se vede în acţiunile lui. Vorbii’ea sa
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începe să aibă accent şi câteodată vehemenţă.1 Sen
timentul nobil care îl inspiră îi dă putere şi îl 
înalţă: pătruns de o adevărată iubire de,oameni, el 
comunică, vorbind, mişcările sufletului său. Since- 
i'itatea sa generoasă are ceva mai încântător decât 
elocvenţa meşteşugită a altora, sau, mai bine zis, 
el singur este cu adevărat elocvent, fiindcă e destul 
să arate ce simte pentruca să comunice aceasta celor 
cari îl ascultă.

150. Cu cât mă gândesc mai mult cu atât văd 
că punând binefacerea în acţiune .şi scoţând din 
izljânzile sau înfrângerile noastre reflecţiuni asupra 
cauzelor, mai toate cunoştinţele folositoare se pot 
cultiva în spiritul unui tânăi' şi pe lângă ştiinţa 
adevărată pe care o poate dobândi în colegii,2 va 
câştigâ*4ncă o "ştiinţă mai importantă, care este 
aplicarea acestor cunoştinţe la trebuinţele vieţii. Nu 
e cu putinţă ca, interesându-se de aproape de se
menii săi, să nu înveţe de timpuriu a-i cunoaşte, 
a. le preţui acţiunile, gusturile, plăcerile şi a judeca 
în genere după adevărata valoare lucrurile cari ajută 
sau împiedică fericirea oameniloi\ mai mult decât 
acei care iiu se interesează de nimeni şi nu fac nici 
odată nimic pentru altul. Cei cari se ocupă numai 
de afacerile lor devin prea porniţi pentru a putea 
să judece lucrurile într’un mod solid. Deprinşi să 
privească totul din punctul lor de vedere şi soco-

1 Vezi Cartea II, § 273.
2 Des))re Colegii vezi nota clela § 274 Cartea II.
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tind ideea de bine şi de rău după interesul lor per
sonal, îşi uvnplu 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 s’a întors 
cu josul în sus.

151. Făcând să treacă amorul propriu asupra
celorlalte fiinţe, îl schimbăm în virtute şi în orice 
suflet omenesc se găseşte radăciiia acestei virtuţi. 
Cu cât obiectul îngrijirilor noastre ţine mai puţin 
de noi, cu atât mai puţin se va amesteca interesul 
personal. Genei'alizând acest interes, el se face mai 
echitabil şi dragostea pentru nrnom~|-o în i-on-
litate, dragostea pentru drepfafe. Voim, deci, ca Emil 
să iubească adevărul, voim să-l cunoască? In afaceri, 
să-l depărtăm totdeauna de sine însuşi. Cu cât îşi 
va închina preocupările pentru fericiiea altora, cu 
atât ele vor fi mai luminate şi mai înţelepte, 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 prevenţiuni neîntemeiaţtî-^Şi de ce ar vătăma 
pe unul ca să ajute pe .alţul? Nu-i pasă dacă îi 
cade cuiva mai multă fei’icire; el ATea numai să 
contribue la o cât mai deplină fericire a tuturor: 
acesta este primul interes ai înţeleptului, dupăintere- 
sul personal, căci fiecare e o parte din specia sa, 
nu o parte din alt individ.

152. Pentruca mila să nu ajungă slăbiciune, tre- 
bue.s’o generalizăm şi s’o întindem asupra între-



oS]

guliii neam omenesc. In acest caz, nu m vom prac
ticii clecât dacă se potriveşte cu dreptatea, căci, din 
toate virtuţile, aceea care contribue mai mult la 
binele comun al omenirii este dreptatea. Iţi spune 
raţiunea, îţi spune iubirea de tine însuţi că trebue 
să-ţi fie milă de neamul nostru mai mult decât de 
aproapele nostru; iar mila pentru cei răi este o 
cruzime faţă de oameni.

153. De altfel, trebue să vă aduceţi aminte că 
toate aceste mijloace, prin cari arunc — ca să zic 
astfel pe elev afară din sine însu.ş, au totdeauna 
un raport diiect cu el, nu numai pentrucă-i produc 
o bucurie lăuntrică, ci şi pentrucă, fiind binefăcător 
pentru alţii, munca aceasta poartă în. ea învăţă
tura ei.

154. »Jntâiu am arătat mijloacele ; acum arăt 
efectele. Puţin câte puţin, vederi largi i se înfăţi
şează înaintea minţii lui; sentimente sublime înă- 
buşesc în sufletu-i sămânţa pasiunilor miei. O ju
decată limpede, un raţionament drept se formează 
într’însul prin pornirile lui bine călăuzite, prin ex
perienţa care concentrează dorinţele unui suflet mare 
în hotarele strimte ale posibilului şi care face ca 
omul superioi-, neputând să ridice pe alţii pânăla 
sine, ştie să se aplece până la ei. Adevăratele 
principii ale dreptăţii, adevăratele modele ale fru
mosului, toate raporturile morale dintre fiinţe, toate 

•ideile de ordine se sapă adânc în mintea lui, vede 
locul fiecărui lucru şi pricina care-l depărtează de
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acel loc; vede ce poate să producă binele şi ce-l 
poate împiedică. Fără să fi suferit pasiunile ome
neşti, cunoaşte mişcările lor şi iluziile pe cari le 
produc.'

155. Atras de forţa lucrurilor, merg mereu în- 
nainte, fără să impun judecata mea judecăţii citi
torilor. De mult, ei mă văd în ţara himerelor; eu 
îi văd totdeauna în ţara prejudecăţilor. De şi mă 
depărtez aşa de mult de opiniunile vulgare, le am 
necontenit prezente'în minte: le examinez, meditez 
asupra lor, nu pentru a le urmă nici pentru a 
fugi de ele, ci pentru a le cântări cii cântarul 
raţiunii 1. Decâteori ea îmi porunceşte să le înlătur^ 
ştiu din experienţă că cititorii nu mă vor imită; 
ştiu că, obişnuiţi să creadă că e cu putinţă numai 
ce văd, vor socoti pe tânărul pe cai’e-1 înfăţişez 
eu, ca o fiinţă închipuită şi fantastică, pentrucă se 
deosebeşte de cei cu cari îl compară. Ei uită că 
şi trebue să se deosebească, fiindcă a fost crescut 
cu totul în alt fel, a avut cu totul alte sentimente, 
şi-a dobândit învăţătura cu totul în alt chip şi ai1 
fi deci cu mult mai de mirare să semene cu ei 
decât să fie aşă cum mi-K închipuesc eu. Acest 
tânăr nu este oviul onmlui, ci omul naturii \ 
Desigur trebue să fie cu totul strein pentru dânşii.

1 Vezi § 159 .fi cartea II § 192.
2 Sallwiirk citează ])ărerea lui Kaumer (II ]>. 258): «Pedagogul rfc re

trage diu ce iu ce. Emil o creaţie a naturei se schimbă într’un misan- 
trop revoluţionar, c Eousseau in persoană sub fn urnele lui Emil >.
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150. începând ateastă scriere, nu înfăţ-işam nimic 
pe care să nu-l poată vedea toată lumea la fel cu 
mine, pentrucă plecăm cu toţii din acelaş punct: 
naşterea omului; cu cât înaintăm însă, eu pentru 
a cultiva natura, voi pentru a o strica, cu atât 
ne depărtăm unii de alţii. Elevul meu, la şease 
ani, se deosebiâ puţin de ai voştri, pe cari n’avu- 
seseţi în (ii vreme să-i desfiguraţi. Acum nu mai 
au nimic asemănător, ^şi vâi'sta omului format, de 
care se apropie, treime să-1 arate într’o formă cu 
totul deosebită, dacă toată munca mea nu s’a per- 
dut zadarnic. Cantitatea câştigurilor e poate egală 
deoparte şi de alta; dar lucrurile câştigate nu 
seamănă nicidecum. Vă miraţi că găsiţi la umi 
nişte sentimente înalte din cari nu aflaţi nici să
mânţă la’ ceilalţi; dar socotiţi că aceştia sunt toţi 
filozofi şi teologi, pe când Emil nji ştie nici măcar 
ce este filozofia şi nici n’a auzit vorbindu-se de. 
Dumnezeu.

157. Dacă deci nii-ar spune cineva că nu există 
nimic din ce presupun eu, că tinerii nu sunt aşa, 
că au cutare sau cutare pasiune, că fac aşa şi pe 
dincolo; ar fi ca şi cum ai zice că nici un păr mi 
poate să crească înalt, fiindcă în grădinile voasti’e 
sunt numai peri pitici.

158. Rog pe* aceşti judecători aşa de dispuşi a 
censurâ, să ţie socoteală că ştiu tot aşa de bine ca 
dânşii ceeace spun ei, că, probabil, am reflectat mai 
mult timp decât ei şi, neavând nici un interes să-mi
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impun părerea, am dreptul să cer ca să aibă răb
dare a cercetă în ce mă înşel. Să examineze bine- 
constituţia omului, să urmărească primele des voi ţări 
ale sufletului în cutare sau cutare împrejurare, ca 
să vază cât poate să se deosebească un individ de- 
altul prin puterea educaţiunii; apoi să compare cdu- 
caţiunea mea cu urmările, pe cari i le presupun şî 
să spuie unde am raţionat rău. In acest caz n’a.ş- 
avea nimic de răspuns.

159. Ceeace mă face să-mi spun părerile cu lio- 
tărîre şi cred că e o scuză pentru aceasta, este faptul 
că în loc să urmăresc un sistem,1 raţionez cât se- 
poate mai puţin şi mă încred mimai în observaţie. 
Nu mă întemeiez pe ce mi-am închipuit, ci pe ceea
ce am văzut. E adevărat că experienţele mele nu 
le-am închis între zidurile unui oraş nici la un sin
gur fel de oameni; ci am comparat atâtea categorii 
sociale şi atâtea popoare câte am putut să văd şi 
să observ 'în tîmpiTT vieţii mele; apoi am dat la o 
parte, ca lucru’'artifieial, tot ceeacq, s^ găsiâ la un 
popor şi nu se găsiâ la alful,'tot ce se întâlniâ la 
o stare socială şi nu se întâlniâ la alta şi am so
cotit că aparţine netăgăduit omului, ceeace era 
comun tuturor, la orice vârstă, în orice stare şi la 
orice naţiune.

100. Urmăriţi .acum din copilărie, după această 
metodă, pe un tânăr, care nu va fi primit o formă 
particulară şi va ţine socoteală cât mai puţin de

1 Vezi § 155.
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:«utoritate şi de opiniune şi gândiţi cu care va se
măna mai mult: cu elevul meu sau cu ai voştri? 
Iată, pare-mi-se, chestiunea pe care trebue s’o re- 
zolviţi pentru a şti dacă m’am rătăcit.

161. Cu greu începe omul să cugete; dar, odată 
-ce a început, nu mai încetează. Cine a cugetat va 
■cugeta totdeauna; 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 omenesc, în mod firesc, nu se 
deschide aşa de repede şi că dupăce 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 fi ieşit.

162. Ţineţi însă socoteală întâiu că, voind să for
mez pe «omul naturii», n’am înţeles să fac un1'săl
batic şi Să-l arunc în fundul pădurilor. Am voit 
numai ca el, prins de vârtejul social, să nu se lase 
târât nici de pasiuni nici de opinia oamenilor, să 
vază cu ochii luii, să simtă cu inima lui, să nu-1 
guverneze nici o autoritate, afară de propria sa ra
ţiune. In această situaţie, fireşte, mulţimea de obiecte 
■care-1 impresionează, sentimentele repetate pe cari 
le simte, diferitele mijloace pentru a-şi îndeplini 
trebuinţele lui reale, toate acestea trebue să-i dea 
multe idei pe cari nu le-ar fi avut niciodată sau 
le-ar fi dobândit mai încet. Progresul firesc a fost 
iuţit, nu răsturnat. Omul care rămâne stupid în 
pădure devine om cu raţiune şi cu bun simţ, în 
oraş, dacă va sta aci ca simplu privitor. Nimic nu
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înţelepţcşte mai mult decât nebuniile pe cari Ie vezi 
fără să iei parte la ele; ba chiar cel ce ia parte 
la ele se poate instrui, cu condiţie să nu se lase 
înşelat şi să, le judece cum trebue.

163. Gândiţi-vădeasemenea. că, mărginiţi de facul
tăţile noastre la lucrurile sensibile, nu avem dis
poziţii pentru noţiunile abstracte ale filozofiei şi 
pentru ideile curat intelectuale. Ca să ajungem la 
ele trebue sau să ne de.sprindem de trupul de care 
suntem legaţi aşa de puternic sau să mergem din 
obiect în obiect într’un mod gradat şi încet sau în 
fine să trecem repede, să facem ca un pas de uriaş, 
de care copilăria nu este capabilă şi pentru care 
ehiai’ omul format are nevoie de multe trepte făcute 
anume pentru el. Cea dintâiu ideie absti'actă este 
prima din aceste trepte; dar nu prea văz cum se 
lucrează pentru construirea ei.

164. ' Fiinţa neînţeleasă care cuprinde totul, care 
mişcă lumea şi formează tot sistemul fiinţelor nici 
nu se vede 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-ţi dai seama însfârşit că această Fiinţă există; 
dar când am ajuns/aici, când ne întrebăm: cine eJ 
unde ef spiritul nostru se turbură, se rătăceşte şi 
nu ştim ce să mai gândim.1

165. Locke vrea să începem piîii studiul spiri-

1 Vezi § 252.
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telor şi să, trecem apoi la al corpurilor.1 Aceasta 
metodă e a superstiţiei, a pi’ejuclecăţiloi’, 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. Ti'cbue să fi studiat multă vreme corpui-ile 
pentruca să-ţi faci o adevărată ideie despre ele şi să 
hănueşti că există. Ordinea contrarie serveşte la 
stabilirea materialismului.

Primele noastre cunoştinţe sunt dobândite 
prin simţuri; de aceea avem la început ideie numai 
despre fiinţele corporale şi sensibile ". Cuvântul spirit 
n’are nici un înţeles pentru cine n’a filozofat. Pentru 
popor şi pentru copii, un spirit este tot un corp. 
-Vu creează imaginaţia lor spirite cari ţipă, vorbesc 
bat, fac sgomoţ? Şi veţi mărturisi că nişte spirite 
cari au bi'aţe şi limbă seamănă mult cu corpurile- 
Iată de ce toate popoarele din lume, fără a ex
cepta pe Evrei, şi-au făcut zei cu corpuri. Chiar 
noi, cu termenii de -Spirit», «Tiinitate», «Persoane»i 
suntem, în mare parte, adevăraţi antiopomorfiştiji

1 In Idei asnjrra cdiicaţiunii (trad. de G. Coşbuc). § 190 zice, 
•Filozofia naturală este cunoaşterea cauzelor elementare, a însuşi
rilor şi acţiunii lucrurilor în sine; de aceea socot că ca cuprinde 
două jrăiti: una care se ocupă cu spiritele, du fiinţa şi proprietăţile 
lor;'alta cu corpurile. Cea dintâiu, după socotinţa mea, Irebiir .id

-premeargă studiului corpurilor şi al materiei.
2 Sensibile : cari se pot constata prin simţurile noastre.
■' Aci Petitain pune nota următoare; Dela dvăpojrog (om) şi 

(lopcpr) (formă). Acest nume a fost dat vechilor eretici, cari, luând! 
ad litteram ce se scrie despre Dumnezeu in Sfânta Scriptură, pre
tindeau că El are, în realitate, o formă omenească. '
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Adevăi'at, ne învaţă să spunem că Dumnezeu este 
^pretutindeni, clar credem că şi aerul este pretutin- 
-tleni, cel puţin în atmosfera noastră; iar cuvântul 
«spirit» la origine avea înţelesul de «suflare» şi 

ale «vânt».-După ce ai învăţat pe oameni să spuie 
cuvinte fără să le înţeleagă, e uşor să-i faci să spuie 
tot ce pofteşti.

107. Sentimentul 1 acţiunii noastre faţă de alte 
corpuri a trebuit să facă pe oameni mai întâiu a 
crede că în acelaş fel se porneşte .şi acţiunea altor 
eorpuri faţă de noi. De aceea omid a început să 
însufleţească toate fiinţele a căror acţiune o simţiâ. 
Văzând că e mai slab decât multe din aceste fiinţe, 
■de vreme ce nu .cunoştea marginile puterii lor, a 
ajuns să socotească această jiutere fără 'margini şi 
a făcut din ea zei dându-le un corp. In timpurile 
primitive, oamenii, speriaţi- de tot, n’au văzut nimic 
mori în natură. Ideia de materie s’a format tot aşa 
de încet în mintea lor ca şi cea de spirit, pentrucă 
primă ideie este în ea însăşi o abstracţiune. De aceea 
.au umplut universul cu zei sensibili. Stelele, vân
turile, munţii, apele, arborii, oraşele, chiar casele, 
tot avea sufletul său, zeul său, viaţa sa. Idolii lui 
Dabaii2, Spiritele divine ale sălbaticilor3, fetişii4 Ne-

1 Simţirea.
a In Vechiul Testament, Cartea Facerii cap. 31 § 19 (Ediţia si- 

Miodulni nostru 1914) se vorbeşte despre nişte idoli ai lui Lal)an, 
•obiecte miei, cari se puteau transporta cu uilesnirc.

3 E vorba de idolii locuitorilor primitivi ai Americci de Nord.
4 Se numesc /cZ/y/ diferite obiecte la cari se închină sălbaticii.



oSO

fiilor, toate operile naturii şi ale oamenilor au fost 
primile divinităţi; poHteismul1 a fost prima religiune
omenească şi idolatria primul cult. Au putut ajunge 
să recunoască un singur Dumnezeu numai genera
lizând 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 ideie şi a da un în
ţeles vorbei 'substanţei^', care, în fond, este cea mai 
mare din abstracţiuni 2. Orice copil care crede în 
Dumnezeu este deci, în mod necesar, idolatru sau 
cel puţin antropomoiiîst; iar dacă vreodată ima- 
ginaţiunea a văzut pe D-zeu, inteligenţa noastră 
Foarte rar îl poate concepe. Iacă tocmai eroarea la. 
care ne duce ordinea lui' Locke.

1(58. Ajungând, nu ştiu cum, la ideia abstractă 
a SLibstaftţei, se vede că, pentru a admite o sub-- 
stanţă unică, ar trebui să presupunem că ea are 
calităţi incompatibile, cari se exclud între ele precum, 
este gândirea şi întinde)^,a, din cari una este prin 
esenţă divizibilă şi alta exclude orice divizibilitate.’ 
Se înţelege de altfel că gândirea sau, dacă voiţi, 
simţirea, este o însuşire primitivă • şi inseparabilă 
a substanţei de care ţine; acelaş lucru se poate-

• ' Politeuin so numeşte credinţa în mai mulţi Dumnezei. Grecii 
ţji Romanii cei vechi, de exemplu, erau politcişti.

- Definiţia substanţei a fost dată de diferiţi filozofi şi este diferit 
formulată. Definiţia curentă este; ceeace există, independent de- 
orice însuşire. Fireşte, aci c vorba de înţelesul filozofic; căci în- 
vorbirea curentă are alt înţeles: se zice că bronzul e compus din 
trei substanţe, că substanţa sulfului e galbenă, etc. ((.fraude Ency— 
clopedie).
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••«pune şi despre întindere faţîl- de substanţa sa. De 
acî conchidem că fiinţele cari pierd una din aceste 
însuşii'i, pierd substanţa căreia aparţine însuşirea; 
prin urmare moartea este numai o separaţiune a 
-substanţelor, iar fiinţele în'•cari aceste două însu
şiri sunt reunite sunt compuse din cele două-sub
stanţe cărora aparţin aceste două însuşiri.

169. Socotiţi acum ce depărtare mai rămâne între 
noţiunea celor două substanţe şi noţiunea naturii 

-divine, între ideia neînţeleasă a acţiunii sufletului 
.asupra corpului şi ideia acţiunii lui D-zeu asupra 
tuturor fiinţelor. Ideile de creapiune, de nimieire, 
de ubicuitate L, de veşnicie, de atotputernicie, de 
citribute divine, toate aceste idei, pe cari puţini

• oaineuLii^.răiii^^t». de confuze şi cât de obscure
sunt şi p An tril

• că el nu înţelege nimic, — cum se vor prezentă ele 
cu toată forţa, adică cu toată obscuritatea, unor 
minţi -tinere ocupate deabiă cu primele operaţiuni 
ale simţurilor şi cari concep numai ceeace pipăe? 
Tn zadar prăpăstiile infinitului se deschid împre
jurul nostru: un copil nu se poale înspăimânta de 

:aceasta; ochii săi slabi nu pot să le măsoare adân-
• cimea. Pentru copii totul este infinit, ei nu ştiu să
puie hotare la nimic; nu, pentrucă măsurătoarea (
merge prea departe, ci pentrucă înţelegerea lor este 
scurtă. Am. ob.servat chiar că ei pun infinitul mai 

.adesea dincoace decât dincolo de dimensiunile pe

1 l'hiettilulc: însuşire lie a fi pretiUindoni in acclaş moment.
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<‘Mli le VOI’ cunoaşte mai târziu. Un spaţiu iinens; 
va fi .socotit mai mult după picioarele lor decât 
după-ochii lor; se va întinde nu mai departe decât 
\'or putea să vadă, ci mai departe decât vor putea 
să meargă. Dacă le vorbeşti despi'e puterea lui. 
D-zeu, îl vor socoti aprpape aşa de puternic ca 
tatăl lor. Cunoştinţele lor fiindu-le măsura posi
bilităţii pentru orişice, socotesc lucrul ce le spui. 
totdeauna mai mic decât ce ştiu ei. Astfel sunt 
judecăţile fireşti ale ignoranţei şi ale spiritului, slab, 
Ajax s’ar fi temut să se măsoare cu Achile, dar 
provoacă la luptă- pe Jupiter, pentrucă cunoaşte pe 
Achile .şi nu cunoaşte pe Jupiter 1. Un ţăran elve
ţian care se credea cel mai bogat dintre oameni 
şi căruia^ se siliâ cineva să-i ex^ic^^â^esteiii>jjiirL 
rege. întreba, cu iUr*~—golo.—t.i- pntoo

ailitflOU de vaci la păşune.
170. Prevăd că mulţi dintre cititori vor fi mi

raţi că am urmărit prima, vârstă a copilului fără 
a-i vorbi de i’eligiune. La cincisprezece ani nu ştia 
dacă are suflet şi poate că nici la optsprezece anii 
nu e încă timpul s’o ştie, căci, dacă o învaţă mai 
naite decât treime, e în primejdie să n’o ştie nici
odată. 2

1 Ajax !ji Achile: eroi diii|>oemclc Oinerice. Jupiler: zeul cel mai
mare.

■ Sallwurk citează clin Confesiuni I, 2: Dacă am spus .să mise 
vorbească copiilor despre religie, dacă voim să aibă cândva o religie- 
'^i că sânt în neputinţă de a cunoa.şte pe D-zeu chiar în felul no.stru, 
am format această părere din observaţiile mele şi nu din propria mea
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171. Dacă aş avea să zugrăvesc stupiditatea su- 
:părâtoare, aş face un pedant învăţând catechisrnul 
:pe copii; dacă aş vrea să înebunesc pe un copil, 
d-aş pune să explice ce spune în cătachismul său. 
.Mi se va obiecta că cea mai mare parte din dog
mele creştinismului sunt mistere şi, dacă am a.şfeptâ 
ca spiritul omenesc să fie capabil a le înţelege, n’am 
aştepta ca copilul să fie om, ci. ca omul să nu mai 
•existe. Aş răspunde întâiu 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 să-i 
înveţi de timpuriu să minţă. Mai mult, zic că, pentru 
a admite misterele, trebue să înţelegi că ele sunt 
de neînţeles; dar copiii nu sunt capabili de această 
■concepţiune. In vârsta în care totul este mister, nu 
există mistere propriu zise.

172. Crede în Dumnezeu şi te vei mântui. 
Această dogmă răii înţeleasă este principiul into
leranţei celei mai crude şi pricina acelor zadarnice 
instrucţiuni, cari dau o lovitură de moarte raţiunii 
-omeneşti şi o învaţă a se mulţumi cu vorbe. Fireşte, 
-trebue să faci totul ca să fii vrednic de mântuirea 
veşnică; dar ca s’o dobândeşti e destul să repeţi 
nişte vorbe şi atunci de ce nu am popula cerul cu 
gaiţe şi cu mierloi în loc de 'copii ?

experienţă: ştiam că aceasta mi poate servi de ai'gument pentru oa
meni. Să se găsească un J. J. R. de şaSe ani şi să vorbească cu cel de 

.şapte ani despre D-zcu : garantez, că prin aceasta nu se riscă nimic'1.
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17;3. Obligaţiunea de a crede presupune po.'si- 
bililalea de a crede. Filozoful care nu crede este- 
gre.şit, pentrucă întrebuinţează i'ău raţiunea pe care- 
a cultivat-o şi penti'ucă este în stare să priceapă; 
adevărurile pe cari le înlătură. Dar copilul care 
profesează religiunea creştină ce crede? Ceeace în- 
ţolege — şi înţelege atât de puţin ce-1 înveţi să spuieK 
încât, dacă l-ai învăţa contrariul, l-ar primi tot aşa. 
de bucuros. Credinţa copiilor şi a multor oamenii 
este o chestie de geografie. Ii vei răsplăti pentrucă 
s’au născut la Roma iar nu la Meca ? 1 Unuia îL 
spune că Mahomet este profetul lui Dumnezeu şi; 
repetă că Mahomet este profetul lui Dumnezeu p 
altuia îi spune că Mahomet este un şarlatan .şi re
petă că‘Mahomet este un şarlatan. Fiecare din ei; 
ar afirma ceeace afirmă celălalt, dacă ar fi puşi; 
unul în locul altuia. Poţi pleca, dela două dispo- 
ziţiuni atât de asemănătoare, ea să trimiţi pe unub 
în Raiu şi pe altul în Iad? 2 Când un copil zice

' E vorba de răsplata îii riaja i-iiloare.
- Şallwiirk adaugă aci: In interesul continuitătei istorice, fie-ne- 

perniis să cităm din al 3-lea fragment din Wolfenbuttel (editat de 
Lessing la 1777, scris însă eu mult mni înainte) următoarele pasagii:
Mai întâi copiii până la 10 ani sunt cu desăvâr.şire lipsiţi de ap-- 

linidinea fie de a pricepe o revelaţie, fie de a judeca temeinio asupra 
ri ... Când copiii devin adolescenţi, fiecare este instruit în primele- 
i.'lemente de religie, duj)ă voinţa părinţilor săi de către profesori sau 
chiar de părinţi... de aceea şi cx])erienţa o confirmă că fiecare copil 
crede că a învăţat adevărata r’cvelaţic si adevăratul sens al ei, ci 
urmează pe jiărinţii lor jre drumul care duce spre fericire tot eu. 
atâta încredere ca ţi pe un drum bine bătut, care duce spre un 
«•astei ilc plăcere. .Să se compare mai departe Nathan TU, 7 al lui.
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L'H crede în Dumnezeu, în realitate crede în Stan 
sau în Bran, cari i-au spus că e ceva care se nu
meşte Dumnezeu ; crede în felul lui Euripide;

O Jupiter! iu căruia îţi cunosc în realitnfe 
/mimai numele !1

174. Zicem că nici un copil mort înainte de 
vârsta raţiunii nu va fi lipsit de fericirea cerească; 
catolicii cred acelaşi lucru despre toţi copiii cari 
s’au botezat, deşi n’au auzit niciodată vorbindu-se 
de Dumnezeu. Sunt deci cazuri când poţi să fii 
mântuit, fără să crezi în Dumnezeu: aceasta se în
tâmplă în copilărie sau în nebunie, când spiritul 
omenesc este incapabil să judece pentni a recunoaşte 
Divinitatea. Diferenţa între voi şi intre mine este 
că voi pretindeţi că copiii au această judecată la 
şeapte ani, iar eu zic că n’o au nici la cincispre
zece. Dacă am dreptate sau nu, nu este un articol 
de credinţă, ci o simplă observaţie de istorie na- 
htrală.

175. Pe temeiul aceluiaş principiu, un om ajuns 
la bătrâneţe fără să crează în Dumnezeu nu va fi

Lessuig. Eecensenţii simt de părere, ca J. J. E. prin discuţiile sale 
din cartea aceasta a modificat «numele de liber cugetător, ])rin .care 
în genere eră pus cineva în aceeaş clasă eu desfrânaţii şi sceleraţii, 
într’un nume vrednic de toată cinstea». Şi pasagiul acesta ca .şi cel 
arătat mai sus (§ 265) anticipează o cugetare din «Confesiunea preo
tului din Savoia».

1 Plutareh, Tractat despre Amor, tradus de Amyot. Aşa începea 
tragedia Menalipp, dar strigătele poporului din Atena au silit i)c 
Euripide să schimbe acest început (Nola autonilui). Salhviirk în- 
dreptează titlul piesei: e «Melanipp înţeleptul» (frag. trag. graec. 48;>)
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pentru aceasta lipsit tic viaţa veşnică, dacă n’a fost 
•orb cu voinţă şi zic că nu totdeauna orbirea- a- 
•ceasta e cu voinţă. Recunoaşteţi că dacă o boală 
lipseşte pe cei slabi de minte de facultăţile spiri
tului, nu le ia însuşirea de oameni, prin urmare nici 
■dreptul la binefacerile. Creatorului lor. De ce nu 
recunoaşteţi acelaş lucru pentru aceia cari;, depărtaţi 
din copilărie de orice societate, ar fi dus o viaţă 
■cu totul sălbatică, lipsiţi de luminile pe cari le do
bândeşte cineva numai în legătură cu oamenii?1. 
Rste- neîndoelnic că un asemenea sălbatic se gă
seşte în neputinţă a-.şi înălţa mintea până ia cu
noaşterea adevăratului Dumnezeu. Raţiunea ne spune 
■că omul poate fi pedepsit numai pentru greşelile 
pe cari le. ^face cu voinţă, iar ignoranţa pe care n’o 
poate înlătura nu poate să-i fie socotită drept crimă. 
De acî urmează că, faţă de Dreptatea cea veşnică, 
■orice om care ar crede dacă i s’ar fi dat-luminile 
trebuincioase e socotit că crede şi că numai acei 
necredincioşi se vor pedepsi cari îşi vor fi închis 

• sufletul în faţa adevărului. ^
176. Să ne păzim de a propoveduî adevărul că

tre aceia .cari nu sunt în stare să-l înţeleagă, căci 
atunci vom pune în locul lui eroarea. Mai bine să 
nu ai nicid -ideie despi'e divinitate decât să ai idei

1 yota autoridui în ediţiunea din Amsterdam :
Pentru chestia stării naturale a spiritului omenesc şl pentru în

cetineala progreselor sale, vezi Partea I din «Discursul asupra ine-
rgalitătii*.
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josnice, fantastice, injurioase,’ nedemne de Ea; e- 
mai puţin rău să nu o cunoaştem decât s’o ne
cinstim. Aş vreţi mai bine, ziee bunul Plutarcli1 să 
se creadă că n’a existat în lume un Plutarch decât 
să se spună că Plutarch este nedrept, invidios, ge
los şi aşa de tiran încât cere mai mult decât dă 
putinţa de a se face2.

177. Răul cel mare al imaginilor schimonosite- 
ale. Divinităţii, cari se formează în spiritul copiilor 
este că ele rămân pentru toată viaţa şi, când au; 
ajuns oameni, nu mai pot concepe alt Dumnezeu 
decât cel din copilărie. Am văzut în Elveţia o bună 
şi ci’edincioasă mamă de familie, care eră atât de- 
convinsă de această maximă încât n’a voit să în
veţe pe fiul său religia în copilărie temându-se ca 
nu cumva el să se mulţumească cu această instruc
ţie grosolană şi să nu mai caute a-şi forma alta 
mai bună. Acest copil auziâ vorbindu-se de D-zeu. 
numai cu reculegere şi cu respect, iar, când vrea 
să vorbească, el era oprit, socotindu-se că subiectul 
este prea înnalt şi prea mare pentru el. Această 
rezervă îi aţâţa curiozitatea şi amorul său propriu 
aştepta momentul să cunoască acest mister pe care- 
i-1 ascundeau cu mare grijă. Cu cât îi vorbiau mai 
puţin de D-zeu, cu cât îl opriau de - a vorbi el 
însuşi, cu atât el se ocupa mai mult de D-zeu:

A

acest copil TI vedea pretutindeni. In privinţa aces-

1 'J'ractat despre sii])erstitie § 27 (.Vota lui Sallwiiikl.
' Vo/.i § 2u2.
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îei purtări misterioase atât de exagerate aş avea o 
teamă: să nu se ’nfierbânte prea tare închipuirea 
•tânărului şi să nu i se strice mintea astfel încât 
:să ajungă un fanatic în loc de ă fi numai credincios.

178. Asemenea luci'u nu e primejdie , să se în
tâmple lui Emil al meu, căci el e obişnuit să nu 
bage de seamă nimic din ce este mai presus de 
Inteligenţa sa şi ascultă cu cea mai mare indife
renţă lucrurile pe cari nU le înţelege. Sunt atâtea 
lucruri despre cari s’a deprins să zică: «^aceasta nu 
■mă priveşte», încât unul mai mult nu-1 supără deloc ; 
iar când începe a se interesa de aceste mari chestiuni, 
nu e pricina că ă auzit vorbindu-se de ele, ci prp- 
gi'esul natural ăl cunoştinţelor sale îi îndreptează 
cercetările^ în acea direcţiune.

179. Am văzut ce drum urmează spiritul ome
nesc, în luminarea sa, ca să se apropie de aceste 
mistere; i'ecunosc bucuros, că în sânul societăţii ac
tuale hu poate să ajungă la ele decât într’o vârstă 
înaintată \ Dar în societatea actuală sunt cauze 
inevitabile cari înlesnesc progresul pasiunilor; dacă 
nu s’ar înlesni în acelaş fel şi progresul cunoştin
ţelor cari servesc la înfrânarea acestor pasiuni, a- 
tunci am ieşi în adevăr din ordinea naturală şi 
echilibrul ar fi rupt. Când nu eşti stăpân să ţii 
în loc desvoltarea prea repede într’o direcţie, tre- 
bue să conduci cu aceeaşi repeziciune desvoltarea 
în alte direcţii corespunzătoare; în acest fel, ordi-

1 Vezi §1(5.
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nea nn va fi schimbată şi ceeace tfebue să meargă 
împreună nu va merge'separat; iar omul, întreg în 
toate momentele vieţii, nu va ajunge \niv\on punct 
cu una din facultăţi şi întrVt//î(Z cu altele.

180. Văd că se ridică acî o mare greutate ;dar 
greutatea este mare fiindcă nu ţine de lucruri, ci 
de micimea sufletească a acelora cari n’au curajul 
s’o înlăture. Să începem cel puţin, îndrăsnind a 
face o propunere. Copilul trelîue să fie crescut îr. 
totdeauna în religia părintelui său: i se dovedeşte 
totdeauna , foarte bine că fjceastă religiune, oricaie 
ar fi ea, este singură adevărată, că toate celelalte 
sunt împotriva judecăţii sănătoase şi neînţelese. Pu
terea argumentelor ţine în mod absolut, în această 
privinţă, de ţara în care sunt spuse. Turcul care 
găseşte, la Constantinopol, că creştinismul este il- 
dicol, să se ducă la Paris să vadă cum e consi
derat acolo mahomedanismul K Opinia publică tri
umfă mai ales în chestiile de religiune. Noi însă, 
cari pretindem că nu suferim jugul opiniunii, cari 
nu recunoaştem autoritatea, cari vrem să învăţăm 
pe Emil al nostru numai ce poate să înveţe singur 
în orice ţară, — în ce religiune îl vom creşte? la 
ce .sectă vom alipi pe omul naturii? răspunsul e 
foarte simplu, pe cât mi ,se pare: nu-1 vom alipi 
nici la una nici la alta, ci îl vom pune în stare 
să-şi aleagă pe aceea spre care îl va îndrumă cea 
mai bună folosinţă a raţiunii sale.

' Vfzi S 17:!.
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181. hicedo per ignes 
Sup'posilos cineri doloso 1.

Oricum, zelul şi buna credinţă mi-au ţinut până 
acî loc de prudenţă. Sper că aceşti chezaşi nu mă 
vor părăsi la nevoie. Cititorilor, nu vă temeţi că voia 
lua nişte precauţiuni nedemne de un amic al ade
vărului : nu-mi voiu uita niciodată deviza, dar este 
permis să mă îndoesc câte odată de judecăţile mele. 
Tn loc de a vă spune ce gândesc eu, vă voiu spune 
ce gândiâ un om care preţuia mai mult decât mine. 
Garantez adevărul faptelor cari se vor povesti, ele 
s’au întâmplat în realitate autorului scrierii pe care 
am s’o copiez: căutaţi dacă se poate scoate dintr’însa 
reflexiuni folositoare despre chestiunea de care ne 
ocupăm. Nu vă propun, să luaţi ca regulă ideia 
altuia sa» a mea; v’o înfăţişez numai ca s’o judecaţi.

182. «Sunt .‘IO do ani de atunci. Intr’un oraş 
din Italia se găsiâ un tânăr gonit din ţara sa şi 
redus la cea mai neagră mizei’ie 2. Se născuse cal
vinist; dai1, din pricina unei ştrengării, găsindu-se

1 Cuvinte, eu o mică schimbare, dintr’o poezie a iwetuliu latin 
Horaţiu (Carmina, Liber IJ, c. 1 vers. 9). Pe româneşte: Merţ/ pe 
un f'oe ascuns ile o cenu^e inţclutoare.

2 Sallwiirk zice îii notă: Nici nu mai e nevoie să amintim că Kous- 
seau vorbeşte despre sine. In mod abil ştie el mai apoi să treacă în 
l)ovestire la persoana I. (Vezi nota dela § 193). Abatele Gaime, cu care 
Konsseau tăcuse cunoştinţă în Turin, este prototipul preotului din 
Savoia (Confesiuni I, 3. 7). «El eră educator in casa contelui de 
Mellarcde. Tânăr şi fără multe legături sociale, însă un bărbat jn- 
«licios, drept, pătrunzător, unul din cei mai respectaţi oameni din 
câţi ara cunoscut».
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îiigav în ţară streină, fără'nici-un mijloc de traiiv 
îşi schimbă religia ca să aibă o, bucată de pâine. 
In acest oraş era un institut pentru prozeliţi; acolo 
fu primit şi el.

«Dându-i învăţături asupra controverselor, i-au 
produs în minte îndoeli pe cari nu le avea şi a 
învăţat un rău pe care nu-1 cunoşteâ; a auzit nişte 
dogme noi, a văzut moravuri şi mai noi; le-a 
văzut şi era să cadă victima lor. A vrut să fugă,( 
l-au închis; s’a plâns, l-aii pedepsit pentru plân
gerile sale; lăsat în voia chinuitorilor săi, a văzut 
că este privit ca un criminal fiindcă nu s’a dat 
<le partea crimei. Cel care ştie cât de mult se în
flăcărează o inimă tânără fără experienţă faţă de 
•cea dintâiu lovitură a violenţei şi a nedreptăţii, 
acela poate să-şi închipuească starea în care se 
găsiâ el.- Ii curgeau din ochi lacrimi de turbare, ne
cazul îl năhuşiâ; îşi îndrepta rugăciunile la cer şi 
la oameni; povestiâ tuturor suferinţele sale, dar 
nimeni nu-1 asculta. Vedeâ numai slugi înjosite 
supuse nemernicului care-1 necinstiâ sau tovarăşi 
ai aceleiaşi crime, cari cu toţii îşi băteau joc de 
rezistenţa lui şi-l îndemnau să facă şi el ca dânşii. 
Ar fi fost pierdut, dacă n’ar fi dat peste un cleric 
cinstit care veni în institutul acela pentru oarecari 
afaceri şi căruia a putut să-i ceară sfaturi în ;is- 
cuns. Clericul erâ sărac şi avea nevoie de toată 
lumea; dar cel apăsat avea şi mai mare nevoie 
«le el; de aceea nu s’a dat în lături şi i-a în-
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lesnit fuga, deşi prin aceasta putea să-şi facă un 
duşman primejdios.

188. «Scăpat de viţiu şi reîntors în sărăcie, tâ
nărul se sbăteâ fără izbândă înpotriva soartei sale; 
dar într’un moment crezu că a învins-o. îndată 
ce norocul îi zâmbi, uită şi suferinţele de mai 
înainte şi pe protectorul său. In curând a fost 
pedepsit de această ingratitudine: toate nădejdile 
pieriră; deşi tinereţea îl susţinea, ideile sale zvă
păiate stricau totul; n’aveâ nici destul talent nici 
destulă iscusinţă ca să-şi facă cu înlesnire drumul; 
nu ştia să fie nici moderat nici rău şi de aceea 
alergă după atâtea lucruri încât nu ajunse la nimic. 
Căzut din nou în mizerie, fără pâine, neavând \inde 
•să-şi plece capul, gata să moară de foame, îşi 
aduse amilite de binefăcătorul său.

184. «Se întoarce, îl găseşte, e bine primit, căci 
văzându-1 clericul, îşi 'aduce aminte că a, făcut 
o faptă bună şi o astfel de amintire bucură tot
deauna sufletul omului. Prietenul acesta erâ bun 
din fire, erâ inilos; necazurile lui îl făceau să în
ţeleagă totdeauna necazurile altuia şi bunul traiu 
nu-i făcuse sufletul hain; iar înţelepciunea şi vir
tutea luminată îi întărise bunătatea firească. Pri
meşte deci pe tânăr, îi caută un adăpost, îl i'e- 
comandă, împarte cu el avutul, său care greu a- 
jungeâ pentru doi. Mai mult decât aceasta: îl in- 
strueşte, îl mângâie, îl învaţă meşteşugul cel greu 
de a îndura nenorocirea cu răbdare. Oameni cu
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prejudecăţi, v’aţi fi gândit vreodată să vedeţi un 
asemenea lucru din partea unui preot, să-l vedeţi 
în Italia? 1

185. «Acest vrednic cleric era un preot sărac din 
Savoia. O întâmplare din tinereţe îl pusese rău cu 
episcopul său .şi trecuse munţii ca să-şi caute rostul 
pe care nu-1 putea găsi în patiia sa. Era om deştept 
şi avea şi oarecare învăţătură; figura i-erâ interesantă; 
prin aceasta îşi ,'găsî protectori cari îi făcură loc 
la un ministru pentru instrucţia.băiatului lui. Voia 
mai bine să fie sărac decât să fie supus şi nu ştia 
■cum să se poarte cu cei mari. De aceea n’a rămas 
mult timp în casa ministrului, dar, părăsindu-1, 
acesta nu i-a refuzat stima sa. Trăind înţelepţeşto 
şi fiind iubit de toată lumea, gândiâ că va jiutcâ 
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 mai , va da Dumnezeu. Aceasta era 
cea din urmă ambiţiune a sa.

186. «O înclinare naturală îl făcea să se intere
seze de tânărul fugar şi să-l cerceteze cu băgare 
<le seamă. Văzu că nenorocirea îi zdrobise inima, 
că ruşinea şi dispreţul îi înfrânsese curagiul, că 
mândria lui, schimbată în amarnic necaz, îl făcea 
să vază în nedreptatea şi neîndurarea oamenilor

1 Adesea vorbeşte Rousseau in cartea sa cu dispreţ despre jncoţi 
-şi ÎJi deosebi despre preoţii catolici. Zice că mi se aştei>tîi să-l fră- 
sească în Italia, fiindcă Italienii erau socotiţi ca oameni faiiati/aţi 
de preoţi. (Pe vremea aceea provincia Savoia ţinea de Italia; azi e 
a, Franţei).
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rraiiiai viţiile natui'ii şi himera virtuţii. Văzuse că 
relighmea serveşte mimai ca mască a interesului 
personal şi rânclueala bisericească drept apărare a 
ipocriziei ; văzuse cum subtilitatea discuţiilor zadar
nice punea Infeiiiul şi Paradisul ca premii pentru 
nişte simple jocuri de cuvinte; văzuse că ideia su
blimă şi primitivă a Dumnezeirii e schimonosită 
prin închipuirile zăpăcite ale oamenilor; ajunsese 
Xistfel la convingerea că,, pentru a crede în Dum
nezeu, trebue să renunţi la judecata pe care El ţi-a 
<lat-o şi se deprinsese a privi cu acelaş dispreţ şi 
ridicolele noastre închipuiri ca şi obiectul acestora. 
Fără să ştie nimic din ceeace este, fără să-şi în- 
•chipue nimic despre începutul lucrurilor, el se cu
funda din ce , în ce într’o neştiinţă stupidă, dispre- 
-ţuind adânc pe toţi cei cari socotiau că ştiu mai 
mult decât dânsul.

187. «Uitarea religiunii duce la uitarea datoriilor 
cinului. Acest di;um era făcut aproape pe jumătate 
în sufletul desfrânajtului tânăr. Nu era, cu toate 
acestea-, un copil în adevăr stricat, dar necredinţa 
şi mizeria îi năbuşişe încet încet pornirile fireşti 
şi-l duceau grabnic la ruină, pregătindu-i moravu
rile unui cerşetor şi morala unui ateu.

188. «Nenorocirea nu era desăvârşită, deşi se părea 
•că nu se poate înlătura.- Tânărul avea oarecari cu
noştinţe şi nu era lipsit de educaţie; se găsiâ în 
vârsta fericită în care sângele fierbe şi începe să 
încălzească sufletul, dar nu-1 supune furiei simţu-
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rilor. Sufletul său eră încă, liber. Eră ruşinos din 
fire, aveă un caracter timid: acestea ţineau locul 
unei bune purtări şi îi prelungiau epoca în care 
ţii pe elevul tău cu mare grijă. • Exemplul ruşinos 
al unei depravări brutale şi al unui viţiu fără far
mec în loc să-i înflăcăreze imaginaţia, i-f> amorţi.se. 
Multă vreme desgustul îi ţinu loc de virtute ea să-şi 
conserve nevinovăţia, pe care aveă s’o piarză. numai 
prin nişte amăgiri mai încântătoare.

189. «Cleiicul văzii primejdia., dai- şi scăparea. 
Greutăţile nu-1 făcură să se lase; lucră cu plăcere1. 
Se hotărî să meargă până la capăt şi să readucă 
victima la virtute, după ce o scăpase de ruşine, 
începu de departe a-şi îndeplini planul: fnimu.seţea. 
motivului care-1 puneă pe muncă îi întreţinea cu- 
ragiul'şi-i inspiră mijloacele cele mai vrednice. Oi'i- 
cât de mică să-i fost. izbânda, eră sigur că nu-şi 
pierduse vremea degeaba. Când vrei să faci numai 
hinr. Izbuteşti totdeauna.

190. «Ştiu să câştige dela început încrederea pro
zelitului, căci nu-i vindeă binefacerile, nu eră in
discret, nu-i ţineă predici, ci îi sta iotdeauna la 
dispoziţie şi se făceă mic ca să fie .deopotrivă cu 
el l. Eră, pare-uu-se, o privelişte destul de inteae- 
santă să vezi un om serios devenind camaradul uimi 
ştrengar şi virtutea apropindu-se de necuviinţă va 
să poată triumfă mai sigur. Gând svânturatul veuiă

' Sallwi'n'ck zice: Tot. atâtea principii pe care Eousseau Ie dcsvoltii 
îii Eniil; o recapitulare a educaţiei lui Emil, ctim observa Forincy.
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să-i înci'ecTinţeze nebunele lui taine şi-şi deschidea 
inima, preotul l-aseulta, îl făcea şă vorbească deschis. 
Fără să aprobe răul, se interesa de tot ce-i spunea. 
Niciodată o ceartă nepotrivită nu-i opriâ flecăria 
şi nn-i închidefi inima; plăcerea cu care se credea 
ascultat îl făcea să spună bucuros totul. Astfel îşi 
făcu mărturisirea desăvârşită fără să cugete că se 
spovedeşte.

191. «După ce i-a studiat bine sentimentele şi 
caracterul, preotul văzu lămurit că tânărul nu era 
ignorant pentru vârsta lui, dar uitase tot ce ar fi 
fost trebuincios să ştie şi că viaţa ruşinoasă în care 
îl aruncase soarta înăbuşise în el sentimentul ade
vărat al binelui şi al răului. Când îndobitocirea trece 
de o măsură, ea stinge viaţa sufletească, iar glasul 
conştiinţei» nu mai' poate fi auzit de acela care n’are 
altă grijă decât să mănânce. Ca şă păzească pe ne
norocitul tânăr de această moarte morală, de care 
era aşâ de aproape, începu să-i deştepte amorul 
propriu şi stima de .sine însuşi: un ^^itor mai fe
ricit putea să-l aştepte daeă-şi va întrebuinţa bine 
talentele. Ii aprindea în inimă o nobilă însufleţire 
povestindu-i faptele frumoase ale altora, făcându-1 
să admire pe cei ce le-au săvârşit, provocând în- 
tr’însul dorinţa de a face şi el asemenea. .Ca să-l 
desveţe pe nesimţite de viaţa leneşe şi vagabondă, 
îi dădea-să facă extrase diii cărţi alese. Se făcea 
că are nevoie de acele extrase ca să nască în el
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nobilul sentiment al recunoştinţei t. Prim aceste căi ţi 
îl instruia în mod indirect. In acest dup făcea, să 
se nască în el o bună opinie despre sine însuşi; 
începea să se crează şi el b«n de ceva şi să nu se 
mai socotească vrednic de dispreţ în ocImî săi proprii.

192. «Printr’un lucru de nimic veţi putea ju
decă meşteşugul acestui om binefăcător ea să în- 
nalţe pe nesimţite sufletul ncenicnlui său peste jos
niciile vieţii, fără să se arate căi se- gândeşte la 
instrucţiunea lui. Cinstea clericului eră aşa de bine 
cunoscută şi simţul dreptăţii îi eră atât. de sigur, 
încât multe persoane voiau mai bime să dea po
mana printr’însul decât prin paroliii bogaţi din 
oraşe. Intr’o zi i se dăduse o snniă ea s’o împartă 
la săraci; tânărul fu aşa de mişel încât îi eerfi zi
când că şi el e sărac. — «Nur răepunse preotul, sun- 
«tem fraţi, eşti al meu şi nu pot să raă. ating de 
sacest depozit spre folosul meu». Apoi îi dădii din 
banii săi proprii atât- cât îi ceruse, l'jecţiuni de aşa 
fel sunt rar pierdute pentru sufletul, tiiiierilor cari 
nu sunt eu desăvârşire stricaţi.»

19;}. Am obosit de a vorbi în persoana a d-a 
şi cred că e o grijă zadarnieăi, fii mică înţelegi bine, 
dragul meu concetăţean, că atei nenorocit fugar 
eram eu însumi K Mă .socotesc atât de depărtat de

1 Făcând să ai>ară în suflctut Iivi «tiiipuf plăci't, at unni recunos
cător. (No/a lui .SalhrHriiK

' Sallwiirk zice: Frio aeea-stă introd'iiceBB abifâ, Ronssean poale să 
vorbească despre sine la pwseaiia T făi-ăca cei străini:iţi rău voitori sa 
considere numai decât, persoana, sa ea stdriect ai povcstlrei. Xiana»
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neorârKluielîk tîiwHeţii încât îndrăznesc a le mărtu
risi şi acela (-are m’a smuls dintr’însele merită să-i 
cinstesc binefacerile, plătind cu ruşinea mea.

194. Un lumi mă izbiâ mai mult: vedeam în 
viaţa particidaiă a acestui învăţător de care nu 
eram vrednic, virtutea fără ipocrizie, iubirea de oa
meni fără- slăbiciune, cuvântări scurte şi îndreptă
ţite şi o purtare totdeauna potrivită cu vorbele lui. 
Nu-1 vedeam niciodată căutând dacă cei ajutaţi de 
el se duceau la vecernie ^ dacă se mărturisiau des, 
dacă postiau în zilele de post, dacă ajunau; nici nu 
le impunea alte asemenea condiţiuni fără cari oa
menii biserieoşi te-ar lăsa să mori de foame şi pii 
ţi-ar da nici o para frântă.

195. îmbărbătat de aceste observaţiuni, nu căutam 
să-i arăt im zel exagerat ca al noilor convertiţi1 
.şi, deşi nu-i ascundeam gândirea mea, vedeam că 
nu este supărat pentru toate acestea. Aş fi putut 
crâteodată să ert*d că-mi iartă indiferenţa pentru 
cultul pe care l-am îmbrăţişat, fiindcă vede că am 
aeeeaş indiferenţă şi pentru cultul în care m’am 
născut şi ştie că dispreţul iiveu nu vine din spirit 
de sectă i\ Dar ce trebuia să zic când 1-auziam câte-

I'’ormey face aici obiecţia cam aspră (pag. 150): <Domjinl K.nu putea 
să nu-:ji dea seama că ceeace se găseşte iu cartea sa se va pune pe 
socoteala lui. Trebuia deci s'o mărturisească fără nici un înconjur»,

1 A merge la « vecernie şi liturghie» se întrebuinţează în Franţa în 
popor pentru îndeplinirea îndatoririlor faţă de biserică. iKuta lui

2 Trecuţi de curând la altă rcligiunc.
* Adică se vede că nu a rămas în suflet protestant si în formă 

cntntie, ei are aceca.ş indiferenţă faţă de arabele.
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odată că aprobă dogme osândite de biseidca romană 
şi că preţneşte foarte puţin toate ceremoniile ei?’ 
I'mi vdniâ să-l cred protestant ascuns, dacă l-aş fi 
văzut că nu respectă aceste obiceiuri cărora le dădea 
puţină inportanţă; dar încredinţându-iiiă 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 contradicţiuni. Afară de defectul care 
altădată i-adusese osânda şi de care nu se scăpase 
eu totul, ducea o viaţă exemplară, moravurile îi erau 
fără prihană, cuvântările cinstite şi bine gândite. 
Trăind cu el în cea mai măre intimitate, înă .de- 
prindeam să-l respect în fiecare zi mai mult.- 
îmi câştigase cu totul inimă prin bunătatea ce-mi 
arătase şi aşteptam cu o îngrijorare curioasă mo
mentul în~ căre voiu putea să înţeleg pe ce principiu 
îşi bazează uniformitatea unei vieţi aşa de ciudate.

196. Acest moment n’a venit curând. înainte 
de a-şi deschide inima, el se siliâ să facă a răsărr 
în sufletul elevului său seminţele de raţiune şi de 
bunătate j)e cari le semănase. Lucrul cel mai greu 
de distrus în mine era. o mizantropic^ mândră, un 
fel de necaz înpotriva bogaţilor şi fericiţilor din 
toată lumea ca şi cum ai- fi fost aşa în necazul 
meu şi ca şi cum fericirea lor ar fi nimicit pe a 
mea 1. Nebuneasca vanitate a tinereţii, care se re
voltă totdeauna împotriva umilinţei, îmi hrăniâ şi 
mai mult această dispoziţiune supărăcioasă; iar a-

1 Vezi S 46.
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inoi’ul propriu, pe cfire Mentorul 1 meu căuta să-l 
redeştepte în mine, mă făcea mândru şi mă în
demnă. să socotesc oamenii mai de nimic şi adăogă 
dispreţul, pe lângă ura faţă de ei.

197. El nu combătu deadreptul această mândrie, 
ci o împiedică să-mi împietrească sufletul şi, în- 
demnându-mă să-mi păstrez stima de mine însumi, 
căută să o. facă mai puţin dispreţuitoare pentru 
ceilalţi. Dând la oparte totdeauna aparenţa înşe
lătoare şi arătându-mi relele adevărate pe cari ea 
le acoperă, mă învăţă să tânguesc greşelile seme
nilor mei, să fiu mişcat de suferinţele lor şi să-i 
plâng în loc de a-i invidia. Conştiinţa propriilor 
sale slăbiciuni îl făcea să-i fie . milă de slăbiciunile 
omeneşti şi de aceea socotiâ că peste tot oamenii 
sunt victimele viţiilor lor proprii sau viţiilor altora: 
săracii gemând sub jugul bogaţilor, iar bogaţii sub 
jugul prejudecăţilor. «Crede-mă, zicea el, iluzia noastră 
«nu ne ascunde suferinţele, ci le măreşte, căci face 
«să aibă preţ ceeace în realitate nu are şi ne face 
«să sufei-irn o mie de lipsuri neadevărate pe cari 
«nu le-am simţi fără ea. Dacă vrei pacea sufletulu i 
«dispreţueşte tot ce poate s’o turbure; omul care 
«ţine mai mult la viaţa sa gp fn|ricpgip mnî j-mţi'n 
«de i<^a—■şi—eel care aleargă lăcomeşte după fericire 
«e totdeauna cel mai nenorocit». '

198. — «Ce'triste înfăţişări! zisei cu amărăciune. 
«Dacă trebue să ne lipsim de toate, de ce ne-am

Mentor; conducătorul moral, educator.
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«mai născut ? iar clacă trebne să clispretueşti însăşi 
«fericirea, cine ştie să fie fericit? — Eu, răspunse 
«într’o „zi preotul cu un glas care mă impresiona. 
«— Fericit, eşti? aşa fără noroc, aşa ele sărac, exilat, 
•«persecutat, eşti fericit? Ce ai făcut pentru ca să 
«poţi fi ? •— Dragul meu copii, îţi voiir povesti bu- 
«curos».

109. Atunci îmi spuse că, după ee mi-a primit 
spovedania, vrea să se spovedească şi el. — «Voiu 
«înfăţişa inimii tale, îmi zise el îmbrătişându-mă, 
«toate sentimentele inimii mefe. Mă vei vedea, dacă 
«nu tocmai aşa cum sunt, cel puţin aşa cum mă 
«văd eu însumi. Când vei afla întreaga mea profe- 
«siune de credinţă, când vei cunoaşte bine starea 
«sufletului meu, vei şti pentru ce mă socotesc fericit 
«şi, dacă gândeşti ca şi mine, vei vedea ce ai de 
«făcut ca să fii 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 un Ioc şi un 
«ceas potrivit pentru ca să vorbim în toată tihna - .

200. Mă arătai nerăbdător de a-1 asculta. Ca să 
hu întârziem mult, hotărârăm să ne întâlnim a doua 
zi dimineaţa \ Era vară; ne scularăm în revărsatul 
zorilor. Mă conduse afară din oraş pe o măgură 
înaltă, pe la poalele căreia trecea Paduîî, curgând

------------- • 4

1 Roiisscau mi ui(« a clil, dupu obiceiul său, o luni mitre gniritat> 
ifi im)x>rtnntn cloetrinoi snlc printr'o expunere însuficţ-itS a deta
liilor secuiulare. {JVofn hd Sallh-iirl:}.

• Padul udă Nordul Ttniiei, eămpin lomlwrdă. Aceasta e o- re- 
feiune fertilă «i frumoasă.
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printre câmpiile roditoare pe cari le udă cu apele 
•sale. In depărtare măreţul şir al Alpilor încununai 
priveliştea; cele dintâiu raze ale soarelui atingeau, 
uşor câmpiile; umbrele prelungi ale arborilor, ale- 
colinelor, ale caselor se întindeau pe câmpuri şi; 
îmbogăţiau cu mii de jocuri de lumină tabloul celi 
mai. încântător pe care poate să-l vază ochiul ome
nesc. Ai fi zis că natura înfăţişa privirii noastre1 
toată măreţia ei, pentru ca să dea un cadru con- 
vorbiiii noastre. Acî, după ce am admirat în tăcere 
câtăva vreme această înălţătoare privelişte, omul 
păcii îmi vorbi astfel:



Profesiunea de credinţă 

a preoţului din Savoia1.

201. Dragul nieu, să nu aştepţi dela mine dis
cursuri savante, nici raţionamente profunde. Isu.sunt 
filozof şi nici nu mă gândesc să fiu; dar câteodată 
am bun simţ şi-mi place totdeauna adevărul. Nu 
vreau să-ţi prezint argumente, nici măcar să încerc 
a te convinge; mă mulţumesc să-ţi expun ceeacc 
gândesc în toată simplitatea inimii mele. Iţi cer numai 
să o consulţi pe a ta în timpul cuvântării mele. 
Dacă mă înşel, sunt de bună credinţă; de aceea 
greşeala mea nu poate să fie socotită ca o crimă : 
dacă te-ai înşela şi tu, n’ar ti un rău prea mare. 
Dacă judec drept, raţiunea ne e comună şi avem 
acelaş interes de a o asculta; de ce n’ai gândi şi 
tu ca mine ?

1 Am întrebuinţat vorba preot în loc de ricar, pe care o aven; 
iji noi în româneşte, pentru că la noi vicar se întrebuinţează numai 
în înţelesul de locţiitor al unui episcop, pe când în franţuzeşte în
semnează locţiitor al oricărui preot. Partea care începe aci si (ane 
arată oarecum teologia lui Rousseau a fost aceea care a indignat 
mai ales pe episcopul catolic al Parisului, care a osândit (să fie 
arsă) cartea lui Rousseau. In starea noastră de spirit de astăzi şi 
dată fiind libertatea de cugetare de care ne bucurăm şi în ţara 
noastră ca şi aiurea, ţinând seama apoi că traducerea aceasta este 
destinată nu pentru copii, ci pentru oameni formaţi am crezut 
nimerit să o dau în întregime, cum am dat întreaga lucrare



613

202. M’am născut sărac şi ţăran, sortit, pnn 
starea familiei, să fiu muncitor de pământ; au so
cotit însă că e mai bine să-mi câştig pâinea prin 
meseria de preot şi au găsit-chip să-mi înlesnească 
studiile. De sigur nici părinţii mei nici eu nu gân
deam să căutăm în studii ce este bun, adevărat şi 
folositor, ci numai ce trebue să ştii pentruca să fii 
admis. Am învăţat ceeace voiau ceilalţi să spun, 
am făcut legământul pe care 1-au voit ceilalţi şi am 
ajuns preot. Am observat însă în curând că, făgă
duind să nu fiu om, făgă.duisera mai mult decât 
putem să îndeplinesc1.

20;). Se zice că conştiinţa este opera prejudecă
ţilor; dar experienţa mi-a arătat că ea urmează cu 
îndărătnicie rândueala naturii împotriva tuturor le
gilor omeneştj. In zadar sunteni opriţi dela cutară^ 
sau cutare lucru, simţim numai o slabă remuşcaro 
pentru *oeeace ne îngădue natura şi mai puţin încă 
pentru ceeace ne cere ea. Bunul meu copil, ea încă 
n’a vorbit simţurilor tale: trăeşte cât vei putea mai 
mult în ace ;stă stare fericită, când glasul ei este 
glasul nevinovăţiei. Adu-ţi aminte că mai mult ne
cinsteşti natura când îi iei înainte decât atunci 
când te împotriveşti; trebue să începi învăţând cum 
să rezişti, ca să ştii când poţi să te supui fără să 
fii vinovat.

204. Am respectat, din tinereţe, căsătoria ca pi'ima 
şi cea mai, sfântă instituţie a naturii. Fiindcă îmi 
ridicasem dreptul de a mă supune ei, hotărîi să. 
n’o necinstesc. Cu toate studiile şi trecei’ea mea. 
prin şcoale, dusesem totdeauna o viaţă uniformă şî 
simplă şi păstrasem spiritului meu toată strălucirea

1 Se ştie că preoţii c.itolici fac jurământ de castitate ca şi că
lii.carii,
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celor crintâi lumini; maximele lumii nule întune
case şi sărăcia mea mă ţinea departe de ispitele 
pe cari le înfăţişează sofismele 1 viţiului.

205. ' Tocmai această hotărîre îmi pricinuî pier
derea: respectul pentru casa altuia făcea ca greşe
lile mele să fie văzute. A ti'ebuit să ispăşesc gre
şeala: descoperit, oprit dela slujbă, gonit, am fost 
mai mult victima scrupulelor decât a neorânduelii 
mele, şi am înţeles, din învinuirile ce le-am auzit 
cu prilejul caterisirii mele, că adesea dacă faci gre
şeală mai mare scapi de pedeapsă.

206. Asemenea experienţe duc departe reflexiunea 
spiritului. Tristele mele observări i-ăsturnau ideile 
pe cari le aveam despre dreptate, onestitate şi toate 
datoriile omului; în fiecare zi pierdeam câte una 
din convingerile ce primisem; cele cari îmi rămâ
neau nu erau îndestulătoare ca să formeze un tot 
puternic şi simţiam cum se întunecă puţin câte 
puţin, în spiritul meu, evidenţa principiilor. Ajuns 
astfel să nu mai ştiu ce să gândesc, mă pomenii 
în situaţia în care te găseşti tu acum, cu deose
bire că necredinţa mea era rodul târzielnic al unei 
vârste mai înaintate şi, fiindcă se formase cu mai 
multă greutate, era şi mai greu de sdrobit.

207. Mă găsiam în starea de nesiguranţă şi de 
îndoeală pe care o cere Descartes pentruca să por
neşti a căuta adevărul2. Această stare tiu poate să

J Sofism: argument înşelător.
- Sallwiirk zice că Rousseau se gândeşte la scrierea lui IJcscar- 

les (filozof francez 159G—1650): Discurs despre metodă (Discours 
sur la raethode), in care face teoria cunoştinţei. El cere ca Io în
ceput să ne îndoim de orice, pentruca în locul cunoştinţelor câşti
gate fără critică, să punem mai târziu altele mai bune sau aceleaşi, 
dacă‘au fost potrivite la nivelul raţiunci. Şi Locke se lasă a fi că
lăuzit la început în meditaţiile sale filozofice de Descartes; însă nu 
urmează speculaţiile idealiste ale acestuia. Mai departe —dela S 220 
I.ocke este singura călăuză a lui lîouseau.
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ţie mult. timp, este îngrijitoiire şi penibilă; numai 
interesul viţiului sau lenea cugetării ne poate fac-e 
*ă stăruim într’însa. Inima nu-ini era atât de co
ruptă ca să răraâiu aşa, şi niciodată jiu-ţi păstrezi 
mai bine depiinderea de a reflecta ca atunci când 
eşti mai mulţumit de tine decât de soarta ta.

20(S. Meditam deci asupra tristei soarte a oa
menilor, aruncaţi pe valurile acestei mări a opiniei 
publice, fără cârmă, fără biigolă, purtaţi de pasi
unile lor ^tiplimoase, iar drept conducător,având un 
pilot fără experienţă, care nu cunoaşte drumul, care 
nu ştie nici de unde vine nici unde merge. îmi 
y.iceam: Iubesc adevărul, îl caut şi nu-1 pot afla; 
să mi-1 arate cineva şi voiu rămânea legat de el. 
J)e ce oare fuge de sufletul care ar voi să-l adore?

209. Am suferit adesea rele mai mari; dar nici 
odată n’am dus o viaţă aşa de necontenit nesuferită 
•ca în vremGa aceea de turbura re şi de îngrijorare, 
eând, rătăcind necontenit din îndoeală în îndoeală, 
vedeam că nu pot scoate din lungile mele medi- 
taţiuni decât nesiguranţă, obscuritate şi contradic- 
tiuni asupra ' cauzei fiinţei mele şi asupra datoriilor 
mele.

210. Cum ,se poate să fie cineva sceptic1, din 
sistem şi de bună credinţă? Nu pot înţelege. Aceşti 
filozofi sau nu există .sau sunt cei mai nenorociţi 
■dintre oameni. Indoeala asupra lucrurilor pe cari 
irehue să le cunoaştem este o stare prea violentă 
pentru spiritul omului, de aceea nu poate şă ţie 
mult şi omul se decide fără voie într’un fel sau 
într’altul şi mai bine vrea să se înşele decât să 
nu ci’eadă nimic.

1 Sceptic: care se îiidoe.şte de orice. Filozofii sceptici, dcnjire cari 
vorbeşte Roiisscau, aveau, faţă de căutarea adevărului, o atitudine 

■tle îndoeală, dar nu înlăturau căutarea adevărului.
1*
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211. încurcătura mea eră şi mai mare din pricină 
că Biserica în care mă năseusem este hotărâtă în 
totul şi nu permite nici o îndoeală. Dacă înlătui-am 
un singur punct, înlăturam întregul şi, neputând, 
să admit o sumă de lucruri absurde, eram silit să 
re,sping şi pe cele ce nu erau absurde. Când mi 
se cereă cred tot, nu mai puteam crede nimic 
şi nu mai ştiam unde să mă opresc.

212. Am consultat pe filozofi,, am răsfoit cărţile 
loi1, am qercetat diferitele lor păreri şi i-am găsit 
pe toţi mândri, afirmativi, dogmatici chiar când se 
pretindeau sceptici, 1 zicând că ştiu tot, dar neputând 
să dovedească nimic, râzând unii de alţii. Acest 
punct comun tuturor mi s’a părut singurul în care 
au dreptate. învingători în atac, sunt toţi slabi. în 
apăi'ai’e. Dacă le cântăreşti argumentele, vezi că sunt 
l)une nitrnai pentru a distruge. Daoă numeri vo
turile, fiecare se mulţumeşte cu al său. Se împacă 
numai pentru a se certă. Prin unuare, aseultându-i 
nu puteam să ies din nesigui'anţa mea.
21Am a.juns la convingerea că prima cauză 

a. acestei extraordinare diversităţi de păreri este in- 
^uficienţa spirihdui omenesc; iar a doua este 
mândria. Nu putem măsui’â această maşină imensă, 
nu-i putem calcula raporturile; nu cunoaştem nici 
primele legi nici cauza finală a ei; nu ne cunoaştem 
nici pe noi, nici firea noastră, nici principiul nostm 
activ. D’abia ştim dacă omul este o fiinţă simplă 
sau compusă. Mistere nepătrunse ne înconjoară de 
toate păi'ţile; ele sunt mai .presus de simţuri; ca 
să le pătrundem, credem că avem inteligenţă, când 
avem numai imaginaţie. Prin mijlocul acestei huni

1 Adică: scepticii, .cari se îmlocar. tăcând din această îndoeală o 
dogmă, devin ihgiiiatici.
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imaginaro, fiecare îşi descliicle un drum pe care-1 
crede cel mai bun, <far nici unul nu poate şti dacă 
va ajunge astfel la scop. Cu toate acestea, voim 
să cunoaştem şi să înţelegem tot. Uh singur lucru 
nu ştim: să irmorăm (‘,e,f>.ar,e, om mitem sii. Mai 
bine luăm o hotărâre la întâmplare, şi credem ceeace 
nu este, decât să mărturisim că nimeni dintre noi 
nu poate vedeâ ceeace este. Suntem o mică -parte 
dintr’un mare întreg, ale cărui hotare nu ne sunt 
cunoscute şi al cărui autor le lasă în seama ne
bunelor noastre discuţii; suntem cu toate acestea 
aşa de vanitoşi încât voim să decidem ce este 
acest întreg în el însuşi şi ce suntem noi în raport 
cu (/(insul.,,

l* 1 ă. Dar dacă filozofii ar fi în stare să descopere 
adevărul, cine dintre ei s’ar interesa de el ! Fiecare 
ştie că sistemul său nu e mai bine întemeiat decât 
altele; daj’ ,îl susţine, fiindcă este al său.'Nu e-iniei' 
unul care, aflând ce e adevărat şi ce e fals, nu ar 
păstră miciuna găsită de el în locul adevărului des
coperit de altul. . Unde e filozoful care n’ar înşelă 
neamul omenesc, dacă aceasta ar servi gloriei sale ? 
Este vreunul care, în fundul sufletului său, să ur
mărească altceva decât a se distinge? Mai vrea el 
<eva, dacă se poate ridică peste restul-omenirii şi 
dacă poate întunecă strălucirea concurenţilor săi? 
Totul este să cugete altfel decât ceilalţi: prihti-e 
credincioşi, este ateu; printre atei, ar,fi credincios b

215. Prima învăţătură ce'^in scOS-o din aceste 
reflexiuni a fost să-mi mărginesc cercetările la ceeace 
mă interesă imediat,, să rămân într’o profundă ig-'

1 Ponte să fie o aluzie r.iutăeioasă la Voltaire. cu care a trăi(. în 
raarc duşmănie.

I imUWL
R I D
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noranţă pentru rest şi să nu luă interesez până la 
îndoeală decât de lucruri pe cari trebue să le ştiu.

.210.. Am mai învăţat încă un lucru:' că filozofii, 
în loc să mă scape de zadarnicile mele îndoeli, ar 
înmulţi pe cele cari mă chinuiau şi n’ar 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 ei sau, cel puţin, 
greşeala mea va fi.a mea şi aş fi mai puţin zăpăcit 
urmând propriile mele iluzii decât lăsându-mă pradă 
niinciunilor lor.

217. Atunci- mi-am readus în minte diferitele 
păreri pe cari le-am avut rând pe rând dela naş
terea mea şi am văzut că, deşi nici una din ele nu 
era aşa de eAdentă pentru a convinge îndată, erau 
însă verosimile l, unele mai mult altele mai puţin 
şi astfel raţiunea le aproba sau le refuza deaso- 
menea pe unele mai mult, pe altele mai puţin. Fă
când această observaţie, am început să compar între 
ele toate aceste diferite idei fără să mă împiedic 
de prejudecăţi şi am găsit că cea dintâiu şi cea mai 
comună era cea mai simplă şi .cea mai raţională 
şi că, pentru a fi primită, avea un cusur: că nu 
fusese propusă mai la urmă. Inchipuiţi-vă pe toţi 
filozofii vechi şi moderni, după ce au sfârşit toate 
ciudatele lor sisteme eu forţe, cu noroc, cu fata
litate, cu necesitate, cu atomi, cu suflet obştesc, 
cu materie vie, cu materialism de tot felul şi, după 
ei toţi, pe ilustrul Clarke 2 luminătorul lumii, în-

1 Verosimile: sc puteau socoti ea adevărate.
- tiamuel Clarke (1G75—1729) teolog englez şi scriitor de morain. 

Principala lui Scriere, în legătură cu chestiunea de care se vorbeşte- 
aci, este: »Demonstraţiunea existenţei .şi atributelor lui D-zeu, ca 
răspuns lui Hobbes, lui Spinoza şi partizanilor lor» (1705). In acest 
pasagiu lionsseau înşiră, prin scurte cuvinte, princijtalelc doctrine
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diipuiţi-vă că ar anunţa în sfârşit pe Fiinţa fiin- 
ţeloi' şi pe stăpânul tuturor lucrurilor. Cu admi
raţie universală şi cu aplauzele tuturor ar fi fost 
pi'imit acest sistem nou, inâ.ngâ,ietor, sublim, făcut 
să înalţe sufletul şi să dea virtuţii un temeiu, în 
aeelaş timp izbitor, luminos, simplu şi, mi se pare,, 
prezentând spiritului omenesc lucruri neînţelese mai 
puţine decât absurdităţile oricărui alt sistem. îmi 
ziceam că toate sistemele dau naştere şi la obiec- 
ţiuni ce nu se pot înlătura, pentrucă spiritul ome
nesc este prea mărginit ca să le poată rezolvi.. 
Prin urmare ele nu sunt o dovadă mai puternică, 
împotriva unui si.stem decât împotriva altuia. Dar 
ce diferenţă între e probele directe? Nu trebue să- 
preferim pe acele cari explică totul, când nu pre
zintă mai multe obiecţiuni decât celelalte?

21S. Având deci în mine iubirea adevărului drept 
orice filozofie, iar în loc de metodă o regulă uşoară 
şi simplă, care mă scuteşte de zadarnica subtilitate- 
a argumentelor, reiau cercetarea cunoştinţelor caii 
mă interesează, hotărît să admit ca evidente pe- 
toate pe cari, în sinceritatea sufletului meu, nu le- 
voiu putea înlătura, să socotesc ca adevărate, pe- 
toate câte vor avea, după părerea mea, o legătură 
necesară cu cele dintâi şi să las pe toate celelalte- 
ca nesigure, fără să le resping sau să le primesc 
şi fără să mă muncesc spre a le lămuri, dacă nu-mi 
prezintă nici un folos practic.

219. Dar cine sunt eu? ce drept am eu să judec 
lucrurile? şi ce pricinueşte judecăţile mele? Dacă 
aceste judecăţi sunt silite, târîte de impresiile pe-

filor<ofice cari s'au ocupat cu originea lumii sau cu mersul ei. EH 
se raportează atât la cei vechi cât şi cei moderni; nu intra insă in> 
cercetarea lor, arată numai că Ic nesocoteşte pe toate.
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«arî le prîmese, rnă ostenesc zadarnic, cu astfel de 
•i'ercetări; aceste judecăţi mi se vor face deloc sau 
rse vor face singure fără să mă amestec în condu- 
■cerea lor. Trehue deci să mă pi ivesc mai întâiu pe 
mine, pentru ca să' cunosc instrumentul de caic 
•vreau să mă slujesc* şi să văd până la ce punct 
niă pot încrede într'însul.

220. Exist şi am organe prin cari simt aceasta *. 
Iată cel dintâi adevăr care îmi iese înainte şi pe cai'e 
sunt silit a-1 admite. Dar am eu oare o conştiinţă 
proprie despre existenţa mea sau o simt numai 
prin sensaţiunile mele? aceasta este cea xlintâiu în- 
doeală, pe care deocamdată mi-e peste putinţă s’o 
idesluşesc: fiind necontenit sub puterea sensaţiunilor, 
■sau imediat sau prin memorie, cum pot şti dacă 
conştiinţa eului este ceva î-n afară de aceste sen- 
saţiuni şi dacă poate să--fie independentă de ele?

221. Sensaţiunile se petrec în niine, de vreme 
-ce prin ele simt că exist; dar pu cunosc cauza lor, 
pentrucă le simt fără să vreau şi nu-mi stă în pu- 
te)*e nici .să le jJroduc nici să le distrug. înţeleg 
•deci lămurit eă sensaţiunea care este în mine şi 
cauza sau obiectul ei, care e afmă din mine, sunt 
-două lucruri deosebite.

222. Astfel, nu numai că exist, dar mai există 
rşi altceva,.adică obiectele sensaţiunilor mele şi, chiar 
;dacă aceste -obiecte -ar fi numai idei, este adevărat 
■că aceste idei sunt în afară din mine.

223. Tot -ce simt în afară din mine şi care lu
crează asupra simţurilor mele zic că se nume.stc 
materie. si toate porţiunile raatei'iei pe cari le con
cep ca formând fiinţe individuale zic că se numesc

1 Sallwiirk: Această restricţiune îşi are tnsemnătate pentru pniiclal 
■<le vedere al lui B,.
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corpuri. Astfel toate certele între idealişti şi nia- 
terialiştiJ n’an nicinn înţeles pentru mine: distinc- 
ţiiinile lor asupra aparenţei şi realităţei corpurilor 
sunt numai închipuiri. '

224. Sunt deci tot aşii de sigur de existenţa uni
versului cât sunt sigur de existenţa mea. Reflectez: 
apoi asupra obiectului sensaţiiinilor mele şi constat 
că am în mine facultatea de a le compara; prin 
aceasta simt că mi s’a dat o putere activă pe care*, 
nu ştiam până acum c’o am.

225. A vedea este a simţi; a compara este a 
judecii; a judecii şi a simţi nu sunt acelaş lucru 
Prin sensaţiune obiectele mi se înfăţişează deosebiter 
izolate aşa cum se află. în natură; prin compara- 
ţiiine, le mişc, le trec — ca să zic aşii — dintr’uu, 
loc într’altul, Ie aşez unul peste altul ca să; mă 
pronunţ despre deosebirea sau asemănarea lor' şi. 
în deobşte despre toate raporturile lor. După mine- 
facultatea distinctivă a fiinţei active sau inteligente- 
este să poată da un înţeles cuvântului este. In fiinţa 
numai sensibilă zadarnic caut această putere iscusită 
care compară şi apoi pronunţă, căci nu există în 
natura ei. O asemenea fiinţă pasivă va simţi fie-

1 Mealiştii .şi maieriali.şfii, adioă filozofii cari susţin idealismul 
şi materialismul. Iu vorbirea obi.şuuită, cuvintele acestea au alt în
ţeles decât în cea filozofică. Numim de obiceiu materialişti pe cari1 
reduc faptele omului la satisfacerea trebuinţelor materiale, la ago
nisire dc averi, etc.;. iar idealişti cari îşi regulează faptele depe oare- 
cari principii sau idei. E vorba deci de nişte doctrine morale. îir 
])asagiul lui Housseau se inţeleg teoriile despre originea lumii, unele- 
zicând că totul se reduce la materie, că nu există altceva în univers,, 
ceoace numim .spirit este în realitate tot o formă a materiei (cum. 
aii fost dintre antici DeniocriţfjiE^imir; iar în veacul lui Rpus- 
seau IIobbeŞj^^Diderot^a.); altele zicar.'d că spiritul e o substanţă 
dcosebitîr tic corp sau ca si dincolo de spirit este tildă, adică o- 
abstracţiune streină de orice conştiinţă (cura. eră,. în vremea lui; 
lîousscai^^JIgggjirtes).

Vezi cartea III § 107.
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•care obiect în parte san va putea simţi că un tot 
■e făcut clin două părţi, dar, neavând nic;i o putere 
tsă le îndoească una peste cealaltă, nu le va com
para niciodată, nu le va judecă1.

226. Văzând dintr odată două obiecte, nu în
semnează că vezi raporturile dintre ele şi că ju- 
‘deci în ce se deosebesc; privind mai multe obiecte 
.unele după altele, nu însemnează că le numeri. Pot 
.să am in arelaţ minut ideia despre un băţ mare 
şi un băţ mic, fără să le compar, fără să judec că 
unul e mai mic decât celalt ; asemenea pot să pri
vesc mâna întreagă fără să număr degetele2 Aceste 
iidei comparative mai mare, mai mic, precum şi 
numerele un, doi, etc. nu sunt desigur sensaţiuni, 
deşi spiritul meu le produce numai cu prilejul sen- 
saţiunilor.

227. Se zice că fiinţa sensibilă deosebeşte sen- 
.'Saţiunile între ele prin deosebirile ce se gă.sesc între 
aceste sensaţiuni. Aceasta cere o explicaţiune. Când 
sensaţiunile sunt deosebite, fiinţa sensibilă le dis
tinge prin deosebirile lor; când sunt asemenea, le 
distinge prin faptul că le simte ca fiind afară una 
din alta. Altfel, cum ar puteâ să distingă două 
•obiecte egale într’o sensaţiune simultană ? i! Ar trebui 
negreşit să confunde aeesţe două obiecte şi să le 
îa drept unul singur, mai ales într’un sistem în care 
•se pretinde că sensaţiunile reprezentative ale spa- 
■ţitilui nu :iu întindere.

1 SulUviirk observa oă această însumare a seiitinieiituhu ' la ope
raţia gândirei corespunde cu principiul conştiinţei lui Lockc. Acce; 
.CC desvolta Kousscau aici sunt ideile complexe ale lui Locke.

2 D. de La Condamine ne vorbeşte de un popor care ştie să nii- 
'inerc mimai până la trei. Totaşi oamenii cari alcătuese acest ])Oi)or 
iui mâini şi deci şi-au văzut adesea degetele fără ca, prin accasla. 
.•să le numere fXota anlorului). La Condamine (1701—1774). savant 
(francez, caro a călătorit mult prin ţările sălbatice.

1 Simultan: cari se petrec, există in accia.ş timp.
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22S. Când ai simţit două sensaţiuni pe cari vrer 
să le compari, ai impresia lor, ai simţit fiecare 
obiect, le-ai simţit pe amândouă, dar prin aceasta 
n’ai simţit şi raportul lor. Dacă judecata acestui 
raport ar fi numai dela obiect, judecata mea mu 
m’ar înşela niciodată, căci nu e niciodată fals că. 
simt ceeacc simt 1.

229. Atunci de ce mă înşel asupra' raportului 
între cele două beţe, mai ales dacă nu sunt para
lele? De ce zic, de exemplu, că băţul cel mic este 
cât a treia parte din cel mare, când el este cât un 
.sfert ? De ce imaginea, care e sensaţiunea, nu e con
formă cu modelul, care e obiectul? Pentrucă, jude
când, sunt activ, pentrucă operaţiunea care compară 
este greşită, iar inteligenţa mea, care judecă ra
porturile, amestecă gi'eşelile ei cu adevărurile sen- 
saţiunilor cari arată numai obiectele.

2;]0. Adăogaţi la aceasta o reflexiune, pe care- 
o veţi avea desigur când vă veţi gândi mai bine: 
dacă am fi numai pasivi în întrebuinţarea simţu- 
i-ilor noastre, n’ar fi între ele nici o comunicarer 
ne-ar fi peste putinţă să cunoaştem că corpul pe- 
care-1 pipăim şi cel pe care-1 vedem sunt unul şi 
acelaş. Sau nu am simţi niciodată nimic afară din 
noi sau am avea cinci substanţe sensibile fără nici 
un mijloc de a le constată identitatea.

281. Puteţi numi cum voiţi această putere a 
spiritului meu care apropie şi compară sensaţiunile 
mele; ziceţi-i atenţiune, meditaţiunc, reflexiune 
sau altfel; adevărul e că ea se găseşte în mine şi 
nu în lucruri şi numai cu o produc, deşi o produc* 
numai cu ocazia impresiei ce fac asupră-mi obiec-

1 Vpzi c.<irtea III § 171.
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tele. Nu-mi stă în putere să simt ori să nu simt, 
<lar pot să examinez mai mult sau mai puţin ceeace 
simt..

232. Aşa dar nu sunt numai o fiinţă sensibilă 
4şi pasivă, clar o fiinţa activă şi' inteligentă şi, orice 
ar zice filozofia, aş înclrăsnî să pretind cinstea de a 

■cugetă. Ştiu numai că adevărul este în lucruri, .nu 
■în spiritul meu care le judecă, şi că cu' cât pun 
mai puţin-dela mine în judecăţile ce fac, cu atât 
sunt mai sigur că mă apropiu de adevăr. Astfel re- 
;gula de a mă înereclinţă sentimentului (simţirii) mai 
mult decât raţiunii este confirmată chiar de raţiune.

233. După ce m’am asigurat, oarecum, de mine 
însumi, încep să privesc afară din mine ,şi mă văd 
eu un fel de gl’oază asvârlit, pierdut în acest univers 
fără margini şi înnecat în imensitatea fiinţelor, făi-ă 
să ştiu nimic despre ce sunt c;le, despre raporturile 
•dintre dânşele şi despre raporturile lor cu mine. 
Le studiez, le observ, şi primul obiect cu care pot 
să le compar sunt eu însumi.

234. Tot ee cade sub simţurile mele este materie 
şi, observând însuşirile ei cari mă fac s’o simt şi 
cari sunt inseparabile de ea, aflu toate proprietă
ţile esenţiale ale materiei. O văd când în mişcare, 
când în repaos de unde deduc că nici mişcarea 
nici repaosul nu sunt ceva esenţial pentru ea ; iar 
mişcarea, fiind acţiune, este efectul unei cauze a 
cărei lipsă produce repaosul. Aşa dar, când nimic

1 Nota autorului" ediţia Amsterdam. Acest repaos este, dacă vrei, 
numai relativ; dar, fiindcă vedem mişcarea mai mică sau mai mare 
înţelegem iar unul din cei doi termeni extremi: repaosul; şi îl ia- 
ţelegem aşă de clar. încât suntem dispuşi să eonsidclăra ca aljsolnt 
repaosul care e numai relativ. De aceea mişcarea nu poate sii fie 
•ceva esenţial pentru materie, de vreme ee o putem concepe in re
paos.



G2o

nu lucrează asupra niatoriei, ea. nu se’ mişcă şiv 
fiindcă im dc la. ea porneşte repaosul sau mişca rea r 
.starea ei naturală este să fie in repaos.

‘2.’J5. Observ în corpuri două feluri de mişcări s 
o mişcare provocată şi alta spontaneă sau voluntară- 
In primul caz, pricina provocatoare este afară, dirt 
corpul ce se mişcă; în al doilea caz este chiar în. 
el însuşi. De acî nu voin conchide că mişcarea: 
unui ceasornic, de exemplu este spontaneă. căci, dacft 
nimic strein n’ar atinge rotiţeier el n’ar voi .să-şi. 
tragă lanţul. Pentru aeelaş cuvânt nu voin socoti 
că au spontaneitate fluidele, nici chiar focul care 
produce fluiditatea l.

2;3(). Mă vei întreba1, dacă mişcările animalelor 
sunt spontanee. Iţi voin, spune că nu ştiu nimic;, 
dar socotesc că, după analogie, trebue să afirm aceasta- 
Mă vei mai întrebă cum ştiu că sunt mişcări spon
tanee ; îţi * yoiu răspunde că ştiu pentrucă simt- 

• Vreau să mişc braţul şi-l mişc, fără ca. această 
mişcare să aibă altă cauză imediată decât voinţa 
mea. In zadar ar vi'ea cineva, să raţioneze ca să-mi: 
scoată din minte această «mvingere care e mai pu
ternică decât orice evidenţă: tot aşa ai putea să-m> 
dovedeşti că nu exist '.

Dacă n’ar. fi nici o spontaneitate'în acti-2d7.
vitatea omului, nici în nimic din câte se petrec' pe- 
pământ, ai fi mai nedomirit ca să găseşti pricina 
dintâiu a mişcării. Tn ce mă priveşte, sunt aşa de-

—r t'liiniişi.ii socotesc phloji’isticiil sau focul ca imobil. risi]jit iii- 
ililcvilc cor|)ui:i nii.xte clin cari face parte, până când cauze c.xtcriic- 
ii s(.ot. adună părticelele,'ii pun iii mi.şeare şi-l tichimbă în foc. (Sola 
iiiiliiriihii). Cuvântul acesta, puţin, ÎJitrebninţar. este luat din gre
ceşte. însemnează: foc. Cei vechi neputând să explice altfel arderea,. 
imaginase un fluid care se află în corpuri şi producea arderea.

Descartes zis : cogito. ergo sum. l’c româneşte: niyft, deci cri Kt-
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convins că starea naturală a materiei este să fie in 
repaos şi că. n’are prin ea însăşi nici, o putere de 
•a lucra, încât, clacă văd un corp în mişcare, zic sau 
că este un corp însufleţit sau că mişcarea i-a fost 
provocată. Spiritul meu nu poate să creadă că ma
teria lieorganică se mişcă de sine sau produce vre-o 
^acţiune. ^

238. Totuş acest univers care se vede că este materie, 
matei’ie risipită şi moartăcare n’are în sine nici 
unitatea, nici organizarea, nici sentimentul comun 
al părţilor unui corp însufleţit, pentrucă e sigur că 
noi, cari suntem părţi din această materie, nu ne 
simţim nicidecum în tot. Acest univers este în miş
care şi, în mişcările sale repetate, uniforme, feupn.se 
la legi statornice, nu se vede nimic din libertatea 
■care iese la iveală în mişcările spontanee ale omului 
şi ale animalelor. Prin urmare lumea nu 'este un 
minimal mare care se mişcă după voinţa sa; prin 
urmare o căuză streină de ea produce aceste miş- 
•cări. Nu văd această cauză, dar convingerea lăun
trică hîă'faCes’o simt tot aşa de bine cum nu pot 
vedeâ soaiele mişcându-se fără să încliipttesc o 
forţă care-1 mişcă şi cum, dacă zic că pământul se 
învârteşte,- mi se pâre că simt o mână care-1 face 
să se învârtească.

239. Dacă aş admite nişte legi generale, ale căror 
raporturi esenţiale cu materia nu la văd, aş fi oare 
mai lămurit? Aceste legi'nu sunt nfşTAfiinţe reale, 
nişte substanţe; prin urmare au alt temeiu, care 
mi-este necunoscut. Experienţa şi observaţiunea ne

1 Nota autorului ed Amsterdam. Mi-am dat toate silinţele s5 
■concep o moleculă vio, dar n’am izbutit. Ideia despre materie cure 
.să simtă fără să aibă simţuri mi se pare de neînţeles .şi coniradic- 
toric. Pentru a |jrimi sau respinge această ideie, trebuc intâin so 
inţelogi şi mărturisesc că n’am avut această fericire.
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fiic să cunoaştem legile, mişcării; clar aceste legi 
hotărăsc nişte efecte fără să. ne arate cauzele, ele 
deci nu sunt îndestulătoare ca să explice sistenud 
lumii şi rostul universului. Descartes făcea cerul şl 
pământul cu nişte zaruri; clar nu putea să le por
nească nici să puie în joc forţa centrifugă decât 
prin ajutorul unei mişcări de rotaţiune 1. Newton a 
găsit legea atrucţiunii; clar atracţiunea singură_ar 
preface repede tot universul într’o massă imobilă, 
de aceea a trebuit să adaoge la aceasta o forţă ele 
proiecţiune care sileşte corpurile cereşti a descrie 
nişte curbe2. Să ne spuie Descartes ce lege fizică 
învârteşte vărtejurile sale; să ne arate Newton mâna 
cai'e aruncă planetele- pe tangenta orbitelor lor.

240. Primele cauze ale mişcării nu sunt în materie; 
ea primeşte mişcarea şi- 6 comunica, clar n’o pro-. 
duCe. Cu cât observ mai mult acţiunea şi. reacţi- 
unea forţelor naturii în lucrarea unora asupra altora, 
cu atâta văd că, mergând dela efecte, la alte efecte, 
trebue să te urci până la o voinţă care este c,auzo. 
primă, căci clacă ai presupune cauză peste cauză 

" pana ba infinit, ar fi toţ una ca şi cum n’ai pre
supune nimic. Cu un cuvânt, orice mişcare ce nu 
e produsă de alta vine numai dintr’un act spon
tanei!, voluntar. Corpmile neînsufleţite lucrează nu
mai prin mişcarea ce li se imprimă şi nil există 
adevărată acţiune fără ^^om.^q._Iată primul meu 
principiu, t'reă deci că o voinţă mişcă universul

1 Despre Descartes vezi nota dela § 207. Adăogăm aci că el sps- 
tineă că totul în natură este supus unor Icyi neschimbate, căci şi 
Dumnezeu este neschimbat.

5 ^eicton, celebrul matematic şi fizic englez (1642—1726). care 
a descoperit, între altele, legea atractiunii universale: toate corpurile 
din natură se atrag mutual in raport direct cu mărimea lor şi in 
raport invers cu pătratul distanţei.
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■şi însufleţeşte firea: iată ^ pi’ima mea dogmă saii 
piimul meu articol de credinţă.

241. Ciim poate voinţa să producă o acţiune t'i-
ţică şi trupească ? ştiu, dar simt în mine că ea 
o produce. VrCau să fac ceva şi fac. Vreau să-mi 
mişc corpul şi corpul se mişcă. Nu se poate înţelege 
în.să .şi nici nu este exemplu ca un corp neînsu
fleţit şi în repaos să se mişte de sine şi să pro
ducă mişcarea. Cunosc voinţa după actele ei; nu-i 
cunosc însă natura. Cunosc această voinţă ca o cauză 
care poate să dea mi.şcare, dar nu pot concepe ma
teria ca pi'oducătoare de mişcare, căci ar fi să concep 
un efect fără cauză, ar Fi ca şi cum n’aş concepi^ 
nimic. ^

242. Precum nu înţeleg în ce fel sensaţiunile 
.îmi influenţează sufletul,' tot aşa nu înţeleg' cum
voinţa mea îmi mişcă corpul. Nu .ştiu nici de ce 
imul din aceste mistere s’a. părut mai explicabil 
decât celalt. In ce mă priveşte, şi când sunt pasiv 
şi când sunt activ, nu pot să- înţeleg în nici un 
chip prin ce. mijloc se une.sc cele două substanţe. 
E ciudat cum s’a întâmplat ca, plecând dela această 
imposibilitate de înţelegere, au ajuns unii să con
funde cele două substanţe, ca şi cum s’ar explica 
mai uşor nişte operaţiuni a.şă de deosebite prin 
natura lor presupunând că .se petrec înti,’un singur 
subiect decât î,n două.

24;J. E adevărat că dogma pe care am stabilit-o 
este obsfură, dar cel puţin are un înţeles şi nu i 
se opiyie nici raţiunea nici observaţiunea. Se’poate 
zice tot aşa despre materialism? E clar că dacă 
mişcarea ar fi o însuşire csoipială a materiei, ar 
fi nedespărţită de ea, ai- fi totdeauna în acelaş 
grad, ar fi aceeaş în fiecare părticică a materiei.
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nu s’ar putea transmite, nu s’ar putea mări nic-i 
luicşorâ şi n’ai putea-nici să concepi materia în 
repaos.' Dacă îmi spuneţi că mişcarea nu este înr 
suşire ensenţială a materiei, ci îi este necesară, 
atunci schimbaţi numai cuvintele şi dacă acestea 
ar avea ceva mai mult înţeles, ar fi mai uşor să 
ie răspunz. In adevăr, sau mişcarea materiei vine 
eliiar dela materie şi atunci este ceva esenţial pentru 
ea; sau, dacă îi vine dintr’o cauză streină, atunci 
mişcarea este necesară materiei numai atât cât lu
crează asupra-i cauza motrice. Ne întoarcem deci 
la prima dificultate.

244. Ideile genei'ale şi abstracte sunt izvorul celor 
mai mari greşeli ale oamenilor. Niciodată vorbirea 
metafizicei n’a făcut pe om să descopere vre-un 
adevăr şi a umplut filozofia cu absurdităţi de cari 
ţi-e ruşine îndată ce le desbraci de cuvintele pom
poase în caui sunt înfăşurate. Spune-mi,^ dragul meu, 
dacă, vorbincîu-ţi despre o forţă oarbă suspendată 
în toată naturuj poate să-ţi dea cineva o ideie ade
vărată. Ei cred că spun ceva prin aceste cuvinte 
vagi «forţă universală^ «mişcare necesară'», dar 
în realitate nu spun nimic x. Ideia de mişcare este 
numai ideia trecerii dintr’un loc într’altul şi nu-e 
mişcare fără direcţiune, căci o fiinţă individuală n’ar 
putea să se mişte deodată în toate sensurile. Deci 
materia în genere in ce sens se mişcă 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, oi1 forma 
un fluid risipit şi incoerent, fără să fie cu putinţă

J Vezi S 234.
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de :i reuni vre-odată două atome. In ce direcţie 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 conti'ă, 
fiecare moleculă a materiei are direcţiunea sa deo
sebită, cari sunt cauzele cari determină aceste di
recţiuni şi aceste deosebiri? Dacă fiecare atom.sait 
moleculă a materiei s’ar învârti numai în jurul pro
priului său centru, nimic nu s’ar schimba niciodată 
din loctd său şi n’ai- exista mişcare comunicată. Ar 
trebui apoi ca şi această mişcare circulară să fie 
îndreptată într’un sens sau într’altul. A spune că 
materia are mişcare în mod abstract este a spune 
cuvinte cari nu însemnează nimic; iar dacă-i dai 
o mişcare determinată, atunci presupui o cauză de- 
terminătoare. Cu cât admit mai multe forţe paiti- 
culare, cu atât scot la iveală nişte cauze noi cari 
trebuesc explicate; fără să găsesc vre-odată o acţiune 
comună care să le dirigă. Dacă admit că • elemen
tele au o activitate lăsată la voia întâmplării, nu 
numai că nu pot concepe nici un fel de ordine^ 
dar nu pot nici măcar să-mi încliipuiesc comba
terea, lupta lor; deci haosul universului este tot 
atât de neînţeles ca şi armonia lui. Pricep că me
canismul lumii poate să fie nepătruns de spiritul 
omenesc; dară îndată ce un. om să apucă să-l ex
plice, trebue să spună luci’uri pe cari oamenii le 
înţeleg.

24b. Faptul că materia se nii§că arată că exidâ 
o voinţă; faptul că ca se mişcă după anumite 
legi îmi arată că există o inteligenţă. Aceasta este 
al doilea articol de credinţă al meu. A lucra, a com- 
parâ, a .alege sunt acte ale unei fiinţe active şi cu-
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getătoare; deci această fiinţă există. Mă veţi în
trebă: unde o vezi că există? O văd nu numai în cerul 
care se mişcă, în soarele care ne luminează; o văd 
nu numai în mine însumi, ci în oaia care paşte, 
în pasărea care sboară, în piatra care cade, în frunza 
pe care o suflă vântul.

246. îmi dau seama de rândueala lumii, deşi 
nu-i cunosc menirea, fiindcă, pentru a judeca rân-, 
dueala, e de ajuns să compar părţile între ele, să 
studiez legăturile loi’, 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 lăuntrică prin 
care fiinţele ce-1 compun îşi dau ajutor mutual. Sunt 
ca un om care ar vedea pentru prima dată un cea
sornic deschis 1 şi care ar putea să admire lucrarea 
fără să cunoască folosul maşinii şi fără să fi văzut 
cadranul. «Ne ştiu, va zice el, la ce e bun acest 
lucru, dar văd că fiecare bucată e făcută pentru 
celelalte. Admir pe lucrător în amănuntele lucrului 
său şi sunt foarte sigur că toate aceste rotiţe se 
învârtesc potrivite numai în vederea unui scop comun 
pe care nu mi-e cu putinţă să-l ştiu».

247. Să comparăm pentru fiecare specie de lu
cruri sau fiinţe scopurile particulare, mijloacele şi 
raporturile rânduite în vederea scopurilor; apoi să 
ascultăm voqea lăuntrica. Ce spirit sănătos poate 
să înlăture mărturisirea ei? Poate cineva — dacă n’are 
ideie mai dinainte făcută — să privească orănduirea 
universului, fără să Vază că aceasta presupune o_ 
inteligenţă supremă? Câte sofisme trebue să gră

1 Adică deschis in partea unde sunt rotiţele.
it
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mădeşti pentru a nu recunoaşte armonia fiinţelor 
şi minunata lucrare a fiecârii părticele pentru păs
trarea celorlalte? Puteţi să-'mi spuneţi cât poftiţi 
că, sunt combinări şi întâmplări; la ce vă serveşte 
să-mi închideţi gura, dacă nu-mi puteţi forma convin
gerea? Cum veţi înlătura ceeace simt eu fără voie, 
şi care vă desminte necontenit fără voia mea? Dacă 
corpurile organizate s’au combinat întâmplător în 
o mie de chipuri, înainte de a luâ nişte forme sta
tornice ; dacă s’au format întâiu, să zicem, stomacuri 
fără guri, picioare fără capete, mâini fără braţe, 
diferite organe inperfecte de multe feluri, cari au 
pierit din pricină că nu se puteau păstră, de ce nu 
mai vedem şi acum asemenea încercări informe? 
De ce natura şi-a aşezat nişte legi cărora' mai înainte 
nu se supuneă? Fireşte,, recunosc că un lucru se 
întâmplă când e cu putinţă să se întâmple şi că 
greutatea evenimentului se compensează prin nu
mărul încercărilor. Cu toate acestea, dacă mi-ar spune 
cineva că nişte litere de tipar,- asvârlite la întâm
plare, au dat naştere Eneidei 1 aşa cum se găseşte, 
nu m’aş mişcâ din loc ca să verific această min
ciună :1. îmi veţi spune că uit mulţimea încercărilor.

1 Encida, poemul latin vestit al lui Virfţiliu. 
s Sallwurk du asupra acestui pasagiu lămuririle următoare: Ci

cerone spune relativ la atomiştii din antichitate (De rerum nat. II, 
37, 93): «Aci nu m’aş miră dacă cineva şi-ar închipui, că anumite 
corpuri tari şi indivizibile sunt puse în mişcare prin puterea gra
vităţii şi că universul cel atât de perfect şi de măreţ este format 
•prin întâlnirea întâmplătoare a acestor corpuri. Dacă cineva considera 
aceasta ca posibil, nu văd de ce nu ar crede de aseminea, că dacă 
s’ar asvârli undeva una peste alta şi s’ar risipi pe pământ nenu
mărat de multe litere de aur sau de vre-o altă materie, ar putea 
să se aloătuească Analele lui Ennius astfel încât sa poată fi citite 
în ordinea lor succesivă; când, după părerea mea, întâmplarea n’ar 
puteă s’o obţină nici măcar un singur vers». Comparaţia aceasta 
a fost adeseori adusă înpotrîva sistemului materialist. Fenelon vor
beşte în aceeaş înlănţuire de idei despre Iliada. In acelaş sens ca
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Dar câte încercări de felul acesta vreţi 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 întâmplării. 
Adăogaţi la aceasta că combinaţiunile întâmplătoare 
ai’ dă numai produse de acelaş fel cu elementele 
combinate, că organizaţia şi viaţa nu pot sa re
zulte dintr’o mişcare de atomi, precum un chimist, 
care combină diferite substanţe, nu le poate face- 
să simtă şi şă cugete în creuzetul său 1.

248. Am citit pe Nieuwentit2 cu mirare şi aproape 
scandalizat. Cum i-a venit în gând acestui om să 
facă o carte despre minunile naturii cari arată 
înţelepciunea creatorului ei? O asemenea carte şi 
de ar fi groasă cât lurnea, tot n’ar sfârşi chestiunea, 
îndată ce vrei să intri în amănunte, îţi scapă mi
nunea cea mai mare, adică armonia şi potrivirea 
întregului. Spiritul omului se rătăceşte studiind nu

mai BUS scrie Eonsseau îutr’o scrisoare din 15 Ian. 1769 cu pri
vire la Pensdes philosophi([ues a lui Diderot. «Dacă vă va spune 
cineva, că a văzut cum dintr’o grămadă'de litere de tipar aruncate 
la întâmplare a rezultat Eneida în perfectă exactitate, atunci trebue 
să recunoa.şteţi, că nu veţi examina această minune, ci veţi răspunde 
foarte liniştit: lucru nu eimposibil, însănu-1 cred». Tot astfel intr’o 
scrisoare către Vernes.

1 Orenxelul e vasul în care se fierb diferitele materii. Urmează nota 
autorului. Dacă n’ai aveă dovadă, n’ai putea să crezi că extravaganţa 
omenească poate să ajungă până la acest punt. Apiaius Lusitanus 
afirmă că a văzut, închis într'uji borcan, un omuleţ mare cât uii 
deget fabricat de lulius Camilus, ca de un alt Prometeu, prin 
ştiinţa alchimiei. Paracelsus, în «De natura rerum» spune cum se 
produc aceşti omuleţi şi susţine că pigmeii, faunii, satirii şi nimfele 
au fost produşi prin ajutorul chimiei. Eu socotesc că, pentru a 
stabili posibilitatea acestor fapte, trebue de acum inainte numai să 
susţii că materia organică rezistă puterii focului şi moleculele ei 
se pot conservă vii în cazanul unui reverber.—Amatus, de care 
vorbeşte Eonsseau, a fost un medic portughez. A trăit în sec. XV 
şi se numiă cu adevărat Juan Eodrigo. A scris latineşte multe cărţi. 
Paracelsus a fost un medic şi alchimist elveţian (1493—1541).

2 Nieurvcutyt, matematic olandez şi filozof (1654—1718).
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mai formarea corpurile vii şi organizate; dar ho
tarul netrecut pus de natură între diferitele specii, 
ca să nu se confunde, arată până la evidenţă in- 
tenţiunile ei. Ea- nu s’a mulţumit să stabilească 
ordinea, ci a luat măsuri sigure ca nimic să nu 
poată turbură această ordine.

249. Nu există fiinţă în univers care să nu poată 
fi socotită, într’o privinţă oarecare, drept centrul 
comun al tuturor celorlalte, în jurul căruia sunt 
toate rânduite, astfel că toate sunt, în mod reciproc 
^copuri şi mijloace, unele faţă de celelalte. Mintea 
86 încurcă şi se pierde în această infinitate de ra- 

^porturi, dintre cari nu se află nici unul încurcat 
şi pierdut în mulţimea tuturor. S’au făcut nenu
mărate presupuneri absurde ca să distrugă această 
armonie a mecanismului orb al materiei mişcate prin 
simplă întâmplare l. Aceia cari neagă unitatea in- 
tenţiunii, pusă în evidenţă prin raporturile dintre 
toate părţile aceăţui mare tot, îşi acoperă goliciunea 
gândirii lor prin abstracţiuni, coordinaţiuni, principii 
generale, termeni emblematici2; dar orice ar face, 
îmi este peste putinţă să concep un sistem de exis
tenţe rânduite cu statornicie, fără să concep şi o 
inteligenţă care pune această rândueâlă. Nu-mi stă 
în putere să cred că materia pasivă şi moartă a 
fost în stare a produce fiinţe vii şi cu simţire, că 
b fatalitate oarbă a putut produce fiinţe inteligente, 
că ceeace nu cugetă a putut naşte fiinţe cari cugetă.

250. Cred deci că lumea este cârmuită de o voinţă 
puternică şi înţeleaptă; văd, sau mai bine zis simt 
lucrul acesta şi-mi este destul 3. Dar această lume

1 Zice- în ironie, repetând cuvintele teoriei pe care o combate. 
J Adică termeni ce sunt ca nişte simboluri.
3 Vezi § 218.
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<jste ea eternă sau creată cândva ? Există un prin
cipiu unic al lucrurilor ? sunt două sau mai mdlte ? 1 
Şi care este natura lor? Nu ştiu nimic şi nu-mi 
pasă. Pe măsură ce aceste cunoştinţe vor deveni 
interesante pentru mine, mă voiu sili să le dobân
desc; până atunci renunţ Ia nişte întrebări zadar
nice cari pot să influenţeze amorul meu propriu, 
•dai- n’au nici un folos pentru purtarea mea şi sunt 
mai 'presus de raţiunea mea.

251. Adu-ţi aminte necontenit că eu nu vreau 
să învăţ pe nimeni asupra acestor lucruri, ci spun 
ceeace gândesc. Poate să fie materia eternă sau 
creată, poate să fie sau să nu fie un principiu pasiv, 
în orice caz este sigur un lucru: că totul este unu 
şi că desveleşte o inteligenţă unică, căci nu văd 
nimic care să nu fie ordonat în acelaş sistem şi 
să nu contribue la acelaş scop, adică conservarea 
întregului în ordinea stabilită. Această fiinţă care 
voeşte şi poate, această fiinţă activă prin ea însăşi 
această fiinţă, în sfârşit .oncare ar fi, care mişcă 
universul şi rândueşte toate lucrurile, o numesc Dum
nezeu. Unesc cu acest nume ideile de inteligenţă, 
putere, voinţă, 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: 
ea fuge, parcă, şi de simţurile şi de inteligenţa mea. 
Cu cât gândesc mai mult la ea, mă cufund mai 
mult în neînţelegere. Ştiu foarte sigur că ea există 
şi că există de sineşi, ştiu că existenţa mea este

1 Nota lui Sallwurk. Arhiepiscopul de Paris (în decretul prin care 
osândeşte cartea lui Bousseau) găseşte însă o contrazicere între 
presupunerea unei «voinţe puternice şi inţelepte> şi intre presupu
nerea că ar există mai multe principii. «Pluralitatea zeilor» ripos
tează el împreună cu Tertulian «este negarea Divinităţei» (i)eus 
Bi non unus est, non est. Rom: Dumnezeu, dacă nu e unu, nu 
•există). '
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subordonată existenţei ei şi că tot ce cunosc se 
găseşte în acelaş caz. Văd pe D-zeu 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 e, ce e, din ce sub
stanţă este făcut, îmi scapă şi mintea mea turbu
rată nu mai vede- nimic.

252. Pătruns de neajunsul minţei mele, nu voiu 
mai raţiona despre natura lui JJ-zeu dacă nu voiu 
fi silit de sentimentul rapoi’turilor lui cu mine. Ase
menea raţionamente 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 necinste dacă nu te gândeşti 
deloc ,1a ea, ci este necinste dacă te gândeşti rău 1.

243. După ce am descoperit atributele acele;i 
prin cari concep existenţa lui Dumnezeu, mă în
torc la mine şi caut ce loc ocup în ordinea lucru
rilor pe cari el Ie cârmueşte şi pe cari le pot cer
cetă! Prin specia mea, mă găsesc, fără îndoeală, în 
cel dintâiu loc, fiindcă, prin voinţa mea şi prin 
uneltele ce am în stăpânire pentru a o îndeplini, 
eu, numai priii impulsiunea fizică, am patere să lu
crez asupra tuturor, corpurilor cari mă înconjoară 
sau să mă ăpropiu ori să mă depărtez cum vreau 
de acţiunea lor, mai mult decât ar puteâ oricare 
din ele să lucreze asupră-mi fără voia mea; iar, 
prin inteligenţă, sunt singurul caro pot să privesc 
peste tot. Ce fiinţă de pe pământ, afară de om,, 
ştie să observe pe toate celelalte, să măsoare, să 
calculeze, să prevază rnişcările lor şi efectele acestor 
mişcări şi să unească, oarecum, conştiinţa existentei

' Uu cuvânt al lui Cicerone (De natura deoruni I 22). (Kn/n liu 
iSallniirk).
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comune cu a existenţei individuale? Este oare ri
dicol să cuget că totul e făcut pentru mine, dacă 
sunt singurul care ştiu să leg totul de mine?

254. Aşâ. dar este adevărat că omul este regele 
pământului pe care-1 locueşte, pefTn’tlcH el uu nu- 
mai domesticeşte animalele, nu numai stăpâneşte 
elementele naturii prin industria sa, dar singur pe 
pământ ştie să le stăpânească şi-şi întinde puterea 
prin cugetare, chiar asupra stelelor, de cari nu se 
poate apropia. Arătaţi-mi un alt animal pe pământ 
care să ştie întrebuinţa focul şi admiră soarele. 
Cum! pot să observ, să cunosc fiinţele şi raportu
rile dintre ele, pot să simt ce este ordine, fru
museţe, virtute, pot să meditez asupra universului 
şi să ajung cu mintea până la Acela care-1 câr- 
mueşte; pot'să iubesc binele şi să-l fac... şi vreţi 
să mă compar , cu anirualele? Suflet josnic, trista 
ta filozofie te^face să semeni cu ele; vrei în zadar 
să te micşorezi: geniul tău vorbeşte în. potriva 
principiilor tale, inima ta binefăcătoare îţi des- 
minte doctrina, iar abuzul facultăţilor tale dove
deşte înălţimea lor, fără voia ta.

254. Eu, neavând să susţin nici un sistem, eu 
om simplii şi care spun adevărul, nefiind târât de 
furia nici unui partid, neaspirând la cinstea de a 
fi şef .de sectă, fiind mulţumit cu locul pe care 
mi l-a dat D-zeu, nu văd, după El, ceva mai bun 
decât specia mea. Dacă aş avea să-mi aleg locul 
în rândul fiinţelor, ce aş puteâ alege altceva decât 
să fiu om?

256. 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 pentru o fiinţă care încă 'nu există. Văzân-
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du-mă astfel ales dintre alte fiinţe, nu mă pot opri 
de a mă felicita că îndeplinesc această sarcină 
onorabilă şi de a binecuvânta mâna care m’a aşezat 
acî. îndată ce, pentru prima dată, m’am putut stu- 
diâ, 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 mulţumire pentru Divinitatea bine
făcătoare. Ador puterea supremă şi mă simt mişcat 
de binefacerile ei. N’am nevoie să mă înveţe ni
meni acest cult, căci însăşi firea mi-1 porunceşte. 
Din dragostea de sine, nu urmează în mod natural 
să cinsteşti pe cel care te ocroteşte şi să iubeşti 
pe cel care-ţi vrea binele?

257. Dacă, acum, privesc la diferitele ranguri şi 
la oamenii cari le ocupă, şi vreau să-mi cunosc 
locul meu ca individ în mijlocul speciei mele, ce sunt 
eu oare? Tristă înfăţişare! Unde este rândueala pe 
care o observasem? Priveliştea naturii îmi arăta 
numai armonie şi propoi*ţiune; priveliştea neamului 
omenesc îmi arată numai confuziune şi dezordine. 
Elementele fii’ii sunt bine legate. între ele, oamenii 
sunt în haos. Animalele sunt fericite; numai regele 
lor este nenorocit. înţelepciune! unde sunt legile 
tale? Piovidenţă! aşa conduci tu lumea? Fiinţă 
.binefăcătoare! unde-ţi este puterea? Pe pământ 
domneşte numai răul.

258. Nu ţi-ar veni să crezi, dragul meu, că din 
aceste triste reflexiuni .şi din aceste aparente con- 
tradicţiuni s’a format în mintea mea ideia sublimă 
despre suflet, care până acum nu ie.şise din cerce
tările mele. Meditând asupra firii omului, mi s'au 
înfăţişat' două principii distincte: dintre ele unul 
mă înălţa spre studiul adevărurilor veşnice, spre
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iubirea dreptăţii şi a tfiimnrnţii mnr-n1r în regiu
nile lumii intelectuale, a cărei contemplare aduce 
fericirea înţeleptului; altul mă coborâ cu josnicie 
în mine însumi, mă robia stăpânirii simţurilor şi 
pasiunilor cari poi’nesc din ele şi contraria prin 
acestea toată inspiraţia celuilalt sentiment. Simţind 
că sunt târît în colo şi încoace de aceste două 
porniri contrarii, ziceam în mine: «Nu, omul nu 
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 târît de pasiuni; iar, când mă văd înfrânt, 
chinul meu cel mai mare este că nu am putut 
rezistă».'

259. Ascultă-mă, tinere, cu încredere, căci voiu 
fi totdeauna de bunăcredinţă. Dacă conştiinţa este 
produsă de prejudecăţi, fireşte că mă înşel şi pu 
există morală vădită, dar, dacă este o pornire fi
rească pentru om să se aleagă pe sine înaintea tu
turor şi dacă, cu toate acestea, cel dintâiu senti
ment al dreptăţii este înăscut în sufletul omului, 
atunci cel care crede că omul este o fiinţă simplă 
să înlăture acestfe contradicţiuni şi voiu recunoaşte 
că există numai o substanţă.

260. Observaţi că, prin cuvântul substanţă în
ţeleg în general o fiinţă înzestrată cu oarecari în
suşiri primitive şi fac abstracţie de orice modificări 
particulai’e şi secundare. Dacă toate însuşirile pri
mitive se pot reuni în o aceeaş fiinţă, nu poţi admite 
decât o singură substanţă; dar dacă unele din ele 
se exclud între dânsele, atunci sunt atâtea substanţe 
difei’ite câte excluderi de acest fel se pot face. 
Asupra acestui lucru te vei mai gândi. In ce mă
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priveşte, n’am nevoie, orice ar zice Locke 1, să cu
nosc materia altfel decât ca având întindere şî di
vizibili tate pentru ca să fiu sigur că nu poate cugetă; 
iar când un filozof va veni să-mi spuie că arborii 
simt şi că stâncile cugetă 2, în zadar va încercă să 
rnă'încurce cu argumentele lui subtile, eu voiu vedeă 
într’însul un sofist de rea credinţă, care vrea mai 
bine să acorde simţire pietrelor decât suflet omului

1 Sallwurk. După părerea lui Locke (In încercare asupra inteli- 
geiiţai omului IV, 3, 6) este imposibil de stabilit dacă atotputer
nicul a dat câtorva sisteme corporale anume adoptate pentru aceasta, 
putinţa de a percepe şi gândi sau dacă a dat şi sădit în materia 
astfel conformată o substanţă incorporală cugetătoare. In scrisoarea 
din 19 Ian. 1769 citată de mai multe ori până acum, Kousseau se 
exprimă şi asupra acestei cliestiuni.

’ Nota autorului. Mi se pare că filozofia modernă în loc să spună 
că stâncile cugetă, a descoperit "Că oamenii nu cugetă de loc. Ea 
recunoaşte în natură numai fiinţe sensibile şi socoteşte că singura 
deosebire între un om şi o piatră este că omul eo fiinţă sensibilă 
care are sensaţiuni şi piatra o fiinţă sensibilă care n’are sensaţiuni. 
Dacă însă este adevărat că materia întreagă simte, unde să'aşez cu 
unitatea simţirii-sau eul individual? in fiecare moleculă a materiei 
Sau în corpurile formate de agregaţiuni de molecule ? Fi-va această 
unitate în lichide ca şi în solide, în corpurile mixte ca şi în elemen
tele simple? Se zice că în natură sunt numai indivizi.. Dar cari sunt 
aceşti indivizi? piatra aceasta este un individ sau o agi'egaţiune de 
indivizi ? este ea o singură fiinţă sensibilă sau cuprinde atâtea fiinţe 
câte grăunţe de nisip? Dacă fiecare atom elementar este o fiinţă 
sensibilă, cum pot concepe comunicarea intimă prin care un atom 
se simte în alt atom, astfel ca eul unuia şi a celuilalt să se con
funde în unul singur ? Se poate ca atracţiunea să fie 6 lege a na
turii. încă necunoscută in misterele ei; dar cel puţin concepem ea 
atracţiunfea influenţând masele de materie poate să fie compatibilă 
ou întinderea şi divizibUitatea. Oare putem concepe în acelaşi fel 
sentimentul? Fiinţe sensibile au întindere; dar fiinţa care simte este 
indivizibilă şi una: ea nu se- împarte sau este un întreg sau nu 
este de loc; deci fiinţa care simte nu este un corp. Nu .ştiu cum 
înţeleg aceasta materialiştii noştri, dar mi se pare că aceleaşi greu
tăţi cari i-au făcut să înlăture gândirea, ar trebui să-i facă a în
lătură şi simţirea. Şi nu văd de ce, după ce au făcut primul pas, 
de ce nu ar face şi pe celălalt. I-ar' cdstă ceva mai mult? şi do 
vreme ce sunt siguri că nu cugetă, cum îndrăşnesc să afirme că 
simt. Salhviirk trimite la obs. dela § 307.

3 Salhviirk. întocmai aşa în scrisoarea adresată lui Vernes din 
18 Febr. 1758. De aceea trebue enumerată Profesiunea de credinţă 
între cele mai vechi părţi principale din Emil.
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261. Să ne închipuim un surd care zice că nu 
există sunete pentru că nu le-a auzit niciodată. Ii 
arăt un instrument cu coarde şi, printr’un alt in
strument ascdns, fac să sune coarda la unison. Surdul 
vede coarda tremurând. Ii spun că sunetul face. 
aceasta.—Nicidecum, răspunde el; cauza tremură- 
turii coardei este în ea însăşi; toate corpurile au 
această însuşire comună de a tremura astfel. Atunci, 
îi zic din nou: «arată-ini tremurătura aceasta în 
alte corpuri sau, cel puţin cauza ei în această coardă». 
— «Nu ştiu, îmi răspunde iar surdul; dară de vreme 
ce nu pricep cum tremură această coardă, de ce 
aş explica lucrul prin sunetele D-tale de care n’am 
nici un fel de ideie?, ar însemna să explici un fapt 
obscur printr’o cauză şi mai obscură. Sau fă-mă să 
simt sunetele d-tale sau zic că ele nu există.»

262. Cu cât adâncesc mai mult această chestiune 
a cugetării *şi a naturii, spiritului omenesc, cu atât 
găsesc că raţionamentul materialiştilor seamănă cu 
al surdului. Ei sunt, în adevăr, surzi la glasul lă
untric, care le strigă cu o putere pe care e greu 
să n’o ţii în seamă: «O maşină nu cugetă, nici 
mişcarea nici figura nu poate produce reflexiunea. 
In tine e ceva care căută să frângă lanţurile care-1 
ţin legat; prin acel ceva tu nu poţi încăpeâ în în
tregul spaţiu, şi universul întreg nu e destul de 
mare pentru tine; sentimentele tale, dorinţele, în
grijorarea ta, chiar mândria ta au alt principiu 
decât acest corp strimt, în care te simţi încătuşat».

263. Nici o fiinţă materială nu e act:Yn p1-1'r' -“1
însăşi si en sunt _ Oricât vei voi să discuţi,
eu simt şi această simţire care-mi vorbeşte este mai 
puternică decât raţiunea care o combate. Am un 
corp care poate lucra asupra altora şi altele lucrează
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asupră-i. Despre aceste acţiuni reciproce nu există 
îndoeală, dar voinţa mea este neatârnată de sim
ţurile mele. Primesc sau refuz, cad sau înving, dai' 
simt fără îndoeală în mine însumi când fac ce am 
vrut şi câ'nd mă supun pasiunilor. Am totdeauna 
puterea de a voî, dar nu am pe aceea de a executa 
voinţa. Gând mă las târît de ispite, atunci lucrez 
după impulsiuneu obiectelor din afară. Când mă 
ţiu de rău pentru aceasta, ascult numai de voinţa 
mea. Sunt sclav prin viţiile mele şi liber prin re- 
muşcările mele: sentimentul libertăţii mele se şterge 
din mine numai atunci când ajung cu totul de
căzut şi când împiedic glasul sufletului de a striga 
înpotriva corpului.

264. Despre voinţă ştiu atât cât îmi-spune sim
ţirea propriei mele voinţe; iar despre inteligenţă 
nu ştiu mai mult. Când mă întreabă cineva care 
e cauza care-mi determină 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 compara, şi a judecă, 
se va vedea că libertatea este o putere de acel aş 
fel sau derivată chiar din cealaltă. Alege ce e bine, 
precum a judecat ce e adevărat; dacă judecă fals, 
alege rău. Care e deci cauza care-i determină vo
inţa? Este judecata şi care e cauza care-i deter
mină judecata? Este facultatea inteligenţii, este pu
terea de a judeca: cauza determinantă este în el 
însuş. Dincolo de aceste lucruri, nu mai înţeleg 
nimic.

265. ^'ără îndoeală nu sunt liber să nu-mi vreau 
binele; nu sunt liber să-mi voesc răul; dar liber
tatea mea stă în aceea că pot să voesc numai
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ceeace îmi este folositor sau ceeace socotesc astfel, 
fără ca nimic strein de mine să mă hotărască la 
aceasta. Urmează de acî că nu sunt stăpân pe mine 
pentrucă/ nu-mi stă în putere a fi altul de cât sunt.

266. Principiul oricării acţiuni stă în voinţa 
unei fiinţe libere; nu poţi trece dincolo de aceasta. 
Nu vorba libertate este fără înţeles, ci vorba ne
cesitate. A presupune un act oarecare, un efect 
care să nu vie dintr’un principiu activ, este a pre
supune un efect fără' cauză, este a cădea într’un 
cerc viţios. Sau nu există .o primă impulsiune sau 
orice primă impulsiune n’are cauză anterioară şi 
nu există adevărată voinţă fără libertate. Omul e 
deci liber pe faptele sale şi, astfel fiind, este în
sufleţit. de o substanţă immaterialâ. Acesta este al 
treilea articol de credinţă al rneu1. Din aceste 
trei vei scoate lesne pe toate celelalte, fără să fie 
nevoie a le ’epumărâ.

267. Dacă omul e activ si liber, lucrează de 
sineşi; tot ce face el în mod liber nu ţine de cele 
orânduite de Providenţă şi n’o putem face pe ea 
răspunzătoare de acestea; Ea nu voeşte răul ce 
face omul abuzând de libertatea ce i-a dat; dar
ea nu-1 opreşte de a-1 face, sau pentrueă răul făcut 
de o fiinţă aşa de slabă nu preţueşte nimic în 
ochii Ei sau pentrueă nu-1 poate împiedecă, fără 
a-i stânjeni libertatea şi a face un rău şi mai 
mare, degradându-i natura. Ea a creat pe om 
liber pentrueă el să facă nu răul, ci binele prin 
alegerea lui. L-a pus în stare a face această ale
gere întrebuinţând bine facultăţile cu cari Ea l-a 
înzestrat; dar i-a mărginit aşa de şyilt forţele, în

*) Vezi § 240 şi § 245.
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cât abuzul libertăţii pe care i-a dat-o nu poate să 
turbure ordinea generală. Răul făcut de om cade 
asupra omului şi nu schimbă nimic în sistemul 
lumii, nu împiedică nici specia omenească a se 
conserva, orice ar face. Dacă te plângi că D-zeu 
nu opreşte pe om dela rău, atunci te- plângi ca 
i-a dat o natură superioară, că a pus în ■ faptele 
lui moralitatea care le înobilează, că i-a dat drept 
la virtute. Cea mai înaltă saţisfacţiune este mul- 
ţumirea je noi înşine. Ca sa dobancum aceasta 
mulţumire am fS5t aţymti pe pământ şi înzestraţi 
cu libertate, ispitiţi de pasiuni şi apăraţi de con
ştiinţă. Ce puteă să ne facă mai bine chiar Pu
terea divină? Putea ea să pună o-contradicţie în 
natura noastră şi să dea răsplata pentrucă a făcut 
bine celui ce nu ar fi putut face rău ? Cum! Pentru 
a împiedeca pe om de a fi rău, trebuiâ să-l măr
ginească la instinct şi să-l facă animal? Nu, Dum
nezeule al sufletului meu, nu mă voiu plânge nici 
odată că myai făcut după imaginea ta, ca Să pot 
fi liber, bun şi fericit ca tine.

268. Abuzul facultăţilor noastre ne face neno
rociţi şi răi. Mâhnirile, grijile, necazurile ne vin 
dela noi înşine. Suferinţa morală este, fără îndoeală, 
opera noastră, iar suferinţele fizice n’ar fi nimic 
fără viţiile noastre, cari au făcut să le simţim aşa 
•de mult. Natura a orânduit să simţim trebuin
ţele noastre; n’o face ea aceasta în scop de a ne 
conservă? Durerea trupească nu este un semn ca 
maşina se strică .şi o înştiinţare ca să avem grijă
de îndreptarea ei? Moartea..... dar cei răi nu-şi
otrăvesc viaţa lor şi pe a noastră? Cine ar voi 
să trăească veşnic? Moartea este o vindecare a 
relelor pe cari vi le faceţi voi singuri, natura a
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voit ca suferinţa să nu vă fie fără sfârşit. Omul' 
care trăeşte în simplicitatea primitivă este supus 
la puţine rele; trăeşte aproape fără boale, ca şi 
fără pasiuni; el nu prevede, nici nu simte moartea; 
când o simte, nenorocirile lui îl fac ş’o dorească şi 
atunci nu mai e un rău. Dacă ne-am mulţumi să 
fim ceeace suntem, nu ne-am plânge de soartă; 
dar noi alergăm după un bine închipuit şi prin 
aceasta ne facem o mie de rele reale. Cine nu ştie 
să suporte puţină suferinţă, trebue să se aştepte a 
suferi mult. Când ţi-ai stricat trupul printr’o viaţă 
neregulată, vrei să-l dregi prin remedii; adaogi, pe 
lângă răul pe care îl simţi, pe acele de cari te temi; 
prevederea 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 înpo- 
triva naturii, şi murim de frica relelor pe cari le-am 
făcut singuri iucrând înpotriva naturii.

269. Omule, nu mai căuta pe urzitorul răului, 
căci acest autor eşti tu. Nu există pe lume alte 
rele decât acelea pe cari le faci sau pe cari le suferi, 
şi amândouă acestea vin dela tine. Răul obştesc 
se găseşte numai în dezordine şi văd că sistemul 
lumii are o ordine care nu se desminte nicidecum. 
Răul individual există numai în simţirea fiinţei care 
suferă; iar acest sentiment nu natura l-a dat omului, 
ci el singur şi l-a dat. Durerea se apropie greu de 
acela care, reflectând puţin, n’are aducere aminte 
nici prevedere. Daţi la oparte nenorocitele progrese 
ale omenirii, daţi la opaiţe erorile şi viţiile voastre, 
daţi la oparte opera omenească şi totul va merge 
bine 1.

Vezi începutul cărţii I.
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270. Unde totul merge bine, acolo nu există 
nedreptate. Dreptatea se ţine legată de bunătate; 
iar bunătatea este efectul necesar al unei puteri 
fără margini şi al iubirii de sine, care este esenţială 
bricării fiinţe cu simţire. Cel care poate totul, cu
prinde în existenţa sa, ca să zic aşa, existenţa fiin
ţelor. Acţiunile veşnice ale Puterii sunt a produce- 
şi a păstra; ea n’are acţiune peste ceeace nu există: 
Dumnezeu nu e zeul morţilor, n’ar pUteâ să fie 
distrugător şi rău fără a-şi face rău sieşi. Cel care 
poate totul nu poate voî decât binelel. Deci Fiinţa 
care e bunătatea supremă, pentrucă e puterea su
premă, trebue să fie şi dreptatea supremă; altfel, 
s’ar contrazice cu ea însăşi, căci iubirea de ordine care 
o produce se numeşte «bunâ^gt^s^ iar iubirea de 
ordine care o conservă se numeşte "^e'nfate/i>.

271. Se zice că Dumnezeu nu datoreşte nimic
creaturilor sale. Cred, din contră, că le datoreşte 
tot ce le-a făgăduit, creându-i. Dându-le ideia unui 
bine şi făcându-i să simtă trebuinţa acestui bine. 
El le-a făgăduit binele acesta. Cu cât mă cobor 
mai mult în mine însu-mi, cu cât mă examinez mai 
mult, cu atât citesc mai bine în sufletul meu aceste 
cuvinte: Fii dre-pt şi fi Privind însă
lucrurile din ziua de azi, nu afli nimic din toate 
acestea: cel rău propăşeşte, cel drept e apăsat. De 
aceea vezi ce indignare ni se produce în'suflet când 
aşteptarea noastră nu se îndeplineşte! Conştiinţa se 
ridică şi murmură înpotriva autorului ei; îi strigă, ge
mând: m’ai înşelat.

1 Nota autorului ed. Amsterdam. Când cei vechi ziceau Zeului 
suprem optimus maximus (cel mai bun, cel mai mare) spuneau un 
lucru adevărat. Dacă ar fi zis maximus optimus, ar fi vorbit mai 
exact; bunătatea vine din putere; e bun pentru că e mare.
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,272, Te-am înşelat?’O, îndrăsneţule! Cine ţi-a 
spus-o? Ţi s’a prăpădit oare sufletul? Ce, nu mai 
exişti ? O Brutus! O fiul meu! nu-ţi mânji nobila 
ta viaţă când ai s’o 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 preţul virtuţii tale ? Gândeşti că vei muri; 
nu, vei trăi, şi atunci raă voiu ţine de toate făgă- 
duelile ce ţi-am datl.

273. După murmurele muritorilor nerăbdători, ai 
zice că Dumnezeu trebue să le dea răsplata înainte 
de a o fi meritat şi că este obligat să le plătească 
virtutea înainte. Să fim, deci, întâiu buni şi pe 
urmă vom fi fericiţi. Să nu cerem premiul înaintea 
virtuţii, nici plata înaintea lucrului. Plutarch 2 ziCe 
că învingătorii la jocurile sacre sunt încoronaţi nu 
în arenă, ci după ce au străbătut-o.

274. Dacă’swfletul e immaterial, el poate trăi mai 
mult decât corpul şi dacă poate trăi după moartea 
corpului. Providenţa e justificată. Dacă n’aş avea altă 
dovadă despre imaterialitatea sufletului decât izbânda 
celui rău şi suferinţa celui drept în lumea aceasta, 
acest singur lucru mi-ar ridica orice îndoeală. O aşa 
de puternică nepotrivire în armonia universală m’ar 
sili să caut o explicaţie. Aş gândi: Cu sfârşitul 
vieţii noastre nu se sfârşeşte totul, ci totul reintră 
în ordine. In adevăr, aş fi nedomirit: unde e omul 
când s’a distrus toată simţirea dintr’însul? Această 
întrebare însă n’ar fi pentru mine o greutate, odată 
ce am admis că există două substanţe. Se poate ca, 
în timpul vieţii mele trupeşti, când nu pot şti nimic

1 E vorba de Mareus Brutus, care a luptat (cu Cassius) contra 
lui Antoniu la Philippi, şi, fiind învins, s’a sinucis.

■’ In cartea: Nu poţi fi fericit dupăEpicur [Nota lui SaUwUrk).
12
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fără ajutorul simţurilor să-mi scape tot ceace ni^ 
cade sub puterea lor. Când unirea corpului şi a 
sufletului este distrusă, concep că unul poate pieri 
şi celălalt poate rămâneâ. Dece distrugerea unuia ar 
aduce după sine distrugerea celuilalt? Din potrivă, 
fiind aşâ de deosebite prin natura lor, au fost în 
stare silită, cât timp au fost unite. Câhd această 
unire încetează, fiecare intră în starea sa naturală; 
substanţa activă şi vie câştigă toată forţa pe care 
o întrebuinţa pentru a pune în mişcare substanţa 
pasivă şi moartă. Vai! viţiile mele îmi spun că omul 
trăeşte numai pe jumătate cât e viu şi că viaţa sufle 
tului începe după moartea corpului.

275. Dar ce fel este această viaţă ? Oare sufletul est' 
nemuritor prin natura lui ? Nu ştiu. Inteligenţa mea' 
mărginită nu poate concepe nimic nemărginit; de aceea 
îmi scapă tot ce se numeşte infinit. Cum aş putea să 
neg sau să afirm ? Ce raţionament • aş puteâ face 
despre un lucru pe care nu-1 pot concepe? Cred 
că sufletul trăeşte destul în urma corpului, pentru 
menţinerea ordinei; nu ştiu dacă trăeşte destul pentru 
a exista totdeauna^ Totuş înţeleg cum se uzează corpul 
şi se distruge prin împărţirea părţilor lui; dar nu în
ţeleg o asemenea distrugere a fiinţei cugetătoare şi, 
fiindcă nu-mi pot închipui cum moare, bănuesc că 
nu moare. Dece mi-ar fi teamă de această bănueală, 
când ea mă consolează şi când nici raţiunea nu o 
găseşte absurdă?

276. îmi simt sufletul, îl cunosc prin cugetare 
şi prin sentiment. Ştiu că el există, dar nu-i cu
nosc esenţa; deci nu pot raţionâ asupra unor idei 
pe cari nu le am. Ştiu bine un lucru, că identi
tatea eului meu se prelungeşte numai prin me
morie şi că, pentru a fi în adevăr acelaş, trebue 
să-mi amintesc că am fost. Pe de altă parte, după
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moartea mea, n’aş puteâ sâ-mi amintesc ce am fost, 
fără să-mi amintesc ce am simţit, prin urmare ce 
am făcut; şi nu mă îndoesc că această amintire 
va pncinuî într’o zi fericirea celor buni şi chinul 
celor răi. Aici jos o inie de patimi arzătoare întunecă 
sentimentul intern şi împiedică mustrarea de cuget. 
Umilinţele, suferinţele, pe cari le atrage după sine 

"practica virtuţii, nu lasă pe dm să guste tot far
mecul ei. Când însă, liberaţi de iluziunile pe cari 
ni le dau corpul şi simţurile noastre, ne vom bu
cură contemplând Fiinţa cea mai înaltă şi adevă
rurile cele veşnice cari izvorăsc dintr’însa, când fru
museţea ordinei va atrage toate puterile sufletului 
nostru, când vom fi ocupaţi numai şă punem faţă 
în faţă ceeace am făcut cu ceeace ar fi trebuit să 
facem, atunci glasul conştiinţei îşi va dobândî toată 
puterea şi toată stăpânirea sa; atunci voluptatea 
curată care se jnaşte din mulţumirea de sineşi şi 
grozava părere de rău pentru că ne-am înjosit, vor 
deosebi, prin sentimente nepieritoare, soarta pe care 
fiecare şi-o, va fi pregătit. Nu mă întreba, dragul 
meu, dacă vor mai fi acolo şi alte izvoare de fe
ricire şi de chin; nu ştiu. E destul aceasta, pe care 
mi-o închipuesc, pentru ca să mă consolez de viaţa 
aceasta şi să nădăjduesc într’alta mai bună. Nu zic 
nicidecum că cei buni vor fi răsplăiiţi, căci nu 
poate exista altă răsplată pentru o fiinţă excelentă 
decât să trăească conform naturii sale; zic însă că 
vor fi fericiţi, căci Creatorul lor, Creatorul Drep
tăţii, făcându-i simţitori, nu- le-a dat simţirea ca 
să sufere 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 viaţă, vor fi 
desdăunaţi în alta. Această convingere e întemeiată 
nu atâta pe meritul omului, cât pe noţiunea bu-
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nătăţii care mi se pare inseparabilă de esenţa divină. 
Eu aci numai presupun că legile ordinei sunt obser
vate şi că D-zeu este constant faţă de sine însnş

,277. Să nu mă întrebi niciodată dacă vor fi 
veşnice chinurile celor răi sau dacă bunătatea Crea
torului poate să-i osândească a se chinui totdeauna : 
nu ştiu nici aceasta şi nu am curiozitatea zadar
nică de a lămuri nişte întrebări inutile. Ce-mi pasă 
de soarta păstrată celor răi ? Soarta lor mă inte
resează prea puţin. Totuş îmi vine greu să cred 
că sunt osândiţi, la o pedeapsă fără sfârşit. Dacă 
Justiţia supremă se răsbună, atunci se răsbună 
chiar în viaţa aceasta: voi şi greşelile voastre, o 
naţiunilor! sunteţi trimişii acestei Justiţii. Ea în
trebuinţează relele pe cari vi le faceţi pentruca să. 
pedepsească crimefe ce au meritat aceste pedepse. In 
nesătulele voastre suflete, roase de invidie, de ava
riţie şi de ambiţiune, în mijlocul înşelătoarei voastre 
prosperităţi, pasiunile răsbunătoare pedepsesc crimele 
voastre. Ce mai e nevoie să caut Iadul în altă 
viaţă? el e, chiar de acum, în sufletul celor răi.

278. Acolo unde se sfârşesc trebuinţele noastre 
trecătoare, trebue să înceteze şi patimile şi crimele 
noastre. Cum ar puteâ nişte spirite curate să fie 
susceptibile de perversitate ? Neavând nevoie tle 
•nimic, de ce ar fi rele ? Lipsite de simţurile noa
stre grosolane, dacă toată fericirea lor ar sta în 
contemplarea fiinţelor, spiritele acestea n’ar putea 
să voească decât binele; iar cine încetează de a fi 
rău, poate să fie nenorocit pentru veşnicie? Fără 
să mă hotărăsc definitiv în piivinţa aceasta, sunt 
înclinat a crede aşâ. Fiinţă prea înaltă, iertătoai'e

1 Psalmul 115. Nu pentru noi, nu pentru noi. ci pentru Numele 
tău, fă-ne D-ne să trăim din nou. (Nota autorului).
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şi bună, ori caii ţi-ar fi hotărârile, le ador: daca 
pedepseşti pentru vecie pe cei răi, dau la o parte 
slaba mea raţiune din faţa Dreptăţii tale; dar, dacă 
mustrările de cuget ale acestor nenorociţi au să se 
stingă cu vreriiea, dacă aceeaş linişte ne aşteaptă 
într’o zi pe toţi deopotrivă, atunci te laud. Cel rău 
nu e fratele meu? De câţeori n’am fost ispitit să 
fiu şi eu ca dânsul ? Dacă, scăpat de suferinţă, 
pierde şi răutatea legată de dânsa, dacă ajunge 
fericit ca şi mine, nu-1 pizmuesc: fericirea lui mă
reşte pe a mea.

279. In felul acesta, contemplând pe D-zeu în 
operele sale şi'studiindu-L-prin. acele atribuite ale 
lui pe cari aveam interes să le cunosc1, am ajuns 
să-mi măresc treptat ideia,' întâiu imperfectă şi 
mărginită, pe care mi-o făceam despre această 
Fiinţă imensă. Dacă însă această ideie a devenit 
mai nobilă şi mai* mare, ea a devenit şi' mai puţin 
potriidtă cu raţiunea omenească. Pe cât mă apropia 
eu mintea de lumina cea veşnică, pe atât mă or
beşte strălucirea ei, mă turbură şi mă sileşte să 
părăsesc toate noţiunile pământeşti cari mă ajutau 
să mi-o închipui. Dumnezeu n’are trup şi nu.simte; 
inteligenţa supremă care domneşte peste lume nu 
este lumea însăşi: în zadar îmi înalţ şi-mi obosesc 
mintea ca să-mi închipuesc esenţa ei ce nu se 
poate închipui. Când gândesc că eâ dă viaţă şi 
activitate substanţei vii şi active care conduce cor
puri!^ însufleţite, când aud că sufletul meu este- 
spiritual şi D-zeu este spirit, mă îndignez înpotriva 
înjosirii esenţei divine. Ca şi cum D-zeu şi sufle
tul meu ar fi amândoi de acelaş fel! Ca şi cum 
nar fi D-zeu singura fiinţă absolută, singura cu.

1 Vezi § 218.
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adevărat activă, simţitoare, gânditoare şi cu voinţă 
proprie şi dela care avem noi aceştia şi gândirea, 
şi simţirea, şi activitatea, şi voinţa, şi libei’tatea, şi 
chiar existenţa! Suntem liberi numai fiindcă El 
vrea să fim liberi; substanţa sa inexplicabilă este 
faţă- de sufletele noastre ceeace sunt sufletele noa
stre faţă de corputile noastre. Nu ştiu dacă El -a 
creat materia, corpurile, spiritele, lumea. Tdeia crea- 
ţiunii mă sdrobeşte şi trece peste puterile mele. O 
cred într’atât întru cât o pot pricepe; dar ştiu că 
a format universul şi tot ce există, că a făcut şi 
a rânduit totul. Fără îndoeală că D-zeu este etern; 
■dar poate spiritul meu să cuprinză ideia eternităţii? 
De ce să mă mulţumesc cu vorbe, fără idei? Pricep 
un. lucru: că El exista înaintea lucrurilor, că va 
exista atâta vreme cât vor exista şi ele şi că, dacă 
ar trebui ca totul să se termine într’o zi. El ar 
rămâneâ şi după aceasta. Este în adevăr obscur şi 
nepriceput ca o fiinţă, pe care n’o pot concepe, să 
producă existenţa altor fiinţe ; dar ca fiinţa şi ne*- 
fiinţa să se schimbe prin ele însele una într’alta, 
aceasta este o contradioţiune vădită, o absurditate 
desluşită..

280. Dumnezeu este inteligent; dar cum e in
teligenţa lui? Omul e inteligent când raţionează; 
dar inteligenţa supremă n’are trebuinţă de a ra
ţiona: pentru ea nu există nici premise, nici con- 
secuenţe, nu există nici rhăcar propoziţiuni. Ea este 
curat intuitivă: vede deopotrivă tot si toi
ce non.te. Ră fie; pentru ea toate adevărurile sunt
o singură idei?, precum toate locurile sunt nn 
singur punct şi toate timpurile un singur moment. 
Puterea omenească lucrează prin mijloace; puterea 
divină, prin ea însăşi. Dumnezeu poate, fiindcă
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voeşte! voinţa sa" îi dă puterea. Dumnezeu este- 
bun: nimic nu este mai vădit decât aceasta; dar 
bunătatea omului este iubirea semenilor săi, iar 
bunătatea lui Dumnezeu este iubirea ordinei, căci 
plin ordine menţine ceeace există şi leagă fiecare 
parte de întreg. Dumnezeu este drept: sunt con
vins, şi aceasta vine din bunătatea Lui. Nedrep
tatea oamenilor este opera lor şi nu a Lui: de
zordinea morală, care, pentru filozofi, e un _ argu
ment în potriva Providenţei, pentru mine, este o 
demonstra ţiu ne pentru Ea. Insă dreptatea omului 
este să dea fiecăruia ce-i aparţine; iar dreptatea 
lui Dumnezeu este să ceară socoteală fiecăruia de 
ce i-a dat.

281. Ducă descoper succesiv aceste atribute, de
spre care n’am nici o ideie absolută, aceasta o fac 
printr’o strânsă serie de raţionamente, pe cari mi 
le dă mintea me*; dar le afirm fără să le înţeleg 
şi, în fond, însemnează că nu afirm nimic. Zadarnic 
îmi zic că Dumnezeu este aşa, că o simt, că mi-o 
pot dovedi, căci, în realitate, nu înţeleg mai bine 
cum poate să fie Dumnezeu aşa.

282. In sfârşit, cu cât meVg mai departe în 
contemplarea esenţei sale infinite, cu atât o înţeleg 
mai puţin; dar ea există şi aceasta mi-ajunge: cu 
cât o înţeleg mai puţin, cu atât o ador mai mult. 
Mă închin înainte-i şi-i zic: «Fiinţă a fiinţeloiv 
exist pentrucă tu exi.şti; meditând asupră-ţi necon
tenit, mă înalţ spre izvorul existenţei mele. Cea 
mai vrednică întrebuinţare a raţiunii mele este să 
dispară înaintea Ta: fericirea spiritului meu, far- 
niecul slăbiciunii mele este să mă simt un nimic 
în faţa mărimii Tale».
' 283. Din impresiunea ce-mi produc obiectele sen-
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sibile şi clin sentimentul interior care mă face să 
judec asupra cauzelor după luminile mele fireşti, 
am dedus adevărurile principale pe cari ţineam să 
le cunosc; acum rămâne să* mă întreb ce maxime 
trebue să scot pentru purtarea mea, ce regule să-mi 
fixez pentru a-mi împlini chemarea mea pe pământ 
depe intenţiunea Acelui care m’a aşezat aci. Ur-. 
mându-mi necontenit metoda ^ nu scot aceste re
giile din principiile unei filozofii înalte, ci le găsesc 
în fundul sufletului meu,- scrise de natură cu litere 
ce nu se pot şterge. E destul să examinez ce am 
de gând să fac: tot ce simt că e bine, e bine; tot 
ce simt că e rău, e rău; conştiinţa este cel mai 
bun dintre cazuişti2: numai când stai la tocmeală 
cu ea, alergi la subtilităţile raţionamentului. Cea 
dintâiu grijă a omului este despre sine însuş; cu 
toate acestea, de câte ori nu ne spune glasul lă
untric că,-făcând binele nostru în paguba altuia, 
facem rău! Credem că urmăm îndemnul naturii şi 
în realitate ne împotrivim ei: ascultând ce spune 
simţurilor noastre,' dispreţuim ce spune inimilor. 
Fiinţa activă ascultă, fiinţa pasivă porunceşte. Con
ştiinţa este glasul sufletului; pasiunile sunt glasul 
trupului. E oare de mirare că adesea aceste două 
glasuri se contrazic? Şi atunci pe care să-l asculţi? 

. Raţiunea se înşeală foarte adesea; am dobândit de 
ajuns dreptul de a o refuza, dar conştiinţa nu ne 
înşeală niciodată. Aceasta este adevărata călăuză a 
omului; este pentru suflet ce este instinctul pentru 
corp; cine o urmează, urmează natura şi nu se

■ Vezi § 218.
s Cazuist: teolog, care se ocupă cu cercetarea cazurilor de con

ştiinţă.
3 Nota autorului, ed. Amsterdam. Filozofia modernă, care adj 

mite numai ce explică, nu s’a păzit de a admite această obscura
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teme că se va rătăcî. Acest lucru este important,, 
urmă binefăcătorul meu, văzând că era să-l întrerup; 
lasă-mă să mă opresc ceva mai mult pentru a-1 desluşi.

284. Moralitatea faptelor noastre stă în chipul 
cum le judecăm 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 o practicăm. Dacă bunătatea morală 
este conformă eu natura noastră, atunci omul nu 
poate fi sănătos la minte şi la trup decât dacă este 
bun. Dacă e dinpotrivă şi dacă omul este din na
tură rău, el nu poate să înceteze de a fi aşa fără 
a se vătămâ, şi bunătatea este, într’însul, un viţiu

facultate numită inutinet, care pare a cârmui animalele spre un 
ţel oarec.are, fără nici o cunoştinţă de mai înainte primită. Instinctul, 
npă unii din coi mai inţelepţi filozofi, este nuniai deprinderea lip

sită de reflexiune, dar doliândită prin reflexiuiie. Din modul cum 
explică această lucrare, ar urmă că copiii reflectează mai mult decât 
oamenii: un foarte ciudat paradox- care merită a fi cercetat. Fără 
a intră în discuţie. întreb atunci ce nume trebue să dau furiei cu 
cate câinele meu duce răsboiu în contra cârtiţelor, pe cari nu le 
mănâncă, răbdării cu care le pândeşte câte odată ceasuri întregi şi 
iscusinţei cu care le prinde, le scoate afară din ţărână în, clipa în 
care ele scot capul în sus .şi apoi le omoară .şi le lasă acolo — fără 
ca vre-odată cineva să-l fi dresat pentru aceasta şi fără să-l înveţe 
că în mormanele acelea suiit cârtiţe? Mai întreb — şi acest lucru & 
mai important —dece, când am ameninţat prima dată pe acest câine, 
s’a culcat ]3c spate, cu picioarele îndoite, într’o atitudine rugătoare 
şi cât mai potrivită pentru a mă înduioşa? de ce, dacă eu nu m’aş 
fi înduplecat şi l-aş ti lovit, n’ar mai fi păştrat această poziţie? Nu 
cumva câinele meu, d’abiă născut de puţină vreme, căpătase idei 
morale? ştiă oare ce este iertare şi generozitate? Ce ouno.ştinţe do
bândise el, pentru ea să caute a mă înduioşa, lăsându-se astfel cu 
totul la discreţiunea mea? Toţi câinii din lume fac cam acelaş lucru 
în aceleaşi împrejurări; spun deci un lucru pe care oricine îl poate 
verifică. Rog pe filozofii cari resping cu dispreţ instinctul să ex
plice faptele ai'ătate de mine numai prin jocul scusaţiunilor şi al 
ciuioştinţelor ce dobândim prin ajutorul lor; dar să le explice într’un 
chip care să mulţumească pe orice ora cu judecată dreaptă şi atunci 
nu voiu mai avea nimic, de zis şi nu voiu mai vorbi de instinct. 
Salbviirk zice că aci face aluzie la Buffon (Opere II § 22 obs. 2j' 
citează pc Condillac, Traitd des aiiimaux (Oeuvres, III, 475) şi pc 
Dilly (A. D.) L’ăme des betes 1680.
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■contra naturii. Făcut pentru a vătăma pe semenii 
săi, ca lupul pentru a-şi sfâşia prada, un om uman 
ar fi un animal tot aşâ de stricat ca şi un lup 
milos, iar virtutea singură ne-ar produce remuşcări.

285. O, tinere al meu prieten! să ne coborâm 
in noi înşine şi să cercetăm, fără interes personal, 
încotro ne îndreaptă pornirile noastre. Ce spectacol, 
ne place mai mult; suferinţele sau fericirea.alţuia? 
Dintre un act de binefacere şi unul de răutate, pe 
care-1 facem mai bucuros şi care ne lasă o impresie 
mai plăcută, după ce l-am săvârşit ? Când mergeţi 
la teatrele voastre, de care persoane ale piesei vă 
interesaţi mai mult? Vă plac crimele? vărsaţi la
crimi când cei ce le-au săvârşit îşi primesc pe
deapsa? Zic unii'că tot ce este strein de interesul 
nostru ne este indiferent; dar vedem, dinpotrivă, că 
blândeţea prieteniei şi a iubirii de oameni ne mân
gâie în necazuri, ba chiar când avem bucurii 
ne-am simţi prea siguri, prea nenorociţi dacă n’ara 
avea cu cine să le împărţira. Dacă în sufletul omului 
n’ar fi niniic moral, de unde să-i vie pornirile de 
admiraţie pentru faptele eroice şi iubirea pentru 
'Sufletele mari? Ce legătură are acest entuziasm pentru 
virtute cu interesul privat? De ce aş vrea mai bine 
să fiu Caton care-şi sfâşie pântecele, decât Cezar 
care triumfă ? 1 Dacă ne scoateţi din suflet iubirea 
pentru frumos, ne luaţi tot farmecul vieţii. Acela 
în al căi'ui suflet îngust patimele josnice au nă
buşit aceste dulci simţiri, acela_ care, strângându-se 
în sine, ajunge de se iubeşte numai pe sine însuş, 
a cărui inimă îngheţată nu’mai palpită şi nu se

1 E vorba de Caton din Uliea (95'—46 înainte de Hr.) care a 
luptat contra lui Cezar şi s'a sinucis după bătălia dela Thapsus, în 
«are a fost învins.
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mai simte transportat de bucurie, ai cărui ochi nu 
se umezesc niciodată de o dulce înduioşare, acela 
nu se mai bucură de nimic, nenorocitul nu mai 
simte, nu mai trăeşte, e şi mort.

286. Oricai'e ar fi însă numărul celor răi pe 
pământ, sunt puţine suflete cadaverice cari să fie 
cu desăvârşire nesimţitoare la tot .ce este drept şi 
bun, în afară de interesul lor. Iţi place nei^B^iţea 
numai întrucât profiţi de ea; în orice alt'ttTÎmpre- 
jurare ţii partea nevinovatului. Văzând pe drum 
un act de violenţă 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 puternică 1 şi 
legile ne iau dreptul de a sprijini nevinovăţia. Din- 
potrivă, ce admiraţie şi ce iubire ne inspiră orice 
act de îndurare sau de generozitate pe câre-1 putem 
cunoaşte! Oricine îşi zice: Aş fi vrut să fac şi eu 
aşâ. Desigur ne pasă foarte puţin dacă un om a 
fost rău sau drept acum două mii de ani; cu toate 
acestea urmărim cu acelaş interes istoria antică ca 
şi cum lucrurile s’ar petrece în zilele noastre. Ce 
am eu cu crimele lui Catilina ? Mi-e frică să nu 
fiu victima lui? De ce-mi produce aceeaş oroare^, 
ca şi cum ar fi contemporan cu mine? Urâm pe 
cei răi nu numai pentrucă .ne fac rău, ci - pentrucă 

i'ăr Voim nu numai să fim noi fericiţi, dar 
voim şi fericirea, altora; iar când această fericire 
nu atinge pe a noastră, o măreşte. In sfârşit, chiar 
fără să vrei, ţi-e milă de nenorociţi ; când eşti mar
torul suferinţelor lor, suferi şi tu. Nici cei mai per
verşi nu pierd cu totul această înclinare, care-i pune

1 Poate vrea sa înţeleagă: teama de a auferî noi în locul celiiL 
lovit.
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“Câteodată în contradicţie cu ei înşişi. Hoţul care 
despoaie pe trecători aa’uncă o haină săracului des- 
brăcat şi cel mai câinos ucigaş sprijineşte pe un 
em ce cade leşinat.

287. Vorbim despre mustrarea cugetului care 
pedepseşte în ascuns crimele ascunse şi care adesea 
le dă chiar pe faţă. Vai! E cineva care să nu fi 
auzit niciodată acest glas supărător? Vorbim aşâ 
din experienţă; şi am voi să înnăbuşim acest sen
timent tii'anic care adesea ne chinue'şte. Să ascultăm 
natura şi vom vedea că ea domneşte cu mare blân
deţe şi că, dacă o ascultăm, ne procură 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 caută necontenit un obiect 
care să-l înveselească; dacă n’ar avea satii’a amară, 
batjocora insultătoare, ar fi totdeauna trist, căci 
singura sa plăcere este să ia în râs pe alţii. Din 
potrivă, cel drept are mulţumirea în sine; râsul 
său nu cuprinde batjocoră, ci bucurie; iar izvorul 
acestei bucurie este lăuntric: e vesel şi singur şi 
în mijlocul unei adunări, nu cei dinprejur îi pro
duc bucuria, ci el le-o comunică.

288. Aruncaţi-vă privirea asupi-a tuturor popoa
relor din lume şi cercetaţi istoria lor: veţi vedea 
o sumă de culte neumane şi bizare, o neînchipuit 
de mare varietate de moravuri şi de caracteie; dar 
în mijlocul acestora veţi afla pretutindeni aceleaşi 
idei de dreptate şi de cinste, pretutindeni aceleaşi 
principii de morală, pretutindeni aceleaşi 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
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fericire supremă numai crime făptuite şi pasiuni 
satisfăcute: dar în zadar se coborâ din locaŞu-i 
veşnic viţiul înarmat cu o autoritate sfinţită, căci 
instinctul moral îl goniâ din sufletul oamenilor. 
Celebrând desfrânările lui Jupitei-1 ei admirau cu
răţia trupească a lui Xenocrat2; Lucreţia cea castă 
adoră pe Venera cea neruşinată3; Romanul cel 
viteaz aduceâ sacrificii pentru Frică4, chema în 
ajutor pe Zeul care şi-a mutilat pe tatăl săuJ 
şi primia moartea din mâna tatălui său fără a 
crâcni.6 Divinităţile cele mai vrednice de dispreţ au 
fost slujite de. oamenii cei mai mari. Glasul cel 
sfânt al Naturii, mai puternic decât al zeilor, im
punea respect pe pământ şi goniâ, oarecum, în cer 
crima şi pe criminali,

289. In fundul sufletelor există un principiu 
înăscut de dreptate şi de virtute, pe temeiul căruia 
în potriva propj.’iilor noastre maxime judecăm ac
ţiunile noastre şi ale celorlalţi ca bune sau rele. 
Acestui principiu îi zic conştiinţă.

290. La auzul acestui cuvânt aud ridicându-se 
din toate părţile strigătele pretinşilor înţelepţi: «Gre-

1 Sunt multe legende îu mitologia greacă şi latină, cari arată pe 
Jupiter luând diferite înfăţişări şi coborându-se pe pământ ca să 
înşele pe femei muritoare.

2 Lucreţia, care a provocat priij moartea ei desfiinţarea regalităţei 
vezi § 120 cartea V.

8 Salwiirk zice despre Xenocrat, «Tovarăşul cel rece şi impasibil 
al lui Platou (Diog. Laert, VI, 2 7, 6), pe care nici o Phrynee 
şi Lais nu-1 putuseră aprinde. Pentru aceasta Athenienii îi permi- 
aeră, contră? oricărei tradiţiuni, să depună mărturie fărăjurământ 
înaintea judecăţii.

4 Zeul spaimei (ca să nu le dicteze în luptă). Liv. I, 27, 7.
Sallwiirk explică astfel: Gaea, fiind înfuriată că Uranus a- 

runcat în tartar pe copiii născuţi cu ea, detc fiului celui mai tânăr 
lui^ Cronos o seceră, cu care necinsti pe tatăl său.

La Romani tatăl avea dreptul de viaţă şi de moarte asupra eo- 
piUor.
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şeală clin copilărie, pi’ejudecată a educaţiei! zic ei 
într’un glas. In spiritul omului nu e nimic care 
nu s’a introdus prin experienţă şi nu putem judecă 
despre nici Un lucru decât prin ajutorul ideilor de 
mai nainte primite». Ei fac mai mult: îndrăsnesc 
să înlăture această înţelegere vădită şi universală 
a tuturor neamurilor, iar contra uniformităţii izbi
toare a judecăţii oamenilor ei. 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 desfiinţeze pornirile fireşti şi 
par’că dacă există monştri nu mai există specia1. 
Ce foloseşte scepticul Montaigne 2 că se chinueşte 
să desgroape într’un colţ al lumii un obiceiu în- 
potriva ideii de dreptate. La ce-i serveşte că dă că
lătorilor celor mai supuşi bănuelii o autoritate pe 
care o refuză scriitorilor celor mai vestiţi? Oare 
nişte deprinderi ciudate de cari nu . suntem prea 
siguri, întemeiate pe nişte pricini locale, necunoscute 
nouă, vor distruge inducţiunea generală scoasă din 
învoirea. tuturor popoarelor, protivnice în toate cele
lalte şi învoite între ele numai asupra, acestui punct ? 
O Montaigne! tu care te. lauzi (iu 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-ţi ţii cu
vântul, să fii iertător, binefăcător, generos, unde

1 Adică omul aşă cum trebue să fie nu este distrus ţiriii fainul 
că se găsesc şi oameni cu adevărat monştri prin faptele lor.

2 Editorul G. Petitain citează în notă cap. 22 cartea I a lui Mon
taigne şi reproduce cuvintele următoare : «Legile conştiinţei, despre 
cari noi zicem că se nasc din natură, se nasc din obiceiuri: fiecare 
are veneraţie pentru opiniunile şi obiceiurile aprobate şi primite în 
jurul său; nu se poate desbără de ele fără părere do rău şi nu le 
poate aplică fără să le laude».
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omul de omenie să fie dispreţuit şi. şarlatanul să 
fie onorat.

291. Se zice că fiecare contribue la binele pu
blic pentrtf interesul său personal. Cum, atunci, cel 
drept contribue şi el, cu paguba sa ? Cuui se duce 
cinevâ la moarte pentru interesul său? Fără în- 
doeală fiecare lucrează pentru binele său; dar, dacă 
nu pui la socoteală niciodată binele moral, nu vei 
puteâ explică prin interesul personal decât faptele 
celor răi. Şi cred că nu vor cercă să meargă mai 
departe. Ar fi o filozofie prea, vrednică de dispreţ 
aceea care n’ar puteâ să explice faptele virtuoase 
decât găsindu-le intenţiuni josnice şi motive fără 
virtute, care te-ar sili să înjoseşti pe Socrat şi să 
calomniezi pe Regulus. -Dacă asemenea doctrină ar 
puteâ să se nască printre noi, glasul naturii şi al 
raţiunii s’ar ridică împotriva ei necontenit şi, astfel, 
nici un partizan al ei n’ar aveă scuza că e de bună 
credinţă. .., ^

292. N’am de gând să'intru aci în discuţii me
tafizice cari trec peste puterea mea şi a ta şi cari, 
în fond, nu te duc la nici un sfârşit. Ţi-am spus 
de mai înainte că nu vreau să filozofez cu tine, 
ci să te ajut a-ţi întrebă inima. Dacă toţi filozofii 
din lume ţi-ar dovedi că mă înşel, dacă însă tu 
umţi că am dreptate, sunt mulţumit.

293. Pentru aceasta însă nu trebue să deosebim 
ideile primite, de sentimentele noastre fireşti; căci, 
în mod necesar, simţim înainte de a cunoaşte. Nu 
ne învaţă nimeni să voim binele nostru şi să în
lăturăm răul,-ci avem această voinţă dela natură; 
tot asemenea iubirea binelui'şi ura răului sunt tot 
aşâ de fireşti ca şi iubirea de noi înşi-ne. Actele 
conştiinţei nu sunt judecăţi, ci sentimente: deşi
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toate ideile ne vin din afară, sentimentele cari Ie 
apreciază sunt în lăuntrul nostru şi numai prin 
acestea cunoaştem potrivir-ea sau nepotrivirea care 
există între noi, şi luci’urile pe cari tfebue să le 
căutăm sau să le înlăturăm.

294. A există pentru noi însemnează a simţi;: 
sensibilitatea noastră este, de sigur, mai înainte de. 
inteligenţă, căci am avut sentimente înaintea ideilor. 
Oricare ar fi cauza existenţei noastre, ea ne-a pre
gătit pentru a ne conservă dându-ne sentimente po
trivite cu natura noastră şi n’ar pnteă zice nimeni 
că nici măcar acestea, nu sunt înnăscute. In ce pri
veşte individul, ele sunt: iubirea de sine, frica de 
durere, groaza de moarte, dorinţa de a trăi bine. 
Pe de altă parte, e neîndoelnic că omul, prin natura 
sa este sociabil sau cel puţin destinat a deveni so
ciabil ; pentru aceasta, este necesar să aibă înnăs
cute alte sentimente relative la .S]Decie. Dacă ţii în 
socoteală num'ai trebuinţa fizică, de sigur ea, risi
peşte pe oameni, nu-i apropie. Numai din sistemul' 
moral format prin acest dublu raport între sine şi 
semenii săi se naşte impulsiunea conştiinţei. A cu
noaşte binele nu este a-1 iuf)î. In om nu e.ste în
născută această cunoştinţă; îndată însă ce raţiunea 
i-1 arată, conştiinţa îl îndeamnă să-l iubească ; în
născut este sentimentul.

295. Cred deci, dragul meu, ,că nu e peste pu
tinţă a explică principiul înnăscut al conştiinţei prin 
urmări ale naturii noastre, independent chiar de 
raţiune. Şi chiar dacă ar fi peste putinţă, n’ar fi 
necesar, căci acei carî neagă acest principiu admis 
şi recunoscut de tot neamul omenesc nu dovedesc 
neexistenţa lui, ci numai afirmă', de aceea şi noi, 
cănd afirmăm că există, avem tot atâta temeiu ca
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şi dânşii, dar avem pe deasupra mărturisirea lăun
trică şi glasul conştiinţei care mărturiseşte pentru 
ea însăşi. Dacă primele luciri ale judecăţii ne iau 
ochii şi amestecă între ele obiectele când le privim, 
să aşteptăm ca ochii noştri slabi să se deschidă din 
nou, să se împuternicească. îndată vom vedea iarăş 
aceleaşi obiecte în lumina raţiunii, cum ni le arată 
mai întâiu natura. Să fim mai simpli şi măi 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. Conştiinţă, conştiinţă! instinct dumnezeesc, 
glas nemuritor şi 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 perfecţiunea naturii 
sale şi moralitatea faptelor sale; fără ţine, simt că 
nu e nimic în "mine care să mă înalţe deasupra 
animalelor, afară de tristul privilegiu de a mă ră
tăci din eroare în eroare printr’o inteligenţă fără 
regulă şi printr’o raţiune fără principiu

297. Slavă Domnului, am scăpat acum de toată 
această clădire filozofică: putem fi oameni fără a 
fi savanţi; ne mai având a ne istovi viaţa cu studiul 
moralei, avem, cu cheltueală mai puţină, o călăuză 
mai sigură în acest dedal nemărginit al opiniunilor 
omeneşti. Isu e însă destul că există această călăuză ,* 
mai trebue s’o recunoşti şi s’o urmezi. Dacă ea vor
beşte tuturor inimilor, de ce sunt aşa de puţine 
cari o aud ? Pentrucă ne vorbeşte în limba naturii 
pe care totul din jurul nostru ne-a făcut s’o uităm.

1 Sallwiirk observă: Asemenea pasagii dovedesc că Bousseau 
ocupă într’adevăr un loc aparte, un loc unic printre filozofii con
timporani.

IS
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Conştiinţa este timidă; îi place retragerea şi pacea; 
lumea şi sgomotlil o sperie; prejudecăţile—-din cari 
zic unii că se naşte — sunt tocmai duşmanii ei cei 
mai neîmpăcaţi; faţa de ele, ea fuge sau face; 
glasul lor' sgomotos înneacă pe al ei şi-l face să 
nu fie auzit; fanatismul îndrăzneşte să o, i mi teze 
şi să poruncească crime în numele ei. Văzându-se 
mereu dată la O parte, devine silnică, nu ne mai 
vorbeşte, nu ne mai răspunde; iar după ce ai dis
preţuit-o multă' vreme, e tot atât de greu s’o mai 
chemi cât a fost de greu s’o goneşti.

298. De 'multe ori răceala ce simţiam în mine 
mă obosiâ în cercetările ce făceam. De multe ori 
tristeţa şi plictiseala vărsau otrava lor în primele 
mele meditaţii şi le făceau nesuferite. Sufletul meu 
sterp urmăriâ adevărul cu slăbiciune şi fără căl
dură. Ziceam; De ce să mă chinuesc căutând ceea 
ce nu e? Binele moral este o himeră; afară de 
plăcerea simţurilor, nu mai e nimic bun. Dacă ai 
apucat să pierzi gustul plăcerilor sufleteşti, e neîn
chipuit. de greu să-l dolpândeşti din nou. Fireşte, e 
şi mai greu să-l dobândeşti dacă nu l-ai avut nici
odată. Dacă ar există pe pământ un om aşa de 
ticălos încât să nu fi făcut nici un fapt care să-i dea 
mulţumire de sine şi care totuş să fie satisfăcut 
că a trăit, acela ar fi'ihcapabil să se cunoască vreo
dată şi, neputând simţi bunătatea potrivită naturii 
omeneşti, ar rămâneâ rău de nevoie şi ar rămânea 
nenorocit pe vecie. Credeţi însă să fia pe tot pă
mântul un singur om aşâ 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 putinţă să-i rezişti totdeauna şi amin
tirea plăcerii pe care ţi-a produs-o odată, es'te aşâ



6&5

(le putefnică încât îţi revine necontenit. Diq neno
rocire, la început e greu să-ţi satisfaci această plă
cere. Găseşti o sută de motive ca să nu te supui 
acestei porniri a inimii: o prudenţă rău înţeleasă 
o închide în hotarele eului omenesc: îţi trebue 
nenumărate sforţări curagioase ca să ieşi din aceste 
hotare. Plăcerea de a face binele este o răsplată 
pentrucă l-ai făcut şi această răsplată se dobândeşte 
numai de cel care a meritat-o. Nimic nu e mai 
vrednic de iubire decât virtutea; dar se cere să o 
fi iubit pentrucă s’o găseşti vrednică de a o iubi. 
Când vrei s’o îmbrăţişezi, ea face ca Proteu din 
fabulă: 1 îmbracă o mie de forme înfiorătoare şi se 
arată sub cea adevărată a ei numai acelora cari nu 
şi-au pierdut curagiul.

299. Târît, necontenit, de sentimentele mele fireşti, 
cari îmi vorbiau pentru interesul obştesc, şi de 
raţiunea mea, cSi’e reduceâ totul la mine însumi, 
aş fi fost asvârlit, toată viaţa mea, când într’o parte 
când în alta, făcând răul şi iubind binele şi fiind 
totdeauna în, contradicţie cu mine însumi, dacă 
nişte lumini noi nu mi-ar fi luminat sufletul, dacă 
adevărul, care mi-a fixat părerile, nu ar fi dat un 
temeiu purtării mele şi nu m’ar fi împăcat eu mine 
însumi. Degeaba vor unii să întemeieze virtutea 
numai- pe raţiune; căci ce temelie solidă i se poate 
da? Ei zic că virtutea este iubirea de ordine. Dar 
oare această iubire poate -=>"şi trebue — să fie mai 
presus decât iubirea pentru binele meu personal? 
Să-mi,dea un argument, clar şi îndestulător ca s’o 
prefer3. In fond, pretinsul lor principiu este un

1 Proton, divinitate din mitologia greacă, fiu al lui Neptun; avea 
darul de a luă orice formă şi înfăţişare, după voie.

2 Vezi § ÎO—12.
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simplu joc de cuvinte; căci pot foarte bine să zic 
şi eu că viţiul este iubirea de ordine, în sens Con
trariu. Pretutindeni unde există sentiment şi inte
ligenţă, există şi oarecare ordine morală. Deosebirea 
■este că cel bun respectă ordinea punându-se pe el 
în raport cu întregul, iar cel rău respectă asemenea 
ordinea, însă raportând întregul la sine. Acest din 
urmă se socoteşte a fi centrul tuturor lucrurilor; 
celălalt îşi măsoară raza şi stă la circumferenţă. 
Atunci se găseşte ordonat în raport cu un centru 
comun, care e D-zeu, şi în raport cu; toate cercu
rile concentrice cari sunt creaturile Lui. Dacă nu 
există Divinitate, numai cel rău poate raţiona, cel 
bun este pur şi simplu nebun.

300. Iţi urez, fătul meu, sa simţi într’o zi după 
ce ai înţeles vanitatea opiniilor omeneşti şi după 
ce ai gustat amărăciunea patimilor, să simţi cum 
ţi se ia de pe suflet o ruare gieutate aflând, în 
sfârşit, foarte aproape de tine drumul înţelepciunii, 
răsplata străduinţelor din această viaţă şi izvorul 
fericirii, pe care nu mai nădăjduiai să-l găseşti. 
Toată datoriile impuse de legea naturii, pe cari 
nedreptăţile oamenilor aproape mi le ştersese din 
inimă, se ivesc iarăş în numele Dreptăţii eterne, 
care mi le impune şi vede că le îndeplinesc. Mă 
simt că sunt numai 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 întrebuinţare a libertăţii 
mele; primesc ordinea pe care Ea o întemeiază, 
sigur că mă voiu folosi într’o zi şi eu de această 
ordine şi că-mi voiu aflâ fericirea,, căci nu poate 
exista mai dulce fericire decât să te simţi că faci 
parte dintr’un sistem în care totul e bine ordonat.
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Dacă simt o durere, o îndur cu răbdare, cugetând 
că e trecătoare şi că este a unui corp care nu e 
al meu. Dacă fac o faptă bubă fără martori, ştiu 
că o vede cineva şi că se va ţine socoteală în 
viaţa cealaltă de purtarea mea în lumea aceasta. 
Suferind o nedreptate, zic: Fiinţa cea dreaptă care 
stăpâneşte totul va şti să mă despăgubească. Ne
voile corpului meu, suferinţele vieţii, fac ca ideia 
morţii să nu mai fie aşa de groaznică. Când va 
trebui să părăsesc totul, voiu aveâ mai puţine le
gături cu lumea aceasta pe cari va trebui să le rup.

301. De ce sufletul meu este supus simţurilor 
şi încătuşat de acest corp care-1 ţine strâns, şi-i 
împiedică mişcările ? Nu ştiu nimic. Ce! Am putut 
cu oare pătrunde decretele lui D-zeu? Pot însă, 
iară a fi prea îndrăsneţ, să formulez câteva con
jecturi. Zic: Dacă spiritul omului’ ar fi rămas liber 
şi curat, ce merit^ar aveâ să iubească şi să urmeze 
ordinea pe care ar găsî-o aşezată, când n’ar aveâ 
nici 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 în
suşi pentru sine; ar fi ca îngerii, pe când, desigur, 
omul virtuos va fi mai presus decât ei. Fiind unit 
cu un corp muritor prin nişte legături pe cât de 
puternice pe atât de neînţelese, sufletul, din pricina 
grijei de a păstră acest corp, e îndemnat să rapor
teze totul la sine şi. să aibă un interes contrariu 
ordinei generale, pe care el, totuş, este în stare 
s’o vază şi s’o iubească. Atunci buna întrebuinţare 
a libertăţii este meritul şi recompensa lui; atunci 
sufletul îşi prepară o fericire neştirbită, luptându-se 
împotriva patimilor sale pământeşti şi păstrându-şi 
prima sa voinţă.
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302. Dacă, în starea de înjosire în care ne gă
sim într’această viaţă, toate primele noastre porniri 
sunt legitime, 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 
nişte rele pe cari noi singuri ni le facem şi de nişte 
duşmani pe cari noi îi înarmăm contra noastră? 
Să nu stricăm pe om: va fi totdeauna bun fără 
a se silî să fie, şi totdeauna fericit, fără remuşcări. 
Vinovaţii cari zic că au fost împinşi la crimă sunt 
tot atât de mincinoşi 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 ispiteloi1, ajung să 
le cedeze fără voie şi nu mai au nici o putere de 
a li se împotrivi? Fireşte, nu mai stă în puterea 
lor să nu fie slabi şi nenorociţi, dar a stat în pu
terea lor să nu ajungă aşa. O! ce lesne am ră
mânea stăpâni pe noi şi pe pornirile noastre, chiar 
în toată viaţa, dacă ara şti, când deprinderile noastre 
nu sunt încă formate, să ocupăm spiritul cu lucruri 
pe cari trebue să le cunoască pentru a putea să 
aprecieze ceeace nu cunoaşte; dacă am voî, cu sin
ceritate, 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, îndeplinin- 
du-ne datoriile. Acest studiu ne pare plicticos şi 
supărător, pentrucă ne gândim la el după ce suntem 
corupţi de viţiu, după ce ara ajuns jucăria pasiunilor 
noastre. Fixăm apreţierile şi stima noastră înainte 
de a cunoa.şte binele şi răul; apoi, raportândii-ne 
la această măsură falsă, nu mai putem juilecâ nimic 
după justa sa valoare.

303. Este o vârstă în care inima omului, încă
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liberă, dar arzătoare, îngrijorată, lacomă de fericirea 
pe care nu o cunoaşte, caută această fericire cu o 
nesiguranţă iscoditoare şi, înşelată de simţuri, se 
<luce 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 n’am putut să le smulg cu desă
vârşire : vor dăinui cât şi acest corp muritor care 
le-a pricinuit. Atâta numai, că în zadar mă îndreaptă 
ele unde vor, căci nu mai mă înşală: cunosc câţ 
preţuesc; luându-mă după ele, le dispreţuesc şi, în 
loc • să văd într’însele obiectul fericirii mele, văd. 
dinpotrivă piedica din pricina căreia nu o pot do
bândi. Aştept momentul când, scăpat de legăturile 
corpului, voiu fi eu fără contradicţie, fără să mă 
împart în dOuă şi voiu aveâ trebuinţă numai de 
mine ca să fiu f^icit. Aşteptându-1, sunt fericit chiar 
din viaţa aceasta, pentrueă -dau puţină însemnătate 
tuturor relelor, pentrueă o privesc aproape streină 
de fiinţa mea şi pentrueă tot binele adevărat pe 
care îl pot scoate dintr’însa stă numai în puterea mea.

304. Ca să mă ridic din vreme, pe cât e cu 
putinţă, la această stare de, fericire, de forţă şi de 
libertate, caut să mă deprind cu cele mai în nai te 
contemplaţi uni. Cuget la ordinea universului, nu ca 
s’o explic prin sisteme zadarnice, ci ca s’o admir - 
necontenit, ca să mă închin înnaintea înţeleptului 
ziditor pe care îl simţi în această ordine. Vorbesc 
cu el, în toate facultăţile mele pătrunde esenţa lui 
divină; binefacerile lui mă înduioşează iar darurile 
hii la binecuvintez; totuşi nu mă rog de el. Ce 
J-aş cere? să schimbe pentru mine mersul lucruj 
rilor? să facă minuni pentru folosul meu? Iubind 
mai mult decât orice lucru ordinea aşezată de în-
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ţelepciunea lui şi păstrată prin prevederea lui, cum 
aş cere ca această ordine să fie turburată pentru ■ 
mine? Nu; o"asemenea dorinţă îndrăzneaţă ar merita 
mai mult să fie pedepsită decât ascultată. Nu-i cer 
nici puterea de a face bine, căci i-aş cere ceea ce 
mi-a dat. Nu mi-a dat oare conştiinţa ca să iubesc bi
nele, raţiunea ca să-l cunosc şi libertatea ca să-l aleg ? 
dacă fac rău, n’am nici o scuză: îl fac pentrucă 
vreau; cerându-i să-mi schimbe voinţa, i-aş cere 
ceea ce îmi cere el mie; ar însemna ca el să facă 
lucrul meu şi eu să primesc plata. De n’aş fi mul
ţumit de starea mea, ar însemna că vreau să nu 
mai fiu om, că vreau altceva decât ce este, că vreau 
desordinea ,şi răul. D-zeule iertător şi bun, izvor 

. al dreptăţii şi al adevărului, încrezându-mă în tine, 
cea mai mare dorinţă a iniinei 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 împăr
tăşesc dinainte de fericirea înnaltă care este plata ei.

305. Având, cu dreptul, neîncredere în mine 
însumi, îi cer un singur lucru sau mai bine zis îl 
aştept dela dreptatea Lui: să-mi îndrepteze greşeala 
dacă mă rătăcesc şi dacă această greşeala este pri
mejdioasă pentru mine. Sunt de bună credinţă' şi 
spun că nu mă socotesc fără greşeală: părerile pe 
cari le cred cele mai adevărate sunt poate nişte 
curate minciuni; căci este vre-un om care nu t>ne 
la părerile lui ? şi câţi oameni se potrivesc cu alţii 
în toate? iluzia care mă înşală poate să vie 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 de vină când puterile nu 
m’ajută ca să merg mai departe? atunci adevărul 
trebue să se apropie de mine.



306. 'Bunul preot vorbise eu căldură; era mişcat 
ca şi mine. Mi se părea că aud pe divinul Orfeu 
cântând cele dintâiu imnuri şi învăţând pe oameni 
cultul zeilor. Deşi vedeam că aş puteâ să-i fac o 
mulţime de obiecţiuni, nu i-am făcut nici una, 
pentrucă nu erau prea puternice, ci numai ar fi 
încurcat fără folos şi pentru că-1 vedeam deplin 
convins de ce spune. Vorbindu-mi după cum îi 
dicta conştiinţa, simţiam că şi conştiinţa mea părea 
că confirmă spusele lui.

307. «Sentimentele pe cari mi le-ai spus, îi zisei 
eu, mi se par noui mai mult prin ceeace măi’turi- 
seşti că nu ştii decât prin ceeace zici că crezi. Văd 
aci aproape teismul sau religiunea naturală, pe care 
creştinii vor s’o confunde cu ateismul sau cu lipsa 
de religie care este tocmai doctrina opusă ei1. Dar 
în starea actuală a credinţei mele văd că trebue 
9ă mă înalţ, iar nu să mă cobor pentru a-ţi primi 
părerile şi mi se pare greu să rămân tocmai în 
punctele în cari te găseşti, afară numai dacă n’aş

1 Sallwiirk aduce aci observaţia lui Formey, pag. 166 : «Nu cre
ştinii sunt aceia cari confundă ambele aceste doctrine, ci pretinşii 
deişti, cari îşi îndreaptă împotriva maximelor religiimii naturale atn- 
curile cele mai înverşunate şi cari dovedesc prin aceasta că nu sunt 
în fond decât nişte ateişti travestiţi».
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fi 'tot atât de înţelept ca d-ta. Ca să fiu cel puţin 
tot atât de, sincer, am să discut cu mine însu-mi- 
După exemplul ce rai-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 uşor să-l chemi 
din nou la vorbă. Păstrez deci cuvântările d-tale în 
sufletul meu pentru ca să meditez asupra, lor. Dacă, 
după ce mă voiu fi gândit bine, mă voiu găsi con
vins ca şi d-ta, atunCi vei fi cel din urmă apostol 
al meu şi eu îţi voiu rămânea prozelit până la 
moarte. Urmează totuş să mă înveţi, căci mi-ai 
spus mu mai jumătate, din ce trehue să ştiu. Yor- 
beşte-mi despre revelaţie, despre scripturile sfinte, , 
despre acele dogme obscure în privinţa cărora, din 
copilărie, sunt cu totul nedesluşit, căci nu pot nici 
să le concep, nici să le cred şi nu ştiu nici cum 
să le admit, nici cum să le resping».



308. Da, fătul meu, îmi zise el, îmbrăţişându-mă, 
îţi voiu spune tot ce gândesc: nu vreau să-mi des
chid inima numai pe jumătate. Aveam însă tre
buinţă de dorinţa pe earş o mărturiseşti, spre a fi 
îndreptăţit să nu mai am nici o rezervă faţă de 
tine. Până acî ţi-am spus numai ceeace cred că-ţi 
poate fi folositor şi despre cari lucruri sunt pe de
plin con\dns. Cercetarea ce-mi rămâne de făcut e 
cu totul deosebită: văd numai încurcătură, mister, 
obscuritate; asupra acestor lucruri am numai nesi
guranţă şi neîncredere. Mă hotărăsc, cu frică, să-ţi 
spun mai mult indoelile decât părerile mele. Dacă 
ai avea nişte convingeri mai statornice, aş sta la 
îndoeală să ţi le spun pe ale mele; dar, în starea 
în care te găseşti, vei aveâ folos să cugeţi ca mine \ 
De altfel cer pentru cuvântările mele numai auto
ritatea raţiunii, căci nu ştiu dacă nu greşesc cumva. 
Când discuţi e greu să nu iei câte odată tonul 
afirmativ, dar adu-ţi aminte că aici toate afirmările 
mele sunt niuuai motive de îndoeală. Caută singur 
adevărul; în ce mă priveşte, îţi făgăduesc numai 
bună credinţă.

309. In expunerea mea vezi numai o religie na
turală2. Ce ciudat este că mai trebue şi alta! Cum

^1 Nota autorului. Amsterdam. Iată cred ce ar puteă bunul preot 
să spună astă-zi publicului.

2 Scrisoarea lui Bousseau către Petit Pierre, Motiers 1763: Ade
văratul creştinism nu este altceva decât religiunea naturală.
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aş putea să cunosc această trebuinţă ? în ce aş puteîl 
să fiu vinovat dacă slujesc pe D-zeu după lumina 
pe care o dă El spiritului meu şi după sentimentele 
pe cari le inspiră inimei inele? Ce curăţie morală, 
ce dogmă folositoare omului şi de . cinste pentru 
creatorul lui pot scoate dintr’o doctrină pozitivă şi 
n’o pot scoate, fără ea,, din buna întrebuinţare a 
facultăţilor mele? Arătaţi-mi ce se poate adăogă pe 
lângă datoriile legii naturale pentru slava lui D-zeu, 
pentru binele societăţii şi pentru folosul meu pro
priu; ce virtute se va puteâ produce diritr’un nou 
cult, care să nu fie o urmare a cultului meu! cele 
mai mari idei despre divinitate le, avem numai prin 
raţiune. Priviţi înfăţişarea natiirii, ascultaţi glasul 
lăuntric! Nu a spus D-zeu tqtul ochilor noştri, con
ştiinţei noastre, judecăţii noastre? Ce ar puteâ să 
ne spue mai mult oameni ? Revelaţiunile lor mai 
mult degradează pe D-zeu, dându-i pasiuni ome
neşti. In loc de a lămuri noţiunile despre fiinţa 
cea înnaltă eu văd că dogmele -particulare le în
curcă; că le înjosesc în loc să le înnobileze, că adaogă 
nişte contradicţiuni absurde pe lângă misterele de 
nepătruns care o înconjoară, că fac pe om mândru, 
intolerant, crud; Că, în loc de a aşeză pacea pe 
pământ, ele aduc sabia şi focul. Mă întreb la ce 
sunt bune toate acestea şi nu ştiu ce să răspund; 
văd într’însele numai crimele oamenilor şi nenoro
cirile neamului omenesc.

310. Mi se spune că trebuiâ o revelaţiune1 pentru 
ca să ştie oamenii în ce fel vrea D-zeu să i se

1 Revelaţiune se numeşte, în vorbirea teologică, totalitatea sem
nelor prin cari D-zeu şi-a arătat oamenilor voinţa sa. Acestea sunt 
Sfânta Scriptură a vechiului şi noului Testament. Catolicii adaugă 
şi tradiţia pe care o păstrează biserica lor.
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slujească; se aduce ca probă diversitatea cultelor 
bizare instituite de ei şi nu vede nimeni că tocmai 
această diversitate vine din fantazia revelaţiunilor. 
îndată ce popoarele s’au gândit a face pe D-zeu 
să vorbească, fiecare l-a făcut sa vorbească pe placul 
său şi l-a făcut să spună ce a vrut el. Dacă s’ar fi 
ascultat numai ce spune D-zeu inimei omului, n’ar 
fi fost niciodată decât 6 singură religie pe pământ.

311. Iiiţeleg că trebuia un cult uniforni; dară 
era acest punct aşâ de important încât să fie nevoie 
a se face apel la toată puterea divină pentru a-1 
aşezâ? să nu confundăm ceremonialul religiei cu 
religia. D-zeu cere cultul inimei şi când acesta este 
sincer, el e totdeauna la fel. Numai o nebună deşer
tăciune te face să-ţi încbipueşti că D-zeu se inte
resează mult de forma hainei preotului, de aşezarea 
cuvintelor pe care le pronunţă, de gesturile pe care 
le face înnaintea altarului şi de toate plecăciunile 
lui. E! dragul meu, stai drept în picioare: vei fi tot
deauna destul de aproape de pământ. D-zeu vrea 
să fie adevărat în spirit şi în adevăr: aceasta este 
datoria tuturor religiilor, tuturor oamenilor, tuturor 
ţărilor. In ce priveşte cultul extern, dacă buna 
rândueală cere să fie uniform, este numai o chestie 
de poliţie; pentru aceasta nu e nevoe de revelaţiune.

312. N’am făcut toate aceste reflexiuni dela în
ceput. Purtat de prejudecăţile educaţiunei şi de 
primejdiosul amor propriu, care duce totdeauna pe 
om dincolo de sfera sa, nu puteam să-mi înalţ 
slabele mele concepţiuni până la Fiinţa Supreniă 
şi de aceea mă siliam s’o cobor până la mine. 
Apropiam legăturile nespus de departe dintre natura 
urea şi a Ei. Voiam nişte comunicări mai apropiate, 
nişte învăţături mai particulare. Nemulţumit să fac
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pe D-zeu la fel cu omul, voiam nişte lumini supra
naturale; ca să fiu,privilegiat printre semenii mei; 
voiam un cult exclusiv; voiam ca D-zeu să-mi spuie 
mie ce n’^ mai spus altora sau ce n’au auzit alţii 
ca mine.

313. Socotind punctul în care ajunsesem, ca 
punctul comun dela care. plecau toţi credincioşii 
pentru ca să ajungă la un cult mai luminat, găsiani 
îi/ dogmele religiei naturale elementele oricării re- 
ligiuni. Priviam această diversitate de secte ce dom
nesc pe pământ şi cari se învinovăţesc unele 'pe 
altele că sunt greşite şi mincinoase. îmi ziceam: 
care este cea bună? Fiecare îmi răspundea: A 
mea. Fiecare ziceâ: Nurtiai eu .şi cu partizanii mei 
cugetăm drept; toţi ceilalţi sunt rătăciţi.—-Şi de unde 
ştii că secta ta este cea bună ? — Pentru că D-zeu 
a zis x. Şi cine ţr-a spus că a zis D-zeu aşa? Pas-

' Nota autorului Amsterdam : «Toţi, zice un bun şi înţelept preot, 
apun că ţin religia lor şi-o cred (toţi vorbesc în acelaş chip) nu 
dela oameni, nu dela vre-o creatură, ci dela Dumnezeu. Vorbind 
însă drept, fără a lingnşî şi fără ă ascunde nimic, nu este nşă; re
ligiile, sunt făcute de oameni şi prin mijloace omeneşti. Dovadă este 
întâiu, modul cum s’au privit religiile. în lume şi.cum se privesc 
şi azi de .particulari: naţiunea, ţara. local de religie. Eşti de re
ligia locului unde te-ai născut şi ai crescut. Suntem tăiaţi împrejur, 
botezaţi, israiliţi, mahomedani, creştini, înainte de a şti că suntem 
oameni. Nu ne alegem religia după voia şi chibzuinţă noastră; de 
aceea, mai târzin viaţa şi moravurile se potrivesc aşa de rău cu 
religia: pricini omeneşti'şi de nimic te fac să mergi împotriva re
galelor religiei tale. (Charrou, dela Sagesse II 5 pag. 257 Bordeaux 
] 601). După toată aparenţa, profesiunea de credinţă făcută cu sin
ceritate de virtuosul teolog din Condom n’ar fi fost prea deosebită 
de a preotului din Savoia. (Charrou, de care vorbeşte aci Eousseau, 
a fost un scriitor francez de teologie (1541—1603), a cărui princi
pală Operă este «Despre înţelepciune» Dela Săgesse. El ■ vreă să 
apropie pe om de D-zeu dăndu-i mijloace de ă se înălţă singur 
la orice virtute de care e susceptibilă naturalul). Nota \ai Petitain : 
înaintea lui Charrou, Montaigne 'a desvoltat aceeaş ideie şi a zis în 
acelaşsens: «Suntem creştini: în acelaş fel în care suntem Peri- 
gordieni şi Germani». (Cartea II cap. 12).
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torul meu, care ştie bine. Pastorul meu mi-a spus 
că cred aşa şi aşa cred. El mă încredinţează că toţi 
cari zic altfel decât el, mint şi de aceea nu-i cred.

314. Cum! gândiam eii, adevărul nu.este unuf 
Ceeace e adevărat la mine poate sa fie fals latine? 
Dacă cel ce merge pe. drumul bun şi cel ce se ră
tăceşte au aceeaş metodă, ce . merit sau, ce greşeală 
are unul mai mult decât celălalt? Alegerea făcută 
de ei este efectul întâmplării: ar fi nedrept să le 
faci o vină dintr’aceaşta, a,r fi. să răsplăteşti sau 
să ^pedepseşti pe cineva pentrucă s’a născut în cutare 
sau cutare ţară. Cine îndrăsneşte să spună, că Dum
nezeu ne judecă astfel, insultă dreptatea Lui.

315. Sau toate religiile sunt bune şi plăcute lui 
D-zeu sau, dacă este una pe care o impune oa
menilor şi dacă-i pedepseşte că nu o cunosc, atunci 
a trebuit să-i dea nişte.semne sigure şi văzute spre 
a fi deosebită şi cunoscută ca singura adevărată. 
Aceste semne se află în toate timpurile şi în toate 
locurile, ele sunt deopotrivă simţite de toţi oamenii 
mari şi mici, învăţaţi şi proşti, Europeni, Indieni, 
Afrîcani,,sălbatici. Dacă ar fi pe pământ o religiune, 
fără de care să te osândească la munca veşnică şi 
dacă în vre-o parte oarecare a lumii s’ar găsi un 
singur muritor de bună credinţă care să nu fie izbit 
de evidenţa ei. Dumnezeul acestei religiuni ar fi 
cel mai nedrept şi cel mai crud dintre tirani.

316. Să căutăm deci cu sinceritate adevărul; să 
nu recunoaştem nici dreptul naşterii, nici autori
tatea părinţilor bisericii' sau pastorilor, ci să supu
nem cercetării conştiinţei şi a raţiunii tot ce ne-au

1 Părinţii Bisericii sunt scriitorii teologi greci şi romani cari 
an scris despre dogmele şi organizarea bisericii creştine în primele 
secole până prin secolul IX şi X.
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învăţat ei din copilărie. Degeaba îmi strigă: «Su- 
pune-ţi raţiunea!» căci tot aşâ poate să-mi spună 
şi cel care mă înşeală; îmi trebuia raţiune ca să-mi 
supun raţiunea.

317. Toată teologia pe care o pot dobândi prin 
mine însu-mi privind universul şi folosindu-mă bine 
de facultăţile mele, se mărgineşte la ce ţi-am ex
plicat până aci. Ca să ştiu mai mult, trebue să 
alerg la mijloace extraordinare. Un asemenea mijloc 
nu poate să fie autoritatea oamenilor, căci, toţi oa
menii 1 fiind de aceeaş specie ca şi mine, tot ce cu
noaşte un om în mod natural pot să cunosc şi eu 
şi orice om se poate înşelă tot aşa de bine ca şi 
mine. Când cred ce spune, nu cred fiindcă spune, 
ci fiindcă îmi probează. Mărturia oamenilor este în 
fond, mărturia raţiunii mele şi n’adaogă nimic pe 
lângă mijloacele naturale pe cari D-zeu mi le-a dat 
ca să cunosc adevărul.

318. Apostol al adevărului, ce-mi poţi spune pe 
care eu să nu-1 pot judecă ? «A vorbit însuşi D-zeu; 
ascultă revelaţiunea 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 oa
meni să-ţi spună cuvântul său». înţeleg aşă: nişte 
oameni îmi vor spune ce a zis D-zeu. Aş fi vrut 
mai bine să aud chiar pe -D-zeu; nu l-ar fi costat 
mai mult şi eu aş fi scutit de înşelăciune. «Iţi dă 
chezăşie arătând împuternicirea trimişilor săi». Cum? 
«Prin minuni». Unde sunt minunile? «In cărţi». 
Cine a făcut aceste cărţi? «Oamenii». Şi cine a 
văzut minunile? «Oamenii cari mărturisesc». Ce? 
tot mereu mărturii omeneşti! tot mereu oamenii

spun ce au spus alţi oameni! Ce de oameni
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între D-zeu şi mine! Totuş să vedem, să cercetăm, 
să comparăm, să verificăm. Dacă D-zeu m’ar fi 
scutit de toată munca aceasta, oare l-aş fi slujit 
cu mai puţină tragere de inimă?

319. Vezi, dragul meu, în ce grozavă discuţie 
m’am încurcat; vezi de ce nemărginită erudiţie am 
trebuinţă ca să mă urc până în cea mai depărtată 
antichitate şi să examinez, să cântăresc, să confruntez 
profeţiile, revelaţiunile, faptele, toate monumentele 
credinţi! propuse în toate ţările lumii, pentru a le 
putea stabili timpul, locul, autorul, prilejul! Ce ju- 
steţă de critică îmi trebue ca să deosibesc piesele 
autentice de cele prefăcute; ca să compar obiecţiu- 
nile cu răspunsurile, traducţiunile cu originalele; 
ca .să judec cu imparţialitate pe martori, bunul simţ 
al lor, cunoştinţele lor; ca să ştiu dacă n’au su
primat, n’au adăogat nimic, dacă n’au schimbat, n’au 
trecut dintr’un Iftc într’altul, n’au falsificat cevâ; 
ca să înlătur contradicţiunile cari rămân; ca să judec 
ce greutate poate să aibă tăcerea adversarilor faţă 
de faptele ce se aduc contra lor; ca să ştiu dacă 
aceste fapte le-au fost cunoscute, dacă le-au preţuit 
destul pentru a se hotărî să răspundă, dacă au fost 
cărţile aşâ de răspândite încât să ajungă şi ale noastre 
la dânşii, dacă am fost îndeajuns de bună credinţă 
pentru ca să lăsăm pe ale lor să circule printre noi 
şi ca să lăsăm cele mai puternice obiecţiuni ale lor 
aşii cum le-au formulat!

320. Dupăce se vor cunoaşte toate monumentele 
ce pot fi socotite ca incontestabile, trebue să trecem la 
probele despre misiunea autorilor lor; trebue să ştim 
legile şi probabilităţile după cari se întâmplă profe
ţiile pentruca să vedem ce preziceri nu se pot îndeplini 
fără minuni; să cunoaştem geniul limbilor originale

14
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pentru a îiiţelege ce este predicţiune în aceste linibi 
şi ce este numai figură oratorică; 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 căutăm cum trebne să fie 
o minune şi ce autenticitate se cere să aibă, nu 
numai pentru a fi crezută dar pentru a atrage pe
deapsă asupra celui ce se îndoeşte; să comparăm' 
probele minunilor adevărate şi ale celor mincinoase 
şi să găsim regulele sigure pentru a le deosebi; în 
fine să spunem pentruce I)-zeu, ca să şi dovedească 
cuvântul, a ales nişte mijloace cari au şi ele mare 
nevQie de a fi dovedite, ca şi cum ar fi râs de credu
litatea oamenilor şi ar fi înlăturat înadins adevă
ratele mijloace de ,a-i convinge.

321. Să presupunem că majestatea divină bine- 
voeşte a .se înjosi, luând pe un om drept organ al 
voinţelor sale sfinte; este raţional, este drept, să 
ceri ca tot neamul omenesc; să asculte de glasul 
acestui trimis, fără ca rolul lui să fi fost adus la 
cunoştinţa obştească? Este oarp echitabil 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 mi
nunile ar fi că nu se produce nici o minune acolo 
unde sunt fanatici persecutaţi. Ordinea neştirbită a 
naturii arată mai bine mâna care o- cârmueşte: 
dacă s’ar întâmpla multe excepţii, n’aş şti ce să
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mai crez. In ce mă priveşte, cred prea ţuult în 
D-zeu şi de aceea nu cred în atâtea minuni pe 
cari le socotesc nevrednice de Dânsul.

o22. Să presupunem că un om ne-ar vorbi astfel1: 
«Muritorilor, vă aduc la cunoştinţă voinţa Gelui 
«Preaînalt; să cunoaşteţi în mine pe Acela care mă 
«trimite; poruncesc Soarelui să-şi schimbe drumul, 
«stelelor să se aşeze altfel, munţilor să se turtească, 
«valurilor să se înalţe, pământului să ia altă înfă- 
«ţişare». Faţă de aceste minuni, cine nu va recu
noaşte îndată pe însuş ziditorul naturii ? Căci natura 
nu ascultă de înşelători. Aceştia îşi fac minunile 
lor prin mahalale, în pustii, în odăi, acî au un 
mic număr de privitori dispuşi dinainte să-i creadă. 
Cine vă cuteza să-mi spună câţi martori oculari 
trebue, pentruca o minune să fie vrednică de crezut? 
Dacă minunile voastre, făcute pentru a vă dovedi 
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 inte
resantă asupra doctrinei anunţate. Cei cari zic că 
D-zeu face minuni pe pământ pretind că şi Diavolul 
le imită câteodată; de aceea, chiar dacă am avea 
minuni pe deplin dovedite, n’am fi mai luminaţi 
decât înainte. Magii lui Faraon, chiar faţă de Moise, 
îndrăzniau să facă aceleaşi semne pe cari el le făceâ 
după porunca hotărîtă a lui D-zeu; de ce. dar, în 
lipsa lui, n’ar fi pretins, pentru acelaş cuvânt, să 
aibă aceeaş autoritate? Astfel, dupăce ai dovedit 
doctrina, prin minune, trebue să dovedeşti minunea

1 «Cum să ilu creadă cineva, că cel care se exprimă astfel cerc 
-mimai minuni, pentru a fi creştini». Pastorala arhiepiscopului din 
Paris (XVI). Cât despre R. el declară pe faţă în răspunsul său, că 

•e creştin, fireşte nu un discipol al preoţilor, ci uii adept al lui 
Isus Ohristos. (Nota lui SaUwiirk).
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prin doctrină1 ca nu cUmva să fie luată opera 
Diavolului drept opera lui D-zeii. Ce crezi despre 
această dialelă 2 ?

324. Această doctrină, venind dela D-zeu, trebue 
să poarte adevăratul caracter al Divifiităţii. Nu nu
mai că trebue să ne lumineze ideile confuze pe 
cari raţionamentul le formează în spiritul nostru,, 
dar trebue să ne propună un cult, o morală şi 
nişte maxime potrivite cu atributele pe baza cărora 
numai îi concepem esenţa. Dacă ea ne învaţă numai 
lucruri absurde şi fără raţiune, dacă ne inspiră sen
timente de ură pentru semenii noştri şi de frică 
pentru noi, şi dacă ne înfăţişează numai un D-zeu 
supărăcios, pizmaş, răsbunător, nedrept, urând pe

1 Nota lui R. Ed. din Amsterdam. Acest lucru e spus formal in 
o mie de locuri din Sfânta Scriptură şi, între altele, în Deiite- 
ronom, cap. XIII, unde se spune că dacă un profet, anunţând 
nişte zei streini, şi-ar întări cuvântările prin preziceri şi s'ar 
întâmplă ceea' ce a, prezis el, nu numai că nu-1 ţii în socoteală, 
dâr acel profet trebue să fie dat morţii. Când, dar, păgânii ucideau 
pe apostolii cari anunţau un zeu strein şi probau misiunea lor 
prin prevestiri şi miracole, nu ştiu cc obiecţiune solidă le-ai face 
pe care ei să n’o poată întoarce îndată contra noastră. Ce să faci, 
deci, în asemenea caz ? Să te întorci la raţionament şi să laşi 
deoparte minunile. Eră mai bine nici să nu te fi folosit de ele. Aşii 
zice bunul simţ cel mai simplu, care se întunecă numai prin distinc- 
ţiuni prea subtile. Subtilităţi în creşţinism 1 Dar atunci lisus Hristos 
a greşit când a făgăduit cdor simpli împărăţia cerurilor; a gi'cşit 
când şi-a început cel mai frumos din discursurile sale fericind pn 
cei săraci cu duhul, dacă trebue atât de mult duh pentru ca sa-i 
înţelegi învăţătura şi să crezi într’însa ? Când îmi vei fi dovedit 
că trebue să mă supun, lucrul va merge foarte bine; dar ca să-mi 
dovedeşti aceasta, trebue să te cobori la nivelul meu. Măsoară-tj 
raţionamentele după puterea unui Sărac cu duhul, altfel nu, te mai 
cunosc drept adevăratul ucenic al învăţătorului tău şi zic că ceea 
ce-mi spui nu este învăţătura lui,

2 Se numeşte aşă în logică argumentul prin care se arată cercul 
viţios ce rezultă dintr’un raţionament având de scop ă probă nu 
lucru nesigur .şi obscur prin alt lucru cu aceleaşi defecte, apoi a 
probă acest al doilea lucru prin cel dintâiu. Dialela eră argumentul 
favorit al .scepticilor, sau pyrrhonienilor şi cel mai puternic, «după 
părerea lui Bayle, dinţre cele pe cari le întrebuinţau impotriva 
dogmaticilor.
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oameni, un D-zeu al răsboaielor şi al luptelor, gata 
totdeauna să distrugă şi să arunce trăsnetul, care 
vorbeşte totdeauna de chinuri şi de pedepse şi se 
laudă că pedepseşte chiar pe nevinovaţi, sufletul 
meu nu va fi 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 pn singur popor şi goneşte dela 
sine tot restul neamului omenesc, acela nu e tatăl 
comun al oamenilor; acela care osândeşte la munca 
veşnică pe cele mai multe din fiinţele create de el, 
nu este Dumnezeul -bun şi iertător pe care raţiunea 
mi l-a arătat.

325. In privinţa dogmelor, raţiunea îmi spune 
că trebue să fie clare, luminoase şi să te impresio
neze prin evidenţa lor. Dacă religiunea naturală este 
neîndestulătoare, pricina e că lasă oarecare întuneric 
printre marile adevăruri pe cari ni le arată. Reve- 
laţiunea ar trebui să prezinte spiritului omenesc 
acele adevăruri într’un mod pipăit, să le pună la 
nivelul lui, să-l facă să le poată concepe pentru ca 
să le poată crede. Credinţa se asigură şi se întă- - 
reşte prin inteligenţă. Cea mai bună din î toate re- • 
ligiile este, fără îndoeală, cea mai clară; cel care 
amestecă mistere şi contradicţiuni în cultul pe care 
mi-1 predică, acela mă face chiar prin aceasta să 
stau deoparte. Dumnezeul pe care îl ador nu este 
un Dumnezeu al întunerecului; el n’a putut să-mi 
dea o inteligenţă şi să mă oprească a mă servi de 
ea. Cine îmi spune să-mi supun raţionamentul, acela 
insultă pe Creatorul acestui raţionament. Trimisul
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;aclevărului nu tiraniseşte raţiunea mea, ci o lumi
nează. '

326. Am înlăturat orice autoritate omenească. 
Fără ca nu pot vedea cum un om poate convinge 
pe altul predicându-i o doctrină neraţională. Să pu
nem pentru un moment pe aceşti doi oameni faţă 
în faţă şi să vederii ce-şi vor putea spune cu vor
birea aprigă obişnuită ambelor părţi. •

327. ‘^Inspiratul. Raţiunea îţi spune că totul e 
mai mare decât partea şi eu aţi spun, dela Dum
nezeu, că partea e mai mare decât totul.

Cel ce raţionează. Cine eşti d-ta care îndrăs- 
neşti să .spui că D-zeu se contrazice ? Pe cine să 
crez mai bine: pe El, care-mi spun că adevărurile 
siint eterne, sau pe d-ta care îmi anunţi din partea 
Tjui, o absurditate ?

Inspiratul. Pe mine, căci instrucţia mea e mai 
solidă şi-ţi voiu arăta neîndoelnic că El mă trimite.

Cel ce raţionează. Cum! îmi, vei dovedi că 
D-zeu te trimite să declari contra Lui ? Ce fel de 
probe îmi vei da pentruca să mă convingi că mai 
sigur este să vorbească D-zeu prin gura d-tale decât 
prin inteligenţa pe care .mi-a dat-o ?

Inspiratul. Inteligenţa ce ţi-a dat!... Om mic şi 
vanitos! crezi că eşti cel dintâiu necredincios pe 
care-1 rătăceşte raţiunea coruptă de păcat?... ,

Cel ce raţionează. Omule al lui D-zeu, se poate 
să nu fii nici d-ta cel dintâiu înşelător care-şi dă 
indrăsneala drept dovadă a misiunii sale.

Inspiratul. Ce! Filozofii ştiu să şi insulte?
Cel ce raţionează. Câteodată, când sfinţii le 

dau pildă.
Inspiratul. O ! eu am dreptul să vorbesc, fiindcă 

viu din partea lui D-zeu.
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Cel ce raţioneazâ. Ar fi bine să-ţi arăţi titlu-- 
rile, înainte de a te îolosî de privilegiile d-tale.

Inspiratul. Titlurile mele simt autentice; pămân
tul şi cerul vor face dovadă pentru jnine. Te rog 
urmăreşte-mi bine raţionamentele.

Cel ce raţionează. Raţionamentele d-tale?... glu
meşti!, Dacă înă înveţi că raţiunea mea mă înşeala,. 
nu respingi , piin aceasta ceeace ar puteâ să-mi 
spuie ea îh sprijinul d-tale? cine înlătură. raţiunea 
trebue să poată convinge fără a se servi de ea. 
Bă presupunem că raţionând m’ai fi convins, cum 
aş şti dacă nu cumva raţiunea mea coruptă de 
păcat mă face să aprob ceeace îmi spui? De altfel 
ce probă, ce demonstraţiune ai puteâ să întrebuin
ţezi vreodată mai evidentă decât axioma pe care 
trebue s’a distrugă? Poate fi de crezut că un bun 
silogism1 este, o minciună, daCă crezi că partea e 
mai mare decâ^ totul.

Inspiratul. E mare diferenţă! probele mele nu. 
se pot răsturna pentrucă sunt' supranaturale.

Cel ce raţionează. Supranaturale ! ce însemnează 
acest cuvânt? nu-1 înţeleg.

Inspiratul. Schimbări în rândurile naturii, proo
rocii, minuni de tot felul.

Cel ce raţionează. Minuni! N’am văzut niciodată 
aşa ceva.

Inspiratul. A văzut alţii pentru d-ta. Sunt mar
tori cu grămada... popoarele rnărturisesC...

Cel ce raţionează. Mărturisirea popoarelor este- 
un lucru supranatural?

1 Silogism: raţionament făcut din trei judecăţi, din .cari. a treia 
este concluzia celorlalte două. cari sunt premise. Forma cea mai 
regulată a silogismului este să aibă întâiu o premisă majoră şi alta 
minoră. Toţi oamenii sunt .muritori; A. este om; A, este muritor..
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Inspiratul. Nu ; dar când este unanim, nu se 
poate contestă.

Cel ce raţionează. Nu poate fi ceva mai incon
testabil decât principiile raţiunii şi nu se poate 
primi o absurditate pe temeiul mărturiei oamenilor, 
încă odată: să vedem probe supranaturale, căci 
mărturia neamului omenesc nu este de aşa fel.

Inspiratul. Inimă împietrită! Indurarea divină 
nu-ţi spune nimic!

Cel ce raţionează. Nu e vina mea, căci, după 
d-ta, se cere să fi şi primit îndurarea pentruca 
să ştiu s’o cer. începi deci a-mi vorbi d-ta în 
loclil ei.

Inspiratul. Tocmai aceasta fac şi nu mă asculţi. 
Dar ce zici despre proorocii?

Cel ce raţionează. Zic întâiu că n’am auzit 
proorocii precum n’am văzut minuni. Zic mai mult: 
-că nici o proorocie nu poate să aibă autoritate 
în faţa mea.

Inspiratul. Unealtă a Diavolului. Şi de ce proo- 
rociile n’au autoritate în faţa d-tale?

Cel ce raţionează. Iată, de ce. Pentruca să aibă 
autoritate, ar trebui trei lucruri cu neputinţă de 
împreunat; adică: să fi fost martor al proorociei 
şi să fiu martor al faptului şi să mi se fi demon
strat că faptul acesta n’ar fi putut avea o coinci
denţă întâmplătoare cu prooroeia, căci, chiar dacă 
ar fi mai precisă, mai clară, mai luminoasă decât 
o axiomă de geometrie, realizarea proorociei, când 
-se întâmplă, nu dovedeşte nimic pentru cel ce a 
prevestit, de vreme ce o prezicere făcută la în
tâmplare nu este imposibil de realizat.

328. Iată deci la ce se reduc pretinsele d-tale 
probe supranaturale, minunile şi profeţiile d-tale:
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să crezi toate acestea după spusele altora şi să 
supui autorităţii oamenilor autoritatea lui D-zeu,. 
care vorbeşte raţiunii mele. Dacă adevărurile eterne- 
pe cari le concepe mintea mea ai’ putea suferi vre-o- 
ştirbire, n’ar mai exista pentru mine nici un fel 
de siguranţă şi, în loc să crez că vorbeşti în nu
mele lui D-zeu, n’aş mai fi sigur nici măcar de- 
exiştenţa lui».

329. Vezi ce multe dificultăţi, fătul nieu ; dar 
nu sunt numai acestea. Printre atâtea religii di
ferite cari se exclud şi se gonesc unele pe altele, 
una singură trebue să fie cea bună, dacă în adevăr 
este una bună. Ca s’o descoperi, nu e destul să 
examinezi una, ci e nevoie să cunoşti pe toate şi',, 
în nici o materie, nu poţi' osândi pe nimeni fără 
a-1 auzi1: trebue să compari obiecţiunile cu probele,, 
trebue să ştiţ^ ce opune celorlalte fiecare din acestea 
şi ce se răspunde. Cu cât o ideie ni, se pare mai 
bine demonstrată, cu atât mai mult trebue să cauţi 
pe ce se întemeiază aţâţi oameni cari n’o socotesc 
tot astfel. Trebue să fie cineva prea simplu ca 
să crează că ascultând pe învăţaţii din partidxd 
său poate înţelege argumentele partid.idui contrariu. 
Unde găseşti teologi cari să fie de bună credinţă? 
unde sunt aceia cari, pentru a combate argumentele 
adversarilor, nu încep prin a le reduce importanţa ?

1 Nota autorului ed. Amsterdam; Plutareh (Coiitradicţile fitSSţrWT^ 
stoici § 6) zice că stoicii, între alte paradoxe ciudate, susţin că, 
într’o judecată contradictorie, este inutil să asculţi..ambele părţi. 
Căci, zic ei, cel dintâiu sau a dovedit ceace susţine sau n’a dovedit; 
dacă a dovedit, s’a terminat, .şi partea cealaltă poate fi osândită; 
dacă n’a dovedit, n’are dreptate şi cererea lui trebue respinsă. Mi 
se pare că metoda celor ce admit o revelaţiune exclusivă seamănă 
cu metoda acestor stoici. îndată ce fiecare pretinde că numai el are 
dreptate, sau trebue să asculţi pe toţi spre a putea alege între atâtea 
probe, sau eşti nedrept.
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Fiecare străluceşte îh partidul său; , dar cel care în 
mijlocul âlor săi este foarte mândru de argumen
tele sale, ar face: figură foarte proastă cu aceleaşi 
argumente faţă de oameni din alt | partid. Vrei să 

■te instrueşti din cărţi? Ce erudiţiune trebue să do
bândeşti! Ce de limbi trebue să înveţi. Câte bi
blioteci trebue' să răsfoeşti! Ce grozav de mult tre
bue .să citeşti! Cine să mă conducă în alegerea ce 

( ar trebui să fac? Cu greu Vei găsi într’o ţară căr- 
:ţile cele mai bune' ale- partidului contrariu şi cu 

; atât mai puţin pe ale tuturor partidelor. Chiar dacă 
le-ai găsi, ele ar fi îndată combătute. Cel ce nu e 

•de faţă n’are niciodată dreptate şi nişte argumente 
rele spuse eu îndrăsneală- şterg repede pe cele bune 
spuse cu dispreţ. I)ar adesea . cărţile sunt înşelă
toare şi dau, cu mai puţină fidelitate decât orice, 
ideile celui ce scrie.- Când ai vrut să judeci' cre
dinţa catolică după cartea lui Bossuet 1 nu te-ai 
găsit satisfăcut după ce ai trăit în mijlocul nostru. 
A.i văzut Că doctrina cu care se răspunde protes
tanţilor nu este aceea care se spune poporului şi 
că opera lui Bossuet nu se potriveşte de loc cu 
instrucţiunea ce se dă în familii copiilor catolici.

■ Ca să poţi judeca temeinic o religiune nu e deştul 
s’o studiezi în cărţile partizanilor ei, trebue să te

, 11 Cartea la care se raportă aci este: Expunerea'doctrinei bisericei
; catolice (Exposition de la doctrhie de l’eglisc catholique) 1C71. 
Sallwiirk adaogă:

Bossuet se ocupa mult cu convertirea protestanţilor, ceeace 
- adeseori reuşi inteligentului bărbat. Totuş opera citată mai sus fu 
publicată abia atunci când protestanţii afirmară că Bossuet re
prezintă în scrierea sa biserica creştină catolică altfel de cum se 
arăta în realitate. Mai târziu Leibnitz intră în couresponden;ă cu 
Bossuet pentru unificarea confesiunilor creştine. [Bossuet (1627—1704) 
a fost unul din cei mai însemnaţi scriitori bisericeşti din Franţa. 
Vestit ca orator şi ca om de litere, el a fost episcop şi predicator. 
Ilintre cuvântările sale, cele mai însemnate sunt discursurile funebrej.
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duci s’o înveţi la ei; aceasta e cu totul altceva. Fie
care are tradiţiunile sale, înţelesurile, obiceiurile,. 
prejudecăţile, cari fac spiritul credinţei sale şi tocmai 
pe acestea trebue să le ţii în seamă pentru a putea 
judeca.

330. Nu sunt popoare mari cari nu tipăresc nici 
o carte şi nu citesc pe ale noastre? Cum vom ju
deca noi opiniile lor? Cum vor judecă ei pe ale 
noastre? Noi îi batjocorim, ei, ne dispreţuesc; iar,, 
dacă sunt ridiculizaţi de către călătorii dela noi,, 
le-ar trebui numai să călătorească şi ei pe la noii 
ca să ne, plătească cu aceeaş monetă. In toate 
ţările se găsesc oameni cu bun simţ, oameni de 
bună credinţă, oameni cinstiţi, prieteni ai adevărului,, 
cari nu aşteaptă decât să-i cunoşti pentru ca să ţi-l 
arate. Tbtuş fiecare vede adevărul în cultul, său şi 
crede absurde cultele celorlalte naţiuni; deci aceste 
culte streine nu sunt aşa de extravagante cum ni 
se pare nouă sau raţiunea pe. care o găsim în al 
nostru nu dovedeşte nimic.

331. Avem în Europa trei religiuni principale'. 
Una admite o singură revelaţie, alta admite două, 
cealaltă 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 iin- 
pai’ţial va îndrăzni să le judece, fără să cântărească 
întâiu dovezile lor şi fără să le asculte argumen
tele ? Cea care admite o singură revelaţie e cea mai 
veche şi pare ceii mai sigură; cea care admite trei 
e cea mai nouă şi pare cea mai consecuentă. Cea 
care admite două şi respinge pe a treia se poete
să fie cea mai bună., dai* are toate prejudecăţile îm
potriva ei. Inconsecuenţa ei sare în ochi.

1 Adică: mozaismul, creştinismul, mahomedanismul.
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332. Cărţile sfinte în cari se găsesc cele trei re- 
veiatiuni sunt scrise în limbi necunoscute popoa
relor cari le urmează. Ovreii nu ştiu limba ebraică, 
creştinii nu ştiu nici ebraica, nici greaca. Turcii şi 
Persanii nu cunosc araba şi chiar Arabii moderni 
nu mai vorbesc limba lui Mohamet. In adevăr foarte 
simplu e acest mod de a învăţă pe oameni, vor- 
bindu-le totdeauna într’o limbă pe care n’o înţeleg 
de loc! Veţi zice că aceste cărţi se traduc. Frumos 
răspuns! Cine mă va asigură că aceste cărţi sunt 
traduse cu fidelitate? Că este măcar cu putinţă o 
astfel de1'traducere? Şi când D-zeu binevoeşte să 
vorbească oamenilor, de ce să uibă nevoie de tâl- 
măciu ?

333. Nu voiu admite niciodată că ceeace trebue 
să ştie tot omul este închis în cărţi şi că cel ce 
nu se poate apropiă nici dc cărţi, nici de oamenii 
cari le înţeleg, este pedepsit pentru o ignoranţă de 
care nu e vinovat. Mereu cărţi ! Ce nebunie! Pentrucă 
Europa e plină-de cărţi, EuiTopenii le socotesc in
dispensabile, fără să cugete că pe trei sferturi din 
faţa pământului ele nu se cunosc. N’au fost scrise 
toate cărţile de oameni ? De ce ar ăveă nevoie omul 
de dânsele pentru a-şi cunoaşte datoriile? Şi ce 
mijloace aveă el de a le cunoaşte înainte de a se 
fi scris aceste cărţi ? Sau va puteă să înveţe singur 
datoriile sale sau este scutit de a le cunoaşte.

334. Catolicii noştri fac mare caz de autoritatea 
Bisericii. Dar la’ ce le foloseşte aceasta, dacă au 
nevoie tot de aşa mare mulţime de probe pentm 
a o stabili, pe cât au alte secte pentru a-şi stabili 
deadreptul doctrina lor? Biserica hotărăşte că Bi
serica are dreptul de a hotărâ. Qe hine e dovedită
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autoritatea aceasta? Ieşiţi de acolo, intraţi în'toate 
di^uţiile noastre.

335. Cunoaşteţi mulţi creştini cari s’au ostenit 
să vază cu băgare de seamă ce spune judaismul 
împotriva lor! Dacă vreunul a văzut ceva, a văzut 
în cărţile creştinilor. Bună procedare pentru a în
văţa argumentele adversarilor, n’am ce zice! Dar 
cum să facem ? Dacă cineva dintre noi ar îndrăsnî 
.să publice cărţi în cari s’ar susţine pe faţă juda
ismul, am pedepsi pe autor, pe editor, pe librar1. 
Această poliţie e comodă şi sigură pentru că are 
totdeauna dreptate. Ce plăcut este să rămâi în dis
cuţie pe oameni cari nu îndrăsnesc a vorbi!

336. Cei dintre noi cari au prilej să vorbească 
cu Ovrei nu sunt mai folosiţi. Nenorociţii, se simt 
cu totul în puterea noastră; tirania cu care ne purtăm 
faţă de dânşii, ji face fricoşi. Ştiu ce puţină im
portanţă are nedreptatea şi cruzimea pentru dra
gostea creştinească. Ce ar îndrăsnî ei să'spună fără 
să se expună a fi acuzaţi că ne insultă religia? Lăco
mia ne face zeloşi şi sunt prea'bogaţi pentruca să poată 
avea dreptate. Cei mai învăţaţi, cei mai luminaţi sunt 
totdeauna cei mai băgători de seamă. Vei puteâ să 
converteşti pe vre-un nenorocit, plătit ca să-şi ca
lomnieze secta; vei face să vorbească nişte prăpă
diţi de negustori de haine vechi cari vor zice ca

1 Dintr’o mie de fapte cunoscute, iată unul care n’axe nevoie de 
comentarii. In secolul XVI teologii catolici au osândit la ardere toate 
cărţile Ebreilor fără deosebire, ilustrul şi învăţatul Reuchlin, eon- 
sulţat asupra acestei chestiuni, şi-a atras atâtea teribile lovituri 
cari erau să-l piarză, numai pentrncă fusese de părere că s’ar putea 
păstră acele cărţi cari nu sunt contra creştinismului şi cari tratau 
chestiuni streine de religie. (Nota autorului). Reuchlin, profesor ca-' 
tolic german (mort la 1524), cunoscător al limbii greceşti şi ebraice, 
eră singurul pe care pe atunci Germania puteă să-l opună savanţilor 
din Italia. Au rămas dela el multe cărţi, tipărite în Germania, despre 
teologie, gramatică şi filozofie. (Nota editorului).
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vei, ca să te linguşească; vei învinge ignoranţa sau- 
laşitatea • — dar învăţaţii lor vor zâmbi în tăcere' 
faţă de prostiile acestea. Credeţi oare. că, în la
curile unde ei s’ar simţi în siguranţă, i-aţi învinge 
tot cu aşa mare înlesnire? E sigur că la Sorhona.1 
prezicerile despre Mesia se voi’ raporta, la lisus 
Christos. La rabinii din Amsterdam2 e asemenea 
sigur că nu vor aveâ nici o legătură cu El. Nu voiu 
crede niciodată că am înţeles bine părerile Ebre- 
ilor până nu vor aveâ un stat liber, şcpli şi uni
versităţi în cari să poată vorbi şi discuta în toată 
libertatea. Numai atunci vom puteâ şti ce an ei 
de spus.

337. La Constantinopol, Turcii spun argumen
tele lor; dar noi nu îndrăznim să spunem pe ale 
noastre. Acolo este rândul nostru să ne înclinăm. 
Dacă Turcii cer dela noi pentru Maliomet, în care 
nu credem, acelaş respect pe care-1 cerem noi Ovrei
lor pentru lisus Christos, în care asemenea nu .cred, 
sunt Turcii în greşeală? Avem noi dreptate? Pe 
ce principii juste vom rezolvi această chestiune?

338. Două treimi din oamenii de pe pământ nu 
sunt nici Ovrei, nici Mahometani, nici Creştini şi 
multe milioane de oameni n’au auzit vorbindu-se 
niciodată nici de Moise, nici de lisus Christos, nici 
de Maliomet. 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 nici
odată nici un european? Se duc ei în Tartaria

' Sorbona —* unde se găseşte azi instalată facultatea de litoie ^i 
de ştiinţe din Paris — era, pe vremea lui Rousseau, o şcoală supe
rioară în care se învăţau literele şi teologia sub supravegherea 
inaltului cler catolic din Franţa.

5 In Amsterdam eră, se vede, vreo şcoală superioară pentru ra
bini.
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■meclitevanee să se ţie călăii după hoardele rătăci- 
tq^ire de cari nu se apropie nici un strein şi cari, 
nu numai că n’au auzit vorbindu-se de Papa, dar 
abia cunosc pe Marele Lama?6 Se duc ei în con
tinentele imense ale Americei, unde naţiuni întregi 
nu ştiu până acum că popoare din alte lumi au 
pus piciorul în J^imea lor?. Se duc ei ,în Japonia, 
de unde au fost goniţi pentru totdeauna din pricină 
uneltirilor lor şi unde generaţiile noi cunosc pe pre
decesorii lor ca nişte intriganţi vicleni, veniţi cu 
gând ca prin dragostea lor ipocrită să puie mâna 
pe putere? Se duc ei în haremul prinţilor din Asia 
să propovăduească evanghelia acelor mii de roabe? 
Ce. au făcut femeile din acea parte a lumii pentru 
ca nici un misionar să nu le poată arăta adevărata 
credinţă? Vpr merge ele toate în iad peiitrucă au 
fost ţinute încjjise?

339. Dar,chiar de ar fi adevărat că Evanghelia s’a 
făcut cunoscută pe tot pământul, ce am câştiga ? In 
ajunul zilei în care un misionar a sosit într’un ţinut, a 
murit de sigur cineva care n’a putut să-l auză. Spu- 
neţi-mi ce vom face cu acel cineva ? Dacă ar fi în tot 
universul uh singur om căruia nu i s’a adus niciodată 
la cunoştinţă învăţătura lui Christos, obiecţiunea ar 
fi tot aşâ de puternică pentru acest singur om ca 
şi pentru un sfert din neamul omenesc.

340. Când trimişii Evangheliei au vorbit popoare
lor 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? îmi vorbeşti despre 
un D-zeu născut şi mort, acum două mii de ani 
la celălalt capăt al lumii, într’un orăşel oarecare

Marele Lama e şeful suprem al religiei budiste, care numără 
aproape 500 milioane de credincioşi.
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şi-mi spui că toţi cei ce nu vor crede în acest 
mister vor avea osândă veşnică. Sunt în adevăr 
lucruri foarte ciudate pe cari nu-mi vine să*le 
cred repede pe cuvântul unui om pe care nu-1 
cunosc deloc. De ce D-zeul d-tale a făcut să se 
îndeplinească aşâ 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 celălalt emisfer un popor ebreu şi un 
oraş Ierusalim ? Cu acest chip, ai putea să-mi ceri 
să ştiu ce se petrece în lună? Zici că vii să mă 
înveţi. Dar de ce n’ai venit să înveţi pe tatăl meu? 
Şi'de ce să pedepseşti pe bietul bătrân care n’a 
ştiut niciodată nimic ? Din pricina lenei d-tale să-l 
pedepseşti pe el, care erâ bun, binefăcător şi căută 
numai adevărul? Fii de bunăcredinţă,şi apoi pune-te 
în locul meu: pot eu, pe singurul d-tale cuvânt, 
să cred toate aceste lucruri de necrezut pe cari mi 
le spui şi să împac toate aceste nedreptăţi 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 s’au purtat cu D-zeii 
ca cu un tâlhar. Zici că nu l-au recunoscut caD-zeu. 
Ce să fac atuncia eu care n’am auzit vorbindu-se 
de dânsul decât dela d-ta?' Adăogi că au fost pe
depsiţi, risipiţi, apăsaţi, robiţi şi că nici unul din ei 
nu se mai apropie de oraşul acesta. Desigur au me
ritat aceasta ; dar locuitorii de astăzi ce zic ei despre 
faptul că înaintaşii lor au ucis pe D-zeu ? Tăgădue.se 
şi ei, nu recunosc pe D-zeu drept D-zeu. Atunci mai 
bine lăsai în pace pe copiii celor din vremea aceea.

341. Cum! In acelaş oraş în care D-zeu a mu rit, 
nici locuitorii cei vechi nici cei noi nu l-au recu-.
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nosout şi vrei să-l recunosc eu care m’ani 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 numeşti sfântă şi din care 
nu înţeleg nimic, ar trebui să aflu dela alţii, când 
şi de cine a fost făcută, cum s’a păstrat, cum a 
ajuns până la d-ta; ce argumente aduc, în ţara lor 
aceia cari o resping deşi ştiu ca şi d-ta că 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.

342. Nu numai că mi se pare întemeiată această 
cuvântare, dar susţin că orice om cu judecată, în 
asemenea caz, trebue să vorbească tot aşa şi. să 
gonească pe misionarul care,/ înainte de verificarea 
probelor, vrea să se grăbească a-1 instrui şi a-1 
boteză. Susţin că nu există revelăţiune în contra 
căreia să nu se poată ridică aceleaşi obiecţiuni sau 
altele echivalente cu aceeaşi forţă ca şi contra cre
ştinismului ori poate chiar cu mai multă. De aci 
urmează că, dacă e o singură religiune adevărată 
şi dacă orice om e silit să o îmbrăţişeze de teama 
osândei veşnice, atunci trebue să-ţi petreci viaţa în
treagă studiindu-le pe toate, pătrunzându-le, com- 
parându-le şi călătorind prin ţările în cari sunt 
aşezate. Nimeni nu e scutit de prima datoiie a 
omului, nimeni n’are drept să se încrează în jude
cata altora. Muncitorul care trăeşte numai din munca 
sa, plugarul care nu ştie să citească, fata delicată 
şi timidă, infirmul care d’abiă se poate sculă din 
pat, toţi fără excepţie trebue să studieze, să medi
teze, să discute, să călătorească, să străbată lumea; 
nu va mai fi popor aşezat şi statornic, pământul 
întreg va fi străbătut numai de pelerini ce se vor

15.
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duce, cu mari cheltueli şi cu lungi osteneli, să ve
rifice, să compare, să examineze ei înşişi diversele 
culte ce se practică în diverse ţări. Atunci adio 
meşteşuguri, arte, ştiinţe omeneşti şi toate ocupa
ţiile 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 
întrebuinţat 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.

343. ' Vrei să îndulceşti această metodă şi să dai 
cea mai mică parte autorităţii oamenilor? îndată 
Ie-o dai pe toată. Bacă fiul unui creştin face bine 
că urmează, fără o cercetare adâncă şi nepărtini- 
toare, religia tatălui său, de ce fiul unui Turc ar 
face rău să urmeze religia tatălui lui? \ Desfid pe 
oricare intolerant să răspundă la aceasta cevâ care 
să mulţţimească pe un om.cu judecată!

344. Siliţi de aceste argumente, unii vor mai bine 
să facă pe D-zeu nedrept şi să pedepsească pe ne
vinovaţi pentru , păcatul tatălui lor decât să renunţe 
la dogma lor barbară. Alţii scapă, trimiţâhd cu 
bunăvoinţă un înger să înveţe pe acela care a dus 
o viaţă morală, dar a fost cu totul ignorant. Ce 
frumoasă invenţie e acest înger! Nu se mulţumesc 
să ne supună maşinilor lor, ci silesc chiar pe D-zou 
să le întrebuinţeze.

345. Iată, fătul meu, la ce absurditate duc mân- 
d)'ia şi intoleranţa, când fiecare vrea să se ţină 
numai de părere sa şi să crează că are dreptate

1 Vezi § 31 a.



singur lUn tot neamul omenesc. Martor mi-e acest 
D-zeu al păcii, pe căre-1 ador şi pe care ţi-1 anunţ, 
că toate cercetările mele au fost sincere; văzând 
însă că ele au rămas şi ar rămâneâ totdeauna iără 
succes şi că mă înfundam într’un ocean fără ţăr
muri, m’am întors din drum şi mi-am închis cre
dinţa în noţiunile mele primitive. N’am putut crede 
niciodată că D-zeu îmi porunceşte să fiu aşa de- 
învăţat, fără de care m’ar pedepsi triraiţându-mă îa 
infern. Am închis deci toate cărţile.' Este una des
chisă tuturor deliilor: cartea naturii. In această mare1 
şi sublimă carte învăţ să slujesc şi să ador pe di
vinul ei autor, Nu poate să fie iertat nimeni că n’a 
citit într’însa, pentrucâ ea vorbeşte tuturor oame
nilor o limbă po care toate minţile o înţeleg. Dacă 
m’aş fi născut într’un ostrov pustiu, dacă n’aş fi 
văzut alt om afară de mine, dacă n’aş fi învăţat 
ce s’a petreeflat în vechime într’un colţ 'al lumii; 
dacă însă îmi exercitez raţiunea şi o cultiv, dacă 
întrebuinţez bine facultăţile pe cari mi le-a dat D-zeu, 
voiu învăţa singur să-l cunosc, să-l iubesc, să iubesc 
lucrurile lui, să voesc binele pe care-1 voeşte El şi, 
pentru ca să-i plac, sărmi împlinesc toate datoriile 
pe pământ. Ce ar putea să mă înveţe mai mult toată 
ştiinţa omenească?

346. In privinţa revelaţiunii, dacă aş şti să ra
ţionez mai bine ori aş fi mai învăţat, poate că i-aş 
simţi adevărul 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 obiee- 
ţiuni pe cari nu le pot desluşi. Sunt atâtea ar
gumente solide pentru şi contra, încât, neştiind 
încotro să mă hotărăsc, nici n’o admit nici n’d res
ping ; resping numai obligaţiunea de a o recunoaşte
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pentruca această pretinsă obligaţiune este incom
patibilă cu dreptatea lui D-zeu, căci nu numai că 
n’ar fi înlăturat piedicile pentru mântuirea sufle
tului, dar, le-ar fi înmulţit, le-ar fi făcut chiar de 
neînlăturat pentru cea mai mare parte a omenirii. 
Cu observaţia aceasta rămân asupra punctului aces- 
stuia într’o îndoeală respectuasă. Nu pot fi aşa de- 
îngâmfat încât să cred că nu greşesc: poate, că alţi 
oameni au decis ceeace mie mi se pare nedecis; 
•eu raţionez pentru mine şi nu pentru ei; nici nu-i 
blamez nici nu-i imit: judecata lor poate fi mai 
bună decât a mea, dar nu sunt vinovat dacă nu e 
la fel cu a mea.

347. Vă mărturisesc că majestatea Scripturii mă 
pune în mirare, că sfinţenia Evangheliei vorbeşte 
sufletului meu. Ce miei sunt pe lângă aceasta cărţile 
filozofilor cu toată fala lor! E cu putinţă ca o 
carte, în aeelaş timp aşa de adâncă şi atât de simplă 
să fie făcută de oameni ? E cu putinţă ca acela a 
cărui viaţă se istoriseşte să fie numai un om ? Aşa 
este vorbirea unui entuziast sau a unui sectar am
biţios ? Ce blândeţe, ce curăţenie în moravuri! Ce 
graţie mişcătoare în învăţături! ce înălţime în 
maxime! ce înţelepciune adâncă în cuvântări! ce 
prezenţă de spirit, ce fineţă şi ce justeţă în 
răspunsuri! ce stăpânire asupra pasiunilor sale! 
Unde e omul, unde e înţeleptul care ştie să mun
cească, să sufere şi să moară fără slăbiciune şi fără 
a se lăudâ? Când Platon zugrăveşte 1 pe omul drept 
închipuit de el, acoperit de toată ruşinea crimei şi 
vrednic de toată răsplata pentru virtute, zugrăveşte 
punct cu punct pe lisus Hristos: asemănarea este

Cartea I din «Republica» sa.
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aşa de izbitoare încât toţi părinţii Bisericii au simţit-o 
şi nu e cu piltinţă să te înşeli 1. Trebue să fii robit 
de prejudecăţi, să fii orb pentruca să îndrăsneşti a 
compara -pe fiul lui Sofronisc 2 cu fiul Măriei!

Ce depărtare dela unul până la altul! Socrate 
moare fără dureri, fără ruşine şi-i e lesne să se 
susţină până la sfârşit; iar dacă această moarte 
uşoară nu i-ar fi cinstit viaţa, te-ai îndoi, cu tot 
spiritul hii, dacă Socrat a fost altceva decât un 
Sofist. Se zice că a inventat morala; dar alţii îna
intea lui o pusese în practică şi el a spus numai 
ce au făcut ei, a dat formă de lecţii exemplelor lor. 
Aristide3 fusese drept până nu spusese Socrate ce 
este dreptatea; Leonida 4 murise pentru ţară înainte 
de a fi arătat Socrate că e o datorie să-ţi iubeşti 
ţara; Spartanii erau cumpătaţi până nu lăudase 
Socrate cumpătarea; înainte de a fi definit el vir
tutea, Grecia «avusese din belşug oameni virtuoşi. 
Dar lisus unde a găsit el între ai săi acea morală 
înaltă şi curată, pentru care el singur a dat învă
ţături şi pildă ?6 In mijlocul fanatismului furios 
a răsunat glasul celei mai înalte înţelepciuni şi sim
plicitatea celor mai sfiute virtuţi a cinstit pe cel 
mai nemernic din toate popoarele. Moartea lui So
crate, vorbind în linişte filozofie cu prietenii săi, e 
cea ,mai plăcută pe care o poate dori cineva; a lui

1 Nota lui Petitain. Această asemănare este rezultatul general al 
primelor două cărţi diu tractatul lui Platon despre Repuljlică. Pa- 
■sagiul cel mai Însemnat în privinţa aceasta este vorbirea pe care o 
pune în gura adversarului său.

Părinţii Bisericii de cari e vorba aici sunt Sf. Justin şi Sf. 
Clement din Alexandria. ,

2 Adică Socrat.
5 Vezi § .
4 Vezi § .

Ed. Amsterdam. In predica de pe munte paralela între morala 
lui Moise şi a sa. r
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lisus, dându-şi sufletul în chinuri, ocăfât, batjocorit, 
blestemat de un popor întreg, este cea mai înfio- 
răsoare de care se poate teme cineva. Socrate, luând 
cupa cu otravă binecuvintează pe cel care i-o dă 
şi cate plânge; lisus, în chinuri groaznice, se roagă 
pentru colăii săi cei neînduplecaţi. ,Da, viaţa şi 
moartea lui.Socrate sunt ale unui înţelept; dar viaţa" 
şi moartea lui lisus sunt ale unui Dumnezeu. Vom 
zice oare că Evanghelia este înadins plăsmuită ? 
Dragul meu, nu'' se plăsmueşte aşa. Faptele lui So
crate, de cari nimeni nu se îndoeşte, sunt mai puţin 
dovedite decât ale lui lisus Hristos. Prin aceasta1 
amâni dificultatea, dar n’o înlături. Ar fi greu, să 
admiţi că mai mulţi oameni s’au învoit ca să năs
cocească această carte decât că unul singur a dat 
subiectul ei. Nişte autori evrei n’ar fi putut avea 
niciodată nici tonul nici morala acesteia şi Evan
ghelia are nişte adevăruri aşa de ihari, aşa de iz
bitoare, aşa de inimitabile, încât cel care le-ar ti 
născocit^ ar fi mai vrednic de'admiraţie decât eroul 
căruia i s’ar atribui2. Cu toate acestea, aceeaş Evan
ghelie e plină de lucruri de necrezut, pe cari ra
ţiunea le refuză şi pe cari hu le concepe şi nu le 
admite nici un om cuminte. Ce să faci în mijlocul 
acestor contradicţiuni ? Fătul meu, să fii totdeauna, 
modest .şi cu băgare-de seamă; să respecţi în tăcere 
ceeace nu poţi nici să refuzi nici să înţelegi şi să 
te pleci înaintea Fiinţei supreme, care singură ştie 
adevărul.

348. Iată scepticismul la care am rămas, fără

1 Adică prin afirmarea că Evanghelia esle operă pur omenească.
2 G. Petitain trimite la o scrisoare a lui Rousseau (corespondenţă 

tom. I"V) către M. din 1769, în care se .găseşte o comparaţie intre 
lisus' şi Socrat.
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voia mea. Dar nu sufer din pricina Jui, pentrucă 
el n’are înrâurire asupra punctelor neapărat nece
sare practicei şi pentrucă am o statornică convin
gere asupra principiilor tuturor datoi-iilor mele. Slu
jesc pe Dumnezeu din toată inima mea, simplă. 
Caut să ştiu numai ce este în legătură eu purtarea 
mea. Iar în privinţa dogmelor cari nu influenţează 
nţci faptele nici morala şi cu cari se chinuesc atâ- 
ţea oameni, nu mă neliniştesc nicidecum. Socotesc 
•că toate deosebitele religinni ~sunt nişte instituţiuni 
binefăcătoare: ele stabilesc. în fiecare tară, un sin
gur chip de a cinsti pe D-zeu printr’un cult public 
şi îşi pot găsi explicaţiunea în climă. în felul gu
vernului,' în geniul poporului sau într’o altă cauză 
locală, care face să se aleagă una sau alta, după 
timpuri şi după locuri. Socotesc că toate sunt bune, 
când prin ele ^slujeşti pe D-zeu într’un mod cu- 
viicios. Cultul esenţial este cultul inimii. Dumne
zeu nu-1 înlătură, când este sincer, sub orice formă 
i s’ar oferi. Chemat în serviciul Bisericii, în religia 
pe care o profesez, îmi împlinesc cât mai exact da
toriile mele şi conştiinţa m’ar mustra dacă în vreun 
punct ,aş lipsi cu voinţă, dela datoria mea. Ştii că, 
după ce am fost multă vreme înlăturat, atn dobân
dit, prin' trecerea d-lui de Mellarfede, îngăduinţa de 
a, sluji, ea să pot avea cu ce să trăesc. Altădată 
făceam slujba cu uşurinţa pe care o arată cineva 
când practică multă vreme şi foarte dea lucrurile 
cele mai serioase. După ce mi-am făcut alte prin
cipii, slujesc cu mai mare respect, mă simt pătruns 
de măreţia Fiinţei supreme, de prezenţa ei, de ne- 
îndestularea spiritului omenesc, care-şi dă aşa de 
de puţin seama de urzitorul său. Mă gândesc că-I 
fac cunoscute dorinţele poporului după nişte regule



702

stabilite şi de aceea îndeplinesc cu grijă toate orân- 
duelile bisericeşti: spun cuvintele cu băgare de seamă, 
nu las laoparte nici cel mai mic cuvânt, nici cea 
mai mică ceremonie; când mă apropiu de momen
tul de a sluji leturghia, mă reculeg pentruca s’o 
fac după toate rânduelile Bisericii şi după toată 
mărimea sfintei taine; mă silesc să-mi nimicesc 
raţiunea înaintea inteligenţei supreme; mă întreb 
ce sunt eu ca să mă pot măsura cu Puterea cea 
nesfârşită. Pronunţ cu respect cuvintele -sacramen
tale şi, în ce mă priveşte, le dau toată credinţa. 
Nu ştiu ce este această taină nepătrunsă; dar nu 
vreau ca în ziua judecăţii să fiu pedepsit pentrucă 
am necinstit-o în sufletul meu.

349. Având cinstea să port o sarcină sfinţită,, 
de şi mă găsesc îti' cel din urmă rând al slujito
rilor, nu voiu face şi nu voiu zice nici odată ni
mic care să mă facă nevrednic a-mi împlini înal
tele-mi îndatoriri. Voiu propoveduî totdeauna oa
menilor virtutea, îi voiu îndemna să facă binele şi,, 
pe cât îmi va sta în putinţă, le voi da şi pildă 
întru aceasta. Nu voiu avea—poate — putere ,să-i 
fac să iubească religia, să-i fac să crează cu temeiu 
dogmele cele folositoare şi pe cari tot omul tre- 
bue să le crează; dar să mă ferească D-zeu să-i 
învăţ vreodată dogma cea crudă a intoleranţei; să-i 
îndemn vreodată a urî pe aproapele lor şi să zică 
celorlalţi oameni; «Veţi fi osândiţi! Afară din Bi
serică, nu e mântuire!»1.

1 Nota autorului; Ed. Amsterdam. Datoria de a urma .şi iuW 
religia tării sale nu merge până la dogmele contrare moralei, cum 
este a intoleranţei. Această groaznică dogmă înarmează pe qameni 
unii contra altora şi-i face pe toţi duşmani ai neamului omenesc. 
Distincţiunea între toleranţa civilă şi toleranţa teologică este copi- 
lărescă şi zadarnică: ele nu se pot despărţi şi nu poţi admite pc 
una fără cealaltă. Nici chiar îngerii n’ar putea să trăească în 
pace cu nişte oameni pe cari i-ar socoti drept duşmani ai lui D-/.cu..
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Dacă aş avea un rang mai mult, această rezervă 
■ar puteâ să-mi aducă neajunsuri; dar sunt prea 
mic peritruca să-mi fie frică şi nu pot să cad mai 
jos de cât unde sunt. Orice s’ar întâmplă, nu voiu 
blestemă niciodată dreptatea divină şi nu voiu minţi 
împotriva sfântului duh.

350. Multă vreme am râvnit cinstea de a fi 
preot; o râvnesc şi acum, dar nu nădăjduesc s’o 
mai capăt1. Dragul 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 nu poate face 
totdeauna binele el însuş, îi stă totdeauna în putere 
să-l ceară dela alţii şi, când impune respect, îl do
bândeşte foarte adesea. Dacă aş aveă vreodată în 
munţii noştri o parohie săracă cu oameni de treabă, 
aş fi fericit^ căci mi se pâre că ăş sluji la feri
cirea enoriaşilor mei. -Nu i-aş îmbogăţi, dar aş îm
părtăşi sărăcia lor şi aş scoate dintr’însa ruşinea 
şi dispreţul, cari sunt mai greu de îndurat decât 
însăş lipsa. .I-aş face să iubească unirea şi egali
tatea 2, caii gonesc adesea mizeria şi totdeauna o 
fac mai lezne de suferit.- Când ar vedeâ ca eu nu 
«tau mai bine decât ei şi aş fi totuş mulţumit, ar 
învăţa să se mângâie de soarta lor şi să fie mul
ţumiţi ca şi mine. In învăţăturile mele m’aş ocupa 
mai puţin de spiritul Bisericii şi mai mult de spi
ritul Evangheliei, căci în aceasta dogma este simplă

1 Am spus în notă la primul § din «Profesiunea de credinţă» că 
am tradus locţiitot de preot (vicar) prin preot. Nu puteam piine 
diacon, căci e altceva. Situaţia de care vorbeşte aci corespunde la 
noi cu oea de paroh, pe când situaţia în care se găsiâ vorbitorul 
ar ^corespunde cu cea de preot ajutor.

' Egalitatea (Egalitâ) Sallwurk traduce prin «fraternitate» (Briider- 
lichkeit), dar nu vedem peutru ce.
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şi morala înaltă, se văd puţine practice religioase 
şi multe opere de binefacere. înainte de a-i învăţă 
ce trebue să facă, m’aş sili totdeauna să. fac eu mai 
întâii], pentru ca şă vază bine că tot ce spun aceea 
şi gândesc. Dacă aş aveâ protestanţi în apropiere 
sau în parohia mea, nu. i-aş deosebi de adevăraţii 
mei enoriaşi în tot ce priveşte dragostea creştină: 
i-aş îndemnă pe toţi să se iubească unii pe alţii, 
să se socotească fraţi, să respecte toate religiunile 
şi să trăească în pace fiecare într’a sa. Gred 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 puteă fi mai 
luminaţi, să păzim ordinea publică; în toate ţăiile 
să respectăm legile şi să nu turburăm cultul pe 
care ele îl prescriu, să nu îndemnăm pe cetăţeni 
la nesupunere, căci nu ştim sigur dacă e un bine 
pentru ei să-şi părăsească credinţele pentru altele, 
dar suntem siguri că e un rău să nu te supui 
legilol•.

351. Tinere al meu prieten, ţi-am spus profe
siunea mea. de credinţă aşa cum Dumnezeu o citeşte 
în sufletul meu. Eşti cel dintâiu căruia i-am ,spus-o 
şi poate n’o voiu mai spune nimănui. Dacă mai 
rămâne puţină credinţă i]devărată printre oameni, 
nu e bine să turburi sufletele paşnice, nici să alar
mezi credinţa celor simpli prin probleme pe cari 
ei nu le pot rezolvi şi cari îi neliniştesc fără să-i 
lumineze. Gând însă totul este zguduit, trebue să 
păstrezi trunchiul în paguba ramurilor. Gonştiinţele 
'agitatCj nesigure, aproape stinse şi în starea în care 
am văzut pe a ta, au nevoie să fie împuternicite 
şi deşteptate şi, ca să le aşezi pe temelia adevăru-
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rilqr yeşnice, trebue să smulgi stâlpii plutitori de 
cari ele cred că se, mai tin-

352. Eşti^ ÎD vârsta critică. în care spii-it.n1 do
reşte certitudinea. în care, inima îşi împlineşte fnrjna 
şi caracterul, în vârsta în cai-e se hotăreşte drumul 
vieţii întregi, fie spre bine, fie spre răir Mai târziu, 
materia .se întăreşte şi impresiile nu mai sunt adânci. 
Tinere, primeşte în sufletul tău încă flexibil pecetea 
adevărului. Dacă aş fi mai sigur de mine însumi, 
ţi-aş fi vorbit pe .un ton dogmatic şi hotărît; dar 
sunt un om fără învăţătură şi supus greşelii. Ce 
putem face? Ţi-am deschis inima fără nici o rezervă: 
ţi-âm dat ca lucruri sigure cele .ce le-ani socotit 
sigure, ţi-am spus îndoelile mele ca îndoeli, 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 grăbit1; este 
o precauţiune înţeleaptă şi-mi dă o bună părere 
despre tine. Fă, la început, ca conştiinţa ta să 
voească a se luininâ. Fii sincer cu tine însuţi. Insu- 
şeşte-ţi din ideile mele pe cele ce te vor fi convins şi 
înlătură pe celelalte. Viţiul nu te-a stricat încă în- 
tr’atâta ca sa faci o alegere rea. Ţi-aş propune să stăm 
de vorbă; dar îndată ce discuţi, te încălzeşti; se 
amestecă vanitatea şi încăpăţânarea şi bunacredinţă 
dispare. Dragul meu, să nu discuţi niciodată, căci 
prin discuţie nu te luminezi nici pe tine nici pe 
ceilalţi. Pentru mine, îţi spun că am meditat mulţi 
ani până să mă hotăresc; acum ţin la hotărîrea 
mea; conştiinţa mi-e liniştită şi sufletul mulţumit. 
Dacă aş vrea să încep o nouă cercetare a ideilor 2 
mele, n’aş puteâ să am o mai curată iubire pentru

1 Vezi § ci07.
2 EI zice ' scntiraents -.
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adevăr; dar spiritul meu, mai puţin activ, ar fî 
mai puţin în stare să-l descopere. Voiu rămânea 
deci cum sunt, de frică să nu mi se schimbe, pe 
nesimţite, înclinarea spre contemplaţiune într’o pa
siune leneşă şi şă nu-mi slăbească îndeplinirea 
datoriilor, şi de frică să nu cad iar în pyrrhonism 1 
ca înainte, fără să mai am puterea de a ieşi din- 
tr’însul. Mi-am trăit viaţa mai mult de jumătate; 
am numai vremea să mă folosesc de ceea ce-mi 
rămâne şi să-mi şterg greşelile prin virtuţile mele. 
Dacă mă înşel, nu \e cu voinţă. Acela care ponte 
citi în fundul inimei mele, ştie că nu-mi este drag. 
întunerecul. Neavând însă putere ca prin luminile 
mele proprii să ies dintr’însul, singurul mijloc este 
o viaţă curată; căci dacă D-zeu poate să dea copii 
lui Abraam 2, apoi orice om are dreptul a nădăjdui 
că va fi luminat când va deveni vrednic de aceasta3..

353. Dacă reflexiunile mele te vor face să cu- 
geţi ca, mine, dacă vei aveâ aceleaşi idei ca şi mine, 
şi aceeaşi profesiune de credinţă, iată ce sfat îţi 
dau: Pune-ţi viaţa la adăpost.de ispitele mizeriei şi 
ale desnădejdii, n’o lăsa în mod ruşinos la bunul 
plac al streinilor şi nu mai mânca pâinea tică
loasă a pomenii. întoarce-te în patrie, reia-ţi reli-

1 Pyrrhonism (dela numele lui Pyrrhon filozof grec din sec.’ 1 
în. de Chr.) este uh scepticism, insă nu provizoriu, cum cerea Iles- 
cartes (vezi § 207), ci definitiv.

5 Legenda spune că Abraam a avut un fiu la foarte adânci 
bătrâneţe.

3 Aci Sallwiirk pune nota aceasta:
Pasagiul următor îşi găseşte confirmarea prin confesiunile lui 

R. I, 3,‘ 7,: «De oarece prudenţa ii dictă (abatelui savoiam Gaime) 
să vorbească ceva mai rezervat nu se exprimă tocmai- pe faţă asu
pra unor anumite puncte; de altfel principiile, părerile şi vederile 
sale erau aceleaşi (<m şi profesiunea de credinţă ale preotului de 
ţară) şi toate chiar şi sfatul de a se reîntoarce în patrie erau aşâ 
după cum le-am expus eu pe faţă».
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gia părinţilor tăi, urmează-o cu toată sinceritatea 
sufletească şi n’o părăsi: e foarte simplă- şi foarte 
sfântă; socotesc, că, din toate religiile de pe pă
mânt, ea are morala cea mai curată si multumesta 
raţiunea mai bine de cât toate. Nu te gândi la 
cheltuelile călătoriei; se vor găsi bani. Nu te teme- 
nici de ruşinea unei înapoeri umilitoare: trebue- 
să roşeşti când faci o greşeală, nu când o îndrep- 
tezi. La vârsta ta toate se iartă, dar nu mai poţi 
păcătui fără a primi pedeapsă. Când vei voi să-ţi 
asculţi conştiinţa, nenumărate piedici zadarnice vor 
fi înlăturate de glasul ei. Vei înţelege că, în ne
siguranţa, în care trăim, este o îngâmfare fără scuză 
şă aibi altă religie decât aceea în cai’e te-ai năs
cut şi 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 cari ai fost 
pus decât aceea pe cari ai îridrăsnit s’o alegi singur.

354. Fătul meu, fă ca sufletul tău să dorească 
totdeauna să existe un D-zeu şi astfel nu te vei 
îndoi niciodată. Afară de aceasta, ori cum te-ai 
hotărî, gândeşte-te că adevăratele datorii ale reli- 
giunii nu atârnă de instituţiile omeneşti; că su
fletul drept este adevăratul templu al divinităţii; 
că, în orice ţară şi în orice sectă, legea supremă 
eşte să iubeşti pe D-zeu mai presus de tot şi pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi; că nici o reli- 
giune nu te scuteşte de datoriile morale; că nu
mai aceste datorii sunt în adevăr esenţiale; că cul
tul intern este cea dintâiu datorie şi că fără cre
dinţă nu există nici o virtute adevărată.

355. Fugi de aceia cari pretind că vor să ex
plice natura şi seamănă în sufletele oamenilor doc-
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trine descurajatoare; scepticismul lor aparent e mai 
afirmativ ,şi mai, dogmatic de cât tonul hotărât al 
adversarilor lor. Pretextând cu -mândrie că numai 
ei sunt luminaţi, că numai ei cunosc adevărul şi 
sunt de bună credinţă, ne supun fără voie păreri
lor lor indiscutabile şi pretind să ne înfăţişeze ca 
adeyă],atele\ principii ale, lucrurilor neînţelesele lor 
sistenie pe cai’i le-a construit închipuirea lor. Răs- 
turnând, dărâmând, câlcând in picioare tot ce res
pectă oamenii, ei lipsesc;^ pe cei întristaţi de cea 
mai mare mângâiere pentru mizeria lor, pe cei pu
ternici şi bogaţi de singurul frâu al pasiunilor lor; 
şmulg mustrarea 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 oa
meni. Cred aceasta ca şi ei, şi văd acî o puternică 
probă că .învăţăturile lor nu sunt adevărate

1 Nota autorului. Cele două tabere se atacă reciproc prin atâtea 
sofisme încât ar fi o întreprindere nemărginită şi îndrăzneaţă să le 
observi pe toate; e mult chiar să notezi câtevă din ele pe măsură 
■ce le întâlneşti.

Un argument foarte obişnuit al partidului filozofist adică al celor 
ce se pretind filosofi este să-şi închipuească un popor de adevăraţi 
filozofi pe care îl Opun unui popor de creştini răi; ca şi cum ar 
fi mai uşor să faci un popor de filozofi adevăraţi decât un popor 
■de creştini adevăraţi. Nu ştiu dacă, pentru indivizi, e mai uşor 
să găseşti de unii decât de ceilalţi ; dar ştiu bine că, îndată ce c 
vorba de popoare, trebue feă admiţi că vor abuza de filozofia fără 
religie, precum ai noştri abuzează de religia fără filozofie. Acest 
lucim rai se pare că ar schimbă mult starea chestiunii. Bayle (scriitor 
francez 1674—1706) a probat că fanatismul este mai periculos dc 
cât ateismul. Este incontestabil acest lucru. Dar el n’a vrut să 
spună — ceeace nu e mai puţin adevărat— că fanatismul, deşi 

'crud şi iubitor de sânge, este totuş o pasiune mare şi puternică, 
că el înnalţă sufletul omului, îl face a dispreţul moartea, îi dă o 
forţă care te minunează şi, bine condus, poate să dea naştere celor 
mai sublime virtuţi. In schimb, lipsa de religiune, spiritul filozofic 
şi iubitor de discuţii leagă sufletele prea mult de viaţă, le moleşeşte, 
le înjoseşte, concentrează toate pasiunile în interesul personal, în
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356. Fii sincer, tinere; inheşte adevărnl fără, mây- 
drie. Nu te ruşina de a fi ignorant: prin aceasta 
nu te vei înşelă nici pe tine, nu vei înşelă nici pe 
alţii. Dacă vreodată talentul tău cultivat te va pune în

mizerabilul eu omenesc şi sapă, încet şi pe nesimţite, temeliile 
adevărate ale oricării societăţi; căci ceeace'leagă între ele interesele 
particulare nu poate cântări niciodată cât ceeace le desparte.

E adevărat că ateismul nu face să se verse sânge; dar aceasta, 
nu din iubirea pentru pace, ci din indiferenţa pentru bine: pretinsului 
înţelept nu-i pasă de cum merg lucrurile, dacă el poate să !steâ li
niştit în cabinetul său. Principiile sale nu ucid oamenii, dar îi îm
piedică a se naşte, distrugând moravurile cari îi înmulţesc, făcân- 
du-i să nu-şi mai iubească specia şi reducând toate afecţiunile lor 
la uh egoism secret, funest şi pentru populaţie şi pentru virtute. 
Indiferenţa filozofică seamănă cu liniştea dintr’o ţară care e supusă 
despotismului: e liniştea morţii, mai distructivă chiar decât răs- 
boiul,

Astfel, fanatismul, deşi efectele sale imediate sunt mai rele decât 
ale aşa zisului spirit fOozofio, are urmări mult mai puţin primej
dioase. E uşor să scrii în cărţi maxime -frumoase, dar chestiunea e 
să ştii dacă ele se potrivesc bine cu doctrina şi dacă rezultă în 
adevăr din ea; asupra acestui punct lucrul până astăzi nu e lă
murit. Rămâne *ă. mai vedem dacă filozofia, fiind liberă şi stăpâ- 
nitoare, ar putea să poruncească dorinţei de glorie, interesului, 
ambiţiunii, micilor pasiuni omeneşti şi dacă ar practica acea dulce 
iubire do oameni pe care ne-o laudă când ia pana în mână.

Prin principiile sale, filozofia nu poate să facă nici un bine pe 
care nu l-ar face mai bine religiunea; ba religiunea face şi altele 
pe cari filozofia n’ar putea să le facă.

Prin practică, e altcevă; dar trebue să judecăm puţin. E adevărat 
că nici un orii, care are o religie, n’o urmează în cele mai mici 
puncte ale ei; e asemenea adevărat că cea mai mare parte din oa
meni sau n’au religie,- sau nu urmează de loc pe aceea pe care o 
au; dar sunt unii cari au o religie şi o.urmează măcar în parte; 
este apoi neîndoelnic că motive religioase îi împiedică adesea de a 
face rău şi obţin dela dânşii nişte virtuţi, nişte fapte vrednice de 
laudă pe cari nu le-ar fi îndeplinit fără aceste motive.

Să zicem că un călugăr tăgădueşte că i s’a lăsat ceva în păs
trare. Ce urmează de aici? Că a fost un prost cel ce i-a încre
dinţat lucrul. Dacă Pascal ar fi făcut aşa ceva, aceasta ar fi ară
tat că Pascal eră un ipocrit şi nimic mai mult. Dar un călugăr!.... 
Oamenii cari speculează religia au în adevăr religie ? Crimele cari 
se comit în cler, ca şi aiurea, nu dovedesc că religiunea este nefo
lositoare, ci că sunt puţini oameni cari au reUgiune.

Guvernele moderne datoresc, fără îndoeală, creştinismului cea 
mai puternică autoritate a lor şi împuţinare* revoluţiunilor; ele 
însele le-au făcut să fie mai puţin sângeroase: aceasta se dovedeşte
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situaţie să vorbeşti oamenilor, vorbeşte-le numai 
după conştiinţa ta, fără să te gândeşti dacă te 
vor aplaudă. Abuzul ştiinţei produce necredinţă. 
Orice învăţat dispreţueşte ideile vulgului şi fiecare

comparându-le cu guvernele antice. Fiind mai bine cunoscută re
ligia, depărtând fanatizmul, ea a dat mai multă blândeţe moravu
rilor creştine. Această schimbare nu se datoreşte literaturii, căci 
acolo unde ea a mai fost strălucitoare iubirea de oameni n’a fost 
mai respectată: dovadă cruzimile Atenienilor, ale Egiptenilor, ale 
Împăraţilor Romei, ale Chinezilor. Câte binefaceri nu sunt însă 
datorite Evangheliei! S’au văzut la catolici că s’au îndreptat multe 
nedreptăţi prin spovedanie. La noi, când se apropie vremea împăr
tăşaniei, oamenii se împacă şi fac pomeni. Jubileul Ebreilor făcea 
pc uzurpători mai puţin lacomi .şi înlătură multe suferinţe. Fra
ternitatea poruncită de lege uniă toată liaţiunea; nu se vedea nici 
un cerşetor. Nu se văd cerşetori nici la Turci, unde sunt nenumă
rate instituţiunile pioase. Aceştia sunt. prin religia lor, primitori 
chiar pentru duşmanii cultului lor.

«Mahomedanii zic, după Chardiii, că după ce vor învia toţi oa- 
«menii ea să meargă la judecata din urmă, toate corpurile vor trece 
«peste'un’pod numit Pnul Serrho, - aşezat peste un foc veşnic. 
«Acesta va fi a treia şi ultima cercetare şi cu adevărat judecata 
«din urmă. fiindcă acolo se vor despărţi cei buni de. cei răi...'etc.

«Persanii, urmează Chardin, ţin mult la acest pod şi când vreunul 
«suferă o nedreptate pe caren’o poate repară în nici un fel, ultima 
«sa mângâiere este să spună: Ei bine, pe D-xeid cel viu, îmi 
« vei plăti îndoit în %vua din urmă; nu vei trece peste Poul Serrho 
«până nu-mi vei da dreptul meii; mă \oiu acăţă de haina ta şi 
«mă voiu aruncă la picioarele tale. Am văzut mulţi oameni dis- 
«tinşi şi de toate profesiunile, cari, de teamă să nu li se facă vreun 
«neajuns la trecerea înfricoşatului pod, şi-au cerut iertare celor ce 
«se plângeau împotriva lor. Lucrul mi s’a întâmplat de o sută de 
«ori chiar mie. Oameni cum se cade cari, din greşeală, mă silise 
«să fac lucruri ce n’aş fi voit, veniau la mine după câtăva vreme, 
«când socotiau că mi-a trecut necazul, şi-mi ziceau: Te rog halal 
«beeon antehisra, adică xi 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 este numai credinţa că nu vor puteă 
«trece podul dacă nu vor satisface pe cei năpăstuiţi de ei». Tom. 
VII pg. 50.

Oare ideia acestui pod care repară nedreptăţile, nu împiedică 
câte odată şi facerea lor? Dacă ai înlătură ideia aceasta a Persa
nilor şi i-ai convinge că nu există nici Foul-Serrhd nici altceva 
asemănător, care să răsbune pe cei apăsaţi împotriva asupritorilor 
lor, nu este aşa că aceştia s’ar simţi în largul' lor şi n’ar aveă 
niciodată grija de a împăcă pe nenorociţi?

Filosofule, legile tale morale sunt foarte frumoase; dar arată-mi, 
te rog, sancţiunea lor. Nu mai bate câmpii un minut şi spune-mi
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Yrea să aibă pe ale sale. Filozofia în'gânfată duce 
la ateism, precum credinţa oarbă duce la fana
tism'. rogi de aceste extremităţi; rămâi statornic 
prieten cu adevărul sau cu ceeaCe-ţi va părea că 
este adevărat în .simplicitatea inimii tale şi nu-1 pă
răsi niciodată nici din vanitate, nici din slăbiciune, 
îndrăzneşte să mărturiseşti credinţa în D-zeu în faţa 
filozofilor; îndrăzneşte să predici iubirea de oameni 
în faţa celor intoleranţi. Poate că vei fi singur în 
partea ta; dar vei găsi în tine însuţi o mărturie 
care te va puteâ scuti de mărturia oamenilor. N’are 
importanţă dacă te vor iubi sau te voi1 urî, dacă 
vor citi sau vor dispreţul scrierile tale. Spune ce este 
adevărat, fă ce este bine; aceasta are importanţă: 
ca omul să-şi îndeplinească datoriile pe pământ şi, 
mimai uitându-se ve sine. ŢoafQ fd /ififrCyf; pnrfrv 
sine. _Dragul meu, interesul personal ne înşeală; 
numai speranţa celui drept nu înşeală niciodată.

hotărât ce pui tu în locul podului Poul-Serrho? (Ed. Amsterdam) 
■Tezi II § 195 şi IV 356.

La această notă a autorului trebuesc date câteva lămuriri pentru 
cuvinte şi nuine. Prin partid filosofist înţelege pe cei ce se pre
tind filozofi, fără a Înţelege rostul adevărat al filozofiei. Bayle este 
un'scriitor francez (1674—1706) care a făcut un dicţionar istoric 

‘îi a tractat multe chestii filozofice. Pascal este ilustrul matematic 
si filozof Blaise Pascal, (1623—1662). Pentru Chardin vezi nota 
'la § 19.5 Cartea II.

16



357. - Am transcris cele ce preced nu ca b regulă ■ 
de urmat în materie de religiune, ei ca un exemplu 
pentru chipul cum poţi să raţionezi cu elevul ca să 
nu te depărtezi de metoda pe care m’am silit s’o 
stabilesc. Dacă nu primeşti nimic pe temeiul autori
tăţii oamenilor şi prejudecăţilor ţării în care te-ai 
născut, dacă te întemeiezi numai pe raţiune, luminile 
ei nu te pot duce mai departe— în educaţia conform 
naturii — decât la religiunea naturală. Tocmai la 
aceasta mă mărginesc culmii alTiieu. Dacă trebue 
să aibă alta, eu nu mai am dreptul de a-1 călăuzi, 
trebue să aleagă singur.

358. Căutăm a lucra în înţelegere cu natura: 
ea formează omul fizic, noi ne silim a formă om ui 
morali, dar progrfeseteTioastre liu sunt aceleaşi. Corpul 
este voinic şi tare, pe când sufletul este slab şi fără 
putere şi, orice ar putea face meşteşugul omenesc,, 
temperamentul^ ia totdeauna înaintea raţiunii. Până 
aci ne-am silit să , ţinem în loc pe unul şi să es- 
cităm pe celălalt, pentru ca omul să fie totdeauna 
unul pe cât este cu putinţă. Dezvoltând pornirile 
naturale, am contrabalansat sensibilitatea lui născândă 
şi i-am dat o regulă, cultivându-i raţiunea. Obiec
tele intelectuale moderau, impresiunea obiectelor sen-
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ăi bile. Mergând cu el până la principiul lucrurilor» 
l-am luat de sub stăpânirea simţurilor: erâ uşor să 
se ridice dela studiul naturii la căutarea Creato
rului ei.

359. Când- am ajuns aci, am dobândit noi mij
loace de stăpânire faţă de elevul nostru. Câte mij
loace noi avem acum ca să vorbim inimii lui! 
Numai acum găseşte el adevăratul interes de a fi 
bun, de a face binele' departe de ochii oamenilor, 
de a fi drept, fără să-l silească legile, de a-şi în
deplini datoriile, chiar cu paguba vieţii sale şi de 
a purtă în sufletul său virtutea, nu numai pentru 
iubirea de ordine, pe care fiecare o pune mai prejos 
decât iubirea de sine, ci pentru iubirea faţă de 
Ziditorul fiinţei» sale1, iubire care se confundă cu 
iubirea de sine; astfel se va putea folosi de feri
cirea trainică pe care liniştea conştiinţei şi con
templarea acestei Fiinţe supreme le făgăduesc în 
viaţa cealaltă, dupăce ne vom fi folosit bine de 
aceasta. Dacă ieşim de aici, nu văd pentru oameni 
decât nedreptate, ipocrizie şi minciună; interesul 
personal, care, din pricina concurenţei, trece neapărat 
înaintea tuturor lucrurilor, învaţă pe fiecare să-şi 
ascundă viţiul punând masca virtuţii. Toţi oamenii 
ceilalţi să -facă binele meu în paguba lor; totul să 
se raporte la mine singur; tot neamul omenesc să 
moară, dacă trebue, de chinuri şi de mizerii ca să 
mă scutească pe mine chiar şi de un moment de

J Vezi § 271—273.
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durere sau de fQame; iată vorbirea lăuntrică a fie
cărui necredincios care raţionează. Da, voiu susţine- 
acest lucru toată viaţa mea: cine a zis în sufletul 
său că nu e D-zeu şi vorbeşte altfel, este un min
cinos sau un nebun.

360. Ştiu, cititorule, că, orice aş face, nu vom 
vedea amândoi pe Emil al meu cu aceeaş înfăţi
şare. Tu ţi-1 închipueşti totdeauna la fel cu tinerii 
voştri, zăpăcit, sburdalnic, uşuratic, alergând din 
sărbătoare în sărbătoare, din petrecere în petrecere,, 
fără să se fixeze niciodată de nimic. Veţi râde 
văzând că vreau să fac un contemplativ, un filozof,. 
un adevărat teolog dintr’un tânăr înfocat, yioiu,, 
pornit, înflăcărat, în vârsta cea mai înfierbântată 
a vieţii. Veţi zice: «Visătorul acesta îşi urmează 
«himera; dându-ne un elev după chipul şi aseniă- 
«narea sa, nu se mulţumeşte să-l formeze, ci îl 
«crează, îl scoate din - creerul său şi, socotind că 
«urmează necontenit natura, se depărtează de ea 
«la fiece moment». Eu, comparând pe elevul nieui 
cu elevii voştri, cu mare greutate pot găsi partea 
lor comună. Hrănit aşâ de deosebit, e aproape o 
minune să le semene în ceva. Petrecându-şi copi
lăria în libertate deplină aşâ 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 
ea şi văd într’însa numai o lungă tiranie a învăţă
torilor şi socotesc că ies din copilărie numai când
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pot să asvârle orice fel de jug1; atunci caută sS 
se despăgubească de, lunga constrângere în care au; 
fost ţinuţi, întocmai cum un osândit, scăpat de- 
lanţuri, îşi întinde, îşi mişcă şi-şi îndoeşte mem
brele. Emil, din potrivă, îşi face 6 cinste din faptul: 
că devine om şi că se supune jugului raţiunii năs
cânde. Corpul său, deplin format,' nu are trebuinţă 
de aceleaşi, mişcări şi începe a sta pe loc, pe când. 
spiritul său, d’abiâ deşteptat, caută, la rându-i, să-şi' 
ia sborul. Astfel, vârsta raţiunii este pentru ai voştrii 
vârsta desfrâului; pentru al meu vârâta raţiona
mentului.

361. Vreţi să ştiţi care din ei doi urmează, într’’ 
aceasta, mai bine regula naturii? Observaţi deo
sebirea între cei*ce sunt mai depărtaţi şi mai apro
piaţi de natură. Observaţi pe tinerii săteni şi vedeţi 
dacă sunt aşa de sburdalnici ca ai voştri.

«In copilăria lor, zice d. Le Beau, vezi pe .săl
batici foarte activi şi ocupându-se cu tot felul!, de- 
jocuri cari le pun corpul în mişcare; dar, îndată ce- 
au trecut în adolescenţă, ,se liniştesc, devin visă
tori şi nu se mai ocupă de cât cu jocuri serioase- 
sau de noroc».2

Emil a fost crescut în toată libertatea ca tinerii

' Nota aut. Amsterdam. Nimeni nu dispreţueşte copilăria ca aceia, 
can au ieşit de curând dintr’însa; tot a.şâ în nici o ţară rangurile- 
nu sunt păzite cu atâta stăruinţă ca în acelea în carî inegalitatea 
nu e prea mare şi în cari fiecare se teme a fi confundat cu infe
riorul său.

2 Aventurile d-lui C. Le Beau. Torae II pg.VO. (Nota autorului)-
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ţărani şi că tinerii sălbatici ; de aceea înaintând în 
vârstă, trebue. să se oprească şi să se schimbe ca 
■şi ei. Deosebirea, este că în loc sa lucreze numai 
pentru a Se juca sau, pentru a-şi procura hrana, 
■el, prin jocurile' şi lucrările 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 reflexiune pe 
cari i le înfăţişez îi aţâţă curiozitatea, fiindcă 
•sunt frumoase, fiindcă sunt noi pentru el şi fiind 
■că e în stare să le priceapă. Elevii voştri, din 
potrivă, plictisiţi, sătui de lecţiile voastre nesărate, 
<le lungile voastre lecţii de morală, de catechismele 
nesfârşite, cum vreţi să nu refuze o asemenea ocu- 
paţiune intelectuală pe care le-aţi fâcut-o tristă piin 
•greoaiele regiile cu cari i-aţi încărcat necontenit, 
prin meditaţiile despre urzitorul fiinţei lor, pe care 
l-aţi înfăţişat ca duşmanul plăcerilor lor ? Pentru 
toate acestea ei ap numai silă, desgust, plictiseală; 
constrângerea i-a depărtat de ele. Cum. vreţi ca acinn, 
■când sunt stăpâni pe ei înşişi, să se ocupe cu ele? 
•'Ca să le placă, trebue. să fie ceva nou; nu mai vor 
să audă cele de cari li s’a vorbit când erau copii. 
In aceeaş dispoziţie sufletească se află şi elevul meu; 
de aceea, când se face om, îi vorbesc ca unui om 
şi-i spun numai lucruri noi; tocmai pentrucă pe 
ceilalţi îi plictisesc, lui îi sunt pe plac.

362. Iată cum îl fac să câştige timp de două 
■ori, întâi-ziind progresul naturii în folosul raţiunii.
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Dar oare am întârziat în realitate acest progres T 
Nu; ci am oprit numai imaginaţia de a-1 grăbi, am 
cumpănit prin altfel de lecţii lecţiile pe cari tânărul 
le primeşte de aiurea înainte de vreme. Pe când îl 
târăşte într’un sens tot torentul învăţăturilor noas- 
ti'e, dacă-1 atrag în sens contrariu prin alte învă
ţături, mi se pare că nu-1 scot din locul lui, ci îl 
menţin.

363. In sfârşit soseşte adevăratul moment al 
naturii; trebue, să sosească. De vreme ce omul tre- 
bue să moară, trebue să se reproducă, pentruca 
specia să se păstreze şi ordinea lumii să fie asi
gurată. Când vei observa semnele de cari am vor
bit şi vei presimţi prin aceasta momentul critic,1 
părăseşte îndată .^echiul mod de purtare cu el. Acum- 
îţi este ucenic, nu-ţi mai e elev. Este om, îţi de
vine prieten; poartă-te deci cu el de acum înainte aşâ-

364. «Ce, trebue să-mi lepăd autoritatea tocmai 
«când am mai mare nevoie de ea ? Trebue să las 
«pe adult în stăpânirea sa proprie în momentul: când 
«ştie mai puţin sa se conducă şi când poate face cele- 
«mai mari greşeli? Trebue să renunţ la dreptuiile- 
«mele tocmai când e mai miiltă nevoie să mă fo- 
«losesc.de ele?»—Drepturile d-tale? Dar cine-ţi 
zice să renunţi?. D’abiâ acum încep ele faţă de eL 
Până acum dobândiai totul prin forţă sau prin în
şelăciune, de oarece autoritatea şi simţul datoriei îi. 
erau necunoscute; ca să te asculte, trebuia sau să-l

1 Vezi § o clin cartea aceasta.
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^sileşti sau să-l înşeli. Vezi acum cu câte legături 
noui îi ţii sufletul, Raţiunea, prietenia, recunoştinţa, 
o sumă de afecţiuni îi vorbesc eu un glas pe care 
nu poate să nu-1 asculte. Viţiul nu l-a făcut încă să 

■ fie surd faţă de asemenea glas; îl stăpânesc până 
ueum numai pasiunile fireşti. Cea dintâiu din toate 
•este iubirea de sine1 şi aceasta ţi-1 dă pe mâna 
ta; deprinderea ţi-1 dă şi mai mult. Dacă o por
nire momentană îl depărtează de tine, părerea de 
rău ţi-1 aduce înapoi numaidecât: numai senti-, 
mentul care-1 leagă de tine e permanent, celelalte 
trec şi se înlocuesc unele pe altele. Nu-1 lăsă să 
fie corupt şi va fi totdeauna supus: începe să se 
răsvrătească numai când s’a şi stricat.

305.'Mărturisesc că, dacă vei înfruntă toate do
rinţele cari se nasc acum în el şi vei socoti drept 
•crime noile trebuinţe pe cari le simte, nu te va 
ascultă multă vreme; fireşte, însă, că dacă pără
seşti metoda mea, nu pot fi răspunzător de nimic. 
Adu-ţi aminte totdeauna că eşti trimisul naturii şi 
nu vei fi niciodată inimicul ei, Dar în ce fel să te 
porţi? Ţi se pare că ai de ales între acestea două: 
•ori să-i asculţi înclinaţiile lui sau să te împotriveşti 
lor; să-i fii tiran sau complice. Amândouă au ur
mări aşă de primejdioase încât trebue să stai mult 
îa chibzueală. (

367. Cel dintâiu mijloc care se înfăţişează pentru 
-a scăpă de această greutate, este să-l însori cât se

' Vezi § 14.
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poate mai repede; este, fireşte, scăparea cea mai 
sigură şi cea mai naturală. Mă îndoesc însă dacă 
e cea mai bună şi cea mai folositoare. Voiu spune 
mai departe motivele mele; până atunci, zic şi eu, că 
trebue să căsătoreşti pe tineri când ajung în vârsta 
nubilă1. Dar această vârstă vine pentru ei înainte 
de timp; noi am produs precocitatea; tot noi trebue 
să o amânăm până la maturitate. '

368. Dacă ar ;fi sa asculţi numai pornirile şi să, 
te ţii de indicaţiunile lor, ar fi lucru foarte uşor; 
dar sunt atâtea contradicţiuni între drepturile na
turii şi legile sociale, încât, pentpu a le împăca,, 
trebue necontenit să ocoleşti şi să amâni: trebue' 
mult meşteşug pentru ca să împiedici pe omul so
cietăţii de a fi teu totul artificial. .

369. Pe temeiul argumentelor ce expusei, soco
tesc că, prin mijloacele indicate de mine şi prin 
altele asemănătoare, poţi să păstrezi, cel puţin până 
la 20 ,4fr~jijii, ignoranţa dorinţelor şi cnrăţpn1*1 aim-~ 
ţupXw. Dovadă de adevărul acestor zise este faptul 
că la vechii Germani, un tânăr care-şi pierdeâ vir
ginitatea înaintea acestei vârste, eră dezonorat: iar 
autorii, cu drept cuvânt, socotesc că stăpânirea, de 
sine din tinereţe a dat acestor popoare vigoarea 
constituţiei lor şi mulţimea copiilor 2.

' Vezi motivele în § 369 şi 370 de mai jos.
5 Sallwiirk zice că faptele pe cari le afirmă aci Roiisscau se ga-. 

sesc în scrierea lui Cesar despre «Kăsboaile din Galia». (Comen
tarii de bcllo gallico. VI, 21) şi în a lui Tacit despre ^Germani» 
(Germania, cap. XX).
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370, S’ar putea prelungi şi mai mult epoca aceasta 
'şi nu sunt multe veacuri de când lucrul era foarte 
•obişnuit chiar în Franţa. Intre alte exemple cunos
cute, tatăl luî Montaigne, om pe cât de scrupulos 
şi iubitor de adevăr, pe atât de voinic şi cu bună 
-constitnţie, jura că s’a însurat virgin la. 3.3. de arii.' 
•după ce fusese multă vreme în răsboaiele din Italia1 
şi se poate vedea în scrierile fiului său câtă vi
goare şi câtă vioiciune păstrase până peste 60 de 
ani 3. Desigur opinia contrarie se întemeiază mai 
mult pe moravurile şi pe prejudecăţile noastre de 
•cât pe cunoaşterea speciei în genere.

371. Pot deci să înlătur exeinplul tinerimii noas
tre; el nu e -o dovadă pentru cel care n’a fost 
•crescut ca ea. Socotind că natura, în această pri
vinţă, nu are un termen hotărât, pe care să. nu-1 
poţi apropia sau depărtâ, cred că, fără să calc le- 

;^ile ei, pot presupune că Emil, prin măsurile luate 
de mine, a rămas până acum în nevinovăţia primi
tivă şi văd că această fericită vreme e aproape de 
sfârşit. Primejdii din ce în ce mai mare îl încon
joară şi, orice uş face, la prima ocazie îmi va scăpa 
din mână şi 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 omeneşti şi am văzut ce puternică în
râurire are acest moment dintâiu asupra restului

1 Războaiele din vremea Regelni Franciei Francisc (1515—1547). 
5 Salhviirk trimite la : Montaigne, încercări II, 2.
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vieţii. Dacă mă prefac şi arăt că nu văd nimic, se
va folosi de slăbiciunea mea: crezând că mă în
şeală, mă va dispreţul şi voiu fi complicele pierderii 
sale. Dacă încerc să-l opresc, nu mai e vreme, nu 
mă mai ascultă; ajung să-i fiu supărător, urât, ne
suferit şi nu va întârziâ să se scape de mine. Nu- 
e de cât un singur lucru cuminte: să-l fac să-şi 
dea seama şieşi de faptele lui, să-l apăr cel puţin 
de, surprinderile erorii şi să-i 'arăt pe faţă primej
diile de cari e înconjurat. Până aci îl opriam prin 
ignoranţa lui, acum trebue să-l opresc prin cunoş
tinţele lui.

372. Aceste învăţături njoui .sunt importante şi 
trebue să luăm lucrurile de mai înainte. Iată mo
mentul în care îi voiu. înfăţişa, ca să zic astfel,, 
socotelile mele. li voiu arăta întrebuinţarea timpu
lui său şi a timpului meu; îi voiu declara ce este el 
şi ce sunt eu; ce am făcut şi ce a făcut; ce da
torii avem unul faţă de altul, toate legăturile lui 
morale, toate îndatoririle pe cari le-a contractat 
faţă de sine însuşi; unde a ajuns cu progresul fa
cultăţilor sale, ce-i mai rămâne de făcut; ce greu
tăţi are de întâmpinat, prin ce mijloace le poate 
înlătura .şl în ce chip, îi pot fi de ajutor, precum: 
Şl în ce chip poate de aci înainte să se ajute 
singur; în fine îi voiu spune punctul critic în care 
se găseşte,, primejdiile noi cari îl înconjoară şi toate- 
motivele serioase cari trebue să-l îndemne a se- 
observa singur cu băgare de seamă înainte de a 
ascultă dorinţele sale abia născute, i
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373. Nu uitâ că faţă de un adult trebue să te 
’porţi cu totul altfel de cum te-ai purtat faţă de 
cun copil. Nu sta la îndoeală să-i faci cunoscute 
aceste primejdioase taine pe cari i le-ai ascuns până 
acum multă vreme cu atâta băgare de seamă. Dacă 
■tot trebue să le ştie odată, se cuvine să le afle, nu 
■dela altul nici prin sine însuşi, ci numai de la tine. 
De vreme ce, de acum înainte, va fi silit să se, 
lupte, e necesar să-şi cunoască duşmanul, ca să nu 
rfie surprins de el.

374. Nici un tânăr care ştie aceste lucruri, fără 
să-ţi dai seama cum le-a învăţat, nu le-a învăţat fără 
pagubă. Această instrucţiune'indiscretă nu poate să 
aibă un scop cinstit; ea mânjeşte cel puţin imaginaţia 
celor cari o primesc şi-i predispune la viţiile celor cari 
le-au dat-o. Nu e numai atât. Unii servitori influen
ţează, astfel, spiritul copilului îi câştigă încrederea, îl 
fac să privească pe guvernorul său ca un om trist şi 
apăsător şi subiectul cel mai plăcut al convorbiri
lor lor tainice este să-l vorbească de rău. Când ele
vul a ajuns aci învăţătorul se poate retrage: el 
nu-i mai poate face nici un bine.

375. Dar de ce copilul îşi alege asemenea con
fidenţi ? Tocmai din cauza, tiraniei educatorilor lui. 
De ce s’ar ascunde deci, dacă n’ar fi silit să se 
ascunză? De ce s’ar plânge de ei, dacă n’ar avea 
motiv să se plângă? In mod firesc, aceştia sunt cei 
dintâiu confidenţi: vezi aceasta de pe graba cu care 
le Spune tot c6 gândeşte şi ce crede că a gândit
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'.numai pe jumătate până ce nu le-a spus. Nu uita 
■că, dacă copilul nu se teme că va fi dojenit sau 
certat de tine, îţi va spune totdeauna tot şi ni
meni nu va îndrăsnî să-i spună ceva pe care să-l 
a.scunză, dacă ştie bine că el nu-ţi ascunde nimic.

376. Ceea ce mă face şi mai mult să mă înte
meiez pe metoda aceasta, este faptul că urmându-i 
efectele cât se poate mai exact, nu văd în viaţa 
elevului meu, nici o situaţiune care să nu-mi dea 
o imagine plăcută. Chiar în momentul în care îl 
târăsc pornirile temperamentului său şi când, răs- 
vrătit împotriva mâinii care-1 opreşte, se sbate şi 
e cât p’aci să-mi scape, chiar atunci eu găsesc în 
agitaţiile şi supărările sale, tot simplicitatea pri
mitivă. Sufletul său, tot aşa de curat ca şi trupul 
său, nu cunoaşte nici prefăcătoria nici viţiul; nici 
<,erturile nici dispreţul nu l-au făcut laş; niciodată 
teama nu-1 îndeamnă să se ascunză. Are toată in- 
discreţiunea inocenţei; e naiv fără grijă; nici nu 
■Ştie până acum la ce foloseşte să înşeli pe cineva. 
Cea mai mică mişcare din sufletul său o. citeşti 
pe buzele sau în ochii săi şi adesea îi cunosc eu 
sentimentele înaintea lui.

377. Câtă vreme urmează să-mi deschidă astfel 
liber sufletul său şi să-mi spună cu plăcere ceeace 
simte, nu mă tem, primejdia este încă departe; dar. 
dacă se face mai sfios, mai rezervat, dacă în con
vorbirile noastre îl văd pentru prima dată ruşinân- 
du-se, înţeleg că instinctul se desvoită, că noţiunea
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rănim începe a se unî cu acesta nu mai e nici un 
minut de pierdut, şi dacă nu mă grăbesc să-l in- 
struesc, foarte curând se . va instrui singur.

378. Poate că unii cititoji, chiar împărtăşind 
părerile mele, vor socoti că e vorba de o conver
saţie întâmplătoare cu tânărul şi că totul s’a sfârşit. 
Nu se cărmueşte aşa sufletul omenesc. Ceeace spui 
nu însemnează nimic, dacă n’ai pregătit momentul 
în care trebue să spui. înainte de a semăna, trebue 
să ari pământul ; sămânţa virtuţii rodeşte cu greu, 
e nevoie de pregătiri lungi, ca s’o faci să prindă 
rădăcină. Dacă predicile sunt lipsite de folos, pricina 
este că sunt făcute fără nici un fel de alegere şi 
fără socoteală înaintea oricui. Gum îşi închipueşte 
cineva că aceeaş predică se va potrivi tuturor ascul
tătorilor, cari au dispoziţii sufleteşti şi minţi deose
bite şi sunt deosebiţi prin cara/cter, prin vârstă, prin 
sex, prin stare socială şi prin opiniuni ? Poate că 
nu sunt nici doi cărora să li se potrivească ceeace 
spui pentru toţi; afară de aceasta, afecţiunile noastre 
sunt aşa: de puţin statornice, încât poate că na 
găseşti două momente în viaţa fiecărui om în caii 
aceeaş cuvântare să-i producă tocmai acelaş efect. 
Vedeţi acum dacă este vreme să asculte lecţiunile 
serioase ale înţelepciunii, când simţurile înflăcărate 
abat din drum inteligenţa şi tiranisesc voinţa. 
De aceea nu raţiona niciodată cu tinerii, chiar 
în vârsta raţiunii, dacă nu i-ai pregătit din vreme 
pentru aceasta. Dacă se pierd atâtea discursuri, gre-
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şeala ş raai mult a învăţătorilor decât a ucenicilor! 
Pedantul şi adevăratul învăţător spun aproape ace
leaşi lucruri, dar cel dintâiu le spune orişicând, iar 
■celălalt nuipai când e sigur de efectul lor 1.

879. Somnambulul, rătăcind adormit, merge în 
somn chiar, pe marginea unei prăpăstii; ar cădea 
în ea, daCă l-ai deştepta dintr’odată. Tot astfel. Emil 
al meu, în somnul ignoranţei, scapă de primejdii 
pe cari nu le vede; dacă l-aş face să se deştepte 
■tresărind, ar fi pierdut. întâia să căutăm a-1 depărta 
de prăpastie şi pe urmă îl vom deştepta ca să i-o 
arătăm de departe.

380. Citirffl, singurătatea, lipsa de ocupaţie, viata 
moleşită şi sedentara, societatea femeilor si a tineri- 
loi, iată cărării^, primejdioase pentru vârsta lui şi 
■cari îl duc necontenit pe alături de primejdie. De 
aceea voiu ocupâ simţurile lui prin alte obiecte 
■sensibile, voiu da spiritului său altă îndrumare ca 
■să-l depărtez de aceea spre care începuse să se în
drepte, voiu opri activitatea imaginaţiei lui neobo
site supunându-i corpul la exerciţii obositdare. Când 
braţele lucrează mult, imaginaţia şe odihneşte; când 
■corpul e prea obosit, inirna nu se încălzeşte. PrC- 
cauţiunea cea mai grabnică şi cea mai uşor de 
luat este să-l smulgi, dela primejdia locului. II duc 
departe de oraşe, departe de lucrurile cari pot să-l 
ispitească. Dar nu e destul. In ce pustiu, în ce adă
post sălbatic va scăpâ de imaginile cari îl urmăresc?

1 Locke, Idei asupra, educaţiei (trad. G. Coşbuc) § 66.
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Nu însemnează nimic să depărtez obiectele primej- 
dioase, dacă nu depărtez şi atnintirea lor; dacă nu 
găsesc mijlocul de a-i rupe toate legăturile, dacă 
nn-1 desleg chiar de sine însuş, atunci e tot ca şi 
când l-aş lăsa unde se, găsiâ.

381. Emil ştie o meserie, dar meseria aceasta nu 
ne slujeşte, acum: îi place agricultura şi se pricepe, 
dar agricultura nu ne este de ajuns'. Ocupaţiunilo 
pe cari le cunoaşte devin rutină; treeându-şi vremea 
cu ele, e ca şi cum n’ar face nimic; se gândeşte 
la altceva, capul şi braţele lucrează separat. Trebue 
o ocupaţiune nouă care să-l, intereseze prin noutatea 
ei, care să-l atragă, care să-i placă, care să-i ceară 
multă deprindere pentru îndeplinirea ei, o ocupa
ţiune de care să se pasioneze şi căreia să i se dea 
întreg. Singura care mi se pare că îndeplineşte toate 
aceste condiţiuni este :^.ânătoarea. Dacă vânătoarea 
este vreodată o plăcere nevinovată, dacă este vre
odată potrivită pentru om, apoi acuma e momentul 
de a ne adresa. ei \ Emil are toate însuşirile ca să 
izbutească: e robust, îndemânaţec, răbdător, neobosit. 
Fără îndoeală va prinde gust de acest exerciţiu; 
îşi va pune tot focul tinereţe!; va pierde, cel puţin 
pentru câtăva vreme, pornirile ^primejdioase cari se 
nasc din ATiaţa moleşită. Vânătoarea întăreşte inima 
ca şi trupul, te învaţă cu sângele şi cu cruzimea.

1 Salhviirk aminteşte observaţia la acest pasagiu a lui Forniey 
pag. 181: «Agricultori, tâmplari, vânători. Admirabilă întrebuinţ*'re 
a celor mai buni ani din viaţă». Kousseau mai vorbeşte despre 
vânătoare în § 495 ş. u.
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Diana1 a fost înfăţişată ca duşmană amorului şi 
alegoria este foarte dreaptă: moleşeala amorului se 
naşte numai într’un repaos dulce; un exerciţiu vio
lent înăbuşeşte sentimentele duioase. In păduri, în 
câmp, amantul şi vânătorul sunt impresionaţi în 
mod aşa de deosebit încât aceleaşi obiecte le produc 
imagini cu totul deosebite2. Locurile cu umbră 
răcoroasă, păduricile, adăposturile cele mângâioase 
ale celui dintâiu sunt pentru celălalt locuri . de 
hrană ale cerbului, ascunzători ale mistreţului, tu
fişuri unde se tupilează potărnichile sau iepurii. 
Unde unul aude cimpoiul, cântecul privighetorii şi 
ciripitul păsărelelor, celălalt aude cornul de vână
toare şi lătratul câinilor ; imaginaţia unuia iscodeşte 
driade şi nimfe3, a celuilalt bătoiaşi, haite de câini 
şi cai. Plimbaţi-vă pe câmp cu aceste două feluri 
de oameni; după deosebirea vorbirii lor, veţi cu
noaşte îndată că pământul n’are pentru ei aceeaş 
înfăţişare şi că mersul ideilor le este tot aşa de 
diferit ca şi alegerea , plăcerilor.

382. Ştiu că aceste gusturi se împreună şi că 
omul găseşte la urma urmei, vreme pentru toate. 
Dar plăcerile tinereţii nu se pot împărţi astfel:

1 Diana, zeiţa vânătorii, la cei vecM.
2 Sallwiirk crede că n’ar fi prea îndrăzneaţă afirmarea că poezia 

lui Goetlie «Diferite sentimente într’un singur loe», in care apar o. 
fată, un îndrăgostit, şi un vânîitor, ar fi fost inspirată de acest 
pasagiu.

2 Diviniiăţi de ordin secundar, născocite de cei vechi. Driadele 
şi nimfele locuiau prin păduri şi aveau sub puterea lor pădurile 
fântânile, etc.

T7
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dă-i o singură ocupaţiune care să-i placă şi va uită 
îndată pe toate celelalte. Varietatea dorinţelor vine 
■din varietatea cunoştinţelor; şi cele dintâi plăceri 
pe care le cunoaşte omul sunt, multă vreme, sin
gurele pe cari le caută. Nu vreau ca Emil să-şi 
petreacă toată tinereţea omorând animale şi nu pre-, 
tind că această pasiune sălbatecă este îndreptăţită 
întru tot; mi-e destul să mă slujesc de ea ca să 
întârziez o pasiune mai primejdioasă, ca să pot fi 
ascultat cu sânge rece vorbind despre ea şi să am 
vreme a i-o zugrăvi fără a-1 excita.

383. Sunt epoce în viaţa omului cari nu se uită 
nici odată. Aşâ este pentru Emil vârsta învăţăturii 
de care vorbesc acum. Ea trebue să influenţeze 
asupra restului. zilelor sale. Să căutăm deci a i-o 
fixă în memorie aşâ ca să nu se mai şteargă nici 
odată. Una din greşelile vremii noastre este că în
trebuinţăm raţiunea singură, ca şi cum oamenii ar 
fi numai inteligenţă. Neţinând seamă de vorbirea 
semnelor cari se adresează imaginaţiei, am pierdut 
cea mai energică dintre vorbiri. Impresiunea cu
vântului este totdeauna slabă şi mai bine te adre
sezi inimii prin oehi de cât prin urecld1

Voind a da raţionamentului toată puterea am 
pus preceptele noastre în cuvinte, da,r n’am pus ni-

1 Horaţiu. Arta poetică (v, 180).
Segnius irritant animos demissa per aureiii'
Quam quae sunt oculis subiecia fidelihus 

(Mai puţin impresionează sufletele cele auzite decât cele ce sunt 
încredinţate ochilor credincioşi).
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mic în fapte. Raţiunea singură nu e activă; ea 
opreşte câte odată, mai rar excită şi niciodată n’a 
făcut vre un lucru mare. A raţiona totdeauna este 
deprinderea spiritelor slabe, timide. Spiritele puter
nice vorbesc altfel şi astfel conving şi îndeamnă 
la acţiune.

384. Observ că • în secolele moderne oamenii 
au acţiune faţă de alţii numai prin forţă şi prin 
interes, pe când cei techi lucrau mai mult prin 
convingere1 prin afecţiunile sufleteşti, pentrucă 
nu înlăturau vorbirea prin semne. Toate învoelile. 
se făceau cu mare alaiu pentru ca să se soco
tească mai inviolabile. înainte de a se fi stabilit 
forţa, zeii erau magistraţii neamului omenesc: în 
faţa lor se făceau învoelile, alianţele şi se pronunţau 
făgăduelile; faţa pământului erâ registrul în care 
se păstrau arhivele. Stânci, copaci, grămezi de 
pietre sfinţite prin asemenea acte şi devenite astfel 
vrednice de respect pentru oamenii'barbari, acestea 
erau filele registrului deschis necontenit tuturor 
privirilor. Fântâna jurământului, fântâna vieţii şi 
vederii, stejarul bătrân dela Mambr^, morile, mar
torului: iată cari erau monumentele grosolane, dar 
auguste, cari garantau sfinţenia învoelilor 2. Nimeni

1 Salhviirk observă că asupra artei retorice vorbKjtc pe lar^r 
§§ 384—388. Scopul acestei digresiuni se poate vedeă din § 390. 
In pedagogia filantropismului şi in domeniul pedagogic al lui Gbthe 
(VVilhelm Meisner) simbolurile joacă un rol important, 

fealwiirk lămureşte câteva din aceste numiri ciudate:
Aluzie la Beer-Schăba din vechiul testament (fântâna jui’ămân-
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n’ar fi înclrăsnit să întinză o mână nelegiuită îm
potriva lor,, iar încrederea oamenilor era mai bine 
garantată prin1 aceşti martori muţi de cât este azi 
prin toate zadarnicele severităţi ale legilor.

386. Pentru a guvernă, măreaţa pompă a puterii 
regale impuheâ popoarelor. Diferite semne ale vred-; 
niciei, un tron, u<l sceptru, o mantie de purpură, o 
coroană, o făşie cu care se încingea fruntea erau 
pentru ei lucruri sfinte. Aceste semne respectate fă
ceau să fie vrednic de respect omul pe eare-1 ve
deau împodobit cu ele. Fără soldaţi, fără amenin
ţări, îndată ce vorbiâ, eră ascultat. Acuma când 
pretindem să înlătui’ăm acşste semne, ce urmări are 
dispreţuirea lor?1 Majestatea regală se şterge din

tului), Beer-Lachai-Roi (fântâna vieţei vederei) s. a. .din Genesa. 
Jurăminte la fântână întâlnim des în vechiul testament; totuşi nu 
toate numele introduse de R. au importanţa ce le-o atribue. La 
cele zise de el, adăogăm: Mambre, localitate din Palestina; desjire 
ea se vorbeşte în vechiul testament la viaţa lui Abraam.

1 Clerul roman (catolic) a păstrat cu iscusinţă aceste semne şi, după 
el, câtevă republici, între cari Veneţia. Guvernul veneţian, deşi statul 
s’a distrus, păstrând înfăţişarea vechei sale majestăţi se bucură de 
toată iubirea şi de toata adoraţiunea poporului. -După Papa, împo
dobit cu iiara sa, poate că nu există vreun rege sau alt puternic 
etăpânitor aşa de respectat cât dogele Veneţiei, care, fără putere, 
fără autoritate, este însă sfinţit prin pompa sa şi împodobit sub 
cornul său ducal cu o pieptănătură de femeie. Această ceremonie a 
Bucentarului, care face pe proşti să râdă, ar hotărî poporaţiunea 
Veneţiei să-şi verse sângele pentru păstrarea tiranicului său guvern. 
fAoîa autorului. Ed. Amsterdam). G. Petitain dă lămuririle urmă
toare : Bucentaurul eră- un vas mare şi foarte frumos, fără catarge 
şi fără pânze. Pe el se urcă, în fiecare an într’o anumită zi, do
gele Veneţiei ca să serbeze ceremonia simbolică a căsătoriei Vene
ţiei cu Marea. Această ceremonie a încetat când Veneţia a intrat
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toate inimile, regii nu mai sunt ascultaţi decât prin 
forţa regimentelor şi respectul supuşilor se datoreşte 
numai fricei de pedeapsă. Regii nu se mai ostenesc 
azi să poarte diademe, nici alte semne ale rangului 
lor, dar trebue să aibă o sută de mii de braţe tot
deauna gata 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 fo
losul lor'.

386. Te minunezi de ce au făcut cei veehi cu 
eloeuenţa; această elocuenţă însă nu se arată numai 
prin discursuri frumoase, bine orânduite, ci a avut 
totdeauna raiai mare efect când oratorul a vorbit 
mai puţin. Ceeace se spuneâ cu mai multă vioi
ciune nu se exprima prin cuvinte, ci prin semne; 
nu erâ rostit, ci,arătat. Obiectul pus înaintea ochilor 
sgudue închipuirea, aţâţă curiozitatea, ţine spiritul 
în aşteptare pentru ce se va spune; adesea acest 
obiect singur a şi spus totul. Trasybul şi Tarqui- 
niu tăind capetele macilor. Alexandru punând si
giliul pe gura favoritului său, Diogene mergând 
(umblând) în faţa lui Zenon, nu vorbiau mai bine 
decât dacă ar fi ţinut nişte lungi cuvântări? Ce 
vorbe ar fi putut să spună tot aşâ de bine ace
leaşi idei ? Darius,* ajungând cu oastea sa în Scitia, 
primeşte din partea regelui Sciţilor o pasăre,, o

siib puterea Austriei (1791) şi poporul n’a vărsat nici o picătură 
de sânge pentru a o păstră. Această observaţie a lui Petitain arată 
că Kousseau exageră importanţa acestor lucruri.

1 Aci pare că Bousseau profetiza marea revoluţie.
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broască, un şoarice şi cinci săgeţi. Solul dă darul 
adus şi pleacă fără să zică uri cuvântl. In tim
purile noastre acest om ar- fi fost socotit nebun. 
Această teribilă cuvântare fu înţeleasă şi Darius 
porni cât putu mai repede spre ţara sa 2. Puneţi o 
scrisoare în locul acestor semne: cu cât va fi mai 
ameninţătoare, cu atât va speria mai puţin; va fi 
o fanfaronadă, de care Darius şi-ar fi bătut joc.

387. Ce mare băgare de seamă aveau Romanii 
pentru limba semnelor! Haine deosebite după vârstă, 
după stări sociale; toge, tunice de răsboiu, pretexte, 
bulle, laticlave, tribune, lictori, faşce, securi, coroane 
de aur, de iarbă, de foi, ovaţiuni, triumfuri: totul 
era la ei pregătire pentru ochi, reprezentaţie, cere
monii, şi totul impresiona inimele cetăţenilor 3. Se

Povestirea aeeasta se găseşte la Herodot (Istorii, Cartea IV § liil 
şi urm.)

2 SaUwiirk observă eă Eousseau a sehimbat întru eâtva textul 
istoricului grec. Acesta spune c,ă Dariu a considerat darurile Sci
ţilor ca un semn de supunere (îi dau apa, pământul şi aerul), dar 
un om al său i-a dat altă. explicaţie si atunci a înţeles că darul 
e o ameninţare: dacă nu veţi sbură ca pasările, nu veţi intră sub 
pământ ca şoarecii, nu veţi intră în apă ca broasca, veţi fi ucişi- 
de cele 5 săgeţi.

* Dintre toate cele înşirate aci, unele au nevoie a fi desluşite. 
La Eomani, haina principală şi caracteristică a cetăţeanului eră 
toga, un fel de pelerină, în forma unei fâşii dreptunghiulare,, 
care se aşeză peste ujuăr pe corp şi se drapă cu'multă artă. Copui 
nobih purtau o togă având pe margini o bandă de purpură şi l11 
gât btdla, o sferă de aur. Magistraţii purtau o togă latielavă, adică 
cu largi bande de purpură pe mărgini. Tribunal (de unde vorba 
modernă) eră o tribună sau o platformă largă ce se găsiă în sălile 
de judecată şi pe ea se aşezau scaunele zise eurule ale magistraţi' 
lor. Liciorii erau nişte ofiţeri cari însoţiau pe magistraţii cei mai-
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Bocotiâ interes de stat ca poporul să se adune în 
cutare loc şi nu în altul, să vază sau să nu vază 
Capitoliulsă aibă sau să n’aibă privirea îndrep
tată spre Senat; să discute de preferinţă în cutare 
sau cutare zi. Acuzaţii îşi schimbau' hainele, ase
menea şi candidaţii2; răsboinicii nu-şi lăudau fap
tele, ci-şi arătau rănile. La moartea lui Cezar, 
îmi închipuesc pe unul din oratorii noştri: s’ar fi 
servit de toate locurile comune3 penţru a face o 
descriere patetică a rănilor lui, a sângelui, a cada
vrului. Autoniu, de şi elocvent, nu spune' toate 
acestea, ci pune să aducă trupul neînsufleţit al 
dictatorului. Ce retorică !

388. Această digresiune mă târăşte însă, fără să 
bag de seamă, departe de subiectul meu, cum s’a 
mai întâmplat şi cu altele, şi, pentrucă abaterile 
mele nu pot fi lungi şi iertate, fiind prea dese, 
reviu la subiect.

389. Nu raţionaţi niciodată prea teoretic cu ti-

înalţi ai statului şi purtau pe umăr fascele, adică un mănunchiu 
dc nuele având în mijloc o secure.. Când generalii obţineau isbânzi 
în lupte erau sărbătoriţi după anume norme; ceremoniile acestea 
se numiau ovaţiuni, mai mici, pentru fapte mai puţin importante, 
sau triumfuri, mari de tot, pentru cuceriri de provincii şi alte de 
acest fel. Ovaţiile şi triumfurile se decretau de Senat.

' Se numiă Capitoliu cetăţuia şi templul (închinat lui Jupiter) 
aşezate pe unul din cei şeapte munţi ai Eomei.

2 Candidaţii la alegeri pentru diferite funcţiuni.
J Locuri comune însemnează, în retorică, izvoarele din cari ora

torii îşi scot argumentele lor. Aci Rousseau dă un înţeles batjoco
ritor, adică lucruri obişnuite, cunoscute din cărţi şi din diferite 
cuvântări.
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nerii. Daţi un corp raţionamentului vostru ca să-I 
faceţi sensibil. Treceţi vorbirea minţii prin. inimă 
pentru ca să fie înţeleasă, O mai repet: argumen
tele, reci pot să determine opiniunile noastre, dar 
nu faptele noastre; ne fac să credem, iar nu să 
lucrăm. Demonstrezi ceeace trebue să gândească 
cineva, dar nu ceea ce trebue să facă. Dacă lucrul 
e adevărat pentru toţi oamenii, cu atât mai piuit 
e adevărat pentru tinerii încă stăpâniţi de simţu
rile lor şi a căror cugetare e dictată de imaginaţie.

390. De aceea, chiar după pregătirile de cari am 
vorbit, nu mă voiu duce de odată în odaia lui Emil 
să-i ţin un discurs lung şi greoiu asupra subiec
tului ce voiu să-i desluşesc. Voiu începe impresio- 
nându-i imaginaţia: voiu alege timpul, locul, obiec
tele cele mai potrivite cu impresia pe care vreau 
s’o produc; voiu chema, ca să zic aşa, întreaga na
tură ca martor la convorbirile noastre. Voiu invoca 
pe Dumnezeu] cel veşnic, care a clădit această na
tură, ca să susţin adevărul spuselor mele, II voiu 
lua cu judecător între Emil şi mine; voiu însemnă 
locurile în cari ne vom afla şi vom socoti stân
cile, pădurile, munţii ce ne înconjoară drept monu
mente ale făgăduelilor mele şi ale lui; voiu pune 
în privirea mea, în accent, în gest tot entuziasmul 
şi tot focul de care vreau să-l însufleţesc1. Atunci 
îi voiu vorbi şi mă va asculta; mă voiu înduioşa 
şi va fi mişcat. Pătrunzându-mă de sfinţenia înda-

Vezi Cartea II § 17 şi IV § 200, 478.
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toriiilor mele, voiu face pe ale lui mai vrednice 
de respect; puterea raţionamentului o voiu însufleţi 
cu iuiagini şi cu figuri; nu voiu vorbi lung şi de
şirat cu maxime reci, ci voiu căuta să am cu pri
sosinţă sentimente covârşitoare; raţiunea mea va fi 
gravă şi sentenţioasă, dar . inima mea nu va socoti 
niciodată că a vorbit deajuns. Numai atunci, ară- 
tându-i tot ce am făcut pentru el, îi voiu înfăţişa 
totul ca făcut pentru mine: în duioasa mea iubire 
va vedea el raţiunea îngrijirilor ce i-am dat. Ce 
surprindere, ca agitaţie, pentru el, când. voiu vorbi 
deodată cu totul altfel! In loc să-i îngustez sufle
tul, vorbindu-i mereu de interesul său, îi voiu vorbi 
de aci înainte numai de al meu şi-l voiu mişcâ 
nifti mult. Voijj aprinde în tânăra lui inimă toăte 
sentimentele de prietenie, de generozitate, de recu
noştinţă, pe cari i le-am sădit în suflet şi cari pro
duc atâta plăcere-când le îngrijeşti. II voiu strânge 
la sânul meu vărsând lacrimi de înduioşare. Ii voiu 
zice: «Tu eşti binele meu, copilul meu, opera mea; 
«dela fericirea ta aştept fericirea mea; dacă îmi înşeli 
«speranţele, îmi furi douăzeci de ani din viaţă şi-mi 
«pregăteşti nenorocirea bătrâneţii». Aşa poţi să te 
faci ascultat de un tânăr şi aşâ se sapă în fundul 
mi mei lui amintirea despre ce i-ai spus.

391. Până acî m’am silit să dau pilde pentru 
■chipul cum gnvernorul să-şi înveţe şcolarul în pri
lejurile grele. Am încercat să fac tot astfel şi cu 
prilejul acesta; dar, după multe încercări, îmi iau



7,36

seama, convins că limba franceză e prea «preţioasă» 1 
pentru ca să poţi pune într’o carte naivitatea pri
melor învăţături despre anumite subiecte.

392. Se zice că limba franceză e cea mai «castă» ' 
dintre limbi; eu o socotesc, din potrivă, cea mai 
obscenă, căci castitatea unei limbi nu stă în faptul 
de a înlătură cu grijă toate expresiile necuviincioase, 
ci stă în a nu le aveâ3. In adevăr, ca să le înlă
turi, trebue să te gândeşti; şi nu e nici o limbă 
în care să fie mai greu a vorbi curat în toate în
ţelesurile, ca limba franceză. Cititorul, mai meşter 
să găsească totdeauna înţelesuri obscene decât este 
autorul să le înlăture, se scandalizează şi se ruşi
nează de orice. Ceeace trece prin nişte urechi ne
curate ia cevâ din necurăţia lor. Din contra, un 
popor cu bune moravuri are termeni proprii pentru 
toate lucrurile şi aceşti termeni sunt cuviincioşi 
pentrucă sunt întrebuinţaţi totdeauna în mod cu
viincios. Nu se poate închipui o vorbire mai mo
destă 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 
trebue să spun lui Emil al meu va fi numai cin
stit şi cast pentru urechia lui; dar cititorul, ca să 
le găsească tot aşâ, ar trebui să aibă un suflet tot 
aşa de curat ca al lui.

1 Limbă preţioasă: plină cu expresii prea alese, prea îiigrijilcr 
căutate.

3 Cast: cuviincios, curat la suflet şi la trup. 
a Vezi Cartea V, § 251.
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393. Socotesc chiar că ar fi folositoare, pentru 
convorbirile morale la cari ne conduce subiectul 
nostru, câtevâ reflexiuni despre adevărata curăţie a 
vorbirii şi despre Jalsa delicateţă a viţiului; fiindcă 
cine învaţă limba onestităţii trebue să înveţe şi pe 
a cuviinţei şi să ştie pentru ce aceste două limbi 
sunt aşâ de deosebite. .Oricum să fie, susţin, că în ' 
loc de a împuiâ urechile tinerimii înainte de 
vreme cu maxime zadarnice, de cari râde ajungând 
în vârsta când ar trebui să le audă întâiu, e mai 
bine să aşteptăm şf să pregătim ceasul când putem 
fi înţeleşi; atunci să i se spună legile naturii cu 
tot adevărul lor, să i se arate sancţiunea 1 acestor 
legi în relele fizice şi morale pe cari le sufer cei 
vinovaţi de înfrângerea lor. Vorbindu-i de nepă- 
trunsa taină a naşterii, să uneşti, cu ideia atrac- 
ţiunii pe care Creatorul a dat-o acestui act, să uneşti 

excluzive care îi dă farmec, ideia da
toriei de credinţă, datoriei de pudoare cari îl în
conjoară şi cari îl fac mai încântător îri îndeplinirea 
scopului firesc. Să înfăţişezi căsătoria nu numai ca 
tovărăşia cea mai dulce, dar ca învoirea cea mai 
nestrămutată şi cea mai sfântă; să-i spui cu toată 
puterea toate mntijele e^ri fac această legătură vred
nică de respect pentru toţi oamenii şi cari acoper 
de ruşine şi de blestem pe oricine îndrăzneşte să-i 
păteze curăţia. Să-i faci un tablou izbitor şi ade
vărat despre toate grozăviile desfrânării şi despre

Sancţiuuea; mijlocul, chipul de aplicare a unor legi.
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îndobitocirea stupidă la care te duce; să-i arăţi po
vârnişul aproape nebăgat în seamă pe care cea din- 
tâiu greşeală te îndreptează spre toate relele, cari 
te vor pierde în cele din urmă. Dacă vei face aşâr 
dacă-i vei arăta eu evidenţa cum se leagă de gustul 
castităţii şi sănătatea, şi puterea, şi curajul; şi vir
tuţile; şi chiar amorul, şi toate adevăratele bunuri 
ale omului, susţin că în acest chip vei face pe tânăr 
a dori şi a iubi castitatea şi că spiritul său va 
primi bucuros toate mijloacele ce-i vei înfăţişa pentru 
păstrarea ei; căci cât timp o păstrezi, o respecţi; n’o 
dispreţueşti decât după ce ai pierdut-o.

394. Nu e adevărat că pornirea spre rău nu se 
poate stăpâni şi că nu eşti capabil a învinge 
câtă vreme nu te-ai deprins să fii învins de ea. 
Aurelius Victor1 spune că mai mulţi oameni, ne
buni de dragoste, plătiră, de bunăvoie, cu viaţa o 
noapte a Cleopatrei şi că asemenea jertfă nu este 
imposibilă pentru nebunia patimei. Dar să ne în
chipuim că omul cel mai înflăcărat şi cel mai puţin 
stăpân pe simţurile lui ar vedeâ unealta de ucidere,

■ prin care, peste un sfert de ceas, va pieri cu siguranţă 
în chinuri. Nu numai că acest om, din acel mo
ment, îşi va învinge ispita, dar îl va costa prea 
puţin să i se împotrivească; imagina grozavă care 
va însoţi plăcerea va depărta această plăcere şir 
depărtându-se mereu, nu va mai reverii. Numai nio-

1 Aurelius Victor (istoric latin, sec. IV după Chr.) în cartea «a 
despre bărbaţii vestiţi (De viris illustribus).
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liciunea voinţei noastre ne face să fim slabi şi, din 
potrivă, eşti totdeauna puternic pentru ceeace vrei 
cu putere: Volenti nihii. diffioile1. O! Dacă am 
urî viţiul cât iubim Viaţa, ne-am opri tot aşâ de 
bucuros dela o crimă plăcută, precum ne oprim de 
a mânca o mâncare foarte bună în care s’a pus o 
otravă ucigăţoai’e.

395. Nu vezi că, dacă toate lecţiile pe cari le 
dai unui tânăr în privinţa aceasta sunt fără succes, 
pricina este că nu sunt potrivite cu vârsta lui? 
Pentru fiecare vârstă 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 te asculta. Nu-i combate do
rinţele cu asp^me, nu-i înăbuşi imaginaţia, ci câr- 
mueşte-o, ca să nu producă monştri. Vorbeşte-i 
despre amor, despre femei, despre plăceri; fă să 
găsească în convorbirile tale un farmec pentru 
tânăra lui .inimă; nu pierde nici un mijloc care 
te-ar puteâ face confidentul lui; numai cu acest 
titlu, vei. fi în adevăr stăpânul lui. Atunci nu te 
mai teme că se va plictisi stând de vorbă cu tine; 
te va face să vorbeşti mai mult decât vrei.

396. Nu mă îndoesc nici un moment că, dacă" 
am ştiut să iau în privinţa acestor maxime toate 
precauţiunile necesare şi să vorbesc lui .Emil aşâ 
cum cere progresul anilor la cari a ajuns, va ajunge 
âl singur la punctul unde vreau să-l conduc, se va

J
Pe româneşte; Pentru cel care voeşte, nu e nimic greu.
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pune cu grabă sub protecţia mea şi, impresionat 
de primejdiile de cari se vede înconjurat, îmi va 
zice, cu tot focul vârstei: «Amicul meu, protectorul 
«meu, învăţătorul meu! reia-ţi autoritatea pe care 
«vrei.s’o părăseşti tocmai îh momentul când simt 
«mai mult nevoie de ea. Până acum o aveai din 
«pricina slăbiciunii mele; de acum o vei avea prin 
«voinţa mea şi mă voiu supune ei cu mai multă 
«sfinţenie. Apără-mă de toţi duşmanii cari mă în- 
«conjoară şi mai ales de aceia pe cari îi port în 
«mine şi cari mă trădează; veghiază asupra operei 
«d-tale ca să rămâie vrednică de d-ta. Vreau să 
«mă supun legilor d-tale, în totdeauna; aceasta 
«este voinţa mea statornică; dacă vreodată nu te 
«voiu asculta, va fi fără voia mea. Dă-mi libertatea, 
«apărându-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 raţiune».

397. Când vei fi adus aci pe. elevul tău (şi dacă 
lucrul nu se întâmplă, numai tu eşti vinovat), pă- 
zeşte-te de a-1 ascultă îndată, ca nu cumva să nu 
i se pară prea severă stăpânirea ta şi să nu se 
socotească îndreptăţit a se scăpă de ea, învinuindu-te 
că l-ai luat prea repede. Acum e vremea rezervei 
şi a seriozităţii: acest ton îi va impune cu atât 
mai mult cu cât te va vedeă astfel pentru prima 
dată 1.

SnIhviiiStţ.i^riraje la V 338.
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398. E vei zice deci: «Tinere, prea te- grăbeşti 
«să dai nişte făgădueli greu de ţinut. Ar trebui să. 
«le cunoşti, ca să ai dreptul de a le formula: nu 
«ştii cu ce furie târăsc simţurile pe semenii tăi în 
«prăpastia viţiului sub masca plăcerii. Ştiu foarte 
«bine că n’ai o inimă josnică: nu-ţi vei uitâ nici- 
«odată cuvântul, dar de câte ori n’o să-ţi pară rău 
«că l-ai dat! de câte ori nu vei blestemă pe acela 
«care te iubeşte şi care va fi silit, să-ţi sfâşâie inima 
«spre a te scăpă de relele ce te ameninţă! Precum 
«Ulyse, impresionat de cântecul sirenelor, strigă con- 
«ducătorilor săi să-l deslege, tot, astfel, înşelat de 
«amăgirea plăcerilor, vei voî să rupi legăturile cari 
«te vor supără; mă vei necăji cu plângerile tale, 
«vei zice c^ sunt tiran tocmai când afecţiunea mea 
«mă va sili să mă ocup mai mult de tine; pre- 
«ocupş.ndu-mă numai de a te vedeă fericit, mă voiu 
«pomeni că-mi atrag ura ta. O dragul meu Emil, 
«n’aş suferi niciodată durerea de a-ţi fi nesuferit; 
«acest preţ ar fi prea mare chiar pentru fericirea 
«ta. Nu vezi, tinere, că, legându-te să mă asculţi, 
«mă sileşti să te conduc, să mă uit pe mine ca să 
«mă devotez ţie, să n’aseult nici plângerile nici 
«murmurele tale, să combat necontenit dorinţele 
«tale şi ale mele? îmi impui un lanţ mai puternic 
«decât al tău. înainte de a ne legă fiecare, să ne 
«întrebăm puterile: să mai aşteptăm ca să avem 
«vreme a ne gândi. Nu uită că cine se hotăreşte
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«mai greu să făgăduească, acela ţine totdeauna cu 
«mai multă statornicie făgădueala».

399. Ţine minte şi tu că, cu cât te vei arăta 
mai greoiu în privinţa acestei legături, cu atât vei 
face mai uşoară îndeplinirea ei. E trebuinţă să simtă 
tânărul că promite mult şi că tu promiţi şi mai 
mult. Când va veni momentul şi când va semna 
ca să zic astfel, contractul, schimbă tonul, îndul
ceşte cât mai mult stăpânirea pe care o anunţaseşi 
atât de severă. Zi-i aşa: «Tinere al meu prieten, 
«îţi lipseşte experienţa; dar am îngrijit ea să nu-ţi 
«lipsească raţiunea. Eşti în stare să vezi pretutin- 
«deni motivele purtării mele: va fi,nevoie numai 
«să aştepţi, ca să priveşti lucrurile cu sânge rece. 
«Intâiu să mă asculţi şi pe urmă să-mi ceri soco- 
«teala de ce ţi-am poruncit aşa : voiu fi gata 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. îmi făgă- 
«dueşti, să fii supus şi eu îţi făgăduesc să mă folo- 
«sesc de această supunere 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 o viaţă tot 
«atât de dulce şi nu-ţi mai făgăduesc nimic».

400. După ce-mi voiu fi stabilit 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 con-
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fidentul inimii sale şi judecătorul plăcerilor sale. 
In loc de a combate pornirile vârstei, le voiu iel- 
trebâ, pentru ca să fiu stăpân pe ele; măyoiu po
trivi după vederile lui, ca să le pot conduce; nu 
voiu căuta să-i procur o fericire depărtată în pa
guba prezentului. Nu vreau să fie fericit numai 
odată, ci totdeauna, dacă e cu putinţă.1

401. Acei cari pretind că conduc înţelepţeşte pe 
tineri pentru a-i păzi de înşelăciunile siraţurilpr, 
caută să le producă silă de amor şi ar fi gata să 
le socotească o crimă pentru vârsta lor faptul că 
se gândesc la el, ca şi cum amorul ar fi făcut pen
tru bătrâni. Toate aceste lecţii mincinoase pe pari 
inima le tăgădueşte, nu pot să fie convingătoare. 
Tânărul, coiylus ,de un instinct mai sigur, râde în 
ascuns de triştele maxime pe cari se preface că le 
ascultă, şi, aşteaptă numai prilejul de a le stabili 
zădărnicia. Procedarea aceasta este înipotriva na
turii. Urmând drumul dimpotrivă, eu voiu ajunge 
mai sigur la acelaş scop. Nu mă voiu teme de a-i 
încălzi dulcele sentiment de careii este lacom; i-1 
voiu arăta ca fericirea supremă a vieţii, pentrucă 
şi este în adevăr. Zugrăvindu-i-1 aşa, voesc să-i 
asculte glasul; făcându-1 să înţeleagă farmecul pe 
care unirea a două inimi o dă atiacţiunii sensuale, 
îl voiu desgustâ de ştrengării; îl voiu face cu-, 
minte, făcându-1 înamorat.

1 Salhv. zice că acest pasagiu aminteşte § 18 şi § 26 din Car
tea II.

13
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402. Trebue să fie cineva foarte mărginit pen
tru ca să vază în dorinţele născânde ale unui tâ
năr numai nişte piedici pentru învăţătura raţiunii. 
Eu văd tocmai adevăratul mijloc de a asculta această 
învăţătură. Nu poţi stăpâni pasiunile decât prin pa
siuni : prin ele însele poţi să le înlături .tirania şi 
natura îţi dă uneltele de cari să te serveşti pentru 
ţărmurirea acestei tiranii.

403. Emil nu va rămânea totdeauna în singu
rătate. Fiind membru al societăţii, trebue să-şi în
deplinească îndatoririle ce i se impun prin aceasta- 
Având să trăească cu oamenii, trebue să-i cunoască.- 
Cunoaşte omul în general; îi rămâne să cunoască 
indivizii. Ştie ce se petrece în lume; îi rămâne să 
vază cum trăeşti în ea. A venit momentul de a-i 
arăta partea din afară a acestei mari scene, ale 
cărei ascunzişuri le cunoaşte de mai nainte. Nu va 
avea pentru dânsa admiraţiunea stupidă a unui tâ
năr zăpăcit, ci o va preţui ca un spirit drept şi 
cumpănit. Fără îndoeală că pasiunile sale, vor pu- 
teâ să-l înşele. Nu înşeală ele totdeauna pe acela 
care le ascultă? Dar cel puţin, nu va fi înşelat de 
pasiunile ăltora. Dacă le vede, le va privi cu ochiul 
înţeleptului, fără să fie târât de exemplul lor sau 
înşelat de prejudecăţile lor.

404. Precum e o vârstă potrivită pentru învă
ţătura ştiinţelor, tot asemenea e o vârstă în care 
poţi înţelege bine purtarea în lume. Cine o învaţă 
prea de timpuriu, o urmează în toată viaţa fără
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alegere, fără reflexiune şi fără a şti bine ceea e'e 
face, de şi face ceea ce se cuvine. Dar cine o, în
vaţă înţelegându-i motivele, o urmează,cu mai multă 
pricepere şi prin urmare cu mai multă cumpănire 
şi graţie. Daţi-mi un copil de 12 ani care să nu 
ştie absolut nimic şi vi-1 dau la 15 ani tot aşa 
de învăţat ca şi acela pe care îl instruiţi din vârsta 
cea mai fragedă, cu deosebirea, că ştiinţa - elevului 
vostru va fi numai în memoria lui, pe când a ele^ 
vului meu va sta în judecata lui. De asemenea, 
introduceţi un tânăr de 20 de ani în lume: bine 
condus, va fi, într’un an mai cuviincios şi va avea 
o politeţă mai cu judecată de cât acela pe care 
l-aţi crescut aşa din copilărie; căci cel dintâiu fiind 
în stare să înţeleagă motivele tuturor regulelor pri
vitoare la vârstă, stare socială, sex, cari constituesc 
■această rândueală poate să le rezume în câteva 
principii pe cari să le aplice în cazurile neprevă- 
Jiute, pe când cel d’al doilea, având numai rutina 
drept orice normă, va fi încurcat îndată ce-1 vei 
scoate dintr’însa.

405. Domnişoarele franceze sunt toate crescute 
în mânăstiri până la măritiş. Au ele, din această 
pricină, vre-o greutate să se deprindă cu noua lor 
situaţie? şi sunt oare femeile din Paris stângace, 
■încurcate şi necunoscătoare -'de buna purtare în so
cietate, pentru că n’au trăit în ea din raica lor 
'Copilărie? Această prejudecată vine dela oamenii 
din lume cari nu cunosc nimic mai important de
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cât această mică ştiinţă şi îşi închipuesc, în mod 
greşit, că e nevoie să începi cât mai de vreme pen
tru a o puteâ pătrunde.

406. E adevărat că nu trebue nici să aştepţi 
prea mult. Cine şi-a petrecut toată tinereţea departer 
de lumea bună, rămâne pentru tot restul vieţii cu 
o înfăţişare încurcată, silită, spune cuvinte nepotri
vite, are maniere greoaie şi stângace, de cari nu 
se poate dezbăra nici după mai multă obişnuinţă,. 
ba chiar se face mai ridicol prin silinţele ce-şi dă 
de a se schimba. Fiecare fel de învăţătură are 
vremea sa potrivită pe care trebue s’o cunoşti şi 
primejdiile pe cari trebue să le înlături. Aceste pri
mejdii sunt şi mai mari pentru învăţătura de cai'e 
mă ocup acum; dar nu voiu expune pe elevul meu 
fără a lua toate măsurile ca să-l feresc de ele J.

407. Dacă metoda mea se rapoartă la toate punc
tele de vedere ale unui obiect şi dacă, înlăturând 
un neajuns, preîntâmpină pe altul, socotesc atunci 
că este bună şi mă găsesc pe călea cea adevărată. 
Acest lucru mi se pare că îl văd în expedientul 
pe care mi-1 arată ea acum. Dacă vreau să fiu 
aspru şi sever cu ucenicul meu, voiu pierde încre
derea lui şi în curând se va ascunde de mine. Dacă

1 Şi Locke pune mare preţ pe educaţia socială; insa motivul său 
este altul; pentru a puteă lucră cu chibzuinţă trebue să fii apărat 
contra aparenţei înşelătoare a moravurilor sociale şi contra ademe
nirilor viţiului celui atrăgător prin cunoaşterea temeinică a condi- 
ţiunilor reale şi lăuntrice. (Nota lui Salhvilrk). Vezi şi § 144 din 
Cartea lui Locke Trad. Coşbuc. (Partea 2-a).
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vreau să fiu îngăduitor, iertător sau să încliiz ochiir 
atunci la ce îi foloseşte să fie sub paza mea? Ar 
fi să-i îndreptăţesc viaţa dezordonată şi să-i uşurez 
conştiinţa, încărcând-o pe a mea. Dacă îl introduc 
în societate numai cu gândul de a-1 instrui, se va 
instrui mai mult decât vreau eu. Dacă îl ţiu departe- 
de ea până la sfârşit, ce va fi învăţat dela mine? 
Tot, poate, afară de arta cea mai trebuincioasă 
omplui şi cetăţeanului, adică arta de a şti să trăească 
cu semenii săi. Dacă aceste învăţături au un folos 
prea depărtat, ele nu vor avea aproape nici un folos, 
căci ei se interesează numai de prezent. Dacă mă 
mulţumesc să-i procur petreceri, ce bine îi fac? Se- 
moleşeşte şi nu se instrueşte.

408. Nimic din toate acestea. Numai expedientul 
meu previne totul. «Inima ta, spun eu tânărului, are 
«trebuinţă de o tovarăşă; să căutăm pe aceea care 
«ţi se potriveşte. N’o vom găsi poate lesne, căci • 
«adevăratul merit este totdeauna rar, dar să nu ne- 
«grăbim nici să nu ne descurajăm. Fără îndoeală 
«există una şi o vom găsi până la sfârşit sau, cel 
«puţin, vom găsi pe aceea care se apropie mai 
«mult de ea».

Cu un proiect atât de atrăgător pentru el, îl 
introduc în societaţe. Am nevoie să-i mai spun ceva?' 
nu vedeţi că am, făcut totul ?

409. Zugrăvindu-i iubita pe care i-o destin, vă 
închipuiţi cum mă va asculta, cum voiu şti să-i fac- 
plăcute .şi scumpe calităţile pe cari trebue să le iu-
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’bească şi cum voiu şti să-i îndreptez sentimentele 
;spre ceeace trebue să caute şi- să le depărtez de ce 
trebue să se- ferească. Trebue să fiu cel mai neîn- 
■demânatec dintre oameni ca să nu-1 faC dinainte 
pasionat fără să ştie pentru cine. Nu face nimic 
dacă obiectul zugrăvit de mine va fi închipuit; e 
•destul să-l dezguste de cele ce ar puteâ să-l ispi
tească, e destul ca el să-i procure totdeauna com- 
paraţiuni cari să-1 facă să prefere himera sa în locul 
-obiectelor reale pe cari le va avea înaintea ochilor. 
Căci ce este adevăratul amor în sine, dacă nu hi
meră, minciună, iluziune1? Iubeşti mai mult închi
puirea pe care ţi-o faci decât obiectul pe care îl 
reprezintă. Dacă ai vedea ceeace iubeşti întocmai 
cum este, n’ar mai exista iubire pe pământ. Când 
nu mai iubeşti, persoana pe care o iubiai rămâne 
aceeaşi ca şi mai nainte, dar n’o mai vezi tot aşa: 
văhd prestigiului cade şi iubirea dispare. De aceea 
dându-i un obiect imaginar, sunt stăpân pe cora- 
paraţiuni şi împiedic lesne iluziunea pe care ar pu- 
teâ-o da obiectele reale.

V

410. Prin aceasta nu vreau să înşel pe tânăr, 
-arătându-i un model de perfecţiune care nu poate 
să existe; dar voiu alege astfel defectele iubitei sale 
Încât să le primească, să-i placă, să serve chiar a

1 Salhvurk zice că acest pasagiu e la fel cu cel din Cartea V, 
S 119.
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îndrepta pe ale lui. Nu vreau nici să-l mint, în- 
şelându-1 că obiectul ce i-am zugrăvit există ÎU' 
realitate, dar, dacă îi place imaginea, va dori curând' 
să-i găsească un original. Dela dorinţă la presupu
nere, drumul e uşor: e treaba câtorvâ descripţiuni 
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 râzând: «Să numim Sofia pe viitoarea ta 
«iubită.' Sofia este un nume de bun augur1; dacă 
«nu-1 va purta aceea pe care o vei alege, ea va 
«fi cel puţin vrednică să-l poarte; putem să-i facem 
«cinstea aceasta de mai nainte». După toate aceste 
amănunte, dacă, fără să afirmi şi fără să tăgădueşti,. 
vei căuta să t6 prefaci cam încurcat, bănuelile 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 
la momentul potrivit. Dacă ai ajuns acî şi dacă ai 
ales bine însuşirile pe cari trebue să i le arăţi,, 
restul e uşor: poţi să-l expui în societate aproape 
fără primejdie; apără-1 numai de simţurile lui, căci 
inima îi este în siguranţă.

1 Sofia înseamnă înţelepciune, este prin urmare un nume de bun 
augur ; de un şi mai bun augur pentru Eousseau, fiindcă eră nu
mele contesei d’Houdetot, adorată de el. Copila ducelui Ludovic 
Eugenii! de Wurtenberg, care întreţinea o corespondenţă din Lau- 
sanne cu Rousseau asupra unor chestii educative (1763), se numiă 
tot Sophia. Ponte că lui Rousseau i'-a venit gândul acesta, datorită 
lui Montaigne, care (în «încercări», I, 25) prezintă elevului său de- 
asemenea un ideal al iubirii (o eroină a lui Ariosto), asupra căreia 
ar puteă să-şi îndrepte simpatia «când va începe să se simtă»- 
(Nota lui Sallwiirk).
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411. Dar fie că va personifica sau nu modelul pe 
■ care am ştiut să i-1 fac plăcut, acest model, dacă 
e bine făcuf, îl va face să se apropie de tot ce îi 
seamănă şi îl va depărta de tot ce nu îi seamănă, 
ca şi cum ar aveâ în vedere un obiect real. De acî 
rezultă un mare câştig pentru aTi păzi inima de 
primejdiile la cari poate să fie expusă persoana 
lui, pentru a.-i îiifrânâ simţurile prin imaginaţie, 
pentru a-1 Scăpa mai ales de acele femei cari zic 
că dau educaţie şi fac să fie plătită foarte scump, 
căci dacă învaţă pe Min tânăr politeţa îi distrug 
toată onestitatea. Sofia este aşâ de modestă! Cum 
va privi el pe cele cari îi vor cătâ pricină? Sofia 
este aşâ de simplă? Cum să-i placă lui fumurile 
acestora? E prea mare depărtare dela ideile ce are 
până la observaţiile ce face pentru ca acestea să-i 
poată fi primejdioase.

412. Toţi cei- care vorbesc despre educaţia 
•copiilor urmează aceleaşi prejudecăţi şi aceleaşi 
maxime pentrucă observă rău şi reflectează şi mai 
rău. Rătăcirea tinereţei nu începe nici din pricina 
temperamentului nici din pricina simţurilor, ci din 
pricina opiniunii societăţii. Dacă ar fi vorba aci 
despre băieţi crescuţi în colegii şi despre fete crescute 
în mânăstiri, aş arăta că aceasta este adevărat şi 
pentru ei; căci primele lecţiuni pe cari Je primesc 
şi singurele care dau i’oade sunt lecţiunile viţiului, 
şi nu-i corupe natura, ci exemplul. Dar să lăsăm 
pe cei din pensioanele colegiilor şi ale mânăstiri-
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lor cu obiceiurile lor urâte; acestea nu se vor vin
decă niciodată. Eu vorbesc numai de educaţia în 
familie. Luaţi un tânăr crescut înţelepţeşte în casa 
tatălui său în provincie şi examinaţi-1 în momen
tul când soseşte la Paris sau când intră în' lume. 
Veţi vedea că judecă bine asupra lucrurilor oneste 
şi că voinţa îi este tot atât de sănătoasă ca şi ra
ţiunea; «veţi aflâ că dispreţueşte viţiul şi are groază 
de desfrânare; numai la auzul numelui unei pros
tituate, vei zări în ochii săi turburarea nevinovăţiei. 
Susţin că nu există nici unul de aceştia care să se 
poată hotărî să intre singur în casele acestor ne
norocite, chiar dacă le-ar cunoaşte rostul şi dacă. 
ar simţi trebuinţă;

413. Priviţi din nou pe acelaş tânăr după şease luni 
şi nu-1 veţi mai recunoaşte. Cuvintele-i îndrăzneţe, 
maximele-i dispreţuitoare, înfăţişarea-i cu totul li
beră te-ar face să-l iei drept alt om, dacă glumele 
sale despre simplicitatea lui dela început şi ruşinea 
când i-o aduci aminte n’ar arăta că este acelaş şi 
că roşeşte de aceasta. O, ce bine s’a format îhtr’un 
timp aşa de scurt! De unde vine o schimbare aşa 
de mare şi aşâ de repede? Din progresul tempe
ramentului ? N’ar fi făcut oare acelaş progres şi în 
casa părintească ? Şi de sigur n’ar fi luat acolo nici 
vorbirea, nici maximele acestea. Din primele plă
ceri alo simţurilor? Din potrivă. Când începi să le 
simţi, eşti temător, îngrijat, fugi de lumină şi de 
sgomot. Primele voluptăţi sunt totdeauna mişte-
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rioase: pudoarea Ie face mai plăcute şi le ascunde; 
cea dintâi iubită nu te face obraznic, ci timid. Ab
sorbit cu totul de aceast|, stare atât de nouă pentru 
dânsul, tânărul se concentrează în sine ca s’o guste 
mai mult şi tremură totdeaur\a să n’o piarză. Dacă 
face gălăgie, nu-i nici voluptos, nici duios: câtă 
vreme se laudă, n’a profitat.

414. Schimbarea s’a produs numai printr’un alt fel 
de a gândi. Inima sa este tot aceeaş, dar opiniile 
lui sunt altele. Sentimentele lui, cari se strică mai 
încet, vor fi stricate în fine de ele şi numai atunci 
el va fi cu adevărat corupt. De abiâ intrat în socie
tate, el primeşte o a doua educaţie cu totul protiv- 
nică celei dintâi, prin care învaţă să dispreţuească 
ceeace cinstiâ mai nainte şi să cinstească ceeace 
dispreţuia; acum priveşte lecţiunile părinţilor şi 
învăţătorilor lui ca nişte cursuri pedante şi dato
riile pe cari aceştia i ‘le recomandase, ca o morală 
copilărească pe care trebue să n’o 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 îngâmfat printr’o ruşine rău înţeleasă. Râde 
de moravurile cele bune înainte de a fi prins gust 
pentru cele rele şi se laudă cu desfrânarea fără să 
ştie a fi desfrânat. Nu voiu uită niciodată mărturi
sirea unui tânăr ofiţer din gardă x, care nu se putea 
învoi cu petrecerile zgomotoase ale camarazilor săi, 
dar nu îndrăzniâ să stea deoparte de frică a nu

1 Ctarda regală.
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fi luat în i'âs: «Mă deprind cu acestea, zicea el,, 
«cum mă deprind cu tutunul, deşi îmi este nesuferit;, 
«deprinderea îmi va aduce şi gustul, căci nu trebiie 
«să fii totdeauna copil».

415. Aşa dar pe un tânăr care intră în societate- 
trebue să-l păzeşti mai puţin în potriva sensuali- 
tăţii şi mai mult în potriva vanităţii; mai lesne- 
se supune pornirilor altuia decât pornirilor sale, şi 
amorul propriu, iar nu dragostea, face mai mulţi 
stricaţi1.

416. Aşa fiind, întreb dacă se găseşte pe tot 
pământul un tânăr mai bine înarmat decât al meU 
faţă de tot ce-i poate ataca moravurile, sentimentele,, 
principiile; dacă e altul mai în stare decât el să se- 
împotrivească,„torentului ? Căci e vre-o seducţiune 
de care să nu se poată apără? Dacă dorinţele îl 
îndeamnă la apropierea sexuală, nu găseşte în aceasta 
ceeace caută Şi preocuparea inimeidl opreşte. Dacă 
simţurile îl aţâţă şi-l zoresc, unde să găsească el 
ce să le mulţumească? Groaza de adulterin şi de- 
desfrânare îl depărtează deopotrivă şi de femeile- 
publice şi de cele măritate. şi stricăciunea tinerilor 
începe totdeauna prin una din aceste două feluri 
de femei. O fată' de măritat poate fi cocbetă^_dai- 
nu va fi neruşinărî^nu se ya aruncă în spinarea 
unui tânăr ,,care ar , puteâ-o luă de soţie dacă ar

1 Acesta este unul dintre puţinele pasaţii din cuprinsul peda
gogic al cărţii a 4-a, de care mai ţine seama Raumer. (Nota- lui' 
Salliriirk).
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■socotî-o detreabă; de altfel, ea va aveâ pe cineva 
s’o supraveglîeza Nici Emil, din partea lui, nu va 
fi lăsat cu totul singur; amândoi vor aveâ drept 
paznici cel puţin teama şi ruşinea, nedespărţite de 
primele dorinţe; nu vor trece deodată la cele din 
urmă intimităţi şi nu vor aveâ vreme să ajungă 
acolo treptat, fără oarecari piedici. Ca să facă altfel, 
ar trebui să fi şi luat lecţiuni dela camarazi, să fi 
învăţat dela ei a-şi râde de propria sa cuviinţă şi 
a fi obraznic, imitându-i. Dar nimeni pe lume nu 
e mai puţin pornit spre imitaţie decât Emil. Cine 
se supune mai puţin tonului batjocoritor decât cel 
care n’are prejudecăţi, şi nu are de ce să se plece 
prejudecăţilor altora! Am lucrat 20 de ani ca să-l 
înarmez în contra batjocoritorilor; ca să-l înşele, 
le vă trebui mai mult de o zi; căci în ochii lui, 
ridicolul este numai raţiunea proştilor şi nimic nu 
te face mai nepăsător la luarea în râs decât faptul 
de a te socoti mai presus de opinia societăţii. In 
loc de glume, el are nevoie de argumente şi, cât 
va fi în această stare, nu mă tem că nişte tineri 
smintiţi mi-1 vor răpi, căci am în partea mea con
ştiinţa şi adevărul. Dacă e vorba să facem parte 
şi prejudecăţilor, însemnează ceva şi acest traiu în 
comun Al'vreme de 20 de anj: n’o să-l convingă 
nimeni că eu l-am plictisit cu lecţiuni zadarnice 
şi pentru cel eu suflet cinstit şi sensibil glasul unui 
amic credincios şi încercat va puteâ lesne să acopere 
ţipetele a douăzeci de ispititori. Va fi, atunci che-
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stiunea să-i arăt numai că aceştia îl înşeală şi că, 
prefăcându-se a-1 socoti om, în realitate , îl iau ca 
pe un copil; de aceea mă voiu arăta totdeauna 
simplu, dar serios şi lămurit în raţionamentele mele,' 
ca să simtă că eu îl consider în adevăr ca om. Ii 
voiu zice: «Vezi bine că cuvintele mele pornesc 
«din interesul ce-ţi port şi care este şi ititeresul 
«meu; altă pricină nu poate fi. Dar aceşti tineri 
«de ce vor să te convingă? pentrucă vor să te 
«înşele: ei nu te iubesc, n’au nici un interes pentru 
«tine, ba au chiar un necaz ascuns, văzându-te că 
«eşti mai bun decât ei; vor să te coboare până la 
«dânşii şi-ţi fac vină că te laşi condus de mine, 
«ca să te conducă ei. Grezi că, făcând această schim- 
«bare, ai ceva de câştigat? Oare înţelepciunea lor 
«este aşâ de superioară şi dragostea lor de o zi e 
«mai puternică decât a mea? Pentru ca glumele lor 
«să aibă oarecare temeiu, ar trebui ca autoritatea 
«lor să fie întemeiată; dar ce experienţă au ei 
«pentru ca maximele lor să fie mai presus decât 
«ale noastre? In realitate, au imitat şi ei pe alţi 
«svăpăiaţi şi vor acum să fie imitaţi la rândul lor! 
«Liberându-se de aşâ zisele prejudecăţi ale părin- 
«ţilor lor, se fac robi la cele ale camarazilor lor. 
.«Nu ştiu ce pot să câştige din aceasta; dar văd 
«că pierd cu siguranţă două foloase: afecţiunea 
«părintească, ale cărei sfaturi nu pot.fi decât iubi- 
«toare şi sincere, — şi-experienţa,, carp 
«judeci jilipăcg cunoşti, _căşi părinţii au fost copii, 
«dar copiii n’au fost părinţi.
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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 cugetă ca el. Altul va merge cu această 
«nepăsare pentru buna purtare şi pentru femeile ce 
«n’au fost ale lui şi pentru aceea care e a lui;-dar 
«ia mergeţi mai departe, vorbiţi-i de mama lui şi 
«'vedeţi dacă va fi.bucuros să se declare copil al 
«adulteriului şi fiu al unei femei stricate, să poarte 
«pe nedrept numele familiei, să fure averea moşte- 
«ni torului natural, în fine, dacă vh răbda să fie 
«socotit bastard1. Care dintre ei ar-voî să arunce 
«asupra fiicei sale necinstea cu care mânjeşte pe 
«fiica altuia? Nu există nici unul care să .nu meargă 
«chiar până la omor, dacă ai adoptă faţă'de dânsul, 
«în practică, toate principiile pe cari se sileşte să 
«ţi le dea. In acest chip se arată, în fine, incon- 
«secuenţa lor şi simţi că- nici, .unul din ei nu crede 
«ceeace spune. Iată motivele mele; dragă Emil; ju- 
«decă-le şi pe ale lor, dacă au, şi compară-le. Dacă 
«aş vrea să mă folosesc şi eu ca dânşii, de dis- 
«preţ şi de batjocoră, ai vedeă că sunt tot atât de 
«ridicoli ca mine şi poate mai mult decât mine.

1 Pe vremea aceea, în Franţa, situaţia de bastard sau copil din 
flori erh o maro ruijine. Multe piese, de teatru au tratat subiecte 
In legătnrB. eu aceasta.
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«Dar eu nu mă tem de o cercetare serioasă. Triumful 
«celor ce râd ţine puţin; adevărul rămâne şi râsul 
«lor nebunesc dispare».

418. Nu vă închipuiţi cum poate să fie Emil 
ascultător Ia 20 de ani. Ce deosebire între gându
rile noastre! Eu nu-mi închipuesc cum a putut să 
fia ascultător la zece ani; căci atunci prin ce-1 pu
team stăpâni? Mi-au trebuit 15 ani de îngrijiri ca 
să-mi pregătesc autoritatea de azi. Atunqi nu-1 edu
cam, ci-1 pregătiam pentru a- fi educat Acum are 
destulă educaţie pentru ca să fie ascultător; recu
noaşte glasul • amiciţiei şi ştie să asculte de raţiune. 
E adevărat că-i las toată înfăţişarea independenţei; 
dar niciodată m’a fost mai supus ca acum; este, 
pentrucă vrea să fie. Câtă vreme nu ajunsesem stăpân 
pe viaţa lui, eram stăpân pe persoana lui: nu-1 pă- 
răsiam- niciodată. Acum îl las câteodată singur, căci 
îl ccjnduc totdeauna. Părăsindu-1, îl îmbrăţişez şi-i 
-''.ic Cu fon liniştit: «Emil, te încredinţez prietenului 
«meu, te dau sufletului tău cinstit; el îmi va răs- 
«punde de tine b>.

419. Nu se poate într’un minut corupe nişte le
gături de inimă cari n’au suferit până , acum nici o 
vătămare, nici nu se pot şterge nişte principii cari 
s’au scos din cele dintâiu lumini ale raţiunii. Dacă, 
în lipsa mea, se produce vre o schimbare, ea nu 
va ţine niciodată prea mult şi el nu vă şti să se 
ascunză aşâ de bine de mine ca să nu bag de

1 Vezi V, § 154.
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seamă primejdia înairite de a se desăvârşi, ca să 
nu mai am vreme a aduce cuvenita îndreptare. 
Precum nu ajunge cineva depravat deodată, tot 
asemenea nu învaţă deodată să se prefacă şi, dacă e 
vreun om nepriceput în acest meşteşug, - este Emil, 
care n’a avut în viaţă nici un prilej ca să se 
foloi^ească de el.-

420. Prin aceste îngrijiri şi prin -altele aseme
nea socotesc că s’a întrarmat aşa de bine împo
triva înrâuririlor streine şi în potriva maximelor vul
gare, încât aş vrea mai bine să-l văd în mijlocul 
celei mai stricate societăţi din Paris decât singur 
în odaia sa ori într’un parc, în prada neliniştei 
vârstei sale. Orice aţi zice, din toţi duşmanii cari 
pot să atace pe un tânăr, cel mai primejdios şi 
singurul pe care nu-1 poţi goni este el însuşi. Acest 
duşman însă e primejdios numai din greşeala noas
tră, căci — am spus-o de o mie de ori —numai 
iiliaginaţia deşteaptă simţurile; Trebuinţa lor, pro
priu vorbind, nu e o trebuinţă fizică; nici nu e.ste 
o trebuinţă adevărată. Dacă n’am vedea niciodată 
nici un obiect lasciv J, dacă nici o ideie necuviin
cioasă nu ne-ar pătrunde în minte, poate că nici
odată n’am simţi această pretinsă trebuinţă şi am 
rămânea curaţi, fără ispite, fără silinţe, fără merit. 
Nici nu se ştie prin ce turburare surdă se aţâţă 
sângele tinerilor prin anumite situaţiuni şi pi’in 
anumite spectacole, fără ca ei să-şi poată da seama

1 Care aţâţă simţurile.
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despre pricina celei dintâiu nelinişti, care nu se 
poate potoli uşor şi care nu întâi’ziază de a re
naşte. In ce mă priveşte, cu cât reflectez in ai mult 
la această importantă criză şi la cauzele ei apro
piate şi depărtate, cu atâta mă conving mai mult 
că un tânăr care af fi fost crescut singuratic în- 
tr’un pustiu, fără cărţi, fără învăţătură şi fără fe
mei, ar muri virgin la orice vârstă ar ajunge.

421. Aci nu e vorba însă de un sălbatic de acest 
fel. Crescând un om printre semenii săi şi pentru 
societate, e peste putinţă, ba nu e nici potrivit, 
să-l ţii totdeauna în această sănătoasă ignoranţă şi 
ceea ce e mai rău pentru înţelepciune este să fii 
învăţat pe jumătate. Aducerea aminte a obiectelor 
cari ne-au impresionat şi ideile pe cari le-am do
bândit ne urmăresc în retragerea noastră, o popu
lează, fără să vrem, cu imagini mai seducătoare 
chiar de cât obiectele şi fac singurătatea tot aşa 
de funestă pentru cel care le-a dus acolo, pe cât • 
este de folositoare celuia care a rămas totdeauna 
singur.

422. Veghiază deci cu grijă asupra tânărului: 
el însuş se va putea păzi de toate, dar de el în- 
sus trebue să-l păzeşti tu. Nu-1 lăsa singur nici

nici noaptea, cel puţin culcă-te în aceeaş odaie 
cu el: să se aşeze în pat numai când e sdrobit de 
somn, să se scoale îndată că s’a deşteptat. Fereşte-te 
de instinct, îndată ce instinctul nu mai e singur 
stăpân: e bun cât lucrează singur; îţi dă de bă-

19
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imit îndată ce se amestecă cu aşezămintele ome
neşti; nu trebue să-l distrugi, ci să-J rândueşti şi 
aceasta e poate mai greu de cât a-1 distruge. Ar 
fi foarte primejdios ca el să înveţe pe elevul tău 
să-şi mulţumească simţurile şi să-şi afle singur pri
lejurile de a le satisface: dacă va cunoaşte chiar, 
pumai odată acest primejdios înlocuitor, e pierdut. 
De atunci va avea totdeauna corpul şi inima ener
vate şi va duce până la mormânt tristele rezultate 
ale acestei obişnuinţe, cea mai nenorocită la, care 
poate fi supus un tânăr. Fără îndoeală, în acest 
caz, ar fi rnai bine...1 Dacă furia unui temperament 
arzător ajunge să nu mai poată fi stăpânită, te 
plâng, dragul meu Emil; dar nu voiu sta la în
doială 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 ş’ar întâmpla, te'voiu scăpa mai 
lesne de femei de cât de ţine însuţi.

423. Până la 20 de ani ' corpul creşte şi are 
trebuinţă de toată .substanţa ,sa: .continenţa până 
atunci este firească şi dacă nu o păzeşti, vatămi 
însăşi constituţia corpului. Dela '20 de ani cohti- 
nenţa este <‘0 datorie morală; ea te învaţă te 
stăpâni şi a-ţi domina poftele. Dar datoriile mQşale 
au modificările, excepţiile şi regulele lor. Când slăbi-

1 Credem, că întregirea acestui pasagiu şi executarea punctelor 
indicate în acest §, e bine s’o lăsăm pe seama cetitorilor lui Emil. 
Eousseau a făcut triste experienţe în toate aceste chestii. (Nota lui 
Sallwiirk).
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ciunea omenească te sileşte să nu poţi înlătură o 
alternativă, din două rele trebue să alegi pe cel mai 
mic; orişicum, e mai bine să faci o greşeală, decât 
să contractezi un viţiu.

424. Aduceţi-vă aminte că nu mai vorbesc acî 
de eleyul meu, ci de al vostru. Pasiunile lui, pe 
cari le-aţi lăsat să fiarbă, vă domină; supuneţi-vă 
lor pe faţă şi fără să ascundeţi că ’v’au învins. Dacă 
ştiţi să-i arătaţi aceasta, cum se, cuvine, va fi mai, 
mult ruşinat decât mândru şi vă veţi păstra dreptul 
de a-1 conduce în rătăcirea lui, ca să-l faceţi, cel 
puţin, să se ferească -de prăpastie. E de mare in
teres ca ucenicul să nu facă nimic fără ştiinţa şi 
voinţa învăţătorului, fie chiar un lucru rău. E de o 
mie de ori mai bine ca guvernorul să aprobe o 
greşeală şi să se înşele, decât să fie înşelat de elevul 
lui şi greşeala să se facă fără ca el s’o ştie. Cine 
crede că 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 rândueli şi cu dispreţul 
oricărei legi.

42.5. O altă greşeală, pe c.ire am mai combătut-o, 
dar care nu va ieşi niciodată din spiritele strhute, 
este, aceea de a luâ totdeauna o demnitate magi
strală şi de a voi să te înfăţişezi spiritului elevului 
tău ea un om perfect. A lucra aşa este a avea o 
metodă pe dos. Ei nu văd că, vrând să-şi întărească 
■'Uitoritatea, o distrug, că, pentru a fi ascultat, trebue
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să te pui în locul celui ce ascultă şi trebue să fii 
om ca să ştii vorbi inimii orueneşti. Toţi aceşti 
oameni perfecţi nici nu impresionează nici nu con:- 
ving; ei cred totdeauna că e lesne să combaţi nişte 
pasiuni pe cari nu le simţi. Dacă vrei să 'vindeci 
pe elev de slăbiciunile lui, arată-i slăbiciupile tale.. 
Să vază în tine aceleaşi lupte pe cari le simte şi 
el şi să înveţe a se învinge, după exemplul tău. In 
acest caz, nu va zice ca alţii: «Bătrânii aceştia, de 
«necaz că nu mai pot fi tineri, vor să trateze pe 
«tineri ca, pe bătrâni .şi, pentrucă la ei s’a stins 
«orice dorinţă, socotesc crime dorinţele noastre».

426. Montaigne spune că întreba într’o zi pe 
seniorul de Langey de câteori, în timpul negocierilor 
din Germania, s’a îmbătat pentru serviciul regelui ^

Voiu întreba şi eu bucuros pe guvernorul unui 
anume tânăr de câte ori a intrat într’o casă de cele 
rele pentru interesul elevului său. De câte ori? Mă 
înşel. Dacă cea dintâiu vizită n’a tăiat pentru tot
deauna pofta desfrânatului de a m.si intra, dacă 
nu iese de acolo căit şi ruşinat, dacă nu varsă în 
sânul tău torente de lacrimi, părăseşte-1 îndată, e un 
tnoristru sau tu eşti un imbecil, în orice caz nu-i 
vei mai fi folositor la nimic. Dar să lăsăm aceste 
expediente extreme, triste pe cât de primejdioiase, 
şi cari n’au nici o legătură cu educaţia noastră.

1 Petitain arată că acest pasagiu e Cartea I, Cap 25 şi adaogă: 
Montaigne vorbeşte de acest Langey în mai multe locuri, dar mimai 
aci îl numeşte «senior».
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427. Câte precauţîuni sunt necesare pentru un 
tânăr bine născut, înainte de a-1 pune în contact cu 
moravurile scandaloase ale veacului nostru! Aceste 
precauţi uni sunt supărătoare, dar sunt neapărat 
trebuincioase şi neglijenţa asupra acestei chestiuni 
aduce pierzania tinerimii. Prin dezordinea tinereţii 
degenerează oamenii şi ajung ceeace sunt astăzi, 
înjosiţi şi laşi chiar în viţiile lor, au suflete mici, 
pentrucă corpurile lor istovite au fost de timpuriu 
corupte; d’abiâ le rămâne destulă viaţă ca să se 
itiişce. Cugetările lor subtile arată nişte spirite de 
puţină valoare. Nu pot aveâ nici o simţire mare şi 
nobilă.N’au nici simplicitate, nici vigoare: netrebnici 
în toate şi răi mişeleşte, ei sunt numai lăudăroşi, falşi, 
şarlatani; n’au nici măcar destul curaj ca să fie 
nişte hoţi iluştri. Aşa sunt indivizii cei vrednici de 
dispreţ cari alcătuesc tinerimea desfrânată şi fără 
pic de ruşine. Dacă s’ar fi găsit unul singur care ar 
şti să fie moderat şi cumpătat, care ar puteâ —în 
mijlocul lor — şă-şi ferească inima, sângele şi mo
ravurile de molima pildelor rele, acela, la 30 de 
ani, ar sdrobî toate acesţe gângănii şi 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 fi fost el acest 
om, dacă ar fi voit să fie ; dar i-ar dispreţul prea 
mult pentru a se coborî să-i supună. Să-l vedem 
acum în mijlocul lor, intrând în societate, nu
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pentru a se impune, ci pentru a o cunoaşte şr 
pentru a găsi aci o tovarăşă vrednică de el.

429. Din orice neam s’ar trage, în orice socie
tate ar începe să se introducă, debutul său va fi 
simplu şi fără strălucire: ferească-1 Dumnezeu să 
aibă nenorocirea de a străluci într’însa! El n’are 
calităţi de acelea cari iau ochii la prima vedere şi 
nici nu, vrea să le aibă. Preţueşte prea puţin jude
căţile oamenilor pentru ca să se plece prejudecăţilor- 
lor şi nu doreşte să fie stimat înainte de a fi 
cunoscut. Felul său de a se înfăţişă nu este nici 
modest, nici îngâmfat, este natural şi adevărat; 
nu este nici stânjenit în mişcări nici prefăcut, şi,, 
în mijlocul unui cerc de oameni, este ca şi cum 
ar fi singur şi fără, martori. Va fi oare, din pri
cina aceasta, mojic, dispreţuitor, fără atenţiune faţă 
de <JDricine ? Din poti’ivă; dacă, singur, nu priveşte 
cu dispreţ pe ceilalţi oameni, de ce i-ar dispreţin 
trăind cu ei? Nu .socoteşte că-i Sunt superiori în 
felul de purtare, pentrucă inima sa nu-i socoteşte 
superiori; ' dar nu le arată indiferenţă, căci nici 
nu o are: dacă nu ştie formulele politeţei, cunoaşte 
datoriile umanităţii. Nu-i place să vază suferind pe 
nimeni: nu va da locul său altuia prin prefăcătorie.. 
dar i-1 va cedă bucuros prin bunătate, dacă, vi1- 
zându-1 uitat, socoteşte că această uitare îl face sa 
sufere; căci tânărul meu mai lesne va sta în pi
cioare de bunăvoie decât să vază pe altul stând 
de silă.
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430. Deşi Emil, în deobşte, nu are stimă pentru 
■oameni, nu le va arăta dispreţ, pentrucă i-e milă 
de ei şi-i plânge. De vreme ce nu-i poate face să 
guste adevăratele bunuri, le lasă bunurile opiniunii 
cu cari ei se mulţumesc, căci se teme ca nu 
cumva, luându-li-le pe acestea, să-i facă mai neno
rociţi decât înainte. Nu e deci certăreţ şi contra
zicător; dar nu este nici prea îngăduitor şi lingu
şitor. îşi spune părerea fără să combată pe cineva, 
fiindcă iubeşte libertatea mai presus de orice şi 
fiindcă sinceritatea, este unul din drepturile cele 
mai frumoase ale libertăţii.

431. Vorbeşte puţin, fiindcă nu doreşte să se 
ocupe lumea de el; pentru acelaş motiv, spune 
numai lucruri folositoare: altfel, ce l-ar îndemnă 
să vorbească ? îlmil e prea instruit, ca să fie vreo
dată flecar. Flecăria vine, neapăi’at, sau din pre- 
tenţiunea de a face spirit — despre care voiu vorbi 
mai departe — sau-din preţul ce dăm noi fleacu
rilor, socotind, prosteşte, că şi ceilalţi le preţuesc ca 
şi noi. Cel care cunoaşte destule lucruri pentru ca să 
le apreţieze pe toate după valoarea lor, nu vorbeşte 
niciodată prea mult, căci îşi dă seama de atenţiunea 
ce i se poate da şi de interesul ce poate să producă 
cuvintele sale. In genere, oamenii cari ştiu. puţin 
vorbesc mult şi oamenii cari Ştiu mult vorbesc 
puţin. E firesc ca un ignorant să găsească important 
tot ce ştie şi să-l spună la toată lumea. Dar un 
om. instruit nu-şi începe prea lesne repertoriul, căci
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ar avea multe de spus şi vede că, după el, ar mai 
rămânea şi mai multe de spus; de aceea tace.

432. Emil nu vrea să strice deprinderile altora,, 
ba se conformă lesne cu ele, nu spre a se arăta 
că ştie obiceiurile nici spre a se preface că e om poli
ticos, dar, din potrivă, de teamă să nu fie observat,, 
să nu atragă atenţia asupră-i; niciodată nu e mai 
la largul său de când nu-1 bagă nimeni în seamă..

433. Intrând în societate, el nu-i cunoaşte de 
loc deprinderile; nu e însă, din pricina aceasta,, 
timid sau fricos. Dacă se dă la o parte, n’o face 
fiindcă se găseşte încurcat, ci pentrucă, dacă vrei 
să vezi bine, trebue să nu fii văzut. Nu-i pasă de- 
ce cred alţii despre el şi nu se teme de ridicol;:

^ de aceea, fiind totdeauna liniştit şi cu sânge rece,, 
ruşinea rău înţeleasă nu-1 turbură. Ori că-1 priveşte 
cinevâ ori nu, el face totdeauna cât poate mai bine 
ceeace face. Fiind totdeauna cu toată atenţia casă 
observe bine pe alţii, el pricepe manierele lor cu. 
o înlesnire pe care nu pot s’o aibă cei cari sunt 
sclavii opiriiunii curente. Se poate zice că el do
bândeşte mai repede deprinderea în societate, tocmai 
fiindcă îi pasă puţin de ea.

434. Nu vă înşelaţi însă asupra .siguranţei sale 
şi n’o comparaţi cu a tinerilor voştri plăcuţi. El 
e hotărât, nu îngâmfat; manierele sale sunt libere, 
nu dispreţuitoare; numai sclavii iau câteodată în
făţişare obraznică, cel liber nu este pi-efăcut. N’am 
văzut niciodată un om cu sufletul adevărat mândru
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'tiare să-şi arate mândria în înfăţişare. Această afec- 
taţie este mai potrivită cu sufletele josnice şi pline 
de deşertăciune cari pot să impună numai prin 
aceasta. Citesc într’o carte1 că un strein .se prezintă 
într’o zi în sala faimosului Marcel2 şi acesta-1 
întreabă din ce ţară este.

— «Sunt Englez, răspupde streinul. — D-ta 
Englez! replică dănţuitorul. Să fii d-ta din acea 
insulă unde cetăţenii iau parte la administraţia 
publică şi sunt o porţiune din puterea suverană!3. 
Nu, d-le, fruntea d-tale lăsată în jos, privirea 
timidă, mersul nesigur mi-anunţă numai pe un 
sclav cu titlul de alegător».

43'5. Nu ştiu dacă această judecată arată o .cu
noaştere adâncă a adevăratului raport între carac
terul unui om şi exteriorul lui. In ce mă priveşte, 
neavând onoarea să fiu ' profesor de danţ, aş fi 
judecat tocmai din potrivă. Aş fi zis: «Acest Englez

1 Petitain zice că Kousseau citează din cartea '^Despre spiriU 
■{De l’Esprit) a filosofului francez Helveiius (1715—1771).

5i Vezi cartea II § 240.
J Ca şi cum ar există ce(ă{eni cari să nu fie membri ai cetăţii 

şi cari să nu aibă o părticică din autoritatea supremă! Dar Fran
cezii, socotind potrivit să uzurpe acest nume respectabil de 
^cetăţeni», care veniă dela membrii cetăţilor galice, i-au denaturat 
înţelesul încât nu mai însemnează nimic. Un om care mi-a scris 
multe prostii in contra ’ isotiei Eloixe» şi-a pus, după semnătură, 
.acest titlu : » Cetăţean din Paimboeuf» şi a crezut că face o glumă 
excelentă. (Nota autondui ed. Amsterdam). Eousscau aveă obiceiu 
aă pună pe coperta cărţilor alături de numele său şi titlul: «Cetă
ţean din Oeneca ••.
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nu e trăit la Curte; n’am auzit \niciodată că cef 
trăiţi la Curte au capul în jos şi mersul nesigur; 
un om timid faţă de un dănţuitor, poate să nu fie 
nicidecum timid în Camera Comunelor 1». Desigur 
acest domn Marcel trebue să-şi socotească compa
trioţii ca Romani curaţi.

436. Când iubeşti, vrei să fii iubit. Emil iubeşte 
pe oameni şi vrea să le'placa. Cu atât mai mult 
vrea să placă femeilor: vârsta, moravurile, proiectul 
lui2, toate se unesc ca să-i întreţină această dorinţă. 
Zic «moravuri», căci ele au mafe rol; oamenii cu 
bune moravuri sunt adevăraţii adoratori ai femei- 
lor. Ei nn au ca alţii un fel de vorbire galantă şi 
batjocoritoare; ci au o atenţiune mai adevărată, mai 
duioasă şi care porneşte din inimă. Aş putea să 
cunosc între o sută de mii de stricaţi cari se în
vârtesc în jurul unei femei tinere pe omul cu de
prinderi curate şi care porunceşte naturii ■ sale. Ju
decaţi cum trebue să fie Emil, cu un temperament 
nou de tot şi cu atâtea motive de a-i rezista! Cred 
că lângă ele va fi câteodată timid şi stângacii!; 
dar desigur această stângăcie nu le va displăcea 
şi chiar cele mai ■ puţin drăcoase vor avea foarte 
adesea meşteşugul de a se bucura de ea şi chiar 
de a o mări. De altfel atenţiunea sa îşi va schimba 
mult forma după împrejurări. Va fi mai modest şi

1 In, Anglia parlamentul şe compune din două Camere: a Co
munelor (cu membri aleşi) şi a Lorzilor (cu membri pe viaţă şi cu 
drept de moştenire). f'

2 Proiectul de a-şi află o soţie. Vezi § 408 din această carte.
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mai respectuos ca femeile măritate, mai viu şi mai 
duios faţă de fete, căci nu. pierde din vedere scopul 
cercetărilor sale 1 şi va fi totdeauna cu mai multă 
băgare de seamă la ceeace i-1 aminteşte.

43.7. Nimeni nu va fi mai respectuos pentru 
toate deosebirile întemeiate pe rândueala naturii 
şi cliiaţ; pe rândueala societăţii; dar cele dintâiu 
vor fi totdeauna’ puse înnaintea celorlalte şi vă 
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 modeşti, nu prin vanitatea de a părea 
umil, ei printr’un sentiment firesc şi întemeiat pe 
raţiune. Nu va<ayevâ obraznica îndrăsneală a unui 
tânăr îngâmfat, care, pentru a face să petreacă 
societatea, vorbeşte mai tare decât cei înţelepţi şi 
taie vorba celor bătrâni. Desigur că purtarea sa 
nu va justifica răspunsul unui bătrân nobil către 
Ludovic al , XV, care îl întreba dacă îi place mai 
mult vremea lui sau vremea de faţă: «Sire, mi-am 
^petrecut tinereţea respectând pe bătrâni şi trebue 
'să-mi petrec bătrâneţea respectând pe copii'».

438. A-vând un suflet iubitor şi simţitor, dar 
■fiind deprins să nu preţuească nimic după măsura 
opiniei curente^ de şi vrea să placă celorlalţi, va 
preţui puţin consideraţia lor. De acî urmează că

1 Vezi § 408.
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va fi mai mult afectuos decât politicos, ca nu va. 
fi mândru nici fudul şi că va fi mişcat mai mult 
de o mângâiere decât o mie de laude. Pentru ace
leaşi motive nu-şi va neglijâ nici manierele nici 
ţinuta; va putea chiar să caute a se găti nu ca să 
pară om de gust, ci că să-şi facă figura mai plă
cută; nu va face apel la «cadrul aurit» h şi nici 
odată nu-şi va mânji îmbrăcămintea printr’un 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 cii aceasta nii am căpătă de
prinderile în mod firesc, ca şi cum cele dintâiu 
legi ale acestei bune purtări nu trebuesc căutate 
într’o inimă cinstită. Adevărata politeţă este să 
arăţi oamenilor bună voinţă; când o ai, o arăţi 
fără nici o greutate; dar pentru cel care nu o are 
a trebuit să se găsească meşteşugul de a o imită.

440. «Cel mai nenorocit efect al politeţe! obiş- 
«nuite este că te învaţă arta de a putea să te 
«lipseşti de virtuţile pe cari ea le imită. Să ni se 
«inspire prin educaţie iubirea de omenire şi bine- 
«facerea, şi vom aveâ politeţă; sau nu vom mai 
«avea nevoie de ea.

441. «Dacă n’avem politeţa care se anunţă prin 
«graţie, vom avea pe aceea care arată pe omul

1 Vezi cartea II § 256.
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«cinstit şi pe bunul cetăţean; nu vom avea nevoie 
«să alergăm la falşitate.

442. «In loc să fii meşteşugit ca să placi, va 
«fi de ajuns să fii bun; în loc să fii mincinos ca 
«să lauzi slăbiciunile altora, ya fi de ajuns sa fii 
«indulgent.

443. «Cei cu cari te vei, purtâ astfel, nici nu 
«se vor mândri nici nu se vor corupe; vor fi 
«numai recunoscători şi se vor face mai buni». 1,

444. Mi se pare că, dacă e o educaţie care să 
producă felul de politeţă pe care-1 cere acî d. Duclos, 
este tocmai aceea al cărei plan l-am arătat până acum.

445. Mărturisesc totuş căj având nişte principii 
aşa de deosebite, Emil nu va fi ca toată lumea 
şi să-l ferească D-zeu 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 nimeni. Emil va fi, dacă voiţi, un 
strein amabil. La început îi vor ierta ciudăţeniile, 
zicând: Se va formă. Apoi se vor învăţa eu ma
nierele lui şi, văzând că nu se schimbă, îl vor 
iertâ iarăşi zicând: Aşa e el.

446. Nu va fi sărbătorit ca un om plăcut; dar 
îl vor iubi fără să. ştie de ce. Nimeni nu-i va 
lăudâ spiritul, dar îl vor face bucuros judecător 
între oamenii de spirit, .căci al lui va fi hotărît şi

1 Din; Duclos, «Consideraţiuni despre moravurile veacului nostru». 
/Comideralions sur Ies moeurs de ce şirele). Charles Duelos, moralist 
francez (1704—1772).
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limitat, va aveâ simţul drept şi judecata sănătoasă. 
Fiindcă nu aleargă niciodată după ideile noui, nu 
va căuta să arate că are spirit. L-am făcut să 
înţeleagă' că toate ideile mântuitoare şi cu adevărat 
folositoare oamenilor au fost cele dintâiu cunoscute, 
că ele au format în toată vremea singurele legături 
ale societăţii, şi că spiritele filozofice 1 nu se pot 
distinge decât prin idei primejdioase şi nenorocite 
pentru neamul omenesc. Nu-1 impresionează nici 
decum acest mod de a se face admirat: ştie în ce 
stă fericirea vieţii sale şi în ce poate contribui la 
fericirea altora. Sfera cunoştinţelor sale nu se “în
tinde decât la ceeace poate fi folositor. Drumul 
său este îngust şi bine Iiotărît; neţiind ispitit să 
iasă dintr’însul, rămâne confundat cu cei cari merg 
pe el şi nu vrea nici să se rătăcească de ei nici să 
strălucească între dânşii. Emil este un om cu bun 
sirnţ şî nu vrea să fie altceva: oricât ai vrea să-i 
faci o insultă din acest titlu, el se va simţi tot- 
dauna onorat de el.

447. De şi dorinţa de a plăcea îl sileşte să nu-i 
fie cu totul indiferentă opinia altora^ el vă lua din 
această opiniune numai ceeace se raportă deadreptul 
la persoana sa fără să se ocupe de apreţieiile 
arbitrare cari au ca lege numai moda sau prejude
căţile. Va aveâ ambiţiune să facă bine tot ce va 
face, ba chiar să facă mai bine decât altul; la

1 Totdeauna Rousseau a întrebuinţat acest cuvânt cu o iuuinta 
■de ironie.



773

alergări, va, voi să fie cbl mai uşor ; la luptă, cel 
mai tare; la jocuri, cel mai iscusit. Se va ocupa 
însă prea puţin de calităţile cari nu sunt lămurite 
prin ele însele şi cari au trebuinţă să fie constatate 
prin judecata altuia: de exemplu, să aibă mai mult 
spirit decât altul, să vorbească mai bine, să fie 
ma.i învăţat, etc. Şi mai puţin încă va luâ în 
seamă pe cele cari nu ţin nicidecum, de persoană: 
a fi dinţr’o familie mai mare, a fi mai bogat, a 
aveâ mai multă trecere, a fi mai considerat, a 
impune printr’un mai mare lux.

448; Iubind pe oameni ca semeni ai săi, va- 
iubî mai ales pe aceia cu cari se va potrivi mai 
mult pentrucă se va simţi. bun. Judecând această 
potrivire după^ conformitatea gusturilor în chestiu
nile morale şi în tot ce se raportă la un bun 
caracter, vâ fi bucuros' să se vadă aprobat de ei. 
El nu-şi va zice: «Mă bucur, pentrucă mă aprobă», 
ci: «Mă bucur, pentrucă aprobă binele pe care-1 
fac; mă bucur fiindcă oamenii îşi fac o cinste din 
lucrurile pentru cari mă cinstesc; câtă vreme vor 
judecă tot aşa de sănătos, va fi foarte frumos 
pentru mine să dobândesc stima lor».

449. Studiând pe oameni după purtai’ea lor îti 
societate cum îi studia mai nainţe după pasiunile 
lor în istorie, va aveâ adesea ocazie să reflecteze 
asupra celor ce mângâie sau supără inima ome
nească. Iată-1 dar că filozofează asupra principiilor 
gustului; acesta e studiul care i se potriveşte mai 
bine în această epocă.
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450. Cu cât cauţi mai departe definiţiunile gus
tului, cu atât te rătăceşti mai mult. Gustul este 
numai facultatea de a judeca despre ce place sau nu 
place celor mai mulţi. Dacă ieşiţi de acî, nu veţi 
mai şti ce este gustul. De acî nu urmează că sunt 
mai mulţi oameni de gust de cât de alt fel;, căci," 
de şi cei mai numeroşi judecă sănătos despre fiecare 
obiect, sunt puţini oameni cari să judece ca ei despre 
toate obiectele; apoi, de şi unirea gusturilor celor 
mai generale face bunul gust, surit puţini oameni 
de gust, precum sunt puţine persoane frumoase, de 
şi întrunirea trăsăturilor celor mai comune alcă- 
tueşte frumuseţea.

451. Să se observe că acî nu e vorba de ceea 
ce-ţi place fiindcă ţi-este folositor, nici de ceea ce-ţi 
displace fiindcă-ţi strică. Gustul priveşte lucrurile 
indiferente sau cel mult cu interes de distracţie, 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 aşâ de grele şi — pare-se — 
atât de arbitrare hotărîrile propriu zise ale gustu
lui, căci, afară de instinctul care le determină, nu 
se vede raţiunea acestor hotărîri. Mai trebue să 
deosebim legile lui în privinţa lucrurilor morale şi 
legile în privinţa lucrurilor fizice. In acestea din 
urmă principiile gustului par cu totul inexplicabile. 
Dar ti'ebue să se observe că e o parte morală în 
tot ce ţine de imitaţie1: aşa se explică frumuseţi

1 Nota autorului: Aceasta s’a dovedit într’o încercare asupra 
originii limbilor, care se găseşte în culegerea scrierilor mele.
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«ari par fizice şi cari, în realitate, nu sunt aşa. 
Voiu adăogâ că gustul ai-e regule locale cari se 
ţin de climă, de moravuri, de forma guvernului, 
de felul învăţământului, că multe altele se ţin de 
vârstă, de sex, de caracter şi în această privinţă 
■se zice că gusturile nu se discută.

452. E natural ca toţi oamenii să aibă gust; dar 
•nu-l au toţi în aceeaş măsură şi nu se desvoltă la 
foţi până la acelaş grad şi la toţi se poate schimba 
prin diferite cjiuze. Măsura gustului se ţine de sen
sibilitatea pe Care a dobândit-o cineva; iar cultura 
şi forma, de societăţile în cari a trăit. In primul 
rând, trebue să' trăeşti în societăţi numeroase ca 
să poţi face multe comparaţiuni. Al doilea', trebue 
să fie societăţi unde nu se. lucrează, ei se petrece, 
căci în cele de afaceri regula nu e plăcerea, ci in
teresul. Al treilea, trebue să nu domnească- în 
aceste societăţi prea mare inegalitate, tirania opiniei 
curente să fie moderată şi să stăpânească mai mult 
voluptatea decât vanitatea, căci, îh cazul contrariu, 
moda înăbuşeşte gustul şi nu cauţi ceeace placte, 
ci ceeace distinge.

45;3. In cazul din urmă nu mai este adevărat că 
bunul gust e al celor mai mulţi. De ce? Pentrucă 
■obiectul se schimbă. Atunci mulţimea nu mai are 
o judecată a ei, ci judecă după cei ce-i socoteşte 
mai luminaţi de cât ea; aprobă nu ceeace e bine, 
ci ceeace au aprobat ei. In toate timpurile, faceţi 
ca fiecare om să aibă ideile sale proprii; ceeace e

20
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mai plăcut prin sine însuşi va avea totdeauna plu
ralitatea voturilor.

454. In lucrările lor, oamenii nu fac nimic fru
mos decât prin imitaţie. Toate modelele adevărate- 
ale gustului sunt în natură. Cii cât ne depărtăm 
mai mult de acest învăţător,1 cu atât tablourile 
noastre sunt mai schimonosite. Atunci'ne luăm mo
delele din obiectele cari ne plac şi fmmosul de 
fantazie, supus capriţiului şi autorităţii, 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 ei 
înşişi este interesul lor sau vanitatea. Acc.ştia. 
pentru ca să-şi arate bogăţiile, iar ceilalţi, pentru 
ca să profite de ele, născocesc pe întrecute motive 
noi de cheltueală. Astfel devine stăpânitor luxul 
cel mare şi luxul porunceşte 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, îm
potrivească. Iată cum luxul şi râul gust devin 
nedespărţite. Pretutindeni unde gustul e risipitoiv 
este fals.

456. Gustul, bun sau rău, îşi ia forma mai ales 
în legăturile între cele două sexe; cultivarea sa 
este o necesitate cerută de scopul acestor legături. 
Când însă dşurinţa cu care se ajunge scopul mic-

Adică de natură.
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•şoreazsi dorinţa de a plăcea, gustul degenerează;' 
de aceea mi se pare că se explică în mod temeinic 
pentruce bunul gust ţine, de bunele moravuri.

457. Consultaţi gustul femeilor în lucrurile iizice 
şi cari ţin de judecata simţurilor; consultaţi pe al 
bărbaţilor în lucrurile, morale .şi cari ţin mai mult 
de inteligenţă. Când femeile vor fi ceeace trebue 
să fie, se vor mărgini la lucrurile de competenţă 
lor şi vor judeca totdeauna bine; dar de când ele 
s’au făcut arbitrii literaturii, de când s’au pirs să 
judece cărţile şi să le scrie de zor, nu se mai 
pricep la nimic. Autorii cari consultă pe aceste 
-savante asupra ;8crievilbr lor - sunt totdeauna siguri 
că vor fi rău sfătuiţi; oamenii galanţi cari le în
treabă despre a îmbrăcămintea lor sunt totdeauna 
'îmbrăcaţi ridicol. Voiu avea în curând prilejul să 
vorbesc despie adevăratele talente ale acestui sex, 
despre modul cum trebuesc cultivate şi despre 
lucrurile asupra cărora hotărârile lor trebue să fie 
ascultate J.

458. Iată consideraţiunile elementare cari îmi 
vor servi ca principii în discuţiile cu Emil al meu 
în privinţîi unei chestiuni ce nu-i este nicidecum 
indiferentă în împrejurările în cari se găseşte şi 
faţă de‘scopul pe care-1 urmăreşte.. Dar oare pentru 
cine poate fi indiferentă această chestiune ? Cu
noaşterea luei'urilor plăcute şi neplăcute oamenilor,

1 In cartea V şi du special § 184.
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e necesară nu numai celui ce are trebuinţă de
ci, ci chiar aceluia care vrea să le fie folositor: 
trebue să le placi, ca să-i poţi servi; iar arta de a 
scrie nu este nicidecum un studiu zadarnic când o 
întrebuinţezi pentru ca să faci să se asculte adevărul.

459. Dacă aş avea să aleg — pentru a cultiva 
gustul elevului meu — între ţările în cari cultura 
aceasta e d’abia născută şi altele în cari ar fi şi 
degenerat, aş urmă ordinea regresivă, începând 
călătoria prin aceste din urmă ca s’o sfârşesc prin 
cele dintâiu. Motivul acestei alegeri este următorul: 
gustul se corupe printr’o delicateţă excesivă cai-e-1 
face să simtă lucruri pe cari nu le observă comunul 
muritorilor ; această delicateţă duce la spiritul de dis
cuţie, căci cu cât subtilizezi obiectele cu atât 
numărul lor creşte, iar subtilitatea aceasta face- 
tactul mai delicat şi mai puţiii uniform. Se for
mează atunci atâtea gusturi câte capete. Discutând 
pentru anumite preferenţe, apelezi la diferite cunoş
tinţe şi la filozofie şi astfel înveţi a cugeta. Obser- 
vaţiunile fine pot fi făcute numai de oameni foarte 
deprinşi cu lumea, pentrucă ele apar după toate 
celelalte, iar oamenii puţin obişnuiţi cu adunările 
numeroase îşi cheltuesc atenţiunea observând trăsă
turile cele mari. Poate că astăzi în nici un oraş 
cult din lume nu există un gust general mai rău 
ca la Paris; totuş, numai în această capitală se 
cultivă bunul gust şi se pare că sunt puţine cărţi 
preţuite în Europa ai căror autori să nu se h
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format la Paris. Cm cari îşi închipuesc' că e destul 
a citi cărţile ce se fac aici se 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 cugetătoare şi o face să aibă 
vederi cât se poate mai largi. Dacă aveţi o scânteie 
de geniu, duceţi-vă să petreceţi un an la Paris: 
veţi ajunge curând să fiţi ceea ce puteţi fi,"'sau nu. 
veţi fi niciodată nimic h

460. Poţi să înveţi a cugeta şi în locurile unde- 
domneşte răul gust; dar nu trebue să cugeţi ca 
aceia cari au acest gust şi e greu ca lucrul să nu, 
se întâmple când stai prea "mult timp qu ei. Trebue- 
să-ţi perfecţionezi instrumentul de judecată prin 
ajutorul lor, dar să te fereşti de a-1 întrebuinţa ca 
ei. Mă voiu feri deci să lustruesc 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 îndreptă să-şi fixeze gustul său 
asupra unor obiecte mai simple.

461. Voiu începe chiar de mai departe, ca să-l 
fac să păstreze un gust curat .şi sănătos. In mij
locul risipei gălăgioase, voiu căuta să am^ cu dânsul 
convorbiri folositoare asupra obiectelor cari îi plac 
şi voiu avea grijă să i le fac şi distractive şi

1 Oampc citează pe Mercier (Tableau de Paris), unde se atribue- 
terenului plin de săruri .şi atmosferei din Paris efectul de a fac& 
pe cineva vioiu, spiritiud, vesel şi uşuratic. (Nota lui Sallvmrk).
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instructive. Acurn este tinipfl citirii; e timpul 
potrivit a face analiza unui discurs şi a-1 face să 
simtă frumuseţile elocuenţei şi ale dicţiunii. E 
puţin lucru să înveţi mai multe limbi; folosul lor 
nu e aşa de mare precât se crede;* clar studiul 
limbilor duce la studiul gram;i.ticei generale. Trebive 
să înveţi latineşte pentru ca să ştii bine franţuzeşte; 
trebue să studiezi şi să compari aceste două limbi 
pentru ca să înţelegi regulele artei de a vorbi.

462. Există oarecare simplicitate de gust care-ţi 
merge la inimă şi care se găseşte numai în scrierile 
celor vechi. In elocuenţă, în poezie, în orice fel de 
literatură, îi vei găsi, ca şi în istorie, bogaţi în 
fapte şi măsuraţi în judecarea 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 dopă gusturi se simte în toate momentele^ 
şi chiar pe morminte b Ale noastre sunt încărcate 
de elogii; pe ale celor vechi se citiau fapte.

463. Sta, viator; heroem calcas 2.
Dacă aş fi găsit acest epitaf pe un monument 

vechili, aş fi ghicit deodată că e modern; căci nimic 
tiu e mai. comun în vremea noastră decât eroii, pc 
când la cei' vechi erau rari. In loc să spună, că un

1 Adică îii inscripţiile de pe morminte.
' Stai, călătorule: calei peste ţărâna imui erou. Este epitaful 

generalului german Fran(;oi3 de Merey, înmormântat pe câmpul dc 
bătaie dela Nortlingen (Voltaire, Secolul lui Ludovic XIV cnp. !>)•
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om a fost un erou, cei vechi ar fi spus ce a făcut 
pentru ca să fie erou. Compară cu epitaful acestui 
erou, pe al afemeiatului Sardanapal:

Am zidit Tarsus şi Anchiale într’o zi şi acum. 
mnt mort

4G4. Care din acestea vi se pare că spune mai 
mult? Stilul nostru lapidar, umflat, este bun numai 
să înalte pe pitici. Cei vechi arătau pe oameni în 
mod firesc şi vedeai că erau oameni. Xenophon, vrând 
să cinstească memoria câtorva luptători ucişi prin 
trădare în retragerea celor zece mii: «Muriră- 
— zice el—fără nici o vină în râsboiu ca şi în 
prietenie» Atât! Dar vedeţi cât de încărcat trebue 
să fi fost sufletul autorului, făcând elogiul acesta 
ăşâ de scurt şi aşâ de simplu 2. Plâng pe cel care- 
nu-1 găseşte admirabil!

465. Pe O marmură dela Thermopyle se citiau 
aceste cuvinte:

4 Trecătorule, du-te şi spune Spartei că am 
murit aci ca să ascultăm de sfintele ei legi»-

1 Despre acest epitaf ne spune Petitain că este luat din Sţrabon 
(geograf grec traci, franceză 4° tom. IV pag; 373), dar acolo e mai 
lung şi are cu totul alt caracter decât acela pe care vrea să i-1 
dea Rousseau după chipul cum îl înfăţişează. Epitaful întreg e 
aşă: 'Sardanapal, fiul hii Anacyndaraxes, a făcut sase xulească 
înir’o singură xi oraşele Anc/dale şi Tarsus. Trecutoride, bea, mă- 
wincă, petrece, căci lot restul nu preţurşte nici Cât un bobârnac».

2 Xenophon eră comandantul celor zece mii de greci cari se re
trăgeau după ce combătuse pe Perşii iui Cyru cel tânăr (401 în. 
de Chr.) El a povestit această expediţiune în scrierea 'Anabasis-, 
Citatul lui Rousseau se găseşte la sfârşitul cărţii a 2-a.
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Se vede bine că mi Academia de inscripţiuni 
ii compus, epitaful acesta 1.

466. Desigur că greşeala mea este dacă elevul 
meu, care preţueşte aşa de puţin vorbele, nu 
bagă de seamă aceste deosebiri şi dacă ele nu 
influenţează asupra alegerii lecturilor sale. Prins 
de elocuenţa puternică a lui Demosthene, va zice: 
<-E un orator»; dar citind pe Cicerone, va zice: 
«E un advocat».

467. In genere, lui Emil îi vor plăcea mai mult 
scrierile celor vechi decât ale celor din vremea 
noastră, pentrucă cei dintâiu 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 adevărat progres al ra
ţiunii ; pentrucă tot ce se câştigă deoparte se pierde 
în alta, pentrucă toate spiritele pleacă totdeauna din 
acelaş punct, pentrucă întrebuinţezi, ca să afli ce au 
gândit alţii, vremea pe care ai folosi-o ca să înveţi 
a gândi tu singur; de aceea avem mai multe cu
noştinţe dobândite şi mai puţină vigoare a minţii. 
Mintea noastră, ca şi braţele, se deprinde a face 
totul cu unelte şi nimic prin, ea însăşi. Fontenelle

, zicea că toată aceasta dispută * despre cei vechi şi

1 Epitaful se găseşte în Herpdot, cartea VII § 228. Academia de 
inscripţiuni, întemeiată îii 1663, se ocupă de chestiuni arheologice. 
Eousseau şi aci găseşte prilej^ să ironizeze institutele înalte de 
cultură din Paris.
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despre cei modernii^ 1 se reduce a şti dacă arborii 
erau altădată mai mari decât cei de azi. Dacă 
agricultura s’ar fi schimbat, n’ar fi fost o îndrăs- 
neală răutăcioasă să faci o asemenea chestiune.

468. Dupăce l-am făcut,2 astfel, să ajungă la 
izvoarele adevăratei literaturi, îi arăt apoi şi cana- 
lurile da scurgere ale compilatorilor moderni: jur
nale, traduceri, dicţionare. Şi-aruncă puţin ochii la 
toa.te acestea şi apoi le lasă, fără să se mai întoarcă 
vreodată la ele. Ca să-l înveselesc, îl fac să cunoască 
şi flecăria Academiilor : îi. atrag atenţia că fiecare 
din cei cari le compun preţueşte mai-mult singur 
decât împreună cu tovarăşii săi; din acestea va' 
trage însuşi concluzia despre folosul tuturor acestor 
frumoase instituţiuni.

469. II duc la spectacole ca să studieze nu mo- 
ravurile, ci gustul; căci aci mai ales pot să vază 
gustul acei cari ştiu să reflecteze. Ii voiu zice: 
«Lasă preceptele şi morala; nu aici le poţi învăţă». 
Teatrul nu e făcut pentru adevăr, ci pentru a lin-

1 In secolul XVIII lumea cultă franceză a fost agitată prin aşa 
numita ceartă despre cei vechi ţi cei moderni. Eră vorba să se 
decidă dacă, in instrucţia tinerimii, e mai folositor să se întrebuin
ţeze scrierile celor vechi Sau ale celor moderni. Cum se vede din 
acest pasagiu .şi din eele următoare, Rousseau eră de partea celor 
ce susţineau cultura întemeiată pe autorii vechi (clasici). Din ad
versarii săi nume.şte acî pe câţiva, din cari Fontcnelle (1657—1757)- 
cunoscut prin scrierea sa asupra pluralităţii lumilor. Mai citează 
şi alte două nume mai puţin cunoscute ■.Ăhalcle '/ferrasson (i670--17o0) 
şi La Molie (1672—17'!)l), cari nu luat parte la polemicile timpului 
Şl pe atunci au avut mare răsunet prin cărţile şi articolele lor.

Adică pe elevul său.
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guşi, a distra pe oameni: nic^i nu poţi învăţa 
mai bine arta de a le plăceâ şi de a interesa inima 
omenească 1. Studiul teatrului conduce la al poeziei, 
căci au acelaş obiect. Să aibă elevul meu o scânteie 
de gust pentru ea şi va cultivă cu mare plăcere 
limbile poeţilor, greaca, latina, italiana. Aceste studii 
vor fi pentru el nişte petreceri ne.silite şi de aceea 

-se va folosi şi mai mult. Le va gustă pe deplin 
într’o vârstă şi în nişte împrejurări în cari inima 
lui se interesează de toate felurile de frumuseţi 
cari pot s’o impresioneze. Incliipuiţi-vă deoparte pe 
Emil al meu şi de alta pe un ştrengar din colegiu, 
citind, cartea, 4-a a Eneidei, sau din Tibull, sau 
Banchetul lui Platou 2. Ce deosebire! Cât de mult 
va mişcă inima unuia, pe când nici nu va atinge 
pe a celuilalt! «O dragul meu tânăr! opreşte-te, 
lasă cartea, te văd impresionat. Vreau să-ţi placă 
vorbirea amorului., dar nu să te rătăcească: fii om 
simţitor, dar fii om înţelept. Dacă eşti numai unul 
din aceştia, nu eşti nimic». De altfej, îmi pasă 
puţin dacă va reuşi sau nu în studiul limbilor 
moarte, în literatură, în poezie. Nu va preţui mai 
puţin dacă nu va şti nimic din toate acestea, căci 
în educaţia lui ' nu e vorba de asemenea lucruri 
uşurele.

1 Chestiunea teatrului a discutat-o el într’o scriere intitulata 
«Scrisoare despre spectacole^ (1758).

2 Amorul formează fondul povestirii din' Cartea IV a Eneidei 
şi subiectul scrierii lui Platon: Banchetul. — Tibul. poet latin (54—19 
în. de Chr.) a scris elegii, mai toate cu subiecte de amor.
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470. Dacă-1 învăţ să simtă şi să iubească fru
mosul în toate, scopul meu este să-i fixez înclinările.' 
şi gusturile, să împiedic a i se strică pornirile sale 
naturale şi nu, cumva într’o zi să caute în bogăţia 
sa mijloacele de a fi fericit, în loc să le găsească 
mai aproape de sine. Am zis în altă parte că gustui 
este arta de a se pricepe în; lucrurile miei 1 şi 
aceasta e foarte adevărat. Dar dacă plăcerea vieţii 
ţine de o ţesătură de lucruri mici, grija pentru ele
nii poate să ne fie indiferentă: prin ele învăţăm sa 
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 rapoartă la sensua-- 
litate, la voluptate reală, lăsând la o parte preju
decăţile şi opinia curentă 2.

471. Daţi-mi voie, pentru a-mi desvoltâ mai bine 
ideia, să las un moment pe Emil, a cărui inimă 
curată şi sănătoasă nu mai poate servi ca regulă; 
pentru nimeni, şi să caut în mine însu-mi un e- 
xeinplu mai bine simţit şi mai apropiat de mo
ravurile cititorului.

r /
472. Sunt .situaţiuni cari parcă schimbă natura, 

şi refac pe oamenii cari le îndeplinesc, fie în mai 
bine fie în mai rău. Un fricos devine brav intrând.

' O'. PctUdin iie spline că e vorba de scrisoarea către d’Alembort 
des])re spectacole.

J Această gândire îndeamnă la o digresiune despre gustul praetic 
(§ 472 până la § oOO), care î.=i arc importanţa pentru aprecierea 
bii Rousseau. (Xnta lui Salbriirkl.
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în regimentul de Navar a.1 Spiritul de corp nu se 
ia numai în armată şi efectele lui nu sunt totdeauna 
bune. M’am gândit de o sută de ori cu groază că 
dacă aş fi avut nenorocirea să îndeplinesc astă-zi 
într’o anumită ţară funcţiunea la care mă gândesc,2 
mâine aş fi de sigur tiran, hoţ al banului public 
distrugător al poporului, rău făcător pentru principe, 
duşman al oricărui sentiment de umanitate,^ duşman 
al dreptăţii şi al oricării virtuţi 3.

473. Deasemenea dacă aş fi bogat, însemnează 
că aş fi făcut totul ca s’ajuhg aşâ; aş fi deci 
arogant cu unii şi umilit cu alţii, sensibil şi delicat 
numai pentru mine, neînduplecat şi rău cu toată 
lumea; aş privi cu dispreţ nenorocirile «canaliei»4, 
căci n’aş puteâ să numesc' altfel pe cei săraci, ca 
să nu-şi aducă lumea aminte că am fost şi eu 
odată ca dânşii. In fine aş face din averea mea 
instrumentul plăcerilor mele şi numai de. acestea 
m’aş ocupâ. Până aci aş fi ca toţi ceilalţi.

1 Regimentele erau numite după circumscripţiile de recrutare. 
Navarezii trec .şi astăzi drept nişte soldaţi excelenţi şi neînfrico- 
.şaţi. (Nota lui Sallwurk). Navarre: ţinut în Franţa, în regiunea 
Pirineilor.

3 Sallwurk crede că acea funcţiune ar fi: arendaşul impozitului 
general in Franţa, cum a fost Helvetius.

3 Rousseau găseşte aci prilej să critice pe funcţionarii vechiului 
regim. Şi prin asemenea pasagii scrierile sale se pot socoti ca pricini 
ale marii revoluţiuni.

■* Canalie, neologism (fr. eanaille); cuvânt prin care obişnuiau 
în Franţa cei "mari'să-şi arate dispreţul faţă de cei de jos.
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474. Dar cred 1 că într’un lucru m’aş deosebi 
mult; aş fi mai mult sensual şi voluptuos decât 
mândru şi îngâmfat; aş căuta luxul moliciunii mai 
mai mult decât al ostentaţiei. Ba chiar mi-ar fi 
întrucâtva ruşine să-mi pun prea mult în vedere 
bogăţia şi,' când aş stropi cu noroiu pe cei săraci, 
mi s’ar păreâ că-aud pe invidios zicând la ureche 
vecinilor săi: Iată un şarlatan care se teme foarte 
mult să nu-l cunoasşă lumea ce e.

475. Din marele belşug de bunătăţi ce se găsesc 
pe pământ, aş căută ceeace îmi place mai mult şi 
ceeace pot să stăpânesc mai bine. De aceea aş în
trebuinţa în piimul rând bogăţia ca să-mi asigur 
tihna şi libertatea. La acestea ăş adaogă sănătatea, 
dacă ea s’ar plăti cu bani; dar ea se cumpără 
numai cu moderaţiunea şi, fiindcă nu există ade
vărată plăcere în viaţă fără sănătate, aş fi moderat 
prin sensualitate.

476. Aş sta totdeauna cât se poate mai aproape 
de natură pentru a-mi mulţumi simţurile pe cari 
ea mi le-a dat; fireşte că aş fi cu atât mai mul
ţumit cu , cât ar fi mai mult natural în desfătările 
mele. In alegerea obiectelor de imitaţie, aş luă tot 
deauna natura drept model; în' poftele mele i-aş 
da totdeauna întâietate; în gusturile mele aş con
sulta-o totdeauna; în felurile de mâncare tot la ea

1 Rousseau face aici un adaus la confesiunile sale, Voi. I, 1, 
unde e vorba de sensibilitatea sa în plăcerile materiale şi în I, 3 

‘de sensibiliţatea deiubire în fiinţa sa sbuciumată. (Nota lui Salhcurk).
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aş alerga de, preferinţă şi aş alege pe acelea cari' 
trec prin mai puţine'mâini ca să ajungă pe masa 
noastră. Aş preveni falsificările fraudei, căci aş 
alerga să întâmpin plăcerea. Lăcomia mea proastă 
şi-grosolană n’ar îmbogăţi pe bucătar; n’aş cumpără 
cu aur otravă în loc de peşte1; masa mea nu va 
fi încărcată cu acele minunate şi luxoase lături şi 
stârvuri aduse din depărtai’e; mi-aş risipi liniştea 
pentruca să-mi mulţumesc sensualitatea, pentrucă 
atunci oboseala - aceasta este şi ea o plăcere şi 
măreşte pe aceea pe care ea ţi-o procură. Dacă aş 
vrea să mănânc un lucru care se găseşte la capătul 
lumii, mai bine m’aş duce, ca Apicius,2 să-l caut 
acolo decât să-l aduc de acolo, căci bucatele cele 
mai alese vor fi totdeauna lipsite de acel ceva care 
nu se poate aduce cii ele şi pe care nu li-l poate 
da nici un bucătar, adică aerul climei în care 
s’au produs.

477. Pentru acelaş motiv, nu voia imita pe cei 
cari se socotesc mulţumiţi numai acolo unde nu se 
găsesc şi cari pun totdeauna anotimpurile în con
tradicţie cu ele însele şi climele în contradicţie cu 
anotimpurile. Ei caută vara în timpul iernii şi iarna

1 Joc de cuvinte în franţuzeşte: poisson (peşte), poisoti (otravă).
■ In române.şte nu se poate traduce.

3 6. Petitain no spune că se cunosc în., istoria Romanilor I) 
oameni vestiţi cu acest nume şi câte.şi trei vestiţi ca mâncăcioşi. 
Scriitorul Ateneus (car-tea î cap. VI) zice că unul dintre ci a făcut 
o călătorie în Africa numai pentrucă i se spusese că acolo se fjăsc.sc 
un soiu de «lăcuste de apă» mai. mari decât cele pe cari le mâiicii 
la Minturne. Se crede că aceste lăcuste erau în realitate raci.
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în timpul verii şi de aceea le e frig în Italia şi 
cald în Nord, căci, crezând că fug de asprimea 
anotimpurilor, o găsesc în locurile în cari nu se 
pot păzi de ea. Ea sau voiu sta pe. loc sau voiu 
face tocmai'pe dos: voiu căuta să profit de tot ce 
are plăcut un anotimp şi de tot ce are particular 
o climă.* Voiu aveâ 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 şi iarna la Petersburg: voiu res
pira acum zefirul cel dulce lungit în peşterile ră
coroase ale Tarentului, acum voiu li fermecat de ilu
minaţia unui palat de ghiaţă, prăpădit de oboseală 
şi nemaiputâiid respira, după plăcerile unui bal.

478. In serviciul mesei mele, în împodobirea lo
cuinţei, mele, VOIU căută să imit, prin mijloace foarte 
simple, varietatea anotimpurilor şi să mă folosesc
de desfătările fiecăruia, fără a anticipa asupra celor /
ce vor urmă. E un lucru silnic şi fără gust să tur
buri astfel'opera naturii, să-i smulgi producţiuni 
fără voie, pe cari, ţi le dă cu părere de rău, bles- 
temându-te, şi cari neavând nici sucurile lor nici 
savoai-e, nu pot nici să te hrănească nici să-ţi mul
ţumească cerul gurii. Nu mi se pare nimic aşa de 
insipid ca trufandalele. Numai cu mari cheltueli, 
cutare bogătaş din Paris, cu diferite cuptoare şi 
sere calde, ajunge să aibă pe masă în toată vre
mea, legume rele şi fructe rele. Dacă aş aveâ cireşe 
■când e ger şi pepeni galbeni ca chihlibarul în tim-
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pul iernii, ce plăcere aş simţi, dacă cerul gurii nu 
simte trebuinţă să fie umezit nici răcorit? Pe căl
dura lui Cuptor, mi-gr fi plăcute castanele cele tari? 
Le-aş luâ oare, scoase din cuptor, în locul coacăze
lor, fragilor şi fructelor răcoritoare pe cari mi-le 
dă pământul fără atâtea griji ? Acoperindu-ţi soba, 
în luna lui Ianuarie, cu vegetaţiuni silite, cu flori 
palide şi fără miros, nu împodobeşti iarna, ci ră
peşti podoabele primăverii; îţi opreşti plăcerea ce 
simţi când te duci în pădure să cauţi cea dintâiu 
micşuneâ, să pândeşti cel dintâiu boboc şi să strigi, 
transportat de bucurie: «Muritorilor! nu sunteţi pă
răsiţi; natura trăeşte încă!»

479. Ca să fiu bine servit, voiu avea puţini ser
vitori: am mai spus aceasta şi e bine s’o spun 
încă. Un burghez se foloseşte mai mult de singurul 
său «lacheu» decât 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 minutul în care îmi place; din potrivă, 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. Gri cum ai lua-o, ceeace faci 
prin altul, faci rău. Nu voiu trimite la neguston; 
voiu merge singur; voiu merge pentru ca oamenii 
mei să nu se poată înţelege cu dânşii pe spinarea 
mea, pentru ca să aleg ce-mi place şi să plătesc 
mai ieften; voiu merge pentru ca să fac un exerciţiu 
plăcut, să văz puţin ce se petrece aiurea
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distrează şi câte odată instrueşte); înfine, voiu merge 
pentru ca să merg — şi: aceasta este ceva. Plic
tiseala începe din pricina vieţii prea sedentare; când 
umbli mult, ţi se urăşte puţin. Portarul şi lacheii 
sunt nişte răi interpreţi: n’aş vrea să-iam totdeauna 
pe ei între mine şi restul lumii, nici să merg tot
deauna cu gălăgia unei carete ca şi cum mi-ar fi 
frică să mă întâlnesc cu oamenii. Caii unui om 
care se .slujeşte de picioarele' lui sunt totdeauna 
gata; dacă sunt osteniţi saii bolnavi, ştie el înaintea 
tuturor şi nu i-e teamă că. va fi nevoit să stea în 
casă, pentru acest motiv, când vizitiul său are poftă 
să nu lucreze ; pe stradă nenumăratele încurcături 
nu-i pun .răbdarea la încercare şi nici nu-1 silesc să 
stea' în loc în momentul când el ar vrea să sboare. 
In. fine, dacă e adevărat că nimeni nu te .serveşte 
aşa de bine cum te serveşti singur, chiar de-ai fi 
mai puternic decât Alexandru şi mai bogat decât 
Cresus, iiu trebue să ceri dela alţii decât serviciile 
pe cari nu poţi să ţi le faci singur.

480. N’aş VOI să am ca locuinţă lin palat, căci 
m acest palat aş locui numai într’o cameră: orice 
camei’ă conumă nu este' a nimănui şi odăile tuturor 
oamenilor mei îmi vor fi tot aşa de streine ca şi 
easa vecinilor. Orientalii, deşi foarte vbluptuoşi, au 
locuinţe şi mobile simple: ei privesc viaţa ca o 
călătorie şi casa. ca un han. Motivul acesta nu ne 
convinge pe noi, bogaţii ceştilalţi, cari aşezăm lu
crurile ca să trăim totdeauna. Aş avea însă un alt
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motiv, care ar produce acelaş efect. Mi s’ar părea 
că,- stabilind u-mă cu atâta lux într’un loc, m’a.ş 
goni'oarecum din toate celelalte şi m’aş închide, 
ca să zic aşâ, în palatul meu. Lumea e un palat 
•destul de frumos. Oare nu aparţine totul celui bogat 
când vrea să se folosească de tot? Deviza lui este:' 
'ubi bene, ibi patria1; căminul lui sunt locurile 
unde banul poate orice, ţara sa este pretutindeni 
unde-şi poate duce casa de bani, precum Filip zicea 
că e a lui oricare cetate în care putea să intre un 
catâr încărcat cu bani-2. De ce deci şi-ar ridică 
împrejur ziduri şi s’ar închide cu porţi ca şi cum 
ar fi să nu iasă niciodată? Dacă o e'pidemie, un 
răsboiu, o revoluţie mă gonesc dintr’un loc, mă 
duc în altul şi îmi găsesc acolo casa înaintea mea. 
De ce aş avea grije să-mi fac eu singur o casă, 
când se zidesc pentru mine în toatărlumea?. Doritor 
de a trăi, de ce mi-aş pregăti pentru mult mai târziu 
nişte mulţumiri pe cari pot să le găsesc chiar astăzi? 
iSTu-şi poate face cineva o soartă plăcută, dacă se pune 
necontenit în contrazicere cu sine. Astfel Empedocle 
ţineâ de rău pe locuitorii din Agrigent pentrucă gră- 
mădiau plăcerile unele după altele ca şi cum ar fi 
avut numai o zi de trăit şi pentrucă zidiau casele 
lor ca şi cum n’ar fi trebuit să moară niciodată

1 Pe româneşte': Unde e bitte, acolo e patria mea.
2 Filip, regele Macedoniei, care a corupt pe mulţi din condu

cătorii statelor grece ca să slujească politica lui. ,
3 Faptul e citat de Montaigne în «încercări» (caxtea II, cap. 

I). Empedocle, filosof şi medic (sec. V în. de Chr.) a trăit în 
Sicilia şi s’a sinucis asvârlindu-se în gura vulcanului Etna.
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481. De altfel la ce să-mi servească o locuinţă 
vastă, dacă n’am cu cine s’o populez şi cu ce s’o 
umplu? Mobilele mele vor fi simple ca şi 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 şti că 
asemenea colecţiuni nu sunt niciodată complete şi 
că lipsurile ce constaţi îţi produc mai mult necaz 
decât dacă n’ai avea nimic. In felul acesta belşugul 
face mizeria: nu e nici un proprietar de colecţiuni 
care să nu fi simţit aceasta. Când te pricepi, nu 
trebue să-ţi faci colecţiuni; nu poţi aveâ un salon 
de arătat altora când ştii să-l foloseşti pentru tine.

482. Jocul nu e o petrecere de om bogat, ci un 
mijloc de distracţie pentru unul care nu are nimic 
de făcut; iar plăcerile mele mi-ar da prea mult 
de lucru, încât nu mi-ar rămânea, vreme pentru o 
aşâ de rea întrebuinţare. Fiind sărac şi trăind singu
ratec, nu joc de loc, ba joc câteodată şah şi aceasta 
îmi e prea destul. Dacă aş fi bogat, aş juca şi 
mai puţin, şi numai un joc cu totul neînsemnat 
pentru ca să nu fiu nemulţumit şi sa nu văz pe 
altul nemulţumit lângă mine. Dacă îndestularea 
mi-ţi dă motiv, interesul jocului nu se poate 
schimbă niciodată în patimă decât într’o minte 
proastă. Foloasele pe cari le poate aveâ un om 
bogat din joc sunt totdeauna pentru el mai puţin 
importante depât pierderile şi jocurile zise mode
rate, cari mănâncă profitul cu vi'emea, fac ca în
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general să ai mai mult pierderi decât câştiguri; de 
aceea, dacă judeci bine, nu poate să-ţi placă mult 
o distracţie în care riscurile de toate felurile sunt 
în contra ta. Cel care simte o măgulire când norocul 
îl sprijineşte, o poate căutâ 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 avariţie! 
şi al plictisolei, prinde numai într’o minte seacă şi 
într’o inimă goală; şi mi se para că aş avea destul 
sentiment şi destule cunoştinţe ca- să mă lipsesc 
de o asemenea petrecere. Rar se văd cugetători 
cari să joace cu . multa pornire, căci jocul suspendă 
cugetarea sau o îndreptează asupra unor combina- 
ţiuni sterpe; de, aceea unut din foloasele şi poate 
singurul pe care l-a produs gustul pentru ştiinţe, 
este că a mai'potolit puţin această pasiune murdară; 
vor fi mai bucuroşi să probeze prin argumente fo
losul jocului decât, să joace \ Eu l-aş combate 
faţă de jucători şi aş simţi mai multă plăcere să 
TÎz de ei văzându-i că pierd decât să le câştig banii.

483. Aş fi acelaş în viaţa particulară şi în i’a- 
■porturile cu lumea. Aş vrea ca averea să dea peste 
tot îndestulare şi să nu facă niciodată să se simtă 
inegalitatea. Strălucirea gătelii este supărătoare în 
niulte privinţe."Pentru ca să-mi păstrez printre oa
meni întreaga mea libertate, aş vrea să fiu îmbrăcat

‘.Există pc atunci un «-Tratat asupra jocului» de Bobeyrac citat 
de Formey şi el însuşi apără jocul. /Nota lui SaUwiirk).



(â5

aşa ca în toate rangurile să pai1 a fi la locul meu 
şi să nu mă deosibesc nicăeri. Aş vrea ca, fără 
prefăcătorie, fără o schimbare a persoanei mele, să 
fiu la cârciumă om din popor şi la Palais-Royal 
om din societatea înnaltă 1. In acest chip fiind mai 
stăpân pe purtarea mea, aş puteâ să mă folosesc 
de plăcerile tuturor stărilor. Se zice că sunt femei 
cari închid uşa lor celor cu mâneci 'brodate şi nu 
primesc decât pe cei cu dantelă 2. M’aş duce deci 
să-mi petrec ziua aiurea; dar dacă aceste femei ar 
fi tinere şi frumoase, aş puteâ câteodată, să-mi “pun 
dantelă ca să petrec la ele cel mult noaptea.

484, Singura legătură, pe care aş aveâ-o cu cei 
apropiaţi de mine aş vrea sa fie simpatia reciprocă, 
potrivirea gusturilor şi învoirea caracterelor. Aş trăi 
între ei ca om, nu ca bogătaş şi n’aş primi niciodată 
ca farmecul acestor legături sâ fie oti'ăvit prin interes. 
Dacă bogăţia mea mi-ar fi lăsat oarecare omenie, 
aş întinde departe serviciile şi binefacerile m ele; dar 
în jarul meu âş dori să am o societate nu .o curte, 
prieteni nu protejaţi; n’aş fi patronul mosafirilor mei, 
ci numai gazda lor. Independenţa şi egalitatea ăr 
lăsa acestor legături toată sinceritatea bunei înţele
geri şi, dacă datoria şi interesul nu s’ar amestecă 
întru nimic, singura lege ar fi plăcerea şi prietenia.

1 Palais Roţ/al, una din clădirile cele mai însemnate din Paris. 
Aven o galerie cu localuri de petrecere şi acolo se adună lumea 
^isă elegantă, dar cu vremea rămase pentru cei stricaţi.

1 Probabil cei cu .mâneci brodate sunt burghexii, cei cu dantela 
’SUnt nobilii, judecaţi după îmbrăcăminte.
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485. Prietenul şi femeia nu se cumpără. Cts 
bani e lesne să ăi femei-; dar acesta e mijlocul de 
a nu fi niciodată iubit de niciuna. Nu numai că 
amorul nu se „vinde, dar banul îl omoarăv fără cea 
mai mică îndoeală. 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 plăti pentru un altul sau 
acest altul va fi plătit din banii săi. In această 
dublă legătură, formată de interes şi de desfrânarc, 
fără amor, fără cinste, fără plăcere adevărată, femeia 
lacomă, necredincioasă şi ticăloasă, tratată de ne
mernicul care primeşte tocmai cum tratează ea pe 
prostul care dă, îşi plăteşte astfel datoria, faţă de 
amândoi. Ar fi lucru plăcut să fii darnic cu cine 
iubeşti, dacă n’ar ieşi din aceasta un târg. Cunosc 
un singur mijloc de a-ţi satisface această înclinare 
faţă de iubita ta, fără să otrăveşti amorul: să-i 
dai tot şi pe urmă să fii hrănit de ea. Rămâne 
de ştiut care e femeia cu care n’ar fi nepotrivit 
acest procedeu.

486. Cel care zicea: «Posed pe Lais, dar ea nu 
mă posedă", zicea o vorbă fără spirit1. Posesiunea 
care nu e ,reciprocă nu înseamnă nimic; e cel mult 
posesiunea sexului; ,nu a individului. Dar, dacă 
partea morală a amorului nu există, de ce să dai 
mare importanţă restului ? Căci nimic nu e mai

1 E vorba filozofului grec Aristipp din secolul IV înainte de 
Christos. (Nota lui Petitain).
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uşo,r de găsit. Un păzitor de catâri e, în aceasta, 
mai aproape de fericire decât un milionar.

487. O! dacă ai puteâ să arăţi în deajuns ne
ghiobia viţiului, ce bine Var vedea, când ai obţinut 
ce ai vrut, ce bine s’ar vedeâ că nu ţi-ai găsit" 
socoteala! De ce această sălbatică lăcomie de a 
corupe inocenţa, de a-ţi face victirnâ dintr’o fiinţă 
tânără pe care ar fi trebuit s’o protejezi şi pe care 
prin această primă greşeală, o arunci fără scăpare 
într’o prăpastie de fienorociri, din care nu va ieşi 
decât odatărcu moartea? Brjjtalitate, vanitate, prostie, 
greşeală şi nimic mai mult.-însăşi această plăcere 
nu e firească; ea vine dela opinia curentă şi dela 
opinia cea mai josnică, fiindcă e o urmare a dis
preţului de sine» Cel care se socoteşte a fi cel din 
nrmă dintre oameni se teme de orice comparaţie 
şi vrea să treacă el cel dintâiu pentru a fi mai 
puţin vrednic de dispreţ. Vedeţi, vă rog, dacă cei 
lacomi după această bucată imaginară sunt vreodată 
tineri, plăcuţi şi vrednici de a fi plăcuţi şi, cari, 
prin aceasta, ar fi scuzabili că sunt aşa de dificili 
Ifi gust. Nu; cu figura plăcută, cu merite, cu sen-- 
tiraente, nu prea -ţi-e teamă de experienţa iubitei 
tale. Cu o întemeiată încredere, îi zici: «Tu cunoşti 
plăcerile, n’are aface; inima mea îţi promite ceeace 
nai cunoscut niciodată».

488. Dar un craiu bătrân, istovit de ticăloşii, 
scârbos, fără delicateţă, fără respect, fără nici un fel 
<^e onestitate, incapabil şi nedemn să placă oricării
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femei care ştie să deosebească pe oamenii simpa
tici, credo că va înlocui toate acestea faţă de O' 
tânăi'ă inocentă, învingând prin grabă lipsa de ex
perienţă şi dându-i cea dintâiu emoţiune a simţuri
lor. Ultima sa nădejde este să placă prin farmecul

r

noutăţii; iată fără îndoeală motivul secretai acestei 
fantazii; dar se înşeală, sila pe care o produce e- 
tot aşa 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 fată 
care se vinde,, s’a dat mai nainte şi, fiindcă a făcut-o- 
după alegere,*! ei, ea a şi făcut, comparaţia, de care 
el se teme. Cumpăi-ă deci o plăcere închipuită şi 
inspiră tot atâta scârbă.

489. In ce mă priveşte, - oricât m’aş schimba fiind 
bogat, e un punci asupra căruia nu mă voiu schiuibâ 
niciodată. Dacă nu-iui rămâne nici bune moravuri 
nici virtute, îmi va rămânea cel puţin oarecare gust, 
oarecare simţ, oarecare delicateţă. Acestea m’ar opri 
să-mi cheltuesc prosteşte averea, alergând după 1 li
niere, să-mi sec punga şi viaţa lăsându-mă să fiu 
•înşelat şi batjocorit de copii. Dacă aş fi tânăr, aş 
căuta plăcerile tinereţe! .şi, dorind să le simt toată 
voluptatea, nu le aş căuta ea om bogat. Dacă aş 
rămânea cum sunt, ar fi altceva: m’aş iuărginî eu 
băgare de seamă la plăcerile vârstei mele, aş da 
urmare gusturilor pe cari le aş putea mulţumi şi 
aş înăbuşi pe cele cari mi-ar produce numai chiii- 
Nu-mi voiu expune,barba mea căruntă râsului bat-
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\
;jocoi'itor al fetelor tinere; n’aş putea să le văz seâr- 
bincln-se de desgustătoarele mele hârjoneli şi pre- 
■gătindu-şi, pe socoteala mea, povestirile cele mai 
riflicole; n’aş putea să, mi le încliipuesc descriind 
nesuferitele plăceii ale maimuţoiului bătrân şi răs- 
biinându-se astfel pentrucă le-au îndurat. Iar dacă 
nişte deprinderi.pe cari nu le-aş putea potoli mi-ar 
sc.himbâ în trebuinţe vechile mele dorinţe, le-aş 
satisface poate, dar cu ruşine şi ruşinâhdu-mă de 
mine însumi. Aş despărţi pasiunea de trebuinţă, 
m’aş potoli cum aş putea mai bine şi m’aş opri 
aci; nu rai-aş face. o ocupaţiune din slăbiciunea 
mea şi mai ales n’aş Vrea să am decât un singur 
martor. Viaţa omenească are şi alte plăceri, când 
acestea, lipsescf -alergând zadarnic după cele ce fug, 
pierzi şi pe cele cari j-ămân. Să ne schimbăm gus
turile cu anii, să nu schimbăm nici vâ.rstele nici 
Anotimpurile: trebue să fii tu în toate timpurile şi 
să nu lupţi contra naturii, căci aceste sforţări za
darnice istovesc viaţa şi ne împiedică a ne bucura 
de ea.

490. Oamenii din popor nu se plictisesc nici- 
edată, căci au viaţă activă. Petrecerile lor nu su.it 
■variate, dar sunt rare: multe zile de oboseală îi fac 
■să guste cu multă plăcere câteva zile de sărbătoare. 
Trecerea aceasta dela un şir lung de zile de muncă 
la zile puţine de odihnă dă farmec plăcerilor ce 
pot să guste după starea lor. Nenorocirea celor 
legaţi, e urâtul: în mijlocul atâtor distracţii
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orânduite cu mari cheltueli, între atâţia dameni 
cari caută toţi să le placă, urâtul îi istoveşte şi-i 
omoară. Viaţa- lor se trece dcolindu-l şi ,lovindu-se 
de el; îi apasă grozav greutatea lui nesuferită. Mai 
ales'femeile, cari nu ştiu nici să se mai ocupe nici să 
petreacă, sunt-rpase de urât. sub numele de aburi 1, 
Pentru ele urâtul acesta devine un rău teribil, 
cai-e le ia câteodată mintea şi îii sfârşit viaţa. După 
mine, nu, există soartă mai nenorocită de cât a unei 
femei 'din Paris, fireşte dacă las la oparte soarta 
mitelului drăguţ care se ţine de ea şi care, transfor
mat în femeie fără ocupaţie, se depărtează de două 
ori de starea sa, şi pe care vanitatea, de a fi «om 
norocos» îl face să sufere lungimea zilelor celor mai 
triste pe cari le-a cunoscut vreodată o Creatură 
omenească.

491. Aşa zisele obligaţii sociale, modele, obi
ceiurile, ce vin din lux şir xlin fumurile nobleţei 
strâng viaţa noastră în cea mai ursuză uniformitate. 
Plăcerea pe care vrei s’o ai faţă de alţii este pierdută 
pentru toată lumea: n’o ai nici pentru ei nici pentru 
tine \ Ridicolul, de care opinia se teme în toate.

1 Se nuraiă pe atunci vapeurx (aburi). In sec. XVII şi XVIII s** 
atribuia aburilor toate afecţiunile de nervi posibile şi toate boiile 
histericc. Eousseau .in cartea 6-a a confesiunilor : «Aburii sunt bolile 
celor fericiţi: ele au fost şi ale mele». (Nota hd,Salhctir/iJ.

’ Nota lui Tiounaeau, Două femei din lumea cea bună, ca sa 
poată zice că petrec foarte mult, şe hotărăsc să nu se culce niciodată 
decât la o ore de dimineaţă. Pe frigul iernii, servitorii lor stau toată 
noaptea pe stradă casă le aştepte, păzindu-se cu mare greutate ce 
să nu degere. Intr’o seacă, sau mai bine zis Intr’o dimineaţă, intra 
cineva în apartamentul în care aceste femei petreceau aţa de bine 
încât nu ştiati când trec ceasurile. Cc credeţi ? erau singure ţi dor- 
miâ fiecare pe câte un jeţ.
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e totdeauna lângă ea, o tiraniseşte şi o pedepseşte. 
NTu e cineva niciodată ridicol decât prin nişte forme 
determinate: cel care ştie să-şi schimbe situaţiile 
-şi plăcerile, şterge astăzi impresia de ieri; este ca 
.neexistent în spiritul oamenilor, dar se l)ucură, 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 aş socoti fiecare 
zi ca una singură, independentă de ieri şi de mâine. 
Precum aş fi -om din popor când aş fi cu poporul, 
tot asemenea la ţară aş fi ţăran şi, când aş vorbi 
de- agricultură, n’ar râde săteanul de mine. Nu m’aş 
apucă să-mi zidesc un oraş la ţară, nici nu mi-aş 

-aşeză, în fundul unei provincii, Tuileriile 1 în faţa 
apartamentului meu. Mi-aş face o că.şuţă ţărănească 
pe povârnişul unei frumoase coline umbrite, o casă 
albă cu obloane verzi şi măcar că acoperişul de 
ţi’estie e bun m toată vremea, aş vrea mai bine, 
■ca lux, nu ardezia cea tristă, ci ţigla, pentrucă e 
mai curată şi mai veselă - decât trestia, pentrucă 
aşă sunt acoperite casele în ţara mea,2 Şi pentrucă 
aceasta mi-ar aduce puţin aminte de vremea fericită 
a tinereţei mele. Aş avea o curte pentru păsări şi 
un coşar cu vaci, ca să am făpturi, cari îmi plac 
foarte mult. Ca grădină, aş aveă una de zarzavaturi

Tuileriile (Ies Tiiilerics) eră, reşedinţa recilor Franţei în Paris. 
Grădini mari, un palat măreţ şi alte clădiri alcătuiau aceasta. Ele 
au existat până în 1871.

1 In Geneva.
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şi ca parc aş avşâ o frumoasă grădină cu pomi 
roditori la fel cu aceea despre care voiu vorbi 
îndată. Fructele, la discreţiunea mosafirilor, n’ar fi 
nici numărate nici cule.se de grădinarul meu; n’aş 
face ca tin sgârcit luxos care înfăţişează ochilor 
nişte mândre spaliere de cari însă nici nu îndrăs- 
neşti să te atingi. Această mică, risipă nu m’ar costă 
mult, pentrucă rai-aş fi ales azilul în vreo provincie 
depărtată tinde oamenii văd bani puţini, producte 
multe şi unde domneşte îndestularea şi sărăcia.

492. Acî, mi-aş adună o societate, mai mult 
aleasă decât numeroasă, de prieteni cari iubesc şi 
înţeleg plăcerea, 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 fi uitate toate 
furnnrile oraşului; am deveni săteni în sat şi ne-am 
da la nenumărate petreceri diferite pe cari le-ani 
alege în fiecare seară pentru a doua zi. Exerciţiul 
şi viaţa activă ne-ar da un stomac nou şi noui 
gusturi. Toate mesele, năastre ar fi banchete plăcute 
mai mult prin îndestulare decât prin delicateţă. 
Veselia, lucrările câmpeneşti, jocurile nebunatice 
sunt cei dintâi bucătari din lume şi felurile ele 
mâncare luxos aşezate sunt ridicole pentru nişte 
oameni cari au alergat ' de la răsăritul soarelui. 
Serviciul n’ar aveâ nici mai multă ordine decât 
eleganţă: sala de mâncare" va fi totdeauna în gra-
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(lină, într’o luntre, su6t un arbore; câteodată departe, 
aproape de un izvpr, pe iarba verde şi răcoroasă, 
sub tufe de anini şi "de aluni, uri liing şir de oas
peţi veseli ar purtă cântând merindele banchetului; 
iarba ne-ar sluji drept masă şi vei’deaţa di’ept scaune, 
ţărmul izvorului ar ţineâ locul bufetului; iar de
sertul 1 ar sta atârnat în pomi. Felurile de mân
care, fiind date fără rândueală, pofta de mâncare 
te-ar scuti de reguli. Fiecare îngrijindu-se pe faţă 
de sine, ar socoti firesc ca şi ceilalţi să facă tot 
aşâ: din această familiaritate prietenească şi mo
derată ş,r ieşi, fără grosolănie, fără falşitate, fără 
silă, o ceartă glumeaţă de o sută de ori mai în
cântătoare de»cât politeţa, şi mai potrivită penti’u 
unirea sufletelor. N’am avea nici o slugă supără
toare care să ne spioneze cuvintele, să ne critice, 
bombănind, toate mişcările, să ne numere cu lăco
mie îmbucăturile, să-şi facă o plăcere întârziind a ne 
da de băut şi să murmure dacă masa / ţine pi’ea 
mult. Am fi servitorii noştri ca să fim stăpânii 
noştri: - fiecare ar fi servit de toţi; ceasurile ar 
trece fără să le numărăm^ masa ar fi şi odihna şt 
ar ţineâ cât şi căldura zilei. Dacă ar trece pe 
lângă noi un ţăran întorcându-se dela muncă, cu 
uneltele la spinare, i-a,ş înveseli'' inima prin câte-va 
glume binevoitoare, prin câte-va pahare de viu bun, 
cari l-ar face să-şi ducă mai lesne mizeria; iar eu

Desertul: neologism, de caro nu m’am putut lipsi, cerut fiind 
tic iievoia descrierii.
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aş aveâ şi plăcerea de-a simţi,o emoţiune lăuntrică 
şi de a-mi zice în ascuns: «Sunt încă om».

493. Dacă locuitorii ţinutului s’ar adună la vre-o 
serbare câmpenească, aş alergă, între cei dintâiu, 
eu prietenii mei. Dacă s’ar face în vecinătate vie-o 
nuntă, mai binecuvântată de Cer de cât cele din 
oraşe, aş fi desigur invitat, fiindcă s’ar 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 eu aş află, în schimbul 
lor, nişte bunuri ce nu se pot preţui, aşă de puţin 
cunoscute de cei deopotrivă cu mine: sinceritatea 
şi plăcerea adevărată. Aş sta cu mulţumire în ca
pul mesei la prânzul lor; aş cântă cu ei refrenul 
vreunei vechi romanţe ţărăneşti şi aş jucăr în şo
pronul lor cu mai multă bucurie decât la un bal 
al Operei1.

494. «Până aci, îmi veţi zice, totul merge de mi
nune; dar vânătoarea? Poţi să fii la ţară şi să nu 
vânezi?» înţeleg. Voiam numai să-mi arendez o mo- 
şioară şi mă înşelam. Mă presupun bogat;. îmi trebue 
deci plăceri excluzive2, plăceri distructive.'3 plaţii 
alte chestiuni. îmi trehue moşii, păduri, pădurari,

1 Adică im bal intr’un teatru mare.
’ Plăceri • pe cari să doresc a le aveă' eu singur, excluzând pe 

alţii dcla ele.
3 Plăceri cari să consume, să distrugă averi.



805

cultivatoi’i cari să-mi dea dijmă, onoriiri senioriale, 
şi mai aleş tămâie şi apă sfinţită1.

495. Foarte bine. Dar această proprietate va 
avea vecini cari ţin la drepturile lor şi sunt dori
tori să răpească pe ale altora. Păzitorii noştri se. vor 
certă, ba poate chiar şi stăpânii ; de acî- neînţelegeri, 
certuri, uri, cel puţin procese... lucru care nu e prea 
plăcut. Vasalii2 mei nu vor vedeâ bucuros că grâ- 
nele lor sunt scoase de iepurii mei şi legumele de 
niistreţi. Neputând să ucidă duşmanul care le. dis
truge munca,, vor căuta cel puţin să-l gonească de pe 
câmpul'lor: după ce şi-au trecut ziua cultivându-1, 
va trebui să-şi treacă noaptea păzindu-1; vor aveâ 
dulăi, tobe, trâmbiţe, clopoţei şi-mi vor turbura 
somnul cu tdată această harmalaie. Fără să vreau, 
mă voiu gândi la nenorocirea acestor bieţi oameni şi 
nu mă voiu putea opri de a mă găsi vinovat. Dacă aş 
aveâ onoarea să fiu prinţ, toate acestea nu m’ar im
presiona; dar eu, înălţat de curând în ranguri, îmbo
găţit de curând, voiu aveâ inima ceva mai mojică3.

496. Dar -iju s’a sfârşit. Bogăţia de vânat va 
ispiti pe vânător: va trebui să pedepsesc pe braco-

1 Aluzie la obiceiul din ţările catolice ca, din apa sfinţită ce se 
ţine în anume vase la intrarea bisericii, să se dea întâiu celor mai 
de seamă.

De şi epoca medievală trecuse de mult, Eousseau zice tot va-, 
săli spre a înţelege pe ţăranii iobagi.

^ In ediţia Furne se găseşte sub acest pasagiu nota următoare. 
In ceea ce spune Rousseau despre vânătoare, se gândiă la contele 
de Charolais; a cărui mizerabilă purtare eră îndeobşte cunoscută. 
Aflând apoi că ofiţerii prinţului de Conţi maltratau pe ţărani,
1-a părut rău că n’a precizat că e vorba de contele, ca nu cumva
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nieri1; voi'n avea nevoie de închisori, de temniceri, 
de arcaşi, de galere. Toate acestea mi .se par destul 
de crude. Femeile acestor nenorociţi se vor grămădi 
la poarta mea şi mă vor supăra cu ţipetele lor şi 
va trebui să le gonească ori să le lovea,scă. Cei caid 
nu vor fi vânat fără voie, dar ale căror ţarine vor fi 
fost prăpădite de vânatul meu, vor veni să se plângă 
şi ei la „rândul lor. Unii vor fi pedepsiţi pentrucă 
au ucis vânatul; alţii vor fi ruinaţi pentrucă nu 
l-au atins: ce tristă alterriativă! Voiu vedeâ în 
tocite părţile numai' neporociri, voiu auzi nurtiai ge
mete. Socotesc 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 despărţiţi plăcerile de partea supă-

să se .aplice celui de al doilea ceaee el Opusese pentru cel dintriiu.
Materia erîi insă.delicată. Aceleaşi abuzuri domniau pretutindeni,
uneori cu ştiinţa marilor proprietari, alteori fără ştirea lor. Voiră
unii să facă pe Ducele de Choiseul a crede că e vorba de diin- ^ r ,sul; dar nu- izbutiră. ^

Salhourk pune următoarea notă 1 Prin aceste păreri despre vână
toare voia Rousseau să dea o lovitură contelui Charolais, făcând 
abstracţie de relele generale cunoscute. Rouşseau povesteşte în 
Confesiunile sale II, 11 cum adeseori a fost martor în mânăstirca 
Montmorency la asupririle, pe care" le pricinuîă' bieţilor ţărani 
pasiunea pentru vânătoare a acestui senior. Descrieri asemănătoare 
se află şi in povestirile lui Diderot. Crousaz spune în cartea sa 
de educaţie apărută în 1722 (II 465): «Vânătoarea o un izvor de 
neînţelegeri dintre nobili şi de nedreptate la seniorii cei mai mari, 
care ruinează pe supuşii lor pentru a-şi întreţine vânatul». Ct. 
mai sus IV § 381, unde Emil este îndemnat să vâneze din consi
deraţii educative.

1 Braconier, neologism : cel ce vânează pe furiş in locuri unde 
nu arc voie să facă aceasta.
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l•ătoar(?? înlăturaţi excluziunea. Cu cât, le veţi lăsa 
pentru toţi oamenii, cu atât vă veţi bucura mai 
bine de ele. Nu voiu face deci nimic din câte ăm 
spus până acum; ci, fără să-mi schimb gusturile, voiu 
urma pe acela pe care-1 cred mai puţin costisitor: 
îmi voiu a'şezâ locuinţa mea câmpenească într’un 
ţinut în cârti vânătoarea să fie liberă pentru oricine 
şi unde să • pot petrece fără supărare. Va fi mai 
rar vânatul, dar va cere mai multă iscusinţă ca să-l 
cauţi şi va da mai multă plăcere dacă-l nemereşti., 
Lui voiu aduce aminte totdeauna cum îi băteâ inima 
tatălui meu. ia sborul celei dintâiu potârnicbi şi ce 
bucurie simţiâ când găsia iepurele pe care-1 căutase 
toată ziua. "Da, susţin că, ^ singur cu câinele, purtân- 
du-şi puşca, to4ba, cornul cu praf şi mica sa pradă, 
cl se înţorceâ seara, rupt de osteneală şi sgâriat 
de mărăcini, mai mulţumit de ziua lui de cât toţi 
vânătorii voştri de paradă cari merg pe un cal 
bun, urmaţi de 20 de puşti încărcate, cari schimbă' 
mereu puşca, trag mereu şi ucid împrejurul lor 
fără artă, fără glorie, şi aproape fără să facă un 
•exerciţiu. Prin urmare' plăcerea nu e mai mică şi 
neajunsurile sunt înlăturate când n’ai nici ţarină 
(le păzit, nici braconieri de pedepsit, nici săraci de 
■chinuit. Iată un motiv serios pentru preferenţa maa. 
Oricum s’ar face, mi poţi să chinueşti fără sfârşit 
pe oameni, fără să simţi şi oarecare mâhnire; iar 
necontenitele blesteme ale poporului fac, mai curând 
sau mai târziu, ca vânatul să ţi se pară .amar.
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498. InCă odată: plăcerile exclusive sunt moar
tea plăcerii.Adevăratele petreceri sunt cele pe'cari 
le împărtăşeşti eu poporul \ dacă vrei să le. ai nu
mai pentru tine singur, nu le mai. ai deloc. Dacă 
am înconjurat cu ziduri parcul meu şi dacă mă 
găsesc ca într’o tristă-închisoare, am cheltuit bani! 
ca să mă lipsesc .de plăcerea preumblării; sunt 
deci silit s’f» caut mai departe^ Demonul proprie
tăţii otrăveşte tot ce atinge. Bogatul vrea să fie- 
peste tot stăpân şi se simte bine numai acolo unde 

' nu se află; e silit deci să fugă totdeauna de el însuşi 
In ce mă priveşte, voiu face, în chestia aceasta, în. 
bogăţia mea ceeace am făcut în sărăcie. Mai bo
gat acum prin averea altora decât aş putea vre
odată să fiu prin a mea, mă fac stăpân pe tot 
ce-tni vine la socoteală în vecinătate. Nu există 
cuceritor mai hotărît decât mine; răpesc chiar (lela. 
prinţi; mă simt bine pe toate câmpurile deschise- 
cari îmi' plac; le dau nume; îmi fac dintr’unul 
parcul, din altul terasa şi iată-mă stăpân. Deatunci 
mă plimb fără grijă şi viu adesea pentru ca să-mi 
păstrez posesiunea. Umblând încoace şi încolo, mă 
folosesc cât vreau de pământ şi nu mă va convinge 
nimeni că titularul acestui fond 1 foloseşte mai 
mult din banii pe cari i-i produce, decât folosesc 
eu din suprafaţa terenului. Dacă ar vrea cineva 
să-mi închiză drumul prin şanţuri, prin garduri,, 
nu-mi pasă: îmi iau parcul la spinare şi mă duc

1 Fond: proprietate.
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«ă-1 aşez aiurea, căci locuri sunt, destule. Astfel 
voiu puteâ multă vreme să jefuesc pe vecinii mei 
până să ajung ă nu mai găsi adăpost 1.

499. Iată o încercare a adevăratului gust în alege
rea petrecerilor plăcute. In felul acesta poţi, în adevăr, 
să te bucun de ele. Restul e numai iluziune, himeră, 
vanitate prostească. Cine se va depărta de aceste regule, 
■oricât de bogat ar putea să fie, îşi va mânca prosteşte 
aurul cu scârbă şi nu va cunoaşte niciodată preţul vieţii.

500. Fărâ îndoeală, îmi veţi obsei'vâ că aseme
nea, petreceri sunt la îndemâna tuturor şi n’ai ne
voie să fii bogat pentru ca să profiţi de ele. Tocmai 
la aceasta vream să ajiîng. Simţi plăcerea când vrei 
s’o simţi, numai opinia lumii face ca totul să fie 
greu şi goneşte fericirea din naintea noastră. E de 
-o sută de ori mai uşor să fii decât să pari fericit. 
Omul de gust şi cu adevărat iubitoi1 de petrecere 
n’are ce face cu bogăţia: îi ajunge să fie liber şi 
stăpân pe sine. Cine e sănătos şi are strictul ne
cesar, dacă poate să gonească toate influenţele opi
niei curente, este destul de bogat. Aceasta este 
aurea mediocriias a lui Horaţiu. 2 Voi cari aveţi 
grămezi de aur, căutaţi altă întrebuinţare pentru 
averea voastră, căci în privinţa plăcerii nu e bună 
de nimic. Emil nu va şti aceste lucruri mai bine 
decât mine, dar având inima mai curată şi mai

1 Vezi Cartea III, § 138.
2 Horaţiu (Ode, II, 10, 5.) vorbeşte despre o stare de mijloc 

care dă fericirea omului. Cuvântul a trecut iu proverb: uneori se 
înţelege aşă; alteori i se dă un sens batjocoritor.



,sănătoasă, le va, simţi şi mai bine şi toate observa
ţiile sale asupra Înmii îi vor întări aceste convingeri-

501. Petrecându-ne astfel timpul^ căutăm necon
tenit pe Sofia şi n’o găsim. Era necesar să nu se 
găsească aşa de repede şi am şi căută t-o tocmai 
unde eram foarte sigur'că hu şe va găsi.

502. In sfârşit, momentul se apropie. E timpul 
s’o căutăm cu adevărat, ca nu cumva să afle el una 
pe care s’o crează că e$te ea şi să nu-şi cunoască 
prea târziu greşeala. Adio deci. Paris, oraş vestit, 
oraş al sgomotului, al fumului şi al nor(5iului, în care 
femeile hu anai cred în cinate şl bărbaţii în virtute. 
Adio, Paris! Căutăm amorul, fericirea, inocenţa; 
nu vom fi niciodată destul de departe de tine '.

1 Kota lui Salhcurli. Este obiceiul dela llaiimer ÎQcoace de a se- 
considera «Emil» ca isprăvit 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 educaţia femenină. Deşi partea acestei cărţi cure 
poartă titlul „Sofia" este numai un fel de episod, cu § 172 Eousseau 
reiă firul întrerupt şi vorbeşte cu mult mai mult despre Emil decât 
despre Sofia, ba chiar' ultimele părţi ale cărţii a V-a, ca digresia 
despre călătorii, nu au nicio legătură cu Sofia. Nici Vinet nu ştie 
nimic despre cartea a V-a când face analiza extinsă asupra celor 
patru, şi cu toate aceste'a Eousseau a consacrat cel mai mare interes 
scrierii cărţii a V-a. Legătura dintre cartea a V-a şi cele precedente 
devine evidentă, dacă presupunem că Eousseau nu vorbeşte dc omul 
izolat, ci de educaţia întregii omeniri.' Dacă tocmai de. aceea pove» 
ştirea sa începe cu naşterea, ea vrea să ne conducă până la punctul 
dc unde începe asigurarea coutinuităţii speciei. Pe lângă aceasta 
discuţia care începe cu § 311 este tot aşă de importantă ca şi ori
care alt pasagiu din primele patru cărţi. Formey aminteşte la cu
vintele finale din cartea IV-a. de un pasagiu din prima satiră a 
lui Boileau. «Porneşte impetuos cu niânia în priviri şi în inimă 
şi rosteşte cu turbare al său aspru rămas bun*.

De oarece am socotit că traducătorul german are dreptate, ain 
dat cititorului român şi cartea V-a.



CARTEA V-a:



CUPRINSUL

versta bărbăţiei. Emil e bărbat, îi trebue o soţie (1—2). Potri
viri .şi deosebiri între cele două sexe ; onestitatea femeii (3—19). 
Femeia nu luimai trebue să fie onestă, dar să şi pară .astfel (20). 
Îndatoririle speciale ale femeilor întemeiate pe cerinţe ale naturi. 
(21—24). Femeia trebue să primească educaţie specială (25—29), 
Consideraţii generale despre această educaţie (30—63). Qântul, dan- 
sLil si iirtele nlăc.ul.e 164—66). Să^ aibă fetele profesori său profe
soare? (67—69). Educaţia p-ii.stului ai educaţia morală ţvu—V3F ile- 
ligiunea (74-88). Cultura spiritului şi a raţiunii (89—108). Mama. 
de .familie si femeia de lume (109—^^110). Educaţia fetelor în mă
năstiri (111—11,3). Viata fetelor Tinere în oraşele mari si îii—provin- 
eiile T-et.rasp 1114—115). Tlfilul femeii în diferite timpuri şi ţări 
(116—118). Cultul virtuţii în educaţia femeilor (119—122^ Edii- 
caţia Sofiei; coiidiţiile eî familiale şi însuşirile ei personale ca fi- 
y.io .şi moral; instrucţia ce a dobândit; educaţia religioasă şi mo
rale ; pregătirea pentru viaţa ei de societate (123—145). Pregătirea 
ei pentru căsătorie (146—157). O fiinţă reală a inspirat portretul 
Sofiei (158). Sofia în societate (159—161).,Sofia înamorată de eroul 
unei povestiri (162—rl71). Consideraţii generale asupra căsătoriei 
în raport cu a.şezămintele sociale şi cu prejudecăţile societăţii; ale
gerea soţiei; calităţi ce i se cer (172-187). Emil părăseşte Parisul 
pentru a-şi căută soţie (188). Diferitele feluri de călătorii; călă
toria pe jos (189—198). Emil în casa Sofiei. (199—203). Primele 
simpatii (204—220). Emil se aşeffză in oraşul învecinat (221-222)> 
Caracterizarea lui Emil la 20 de ani (223). In amândoi pasiunea 
se- des voltă ;V raporturile cu familia Sofiei; discuţii despre posibili
tatea căsătoriei între Emil şi Sofia (224—238). 'Hnerii ca viitori 
logodnici; amorul- şi gelozia; consideraţiunea .unuia faţă de celă
lalt; compătimirea faţă de nenorociţi (239—338). Emil pleacă în 
călătorie (339—345). Despre călătorii (346—375). Principiile orga
nizării statelor şi ale raporturilor între state (376—441). Cum fo
losesc călătoriile pentru a puteă stiidiă popoarele şi datoriile cetă
ţeneşti (442—470). întoarcerea lui Emil lângă Sofia; căsătoria; 
cuvântări despre purtarea soţilor; Emil va fi părinte (471—497).



1. lată-ne ajunşi la cel din urmă act âl tine
reţii, dar nu suntem încă la desnodământ.

,2. Nu e bice că omul să fie singur. Emil este- 
om; i-am făgăduit o tovarăşă; trebue să i-o dăm. 
Această tovarăşă este Sofia. Unde se va fi adăpos
tind ea? Unde o vom găsi? Ca s’o găsim, trebue- 
a’o cunoaştem. Să vedem întâiu ce este ea; vom 
judeca mai bine despre locurile unde se găseşte., 
iar când 0 vom fi găsit, nu va fi nici atunci to
tul gata. «Penţrucă tânărul nostru, gentilom, zice- 
Locke, este gata să se însoare, e timpul să-1 lăsăm, 
lângă iubita, Ini». Şi cu aceste cuvinte el îşi sfâr
şeşte .lucrarea. 1 Eu, care n’am onoarea să cresc un. 
gentilom, mă voiu păzi să imitez pe. Locke în pri
vinţa aceasta.

1 In traducerea română de (i. Coşbue, e § 216 din Cartea lui' 
Locke (partea II).



SOFIA SAU FEMEIA.

3. Sofia trebiie să fie femeie precum Emil este
bărbat, adică trebiie să aibă tot ce se potriveşte 
-constituţiunii speciei şi sexului său, pentru a-şi 
împlini chemarea în ordinea, fizică şi morală. Să 
începem deci examinând potrivirile şi deosebirile 
între sexul ei şi al nostru. ♦

4. In. tot ceeace nţi se -rapbirtă la sex, femeia 
•este ca şi‘ bărbatul: are aceleaşi organe,, ncfeleaşi 
trebuinţe, aceleaşi facultăţi; niaşina este construită 
în acelaş fel, părţile sunt aceleaşi, mişcările'amân
durora şi figura lor seamănă; din orice punct de 
■privire i-ai considera, nu e deosebire decât dela 
mai mult la mai puţin.1 /

1 Saiwiirk pune nici nota următoare ;
< D-na de Kărausat judecii toată această p.arte a cărţii lui Rous- 

seaucii severitate, însă just. Roiisseau s’a crezut îndreptăţit de a cles- 
■moşteni pe femei de orice participare serioasă la viaţa activă. Fi- 
Teşte că epoca lui Ludovic al XV-lea nu eră potrivită ca să dea 
ua.ştere la o judecată justă in asemenea chestiuni.»

Câteva lămuriri desjjre această, scriitoare (după «Dictionnairc 
p6dagOKique» de Bouisson): D-na de Remusat (1780—1821) c cu
noscută în literatura franceză priii Memoriile sale, iar în literatura 
pedagogică prin cartea n.—1 ('••' (Essiii
sur r^ducation des femmes), apărută în 1824. Ea socoteşte că nu 
e niciun motiv ea sa fie tratată femeia mai puţin .serios decât 
bărbatul. Femeia nu e numpi o fiinţă simţitoare, ci şi O'fiinţă cu 
raţiune; călăuza ei este conştiinţa şi mobilul e dorinţa dc a se 
perfecţiona. lEa trebue să fie instruită şi pregătită pentru viaţa, 
<căci destinul ei nu este independent de viaţa politică a ţării.



SI o

5. In tot ce se ţine de sex, femeia şi bărbatul 
au pretutindeni asemănări şi pretutindeni deosebiri.. 
Greutatea eomparaţiunii vine din pricina greutăţii 
de a deterniinâ în constituţia lor ce este în adevăr 
al sexului şi ce nu este. Prin anatomia comparată,, 
şi chiar numai prin observaţie, găsim între ei deo
sebiri generale cari par că nu ţin de sex, dar ţin 
totuşi prin nişte legături pe cari nu suntem în 
stare să le vedem. Nu ^im până unde pot să se- 
întkidă aceste legături, dar un lucru ştim cu sigu
ranţă: că tot ce au comun este al speciei şi tot 
ce au deosebit e.şte al sexului. Djn acest îndoit 
punct de vedere găsim între ei aşa de multe ase
mănări şi aşa de multe deosebiri, încât este poate' 
una din minifhile naturii cum a putut face două 
fiinţe aşa de asemănătoare, dându-le o constituţie, 
aşâ de diferită.

G. Aceste asemănări şi aceste deosebiri trehue- 
să influenţeze asupra moralului; e un lucru co
se înţelege de sine, e conform cu experienţa şi 
arată zădărnicia discuţiilor despre preferenţa sau. 
egalitatea sexelor. Fiecare din ele , îşi urmează dru
mul spre destinaţia ce au primit delă natură şi 
perfecţiunea fiecăruia nu se găseşte în asemănarea 
mai mare cu celălalt. In ce au comun, sunt egale; în 
ce au deosebit, nu se pot compara. O femeie perfectă 
şi un bărbat perfect nu trebue să se asemene în 
spirit, cum nu se aseamănă în figură ; iar perfecţiunea 
nu e susceptibilă de maiti mult şi de- mai puţin..
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7. In unirea sexelor, fiecare contribue deopotrivă 
:1a obiectul comun, dar nu în a 'eelaş fel. Din acea
stă diversitate se naşte prima deosebire însemnată 
între raporturile morale ale unuia şi ale altuia. 
Unul trebue să fie activ şi puternic, altul^paşjy. şi 
slab; e neapărat trebuincios ca unul şâ voească şi 
să poată, e- îndestulător ca celălalt .să reziste puţin.

8. Acest principiu fiind stabilit, urmează că fe
meia este făcută anume ea să placă bărbatului. Nu 
e 'tot aşa de necesar ca bărbatul să placă la rân
dul lui: meritul îi stă în putere, place pentrucă 
e puternic. Recunosc că aceasta nu este legea amo
rului; dar este legea; naturii, anterioară chiar amo
rului.

9. Dacă femeia este făcută ca să atragă şi să-fie 
subjugată, ea trebue să se facă plăcută bărbatului 
în loc de a-1 provoca. Violenţa stă în farmecele ei, 
prin ele îl sileşte să-şi adune puterea şi- să o 
folosească. Meşteşugul cel mai sigur de a însufleţi 
această forţă este s’o facă necesară prin rezistenţă. 
Atunci amorul-propriu''Se uneşte eu dorinţa .şi unul 
are triumful pentru o victorie pe care-cealaltă l-a 
făcut s’o dobândească. De aci se naşte atacul şi 
apărarea, îndrăsneala unui sex şi sfiiciunea celui
lalt, în fine modestia .şi ruşinarea, armele date de 
natură celui slab ca să robească pe cel puternic.

•10. Cum am puteâ gândi că natura ar fi dat 
aceleaşi însuşiri şi unora şi altora şi că cel în care 
se naşte întâiu dorinţa are să fie şi cel dintâiu
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care s’o arate? Ar fi o ciudată depravaţie a jude
căţii! Faptul având urmări aşa de deosebite pentra
cele două sexe, este oare firesc Ca ele să aibă aeeeaş- 
îndrăsneală pentru a-1 îndeplini? Nu vedeţi că, faţă 
de marea inegalitate în tovărăşia lor1 dacă^ptidoa- 
rea n’ar impune unuia moderaţiunea pe care natura. 
0 impune celuilalt, ar rezultâ ruina amândurora şi 
neamul omenesc ar pieri tocmai ^ân mijloacele ce- 
i s’au dat pentru conservarea lui? Dacă ar exista 
pe pământ vreyn ţinut în care filozofia să fi in
trodus acest obiceiu şi dacă aceasta s’ar întâmplă 
mai ales în ţările calde, unde se nasc mai multe 
femei decât bărbaţi, vă închipuiţi că femeile, cu 
înlesnirea ce au de a aţâţă simţurile bărbaţilor şi 
de a puteâ săjdeştepte chiar ultimele rămăşiţe ale- 
unei puteri aproape stinse, femeile — zic — ar 
tiranisî pe bărbaţi, i-ar face pe toţi victimele lor- 
şi s’ar duce, nenorociţii, la moarte, fără să se poată 
apără.

11. E adevărat că femelele animalelor nii au pu-- 
doare; dar ce urmează de aci? Au ele,, ca femeile, 
aceleaşi dorinţe nelimitate, cărora tocmai această 
pudoare le pune frâu? La ele, dorinţa vine numai 
odată cu trebuinţa; îndată ce trebuinţa a fost sa
tisfăcută, dorinţa,'încetează. Ele nu mai resping pe

1 Cuvântul nu e cel propriu; clar nici autorul nu l-a putut îu- 
troluiinţ.a pe cel propriu, ci a pus vorba «mise commune» (ceeace se 
puun la mijloc într'o tovîlrăşie, firei^te nu în sens bănesc).
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’bărbătuş1 ca prefăcătorie2, dar îl resping cu tot 
dinadinsul. Ele fac tocmai din^ potrfvă de ce făcea 
fata lui August5:Nnu mai primesc călători când 
corabia e pHnă. Cbiar când sunt libere, epOca lor 
de bunăvoinţă este scurtă şi trece repede: instinctul 
le mână şi instinctul le opreşte. Ce ar înlocuî acest, 

■'instinct negativ la femeile noastre, idacă le-aţi lua 
pudoarea? A aştepta ca ele să nu mai alerge după 
bărbaţi, ar fi să aştepţi ca ei să na mai fie buni 
de nimic.

Creatorul a voit să cinstească în toaţe nea
mul omenesc4. Dând omului porniri nemăsurate, 
îi dă şi legea care le pune în rândueală, ca să fie 
liber şi să-şi poată comanda sieşi. Dând bărbatului 
.pasiuni nepotolite, uneşte cu ele raţiunea care le 
stăpâneşte; dâncLJemeii dorinţC—jăi'ă hotar;jîi dă 
pudoarea ca să şi le reţină. Mâi mult: adapgă şi, 

-o răsplată prezentă '"pentru' buna înti’ebuinţare a 
facultăţilor sale, adică gustul pentru lucrurile cin
stite pe care îl dobândeşte Omul când îşi face din

1 «Bărbătuş» se zice despre partea bărbătească numai la unele 
animale şi cu deosebire la păsări; aci i-am dat un înţeles mai larg, 
neavând alt termen propriu în româneşte.

a Nota autorului. Am observat că refuzul prefăcut şi destinat, 
mai mult să excite este comun mai la toate femelele, chiar şi la 
.animale. Aceasta o fac'chiar când sunt foarte dispuse să cedeze. 
Numai cine n’a observat mişcările lor, mă va contrazice.

“ 8e ştie că hplia, fiica lui Octavian August, a avut o purtare 
foarte ruşinoasa. De aceea a şi fost cu cruzime pedepsită de tatăl 

• si. Vezi Cartea IV, § 124.
■* Sallwiirk trimite la § 267, Cartea IV.
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*ele regula purtării sale. Mi se pare că acestea în- 
locuesc îndeajuns instinctul animalelor.

13. Deci, ori că femela omului ’împărtăşeşte ori 
că nu împărtăşeşte dorinţele bărbatului, ori că vrea 
ori că nu vrea să le satisfacă, ea îl respinge şi se 
apără totdeauna, dar nu totdeauna cu aceeaş forţă, 
deci nu cu acelaş succes. Pentru ca acela care atacă 
să fie-victorios, trebue ca partea atacată să per
mită sau să poruncească aceasta, căci ea are mij
loace iscusite pentru a sili pe agresor să întrebuin
ţeze forţa. Cel mai liber şi cel mai dulce act nu 
admite violenţă reală, căci se opun şi natura şi 
raţiunea : natura^ pentrucă ea a dat celui mai slab 
atâta putere ca să reziste când îi place; raţiunea, 
pentrucă o violenţă reală este nu numai cea mai 
brutală faptă, dar şi cea mai protivnică scopului. 
In acest caz bărbatul ar, 'dedlarâ- lăsboiu tovarăşei 
sale şi ar îndreptăţî-o să-şi apere persoana şi liber
tatea chiar în contra vieţii adversarului; apoi fe
meia singură îşi poate da seama de starea în care 
se găseşte şi niciun copil n’ar aveâ tată, dacă orice 
bărbat ar pute^ să răpească drepturile acestuia.

14. Iată deci o ă treia urmare a constituţiei 
sexelor: cel,„mai. puternic, este .stăpân în aparenţă 
şi depinde în realitate de cel. mai slab. Aceasta se 
întâmplă nu din pricina unei deprinderi uşuratice 
Ie aparent respect, nici din generozitatea lăândră 
1 protectorului, ci printr’o lege nestrămutată a-na
turii: În adevăr, femeia, având mai multă uşurinţă
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să aţâţe dorinţele decât băi’batul să le satisfacă,, 
îl ţine 'în puterea ei şi el e silit, la rândul lui, să 
caute a-i plăcea^ pentru ca ea să consimtă a-1 lăsa 
să fie cel f mai tare. Astfel, ceeace e mai preţios 
pentru bărbat în izbânda sa este că se îndoeşte 
dacă slăbiciunea a cedat foitei sau dacă voinţa s’â 
supus, iar şiretenia obişnuită a femeii este să lase- 
totdeauna această îndoeală între ea şi el. Spiritul 
femeilor se potriveşte de minune, în aceasta, cu 
constituţia lor: în loc să roşească de slăbiciunea 
lor, îşi fac o glorie; muşchii lor delicaţi n’au re
zistenţă; se prefac -că nu pot să ridice nici cele 
mai uşoare greutăţi; le-ar fi chiar ruşine să fie 
puternice. Pentruce? Nu numai pentru a' se arăta 
delicate, ci ca o precauţiune mai iscusită: ca să-şi 
pregătească pentru mai târziu scuza şi dreptul de 
a fi slabe la trebuinţă.

15. Cunoştinţele dobândite de yiţiile noastre au 
schimbat mult vechile opiniuni în privinţa aceasta. 
Nu se mai vorbeşte de-violenţe de când ele sunt 
aşâ/ de puţin trebuincioase -si de când bărbaţii nu 
mai cred în ele 1. In vechea antichitate greacă şi 
ebraică ele erau foarte comune, penlrucă aceleaşi 
opiniuni sunt în simplicitatea primitivă .şi numai 
experienţa libertinagiului a putut să le desrădăcineze. 
Dacă, în timpul nostru, se citează mai puţine acte

1 Noiam^tortihii. Cu putiiiţit este ca înti-’o disproporţie de vârsta 
şi de forţa'să existe o violenţă reală; dar vorbesc aci de stiirCa 
relativă a sexelor după râiidueala naturii şi de aceea consider pe 
amândouă în raporturile obişnuite.
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•de violenţă, desigur pricina nu e că au devenit 
oamenii mai potoliţi, dar acum suni mai puţin 
•creduli şi o. plângere Care altădată ar îi convins 
nişte oameni simpli, în zilele noastre ar face pe 

■cei batjocoritori -să râză; deaceea e mai cuminte să 
taci. In Deuteronom 1 e o lege care -pedepseşte şi 
pe o fată care a păcătuit şi pe seducător dacă 
păcatul s’a îndeplinit în oraş; dacă s’au petrecut 
lucrurile la. câmp, pedepseşte numai pe bărbat: 
«căci, zice legea, fata a strigat, dar n’a fost 

■auzită'K Această, blândă interpretare învaţă pe fete 
■să nu se lase înşelate în locurile frecuentate.

16. Efectul acestor deosebiri de, păreri în pri
vinţa moravurilor este bine simţit. De acî s’a năs
cut galanteria 2 giodernă. Bărbaţii, socotind că plă
cerile lor depind mai ales de voinţa celuilalt sex 
mai mult decât îşi închipuiau ei, au captivat acea- 

■stă voinţă prin o sumă de foloase pentru cari au 
primit destul de bună plată.

17. Iată cum, vorbind de fizic, ajungem pe ne
simţite la moral şi cum, din unirea grosolană a se
xelor ies, puţin câte puţin, cele mai plăcute legi 
ale amorului., Superioritatea femeilor nu vine din 
pricină că an vrut-o bărbaţii, ci pentrucă aşa po
runceşte natura. O ave:iu înnainte de a se păreâ 
că o au. Acelaş Hercule, care crezu că poate siliiî

1 I)cuterono7fi, una din cărţile vechiului Testament. Pasagiul la 
■care se raportă Rousseau se găseşte in această carte, XXII-V, 23-27. 

Oalanteria: politeţă aproape exagerată faţă de femei.
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pe cele cincizeci de fete ale lui Thespius, fu totuşi 
silit să toaf*că pentru Omphala \ iar puternicul Sam- 
son nu era mai puternic decât Dalila. 2

Stăpânirea e a femeilor şi nu poate să le-a ia 
nimeni, chiar dacă ele ar abuzâ. Dacă ar fi fost 
cu putinţă s’o piarză vreodată, ar fi pierdut-o de
mult

18. In privinţă scopului sexual pn nimn
asemănare între sexe. Bărbatul e bărbat numai în 
anume momente, dar femeia e femelă în toată viaţa 
ei sair cel puţin-în tot timpul . tinereţii: totul o
cTuâmă la îndatoririle_sexului ei şi are ngypie—de
o constituţie poti'ivită pentruca să-şi îndeplinească 
btpe-foncţîunila Cât e însărcinată, trebne w’n 
nomiseşti; cât e lebiiză. Irelute—să—se-; odihnească; 
îi trebue o viaţă liniştităyi sedentară ca să-şi alăp
teze copiii: ^ca—să-i—creasca. ii trel)ue răbdare şi

1 Hercule sau Heracles, erou din Mitologia greacă, despre caro 
au circulat multe şi felurite legende. Intre acestea sunt şi cele două 
la cavi se ra])ortă aci Eousseau. Scăpând pe Tespieni de un leu, 
care le ]jrăpădiă turmele, a sedus pe cele 50 de fete ale Regelui 
Tespius, cari toate au născut câte un fiu—Omphala, o regină din 
Lydia, a avut în serviciul ei pe Hercule timp de trei ani şi l-a 
pus, îutre altele, să-i' toarcă. Acest fapt se citează des de autori 
ca să arate puterea de stăpânire a femeilor faţă de bărbaţi.

2 Legenda lui Samson şi a Dalilei este şi mai cunoscută. Se gă
seşte în Biblie, la povestea vieţii lui Samson. De ca s'a servil Lnii- 
nescu îu «Scrisoarea» a Y-a, o satiră contra femeilor:

.Biblia ne povesteşte de Samson cum că muierea.
Când dormiă, tăindu-i părul, f-a răpit toată puterea.
Dc l-au prins apoi duşmanii, l-au legat şi i-an scos ochii.

Se ştie că puterea lui Samson stă in câteva fire de păr din creş
tetul capului.
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blândeţe, o stâruintă si o iubire pe care nimin nu 
'0 învinge. IGa este legătura între copii şi tată; jiu- 
niai ea îl face aă-i iubească si-i^ dă încrederea ca 

eaacâ ai hii. Câtă duioşie şi câtă grijăsa-i niu
e necesară ca- să păstreze unirea în familie! In 
sfârşit, toate acestea nu trebue să fie nişte virtuţi, 
ci nişte sentimente plăcute, căci fără ele neamul 
omenesc s’ar fi stins de mult.

19. Severitatea îndatoririlor celor două sexe nu 
este şi nu poate fi aceeaş. Gând: femeia se plânge- 
în privinţa aceasta ’de megalitatea care o nedreptă
ţeşte faţă de bărbat, n’are cuvânt: inegalitatea a- 
ceasta nu e instituţie omenească, adică nU'.^e opera 
prejudiţiului, ci a raţiunii, căci sexul -careă primit 
clela Natură misiunea de a păstră copiii, acela trebue 
să răspunză faţă de celălalt. Fără îndoeală, nu 
e îngăduit nimănui să-şi calce cuvântul, şi orice 
soţ necredincios care lipseşte pe soţia, sa de sin
gurul preţ al îndatoririlor straşnice ale sexului ei, 

.este un om nedrept şi barbar; dar femeia necre
dincioasă 'face şi mai mult, ea distruge familia, şi 
>’upe toate legăturile fireşti. J)ând bărb.atului copii 
cari nu sunt ai lui, îi trădează şi pe unii şi pe 

r alţii, uneşte perfidia cu necredinţa. După aceasta 
poate să vie orice dezordine şi orice' crimă. Nu 
se poate închipui pe lume o situaţie mai groaznică 
de cât a unui nenOrocit tată care, fără încredere 
îu nevasta sa, nu poate ascultă cele mai dulci 
porniri ale inimii,. care — îmbrăţişându-şi Go-

23
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pilul — se teme să nu îmbrăţişeze copilul altuin, 
dovada ruşinii sale şi răpitorul bunurilor adevă
raţilor lui copii. In acest caz familia devine o so
cietate de duşmani ascunşi, pe cari d femeie vinovată 
îi înarmează, unul în contra celorlalţi, silindu-i a 
se preface că se iubesc.

20. Prin urmare, nu e destul ca femeia să fie 
credincioasă, trebue să fie socotită aşa de bărbatul 
ei, de neamuri şi de toată lumea; trebue să fie 
modestă, băgătoare de seamă, rezervată, şi să în
făţişeze şi pentru alţii, ca şi pentru propria-i eon- 
ştiinţă, chezăşia virtuţii sale. In fine, dacă e nece.sar 
ca un tată, să-şi iubească copiii, e necesar să sti
meze pe mama ,lor. Pentru aceste motive, 'şi . apa
renţa se consideră între îndatoririle femeilor, şi 
reputaţia de care se bucură în societate le este tot 
aşa de trebuincioasă ca însăşi nevinovăţia.

De aceea se cere cu deosebire femeilor cea mai 
mare băgare de seamă în privinţa purtărilor, în 
privinţa înfăţişării şi în privinţa deprinderilor. A 
susţinea în mod vag că cele două sexe siint egalo 
şi au aceleaşi îndatoriri, însemnează a te pierdu 
în declamaţiuni zadarnice, însemnează a nu spune 
nimic, dacă nu poţi răspunde la cele ce zisei mai 
nainte.

21. Ce fel de temeiu poate să aibă un raţiona
ment care răspimde la legi generale bine dovedite 
prin câteva excepţiuni? Ziceţi că femeile nu fae 
totdeauna copii. Nu, dar aceasta este menirea lor.
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C(‘, fiindcă se găsesc pe pământ o sută de oraşe 
mari în cari femeile trăesc în destrăbălare şi fac 
copii puţini, pretindeţi că starea naturală a femei
lor este să facă puţini copii? Dar ce ar ajunge 
oraşele voastre, dacă satele depărtate^ unde femeile 
trăesc mai simplu şi mai cinstit, n’ar repară stâr- 
piciunea jm;Qanelor ? Sunt proAuncii unde femeile 
cari au avut numai 4-5 copii sunt socotite că au 
avut puţini.1

In sfârşit, nu ne pasă dacă cutare Su cutare 
femeie face ori nu copii. Menirea femeii nu este 
să fie mamă ? Şi nu trebue ca natura şi moravu
rile să aibă nişte legi generale în privinţa aceasta?

22. Chiar dacă ar fi între sarcini-intervale aşa 
de lungr cuiu, le socotiţi, se va, schimbă oare o 
femeie în mod brusc şi alternativ, aşă ca să tră- 
ească fără primejdie?

Fi-va ea astăzi doică şi mâine soldat? îşi va 
.schimbă, oare ea. temperamentul .şi gusturile, cum 
îşi schimbă' pielea cameleonul ? Va trece ea deo
dată din pacea odăii şi a grijilor casnice la aspri
mea aerului, la munci, la oboseli, la primejdiile 
răsboiului? Fi-va ea aci fricoasă2, aci curagioasă,

1 -Voire auloruUii. Fără aceasta, iicp;reşit că specia ar pieri. Ca 
să se conserve, ar trebui, spre compensaţie,' ea ficcai-e femeie să 
aibă cam 4 copii, Căci din cei ce se nasc mor aproape jumătate şi 
trebue să mai rămână doi ca să reprezinte pe cei doi părinţi. Cre
deţi că oraşele au să vă dea această populaţie ?

Salhviiik trimite la § 56, Cârtea I.
3 Timiditatea femeilor este un instinct dela natură îmix)triva 

îndoitei primejdii din timpul cât sunt însărcinate. ţAVre antoi'ului).



acî delicată şi aci robustă? Dacă tinerii crescuţi 
în Paris duc greu meşteşugul armelor, oai’e nişte 
femei cari n’au înfruntat niciodată căldura soare
lui şi greutăţile marşurilor, vor puteâ să le îndure 
după cincizeci'de ani de viaţă sedentară? Lua-vor 
ele aceste meseiii în vârsta când bărbaţii o pără
sesc ?

23. Sunt ţinuturi în cari femeile nasc 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 ca o raniţă, aleargă 
după vânat la 7—80.0 de leghe \ dorm afară pe 
pământul gol, îndură oboseli neînchipuite şi pot 
răbda de foame mai multe zile.

Când femeile devin robuste, bărbaţii devin şi 
mai robuşti; când bărbaţii se moleşesc, femeile se 
moleşesc şi mai mult. Dacă. se schimbă cei doi 
termeni, diferenţa rămâne aceeaş.

24. Platon, în «Republica» sa, dă femeilor ace
leaşi exerciţii ca bărbaţilor 2. E foarte natural; căci, 
scoţând din statul său familiile particulare şi ne- 
ştiind ce să facă cu femeile, a . fost silit să le facă 
bărbaţi. Acest mare geniu combinase şi prevăzuse

1 Leghe, măsură de lungime pentru drumuri. Valoarea ei e foarte 
variabilă. Pentru înţelesul frazei de aci lui e nevoie a o preciza, 
însemnează aci mai mult: distanţă foarte mare.

! In adevăr, în Cartea V din scrierea aceasta, el zice că femeile 
treime să facă aceleaşi servicii ca şi bărbaţii şi deci să primească 
acceaş educaţie; să înveţe ca şi ei muzica şi gimnastica, să sc de
prindă cu meşteşugul răsboiului.



totul, prevenea obiecţiuni pe cari poate nu i le fă
cuse nimeni; dar a răspuns rău .la obiecţiunea care 
i se face. Nu vorbesc de acea pretinsă comunitate 
a femeilor, de care îl învinuesc mulţi, fiindcă nu 
l-au citit l, vorbesc de promiscuitatea 2 civilă care 
amestecă peste tot cele două sexe în aceleaşi ocu- 
paţiuni, în aceleaşi lucrări, şi din care pot. ieşi cşle 
:mai neiertate neorândueli. Vorbesc de această jertfire 
a celor mai dulci sentimente în folosul unuia arti
ficial şi care există numai prin celelalte. Poţi oare 
formă o convenţiune fără să ai o legătură firească? 
Poţi aveă iubirea către stat fără s’o întemeiezi pe 
iubirea pentru cei deaproape de tine ? Oare patria, 
familia cea mare, nu se întemeiază pe familie, pa
tria cea mică ? Oare bunul cetăţean nu se formează 
din cel ce e bun'fiu, bun soţ, bun- părinte? S' 

25. îndată ce s’a demonstrat că bărbatul şi fe-ţ 
mei a nu au şi nu pot' să aibă aceeaş constituţie, 
nici acelaş caracter şi temperament, urmează că nu 
trebue să aibă nici aceeaş educaţie. Urmând îndru
mările păturii, trebue să lucreze în bună înţelegere, - 
dar nu trebue să facă aceleaşi lucruri. Scopul lu- 
•crărilor este acelaş, dar lucrările sunt deosebite. 
Prin urmare şi gusturile cari le dictează. Dupăce 
am căutat să foi’mez omul naturii, ca să nu lăsăm

1 Nota lui Sallwiirk. Platou spune (Eepublica, V, 8) «A trăi la 
daltă fără regulă sau a face altceva în felul acesta, nici nu se 
cuvine în statul celor fericiţi, nici n’o vor permite etăpânitorii ».

3 Promiscuitate : neologism pe care nu l-am putut evită., căci 
redă mai bine ideia decât cuvântul vechiu amesteMhiră.



lucrarea noastră nedesăvârşită, — să vedem cum tic- 
bue să se formeze şi femeia potrivită pentru’ ase
menea bărbat.

26. Vreţi să fiţi totdeauna bine conduşi? Ur
maţi totdeauna îndrumările naturii. Tot ce carac
teriza sexul, trebue respectat ca fiind stabilit de- 
natură. Ziceţi necontenit: «Femeile au cutare şi 
cutare defect pe care noi nu-1 avem.» Vă înşeală 
mândria voastră. Pentru voi ar fi defecte, pentru 
ele sunt calităţi; lucrurile ar merge mai rău, dacă 
ele nu le-ar avea. Nu lăsaţi sa degenereze aceste- 
defecte, dar nu vă apucaţi să le distrugeţi.

27. La rândul lor, femeile strigă necontenit că 
noi le creştem deprinzân'du-le să fie vanitoase şi 
să caute a plăcea, că le pierdem vremea cu copi
lării, ca să putem rămânea mai lesne stăpâni; deci 
ne acuză pe noi pentru defectele de cari le găsim 
vinovate. Ce nebunie! Dar de când se amestecă 
bărbaţii în educaţia fetelor? Cine împiedică pe 
mame de a le creşte cum le place? N’au colegii?1 
Ce nenorocire! Dacă ar vrea D-zeu să nu aibă nici 
băieţii colegii! Ar fi crescuţi mai înţelepţeşte şi 
mai cinstit. Cine obligă pe fetele voastre să-şi piai'ză 
vremea cu fleacuri ? Fără voia lor, îşi petrec ju-

/Onătatea vieţii la oglindă, luând exemplul vostru ? 
Cine yă opreşte să le instruiţi ori să faceţi a fi 
instruite cum vreţi? E vina noastră, dacă ele ne 
plac când sunt frumoase, dacă drăgălăşeniile lor

1 Adică şcoli de fete. Despre cele de băieţi vezi cttrfca 11 § 
şi nota.
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'iie seduc, dacă meşteşugul învăţat dela voi ne atrage 
şi ne prinde în laţ, dacă le lăsăm să-şi ascută în 
voie 'armele cu cari n'e supun ? Hotărâţi-vă să le 
creşteţi ca pe bărbaţi.: ei nu se vor împotrivi. Cu 
cat vor semăna mai mult cu ei, cu atât le vor fi 
-mai puţin superioare şi atunci ei vor fi cu adevă
rat .stăpâni.

28. Facultăţile comune. ambelor sexe nu sunt 
împărţite deopotrivă, dar, luate în total, se com
pensează. Femeia preţueşte mai mult ca femeie şi 
mai puţin ca bărbat. Oriunde îşi arată drepturile 
ei, izbute.şte; oriunde vrea să, răpească pe ale noa
stre, ne este inferioară. Acestui adevăr general i 
■se răspunde numai cu excepţiuni: astfel obişnuesc 
necontenit să argumenteze aşa zişii apărători ai se
xului frumos.

29. Prin urmare, dacă cultivi în femei calităţile 
bărbatului şi laşi la oparte cele ce sunt ale lor, 
hotărât că lucrezi în paguba lor. Cele şirete văd 
■foarte bine acest lucru şi nu se înşeală: ele caută 
să răpească foloasele noastre, fără să părăsească pe 
ale lor. Se întâmplă însă că, neputând să păstreze 
nici pe unele nici pe altele, fiindcă nu se potri
vesc între ele, rămân mai prejos decât frebue să 
fie ca femei şi nu ajung să se ridice unde trebue 
să fie ca bărbaţi; de aceea pierd jumătate din va
loarea lor. Crede-mă, mamă înţeleaptă, nu căuta 
aă faci din fata ta un bărbat cum se cade, vrând 
aă te împotriveşti naturii, ci fă din ea o femeie
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cum se cade şi iii sigură că va preţui mai mult 
şi pentru ea şi pentru noi.

30. Urmează oare de aci că femeia trebue 
crescută în ignoranţă şi mărginită la trebile cas
nice? Din tovarăşă, deveni-va ea servitoarea băr
batului? Se 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 îndoeală; căci n’a. 
vrut aşâ natura care a dăruit femeilor spirit plăcut 
şi îndemânatec ; din potrivă, natura vrea ca ele să 
cugete, 'să judece, să iubească, să aibă cunoştinţe,, 
să-şi îngrijească spiritul ca şi figura. Acestea sunt 
armele pe cari le-a dăruit femeilor în locul forţei 
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 
ei, observându-i înclinările, socotindu-i îndatoririle, 
din toate acestea rezultă forma de educaţie care-i 
convine. Femeia .şi bărbatul sunt făcuţi unul pentru 
altul, dar nu sunt deopotrivă legaţi unul de altul: 
bărbaţii depind de femei _prir^clorinţele lor, femeile 
depind de l)ărbaţi şi prin dorin^şTp-in trebuinţe; 
mai lesne am trăi noi fără ele, decât ele fără noi. 
Ca să aibă ce le trebue şi să dobândească o situaţie, 
trebue să le-o dăm noi, trebue să voim a l(;-o da, 
trebue să le socotim vrednice de aceasta. Ele depind 
de sentimentele noastre, de preţul pe care-1 dăm
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meritului lor, de importanţa ce dăm farmecelor şi 
virtuţilor lor. Chiar prin legea, naturii, femeile atât 
în privinţa lor cât şi a copiilor lor, sunt la bunul 
plac al judecăţii bărbaţilor. Nu e destul să fîp
vrednice de stima, trebue să fie chiar stimate. Nu 
e destul să fie frumoase, trebue să placă. Nu e 
(lestul să fie înţelepte, trebue să fie recunoscute 
astfel. Onoarea lor stă nu numai în buna lor 
purtare, ci şi în reputaţia lor, şi nu e cu putinţă 
ca aceea care lasă s’o considere lumea ca necinstită, 
să fie onestă. Făcând binele, bărbatul atârnă Jiumai 
de sine însuşi şi poate înfrunta judecata publică; 
dar femeia, făcând„binele. --şi^ Jăcut datoria numai
pe jumătate şi nu poate' preţui mai..putin cseeace
se crede desj^ţp ea decât ceeace—este...în,, realitate. - 
De acî urinează că sistemul educaţiei ei trebue să 
fie, în această privinţă, contrariu sistemului nostru. 
Opinia curentă, în educaţia bărbaţilor, omoară vir
tutea; în a femeilor, o înalţă pe tron.

32. De buna constituţiune a mamelor se ţine 
întâiu constituţia copiilor; de îngrijirea femeilor 
depinde priiba educaţie a bărbaţilor; de ele mai 
depind şi moravurile, pasiunile şi. gusturile lor, 
plăcerile şi chiar fericirea lor. Astfel întreaga edu
caţia ne a . femeilor trebue să fie făcută în vederea., 
bărbaţilor. îndatoririle femeilor din toate timpurile 
sunt deci: să placă bărbaţilor; să le fie folositoare; 
să se facă^uiliite şî onorate de ei; cât sunt mîcv' 
8ă*i cre.TScayTJâH'd' S' Q fît' m âri,' s ă-î 1 ngrrjeîiieă,.-să-i •
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sfătuească, să-i mângâie, să le- facă viaţa plăcută 
şi dulce; — aceste lucruri trebue să înveţe ele din: 
copilărie. Câtă vreme nu vom ajtrnge la acest prin
cipiu, ne vom depărta de scop şi toate învăţăturile 
cari li se vor da nu vor sluji întru nimic nici 
pentru fericirea lor nici pentru a noastră 1.

33. 'De şi, însă, orice. |emeie vrea să placă băr
batului (şi trebue să. vreâ aceasta), este ‘ o mare 
deosebire între a voî să placi omului de merit, 
omului CU adevărat vrednic de. iubire, şi intre a 
voî . să placi acelor, secături drăguţe cari dezono
rează şi sexul lor şi sexul celălalt pe care-1 imită. 
Nici natura nici raţiunea nu pot îndemna pe femeie a 
iubi îii bărbat ceeace-i seamănă ei şi nici nu trebue 
să caute a se face iubită imitând obiceiurile lui.

' 34. Când, prin urmare, femeile părăsesc tonul
modest şi serios al sexului lor şi iau deprinderile 

i acestor zăpăciţi, ele nu urmează menirea lor, ci se 
ţ depărtează de ea; îşi tăgăduesc singure drepturile 
\ pe .cari le pot câştigă. Ele zic: «Dacă am fi altfel, 
\nu ne-ar plăceâ bărbaţii». E o minciună. Trebue 
să fii.mebună ca şă,,iubeşti_j)e nebuni: femeia care- 
doreşte, să atragă pe asemenea indivizi arată prin 
aceasta ce fel de gust are. Dacă n’ar e.xistă bărbaţi

1 Cugetări analoage sunt exprimate în nota I la § i! .al căiiii 
I-a. D-nţ Necker do Saussure .găseşte în părerile lui Roussenu 
egoismul masculin cel mai pronunţat, pe care de mult l-a învins 
creştinismul. Rousseau ar fi trebuit să spună numai că întreagn 
educaţie femenină trebue să ţină seama de mediid înconjurător «1 
femeilor. (Nota lui Snlliviirkj.
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uşuratici, ea s’ar grăbi să-i facă, fiindcă frivolitatea 
bărbaţilor este opera femeilor mai mult decât se 

-datoreşte bărbaţilor, frivolitatea femeilor. Femeia 
care iubeşte pe adevăraţii bărbaţi şi vrea să le 
placă, întrebuinţează mijloacele potrivite pentru 
acest scop. Prin natura ei, femeia este cochetă, dar 
cochetăria ei îşi poate schimba forma şi ţinta după 

■ dorinţele ei. Să oi’ânduim aceste dorinţe după ale 
naturii şi femeia va avea educaţiunea ce i se cuvine.

i)5. Fetiţelor, aproape chiar dela naştere, le place 
găteala; nemulţumite de a fi frumoase, vor să fie 
..socotite astfel. In nazurile lor copilăreşti descoperi 
că au în gând această grije şi, deabia ajunse în 
vârsta în care înţeleg ce le spui, ele pot fi conduse 
prin ceeace ace lumea despre ele. Pentru băieţi, 
acelaşi motiv, arătat chiar cu multă indiscreţiune, 
nu poate să aibă aceeaş influenţă. Dacă sunt liberi 
şi mulţumiţi, le pasă foarte puţin de ceeace ar 
putea să creăză lumea despre ei. Numai cu vremea 
■şi cu multe greutăţi, îi supui acestei legi.

dtJ'.' Ori de unde ar primi fetele această primă 
lecţie, e foarte bună. Pentrucă corpul se naşte, ca 
să zicem aşa, înaintea sufletului, cea dintâiu cul
tură trebue să fie a corpului. Această rândueală e 
comună ambelor sexe, dar obiectul ei este diferit; 
pentru unul, se urmăreşte desvoltarea forţelor; pen
tru altul, desvoltarea podoabelor. Nu zicem că a- 
ceste calităţi trebue să fie exclusive pentru - fiecare 
sex, dar rândul lor trebue să fie invers; femeile
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trebue să aibă destulă forţă pentru ca să facă cm 
graţie tot ce fac; iar bărbaţii trebue 'să aibă destulă^ 
îndemânare ca să facă cu înlesnire tot ceea ce fac..

37. Din pricina prea maiii moliciuni a femeilor 
începe 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 privinţă, "înânăstirile, în cari elevele au 
o hrană cam grosolană, dar au voie să alerge, să 
se ia la întrecere, să se joace în aer liber şi în 
grădini, sunt 'mai bune de cât casa părintească,, 
unde fata, hrănită delicat şi sau mereu 'răsfăţată 
sau mereu dojenită, duce viaţă sedentară sub pri
virile mamei într’o odaie bine închisă, nu îndrăs- 
neşte să se scoale, să umble, să vorbească, să sufle,, 
şi n’are nici un minut de libertate ca să se joace, 
să sară, să alerge, să strige,, să; dea drumul por
nirilor fireşti ale vârstei. Sg.u o slăbiciune primej
dioasă, sau o severitate rău înţeleasă, dar nimic 
conform raţiunii: iată cum se ruinează corpul şi 
inima tinerimei.

38. Fetele, din Sparta .se exercitau’ ca şi băieţii, 
la jocurile militare, nu ca să meargă la răsboiu, ci 
ca să dea copii în stare de a îndură 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 
gx’eacă în genere eră foarte bine înţeleasă în pri- 
^dnţa aceasta. Fetele se arătau adesea în public, nu-
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amestecate cn băieţii, ci adunate între ele. Aproape 
că nu eră nici o sărbătoare, nici un- sacrificiu, nici 
o ceremonie, în care să nu vezi cete de fete ale 
fruntaşilor cetăţii, eu cununi de flori pe cap, cân
tând imnuri, alcătuind coruri pentru jocuri \ ducând 
coşuri, vase, ofrande, şi înfăţişând pentru, simţurile 
depravate ale grecilor o privelişte încântătoare care 
putea să şteargă întru câtva efectul rău, pi’odus de 
gimnastica lor necuviincioasă.2 Nu ştiu cum im
presiona acest obiceiu inimile bărbaţilor, dar desigur 
eră foarte bun pentru ca să dea femeilor o bună 
constituţie, în tinereţe, prin exerciţii plăcute, mode
rate, binefăcătoare, .şi pentru ca să le ascută şi să 
le perfecţioneze gustul prin dorinţa necurmată de 
a plăcea, fărtf gânduri necuviincioase.

39. îndată ce aceste tinere se măritau, nu le mai 
vedeai în public: închise în casele loi‘, îşi măr- 
giniau toată grija la gospodărie şi la familie. Acest 
mod de traiu este cerut de natură şi de raţiune 
pentru femei. De aceea din aceste mame se năş
teau oamenii cei mai sănătoşi, oei mai voinici, cei 
mai bine făcuţi de pe pământ şi—afară de câteva 
insule cari aveau o reputaţie rea31— este sigur că

1 Jocurile religioase, în onoarea diferitelor divinităţi ale lor.
SaliiDiirk zice: Părerea aceasta nu e justă nici chiar pentru 

timpurile în cari gimnastica degenera într’adevăr. Rousseau se prea 
poate să se fi gândit la acele relaţiunf de iubire caracteristice dintre 
bărbaţi şi tineri, cari adeseori se formau în palestre; insă prin a- 
ceasta le-a dat o interpretare oc nu poate fi primită a.şă de uşor.

Cum este insula Lesbos (azi Mylilcne) despre care în adevăr 
a ramas legenda că aveă cele mai desfrânate femei.
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din toate popoarele lumii (punând la socoteală ,şî 
pe Romani) femeile grece se considerau cele mai cu
minţi şi în acelaş timp cele mai drăgălaşe şi cari 
ău unit buna purtare cu frumuseţea.

40. Se ştie că îmbrăcămintea lor liberă şi care 
nu strângea coi’pul, ajuta amândouă sexele să aibă 
acele frumoase pro porţiuni, cari se văd în statuele 
lor şi cari slujesc artei de când natura, pocindu-se,. 
a încetat să-i mai procure modele de imitat. Hai
nele lor n’aveau nici una din toate acele strânsuri 
gotice,1 din toată mulţimea de legături, cari ne ţin 
peste tot piinse membrele. Femeile nu cunoşteau 
întrebuinţarea acelor corsete prin cari ale noastre 
izbutesc să-şi deformeze talia, în loc să şi-o facă 
mai frumoasă. Nu pot admite că acest abuz, aşa 
de exagerat în Anglia, nu va aduce, cu vremea, 
degenerarc^a rasei;, ba susţin chiar că acest olâect 
care se ia pentru plăcere, este de rău gust. Nu e 
plăcut lucru să vezi o femeie tăiată în două ca o 
viespe: aceasta supără pri vi rea şi loveşte dureros 
imaginaţia. E frumoasă talia subţire, dar are anume 
proporţii şi măsură, ca orice lucru, şi, dacă trece 
peste ele, ajunge un defect. Acest defect, care ţi-ar 
sări în ochi, privind un corp gol, poate fi o fru
museţe, sub haină?2

1 Autorul atribiiiîi influentei germanice hainele acestea strâmte.
2 SaUwiirk zice: Reforma modelor tiicepută prin'Rousseau ca zii 

îu curând în alte extreme. O găteală uşoară şi fără gust, când 
simplitatea afectată a hainei de gospodină, când adevărate costume 
teatrale şi coafuri de o înălţime disproporţionată, succedară modei 
obişnuite în timpul lui Rousseau. _
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41. Nu îndrăznesc să cercetez prea mult motivele 
pe temeiul cărora se încăpăţânează femeile câ să se 
împlătoşeze astfel: sânul cade, pântecele se măreşte, 
efc. Fireşte că acestea sunt neplăcute la o persoană 
ele 20 de ani, dar ele nu mai par ciudate la una 
de 30 de ani. Cu toată împotrivirea noastră, trebue 
să fii, în tot momentul, aşa cum cere natura, şi 
privirea omului să nu se înşele; de aceea defectele 
acestea sunt, la orice vârstă, mai puţin supărătoare 
decât prosteasca prefăcătorie a unei fetiţe de pa
truzeci de ani.

42. Este de rău gust tot ce supără şi silueşte 
natura: lucrul e adevărat şi pentru gătelile trupeşti 
ca şi pentru podoabele spiritului. înainte de orice 
trebue să pui 'viaţa, sănătatea, raţiunea. Graţia nu 
merge fără libertate în mişcări. Delicateţa nu e 
slăbiciune şi nu trebue şă fii bolnavă ca să fii 
simpatică. Când suferi, provoci mila; dar plăcerea 
şi dorinţa caută frăgezimea sănătăţii.

43. Copiii de amândouă sexele au multe petre
ceri comune, şi 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 
mişcarea şi zgomotul: tobe, sfârleze, trăsuri mici. 
Fetelor le place mai mult ceeace este văzut şi 
servă la podoabă: oglinzi, giuvaeruri, cârpeturi, mai 
ales păpuşi; păpuşa este distracţia obişnuită a acestui 
sex, adică, evident, gustul le e hotărât de însăşi 
menirea lor. Partea fizică a artei de a plăcea este
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găteala: atâta pot să cultive copiii din această artă.
44. -Uitaţi-vă la fetiţa care-şi trece toată ziua cu 

păpuşa ei; îi schimbă necontenit înfăţişarea, o 
îmbracă şi o dezbracă de o sută de ori, caută ne
contenit podoabe noi, mai bine sau mai rău potrivite 
(aceasta nu importă). Mânuţele îi sunt lipsite de 
iscusinţă, gustul nu-i e -format, dar .se vede încli- 
naţiunea. In această necontenită ocupaţiune, timpul 
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. Yeţi zice, însă, 
că găteşte păpuşa, nu pe sine. Fără îndoeală, vede 
păpuşa, nu pe sine; pentru sine nu poate face nimic, 
căci nu e formată, n’are nici talent nici foi'ţă, nu 
e încă nimic, este întreagă în păpuşa ei, în aceasta 
îşi pune toată dorinţa de a plăceâ. Desigur că nu 
o va lă.sâ acolo totdeauna: aşteaptă momentul să 
fie ea îasăşi păpuşa.

45.. Iată deci dintru început un gust bine sta
tornicit: n’aveţi decât să-l urmaţi şi să-i daţi rân- 
dueală. Fireşte că mititica ar voî din toată inima 
să ştie cum să-şi gătească păpuşa, cum să-i hică 
nişte funde la mâneci, o băsmăluţă, nişte volane, 
o dantelă. In toate acestea ea este supusă totdeauna 
în mod desăvârşit bunului plac al altcuiva şi ar fi 
mult mai lesne să-poată face singură toate acestea. 
Astfel se vede motivul primelor lecţiuni ce i se 
dau; nu-i impunem anume lucrări, oi îi aducem 
servicii. De aceea mai toate copilele învaţă cu sila
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.scrisul şi cititul, dar .sunt tptdeauna bucuroase să 
ia acul în mână. îşi închipuesc din nainte că sunt 
mari şi cugetă cu plăcere că aceste talente^ le vor 
putea sluji înt)‘’o zi că să se gătească.

46. Odată ce s’a deschis acest drum, e uşor de 
urmat: cusutul, broderia, dantela vin singure. Ta
piseria 1 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 puteâ merge lesne 
până la desemn, cădi el nu este indiferent cui vrea 
să se îmbrace cu gust; dar n’aş voi să le puie la 
peisage, şi mai puţin la figuri. Le ajunge să facă 
frunze, fructe, flori, cţi'aperii2, 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 bărbaţi 
să-şi mărginească studiile la ciuioştinţe folositoare, 
e şi mai indicat pentru femei, căci viaţa lor, de şi 
mai puţin pusă la muncă, este sau trebue să fie 
mai .stăruitoare pentru anume îndatoriri, este mai 
frământată de giiji diferite şi de'aceea nu le^permite 
să-şi aleagă nici o îndeletnicire în paguba îndato- 
nrilor lor.

48. Orice ; ir zice glumeţii, bunul simţ este şi

1 Neologismul aeesla (ckşi tapet, tapete) s’a introdus prin cerin
ţele ])i!U'(ir-c!i zilnice.

Orn/wria, e un neologism care nu se poate înlocui prin alt 
cuvânt echivalent.

24
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el de două sexe. Fetele, în genere, sunt mai docile- 
decât băieţii şi trebue să te serveşti faţă de ele de 
mai multă autoritate, ciim voiu arătă îndată. Nu 
urmează însă de acî că trebue să le ceri vreun 
lucru al cărui folos să nu-1 vază. Arta mamelor 
este tocmai să le arate folosul tuturor învăţăturilor 
pe cari le dau şi lucrul este şi mai uşor, pentrucă 
inteligenţa fetelor este mai precoce decât a băieţilor. 
Această regulă înlătură dela sexul dor, ca şi (lela 
al nostru, nu numai toate studiile zadarnice cari 
nu duc la nici un sfârşit -şi nu fac pe cei ce Ic-air 
urmat mai- plăcuţi faţă de ceilalţi, dar şi toate 
acelea al. căror folos nu e pentru vârsta lor şi nu 
pot să-l vadă pentru o vârstă mai înaintată. Dacă 
nu vreau să sileşti pe im băiat să înveţe a citi, 
cu atât mai mult cuvânt nu vreau să sileşti pe- o 
fată, până când n’ai făcut-o să înţeleagă bine ce 
este (dtirea, şi observăm că le arătăm această uti
litate mai mult după ce credem noi, decât după ce 
cred ele. Ija urma urmelor, ce nevoie este ca o fată 
să ştie citi şi scrie de timpuriu? O .să aibă mimai 
decât să conducă o gospodărie? Mai multe din ele 
se slujesc în rău iar nu în, bine de această neno
rocită ştiinţă2 şi toate sunt destul de curioase 
pentru ca să înveţe, fără a fi silite, când vor avea 
vreme şi prilej. Poate că ar trebui întâiu să înveţe-

' Despre învăţarea citirii vezi cartea ti § 149 şi urm.
! Xurneşte «şlimţa» citirii nenorocită, gdndindu-se la eoresijon- 

denţa fetelor în ascuns de părinţii lor.
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socotelile, căei folosul acestora este evident, la orice 
vârstă şi în socoteli eşti totdeauna mai expus la 
gi’eşeală. Dacă ’ mititica ai1 dobândi cireşi la masă 
numai printr’o operaţie de aritmetică, vă asigur că 
ar învăţa repede să calculeze.

49. Cunosc o fetiţă care a învăţat întâiu să scrie, 
nu să citească, şi a început să scrie cu acul, nu eu 
condeiul. Din toate literele ea la început făcea 
numai pe O. Făcea necontenit 0 mare şi „mic, 0 
de toate mărimile, câte doi O unul într’altul şi 
totdeauna pe dos. Din nenorociie, într’o zi, când 
se ocupa cu acest folositor exerciţiu, se văzâ într’o 
oglindă şi, .socotind că această poziţie silită o făcea 
•disgraţioasă, ca Minerva 1, aruncă condeiul şi nu 
mai VOI să fa(4î pe O. Nici fratelui ei hu-i plăcea 
mai mult să scrie, dar pe el îl supăra tocmai casna, 
nu înfăţişarea ce avea. Atunci au căutat alt mijloc 
ca s’o înveţe scrisul. Fetiţa eră delicată şi vani
toasă; nu permitea ca surorile să-i poarte rufele ei. 
Obişnuiau cei din casă să-i în.semneze cu litere 
aceste rufe. De atunci n’au mai voit să i le înseni
neze şi a trebuit să înveţe â face singură aceasta. 
Se înţelege, cum au progresat lucrurile de acî 
înainte.

50. Căutaţi să arătaţi rostul tuturor lucrărilor 
ce daţi feţelor, dar daţi-le totdeauna de lucru. Ivenea

nesupunerea sunt, pentru ele, cele mai primej-

Snlhoiirk zice îii notă: Care pentru asemenea temeiu a aruncat 
flautul.
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di oase defecte şi cari se pot vindeca mai puţin de- 
cât oricari altele, când au fost contractate.

Fetele trebue să fie stăruitoare şi muncitoare. 
^Aceasta nu e tot: ele trebue să fie de timpuriu; 
deprinse cu supunerea. Această nenorocire (dacă 
este'pentru ele nei^oroeire) e legată de sexul lor: 
când scapă de ea, au să sufere neajunsuri mai 
grozave. Toată viaţa lor vor fi supuse unei ne
curmate tiranii şi cea mai severă: a cerinţelor so
ciale. Trebue să le deprinzi din vreme cu constrân
gerea, ' pentru ca aceasta să nu le mai producă 
supărare; să le înveţi a-şi stăpâni toate fantaziile,. 
ca să le supună voinţei altuia. Dacă ar vrea .să 
lucreze necontenit, ar trebui câteodată să le sileşti: 
a nu .face nimic. Risipa, frivolitatea, nestatornicia,. 
sunt defectele cari se' nasc repede din primele gusturi 
corupte dacă le satisfac necontenit. Ca să împiedici 
acest abuz, învaţă-le mai ales să se învingă pe sine. 
Proastele noastre instituţii1 fac ca viaţa femeii cinstite 
să fie o continuă luptă cu ea însăşi ; e drept însă 
că sexul ei îndură şi el parte din relele pe cari 
ni le-a pricinuit.

51. Aveţi grijă ca fetelor să nu li se urască cii 
ocupaţiile ce le daţi şi să nu se pasioneze de pe
treceri, Xîum se întâmplă totdeauna în educaţiile 
vulgare, cari pun—cum zice Fenelon 2—toată plie*

1 Adică organizarea societăţii noasire.
2 Fâielon (1651—1715), episcop francez, scriitor, pedagog, este 

cunoscut mai ales prin cartea sa Tt'limaqne (1698) oare s’n triuliis



843

tiseala deoparte şi toată plăcerea de altă parte. Ur
mând regulele de până acî, nu se poate întâmpla 
col dintâin din aceste neaiunsuri, de cât dacă per
soana care stă cu ele, le va fi nesuferită. O fetiţă 
care iubeşte pe inamă-sa sau pe guvernantă^ ya lucra 
toată ziua lângă ea, fără să i se urască: se va des
păgubi numai flecărind. Dacă însă persoana care în
grijeşte de ea îi. e nesuferită., fetiţa va privi cu acelaş- 
de.sgust orice va lucra sub ochii ei. Nu ies fete de- 
treabă acelea cari nu găsesc plăcut să stea cu mama 
lor mai bine de cât eu orice alte persoane; dar ca 
să judeci adevăratele lor sentimente, trebue să le 
studiezi, iar nu să te încrezi în ce spun ele, căci 
sunt linguşitoare, prefăcute şi ştiu de timpuriu să 
se ascundă. De,asemenea nu trebue să. le ceri a-şi 
iubi mama, căci iubirea nu vine prin datorie, şi, la 
aceasta, obligaţia, nu slujeşte întru nimic. Prin afec
ţiunea ce-i arată, prin îngrijirile ce-i dă, prin de
prindere, mama va fi totdeauna iubită de fată, dacă- 
nu face nimic ca să-i provoace ui'a. Chiar con
strângerea la care o supune, dacă e bine condusă,, 
hu slăbeşte această legătură, ci o măreşte, fiindcă. 
dependenţa este o stare firească pentru femei şi 
fetele se simt făcute ca să asculte.

în toate limbile. La noi prima traducere (neterrainată) a fost a lui 
Petru Maior (1818) însă după un text italian. Direct din frantu- 
-^eşte s’a tradus de Gr. Pleşoianu, profesor din Craiora (1831). Şi - 
Filimuque este o lucrare pedagogică, întru cât a fost scrisă în ve
derea educaţiei ducelui do Burgundia, al cărui preceptor era; dar 
Pdnelon are .şi o carte specială de pedagogie: Tratat despre edu- 
caţia fetelor. Din această carte (V, 29) eşuată observaţia pe care
ţi raportează acî Rousseau.



844

52. Am arătat pentru ce ele au — sau trebne 
să aibă — puţină libertate; pentru acelaş motiv 
abuzeOiZă de libertatea ce li se dă. Extreme în toate, 
se dedau jocurilor cu mai multă pornire decât bă
ieţii. Acesta e al doilea dintre neajunsurile despre 
cari vorbii adineauri b

'l’rebue să moderăm această pornire; căci din-eu 
se nasc mai multe viţii proprii femeilor: între al
tele, capriciul şi preferinţa nejustificată, din pricina 
cărora ele se înebunesc azi după un obiect şi mâine 
■nici nu se mai uită la el. Nestatornicia gusturilor 
le face tot atâta rău ca şi lipsa de măsură în aceste 
gusturi, şi vin amândouă'din acelaş izvor. Nu le opriţi 
de a fi vesele, de a râde şi de a face sgomot, nu le 
împiedecaţi dela jocurile nebunatice; dar nu le 
lăsaţi să se plictisească lesne de un joc ca să alei'ge 
la altul; nu îngăduiţi în nici • un minut., al vieţii 
lo)- să piardă măsura. Deprindeţi-le să fie oprite 
în mijlocul jocurilor şi să treacă la altele fără 
murmure. La aceasta slujeşte deprinderea singură, 
pentrueă ea dă numai ajutor naturii.

53. Din această obişnuită constrângere rezultă 
'Un fel de supunere de care femeile au nevoe toata 
•viaţa lor, pentrueă ele nu încetează niciodată a ti 
supuse unui bărbat sau judecăţii bărbaţilor .şi nu 
le este permis niciodată să se pună mai presus de 
această judecată. Prima şi cea mai de preţ însuşire 
„a unei femei este blândeţea. Destinată să asculte

In § 51.
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pe o fiinţă atât de imperfectă ca bărbatul, adesea" 
plin de viţii şi totdeauna plin de defecte, ea trebue 
să înveţe de timpuriu să sufere chiar nedreptatea 
şi să suporte greşelile soţului, fără să se plângă. 
Femeea trebue să fie blândă pentru ea, nu pentru 
el. Soţiile supărăcioase şi încăpăţânate măresc şi 
mai mult neajunsurile şi* procedeurile rele ale so
ţilor; ei ştiu că cu aceste arme nu pot fi învinşi.. 
Fireşte că Dumnezeu, nu pentru a fi ursuze, le-a 
dat îndemânarea de a înduplecă; 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 
cliip aşâ 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 
n’au drept să ocărască. Fiecare trebue să păsti'eze 
tonul sexului său: un bărbat prea blând poateJace 
pe o femeie obraznică; dar blândeţea unei femei 
potoleşte şi învinge, mai curând sau mai târziu, pe- 
un Mrbăt, afară humăi dacă“ mi va'fi un mdri'sffuV 

54. Fetele să fie totdeauna supuse; dar mamele; 
să nu fie- totdeauna neînduplecate. Ca să faci su
pusă pe o tânără, nu tiebue s’o faci nenorocită ; 
ea s’o faci modestă, nu trebue s’o prosteşti; din 
potrivă, nu ini-ar părea rău s’o văd câteodată pu
nând puţină abilitate, nu ca să scape de pedeapsa, 
neascultării, ci ca să fie scutită de a ascultă. Nu: 
e nevoe să-i faci supunerea nesuferită; e destul s’o- 
faci a se simţi supusă. Viclenia este un talent
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firesc al femeilor. Convins că. toate pornirile na
turale sunt bune şi drepte prin ele însele, sunt de 
părere să se cultive acestea ca şi celelalte, cu con
diţie să împiedeci abuzul 1.

55. In privinţa adevărului acestei observaţiuni, 
fac apel la orice om de buna' credinţă care vrea 
să vază lucrurile cu băgare de seamă. Pentru, aceasta 
nu e bine să cercetăm pe femei, pentrucă stânje
nitoarele noastre instituţiuni le silesc să-şi ascută 
spiritul. Mai bine să cercetăm pe fete, pe fetiţele 
abia născute — ca să zic astfel, să le comparăm 
cu băieţii de aceeaş vârstă -şi dacă nu veţi găsi
că aceştia se par greoi, zăpăciţi, proşti pe lângă
ele, atunci să ziceţi că n’am dreptate. Să-tni în
găduiţi un singur exemplu luat din naivitatea co
pilărească.

56; E lucru foarte obişnuit 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
încărcâ de regule nefolositoare, ca şi cum nu s’iir 
putea refuza sau da repede o bucată de cutare ori 
cutare lucru, fără să faci necontenit pe un biet 
copil să moară de poftă aţâţată şi de speranţă

1 Multe scriitoare au combătut această aEirtuaţiuiic a lui R'Hi.s- 
scau despre femei. Salhviirk citează pe d-na dc Genlis (]74(i ' l 0"11! 
care, deşi nu intră in amănunţimi, dar zice: «Chiar dacă :ir li 
de folos viclenia în vre-un caz, totuşi în sute alte cazuri e v.rua- 
mătoare. Siguranţa o dă numai exercitarea continuă a virintii r

2 Un copil se arată supărător când socoteşte că arc intere-- .m 
fie aşa; dar nu va cere niciodată de două ori acelaş lucru daca 
primul răspuns va fi irevocabil. (Nota lui 'Kousseau).



847

- Ştie toată lumea meşteşugul acelui băiat care,, 
supus acestei legi, văzând că au uitat să-i dea şi 
lui dintr’o mâncare, ceru sare, etc. Nu zic că ar 
fi putut să-l certe fiindcă ceruse sare, .ca să înţe
leagă să-i dea carne; căci uitarea* era aşa de vi
novată, încât chiar de-ar fi călcat pe faţă legea şi: 
ar fi spus că-i e foame, nu' cred Că ar fi fost pe
depsit. Iată însă cum a făcut, în faţa mea, o fe
tiţă (ie şease ani într’un caz mai greu, do vreme 
ce nu numai că-i erâ strict oprit să ceară ceva, fie 
deadreptul, fie lătm’alnic, dar neascultarea cu ar 
fi fost fără iertare, fiindcă mâncase din toate fe
lurile afară de unul care-i plăceâ foarte mult, şi 
servitorii uitase s’o serve tocmai din acela.

57. Ca să d^^bând.ească îndreptarea acestei uitări
fără a se arăta nesupusă, începh să arate cu de
getul toate felurile şi să zică: am mâncat cUntr’a- 
cesta, am mâncat dintr’acesta; dar în mod vădit 
treceâ pe lângă felul clin care nu mâncase, astfel
ca lucrul să se observe şi să i se zică: «Din
acela n’ai mâncat?» — «O, na!» răspunse blând 
mica mâncăcioasă, lăsând ochii în jos. Nu' voiu 
adăogâ nimic. Comparaţi : aceasta e şiretenie de 
fată, cealaltă e şiretenie de băiat.

58. Ceeace este, e bun, şi nici o lege generală 
nu e rea. Această iscusinţă particulară ce s’a dat 
femeilor este o foarte dreaptă despăgubire pentru 
loi’ta care le lipseşte; fără aceasta, femeia n’aţ; mai 
fi tovarăşa bărbatului ci roaba lui: prin superiori-
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etatea acestui talent ea-i rămâne egală şi-l guver
nează, deşi i se supune. Toate sunt protivniee fe
meii: defectele noastre, slăbiciunea şi timiditatea 

■ ei; are pentru dânsa numai fmmuseţea şi arta ei. 
Nu e drept să le cultive pe amândouă? Dar fru
museţea nu e prea statornică: nenumărate acci
dente o pot face să dispară, ea trece gu anii, iar 
obişnuinţa îi strică efectul. Numai spiritul este 
adevărata putere a sexului femenin. Nu vorbesc 
de spiritul acela atât de preţuit în. societate şi 
care nu slujeşte întru nimic pentru a da fericirea 
vieţii, ci de spiritul propriu femeii, adică meşte
şugul de a se folosi de spiritul nostru şi de a se 
folosi de foloasele noastre proprii. Nu-şi poate în
chipui cineva cât de mult preţueşte pentru noi 
această iscusinţă a femeii, cât farmec dă ea întru
nirii celor două sexe, cât de bine serveşte pentru 
a potoli înflăcărarea copiilor, cum potoleşte pc 
bărbaţii brutali, cum păstrează pacea căsniciei, pe 
care discordia ar turbiirâ-o altfel. Ştiu că femeile 
prea iscusite şi rele abuzează de aceasta; dar de 
ce lucru nu abuzează viţiul? Să nu distrugem in
strumentele fericirii, dacă cei răi se servesc de ele 
ca să ne facă rău câteodată.

59. Poate străluci cineva prin podoabă^ dar place 
numai prin persoana sa. Podoabele nu sunt în noi 
şi adesea ele ne desgătesc dacă se^ăd a fi prea 
căutate; adesea acelea cari atrag mai mult aten
ţiunea asupra persoanei sunt tocmai cele mai
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puţin băgate în seamă. Eklucaţia fetelor mi se parer 
în această privinţă, cu totul pe dos. Le făgăduim; 
Cil recompensă, obiecte.de găteală, le facem să iu
bească hainele alese. Când sunt foarte gătite, le 
zicem; Ce frumoase sunt! Ar trebui, tocmai din 
potrivă, să le facem a înţelege -că multă găteală 
are de scop numai să ascu.nză oarecari defecte şi 
că adevăratul triumf al frumuseţii este să strălu
cească prin ea însăşi. Iubirea modei este de rău 
gust, fiindcă moda nu schimbă figura şi, de oarece 
figura rămâne . aceeaş, îi stă bine totdeauna cu 
ceeace-i stă bine odată.

00. Când aş vedea pe o tânără că se mândreşte 
cu hainele ei, mi s’ar părea, că vrea să se ascunză, 
astfel şi m’aş îngriji de ce ar putea să gândească 
lumea. Aş zice: Toate aceste podoabe o gătesc prea 
mult; credeţi că.i-ai' sta bine cu altele mai simple? 
E destul de frumoasă, ca să se lipsească de cutare 
sau de cutare lucru ? Dacă ar şti ce gândesc eu, 
poate că ea cea dintâiu ar cere să i se ia podoabele, 
şi să o judecăm, după aceasta, dacă merită să o 
iiplaudărn. Niciodată nu o voiu lăuda aşa de mult 
fa atunci când aş vedeâ-o îmbrăcată mai simplu. 
Când ea va socoti găteala numai ca un adaos pe 
lângă graţiile persoanei sale şi ca o mărturisire 
făcută că are nevoie de ajutor strein pentru ca să 
placă, atunci nu va mai fi mândră de gătelile ei, 
ci se va simţi umilită. Atunci, de câteori va fi mai 
gătită ca de obiceiu şi va auzi zicând: Ce fru- 
m°asă^e! va ro.şî de necaz.
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Gl. De altfel, sunt figuri cari au nevoie de 
găteală; dar mi e nici una care să ceafă lucruri 
scumpe. Gătelile costisitoare sunt cerute de vahitatea 
rangului şi nu de a persoanei; numai prejudecăţile 
le -impun. Adevărata cochetărie1 este câteodată 
căutată, dar nu e niciodată luxoasă şi Junona .se 
gătiâ mai mult decât Venus 2. De aceea Apel Ies 3 
zicea unui pictor prost, care zugrăviţi pe Elena cu 
găteli scumpe; JVeputând s’o faci frumoasă, o faci 
bogată 4. Am observat asemenea că cele mai luxoase 
găteli anunţă adesea femei urâte: aceasta iui se pare 
0 vanitate foarte neîndemânatică. Daţi unei fete 
cu gust şi care dispreţueşte moda, daţi-i panglici, 
zăbranic, tulpan şi flori. Fără diamante, fără ciu
curi, fără dantele 6, ea îşi va face o găteală care 
o va arăta de o sută de ori mai încântătoare de

') Să se observe ca acest cuvânt cochetărie (pe care am fost 
siliţi a-1 păsirâ) are câteodată la Rousseau o nuanţă pejorativă, 
altădată mi. Aci este cazul din urmă."

a) Junona şi Venus, divinităţi ale mitologiei greceşti. In repre
zentările artistice ce ne-au rămas din anticitate ale acestor zeiţe se 
vede totdeauna Junona îmbrăcată cu haine foarte împodobite, pe 
când Venus are d’abia câteceva pe corp, ba adesea e goala.

:l Apelles, un mare pictor al anticităţii grece, contemporan ea 
Alexandru cel Mai'e şi cu succesorii,lui.

1 Acest cuvânt, zice Petitain, e luat dintr’un scriitor grec 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 ei s’a deslănţuit vestitul războia troian- 

6 Nota autorului, Ed. Amsterdam : Femeile cari n’au pielea destul 
de albă ca să se lipsească de dantele, ar produce mult necaz celor 
lalte, dacă n’ar purtă. De obiceiu urâtele fac. modele la cari se 
supun frumoasele din prostie.
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■cât. ar putea s’o facă toate strălucitoarele stofe de 
la Duchapt 1.

62. Ceea ce e bine e totdeauna bine şi trebue 
Bă fii cât se poate mai bine; de aqeea femeile cari 
se pricep în găteli, aleg pe cele bune şi le pă
strează şi, fiindcă nu se schimbă în toate zilele, sunt 
mai puţin ocupate de cat cele cari nu ştiu la ce 
să se. oprească. Adevărata grijă a gătelii cere îmbră
căminte simplă. Fetele tinere rar au rochii bogate; 
cu toate acestea ele sunt în genere gătite tot aşa 
de bine ca şi cocoanele, afară de suliman,2 şi a- 
desea cu mai mult gust. Abuzul de găteală nu e 
totdeauna ceea ce ne am gândi; vine mai mult clin 
plictiseală decât din vanitate. O femeie care stă 
şease ceasuri ca să se gătească, ştie bine că nu 
va fi mai frumoasă de cât dacă- ar sta o ju
mătate de ceas, dar a întrebuinţat ceva din timpul 
care este aşa de lung şi aşa de plictisitor şi e mai 
bine să petreacă cu sine însăşi de cât să se plic
tisească de orice. Dacă n’ar fi găteala, ce ar face 
dela prânz până la nouă ceasuri seara? Adunând 
m jurul său femei, ea petrece silindu-le să se plic
tisească; e un câştig; dar câştigul e şi mai mare,
căci scapă de a sta singură cu soţul ei pe care-1
—_____ ____

1 Probabil e numele unei vestite case de modă (rochii, vestminte, 
pălării etc.) de pe vremea aceea din Paris.

5 Sulimeneala pe timpul lui Kousseau (până în tirnpul revolu: 
bei) oră ceva de’ sine înţeles, chiar la fete tinere. Damele cari hu 
se mai folosiau de ea, arătau prin aceasta că de acum înainte re
nunţau la omagiile bărbaţilor şi că voiau să fie socotite printre 
femeile bătrâne. (Nota lui Salhvurk).
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vede numai în ceasul acesta. Vin apoi negustd- 
resele, vânzătorii de mărunţişuri, domnişorii, auto- 
raşii, versurile, canţonetele', broşurile; fără găteală,, 
nu le-ar fi putut aduna pe toate aşa de bine.2 
Singurul folos adevărat din toate acestea este pre
textul de a putea să stea lungită ceva mai mnlt 
de cât când e îmbrăcată; dar acest folos nu e poate 
aşa de mare cât li se pare, şi femeile nu câştigă 
cu găteala atâta cât spun.

Daţi, fără părere da rău, femeilor o educaţie fe- 
meeascâ, deprindeţi-le să iubească grijile sexului lor, 
să fie modeste, să ştie îngriji de ale casei şi să ae 
ocupe de gospodărie şi atunci găteala ya fi lăsată 
pe al doilea plan şi de aceea vor şi fi îmbrăcate 
mai cu gust.

03. Crescând, fetele observă întâiu că toate a- 
ceste podoabe streine nu le sunt de ajuns, dacă n’aii 
podoabe personale. Nu poţi nici odată să te faci 
frumoasă şi' nu poţi ajunge repede să devii co
chetă; dar poţi lesne să dai oare care armonie ges
turilor, să ai în vorbire un accent măgulitor, să-ţi 
îngrijeşti ţinuta, să umbli cu uşurinţă, să ai ati-

' Canţonetele, cari atunci duceau în casele cele mai nobile oree- 
jioutate a zilei şi orice veste d(^scandal. (Nota lui Salhviirk). Oan- 
ţonetele acestea sunt şi azi in mare favoare la Parizieni. O suma 
de poeţi şi compozitori specializaţi in acest gon se grăbesc cu, in- 
dată ce se prezintă un eveniment la ordinea zilei, să născocească 
un cântec glumeţ ori satiric. Persoanele politice cele mai însem
nate, artiştii cei mai vestiţi, autorii, etc. sunt'eroii acestor canţo
nete, scrise adesea cu mult spirit şi câte odată şi cu fineţn.

’ jVfoda aceasta a dispărut. Femeile tui mai-primesc .masafirn nu 
odaia lor de toaletă.
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’tudini graţioase şi să. alegi totdeauna ceea ce-ţi 
vine bine. Glasul dobândeşte volum, devine puternic 
şi-şi ia timbrul;. braţele se desvoltă, mersul devine 
sigiu', şi bagi de seamă că, ori cum ai fi îmbră
cată, există, un meşteşug de a atrage privirile. Din 
acest moment nu mai e vorba de ac şi de lucru 

-de mână; alte talente se anunţă şi-şi arată folosul.
64. Ştiu că învăţătorii severi pretind ca fetele 

să nu înveţe nici cântul, nici danţul, nici vreuna 
din artele plăcute1. Aceasta mi se pare glumă. 
Atunci cine să le înveţe ? Băieţii ? Dintre bărbaţi 
şi dintre femei, cine trebue să aibă de preferinţă 
asemenea talente? Ei vor răspunde: «Nimeni! 
Cântecele profane sunt adevărate crime, danţul^ 
este o născocirg a Diavolului; o fată nu trebue 
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 sfinte, cari sunt silite a-şi petrece 
copilăria rugându-se lui D-zeu, să nu-şi petreacă 
tinereţea făcând altceva şi să nu caute, fiind mă- 
ntate, a se despăgubi de timpul pe care socotesc 
'Că l-au pierdut ca fete 2. Părerea mea este că trebue

'• Salhviirk aminteşte că Fănelon'(cap. 12) vorbind de Platou, 
■care condamnase muzica efeminantă ă Asiei, zice: «Cu atât mai 
roiilt creştinii, cari niciodată nu caută desfătarea numai de dragul 
e'i Ba dispreţuească asemenea distracţii periculoase». Sallwiirk crede 
ca Bousseau nu se referă la Fenelon, ci are în vedere numai pe 
pedagogii riguroşi, nu tocmai' numeroşi, din timpul său.

Sallwiirk zice; La 15 ani cşiau fetele pe atunci din mâiiă- 
Bbri. După asta urmă immaidecât intrarea în lume, baluri şi ra-
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să ţii socoteala de vârstă'ca şi de sex: o fată tâ
nără nn poate trăi ca bunică-sa, trebue să fie vi
oaie,, veselă şi nebunatică, să cânte, să danţeze cât 
vrea şi să guste toate plăcerile nevinovate ale vâr
stei; va veni destul de curând vremea să fie aşe
zată şi să-şi ia o înfăţişare mai serioasă.

(35. Dar oare este în adevăr reală necesitatea 
acestei schimbări ? Nu cumva este şi ea un fruct 
al prejudecăţilor noastre ? Impunând femeilor cin
stite . numai datorii severe, am gonit din căsătorie 
tot ceeace ar putea s’o facă plăcută bărbatului. De 
aceea nu trebue să ne mirăm dacă tăcerea din 
casă îl gbneşte afară, nici dacă vedem că bărbaţii nu 
prea aleargă după această situaţie atât de neplăcută. 
Exagerând îndeplinirea îndatoririlor morale, creşti
nismul1 le face impracticabile şi zadarnice. Oprind 
pe femei dela cântec, joc şi toate distracţiile sMie- 
tăţii, le face ursuze, certăreţe, nesuferite în interior. 
Nu există religie care. să supuie căsătoria bi legi 
atât de severe şi în care totuş jurământul sfinţit 
să fie călcat cu mai multă uşurinţă. Au împiedecat 
aşâ de mult soţiile de a fi atrăgătoare, încât au 
făcut pe soţi indiferenţi. Ştiu, veţi, zice că n’ar 
trebui să fie aşâ, dar eu zic că n’are cum fi altfel, 
căci, la urmă,' creştinii si^nt şi ei oameni. Eu cred

■ porturi de dragoste. Atunci părinţii căutau să-iji mărite fetele. Dupo 
aceasta urmau datoriile făcute cu imbrăcâmintea şi intrigile Ka' 
lante. Acestea Ie dovedesc romanele, memoriile, etc. şi d-1,a ('e 
Genlis in scrierile sale.

1 E vorba de catolicism.
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ei'i o tânără Engleză trebue să-şi desvolte darurile 
prin caii place bărbatului' ei tot aşâ cum o tânără 
Albaneză şi le cultivă pentru haremul, din Ispahan 1 
Veţi zice că bărbaţilor nu prea le pasă de .aceste 
daruri. Fireşte, dacă acestea, în loc să fie între- 
buinţăte pentru a plăcea lor, servesc numai ca să 
atragă în casă tineri lieruşinaţi cari îi dezonorează. 
Credeţi însă că o femeie atrăgătoare-şi cuminte, 
având asemenea daruri, pe cari le-ar întrebuinţa 
numai pentru plăcerea bărbatului ei, n’ar adăogâ 
la fericirea vieţii şi n’ar împiedica pe bărbat de 
a se duce să se distreze aiurea, când vine cu capul 
buimăcit dela treburi ? N’a văzut nimeni asemenea 
iiimilii fericite, adunate în casă, unde fiecare con- 
ti'ibue cu parte» sa la petrecerea comună? încre
derea 'şi familiaritatea cari domnesc în asemenea 
familii, inocenţa şi dulceaţa mulţumirilor răsplătesc 
îndeajuns tot sgomotul petrecerilor publice.

6b. Prea mult s’a înlăturat : din1 arte j
prea s’au sistematizat; prea s’a dat importanţă ^ma
ximelor şi regulelor şi de aceea s’a ''stluthbat: îh 
ceva foarte plictisitor pentru tinetet ,!eeeabă trebue 
să fie numai distracţie şi jb'(iJ'‘,h[ebunatici!’Nu-mi 
închipuesc ceva mai ridicol decât lih'bătrân1 ‘prO- 
fe.sor de danţ sau de'icâht baie'bd adresează cu b 
exagerată seriozitate tineretului vesel şi .râzător din

Se vede că .femeile din Albania erau vestite prin frumuseţea 
lor şi de aceea erau. fparfe, căutate penţni haremul l .şulţanilp;: din 
Constantinopol, ale ^aiiiior din . Persia ca şi jţle djfei'iţiior vjziri
şi paşi. r' '' ' 1 1 ■- 1 ^.

26
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fire, şi caută să-i predea neînsemnata lui inv;lţ;l- 
tură cu lin ton şi într’un chip mai pedant şi mai 
magistral decât catehismul. Nu cumvâ cântul ţine, 
de muzica scrisă? Nu putem face vocea flexibilii 
şi justă, nu putem învăţâ pe cineva să cânte cu 
gust, ba să se şi acompanieze; fără să cunoască o 
singura notă? 1 Se potriveşte un singur fel de cânt 
penti’u toate vocile ? Se potriveşte aceeaş metodă 
pentru toate spiritele ? Nu voiu puteâ crede nici 
odată că aceleaşi atitudini, aceiaşi paşi, aceleaşi 
mişcări, aceleaşi gesturi, aceleaşi danţuri se potri
vesc pentru o ocheşică mică, vioaie şi provocatoare 
şi pentru o frumoasă blondă înaltă şi cu ochii vi
sători. Când văd deci pe un maestru dând amân
durora aceleaşi lecţiuni, zic: «Acest om urmează 
rutina, dar nu-şi pricepe arta».
<1* 67 întreabă unii dacă fetele trebue să aibă pro
fesori sau profesoare. Nu ştiu; aş vrea să n’aibă 
trebuinţă nici de unii nici de altele, să înveţe liber 
ce doresc să înveţe şi să nu vezi necontenit rătă- 
cind prin oraşele noastre aţâţi caraghioşi gătiţi ea 
de paradă 2. Cred că pentru fete e mai primejdios 
contactul cu asemenea persoane decât le sunt fo
lositoare, lecţiile şi că expresiile lor, vorbirea lor, 
înfăţişarea lor dau elevelor prima pornire spre uşu-

1 Aci !^iwseaii se pronunţă contra teoriei muzicale, pe care no 
crede indispensabilă celui ce vrea şă cânte pentru plăcerea sa şi 
a fămiUei.

’ Se vede că; îii acel 'finip’, diferiţii profesori de prin familiile 
bogate şi nobile obişnuiau să Se îmbrace luxos.
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rinţă, importantă pentru ei, dar rău făcătoare pentru 
eleve, căci _ după exemplul profesorilor, nu vor în
târzia şi ele să facă din aceasta principala lor ocu
paţii] ne.

68. 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 lor propriu. Nu trebue să cauţi a le 
da lecţii, ci ele sa le ceară. Nu tiebue să faci o 
muncă dintr’o recompensă; mai ales în asemenea 
studii, succesul vine din voinţa de a izbuti. De 
altfel, dacă e nevoie numaidecât de lecţiuni în 
toată regula, nu mă voiu pronunţa asupra sexului 
profesorului. Nu ştiu dacă se cuvine ca un maestru 
de danţ să ţină mâna delicată şi albă a tinerei 
eleve, să-i arate cum să-şi ridice rophia, cum să-şi 
ţină sânul care-i palpită, dar ştiu că, pentru nimic 
în lume, n’aş vrea să fiu eu profesorul acela.

69. Prin iscusinţă şi prin destoinicia firească se 
formează gusful, prin gust spiritul se deschide, pe 
nesimţite, pentru ideia frumosului în toate şi în fine 
pentru noţiunile morale ce sunt legate de ea. Poate 
că e acî 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 lec
ţiile lor şi nici mersul spiritului omenesc. Talentul 
de a vorbi ţine locul întâiu în arta de a plăcea; 
numai prin el se poate adăogâ un farmec nou pe
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lângă acela cu care obişnuinţa deprinde toate sim
ţurile. Spiritul nu numai Că dă mai multă viaţă 
corpului, dar oarecum îl reînoeşte; piin succesiunea 
sentimentelor şi a ideilor însufleţeşte şi schimbă 
fizionomia ; prin cuvântările inspirate de el, se sus
ţine multă vreme interesul asupra aceluiaş, obiect. 
Pentru aceste motive cred că fetele dobândesc aşa. 
de curând darul de a flecărî lucruri plăcute, pun 
simţire în ce spun cHiar înainte de â simţi, şi 
bărbaţilor le place să le asculte chiar înainte ea 
ele să-i poată înţelege. Ei pândesc primul moment 
al deşteptării inteligenţei pentru a prinde şi pe cel 
al deşteptării sentimentului.

70. Femeile au limba mai deslegată: ele vor
besc mai de timpuriu, mai cu înlesnire şi mai plă
cut decât bărbaţii. Li se şi face vină că vorbesc 
mai mult. Lucrul mi se pare firesc şi aş fi dispus 
să fac din această vină o laudă. Gura şi ochii au 
la ele aceeaş activitate şi pentru aeelaş motiv. Băr
batul spune ce ştie, femeia ce e plăcut j ca să vorr_- 
bească, el-uxe^ nevoie^ de cunoştinţe, ea are nevojc 
<Ve‘ gust. Unul trebue să se ocupe în primul rând 

de^Tuerurile folositoare ; cealaltă de cele plăcute. 
Vorbirile lor nu trebue'să aibă nimic comun decât 
cerinţele adevărului.

71. De aceea nu vom opri înclinarea spre vorbă 
multă' a fetelor, ca pe a băieţilor, prin întrebarea : 
La ce foloseşte aceasta ?1 ci prin alta, la care nu

1 Vezi cartea III § 66 şi urm.



e mai uşor de răspuns: Ce efect va face aceasta ? 
In vârsta copilărească nu se deosebeşte încă binele 
de rău şi, fiindcă nu pot judecă pe nimeni, ele 
trebue să-şi impuie ca uegulă a nu spune nicio
dată decât lucruri plăcute celor cu cari 'vorbesc. 
Aplicarea aceştei regule este -însă grea, fiindcă ră
mâne totdeauna subordonată celei dântâiu : a nu 
minţi niciodată.

72. Mai văd şi alte greutăţi, dar acelea privesc 
o vârstă mai înaintată. Pentru pn moment, zic că 
fetiţele trebue să spună adevărul, fără grosolănie, 
şi, fiindcă aceasta nu ţine de firea, lor, educaţia le 
învaţă uşor s’o evite. In contactul cu societatea, 
observ îndeobşte că politeţa bărbatului e mai cere
monioasă, a femeilor mai atrăgătoare. Această deo
sebire nu vine din învăţătură, ci e firească. Bărbatul 
par’că ar vrea mai' mult. să te servească; femeţa^ 
să-ţi fie plăcută. Urmează de aci că, orice s’ar zice 
despre caracterul femeilor, politeţa lor e mai puţin 
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 ma
ni festaţiuni de simpatie ar acoperi această minciună, 
eu ştiu bine că minte. Prin urmare nu e nici o 
greutate pentru femei să fie politicoase, nici pentru 
fete să înveţe a fi. Primă lecţie o dă însăşi natura; 
arta numai o urmează şi hotărăşte, după obiceiuri, 
în ce formă are să se arate. In ce priveşte politeţa 
între ele, lucrul stă ou totul altfel: au o înfăţişare
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aşa de silnică, o atenţiune aşa de rece, încât se- 
sfiesc una de alta şi nu ascund aceasta; astfel în 
minciuna lor îşi arăta toată sinceritatea, căci nu 
caută s’o ascundă. Cu toate acestea fetele tinere 
au câteodată prietenii sincere. La vârsta lor, veselia 
ţine loc de fire bună şi, fiind mulţumite de elş, 
sunt mulţumite de toată lumea. Se observă asemenea 
că tnai cu plăcere se sărută şi mai gi’aţios se mân
gâie între ele când sunt de faţă şi bărbaţi, mândre 
oarecum că pot să le aţâţe fără primejdie dorinţa 
prin arătarea favorurilor pe cari ei le pizmiiese.

73. Dacă nu trebue să îngădui băieţilor întrebări 
indiscrete, cu atât mai mult trebue să le intei'zici 
fetelor, căci satisfăcând curiozitatea lor sau înlătii- 
râr.d-o în mod neîndemânatic, poţi provoca nişte 
urmări mai- grave, dată fiind putinţa lor de a pre
simţi tainele ce li se ascund şi meşteşugul de a 
le descoperi. Dar, dacă nu le las să întrebe prea 
mult, aş 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 dezlegăm oarecum spiritul şi limba, câtă vreme 

■lucrul se poate face fără primejdie. Aceste con
vorbiri, totdeauna vesele, dar bine conduse şi rân
duite cu meşteşug, arafi ojminunată petrecere pentru 
vârsta aceasta şi ar putea sădi în sufletele inocente 
ale copilelor cele dintâiu şi poate cele mai folosi
toare lecţiuni de morală din întreaga lor viaţă, căci 
îndemnate de plăcere şi de vanitate vor afla caii-
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lăţi le pentru cari bărbaţii le voi’ stima mai mult, 
şi în ce stă gloria şi fericirea unei femei cinstite.

74.1 Se înţelege bine că dacă băieţii- mici nu 
sunt capabili a-şi formă o ideie adevărată despre' 
religie, cu atât mai mult cuvânt o asemenea ideie 
e mai presus de concepţia fetelor. Din această, 
pricină însă aş voi ca lor să le vorbesc mai de
vreme decât băieţilor, căci dacă ar' fi să aşteptăm' 
să ajungă în stare de a discută metodic aceste 
chestiuni adânci, mă tem că nu le-am măi vorbi 
niciodată. Raţiunea femeilor este o raţiune practică; 
ca găseşte cu dibăcie mijloacele de a ajunge la un 
scop cunoscut, dar nu poate găsi acest scop. Traiul 
împreună al'sexelor este un lucru admii'abil: se 
formează un fel de persoană morală, având drept 
■ochiu pe femeie'* şi drept braţ pe bărbat, dar legă
tura lor este aşă de strânsă încât femeia. învaţă 
dela bărbat ce: trebue1 să vază şi bărbatul învaţă 
dela femeie ce trebue să făcă. Dacă femeia ar puteă 
să-şi înalţe spiritul până la principii, ca bărbatul, 
şi dacă acesta ar puteă urmări, detaliile, ca femeia, 
s’ar simţi fiecare independent de celălalt,- ar trăi 
într’o veşnică' discordie, şi tovărăşia lor n’ar puteă 
dăinui. Ei trăesc însă în armoniej.'pentrucă silinţele 
amândurora tind spre un scop comun; nu se ştie 
care, are parte maj rpare; fiecare urmează îndemnul 
celuilalt; fiecare ascultă şi amândoi sunt stăpâni.

75. Din pricină că purtarea femeii este .supUşă 
opiniei publice, credinţa ei trebue să fie, supusă au-
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torităţ,ii. Orice fată trebue să aibă religia mamei 
sale şi orice soţie pe a bărbatului ei. Dacă această 
religie ar fi falsă, blândeţea cu care mama şi fiica 
se supun ordinei naturei, va face ca D-zeu să ierte 
păcatul acestei greşeli. N'efiind în stare să judece 
singure, ele trebue să primească hotărârea părin
ţilor şi a bărbaţilor, ca pe a Bisericiil.

76. Nepufând găsi în ele însele regula credinţi! 
lor, femeile nu pot ş’o limiteze prin evidenţă şi 
prin raţiune; dar, lăsându-se influenţate de nenu
mărate îndemnufi streine, ele se găsesc totdeauna 
sau dincoace sau dincolo de adevăr. Iubind extre
mele, vor fi sau fără credinţă sau bisericoase ; nu 
ştiu. să unească înţelepciunea cir pietatea. Izvorul 
acestui rău nu e numai în caracterul exagerat al 
sexului lor, ci şi în neorândueala autorităţii sexului 
nostru : destrăbălarea o face dispreţuită, teama de 
căinţă o face tiranică şi'astfel se face totdeauna 
•său prea mult sau prea puţin.

77. De vreme ce autoritatea trebue să hotărască 
religia femeii, nu e nevoie să-i explicăm motivele 
ce avem pentru a crede, ci să-i arătăm lămurit ce 
credem; căci credinţa în idei obscure este izvorul

1 Nota lui Sallwurk: Atunci, spune Formey, s’ar putea susţine 
tot atât de bine că femeile nu ar nveă suflet, după cum susţin 
Mahoraedauii. Aceasta deveni in curând o învinuire generală ce 
i se aduceă lui llousseau cu toată seriozitatea. Pe când se află ni 
Motiers-Travers doamnele din toată regiunea vorbeau cu indilt' 
nare de faptul că Eousseau a spus despre femei că n'mi suflet. 
(Scrisori din Aprilie 1765). .
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fanatisinuluî, iar credinţa în lucruri absurde duce 
la nebunie sau la necredinţă. 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.

78. Intâiu, ca să înveţi pe fete religia, nu tre-' 
bue .să o faci tristă şi supărătoare, nici să le fie o 
datorie silnică 1; de aceea nu le daţi să înveţe 
nimic pe din afară pentru religie, nici chiar rugă
ciuni. Mulţumiţi-vă să vă rugaţi în faţa lor, fără 
a le ohligâ să asiste.. Rugăciunile voastre să fie 
scurte, cum zice Hristos. Să fie totdeauna făcute 
cu toată băgarea de seamă şi cu respectul ce se 
cuvine: gândiţi-vă că, dacă cereţi Fiinţei supreme 
atenţiunea ca. să vă asculte, trebue să fiţi voi cu 
atenţiune la cefe ce-i veţi spune.

79. Avem mai puţin interes ca fetele să-şi cu
noască curând religia, mai mult avem s’o ştie bine 
şi măi ales s’o iubească. Dacă faceţi să fie o di
ficultate pentru ele, dacă arătaţi pe D-zeu totdea
una supărat pe ele, dacă le impuneţi, în numele 
Lui, nesfârşite îndatoriri nesuferite pe cari voi nu 
le îndepliniţi niciodată, oare nu vor crede că da
toria fetiţelor 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 toateaaceste îndatoriri? 
Exemplul! Exemplul! fără el nimic nu izbuteşte 
faţă de copii.

Vezi Functori: Educaţia fetelor, cap. VII
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,,. .80. Dacă le explicaţi:articolele credinţei,faceţi-o* 
sub. forjnă. de: învăţătură, ,nu prin: . întrebări, şi răs- 
.punsuri, căci ele trebue .să .răspunză totdeauna 
ceeace gândesc, nu ceeace le-a dictat altcineva. Toate 
răspunsurile, .din catehism sunt deandoaseleă, căci 
elevul dnstru.eşte pe. învăţător ;, sunt chiar minciuni 

. în gura copiilor, fiindcă explică ceeace ei nui,în
ţeleg şi i afirmă ceeace nu., sunt, în;, stare să crează.. 
,Luaţi. pe .oamenii. cei mai inteligenţi:.,şi;;arătaţi-rai 

. pe .cel: care, nu:.minte spunându-şi catehisikul.. 
t„ . 81. Jîrima.Întrebare pe. care o-.!.-.citesc în cate- 
.hism QBiţ. y Gine te-a cvisat. şi,te-a q^dus inhtnie?
, J'fitiţa, de:şi. crede..că mama.sa a făcut .aceasta, zice 
totuş, fără a se. .codi, că .Dumnezeu a creat-o. Ea 
vede în toate acestea numai o întrebarepe care 
n’o .înţelege,,,la care .dă. un .răspuns pe /.care, nu-1

.înţelege nici atât...... ...i
82.:rAş. vrea să facă un, catehism pentru, copii 

un. om .care cunoaşte..bine desvqItarea spiritului.co
pilului. Ar fi.poate car tea,.cea. , mai folositoare ce 
,s’a .scris, .vreodată, şi, ..după . părerea. .mea, n’ar.h 
aceea care .ar aduce mai, puţină, cinste autorului ei. 
.Sigur, e un ..lucru:, că,; dacă această carte, ar. fi bună, 
in.’ar şemănâ nicidecum,. eu: ale . noastre.'

, 83. Acest, catehism ar fi, /bun numai . când co
pilul ar putea, după. întrebări, să dea .singur răs
punsurile, fără să le înveţe. Fireşte .că va trebui 
câteodată să întrebe la rândul său. Ca să lămuresc 
bine ceeace vreau Să ;spuhr ar" trebui' un fel de-



8C5

model, şi înţeleg bine câte-mi lipsesc pentru a-1 
face. Voiu încercă să dau, cel puţin, o uşoară ideie 
Klespre aceasta.

84. Ca să ajufigem la prima chestiune din ca
tehismul nostru, îmi închipuesc că ar trebui să se 
'înceapă cam aşâ :

Dădaca. — Ţi-aduci aminte de vremea când 
mama ta era fată ?

Fetiţa. — Nu.
Dădaca. — I)e ce nu ? ai memorie destul de 

hună!
Fetiţa. — Pe atunci nu eram pe lume.
Dădaca. — Va să zică n’ai trăit totdeauna ?
Fetiţa. — Nu.
Dădaca. — Dar vei trăi totdeauna ?
Fetiţa. — Da.
Dădaca. ■—- Eşti tânără sau bătrână ?
Fetiţa. — Sunt tânără.
Dădaca. — Dar mama mare e tâhără sau bă

trână ?
Fetiţa. — E bătrână.
Dădacă. — A fost tânără ?
Fetiţa. — Da.
Dădaca. — De ce nu mai e şi acum ?
Fetiţa. — Fiindcă a îmbătrânit.
Dădaca. — Vei îmbătrâni .şi tu ca ea ?
Fetiţa. — Nu ştiu b

Dacă la întrebările la cari eu am pus ca răspuns Nn ştm, co
pilul va răspunde altfel, nu vă încredeji şi cereţi-i să-şi explice 
îtine răspunsul. (Nota autorului).
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Dădaca.

Dădaca. 
Fetiţa. - 
Dădaca. 
Fetiţa. - 
Dădaca, 
fetiţa. - 
Dădaca.

Dădaca. 
Fetiţa. - 

. Dădaca. 
Fetiţa. - 
Dădaca. 
Fetiţa. - 
Dădaca. 
Fetiţa. — 
Dădaca 
Fetiţa. — 
Dădaca.

— Uride-ţi sunt rochiile de anul trecut ?'
— Le-a desfăcut.
— De ee le-a desfăcut?
— Pentrucă îmi erau prea mici.
— De ce-ţi erau prea mici ?

— Pentrucă am crescut.
— Ai să mai creşti şi de acum înainte?' 
-O, da!
— Ce devin fetele mari ?

— Devin femei.
— Şf ce devin femeile?

— Devin mame.
— Şi mamele ce devin ?
- Devin bătrâne.
— Vei îmljătrânî şi tu?'

— Când voiu fi mamă.
— Şi ce devin bătrânii ? 
Nu ştiu.

— Unde e bunicul tău?
■ A murit l.
— Şi pentruce a murit ?

' Fetiţa va spune aceasta fiinclcă a auzit vorbinclu-se tii ciisS, 
dar trebue să verificaţi dacă are o ideic justă despre moarie, căci 
lucrul mi este, aşa de simplu pentru-copii, cum s’ar părCâ. In 
micul poem Abd se poate vedea un exemplu desjîre modul cum 
trebue să-i dai ideia aceasta, Această încântătoare lucrare o scrisa 
cu o simplitate admirabilă, din care te poţi inspira ca să ştii cum 
să vorbeşti cu copiii. (Nota autorului).

Salbviirk zice că e vorba de Moartea Itd Abd de Salomoii (lessuer 
(1758). In 1760 a apărut la Paris o traducere în proză. Petitain 
spune că pasngiul la care se raportă Rousseau e în cântul H-
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Fetiţa. — Pentrucă era bătrân.
Dădaca. — Ce devin deci bătrânii ?
Fetiţa. — Mor.
Dădaca. —^i tu când vei fi mare, când.
Fetiţa (întrerupând). — Nu, nu vreau, să mor! 
Dădaca. — Draga mea, nimeni nu vrea să moară 

şi toată lumea moare. c;
'Fetiţa. — Cum?' Şi mama va muri?
Dădaca. — Ca toată lumea. Femeile îmbătrânesc 

Cil. şi bărbaţii şi bătrâneţea duce la' moarte.
Fetiţa. — Ce trebue să faci ca să îmbătrâneşti 

târziu ?
Dădaca. — Să trăeşti cuminte când eşti tânăr. 
Fetiţa. — Am să fiu totdeauna cuminte. 
Dădaca. ■— Atât. mai bine. Dar crezi că' vei 

trăi totdeauna?
Fetiţa. — Când voiu fi bătrână, bătrână... 
Dădaca.—Ei? Ce?
Fetiţa. — Zici că omul când e foarte bătrân, 

trebue să moară.
Dădaca. — Aşa dar voi muri odată?
Fetiţa. da!
Dădaca. — Cine trăiâ înaintea ta?
Fetiţa.Tata şi mama.
Dădaca. — Dar înaintea lor ?
Jietiţa. — Părinţii lor.
Dădaca. — Dar cine va trăî după tine ?
Fetiţa. — Copiii mei.
Dădaca. — Şi după ei ?
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Fetiţa. — Copiii lor.'.. etc.
85. Mergând pe acest drum, prin o serie de 

raţionamente bineînţelese, găseşti un început şi un 
sfârşit pentru neamul omenesc, ca şi pentru orice 
lucru, adică un tată şi o mamă cari n’au avut. 
nici tată nici mamă şi copii 'cari nu vor avea 
copii1. Numai după un lung şir de asemenea che
stiuni este pregătită de ajuns cea dintâiu întrebare 
a catehismului; numai atunci poţi s’o faci şi copilul 
poate s’o înţeleagă. De aci însă până la al doilea 
răspuns, care este, oare cum, însăşi definiţia esenţei 
divine, e o săritură nemăsurată. Când se va putea 
umplea acest gol ? Dumnezeu e un spirit! Dar ce 
e un spirit? încurca-voiu .spiritul copilului în 
această metafizică obscură în care nu se de.sluşeşc 
bine nici oamenii formaţi ? O; fetiţă nu poate da 
răspunsuri la asemenea chestiuni; ea : poate cel 
mult să întrebe. In acest caz i-aş răspunde numai 
atât.: «Mă întrebi ce este ' D-zeu. Nu e uşor de 
spus. Nu -poţi nici să-l vezi, nici să-l auzi, nici 
să-l atingi; îl cunoşti numai prin ceeace a făcut. 
Aşteaptă deci să cunoşti ce a făcut, ea să înţelegi 
ce' este».

86. Dacă dogmele noastre se ţin toate de acelaş 
adevăr, nu sunt toate de aceeaş importanţă. Pentru 
slava lui D-zeu e indiferent dacă-1 vedem în toate

1 Raţiunea nu admite să aplici îţencratiilor omeneşti ideia de 
eternitate. Orice succesiune numerică redusă la acte este incompa
tibilă cu ideia eternităţii. (Nota autorului).
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lucrurile, dar 6 necesar pentru societatea omenească 
şi pentru fiecare individ în parte, ca tot omul să 
cunoască şi să împlinească datoriile ce-i impune 
legea' lui D-zeu faţă de aproapele şi faţă de - sine 
însuşi.

Despre aceste lucruri trebue să ne învăţăm unii 
pe alţii şi mai ales asupra lor sunt ţinuţi părinţii 
să instruească pe copii. Dar: fost-ă o fecioară mama 
creatorului ei ? a născut ea pe D-zeu? sau numai 
pe! lin oin cu care s’a unit D-zeu ? 'Substanţa fiului 
şi a tatălui este aceeaş sau numai asemănătoare? 
porneşte sfântul duh dela unul din ei cari sunt în 
realitate unul singur ? sau dela amândoi deodată ? 
In aparenţă aceste chestiuni Sunt esenţiale, dar nu 
văd întrucât răspunsul ar fi mai important pentru 
neamul omenesc decât să ştie în ce zr se cele
brează paştele, dacă trebue să te rogi cu metanii1, 
să ajunezi, să posteşti, să vorbeşti latineşte sau 
franţuzeşte în biserică, să pui sau nu icoane pe 
pereţi, să spui sau să asculţi leturghia şi să nu ai 
nevastă.'Să crează fiecare despre -acestea cum îi 
place: nu ştiu ce poate să le pese altora. In ce 
mă priveşte, nu mă interesează nicidecum. Dar im 
lucru mă interesează pe mine şi pe toţi semenii 
mei ; să ştie fiecare că există un judecător al soartei 
oamenilor, că suntem toţi fiii lui, că El ne po-

1 Să te rogi cu metanii traduce expresia: dire le chapelet. Ca
tolicii obişnuesc uu fel de metanii, şi în anume ocazii recită pentru 
fiecare boabă a metaniilor câte o rugăciune.



870

runceşte tuturor să fim drepţi, să ne iubim unii 
pe alţii, să fim binefăcători şi miloşi, să ne ţinem 
de cuvânt faţă de toată lumea, chiar faţă de duş
mani, că nu preţuieşte nimic fericirea aparentă a 
acestei vieţi, că este alta după ea, în . care Fiinţa 
supremă va răsplăti pe cei buni şi va pedepsi pe- 
cei răi. Aceste dogme şi cele de aeelaş fel trebue 
să fie învăţate de tineret şi despre ele să fie con
vins fiecare cetăţean. Fără îndoeală, cine le com
bate trebue să fie pedepsit, căci el turbură ordinea 
şi este duşmanul societăţii. Cine trece peste ele şi 
vrea să ne supună părerilor sale particulare, ajunge 
la aeelaş lucru pe altă cale. Vrând să aşeze or
dinea după gândul său, el turbură pacea: cu o în- 
drăsneaţă mândrie, sş face intei'pret al Duranezeirii 
şi cere, în numele Ei, să fie cinstit şi respectat, 
■de oameni; pe cât poate, se face el însuşi Dum
nezeu. Acesta ar trebui pedepsit pentru sacrilegiu, 
■dacă nu l-am pedepsi ca intolerant 1.-

87. Lăsaţi dar deoparte toate aceste dogme mi
sterioase cari sunt pentru noi numai nişte cuvinte 
fără idei, toate aceste doctrine ciudate prin studiul 
cărora cred unii că pot să înlocuească virtuţile şi 
cari fac pe oameni mai mult nebuni decât bum. 
Ţineţi pe copii totdeauna în cercul strimt al dog
melor legate de morală. Convingeţi-i că nu e de

1 Prin aceste vorbe Rousseau se arată duşmanul deosebiriloi d* 
.secte, cari au dat naştere la atâtea neînţelegeri, şi chiar războaie 
între oameni.
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nici un folos să ştim docât ceeace ne învaţă să- 
facem binele. Nu învăţaţi pe fetele voastre teologia 
şi nu le puneţi să se joace cu argumentele Dintre 
cele cereşti, daţi-le numai ceeace sersreşte pentru 
înţelepciunea omenească. Deprincleţi-le să simtă tot
deauna îndreptat asupră-le ochiul lui D-zeu, să .şi-l 
facă martor al faptelor," al gândurilor, al virtuţii, 
al plăcerilor lor. Invăţaţi-le să facă binele fără a 
se inândn', căci aşa *îi place Lui; să sufere răul 
fără. a murmura, căci El le va lăsplătî; în sfârşit 
să fie în toate zilele vieţii lor ceeace vor dori să 
fi fost în ziua când se vor înfăţişa înaintea Lui. 
Iată adevărata, iată singura religiune, care.nu poate 
fi înjosită nici de abuzuri, nici de impietăţi, nici 
de fanatism. Poate să-mi spuie oricine despre alta 
mai sublimă, eu nu recunosc, decât pe aceasta.

fiS. De altfel, trebue să pbservăm că, pânăla 
vârsta în care raţiunea se luminează şi sentimentul 
dă glas conştiinţei, bine şi rău pentru aceste ti
nere persoane este ceeace au hotărât cei dinpre- 
jurul lor. Ceeace li se porunceşte e bine, ceeace li 
■se opreşte e rău: n’au nevoie să ştie mai mult. 
De acî se vede că pentru ele este mai importantă 
decât pentru băieţi alegerea persoanelor cari se 
apropie de ele şi au autoritate asupra lor. Vine în

1 Am tradus prin perifrază aceasta cuvântul raisonueiises». Sall- 
iviirk zice că .şi Napoleon întrebuinţă expresia aceasta intruduch- 

când îşi exprimă îndoiala asupra năzuinţelor de a ridică eul- 
tura feminină pe -o treaptă mai înaltă.

2G
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fine momentul în care ele încep a judeca singure- 
lucrurile; atunci planul educaţiei trebue schimbat.

89. Poate că am spus prea mult până acî. Poate 
că am micşoră prea mult pe femei dacă le-am da 
ca lege numai prejudecăţile publice. Deci să nu 
coborâm până într’atât sexul care ne guvernează 
şi care ne onoră dacă nu l-am înjosit. Pentru toată 
specia omenească există o regulă mai veche decât 
a opiniei publice; la ea trebue să raportăm pe toate 
celelalte; ea judecă chiar prejudiţiul şi numai dacă 
stima societăţii concordă cu ea, numai atunci ea 
are autoritate asupră-ne.

90. Regula aceasta este simţirea lăuntrică L. Nu 
voiu mai repetă ce am spus înainte 2; voiu ob
servă numai că educaţia femeilor va fi totdeauna 
defectuoasă, dacă nu vor fi ţinute în seamă amân
două 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 ţie echilibrul între cele două călăuze, care sa 
nu lase .conştiinţa a se rătăci şi care să îndrepte gre
şelile prejudecăţii. Această facultate este raţiunea. 
Dar câte întrebări nu deşteaptă acest cuvânt! Sunt 
în stare femeile să aibă o raţiune solidă ? E ne-

1 Conştiinţa.
' SaUwiirk trimite la § 218 clin cartea IV.
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voie s’o cultive? O vor ''cultiva cu succes? Este 
cultură'folositoare pentru funcţiunile ce i 

se impun? Este potrivită Cu simplitatea ce se cere 
femeii ?

92. Sunt foarte deo.sebite părerile oamenilor a- 
.supra acestor chestiuni .şi deosebite răspunsurile ce 
se (Iau; de aceea unii ajung la. o extremă, alţii 
la alta. Unii pun pe femeie numai să toarcă şi să 
coasă în casă cu servitoarele şi o fac prima ser
vitoare a stăpânului; alţii nu numai că-i asigură 
drepturile ei, dar îi dau şi dintr’ale noastre; căci 
dacă o lăsăm mai presus de noi în privinţa cali
tăţii pi'oprii sexului ei şi o facem egală cu noi în 
celelalte, atunci trecem femeii întâietatea pe care 
natura a dat-o bărbatului.

93. Raţiunea care conduce pe bărbat la. cunoa
şterea datoriilor sale nu e prea complicată; raţiunea 
■care conduce pe femeie este şi mai simplă. Ascultarea 
Şl credinţa ce datoreşte soţului, iubirea şi îngrijirea 
ce datoreşte copiilor, sunt urmări aşa de fireşti şi 
iişâ de .simţite, ale condiţiei sale, încât nu poate, 

“CU bună credinţă, să nu asculte de simţirea lăun
trică după care se conduce, nici să se prefacă a 
nu cunoaşte jdatoria pe care i-o porunceşte natura, 
dacă n’a fost şi ea stricată.

94. Nu aş zice, îndeobşte, că e rău să )nărgi- 
neşti pe o femeie riumai la lucrările sexului său 
Ş! s’o laşi să nu ştie nimic din toate celelalte. 
Pentru aceasta însă ar trebui nişte moravuri pu-



874

blice foarte simple, foarte curate sau o viaţă cu 
totul retrasă.. Tn oraşele mari şi printre bărbaţii 
stricaţi, asemenea femeie ar fi lesne de înşelat; 
adesea, virtutea ei ar atârna numai de prilejuri. In 
secolul nostru de filozofie, trebue să aibă o virtute 
pusă la încercare; trebue să ştie dinnainte ce vorbe 
pot să-i fie spuse de unii şi de alţii şi ce să crează 
despre ele.

95. Supusă aprecierii bărbaţilor, Irebue să me
rite stima lor, trebue să obţină mai ales stima so
ţului său. Să-l facă nu numai a o iubi, oi u-i 
aproba purtarea. Ea, trebue să justifice înaintea pu
blicului alegerea făcută de el şi să cinstească pe 
bărbat prin cinstea ce se dă femeii. Curn ai1 putea 
să facă toate acestea, dacă n’ar cunoaşte instituţiile 
noastre, dacă n’ar şti obiceiurile,"cuviinţele sociale, 
dacă n’ar vedeâ izvorul judecăţilor omeneşti şi pa
siunile cari'le determină? De vreme ce trebue să 
asculte şi de propria sa conştiinţă şi ele, opinia al
tora, trebue să poată, compara aceste două regiile, 

.a le împăca şi a preferi pe cea dintâiu numai când 
ele nu se potrivesc. Femeia devine astfel judecă- 
toarea judecătorilor săi şi hotărăşte când li se su
pune şi când îi recuză1. înainte de a1" respinge sau 
a admite prejudecăţile, ea le cântăreşte, le cauta 
izvorul, le preîntâmpină, le face favorabile sieşi; 
are grijă să nu i se afle vreo vină, când datoria

1 A TccHxâ: Neologism ce nu se poate înlociu cu all ciniiiil 
vechili; e termen juridic întrebuinţat zilnic do tribunale.
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îi permite aceasta. Pentru a ajunge aci e neapărat 
necesar să-şi cultive spiritul şi raţiunea.

96. Caut totdeauna principiul şi el îmi dă des- 
legarea în toate greutăţile. Studiez ce este, cercetez, 
cauza şi găsesc, în fine, că ceeace/ este, e bine. 
Intru în case deschise în cari amândoi stăpânii 
primesc pe rnosafiri. Amândoi au primit aceeaş edu
caţie, amândoi sunt tot aşa de politicoşi, au deo
potrivă gust şi spirit, îi însufleţeşte aceeaş dorinţă 
ele a primi bine lumea şi de a face ■•pe- fiecare să 
plece mulţumit dela dânşii. Bărbatul nu pierde nici 
un prilej ca să bage de searriă toate: se duce, vine, 
umblă de colo până colo, îşi dă toate silinţele şi 
nu mai ştie cunf să dea atenţie tuturor. Femeia 
stă la locul ei; se formează în jum-i un mic cerc 
care pare a o despărţi de restul adunării; totuş 
ea observă tot ce, se petrece, nu lasă pe nimeni 
să plece până nu i-ă adresat cuvântul; n’a uitat 
nimic din ce putea să intereseze pe toţi; a spus 
fiecăruia numai ce-i este plăcut şi, fără să turbure 
rândueala, a făcut ca şi cel din urmă mosafir să 
nu fie mai nebăgat în' seamă decât cel dintâiu. 
Masa e gata, au să se aşeze: bărbatul, ştiind le
găturile dintre oameni, îi va aşeză după câte ştie; 
femeia, fără să ştie nimic, nu se va înşelă; ea va 
citi tot ceeace trebue, în ochii şi în ţinuta fiecă- 
i'uia şi fiecare va fi aşezat după dorinţă. Nu mai 
spun că nimeni nu e trecut cu vederea la împăr
ţirea bucatelor. Stăpânul casei, cercetând totul, a
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putut să nu uite pe nimeni; clar femeia ghiceşte 
după ochi ce-ţi place şi te pofteşte; vorbind cu 
vecinul, priveşte tocmai la capătul mesei-; deose
beşte pe cel care nu mănâncă fiindcă nu-i e foame, 
de cel care nu îndrăsneşfe să - se serve sau să 
ceară, fiind stângaciu sau timid. Sculându-se dela 
masă, fiecare crede că ea s’a gândit numai la dânsul ; 
toţi cred că n’a avut timp să guste nici o bucă
ţică, pe când ea, în realitate, a mâncat mai mult 
decât toţi.,

97. După ce pleacă toată lumea, tăinuesc despre 
cele întâmplate. 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 
anume expresie. Nu e aproape nici o mişcare mai 
importantă 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 
femeie din societate' să primească cu multă pri- 

-cepere lumea în casa ei, ajută şi pe cochetă 1 în 
.arta de a ţine legaţi pe mai mulţi bărbaţi ciiri of
tează după ea. Meşteşugul cochetăriei cere o putere 

•de observaţie mai mare decât politeţa; căci, dacă

' Cochetă in înţeles de femeie nu prea cinstită, fără a fi cu totul 
stricată. Pentru a păstră sensul, am păstrat neologismul, deţ.i u" 

,e prea fericit.
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femeia ppliticoasă ■ e politicoasă cu toată lumea, ear- 
şi-a îndeplinit rolulj daf~cochetâ; dacă s’ar purtă 
la fel-Gu toţi, a<r fi. lipsită de dibăcie şi şi-ar pierde' 
toată puterea. Voind să mulţumească pe’ toţi carii 
i-arată iubire, i-ar pierde pe toţi. In societate, pur
tarea deopotrivă a unei femei cu toţi bărbaţii poate 
să placă, şi fiecăruia în parte: dacă e piivit. biner. 
îi pasă puţin de celelalte. In amor,; o favoare care 
e covârşitoare; este o .insultă. Un bărbat simţitor- 
ar vrea de o sută de ori mai bine să fie maltratat,, 
(iar să, fie singur, decât să fie linguşit împreună 
cu ceilalţi; iar lucrul cel mai rău ce ar putea să:- 
să i se întâmple, ar, fi să nu-1 distingă dintre toţi- 
0 femeie care vrea să păstreze mai mulţi amorezi1 
trebue deci să cohvingă pe fiecare, că pe ,el îl pre-- 
feră şi să-l convingă nu numai între patru ochi 
oi şi faţă de ceilalţi şi să dea aceeaş convingere- 
tuturor.

99. Vreţi să vedeţi o persoană încurcată ? Puneţi; 
un bărbat între două femei cu c;iri ar aveâ, legă
turi ascunse şi observaţi ce înfăţişare proastă, va 
aveâ. Puneţi în acelaş caz o femeie între doi băr
baţi— cazul nu este mai rar şi vă veţi minună 
cu câtă siguranţă va stăpâni pe amândoi şi va face 
ca fiecare să rază de- celălalt. Dacă femeia le-ai- 
arătă aceeaş încredere şi s’ar purtă cu amândoi tot

1 Cuvântul nu e destul de literar — şi nicidecum poetic — e- 
wiigur care traduce îji fraza aceasta pe amants.,
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-atât de familiar, ar mai pnteâ să-i înşele un singur 
moment? Dacă i-ar privi deopotrivă, nu le-ar arăta 
că au aceleaşi drepturi faţă de ea? Aş! ea ştie 
să se învârtească mai bine. Nu-i priveşte în acelaş 
fel, ba arată anume că-i deosebeşte, şi lucrează cu 
atâta iscusinţă, încât cel eu care se poartă bitie 
erede că o face din iubire şi cel cu care se poartă 
rău crede că' o face de necaz 1. Astfel, fiecare, mul
ţumit cu partea sa, o vede ocupându-se tot mereu 
-de el, pe când ea se ocupă în realitate numai de 
şineşi,

100. Cochetăria inspiră femeii mijloace de acest 
fel, (;a să placă. Capriţiile ar fi lespingătoare, ducă 
n’ar fi potrivite cu înţelepciune; din întrebuinţurcii 
meşteşugită a lor ea făureşte cele rnai piiteniice 
lanţuri ch^ sclavie:

Usa- ogii’arte la dorina, onde sia colto
Nella sua rele alcun novello amante;
Ne con iutii, ne şempre' un ttiesso voUo
Sexha; niă cangia a' tempo dtto e sembiank'
101. Această artă se întemeiază pe observaţinni 

fine necontenit repetate, cari o fac să vază în tot 
momentul ce se petrece în sufletul bărbaţiloi-; a- 
cestea îi dau puterea ca, la fiecare inişcare ascunsa

1 Adică de necaz că nu e singură cu el .şi ca să jiu bănui:isi'u 
celălalt, de aceea se. poartă rău.

2 Versuri din poema italiană a lui Torqiiato Tasso (]u44—l.oDă) 
Oerusalcnime liberata, cântul IV, vers 87. Ec româneşte: “(a =a 
prinză în fnj-ejile ei pe fiecare nou amant, femeia îiitrebiiint-’iiza 
toată iscusinţa farmccilor ei; nu păstrează- faţă de toţi totdeiuma 
aeceaş figură, ci-şi schimbă la timp mişcările şi înfăţişarea»-
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pe cari; o vede, . să o oprească pe loc ori s’o gră
bească. Se învaţă undeva această artă? Nicăiri; ea 
se naşte odată cu femeia; o au toate femeile şi 
nici un bărbat nu o poate ayoâ în acelaş grad. In 
aceasta vedem unul din caracterele distinctive ale- 
sexului lor. Prezenţa de spirit, pătrunderea, obser- 
vaţiunile fine formează ştiinţa femeii; iar talentul 
lor este dibăcia cu care le întrebuinţează. »

102. Aşa sunt lucrurile şi am văzut pentruce 
trebiie să fie aşa.* Se zice că femeile sunt prefă
cute. In realitate, ele ajung aşa; însă dai'iil lor 
e.ste iscusinţa iar nu prefăcătoria. In adevăratele 
porniri ale- sexului lor, chiar când mint, ele nu 
sunt prefăcute. De ce ascultaţi gura,lor, când nu 
aceasta ti'ebue să-"Vorbească ? Priviţi ochii lor, faţa, 
respiraţia, înfăţişarea temătoare, slaba,lor rezistenţă: 
aceasta este vorbirea pe care le-o dă natura ca, să 
vă răspunză. Gura zice totdeauna nu şi trebue să' 
zică aşâ; dar accentul cu care spune nu e tot
deauna acelaş .şi acest accent nu ştie să mintă, 
N’are femeia aceeaş trebuinţă ca şi bărbatul fără 
a avea aceleaşi drepturi de a o arăta? Ar fi prea 
ciudă soarta-ei, dacă, chiar în dorinţele legitime, 
Par avea o vorbire echivalentă cu vorbele pe cari 
nu îndrăsneşte să le spună.' Dare pudoarea ei s’o 
facă nenorocită? N’are ea nevoie de o artă prin 
caro să-şi comunice pornirile fără să le descopere? 
Are nevoie de o neînchipuită iscusinţă ca să facă 
a i se răpi ceeace arde de dorinţă să dea de bună
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^die. Trebne să se deprindă a atrage sufletul băi'- 
► bătui ui fără să pară că se gândeşte la el. Ce în- 
'Cântătoare cuvântare este mărul Galateei şi fuga 

■ ei neîndemânatică 1! Are: nevoie să mai adaoge 
vreun cuvânt? O să se apuce să spună păstorului 

’ care o urmăreşte printre sălcii, că ea fuge numai 
ca să-l atragă? Ar minţi, ca să zic aşa, căci atunci 
nu l-ar mai atrage. Cu cât o femeie e mai rezer
vată, cu atât are nevoie de mai multă artă, chiar 
faţă de soţul ei. Da, susţiu că, dacă ţii ■ cochetăria 
în aceste limite, este modestă şi adevărată, ba poate 
deveni chiar o lege a onestităţii.

103. Virtutea este una, zicea prea bine unul difi 
adversarii mei2; nu o descompui dacă admiţi o 
parte şi respingi alta. Când o iubeşti, o iubeşti în 
toată întregimea ei şi-ţi depărtezi, când poţi, inima 
şi totdeauna gura de orice sentiment pe care nu 
trebne să-l ai. Adevărul moral nu este ceeace este, 
dar ceeace e bine. Ce este rău n’ar trebui să existe 
şi nici nu trebue afirmat, mai ales; când afirma- 
ţiunea îi dă un efect pe care nu l-ar avea fără aceasta.

. Dacă aş fi ispitit, să fur şi dacăy spunând aceasta, 
aş îndemnă pe altul să devină1 complicele meu, rtu 
e aşa că declarând ceeace mă ispiteşte ar fi să

1 Aluzie Ia oniirvfă Galaţhea (din miloloşia greco-romajiă), clcBprfl 
care vorbeşte 'poetul Virgil in Egloga III. E o convorbire între 
doi; păstori şi unul din ei-'zice despre această niiiifâ: Tânăra Gn- 
lathea, îpoâutătoa,rea ştrengăriţă, miraruncă vui măr şi se ascunde 
după sălcii; dar, ascunxându-se, moare de dorinţa de a fi rămdi-, 

• Nu Ştim la cinfe1 'fade aluzie autorul.’' f '
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(;ad în ispită? De ce ziceţi că pudoarea face pe' 
femei prefăcute? Cele cari o pierd, sunt - ele mai 
sincere decât celelalte? Nicidecum, sunt de o mie 
(le ori mai prefăcute: La acest grad de depravare 
ajung numai dobândind viţii puternice de. cari nu:: 
se pot' desbărâ şi stăpânesc numai prin intrigă şi' 
minciună b

Dinpotriyă, cele ce au încă ruşine, cari nu se 
mândresc cu greşelile lor, cari ' ştiu să ascunză 
dorinţele 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 credinţa lor poţi în genere să 
pui mai mult lemeiu.

104.-Pe cât ştiu, numai d-ra de Lenclos 2 se

1 Nota autorului. Femeile cari şi-au luat hotărârea pe faţă în 
iieeastă privinţă pretind a avea un merit din această sinceritate şi 
jură că, afară de aceasta, ele sunt vrednice de respect; ştiu însă 
că ole pot să convingă numai pe proşti. Dacă le iei col mai puternic 
Irâu al sexului lor, ce le mai rămâiie ? Şi cum ar putea să mai 
preţueaecă altă cinste, dacă au renunţat la cea care le este proprie ?

Dacă odată s’au lăsat în voia pasiunilor, nu mai au interes.să 
Ic reziste; Nec feinina, amissa pudicitia, alia ahmterit^ zice Tacit, 
•ânalc, cartea IV § III (Pe româneşte: «Femeia, diipă ce şi-a 
pierdut ruşinea, 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?

zH>inon de Lenelos (1620—17051, fiica unui mic nobil, a dobândit 
o instrucţie foarte variata şi, dela vârsta de 17 ani, a avut o viaţă 
plină de aventuri, având legături cu bărbaţi din cei mai însemnaţi 
Hl epocei. Se zice că a dat adesea sfaturi bune lui Molibre pentru 
comediile lui. Se spiine că. Ia vârstă foarte înaintată, a cunoscut 
PC Voltaire care aveă 11 ani şi, încântată de geniul lui, i-a lăsat 
prin testament 2000 de fr.



citează ca excepţie cunoscută la aceste observaţiuni. 
De aceea d-ra de Lenclos era şi socotită ca o 
minune. Dispreţuind virtuţile sexului său, se zice 
că păstrase pe ale sexului nostru. Laudă toţi 
sinceritatea ei, dreapta ei judecată, siguranţa în 
relaţiile ei, fidelitatea în prietenie, în fine, pentru a 
se completa tabloul gloriei sale, ş’a zis că se'făcuse 
bărbat. Foarte bine! dar cu toată această înaltă 
fepiitaţiune, n’aş fi voit ca acest «bărbat'» să-mi 
fie prieten prepum n’aş fi voit să-mi fie «amică»'.

.105. Lucrul acesta nu e aşa de fără rost cum 
s’ai1 părea. Văd bine încotro ţintesc maximele fi
lozofiei modeme cari iau în bătaie de joc pudoarea 
sexului femeesc şi pretinsa, ei prefăcătorie. Efectul 
cel mai sigur al acestei filozofii va fi să nimi
cească şi puţina cinste ce a mai rămas femeilor 
din veacul nostru.

106. Pe tetneiul acestor consideraţiuni cred că 
se poate hotărî care este, în genere, felul de cul
tură potrivit spiritului femeilor şi se pot alege obiec
tele 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. Tre
bue să îtiveţe întâiu a le iubi pentru foloasele ce 
le aduc; prin acest singur mijloc vor deveni uşoare. 
Fiecare stare şi fiecare vârstă au îndatoririle lor.

1 Amică traduce imperfect fr. maîlresse, care s’ar putea da pn» 
cuvântul iieliterar ibovnică.
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Fiecine îşi poate cunoaşte pe ale sale, dacă le iu
beşte. Cinsteşte-te în,săţi, femeie! şi în orice stare 
socială ar vrea Cerul să te aşeze, vei fi totdeauna 
o femeie vrednică. Lucrul cel mai important este 
să fim ce ne-a făcut natura, căci destul suntem 
ceeace vor oamenii să fim..

M08. Căutarea adevărurilor abstracte şi a prin
cipiilor, a axiomelor în ştiinţe, tot ce urmăreşte 
generalizarea ideilor, nu sunt partea femeilor. Stu
diile lor trebue să aibă în vedere practica. Ele tre- 
bue să aplice principiile pe cari le-a găsit bărbatul 
şi să facă observaţiile cari conduc pe bărbat la 
stabilirea principiilor. In „afară de cele ce privesc 
îndatoririle lor particulare, toate reflecţiile femeilor 
trebue să aibă de scop : sau studiul bărbaţilor sau 
cunoştinţe plăcute cari deşvoltă gustul; căci operele 
de geniu nu sunt la îndemâna lor. Ele n’au nici 
destula justeţă 1 şi băgare de seamă ca să reuşească 
în ştiinţele exacte; iar în privinţa cunoştinţelor 
fizice, nitmai acela din doi2 care se mişcă mai mult, 
caro umblă mai mult, cai’e vede mai multe obiecte, 
care are mai multă forţă şi o întrebuinţează mâi 
nuilt poate să judece raporturile între fiinţele 
sensibile şi legile naturii. Femeia, care este slabă 
Şl nu vede nimic în afară, apreciază şi judecă 
mobilele 3 pe cari le poate pune in mişcare

Jmleţă, neologism ce trebue pătrat: însuşirea de a vedckbine 
liicnirile şi de a le arătă, desluşit. 

s Adică dintre bărbat şi femeie.
_ Mobilul, neologism ce trebue păstrat: pricina care face pe cineva 

sa sc 'nişce spre a îndeplini un lucru.
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pentru a inlocu] forţa oe-i lipseşte şi aceste mobile 
sunt pasiunile bărbatului. Mecanica ei este mai tare 
decât a noastră: cu toate pârghiile ei, mişcă din 
loc inima bărbatului. Ea trebue să ne facă pc noi 
a VOI tot ceeace sexul ei nu poate îndeplini singur 
şi-i .este necesar sau plăcut. Trebue deci să stu
dieze, în fond, spiritul bărbatului, nu pnn abstnic- 
ţiune spiritul bărbatului în genere, ci spiritul băr
baţilor cari o înconjoară, spiritul bărbaţilor cărora 
este supusă fie prin lege, fie prin opinia luniii. 
'Să înveţe a le ghici sentimentele după .cuvintele 
ce rostesc, după fapte, după priviri, după gesturi; 
iar ea prin cuvinte, prin fapte, prin priviri, prin 
gesturi să ştie a le deştepta sentimentele voite 
de dânsa, fără să se bage de seamă că se gân
deşte măcar la aceasta. Bărbaţii vor putea să 
filozofeze mai bine asupra inimii omeneşti; flar 
femeia va citi mai bine în inimile bărbaţilor, Fe
meile vor găsi, ca să zicem aşa, morala sentimen
tală; iar noi o vom sistematiza. Femeia are mm 
mult spirit; bărbatul mai mult geniu; femeia ob
servă, bărbatul raţionează. Din această ajutorare 
întreolaltă se iveşte cea mai desăvârşită lumină şi 
cea, mai întreagă ştiinţă pe care o poate dobândi, 
prin ea. în.săş, mintea omenească; într’o vorbă, cea 
mai sigură cunoştinţă despre sine şi despre ceilalţi, 
câtă este cu putinţă s’o aibă neamul nostru ome
nesc. In acest fel arta perfecţionează necontenit 
unealtă dată de natură.

109. Cartea femeilor este liimea. Când ele citesc
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Tău într’însa, greşeala e a lor, ori vreo pasiune' le 
întunecă vederea. Totuş adevărata mamă de familie 
nu este o femeie de lume 1; ea, este închisă în 
casă ca o călugăriţă în mănăstire. Ar trebui deci, 
penti’U fetele cari au să se mărite, să se facă cum 
se face — sau cum ar trebui să se facă — pentru 
cele cari intră în mănăstiri: să li se arate plâce- 
iiile pe cari le părăsesc, înainte de a le sili să le 
părăsească, pentru ca nu cumva o închipuire gre
şită despre aceste plăceri necunoscute să rătăcească 
într’o zi sufletul lor şi să le turbure fericirea re
tragerii. In Franţa fetele trăesc în mănăstiri, iar 
femeile cât mai mult în viaţa de societate. La cei 
vechi eră tocmai din potrivă: fetele aveau, cum 
am spus, multe jqpuri şi sărbători publice, iar fe
meile trăiau retrase2. Acest obiceiu eră foarte cu
minte şi păstră mai bine buna rândueală. Fetelor 
■de măritat le este îngăduită un fel de cochetărie 3, 
căci preocuparea lor cea inai importantă este .să 
petreacă. Femeile au alte griji în casa lor şi nu 
mai au să-şi caute bărbaţi. Această reformă însă 
mi le-ar veni la socoteală şi, din nenorocire, ele 
fioţârăsc. Mamelor, cel puţin faceţi-yă tovarăşe pe 
fetele voastre! Invăţaţi-le să judece drepit şi să

J Femeie de lume, neologism (ca expresie): care e obişnuită să 
băeasqă mult in şocieţăţi de persoane distinse, să participe la ser
bări, să meargă la spectacole.

Vezi'§ 38 din 'aceeai) carte. ■ '
Aci cuvântul '.cochetărie aie, un înţeles iptrucâtva deosebitjde cel 

, n § 98; însemnează numai dorinţa femeii de a fi plăcută băr
baţilor, fără gânduri rele. '' ' ''
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aibă suflet cinstit şi nu le aseundeţi nimic din 
câte pot să fie privite de ochii nevinovăţiei. 
Cu o asemenea pregătire ele vor putea să vaze 
fără primejdie toate cele ce farmecă tinereţea fără 
judecată, din pricina lipsei unei, astfel de educaţii, 
adică: baluri, prânzuri, jocuri şi chiar reprezentaţii, 
de teatru. Cu cât vor vedea mai mult aceste j)lă- 
ceri sgomotoase, cu atât .se vor desgustâ mai i-epeile 
de ele.

110. Aud strigătele ce se ridică în potriva mea. 
Ce fată ar rezistă unei asemene'a primejdioase pilde? 
D’abiă intră ele în societate, şL începe a li se învârti 
capul; nici una nu mai vrea să părăsea,scă această 
viaţă. Se poate să fie aşa; dar, înainte de a le 
pune în faţa acestui tablou înşelător, pregătitu-lo-ai 
ca să-l vază fără a fi mişcate? Spusu-le-ai ce .sunt 
obiectele pe cari Ie înfăţişează? Arătatu-le-ai aceste 
obiecte în toată goliciunea lor? Inarmatu-le-ai în 
potriva iluziunilor vanităţii? Făcut-ai să se nasca 
în tinerele lor inimi gustul plăcerilor ‘adevărate cari 
nu se găsesc în viaţa cea sgomotoasă? (?e precaii- 
ţiuni, 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 -ă 
le-ai făcut să iubească, dinnainte, toate plăcerile 
uşuratice pe cari-le oferă aceste prejudecăţi,. Le ai 
făcut să le- iubească şi mai mult, inti’ând în mij
locul lor. Asemenea fete tinere, când intră în so
cietate, n’au altă conducătoare'decât pe mama Io1'-
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•adesea mai nebunatică de cât ele şi care nu poate 
să le arate lucrurile de cât aşa cum le vede şi ea. 
Exemplul ei, mai puternic de cât însăş raţiunea, 
le îndreptăţeşte faţă de ele însele şi autoritatea ma
mei este pentru fată o scuză făi’ă replică. Dacă zic 
ca mama să introducă pe fată în societate, presupun 

'că ea i-o va arătâ. aşa cum feste în realitate.
111. Răul începe şi mai devreme. Mănăstirile 

sunt adevărate şcoale de cochetărie şi nu de coche
tărie cinstită, de care am vorbit,1 ci de cochetărie 
primejdioasă care produce toate cusururile femeilor 
şi le pregăteşte pentru a fi fete sau femei desfrânate2. 
Ieşind de acî, ca .să intre deodată în societăţile cele 
zgomotoase, aceste tinere femei se şi simt la largul 
lor. Dacă au foşţ crescute ca să trăească într’însele, 
vă mai mii'aţi că se socotesc mulţumite? Am să 
spun un lucru, de şi mă tem să nu iau o prejude
cată drept observaţie; dar mi se pare că, în general, 
în ţările protestante familia e mai strânsă, soţiile 
sunt mai cinstite şi mamele mai iubitoare decât în 
ţările catolice. Dacă e adevărat, lucrul se datoreşte, 
fără îndoeală, în parte, educaţiunii în mănăstiri 3.

1 § 109. ''
Cuvântul franţuzesc pefites maUresses e mai puţin decât «des

frânate» ; dar n’avera în româneşte un cuvânt' care să exprime 
nuanţa din original.

■' In Franţa, mai ales, s’a obişnuit multă vreme ca diferitele 
ordine religioase de călugări şi călugăriţe să organizeze şcoale chiar 
*m mănăstiri. Multe generaţii de fete — în deosebi — şi-au făcut 
educaţia în asemenea şcoale. Avem şi în ţara noastră câteva şcoale 
de acest fel: la Iaşi. la Bucureşti, la Galaţi, la Craiova, etc. Unele 
sunt ţinute de călugăriţe germane; altele, de franceze.

27
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112. Ca să-ţi placă viaţa tihnită şi casnică, 
ti'ebue s’o cunoşti, trebue sa-i fi simţit, din copi
lărie, farmecul. Numai în casa . părintească . înveţi 
să-ţi iubeşti casa ta şi nici o femeie pe care n’a 
crescut-o mama ei nu va simţi plăcere să-şi crească 
copiii. 0in nenorocire, în orăşele mari nu mâi 
există edxicaţiune familială- Societatea este aci ăşâ 
de amestecată, încât retragerea nn-şi mai găseşte 
adăpost şi chiar acasă la tine eşti tot în public. 
Trăind cu toată lumea, nu mai ai familie; d’abiâ 
îţi cunoştij părinţii, îi vezi ca pe nişte sti’eini şi 
simplicitatea obiceiurilor casnice se stinge împreună 
cu acea duioasă familiaritate care îi dădea un deo
sebit farjnec. Se poate zice că, odată 'cu laptele, 
copiii sug gustul plăcerilor ve.acului şi al princi
piilor pe cari le- vedem domnind astăzi.

113. Deprindem fetele să se ărate sfiicioase, ca 
să găsim proşti cari să le ia în căsătorie, după 
aparenţă. Dar studiaţi puţin pe aceste tinere. Sub 
o înfăţişare silită, ele ascund fără dibăcie poftele 
cari le mistuesc şi le poţi citi în ochi arzătoarea 
dorinţă de a imită pe mamele lor. Ele poftesc nu 
un soţ, ci libertatea căsătoriei. Ce nevoie este de 
un soţ, când sunt atâtea mijloace ca să te lipseşti 
de el? Dar ai nevoie de un soţ drept paravan 
pentru aceste mijloace b Pe faţă le vezi modestia, iar 
în fundul sufletului lor este desfrânarea. Această silită

1 Calea omului în tinereţe eră unul din patru lucruri pe can 
înţelnptul nu le puteă înţelege; al cincilea eră neruşinarea femeii 
adultere. Quae cqmedit, et tergens os suum dicit: Non^ sinii 
operata maltm, (Nota aut. ed. Amst.) Eousseau se rapoartS prm
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modestie, e chiar semnul desfrânării, căci se prefac că 
o au pentru ea s’o poată asvârlî cât mai repede. Femei 
din Paris şi din Londra, vă rog să mă iertaţi pentru 
câte spusei. Ştiu că minunile se poţ petrece oriunde; 
dar, dacă vreuna singură dintre, voi are sufletul cu 
adevărat cinstit, nu mai înţeleg nimic din institu- 
ţiunile noastre.

114. Toate felurile de educaţie din vremea noastră 
(lesvoltâ în fetele tinere gustul petrecerilor din lumea 
de sus şi al pasiunilor cari se, nasc curând din acest 
gust. In oraşele mari desfrânarea începe odată cu 
viaţa; în cele mici începe cu vârsta raţiunii. Pro
vinciale tinere, învăţate să dispreţuească fericita sim
plicitate a obiceiurilor lor, se grăbesc să vie la Paris 
ca să se împărSaşească de stricăciunea noastră. Vi- 
ţiile, botezate cu numele pompos de ialente, sunt 
singurul scop al călătoriei lor. Când sosesc, se găsesc 
ruşinate, văzândii-se aşa de departe de nobila obrăs- 
nicie a femeilor de acî; dar foai'te repede ajung 
să merite a fi şi ele «din capitală». Unde începe 
răul, după părerea voastră? In locurile unde se 
pregăteşte ori în cele unde se îndeplineşte ?

115. Nu recomand ca o mamă înţeleaptă ,să 
aducă din provincie pe fata ei la Paris ca să-i 
arate aceste tablouri foarte primejdioase pentru alte 
fete; dar zic că, dacă acest lucru s’ar întâmplă, sau

iKi'a-sta la un pasagiu diii Proverbele lui Solomon (el e hiţelepiulj 
XXX 20. Cele patru sunt: drumul acvilei prin aer, drumul şar
pelui pe pământ, drumul unei năvi pe apă şi drumul omului, în 
tinereţe. Al eincilea, drumul femeii adultere, care după ce a 
niancat, işi şterge gura şi zice; «n’am făcut nici un rău».
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fata nu e crescută cum trebue, sau aceste tablouri 
vor fi- puţin primejdioase pentru ea. Cine are gust 
şi simţ şi dragoste pentru lucrurile cinstite 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 fi dispreţuite tot restul vieţii; 
dar nimeni nu observă pe acelea cari nu pot hm 
sufere viaţa sgomotoasă şi se întorc în provincie 
mulţumite cu starea lor, după ce au compaiat-o 
cu aceea pe care o invidiază toată lumea. Am văzut 
multe femei tinere aduse în capitală de bărbaţi în
datoritori şi cari puteau să se aşeze acî, le-am văzut 
sfătuindu-i chiar ele să nu facă aceasta, le-am văzut 
plecând. mai bucuroase decât, venise şi le-am auzit 
spunând cu duioşie în ajunul plecării: «Să ne în
toarcem în coliba noastră. Trăim mai fericiţi acolo 
decât în palatul de aici».'Nici nu ştiţi cât de multe 
sunt cele cari nu se pleacă înnaintea idolului şi 
dispreţuesc cultul lui nebunesc. Numai nebunele fac 
sgomot; femeile cum se cade trec nebăgate în seamă.

116. Cu toată corupţiunea generală, cu toate 
prejudecăţile obşteşti, cu toată educaţia rea a fe
telor, e încă lume care păstrează ■ judecata sănă
toasă- Ce ar fi dacă această judecată ar fi hrănită 
prin învăţături potrivite sau, mai bine zis, dacă ea 
n’ar fi stricată prin învăţătura viţiului! căci totul 
este să păstrezi totdeauna sau să aduci la iveala 
sentimentele fireşti. Pentru aceasta nu e vorba să
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plictisiţi pe fete cu predici lungi şi să le daţi în
văţături morale aride. învăţăturile morale pentru 
amândouă sexele sunt moartea unei bune educa- 
ţiuni. Asemenea lecţii triste nu fac altceva decât 
ne silesc să urâm şi pe cei 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 li-1 impune. Arătându-le aceste 
îndatoriri, vorbiţi hotărât şi blând; nu le faceţi 
să crează că e o greutate a le împlini, nu luaţi 
înfăţişare nici prea serioasă nici supărată. Tot ce 
vrea să meargă la inimă trebue să purceadă din 
inimă. Catehismul moralei lor trebue să fie tot aşa 
de scurt şi lămurit ca şi. catehismul religios, dar 
nu trebue să fi(? tot aşa de serios. Arătaţi-le că în 
aceste îndatoriri este izvorul plăcerilor lor şi te
meiul drepturilor lor., Este oare un lucru greu de 
îndeplinit să iubeşti pentru a fi iubită, să fi ama
bilă pentru a fi fericită, să fii vrednică de stimă 
pentru a fi ascultată, să te cinsteşti singură pentru 
a fi cinstit'^ de ceilalţi? Ce frumoase sunt aceste 
drepturi! cât sunt de vrednice de respect! ce pre
ţioase sunt pentru inima bărbatului, când femeia 
ştie să le impună! Nu e nevoie să aştepte ca vârsta 
şi bătrâneţea să-i dea dreptul a se folosi de ele; 
căci virtuţile ei îi dau acest drept la orice vârstă, 
îndată ce începe a deveni atrăgătoare, ea dom
neşte prin blâtideţea caracterului şi se impune prin 
modestie. Ce bărbat _ nesimţitor şi sălbatic nu-şi 

: stăpâneşte mândria şi nu are o purtare cuviincioasă
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faţă de o fată de IG ani, amabilă şi cuminte, care 
vorbeşte puţin, care ascultă, care se poartă cuviincios 
şi spune cuvinte potrivite, pe care frumuseţea n’o 
face să-şi uite nici sexul nici tinereţea, care devine 
interesantă chiar prin tiniiditatea ei şi se face res
pectată, respectând pe toată lumea ?

117. Aceste dovezi de respect, de şi numai exte
rioare, nu sunt uşuratice, nu sunt întemeiate numai 
pe atracţia simţunlor; ci pornesc din acel sentiment 
intim, pe care4 avem toţi, că femeia este judecă
torul natural al meritelor bărbatului. Cine vrea sa 
fie dispreţuit de femei? Nimeni, nici chiar cel care 
nu vrea să le mai iubească. Şi dacă eu le .spun 
adevăruri atât de crude, socotiţi că judecata loi’ 
mi-e indiferentă? Nicidecum. Voturile lor .sunt 
mai preţioase pentru mine decât ale voastre, citi
torilor, adesea mai femei decât ele L. Dispreţulndu-le 
moravurile, onorez dreptatea lor: ce-mi pa.să că 
mă urăsc, dacă le silesc să mă stimeze?

118. Câte lucruri mari nu s’ar face prin ace.st 
îndemn, dacă ar fi bine întrebuinţat? Vai de veacul 
în care femeile îşi pierd întâietatea şi în care băr
baţilor nu le mai pasă. de judecata lor? Ace.sta e 
cel din urmă grad al desfrâului. Toate popoarele 
cari au avut moravuri bune au respectat femeile. 
Vedeţi Sparta, vedeţi pe Germani, vedeţi Koma,

1 Expresia «mai femei» este explieată astfel de Salhviirk; Aţin’11 
puneţi şi mai mare preţ pe opinia publică şi pe prejudecata, iu timp 
ce nu bărbatul, ci femeia trebue să se. orienteze după părerea pu' 
blică. Vezi § 31 aceoaş carte.
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Eoma ţara gloriei şi a viVtuţii, dacă acestea au 
avut vreodată o ţară pe pământ. Acolo ferrieile 
cinstiau faptele marilor generali, plângeau în public 
pe părinţii .patriei,, iar dorinţele şi doliul lor erau 
socotite ca judecata cea mai solemnă a statului. 
Toate revoluţiile cele mari au fost provocate de 
fejnei: Roma şi-a câştigat libertatea, printr’o fe
meie 1; plebeii obţinură consulatul printr’o femeie 2; 
printr’o femeie se puse capăt tiraniei decemvirilor3; 
printr’o femeie Roma, asediată, fu scăpată, din mâna 
unui proscris 4. Ce aţi fi zis voi Francezilor, dacă 
aţi fi văzut trecând această procesiune ridiculă 
pentru ochii voştri batjocoritori? Aţi, fi huiduit-o. 
Aceleaşi obiecte se văd cu totul deosebit de ochi 
deosebiţi. Şi poate că aveţi dreptate şi unii şi alţii.

1 Lucreţia fiind necinstită de fiul regelui Tarquin'iu, s’a sinucis
şi a provocat prin aceasta o revoluţie care a adus căderea rega
lităţii şi întemeierea liepublicei. •

2 La începutul republicii; cei doi consuli cari guvernau Eonaa 
se alegeau numai dintre patricieni. Lupte multe au dus plebeii 
până să ajungă a se recunoaşte dreptul de a se alege consuli şi 
dintre ei. Femeia la care face aluzie aci se numiă — zice'Şăll- 
'viirk — Fulvia.

n Decernvirii. zece magistraţi instituiţi la Bbniă, puţin timp 
după întemeierea Republicei, au fost răsturnaţi în urmă unei re
volte a poporului. Unul dintre ei, Appius Claudius (451 în. de Hr.) 
cerând ca sclavă pe Virginia, fiica unui centurion (oficer), acesta 
a ucis-o cu mâna sa şi de acî răscoala care a avut de rezultat 
demisionarea decemvirilor.

‘ Aluzie la Veturia, mama generalului roman Coriolan. Acest 
general, exilat, s’a dus la Volsci .şi cu ei a venit de a asediat Borna. 
Toate rugăciunile făcute de autorităţi au rămas zadarnice. Numai 
când s’a dus mama şi soţia sa, cu alte. femei, în tabără şi l-au 
rugat, atunci s’a decis să ridice asediul şi astfel a scăpat Borna,
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Puneţi pe niştd frumoase dame franceze să for
meze" cortegiul acesta: nu poate fi ceva mai inde
cent. Formaţi-1 însă din femei romane şi veţi avea 
toţi ochii Volscilor şi inima lui Coriolan

119. Voiu zice mai mult. Susţin că virtutea nu 
e mai puţin favorabilă pentru dragoste decât pentru 
alte drepturi, ale naturii şi că autoritatea concu
binelor, nu câştigă, prin aceasta, mai puţin decât 
a soţiilor şi a mamelor. Nu există dragoste ade
vărată fără entuziasm şi nu e entuziasm fără un 
obiect perfect, fie real fie închipuit, dar care există 
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 satisfacerea simţurilor? Nu, sufletul nu se 
încălzeşte în felul acesta şi nu se lasă astfel a fi 
târât în acele porniri sublime cari formează delirul 
celor ce iubesc şi farmecul pasiunii lor. Ştiu că, 
în amor, totul este numai iluzie: dar lucru i'eal 
sunts entimentele pe cari lii le provoacă, făcându-ne 
să iubim frumosul adevărat. Acest frumos nu este 
chiar în obiectul iubirii noastre; el este produs 
tocmai din eroarea noastră. Şi ce însemnează aceasta? 
Suntem mai puţin dispuşi să ne jertfim pornirile 
josnice pentru modelul imaginar? Ni se pătrunde 
mai puţin sufletul de virtuţile cu cari împodobim

1 Sallwiirk /ice că exemplele lui Kousseau nu pot iczistâ la o 
critică istorică. Campe observă că a văzut «ou câtă stimă şi eI110' 
ţiune insoţiau Francezii în Paris în anul 1789 procesiunile fcnie- 
nfne cari aduceau sfintei Genoveva o coroană dc flori ca muHu- 
inire pentru sfârşitul revoluţiei».



895

fiinţa pe .care o iubim? Suntem mai puţin porniţi 
.a ne libera- de jugul egoismului omenesc? Care 
ora înamoi’at cu adevărat nu e gata să-şi dea viaţa 
pentru iubita lui? Şi cum poate aveâ pasiune sen- 
suală şi grosolană un om care e gata să moară? 
Râdem de paladini1; dar ei cunoşteau amorul, pe 

■când noi cunoaştem numai desfrâul. Când aceste 
maxime de roman 2 începură a deveni ridicule, pri
cina schimbării n’a fost raţiunea, ci corupţia mo- 
i'avurilor.

120. Relaţiunile naturale nu se scbimbă niciodată, 
în nici o epocă, potrivirea sau nepoti'ivirea care 
rezultă de aci rămâne aceeaş; iar prejudecăţile, sub 
numele pompos de raţiune, schimbă numai apa
renţa lucrurilor^ Totdeauna va fi ceva frumos şi 
mare să fii stăpân pe tine însuţi, chiar dacă ai 
asculta de nişte motive fantastice. Adevăratele mo
tive de onoare vor vorbi totdeauna oricărei femei 
cu judecată care va căuta fericirea vieţii în situaţia 
ei. Castitatea trebue să fie o virtute foarte plăcută 
pentru o femeie frumoasă, al cărei suflet are o 
•distincţie oarecare. Văzând la picioarele ei pe toată 
lumea, ea triumfă faţă de toţi şi faţă de sineşi; 
sufletul ei devine tronul pe care-1 împodobesc cin
stirile de pretutindeni. Sentimentele duioase sau 
.pizmaşe, dar respectuoase totdeauna, ale ambelor

1 Cavalerii din evul mediu, cari îşi expuneau viaţa pentru fe- 
'lueilc pe cari le iubiau.

2 Cari, adică, nu se întâlnesc în viaţa reală sau sunt prea rare.
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sexe, stima obştească şi stima să proprie răsplătesc 
necontenit, prin semne de. acestea, lupta .lăuntrică 
de (îâteva minute. Privaţiunile sunt trecătoare, dar 
plata lor este statornică. Ce mulţumire găseşte un 
suflet nobil în mândria virtuţii, unită cu frumu
seţea! Pealizaţi o eroină de roman: ea va gusta 
voluptăţi mai alese decât Lais şi Cleopatra 1 şi când 
frumuseţea ei va trece, vor rămânea gloria şi plă
cerile ei, şi singură se va bucura de trecut.

121. Cu câţ îndatoririle sunt mai mari şi mai 
grele de îndurat, cu atât motivele pe cari le în
temeiem trebue să fie mai bine simţite şi mai pu
ternice. Se obişnueşte ca, asupra subiectelor celor 
mai serioase, să se toace mereu la urechea tineiclor, 
într’o vorbire împrumutată din cea bisericească; 
dar ele nu se conving în mod real. Din cauza ne
potrivirii dintre vorbirea aceasta şi ideile lor şi 
din cauză că ele în ascuns îi dau puţină impor
tanţă, vine uşurinţa eu care cedează pornirilor lor, 
neavând motive serioase de i'ezistenţă, scoase din 
natura lucrurilor. O fată crescută înţelepţeşte şi 
creştineşte are, desigur, arme puternice împotriva 
ispitei; dar una căi’eia i-ai hrănit mintea, sau mai 
bine zis urechile, cu vorbirea cucernică, va cădea, 
fără îndoeală, pradă celui dintâiu seducător care o 
va urmări. O fată tânără şi frumoasă nu-şi va 
putea dispreţul niciodată corpul; niciodată nu se

1 Două femei clin antichitate vestite prin viaţa lor desfrânata: 
Lais, curtezană greacă diii sec. V în. de Hr.; Cleopatra, cunoscuta 
regină a Egiptului, pentru care' Antoniu şi-a pierdut viaţa.
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Vil întrista, cu sinceritate, pentru păcatele mari la 
cari o îndeamnă frumuseţea ei; niciodată nu va 
})lânge cu lacrimi adevărate înaintea lui D-zeu pen- 
triică se vede dorită de atâţia; nu va putea crede 
niciodată, în sufletul ei, că cel inai^ dulce sentiment 
al iniinei este o născocire a Diavolului. Daţi-i alte 
motive, lăuntrice şi privitoare la ea însăşi, căci 
celelalte n’o vor influenţă. Va fi şi mai rău—cum 
se şi obişnueşte — dacă veţi pune contradicţie între 
ideile .sale, adică întâiu o veţi uinilî, dispreţuindu-i 
corpul şi farmecele 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 deo
potrivă de neîndestulătoare şi nu se pot asocia ,1a 
olaltă; trebue o raţiune potrivită şi pentru sex şi 
penti'u vârstă, fmportanţa unei îndatoriri are putere 
numai întrucât i se adaogă motive pentru a o îm
plini : Quae gura non liceal non facil, illa facill.

ţi-ar veni să crezi că Ovidiu poate să formu
leze o judecată aşa de severă ".

122. Vreţi să faceţi pe tinere să iubească viaţa 
cinstită? Nu le spuneţi necontenit să fie cu minte, 
ci,daţi-le un mare interes să fie; faceţi-le să în
ţeleagă toată valoarea înţelepciunii, şi o vor iubî. 
Nu e destul să le deşteptaţi acest interes pentru

' Vers din Ovidiu (Ainoves III eleg. 4). Versul acesta citat de 
Montnigiie (Cartea II cap. 6) este tradus de Coste astfel: Aceea 

■ tare nu greşeşte numai pefUrucn nu-i este permis, aceea a şi greşit.
‘ Pentrucă Ovidiu este un scriitor puţ.in sever, mai ales iu 

•poeziile sale cari vorbesc despre amor.
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mai târzia, în viitor; ci arătaţi-li-1 chiar atunci, în■> 
relaţiile vârstei lor şi în caractei-ul 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 \ în
temeiaţi virtutea pe raţiune. Faceţi-le să .simtă că 
stăpânirea sexului lor şi toate foloasele ce decurg 
de aci se ţin nu numai de buna lor purtare şi de 
moravurile lor, ci şi de ale bărbaţilor'; că au puţină 
influenţă asupra sufletelor josnice şi degradate şi 
că bărbatul îşi respectă iubita cum ştie să respecte 
virtutea 2. Zugrăvindu-le moravurile din zilele noa
stre, — după aceste principii — fiţi siguri că-le 
veţi inspira desgust pentru ele. Arătându-le pe băr
baţii «la modă», le veţi face să-i dispreţuească. 
Veţi putea astfel să le faceţi a se depărta de ma
ximele acestora, a avea silă de sentimentele lor,, 
dispreţ pentru seaca lor galanterie; veţi face să 
încolţească în sufletul lor o ambiţie mai nobilă: 
dorinţa de a domni peste nişte suflete mari şi pu
ternice, ca femeile din Sparta cari porunciau unor 
adevăraţi bărbaţi. O femeie îndrăsneaţă, neruşinată, 
intrigantă, eare-şi atrage amanţii prin cochetărie şi 
şi-i păstrează prin favoruri, îi face să asculte ca

1 Greu de înţeles cum se va vorbi fetei' despre o ascmeiu’ii 
fiituaţiune.
, 1 Adică; numai bărbatul virtuos iubeşte eu adevărat pe femeie
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nişte servitori în chestii obişnuite şi de nimic; în 
lucrurile importante şi grave ele n’au nici o auto
ritate. Dar femeia cinstită, amabilă şi înţeleaptă, 
care impune respectul, care e i-ezervată şi modestă^ 
care — într’o vorbă — susţine amorul prin stimă, 
aceea îi trimite cu un semn la capătul lumii, la 
luptă, la glorie, la moarte, unde vrea 1.

.123. Iată în ce spirit a fost crescută Sofia, mai 
mult eu grijă decât cu greutate şi mai mult lă
sând-o să-şi urmeze gustul ei decât să o fi silit. 
Să spunem acum un cuvânt despre . persoana ei, 
după portretul pe care l-am făcut lui Emil şi după 
cum îşi încliipue el soţia care-1 va putea face fericit.

124. Nu va fi de prisos să mai spun încăodată 
că las la opart^ rninunile. Emil nu e 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 şi bună din fire. 
E foarte sensibilă şi această excesivă sensibilitate

' Aci autorul pune nota următoare; BrantAme .(scriitor francez 
1535—1614) zice că, în timpul lui Francisc I, o tânără care a.veă 
un iubit flecar, îi impuse o tăcere absolută şi nelimitată, pe care 
ul o păzi doi ani întrepri, aşă încât lumea eredeă că a rămas mut 
diu vreo boală. Intr'o zi, în mijlocul unei adunări, iubita sa, care 
(In vremurile când amorul se făcea in ascuns) nu eră cunoscută 
ca atare, se lăudă că-1 poate vindecă pe loc şi izbuti, în adevăr, 
zicându-i numai arcest cuvânt: Vorbeşte.' Nu vedeţi ceva mare şi 
uroic în acest amor ? Ar fi putut filozofia lui Pitagpra să facă mai 
mult decât aceasta ? Ce femeie astăzi ar puteă să obţină o asemenea 
tăcere măcar o zi, chiar dacă ar plăti-o cu tot preţul ce poate da ?
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îi dă câteodată o activitate de imaginaţie greu de 
potolit. Spiritul ei e mai mult pătrunzător, decât 
just. Nu e supărăcioasă, dar e cam inegală. Are 
figură comună, clar plăcută, o fizionomie care anunţil 
un suflet şi care nu minte; poţi să te apropii de 
ea cu indiferenţă, dar n’o poţi părăsi fără emoţiunc. 
Sunt altele cari au mai multe calităţi decât en; 
altele au pe ale ei într’o măsură mai mare; dar 
nici, una n’are calităţi mai bine potrivite ca să dea 
un caracter fericit. Ştie să se folosească chiar de 
defectele ei şi dacă ar fi mai perfectă l, ar plăcea 
mai puţin.

126. Sofia nu e frumoasă; dar lângă ea băr
baţii uită de femeile cele frumoase, iar acestea se 
simt nemulţumite de ele însele. La prima vedere 
d’abiâ ţi se pare frumuşică; dar cu cât o vezi, cti 
atât se face mai frumoasă; ea câştigă, pe când altele 
pierd, şi ceeace câştigă nu mai pierde. Au altele 
ochi mai frumoşi, gură mai potrivită, figură mai 
impozantă, dar nu poate avea cinevîi o talie mai 
bine făcută, o peliţă 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. Sofiei îi place găteala şi se pricepe în 
aceasta : -mamă-sa pe ea o are ca fată în casă'.

1 Aşa c textul: mai perfectă (plus parfaite).
2 Fată în casă (femme de chambre): adică o ajută să se a>i- 

bracc şi prin aceasta se deprinde cu secretele gătelii.
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Are mult gust să se împodobească bine; dar urăşte 
înibiăcămintea bogată. îmbrăcămintea ei e simplă 
şi elegantă. Nu-i place ceeace străluceşte, ci ceeace 
vine bine. Nu ştie cari sunt colorile «la modă», 
dar cunoaşte 'de minune pe cele cari îi stau bine. 
Nu e tânără care să pară că se îngrijeşte mai puţin 
de găteală şi totuş nici una nu şi-o caută cu mai 
urnită îngrijire: nu pune nimic pe ea la întâm
plare, dar arta nu iese nicidecum la iveală. Gă
teala ei e foarte modestă în aparenţă,, dar produce 
uuilt efect, Nu-şi scoate la iveală farmecele, ci şi 
le ascunde, dar printr’aceasta face ca oricine să şi 
le înehipue. Când o vezi, zici: «Iată o fată mo
destă şi cuminte». Dar, cât timp stai ,lângă ea, 
oeliii şi inima »ee fixează asupra persoariei ei, fără 
a se putea deslipî. Ai zice că toată îmbrăcămintea 
ei, aşâ 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 n’a putut să le cul
tive cu multă artă. Având glas frumos, s’a mul
ţumit să se deprinză a cânta exact şi cu gust; s’a 
mulţumit asemenea să-şi deprinză picioruşele la un. 
mers uşor şi graţios şi s’a învăţat să facă reverenţe b 
de tot felul fără silă şi fără stângăcie. De altfel-, 
nici n’a avut alt profesor de muzică decât pe tatăl 
ei şi altă profesoară de danţ decât pe mamă-sa;

' lieecrmţe .se numesc anume complimente făcute după regule 
piuite. E un neologism de păstrat, fiind termen technic.
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ba, un organist 1 din vecinătate i-a dat câteva lecţii 
pe clavecin 2 pentru d se acompania 3, însă ea s’a 
perfecţionat apoi singură. Intâiu, se gândiâ numai 
să-şi arate frumos mâha albă pe clajiele negre, 
apoi a observat că sunetul ascuţit şi. uscat al cla
vecinului făceâ glasul mai dulce; în fine, crescând,- 
a început să simtă frumuseţea unei ' execuţii ex
presive şi să iubească muzica pentru ea însăş. Dar 
€ vorba acî mai mult de gust, decât de talent; nu 
ştie să descifreze nici o 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 croească şi să-şi coasă rochiile. Ştie 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 mulţumitoare, iar 
degetele se exercitează cu graţie şi uşurinţă. S’a 
ocupat asemenea şi cu amănuntele gospodăriei. Se 
pricepe la bucătărie şi la cămară; ştie preţui'ilc 
târguelilor şi calităţile lor ; ştie să ţie bine soco
telile şi serveşte mamei ca sufragiu. Destinată să 
fie şi ea într’o zi mamă de familie, învaţă emu 
,să-şi conducă propria ei casă, conducând casa pă
rintească; poate la nevoie să înlocueaseă pe vre-o

1 Organist: care cântă cu orga într’o biserică şi conduce şi corni. 
Clavecin: instrument de muzică cu clape ca şi pianul, care 

s’a fabricat mai târziu.
* A se aeompaniă nu se poate traduce prin a se hiso(i: e cm 

.şi un termen technic.
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servitoare şi face aceasta- cu plăcere. Ku ştii să 
porunceşti cum trebue, dacă nu ştii să faci treaba 
singur; acesta e motivul maniei ei când o pune la 
asemenea ocupaţii. Gândurile Sofiei nu merg însă 
aşa de departe: prima ei datorie este să fie fiică 
şi' acum se gândeşte numai să şi-o îndeplinească. 
Urmăreşte numai să slujească pe mamă-sa şi s’o 
scutească de o parte din griji. E adevărat, totuş, 
că nu le face pe toate cu aceeaş plăcere. Astfel, 
(Ieşi e mâncăcioasă, nu-i place bucătăria v ba chiar 
o desgustă unele amănunte, socoteşte că nu e destul 
(le curată. In privinţa aceasta, e foarte delicată şi 
delicateţa aceasta, dusă la exces, a ajuns să-i fie 
lin defect. Ar lăsâ mai bine să dea o mâncare în 
foc, decât să-şi păţeze manşeta. Pentru acela,ş motiv, 
nu ,i-a plăcut nici grădinăria: pământul i se pare 
murdar; când vede băligarul risipit, i se pare că-i 
simte mirosul.

130., Acest defect îl datoreşte mamei sale. Aceasta1 
zice că, printre cele dintâiu îndatoriri ale femeii 
■este curăţenia, că e o îndatorire specială, pe care 
natura, o porunceşte şi fără care nu se poate. Nu 
poate fi pe Iunie ceva ,mai desgustător decât o 
femeie murdară, şi bărbatul eai;es se desgustă de o 
asemenea femeie are totdeauna dreptate. A tot vorbit 
fiicei sale despre această îndatorire încă . din copi
lărie, i-a cerut tot mereu şă-şi ţie curată persoana 
şi lucrurile, odaia şi îmbrăcămintea, să lucreze curat, 
până când toate aceste observaţii au ajuns obiceiu.
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i-;iu ocupat o mare parte din timp şi influenţează 
şi restul timpului; astfel că prima grijă în ori ce 
face este curăţenia, iar buna executare rămâne în 
al doilea rând.

131. Toate acestea însă nu s’au prefăcut în afeo- 
taţie sau în moliciune, nici n’o stăpâneşte gustul 
pentru luxul rafinat. In apartamentul ei n’a fost 
nimic altceva decât apă curată. Nu cunoaşte alt 
parfum decât mirosul florilor, şi soţul ei nu va 
simţi altul mai plăcut decât respiraţia ei. .In fino, 
grija aceasta pentru exterior n’o face să uite că 
în viaţă sunt îndatoriri mai nobile: ea nu cunoaşte 
sau dispreţueşte acea excesivă curăţenie a trupului 
care murdăreşte sufletul. Sofia e mai mult decât 
curată, este pură l.

132. Am zis că Sofia este mâncăcioasă. Această 
pornire o aveâ în mod firesc, dar a devenit cu'ni- 
pătată prin obiceiu şi acum este cumpătată prin vir
tute. Fetele nu sunt ca băieţii,, pe cari poţi să-i stă
pâneşti, până la un punct, prin lăcomia lor. Pentiu 
femei ar aveâ urmări rele şi chiar primejdioase, dacă 
le-ai lăsa supuse acestei porniri. Când Sofia era co
pilă, de câteori intra singură în odaia mamei sale, nii 
eşiâ cu mâna goală, şi nu era prea cinstită, faţă de 
diferitele feluri de cofeturi2. Mamă-sa o surprinse.

' Deosebirea între curat şi pur este că cel din urină cinâiil sc 
raportă şi la fizic şi la moral, pe , când cel dintâiu mni imdi 
la fizic.

3 fn text: bnhibons et dragies, cuvinte ce n'au echivalente roniii- 
neşti, dvăgeele fiind bomboane eu o preparaţie specială.
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■O ţinu de mi, o pedepsi, o lăsă nemâneată. Ajunse 
în fine s’o convingă că cofeturile îi strică dinţii şi 
Cil cine mănâncă multe se îngraşă prea tare. Astfel, 
Sofia se îndreptă. Mărindu-se, începu să aibă alte 
gusturi cari o depărtai’ă de această josnică pornire. 
La femei, ca şi la bărbaţi, îndată ce inima vor
beşte,'lăcomia nu mai poate fi viţiul dominant. 
Sofia a păstrat gustul particular al sexului ei: îi 
plac lăpturile .şi zaharicalele, îi plac prăjiturile \ 
(Iar carnea îi place puţin; n’a gustat nici vin nici 
băuturi spirtoase; apoi ea mănâncă din toate cu 
măsură. Sexul femeesc, mai puţin activ decât al 
no.sti'u, are mai puţină trebuinţă de reparaţie 2. Ii 
plac lucrurile bune şi ştie să le guste ; dai-, dacă 
îipsG.sc, se îrivoeşţe şi cu ce nu-i este pe plac şi 
nu suferă dintr’aceasta.

133. Spiritul Sofiei este plăcut, dar nu strălu- 
citoi'; solid, dar nu profund. Despre un asemenea 

• ((pilit nu zici nimic, peutrucă nu 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 obiceiu 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 
asupi-a puţinelor persoane pe cari le-a văzut. Sofia

Am suprimat cuvântul Enlrevils. (mâncările ce se servă 
1”lre fripturi şi poame) care n’are echivalent în româneşte.

Prin mâncare omiil îişi repară, îţi rcstaureaxă forţeleţ de aci 
ă vorba de restaurant.
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o veselă, în mod firesc; în copilărie a fost cliiar 
nebunatică, dar încet-încet mamă-sa a ţinut-o de 
rău, ca nu cumva o schimbare prea .repede să rut 
dea de ştire despre momentul care a produs-o 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 
fi luat, fără să spună pentruce s’a schimbat. Are 
haz s’o vezi( câteodată cum ascultă rămăşiţa vechilor 
porniri şi se arată sglobie ca un copil; dar deodată 
devine iar stăpână pe sine, tace, pleacă ochii şi ro
şeşte. II firesc ca anii aceştia de trecere între cele 
două vâi’ste să aibă însuşiri dela amândouă.

134. Sofia are o mare sensibilitate şi de aceea 
nu poate avea o fire perfect egală, dar blândeţea 
ei face ca aceasta să nu supere pe ceilalţi, ci îşi 
strică numai sieşi. Să-i zică pi ne va un singur cuvânt 
supărător, şi o vezi că nu se arata supărată, dar 
inima-i şvâcneşfe puternic, caută să fugă aiurea ca 
să plângă. Dacă, în. mijlocul acestui necaz, o chiamă 
tată-său sau mamă-sa şi-i spune numai o vorbă, vine 
iar să se joace, şi râde, .ştergându-şi lacrimile cu 
iscusinţă şi căutând să-şi ascunză suspinele.

136. Nu putem zice că e lipsită cu totul de 
căpriţii. Firea ei, cam pornită, o îndeamnă la în
dărătnicie şi atunci este expusă a nu se mai stăpâni. 
Daţi-i însă vreme să sfe liniştească şi veţi observa 
ca un merit al ei chipul cum caută să-şi scuze

' Adică apropierea epocei critice a tinereţei.
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greş(«ala, D'aeă o pedepseşte, e blândă şi supusă şi 
se vede că-i e ruşine, nu fiindcă a fost pedepsită, 
ci fiindcă a greşit. Dacă nu-i zice nimeni nimicr 
îşi recunoaşte singură greşeala, cu atâta sinceritate 
şi drăgălăşenie, încât e peste putinţă să mai fii 
supărat pe ea. ,Ar săruta pământul în faţa celui 
din urmă' servitor, fără să sufere câtuş de puţin de 
această înjosire. Apoi, îndată ce a fost iertată, îţi 
arată prin bucuria şi prin mângâîerîle ei, că i s’a 
luat o mare greutate de pe inima ei bună. Intr’um 
cuvânt, suferă cu răbdare greşelile altora şi-şi în- 
dreptează cii plăcere pe ale sale. Aşa e firea plă
cută a sexului ei, până n’o schimbăm noi în rău. 
Femeia e făcută ca să se supună bărbatului şi să 
îndure chiar nedreptatea lui. Pe băieţi nii-i poţi 
face niciodată • ascultători până într’acest punct: 
sentimentul interior se ridictL şi se i’evoltă împo
triva nedreptăţii; natura nu i-a făcut ca s’o sufei’e:

Gravam,
PeleidaQ stomachuni cedere nescii \
136. Sofia este religioasă; însă religia ei este 

cu judecată şi simplă, are puţine dogme şi puţine 
practice bisericoase; mai bine zis, ea cunoaşte ca 
practică esenţială numai morala şi viaţa întreagă 
îi este devotată lui Dumnezeu, făcând binele. Toate 
învăţăturile pe cari părinţii săi i le-au dat în această 
privinţă au deprins-o cu o supunere respectuoasă.

Vers din Horaţiu (Ode earten J, oda G vers. 5—6). Poetul 
211:15 că va cânta *mdnia înfricoşată a lui Adiile (Peleidul, fiul 
lui Peleu) care nu ştie, să se plece, să cedexe^.
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’l-au zis totdeauna: «Fata mea, cunoştinţele acestui 
•nu sunt pentru vârsta ta; când va veni vreinen, 
bărbatul tău o să te înveţe». Apoi, în loc să-i ţie 
discursuri lungi despre faptele biine, oi se mulţu
mesc să-i vorbească prin exemple şi exemplele lor 
s’au săpaţ adânc în sufletul ei. '

137. Sofia iubeşte virtutea. Această dragoste este 
•cea mai însemnată pasiune a.ei. O iubeşte, pentrucîi 
nimic nu e mai frumos ca virtutea; o iubeşte, 
pentrucă virtutea face gloria unei femei, pentrneă 

■ o femeie virtuoasă i se pare aproape deopotrivă eii 
îngerii; o iubeşte, pentrucă socoteşte că ea singură 

-conduce la. fericire, pe, când viaţa unei femei ne
cinstite este numai mizerie, părăsire, nenorocire, 
dispreţ, ruşine; o iubeşte, în sfâr.şit, pentrucă vede 
cât o preţueşte i’espectabilul ei părinte, ca şi duleeii 
şi vrednica sa mamă. Aceştia nu se mulţumesc eu 
fericirea ce le-o d.ă pi’opria lor virtute, ci vor să 
fie fericiţi şi de virtutea ei, iar dânsa socoteşte eă 
prima sa fericire este nădejdea că va, face fericirea 
lor. Asemenea sentimente dau un entuziasm care 
înalţă sufletul şi care robeşte acestei-pasiuni nobile 
toate .pornirile cele mici. Sofia va fi cinstită şi 
curată până la moarte: a jurat aceasta în fundul 
sufletului ei, iar jurământul l-a făcut în momentul 
în care siraţiâ ce însemnează să ţii un asemenea 
jurământ; l-a făcut tocmai în vremea când ar fi 
fost foarte cu putinţă să-l înlăture, dacă ar fi fest 
atunci roaba simţurilor.
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138. Sofia. nu eşte o Franceză di’ăgiiţă, cu tem- 
pcrainentul rece şi cochetă din vanitate, c.are vrea 
iiiîii mult să strălucească decât să placă şi care 
caută distracţia, iar nu plăcerea. O stăpâneşte însă 
rlorinţa de a iubi, aceasta o distrage şi-i turbură 
Inima în mijlocul sărbătorilor. Vezi că şi-a pierdut 
nechea ei veselie, că jocurile nebunatice nu mai 
fsiint 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 toţi cei ce-i 
sunt indiferenţi; că-i trebue unul care s’o iubească,, 
nu o ceată care s’o admire; că vrea mai bine să 
fie plăcută unui singur ora cinstit şi să-i placă ne
contenit, iar nu s| aiiză în jur laudele modei, cari 

\|in o zi, iar a doua zi se prefac în ocări.
'139. Judecata femeilor se formează mai de vreme 

tlecât a bărbaţilor. Fiind în stare de apărare, aproape 
(lin copilărie, având un depozit greu de păzit, în 
mod fatal ele cunosc mai curând binele şi rănb 
fiofia, precoce în toate, pentrucă aşâ-i e tempera
mentul, are judecata fofmată înaintea altor fete de 
vârsta ei. Aceasta nu este întru nimic lucru extra
ordinar, căci maturitate-,1 nu este peste tot aceeaş 
în acel aş timp.

140. Sofia cunoaşte drepturile şi îndatoririle celor 
două sexe. Cunoaşte defectele oamenilor şi viţiile 
femeilor; cunoaşte şi calităţile şi virtuţile; toate-i 
sunt săpate în fuhdul inimii. Nu se poate forma 
despre femeia cinstită o ideie mai înaltă decât a-



910

-ei şi această ideie n’o sperie, dar se gândeşte cu 
mai multă bunăvoinţă la omul cinstit, la omul 
vrednic, simţindu-se făcută, pentru acel om, sini- 
ţindu-se demnă de el, ştiind că-i va puteâ întoarce 
fericirea pe care o va primi dela el. , E convinsă 

•că va şti să-l recunoască în lume; e vorba nimiai 
să-l găsească.

141. Femeile sunt judecătorii fireşti ai meritelnr 
bărbaţilor, .precum sunt ei judeciitori ai meritelor 
femeilor. E dreptul de reciprocitate şi lucrul e cu
noscut şi de unii şi de celelalte. Sofia cunoaşte 
acest drept şi se foloseşte de el, însă cu modestia 
potrivită cu tinereţea, cu, experienţa' şi cii sitiia- 
ţiunea ei. Ea judecă numai lucrurile ce-i stau la 
îndemână şi numai când aceasta slujeşte ca să 
desvolte vre-o maximă folositoare. Despre; cei ce 
nu-s de faţă, vorbeşte cu cea mai mare băgare de

: seamă,' mai ales de femei. Socoteşte că, vorbind 
•despre sexul lor, femeile se fac rele de gură şi 
batjocoritoare; iar mărginindu-se a vorbi despre 

‘ sexul nostru, ele sunt mai drepte. Sofia so mărgi
neşte deci la aceasta. Despre femei vorbeşte numai 
ca să spuie ce ştie bine despre ele.. Crede că aceasta 

■ e o datorie faţă de sexul ei. Iar despre, acelea despre 
cari nu ştie niniic de bine, nu zice nimic, şi lucrul 
se înţelege.

142. Sofia nu prea are deprinderea vieţii de so
cietate ; dar e îndatoritoare, cu băgare de seamă şi 
face toate cu graţie. O fire fericită îi foloseşte mai
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mult decât oricâtă artă. Politeţa ei nu se ţine de- 
formule, nu e supusă modei, nu se schimbă cu ea, 
nu face nimic prin obiceiu, ei vine dintr’o adevă
rată dorinţă ’de a plăcea, şi place. Nu ştie compli
mentele de rând şi nu inventă altele mai căutate. 
Nu zice: <- Vă sunt foarte obligată... îmi faceţi 
mare onoare... Nu vă supăraţi...'» etc. Nu ştie- 
nici să facă fraze alese. La o atenţiune, la o po
liteţă vădită, răspunde printr’o reverenţă sau printr’un; 
simplu " Vă mulţumesc» ; dar acest cuvânt ieşit 
din gura ei preţueşte cât un altul. Pentru un ser
viciu adevărat, ea lasă inima să vorbească şi nu 
găseşte un compliment banal. Nu i-a plăcut nici 
odată să se supună tiraniei răsfăţurilor obiceiurilor • 
franţuzeşti, cum dfete: 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 domnişor 
ferchezuit îi oferă acest serviciu obrasnic, ea-1 lasă 
în josul scării şi, din două sărituri, intră în cameră, 
zicând că nu e şchioapă. In adevăi', de şi nu e în- 
naltă, n’a voit să-şi puie niciodată tocuri înalte1: 
are picioare destul de mici, aşa că n’are trebuinţă 
de asemenea tocuri.

143. E tăcută şi respectuoasă nu numai cu fe
mei le, 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 stă-

1 Moda timpului; de aceea se ziee .şi până azi «Lovis Quinxe,» 
tocurilor înalte (după numele Regelui Franţei, Ludovic XV).
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Tuinţă şi, îndată ce poate, îşi reia pe cel ce crede 
că i sg cuvine. Ea ştie că drepturile vârstei stau 
înaintea drepturilor sexului, pentrucâ socoteşte că 
■cu'vârsta vine înţelepciunea şi aceasta merită cinste 
înainte de toate.

144. Cu tinerii de vârsta ei, are nevoie de uji 
ton cu totul deosebit ca să#le impuie şi ştie să iii 
.aee.st ton, fără a părăsi înfăţişarea modestă ce-i şeado 
aşa de bine. Dacă aceştia sunt modeşti şi cuviin
cioşi, va păstra bucuros faţă de ei familiaritatea 
plăcută a tinereţii. Convorbirile lor, nevinoviite,.vor 
fi glumeţe, dar cuviincioase. Dacă vorbele lor sunt 
serioase, vrea'să folosească dintr’ânsele. Dacă dege
nerează în laude nesărate, le va face să înceteze 
îndată, căci dispreţueşte mai ales vorbirea galantă, ca 
o insultă pentru sexul ei. Ea ştie bine că bărbatul 
pe care-1 caută nu vorbeşte aşa şi nu poate să 
primească bucuros, de la altul ceeace nu e potrivit 
pentru acela al cărui caracter îl are săpat în fundul 
sufletului. Opinia înaltă ce are despre drepturile 
sexului său, mândria sufletească pe care i-o dă 
curăţia sentimentelor sale, energia virtuţii pe care 
o simte în sine însăşi şi care o face vrednică de 
respect faţă de sineş, toate acestea o fac să auză 
cu indignare cuvintele linguşitoare' cu cari vor ei 
s’o facă a-şi trec,e vremea. Nu se arată supărată, dar 
Ie primeşte cu o aprobare ironică prin care îi des
curajează, sau cu un ton rece, la care nu se aşteapta
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nimeni. Dacă un domnişor frumos1 dintre aceştia', 
îi spune complimente, îi laudă cu vorbe de spirit 
spiritul ei, frumuseţea, graţiile, pomeneşte despre feri
cirea de a-i plăcea, ea îl întrerupe, binişor şi-i zice 
politicos: «Domnule, mi-e teamă că ştiu lucrurile 
«acestea mai bine decât d-ta; dacă' nu găsim nimic 
«altceva mai -interesant să ne spunem, cred că, 
«putem încheiâ convorbirea». E apoi treaba unui 
minut ca să însoţească aceste vorbe cu o fnimoâsă 
reveienţă şi să se şi depărteze de el, la douăzeci 
ile paşi., Întrebaţi pe deştepţii voştri dacă e uşor 
să-şi arate multă vreme flecăria cu un asemenea 
spirit sălbatic.

145. Să nu crejleţi însă că nu-i place să fie 
lăudată; dar vrea ca lauda să fie aşa făcuta încât 
să poată crede că acel care-i vorbeşte cugetă despre 
fol tocmai cum zice. Ca să te arăţi impresionat de 
meritele ei, trebue să ai întâiu tu merite. Lauda 
întemeiată pe stimă poate să o măgulească, dai- 
orice, ironie galantă va fi totdeauna respinsă. Cu 
Sofia nu se pot exercita micile talente ale unui 
mucalit.

146. Având o mare maturitate de judecată şi 
(lesvoltată în. toate privinţele ca o fată de douăzeci

' In text: «Un frumos Phoebus». Ei4. un termen obişnuit pe- 
“binei. Sallwiirk dă explicaţia următoare : Phocbus, figura condu- 
rStorului muzelor, strălucind de frumuseţe şi înzestrat cu darul 
'orbirei frumoase în operetele cu conţinut mitologic din epoca 
Hococo. Cramei-: «Un dandy linguşitor şi fanfaron». La A Gri- 
phius o damă adorată este numită în titlul unei scrisori (Horribili- 

act. 2): «Cea mai elegantă PKoebuză de pe lume».
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'de ani, Sofia nu va fi considerată copil de pă
rinţii ei la cincisprezece ani 1. Cum vor zări în oa 
prima turburare a tinereţii, se vor grăbi să ia 
măsuri înainte de a se desăvârşi. Ii vor voibi cu 
dragoste şi înţelepciune. Asemenea cuvinte se po
trivesc ou vârsta şi cu caracterul ei. Dacă ai'e în 
adevăr caracterul pe care mi-1 înehipuesc, socotesc 
că tătăl său ar puteâ foarte bine să-i vorbească 
în .felul următor:

147. «Sofio, te-ăi făcut fată mare, dar n’ai să 
«rămâi totdeauna aşâ. Voim să fii fericită; acesta 
«este interesul nostru, căci fericirea noastră atârnă 
«de a ta. Fericirea unei fete cinstite este să facă 
«fericit pe un om cinstit. Trebue să te gândeşti 
«deci a te mărita. Trebue să te gândeşti de tiin- 
«puriu, căci de măritiş se ţine toată soarta vieţii 
«şi niciodată n’o să zici că ai prea mult timp cu 
«să te gândeşti.

148. «Nu e nici un lucru mai greu decât alo- 
«ger ea unui soţ bun, afară numai de alegerea unei 
«bune soţii. Tu vei fi acea soţie, rară, gloria vieţii 
«noastre şi fericirea bătrâneţii noastre. Dar ori cât 
«de mari ar fi calităţile tale, există pe pământ 
«bărbaţi cari au calităţi mai mari decât tine. Ori 
«care sTar simţi onorat să' fie soţul tău ; sunt mulţi 
«cari te-ar onora pe tine, luându-te de soţie. Intre 
«aceştia din urmă trebue să găseşti unul care să-ţi 
«placă, să-l cunoşti şi să te cunoască.

1 Ln vârsta de 15 ani fetele Se considerau crescute ţi capabila 
de societate. (Nota lui Sallwurk).
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149. «Fericirea deplină a unei căsnicii se ţine 
«de atâtea cerinţe încât ar fi o nebunie să cauţi 
«a le aduna pex toate. Trebue să te asiguri de cele 
«mai însemnate: dacă se vor găsi şi celelalte, te 
«vei folosi de ele; dacă nu, te vei putea lip.si. Nu 
' există pe pământ fericire desăvârşită, dar cea mai 
«mare nenorocire — şi care se poate înlătura —

p-a fii nonnrncit din cauza greşeln^lâle.
150. «Sunt cerinţe fireşti, sunt cerinţe cari ţin 

«de educaţie, sunt şi altele impu.se de opinia pu- 
*1)1 ică. Părinţii sunt judecătorii pentru cele două 
«din urmă; copiii pentru cele' dintâiu. In căsăto- 
«riile făcute prin autoritatea părinţilor, se ţine 
«seamă numai de cerinţele educaţiei şi ale opiniei 
«publice: nu se căsătoresc persoane, ci condiţii şi 
«avei'i. Acest lucru se poate însă schimbă. Numai 
«persoanele rămân şi ţin acele condiţiuni. In afară 
«de avere, numai prin raporturile dintre persoane 
«poate fi fericită sau nenorocită, o căsătoi'ie.

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 humele. Uitată de 
«familia ei, la ce i-a servit că s’a născut în ase- 
«menea condiţii? In toate nenorocirile, numai unirea 
«inimilor noastre ne-a mângâiat. Potrivindu-ne în 
«gusturi, ne-am retras aci şi trăim fericiţi în să- 
«răcia noastră, căci fiecare suntem totul pentru ce- 
■«lălalt. Sofia este comoara noastră a amândurora
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«şi mulţumim Cerului că ne-a dat-o şi că ne-a luat 
«toate celelalte. Iată, draga mea, unde ne-a condus 
«Provedinţa: consideraţiile ce s’au avut în vedere 
«la căsătoria tioastră s’au dus şi suntem fericiţi 
«prin acelea de cari nu s’a,ţinut nici o socoteală.

152. «E datoria soţilor să caute a se potrivi 
«între ei. înclinarea reciprocă trebue să fie cea 
«dintâiu legătură. Ochii şi inimile trebue să le fie 
«cei dintâiu conducători. Prima datorie, după eă- 
«sătorie, va fi 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-1 poate 
«înlătura: cei ce l-au înlănţuit prin atâtea legi 
«civile s’au gândit mai mult la ordinea apai'cntă 
«decât lă fericirea căsniciei şi la moravui'ile cetâ- 
«ţenilor. Vezi, dragă Sofio, că nu-ţi impunem o 
«morală grea de urinat. Ea tinde numai 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 lăsăm libertatea deplină, trebue să-ţi arătăm 
«şi motivele tale, ca să ştii să te foloseşti de ea 
«cu înţelepciune. Fata'mea, eşti bună şi cu jude- 
«cată, ai cuget drept şi inimă simţitoare, ai în- 
«suşirile cari se potrivesc unei femei cinstite şi na 
«eşti lipsită de graţie. Eşti însă săracă: ai cali- 
«tăţile cele mai preţioase .şi-ţi lipsesc cele ce .se 
«preţuesc mai mult. Să nu doreşti deci decât ceeace



917

«poţi să aibi şi potriveşte-ţi ambiţia nu după ju- 
«decata ta şi a noastră, ci după opinia oamenilor. 
<' Dacă ar fi vorba despi'e egalitatea meritului, spe- 
«ranţele tale ar puteâ să fie nemărginite; dar să 
«nu ţi le ridici, mai presus de averea' ta şi nu uită 
«că aceasta stă cât se poate de jos. Ştiu că un 
«bărbat yrednic de tine nu va socoti această nepo- 
«trivii'e ca o piedică ; daiv în asemenea caz, trebue 
«să faci tu ceeace el nu va face: Sofia va imită 
«pe mama ei şi va intră numai într’o familie care 
«se va simţi onorată de aceasta. Tu n’ai văzut bo- 
«găţia noastră, te-ai născut în vremea când eram 
«.săraci; dar tu ai. îndulcit această sărăcie şi ai 
îndurat-o fără suferinţă. Crede-mă, Sofio, nu umblă 

«după bunuri pe j?ari ni le-a luat Gerul, — şi-i 
«mulţumim pentru aceasta, — căci am gustat feri
cirea numai după ce. am pierdut bogăţia.

154. «Eşti destul de drăguţă ca să te placă ori- 
«cine şi nu eşti chiar în mizerie, ca să fii sarcină 
«mare pentru un om de treabă. Vei fi căutată, .şi. 
«vei puteă fi căutată de bărbaţi cari nu vor preţui 
«cât tine. Fireşte că., dacă ţi s’ar arătă cum sunt 
«în realitate, i-ai ’vedeă cât preţueşc şi tot fastul 
«lor nu ţi-ar impune. multă vreme; dar, de şi ai 
«judecată dreaptă şi cunoşti meritul adevărat, eşti 
«lipsită de experienţă şi nu ştii până unde pot 
«merge oamenii cu prefăcătoria. Un şarlatan iscusit 
«poate să-ţi studieze gusturile ca să te subjuge şi 
«să arate faţă de tine virtuţi pe cari nu le are.

UIS7; ‘"v, <Jh ;

BUCimwi
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«Ai puteâ fi pierdută, Sofio, înainte de a observă^ 
«şi când' îţi i^yei,cunoaşte greşeala nu vei avea alt 
«ceva de făcut decât să plângi. Dintre toate cursele 

şi singura pe care raţiunea n’o poate înlăturâ — 
«cea mai primejdioasă este^ pornirii' simţurilor. 
«Dacă vei avea vreodată nenorocirea să cazi în- 
«tr’însa, vei vedea numai iluzii şi himere1; ţi se 
«vor întuneca ochii, ţi se va tiirburâ judecata, ţi 
«se va strica voinţa, însăş greşeala ta ţi se va 
«păreâ scumpă, şi chiar de Vei puteâ s’o cunoşti, 
«nu vei yoî să o îridreptezi. Fata mea, te încre- 
«dinţez raţiunii Sofiei, iar nu pornirii inimii ei. 
«Câtă vreme îţi vei păstra sângele rece, fii lingură 
«judecător; îndată însă ce vei iubi, încredinţează-te 
«mamei tale.

155. «Iţi propun o învoeală care să-ţi arate 
«stima noastră şi să stabilească între noi i'elaţiile 
«naturale. Obiceiul e ea părinţii să aleagă pe soţul 
«fiicei lor şi s’o consulte numai de formă. Noi 
«vom face contrariul: vei alege tu şi noi vom ti 
«consultaţi. Foloseşte-te de acest drept, Sofio; fu- 
«loseşte-te liber şi cu judecată. Soţul potrivit pentru 
«tine, trebue să fie ales de tine, nu de noi; dar 
«noi avem dreptul să judecăm dacă m; te înşeli 
«în privinţa cuviinţelor .şi dacă nu cumva, fără sa 
«ştii, faci altceva decât ce vrei. Nu vom ţine so- 
«coteală nici de naştere, nici de avere, nici de

1 Himeră: cuvânt adesea întrebuinţat de autor: crcnţiuee n 
închipuirii noastre, fără corespondent în lumea reală.
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«opinia publică. Ia un om 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 şi dacă-şi iubeşte familia. Rangul 
lui va fi tdtdeauna destul de ilustru, dacă îl va 
cinsti prin virtute. Iar dacă lumea întreagă ne 

«va vorbi de rău, ce ne pasă? Nu căutăm apro- 
«barea publicului, ci ne mulţumim cu fericirea 
«noastră».

156. Nu ştiu, cititorilor, ce efect ar face o ase
menea cuvântare asupra unei fete crescute după 
obiceiurile voastre. lu' ce priveşte pe Sofia, poate 
Cră ea nu va zice nici un cuvânt, ruşinea şi în
duioşarea"' n’ar lăSâ-o, poate, să .vorbească lesne; 
dar sunt sigur că cele auzite îi vor rămâneâ săpate 
în inimă pentru toată viaţa şi dacă e vre-o hotă
râre omenească pe care poţi pune temeiu, va fi 
aceea pe care o va lua ea, de a se face vrednică 
de stima părinţilor.

157. Să ne închipuim lucrul cel mai rău şi să 
zicem că ea are un temperament aprins care face 
Ră rabde cu greu o lungă aşteptare. Susţin că ju
decata ei,.gustul, delicateţa şi mai ales sentimentele 
cu cari i s’a hrănit sufletul din copilărie, se vor 
împotrivi furiei simţurilor îndestul pentru ca să le 
învingă sau, cel puţin, să le ţie piept multă vreme- 
Hai bine ar murî de suferinţă decât să-şi întris- 
,îcze părinţii şi să se mărite cu un om de nindic.

2»
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expunându-se la nenorocirile unei căsătorii nepo
trivite. Chiar libertatea pe care a primit-o îi înalţă 
şi mai mult sufletul şi o fâce mai greoaie în ale
gerea stăpânului ei. Având temperamentul unei 
Italience şi sensibilitatea unei Engleze, ea are, pentru 
a-şi stăpâni şi inima şi simţurile, mândria unei 
Spaniole, care caută un bărbat care s’o iubească, 
dar nu găseşte lesne pe cel vrednic de ea.

158. Nu poate să înţeleagă toată lumea ce putere 
dă sufletului iubirea faptei (ir oneste şi ce tărie poate 
să găsească omul în sine când vrea să fie în adevăr 
virtuos. Sunt oameni cărora li se pare himeric tot 
ce este mare şi a căror judecată josnică şi vrednică 
de dispreţ hu pricepe înrâurirea ce poate să aibă 
asupra pasiunilor omeneşti însăş nebunia virtuţii. 
Acestora să le vorbeşti numai prin exşmple; atât 
mai rău pentru ei dacă se încăpăţânează să le tă- 
găduească. Dacă le-aş spune că Sofia nu e o fiinţă 
închipuită, că numai numele e inventat de mine) 
că educaţia ei, moravurile, caracterul, figura ei chiar 
au existat în realitate şi că amintirea ei face să 
verse lacrimi o întreagă familie onestă, desigur că 
nu rn’ar crede. Ce aş pierde însă dacă aş terininâ, 
fără înconjur, povestea unei fete aşâ de’ asemănă
toare cu Sofia, încât povestea aceasta ar putea să tic 
a ei, fără să se mire cineva? îmi pasă puţin daca 
o veţi crede sau nu adevărată; în orice caz, voiu 
fi povestit nişte închipuiri — dacă vreţi să ziceţi 
aşâ —; însă voiu fi avut mijlocul de a-mi explica
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metoda şi voiu putea astfel să-mi urmăi’ese; scopul.
159. Tânăra, al cărei temperament l-am pus pe 

socoteala Sofiei, avea foarte multe asemănări cu ea, 
încât putea să-i poarte numele şi de aceea i-1 las. 
După convorbirea pe care am povestit-o, părinţii 
ei socotiră că în cătunul lor nu vor veni s’o caute 
peţitorii, de aceea o trimiseră într’o iarnă în oraş, 
la o mătuşă, şi-i spuseră în taină şcopul, călătoriei, 
căci mândra Sofia av6â în suflet hotărârea nobila 
ele a şti să se stăpânească şi, oricât ar fi dorit un 
l)ăi,bat, ar. fi vrut mai bine să moară fată bătrână 
decât să alerge să-l caute.

IGO. Ca să îndeplinească dorinţa părinţilor ei, 
mătuşa a dus-o prin familii, prin adunări, pe Ifţ 
sărbători, i-a arătat lumea sau mai bine zis a ară
tat-o pe -ea, căci pe Sofia n’o prea interesa toată 
această gălăgie. S’a observat totuş că ea nu fugiâ 
(le tinerii frumuşei cari păreau cuviincioşi şi mo
deşti. In rezerva ei, aveâ chiar oarecare meşteşug 
de a-i atrage, care semănâ cu cochetăria; dar, după 

■ ce vorbiâ cu ei de două, trei ori, se da la o parte. 
Curând îşi schimbă purtarea şi, de unde păreâ că 
primeşte semnele de admiraţie,- luâ deodată alta 
mai pmilită şi arăta o politeţă mai respingătoare. 

, Observându-se totdeauna,' nu le da prilej să-i facă 
nici cel mai mic serviciu; prin aceste arătâ că nu 
voia să le fie logodnică L.
, 1 Logudiiică traduce rău fr.: maîtresse. Sensul acestui cuvânt- s’a 

“chimbat în cursul timpului. Boileau: «Flatte menace, irrite, appaiae 
line maîtresse». Astăzi traducând pasagiul acesta nu putem pune 
*lt cuvânt mai exact de cât logodnică, căci acesta este mai aproape 
(le ideia exprimată, de autor.
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161. Petrecerile sgomotoase nu plac niciodată 
inimilor simţitoare; ele sunt fericirea zadarnică şi 
stearpă a oamenilor cari nu simt nimic şi cari 
cred că, ameţindu-se, se' folosesc de vieaţă. Sofia 
nu găsi ceeace căută şi, ne mai având nădejde să-l 
afle aci, începă să se plictisească. lubiâ tare pe 
părinţi şi nimic nu ţinea loc acestei iubiri, nimic 
nu o făcea să-i uite. Se întoarse deci la dânşii, cii 
mult înainte de termenul' hotărît pentru aceasta.

162. D’abia îşi reîncepu traiul în casa părintească
V

şi observară că, deşi avea aceeaŞ purtare, îşi scliiinbâ 
buna dispoziţie! Eră câjeodată distrată, eră nerăb
dătoare, tristă şi visătoare; se ascundeă uneori ca 
şă ^âlfgăr''Crezură întâia- că iubeşte pe cineva şi-i 
e ruşine'să spuie. Ii vorbiră despre aceasta, dar 
tăgădui. Ziceă că n’a văzut pe nimeni care să-i 
atingă inima, şi Sofia nu minţiâ.

163. Totuş lâncezeala creşteă necontenit şi să
nătatea începuse să-i fie vătămată. Mamă-sa, în- 
grijată de această schimbare, hotărî în fine să-i 
afle pricina. O luă deoparte şi întrebuinţă tot me
şteşugul şi toată mângâierea pe care o poate avea 
în vorbire dragostea unei mame: «Fata mea, te-ain 
-«purtat în pântece şi acum te port necontenit în 
«inima mea; încredinţează mamei tale taina sufle- 
«tului tău. Este vreo taină pe care o mamă nu 
«poate s’o ştie? E cineva care să plângă suferinţele 
«tale, care să le împărtăşească şi să caute a le
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«alina, ca tatăl şi mama ta? Vrei tu să mor din 
«pricina durerii tale, fără s’o cunosc?»

164. Nu numai că nu va ascunde maniei sale 
supărarea, dar fata nu aştepta altceva decât să şi-o 
facă confidenta şi consolatoarea ei. Ruşinea însă o 
împiedecă .să vorbească, iar modestia ei' nu găsiâ 
cuvinte ca să descrie o stare puţin vrednică de sine, 
adică: emoţjunea care o turbură peste m'ăsură în 
aceste moţiente.

In fine, ’însăş ruşinea sluji mamei ca să ghi
cească ceva şi aceasta izbuti să-i smulgă mărturi
sirile cele umilitoare. In loc s’o întristeze prin 
cei’turi nedrepte,- ea o consolă, o plânse şi plânse 
cu dânsa: eră prea înţeleaptă ca să-i facă o vină 
aşa de mare dintf’o suferinţă pe care numai vir
tutea ei o făceă atât de apăsătoare. Dar de ce să 
îndure o suferinţă când doctoria este uşoară şi legi
timă? De. ce nu se foloseşte de libertatea ce i s’a 
dat? De ce nu primeşte un bărbat? De ce nu şi4 
alege? Nu ştie că-şi ţine soarta în mână şi că 
părinţii vor primi pe oricine ar alege, devremece 
n’ar puteâ să aleagă decât un om cum se cade? Au 
trimis-o la oraş şi n’a mai vrut să ştea; s’au pre
zentat câteva partide şi le-a refuzat pe toate. Ce 
aşteaptă? Ce vrea? E, In adevăr, o contradicţie ce 
nii ae poate explică.

165. Răspunsul eră simplu. Dacă ar fi vorba 
de un tovarăş pentru tinereţe, alegerea ar fi lesne 
făcută; dar un stăpân pentru toata viaţa.nu e uşor
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de ales şi, iiindcă aceste două alegeri nu se pot 
despărţi, ţrebue să aştepţi, uneori chiai1 să-ţi pier/i 
tinereţea, înainte de a găsi omul cii care să-ţi 
trăeşti vieaţa. Acesta erâ cazul . Sofiei. Vrea să iii- 
'bească pe un bărbat, dar acesta trebuia să fie soţul 
pi şi, pentru inima ei, şi unul şi altul erau tot aşii 
greu de gă^it. Toţi tinerii străluciţi pe cari îi cu
noscuse îndepliniau numai condiţia vârstei, dfii' 
toate, celelalte lipsiau; o desgustau şi spiritul lor 
superficial, şi vanitatea, şi vorbirea lor, şi nioni- 
vunje deşănţate, şi deprinderile lor uşuratice. Ea 
căuta un om şi găsiâ numai maimuţe; căuta un 
suflet şi nu găsiâ nici unul.

16G. «Ce nenorocită sunt! zicea ea mamei salo. 
«Am nevoie să iubesc, dar nu găsesc pe ninuui 
«care să-mi' placă. Inima mea respinge pe cei pe 
«cari îi atrag simţurile mele. Fiecare îmi aţâţii 
«dorinţa, dar toţi o înăbuşesc; 6 înclinare fără 
«stimă nu poate să aibă trăinicie. Nu găsesc omul 
<' potnvTf pentru Sofia voastră. Chipul încântător al lui 
«este adânc săpat în inima mea. Numai pe el poate 
«să-l iubească, numai pe el poate să-l facă fericii, 
«numai cu el va putea să fie fericită. Mai bine vrea 
«să se topească şi să lupte necontenit, inai bine sa 
«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 E*
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;giisî extravagante şi bă,nuiâ că e o taină ia mijloc. 
Sofia nu eră nici preţioasă nici ridicolă Cum a 
putut ajunge ea la această delicateţă exagerată? 
mai ales, când fusese învăţată din copilărie să se 
împace cu persoanele cu cari avea să trăească şi 
să schimbe necesitatea în virtute. Gândindu-se la 
acel model de bărbat atât de plăcut care o încântă 
şi amintindu-şi că de el vdrbiâ în toate convor
birile, lor, mamă-sa bănui că acest capriţiu avea 
un temeiu pe care nu-1 cunoştea încă şi că Sofia 
nu spusese tot. Apăsată de dorul cel ascuns, biata 
fată erâ 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 inţră 
după un minut ci* o carte în mână; «Jeleşte pe 
«nenorocita ta fiică! întristarea ei n’are leac, izvorul 
«lacrimilor ei nu poate secâ. Vrei să ştii pricina? 
lat-o!» zise ea, aruncând cartea pe masă. Mamă-sa 
n ia şi o deschide, erâ «Intâm,plările lui Telemac». 
Intâiu nu înţelege această enigmă; apoi face tot 
felul de întrebări şi primeşte răspunsuri încurcate; 
m fine vede, cu o surprindere lesne ele, înţeles, că 
fiică-sa erâ rivala Eucharisei2.

Am păstrat neologismele, fiindcă sunt, oarecum, termeni tehnici. 
I i'eţioase se numiau iemeile din societatea inaltă cari, ]ie vremea 
Iu Molifere (sec. XVII) şi mai târziu se ocupau mult cu literatura 

arta şi lăsau cu totul la o parte grijile gospodăriei. Unele din 
aceste femei, şi mai ales cele din clase inferioare cari voiau să 
■uite pe celelalte, erau ridicole. De acestea râde Moliere în comedia 

Preţioasele ridicole^ (Les prdcieuscs ridicules). ■
, Persoană din «Telemac» al lui Fânelon. Eucharis e o nimfă a 

aeiţci Calipso, în cartea 7-a. Ea căută săi câştige iubirea Iui 
ieleraac şi de aceea vrea să-l îndepărteze de mentorul său. '
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168. Sofia iubiâ pe Telemac şi-l iubiâ cu o pa
siune de care n’o puteâ nimic tămădui. îndată co 
părinţii' ei cunoscură această manie 1, începură a 
râde- şi socotiră că raţiunea o va vindeca. Se în
şelară: n’aveau pe deplin dreptate; avea şi Sofia 
motivele ei şi ştia să le susţină. De multe ori le-a 
închis gura, întrebuinţând împotriva lor chiar pro
priile lor raţionamente, arătându-le că a lor e toată 
vina, că n’au pregătit-o pentru un bărbat din acel 
veac. Le spunea că trebue ori ea să adopte nea
părat felul de a gândi al bărbatului, ori să-i dea 
pe al ei; că 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 maximele 
«mele sau pe care să-l pot iubi, şi mă mărit. Până 
«acum însă de ce mă certaţi? Plângeţi-mă mai 
«bine, căci sunt nenorocită, iar nu nebună. Oare 
«voinţa e stăpână 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 se- 
«mene. De ce să nu cred că exiâtă un asemenea 
«om, dacă exist eu care simt că am un suflet ase- 
«menea cu al lui? Nu; să nu necinstim astfel 
«omenirea ; să nu zicem' că un bărbat plăcut şi

1 Manie nu însemnează aci nebunie parţială, ci: exapeniţi» em- 
dală a unei idei, a urnii i/ust.
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«virtuos este 6 himeră. Există, tră(;şte, mă caută 
«poate; caută un suflet care să ştie a-1 iubi. Dar 
«ce este? Cine este? Nu ştiu. Nu e nici unul din 
«cei pe cari i-atn văzut ; fără îndoeală, nu e nici 
‘din cei pe cari îi voiu vedea. Mamă, de ce m’ai 
făcut să iubesc 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 
lii catastrofă? ' Spune-voiu lungile discuţii' cari o 
precedară? Arătâ-voiu o mamă nerăbdătoare, schim
bând' în severitate dragostea de mai nainte ? Infă- 
ţişâ-voiu un tată supărat, uitând făgăduelile şi 
considerând nebună pe cea mai virtuoasă dintre 
fete? Zugrăvi-voifl, în fine, pe această nenorocită, 
pe care şi mai mult o lega de himera ei persecuţia 
ce siiferiâ şi care cobora în mormânt în momentul 
în care credeau c’o vor duce la altar ? Nu, înlătur 
aceste întristătoare privelişti. N’am nevoie să merg 
atât de departe, ca să arăt printr’un exemplu destul 
de izbitor, pare-mi-se, că, în ciuda prejudecăţilor 
născute din moravurile veacului, entuziasmul pentru 
bine şi frumos nu e mai strein de femei de cât de 
bărbaţi şi că, sub imboldul naturii, se poate do
bândi totul dela ele ca şi dela noi.

170. Mă opriţi aici pa să mă întrebaţi dacă 
natura ne cere să suferim atât spre a i potoli nişte 
•dorinţe nemoderate. Răspund că nu; dar spun că 
nu natura ne dă atâtea dorinţe nemoderate. Şi tot
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ce nu vine dela ea, merge împotriva ei. Liici'uf 
acesta l-am dovedit de o mie de ori.

Î71. Să dăm pe Sofia lui Emil al nostru. Să 
înviem pe această drăgălaşe fată spre a-i da o ima
ginaţie mai puţin vie şi o soartă mai fericită. Vo
iam să zugrăvesc o feiheie obişnuită; dar, înălţându-i 
sufletul, i-am turburat raţiunea; m’an\ rătăcit cii 
însumil. Să ne înapoiem deci. Sofia 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 aco'asta 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 gândisem la început să formez de de
parte pe tovarăşa lui Emil şi să-i cresc unul pentru 
altul, unul cu altul. Reflectând însă, am socotit că 
aceste alcătuiri premature ar fi rău înţelese şi că 
e absurd să hotărăşti că doi copii se vor uni, fării 
să ştii dacă această unire este firească şi dacă voi' 
avea între ei legăturile necesare ca să ajungă la oii. 
Nu trebue confundat ce este firesc în starea dc 
sălbăticie cu ce este natural în starea de civili
zaţie2. In cea dintâiu, toate femeile .se potrivesc tu-

' Formey, care tratează această parte cu destulă biină-voinţil nii-i 
în stare să înţeleagă «rătăcirea lui Rousseau». fXota iui fiaUii iiiii.

- Acest pasagiu — zice Sallwiifk — ca şi IV § 162 este de ct» 
mai mare însemnătate la Rousseau pentru concepţia pe care o iive:i 
ela.supra idealului educaţiei. Numai aprofundarea acestui pasagiu dă 
adevărata pricepere a cunoscutelor dar unilateral interpreiatcior 
§ § 26 ş. u. din cartea I.
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turnr bărbaţilor, fiindcă şi unii şi celelalte au numai 
forma primitivă şi comună. In a doua, instituţiile 
sociale desvoltă fiecare caracter; fiecare inteligenţă 
dobândeşte forma sa proprie, şi determinată nu nu
mai de educaţie, dar şi de amestecul bun sau rău 
al naturii cu educaţia; de aceea nu le poţi potrivi 
altfel decât punându-le faţă în faţă, spre a vedea 
dacă se înţeleg în toate privinţele, sau cel puţin 
spre a înlesni alegerea cea mai nemerită.

173. Rău este că starea socială, desvoltând ca
racterele, deosebeşte rangurile. Aceste două rândueli 
nu merg însă alături, de aceea cu cat se deosebesc 
categoriile sociale cu atât se confundă caracterele. 
Din această) pricină avem căsătoriile nepotrivite şi 
toate neorânduelilS ce ies dintr’însele. Se vede de 
aci, în mod evident, că, cu cât ne depărtăm de ega
litate, cu atât se schimbă sentimentele fireşti; eu 
cât creşte distanţa între cei mari şi între cei mici, 
cu atât legătura căsniciei se slăbeşte. Dacă sunt 
bogaţi şi săraci, nu mai sunt părinţi şi soţi, căci 
atapânul şi sclavul nu au familie, ci fiecare e legat 
de. .starea sa socială,.

174. Vreţi să preîntâmpinaţi relele şi să faceţi 
căsătorii fericite? înăbuşiţi prejudecăţile, uitaţi in- 
«tiluţiile omeneşti şi consultaţi natura. Nu uniţi 
Ciuneni cari .se potri\resc numai într’o anumită con- 
^llţie şi cari nu s’ar mai‘potriva dacă s’ar schimba 
condiţia. Uniţi pe cei ce s’ar potrivi în orice si- 
fl>fitiune s’ar găsi, în orice ţară ar locui, în orice
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rang ar dădea. Nu zic că raporturile convenţionale 
sunt indiferente în căsătorie; dar zic că influenţa 
raporturilor naturale este cu rriult mai puternică,, 

î zic, că numai ea hotărăşte soarta vieţii; că potri
virea gusturilor, a firii, a sentimentelor, a caracte
relor, trobue 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 părinţi neoneşti, chiar dacă ar fi fata unui 
călău. Da,, sn.sţin că doi soţLbiue uniţi, oricâte ne
norociri le-a-r..cădea, pe^cap, vor simţi mai multă
fericire plângând împreună, decât„alţH cari ai’ avea 
toate norpacele din lume şi ar fi otrăviţi de des- 
binarea inimilor lor.

175. De aceea, în loc să aleg din copilărie o 
soţie pentru Emil, am aşteptat să cunosc pe aceea 
care se potriveşte, cu el. Alegerea aceasta n’o fac 
eu. ci natura; eu am numai să găsesc pe cine a 
ales ea. Zic eu, adică grija mea nu a tatălui; (‘ăci 
acesta, când mi-a încredinţat pe fiul său, mi-a dat 
locul lui şi îl înlocuesc în toate drepturile; eu sunt 
adevăratul tată al lui Emil, eu l-am făcut om. N’aî; 
fi primit să-i dau creştere, dacă n’aş fi fost stăpân 
să-l însor dUpă alegerea lui, adică după a mea. Nu
mai plăcerea de a • face pe cineva fericit poate sa 
plătească munca pe care o depui ca să-l aduci in 
stare să fie fericit.

176. Ca să găsesc soţie lui Emil, să nu credeţi 
însă că am aşteptat până să fie el în stare a o găsi.
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Acenstă prefăcută căutare era un pretext ca să-I 
fac să cunoască femeile, ca să-şi dea seama şi mai 
bine cât preţueşte aceea care i se potriveşte. Sofia 
e găsită de mult, poate că Emil a şi văzut-o; dar 
n’o va recunoaşte decâit la vremea potrivită.

177. De şi egalitatea condiţiunilor sociale nu e 
necesară la o căsătorie, totuş dă şi mai mult preţ, 
celorlalte condiţii, când se găseşte şi ea. Ea nu are 
greutatea niciuneia din celelalte, dar, când totul e 
egal, face să atârne balanţa într’o paiie.

178. Un bărbat, afară numai dacă n’o fi rege, 
nu poate să-şi ia o femeie din, orice stare1, căci, 
chiar dacă. el n’ar avea prejudecăţi, se1 va lovi de 
prejudecăţile altora şi dacă i-ar conveni cutare fată, 
nu i-ar da-o dir* pricina aceasta. De aceea un pă
rinte cu judecată trebue să ţie seama, în căutările 
sale, de nişte anumite maxime de prudenţă. Nu 
trebue să voească a da elevului2 său o fată mai 
presus de rangul lui, fiindcă asemenea lucru nu-i 
stă în putere. Dar chiar dacă ar putea, n’ar trebui 
s’o voească, fiindcă rangul n’are nici o importanţă 
pentru un tânăr, cel puţin pentru al meu. Şi totuş, 
urcându-se, se expune la o sumă de rele pe cari 
le va simţi ţoaţă viaţa. Zic chiar că nu trebue să

Zicând aşa despre regi, el poate se gândiâ la soţiile niorga- 
nafiee (acelea pe cari regulile Curţii uu le recunosc, dar legea civilă 
le recuiioa.şte) sau făcea o apreţiere ironica la adresa moralităţii 
regilor.

3 Zice c/ei’ ca să înţeleagă că tatăl trebue să fie şi guvernorul 
fiului sân. Vezi şi § 62 din cartea I.
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voească a compensâ o condiţie prin alta, de* exemplu 
averea şi nobleţă, pentrucă fiecare parte pune mai 
puţin preţ pe cealaltă şi nu se pot amestecă; ba 
nici hu se învoesc asupra valorii lor comune; în 
fine fiecare parte dă mai mare importanţă bunu
rilor aduse de ea şi de acî urmeâză discordii între 
cele două familii şi ^d6sea chiar între cei doi soţi.

179. Pentru căsâtoi'ie nu este indiferent dacă băr
batul 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 ace.stuia va decide de starea în
tregii familii. Când se aliaza cu o femeie dintr’un rang 
inferior, nu şe coboară,, ci înalţă pe soţia sa; din 
potrivă, luând o femeie mai de sus decât el, o co
boară; făi'ă a .se înălţa pe sine. Astfel în cazul întâia 
e bine fără rău; în al doilea e rău fără bine. Apoi, 
este firesc ca femeia să asculte de bărbat. Când o 
ia dintr’un rang inferior, rândueala naturii .şi ii 
.societăţii se potrivesc şi totul merge bine. Când i> 

■ia dintr’un rang superior, se întâmplă tocmai con- 
trariid: bărbatul se găseşte în'situaţie de a-şi vătăma 
ori dreptul său ori recunoştinţa, de a fi ingrat ori 
'dispreţuit. Atunci femeia, pretinzând .să aibă au
toritate, se face tiranul capului familiei, iar acesta, 
devenit sclav, ajunge creatura cea mai ridicola .şi 
cea mai mizerabilă. Aşa sunt acei nenorociţi favo
riţi pe cari regii din Asia îi onorează şi-i chinuesc
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îimidindu-se eu ei şi cari—se zice-^nu îndrăsriesc 
sil doarmă cu nevestele lor decât suindu-se în pat 
po la picioare.

180. Aştept ca mulţi dintre cititori, aducându-şi 
iiminte că am atribuit femeii un talent natural pentru 
11 guverna pe bărbat ^ să-mi găsească vină aci că 
mă contrazic; cu toate acestea s’ar înşela. Este 
mare deosebire între a-şi lua cineva dreptul să po
runcească şi între a guverna pe cel care porunceşte. 
Stăpânirea femeii e stăpânirea blândeţii, a iscusinţei, 
a delicateţii; ordinele ei sunt mângâierile, amenin
ţările sunt planşetele. Ea trebue să, domnească în 
Clisă ca un ministru în Stat, făcând să i se po
runcească 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 însăşi, 
atunci din această neorândueală rezultă totdeauna 
numai mizerie, scandal şi desonoare.

181. Rămâne alegerea între cele deopotrivă cu 
sine şi cele inferioare. Cred că, trebue făcută oare
care rezervă în privinţa acestor din urmă, căci e 
greu de găsit în drojdia poporului o soţie care să 
facă fericirea unui om de treabă. Aceasta nu pentrucă 
oamenii din rândurile din urmă ar fi mai viţioşi 
decât Cei din primele rânduri ale societăţii,ci pentrucă
Ol au mai puţină ideie despre frumos şi cinstit şi

-----
1 Vezi S. 30 şi urm. aceeaş carte. <•
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pentrucă nedreptatea celorlalte stări face pe aceasta 
să vadă dreptatea în viţii le sale.

182. Omul nu cugetă în mod natural. Cugetarea 
este o artă care se învăţă 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 deosebii'(■ vine 
aproape numai din educaţie. Un bărbat din prima 
categorie nu trebue să-şi caute soţie în cealaltă; 
căci va lipsi acestei uniri cel mai mare farmec al 
tovărăşiei, când bărbatul,' având o femeie, este silit 
să cugete numai el. Oamenii cari îşi petrec viaţa 
întreagă numai muncind pentru a trăi, n’au altă 
ideie decât a munci şi ideia interesului lor, şi tot 
spiritul pare că le stă în braţe. Această ignoranţă nu 
vatămă nici cinstea, nici bunele moravuri; ba adesea 
le vine într’ajutor; adesea, tot reflectând, ajungi .să 
te învoeşti cu îndatoririle tale şi la urmă să pui 
cuvinte în locul lucrurilor'. Cel mai luminat dintre 
filozofi este conştiinţa omului: n’ai nevoie să cu
noşti tractatul «despre datoriile morale» al lui Ci
cerone2 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 un spirit cul
tivat este plăcut în societate şi că e un lucru trist

1 Adică omul ignorant işi face în mod simplu datoria nioralS 
aşa cât poate pricepe el; omul instruit poate să ajungă a socoti ca 
abilitatea poate ţine loc de muncă şi atunci devine înşelător.

r' E vorba de o scriere a, lui Cicerone intitulată; /le offtcn-'- 
adică Despre dalnriile morale, ale omului.
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pentru un tută. de familie, căruia îi place să stea 
acasă, a fi nevoit să se înehiză în sine însuşi, ne
putând să fie înţeles de nimeni.

183. Afară de aceasta, cum ar putea să-şi educe 
copiii o femeie care n’are nici decum obiceiul de 
a cugeta ? Cum va deosebi ea ce le este potrivit? 
Cum îi va îndreptă spre virtuţi pe cari nu le cu
noaşte şi spre merite despre cari n’are nici o ideie? 
Va şti numai să-i laude sau să-i ameninţe, să-i 
ţiică obraznici sau sfioşi, îi va schimbă sau în nişte 
maimuţe manierate1 sau în nişte ştrengari fără orân- 
tlueală, niciodată ei nu vor deveni spirite distins^ 
nici copii drăguţi.

184. Nu e bine deci ca nn bărbat, cii educaţie să 
ia o nevastă care n’ai'e deloc educaţie, sau dintr’o 
^targ~god'ălă-lîn'd^'nTcî n’7ar puteă să o dobândească. 
Aş vrea însă de o sută de ori mai bine o fată simplă 
■şi'Circreştere .eaau .grosolană decât o domnişoară în
văţată şi încrezută care să-mi şcjjimbe-casa.. într’un 
trilnîaal de liiemuira şpea să fie, pxezidenta. O femeie 
ce se crede jirea învăţată, este nenorocirea bărbatului, 
a copiilor, a prietenilor, a slugilor, a ţiiturpr. Din 
^grozava“înrăiţinie a marilor sale talente, ea dispre- 
ţiioşte toate îndatoririle ei de femeie şi începe tot
deauna făcându-se bărbat ca d-şoara de l’Enclos ". 
In lume, e totdeauna ridicolă şi criticată cu drep- 
tide, căci aşă se întâmplă oricui iese din starea sa

' .\dică cu maniere, cu deprinderi prefăcute, prin cari se arată 
bine crescuţi, fără a fi de treabă în realitate.

■I Vezi § 104 din aceeaş carte.
30
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şi nu este potrivită pentru aceea în care vrea să 
treacă. Toate femeile acestea cu talente mari impun 
numai celor proşti. Se cunoaşte totdeauna prietenul 
care ţine pensula sau condeiul, când lucrează ele; .se 
cunoaşte literatul care'le şopteşte în taină ăpreţierile 
lor. Şarlatania nu e vrednică de o femeie cinstita. 
Chiar dacă ar aveâ în adevăr talent, pretenţiile loi' 
le-ar micşora valoarea. Pentru femeie,, demnitatea este 
să fie necunoscută; gloria ei stă în stima ce-i acordă 
'soţul; plăcerile ei sunt în fericirea familiei. Te înti'eb 
chiar pe tinO, cititorule. Fii de bună credinţă .şi 
spune-mi despre care din două femei ai avea mai 
bună părere şi pe care o vei respecta mai mult: 
pe cea pe care o vei găsi îndeletnicindu-se cu liicrărili* 
sexului ei, cu grijile gospodăriei, înconjurată de un 
cârd de copii — sau pe cea pe care o vei afla. scriind 
viersuri pe măsuţa de toaletă1, înconjurată de broşuri 
de tot felul şi de bileţele de toate colorile ? 'roate 
fetele literate ar rămânea fete toată viaţa lor, dacă 
ar fi pe lume numai oameni cunlinţi.

Quneris cur npUm'te ducere, Gaiţa? diserta ca?
18.5. După acestea vine chestiunea figurii. Aceasta 

preocupă întâiu, deşi ar trebui să fie cea din urmă; 
dar nici nu putem să n’o ţinem deloc în seamă. 
In căsătorie mi se pare că ar trebui mai mult ftă 
te fereşti de o mare frumuseţe decât s’o cauţi. Prin

') -

1 Ara păstrat, franţuzisraul;'fiindcă expresia «masă de toaleta e 
primită, în vorbirea familiară şi este aci cea mai potrivită.

2. Vers din Marţial XI, 20. Pe româneşte: «întrebi, fîalla. de 
ce nu vreau să te iau de soţie ? Eşti prea îi.văţată».
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■obişmiinţă, frumuseţea se cluoe repede: după şase săp- 
tiuiiâni ea nu mai valorează nimic pentru posesor, 
dar primejdia ţine cât ţine frumuseţea. Bărbatul 
unei femei frumoase este cel mai nenoi’ocit dintre 
oameni, afară mimai-dacă da nu este un înger; şi 
chiar înger dacă ar fi, cum ar face ca să nu fie 
neoontenit înconjurată de duşmani? dacă urâţenia 
extremă n’ar fi desgustătpare, aş preferi-o extremei 
frumuseţi; căci peste câtva timp şi una şi alta nu 
mai însemnează nimic pentru bărbat şi atunci fru
museţea devine un neajuns şi urâţenia 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 în 
lu'ă. O asemenea* căsătorie este un iad: măi bine 
ar muri decât să trăească aşa.

180. Căutaţi-, dai', în--toate,; 'mijlociaj fără a, face 
oxcepţie nici. penti:u ttruihuseţe. Trebue să preferi o 
figură, plăcuţă şi prevenitoare, care nu inspiră amor, 
<‘i simpatie; ea nu este primejdioasă pentru Mrbat, 
ba foloseşte amândurora. Graţiile nu se trec ca fru
museţea; ele au viaţă, se reînoiesc necontenit şi o 
hmoie cinstită graţioasă place bărbatului ei după 
30 de ani de căsătorie ca şi în prima zi.

187. Iată reflecţiunile cari m’au hotărît să aleg 
pe Sofia. Elevă a naturii, ca şi Emil, pare făcută 
pentru el mar mult decât pentru oricare altul: va 
'^ jemeia tărbaUdui. ]^te egală cu el. prin naştere 
•?i prin mej’ih'în'îei'idară prin avere. Nu te încântă
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]u prima vedei*e; dar în„.fiecajre_zi, rdfisiiie- mai plă
cută. Farmecul ei cel mai mare lucrează încet încet, 
se "desfăşoară numai în intimitate şi bărbatul ei îl 
va cunoaşte mai bine decât oricine pe lume. Edu
caţia ei n’a fost neîngrijită, dar nu e strălucită: 
are gust fără studiu, talente fără artă, judecată fără 
cunoştinţe. Spiritul ei nu ştie, dar e cultivat ca .să 
înveţe; e un pământ bine pregătit care aşteaptă 
numai sămânţa ca să rodească. N’a citit nici o carte 
afară de Barreme1 şi de «Telemaque», care i-a căzut 
întâmplător în mână; dar o fată capabilă a se 
pasiona pentru Telemac poate avea inima lipsită 
de sentimente şi 'spiritul de delicateţă ? O, drăguţă 

•ignorantă! fericit cel destinat să te instruească! Eu 
nu va fi profesorul, ci elevul bărbatului ei; nu vu 
voi să-1 supună gusturilor sale, ci va luă pe ale 
lui. E mai bine pentru el aşa decât dacă ar fi fost 
instruită; căci va avea plăcerea s’o înveţe toate. Iu 
fine a venit vremea să se vază: să căutăm a-i apropiu- 

188. Plecăm _din,„Eai-i.s-trişti--şi~gânditori. A(‘cst 
loc de flecărie nu e oraşul nostru. Emil îndrepleazu 
o privire dispreţuitoare către acest oraş mare şi zic(‘ 
cu necaz: «Ce de vreme am pierdut cu zadarnice 
«căutări! nu este aici soţia inimei mele. Ştiai aceasta 
«bine, iubitule; dar se vede că nti-ţi pasă de tinipid
«meu şi suferinţele rhele nu te fac să suferiMă

1 Berfrand Fraiipois Barreme (1640—1703) a fost un autor 
francez care a publicat o aritmetică foarte răspândită pe aUinci 
(1677).
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uit fix ia el şi zic fură să mă turbur: «Emil, crezi 
cewice spui?». De odată, foarte mişcat, sare de gât 
şi raă strânge în braţe fără să răspundă. Acesta 
(î răspunsul lui totdeauna când greşeşte.

189. lată-ne pe câmpii ca nişte adevăraţi cavaleri 
rătăcitori, nu căutând aventuri ca ei, ci din potrivă, 
fugind de ele, devremece am plecat din Paris; 
iiiiităm însă umbletul lor rătăcitor,' neegal, acî go
nind, aci mergând la pas. Socotesc că cei cari m’au 
urmărit au putut să pătrunză spiritul meu. Nu-mi 
îiichipuesc că vreun cititor, cunoscându-ne obiceiurile, 
va presupune că ne-am închis amândoi ca să mo- 
ţăim într’o trăsură de 'poştă, că am mers fără să 
vedem nimic, fără să observăm nimic,, că am des
fiinţat intervalul* dintre plecare şi sosire şi că, în 
fuga călătoriei noastre, am pierdut vremea zicând 
că o economisim.

190. Oamenii zic că viaţa e scurtă şi observ că se- 
silesc s’o scurteze. Neştiind cum s’o întrebuinţeze,, 
se plâng de repeziciunea timpului; dar bag de seamă 
că se scurge foarte încet pentru ei. Având privirea 
îndreptată numai spre obiectul pe care-1 doresc, ei 
văd cu părere de rău depărtarea care-i desparte de 
cl: unul ar vrea să fie mâ.ine, altul luna viitoare^ 
altul peste zece ani, niciunul nu vrea să trăească 
azi. Nimeni nu e mulţumit cu ceasul de acum, gă- 
8eŞte că trece prea încet. Când se plâng că timpul 
curge prea repede, mint; ar plăti bucuros să-l iu
ţească, şi-ar da bucuros toată averea' ca să-şi con-
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sume viaţa întreagă şi poate nu există om care să 
nu-şi fi redus anii la câteva ceasuri, dacă ar fi fost 
stăpân să înlăture, după voie, din pricina neplăcerii, 
pe cele rele şi din pricina nerăbdării pe cele cari-1 

• despart de momentul dorit. Cutare îşi petrece ju
mătatea vieţii mergând dela Paris la Versailles şi 
dela Versailles la Paris1, dela oraş la ţară şi delii 
ţară la oraş, dela un cartier la altul, însă l-ar în
curca tare ceasurile dacă n’ar ave^ mijloc să le 
piţirză astfel, şi se depărtează înadins de afacerile 
sale ca să alerge să le caute. Sau i se pare a câş
tiga timpul pe care-1 întrebuinţează pe deasupra 
sau, dimpotrivă, aleargă ca să alerge şi se urcă în 
căruţa poştei fără alt scop decât să şe înapoieze 
tot aşa. Muritorilor, nu veţi înceta niciodată .să 

•calomniaţi natura? De ce vă plângeţi că viaţa e 
scurtă, când nu e atât de scurtă cât doriţi voi ? Dacă 
vreunul din voi ştie să-şi potolească îndeajuns do
rinţele încât să nu poftească niciodată trecerea tim
pului, acela nu va găsi viaţa prea scurtă; pentiu 

-el va fi acelaş lucru a trăi şi a se bucura şi, de ar 
. murî chiar tânăr, va muri sătul de zile 3.

191. Dacă metoda mea ar.avea numai acest folos, 
numai prin aceasta ar trebui preferită altora. N’am 
crescut pe Emil al meu nici ca să dorească, nici ca

1 Versailles, mic oraş din Franţa,,1a 18 km. de Paris, vestit ca 
reşedinţă a regilor Franţei pe vremea când scriă llonsseau. înţelege 
po cei cari şedeau la Paris şi mergeau des la palatul regal.

2 G. Petitain observă că ideia exprimată, in acest pasagiu se 
găseşte în filozoful latin Seneca (De brevitate ritae cap. 7 şi I't
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îiştepte, ci c<i să se folosească de viaţă. Când 
dorinţele sale merg dincolo de prezent, el nu simte 
u pornire atât de arzătoare încât sâ-1 supere înce
tineala timpului. El se va bucura nu numai de 
plăcerea de a dori, ci şi de a merge la obiectul 
dorit, iar pasiunile sale sunt totdeauna moderate şi 
de aceea el este totdeauna unde este, nu unde va fi'.

192. Călătorim deci nu ea nişte curieri, ci ca 
nişte călători 3. Nici' nu ne gândim la cele două 
capete, ci lă intervalul dintre ele. Pentru noi călă
toria însăşi este o plăcere. N’o facem, aşezaţi trişti 
şi înghesuiţi într’o mică colivie bine închisă. Nu 
călătorim nici cu moliciunea şi odihna femeească.. 
Nu suntem lipsiţi nici de aerul liber nici de ve
derea obiectelor tlimprejur nici de înle.snirea de a 
le admira când şi cum ne, place. Emil nu se va 
urcă niciodată într’o trăsurăde poştă. Numai cine 
e grăbit aleargă cu poşta. Dar Emil aie vreodată 
de ce să fie grăbit? da; de un singur lucru : a se 
folosi de viaţă. Nu' mai o nevoie1 să adaog : şi de- 
a face bine, când poate; nu mai adaog, pentrucă 
Şl aceasta însemnează a se bucură de viaţă3.

' Vezi § 26 din cartea II.
0 tratare — zice Sallwiirk -1- amănunţită. asupra călătoriei 

(exoursiiinilor) clin punct de vedere, pedagogic urmează în § 346 
II. Aici se vorbeşte de plăcerile călătoriei pe .jos (g 191—195J.

G. Petitain arată in notă că aeeeaş părere despre călătorii se 
(ţiiseştc in Montaigiic (încercări, Cartea III, 9); -A călători ini se 
pare exerciţiu folositpr . . . dacă e urât la dreapta, iau la stânga.

am lăsat ceva in urma mea, mă întorc şi sunt tot pe drumul. 
I061! • . . Mulţi pleacă numai ca să vie; călătoresc acoperiţi şi tixiţi 
'"Ir o prudentă tăcere fără să comunice cu cineva şi se apără de 
contagiunea unui aer necunoscut».
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198. Nu ştiu decât un singur fel de călutorio 
'mai plăcut decât a merge călare: este a merge pe 
jos. Iţi alegi momentul plecării, te opreşti după 
poftă,, faci exerciţiu mai mult sau măi puţin, după 

■cum vrei. Observi ţinutul; te întorci la dreapta şi la 
stânga, cercetezi tot ce te interesează; te opreşti la 
-orice privelişte. Dacă vezi un ,râu, mergi pe marginea 
lui; o pădurice stufoasă, te răcoreşti la umbra ei: o 
peşteră, o vizitezi; o carieră, cercetezi mineralele 
dintr’însa. Oriunde îmi place, stau. In momentul 
când mi s’a urât, plec. Nu sunt legat nici de cai 
nici de vizitiu. N’am trebuinţă să-mi aleg dmimirile 
bătute nici şoselele uşoare; trec ori 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 toată libertatea de care se poate 

’bucurâ un om. Dacă mă opreşte vremea rea, nu 
mă apucă urâtul, atunci iau cai. Dacă sunt obosit.... 
Dar Emil nu se oboseşte, căci e robust. Şi de cc 
s’ar obosi? Nu e nicidecum grăbit. Dacă se poate 
opri, cum i s’ar urî? Duce peste tot ceeace-i trebue 
ca să fie mulţumit. Intră la un meşter, luciează; 
îşi exercită braţele ca să-şi odihnească picioarele.

194. A călători pe jos este a călători ca TI i a Ies, 
Platon, Pythagora1. Nu pot înţelege cum un filozol 
se poate hotărî să călătorească altfel şi să se lip
sească de cercetarea bogăţiilor pe cari le calcă în

' Taies (640—548 în. de Hr.), Platon (429—347), Pythogma 
.(sec. VI), Filozofi vestiţi din antichitatea greacă.
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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 ţinuturilor 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 s’o examineze, pe lângă o stâncă 
fără să o cioplească, pe nişte munţi fără să adune 
plante, pe lângă pietre fără să caute fosile? Filo
zofii voştri de sindrofii1 studiază ştiinţele naturale 
în cabinete împodobite cu jucării, ştiu nume, dar 
n’au nici o ideie despre natui’ă. Cabinetul lui Emil 
însă e mai bogat decât al regilor, căci este pă
mântul întreg. Fiecare lucru e pus la locul lui: 
naturalistul care*are grijă de ele le-a aşezat în cea 
mai bună rândueală; Daubenton n’ar fi făcut mai 
bine2.

10.5. Câte feluri de plăceri deosebite poate să 
aibă cineva în acest fel de călătorie! Nu mai vorbim 
(le sănătate, care se întăreşte şi de buna dispoziţie,, 
eare se înveseleşte. Am văzut totdeauna pe cercări 
călătoresc în trăsuri moi, că sunt visători^ trişti,. 
supărăcioşi sau suferinzi ; iar pe cei pedeştri tot
deauna veseli, uşori, mulţumiţi cu orice. Ce veselie,.

Ihluxufi de sindrofii traduce expresia, azi învechită şi ieşită 
(lin uz, philosophes de rncllcs: cei cari petrec prin adunări de femei 

în mijlocul lor Işi desfăşoară talentele, făcându-se a fi preţuiţi 
l'fiitiu o presupusă ştiinţă.

iimbenton, naturalist francez (1716—1799). colaborator al ve-- 
stilului Buffon.
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■■când te apropii de conac! Ce gustos ţi se pare 
prânzul cel mai grosolan! Cu ce plăcere te odili- 
neşti la masă! Ce bine dormi într’un pat rău! Când 
vrei hiiiiiai să ajungi undevâ, poţi să alergi în tră
sură de poştă; când vrei să călătoreşti, trebue şă 
.mergi pe jos.

' 196. După ce am făcut cincizeci de leghe în felul 
închipuit de mine, dacă Emil n’a uitat de Sofia, 
trebue să fiu eu foarte nepriceput sau să fie el 
foarte puţin curios. Având atâtea cunoştinţe elemen
tare, e greu de admis să nu caute a şi le îmbogăţi. 

"Cu cât eşti mai instruit cu atât eşti mai curios şi 
Emil ştie tocmai cat trebue ca să vrea să înveţe.

197. In vremea aceasta, un obiect atrage pe altul 
; şi noi înaintăm mereu. Pentru primul nostru driiiii 
. am pus un termen depărtat; pretextul e lesne de 
găsit. Plecând 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 pas^? toate drumurile sunt bune dacă poţi s’a- 
jungi; dar trebue s’ajungi. undeva când ţi-c foame. 
Din fericire, găsim un ţăran care,, ne duce în coliba 
lui; mâncăm cu mare poftă din prânzul lui sărac. 
Văzându-ne osteniţi şi flămânzi cutn eram, ne zi.se: 
«Dacă v’ar fi dus D-zeu în partea cealaltă a 
«dealului, aţi fi fost mai bine primiţi, aţi fi găsd 
«o casă paşnică, oameni foarte miloşi, foarte cum se
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nade! N’au inimă mai bună decât mine dar sunt 
«mai bogaţi. Se zice că mai înainte aveau mai mulţă 
«avere; dar hu sunt strâmtoraţi nici acuma, slavă 
«Domnului, şi toţi săracii de pe aici capătă câte 
«ceva dela dânşii».

199. Auzind despre «riişte oameni cum se 
cade» se deschise inima lui Emil. «Prietene, zise,, 
«privindu-mă, să mergem, la casa aceea ai cărei 
«stăpâni sunt bine cuvântaţi în împrejurimi. Aş fi 
«foarte bucuros să-i văd; poate vor voî şi ei să 
«ne vază. Sunt sigur că ne vor privi bine. Dacă 
«vom putea, ne vom învoi unii cu alţii».

200. Casa ne era bine arătată. Plecăm; dar ră- 
lăciu) în pădure. Pe drum, ne apucă o ploaie groaz
nică; ea ne întârziază, dar nu ne opreşte. In fine 
ne descurcăm şi seara ajungem la casa recomandată. 
In cătunul acela, ea singură are înfăţişare mai deo
sebită, de şi e foarte simplă. Ne prezentăm, cerem 
găzduire. Vorbim eu stăpânul, care ne cercetează 
ou politeţă. Nu-i spunem scopul călătoriei noastre, 
dar îi spunem pentruce am ocolit pe acolo. Din 
vremea când era bogat, a păstrat priceperea de a 
cunoaşte lesne situaţia oamenilor după purtarea lor. 
Cine a trăit în lumea mare, cu greu se înşeală în 
această privinţă. 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;, 
«par’că ne aşteptau. Aveâ mare dreptate săteanul
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«acela. Ce atenţiune! Ce bunătate! Ce prevedere! 
«şi pentru nişte necunoscuţi! Ai crede că eşti în 
«vremea lui Omer1».—«Fii mulţumit de toate ace.ste!i, 
«îi răspund, dar nu te mira. Peste tot unde vin 
«rar streini, ei sunt bine primiţi. Niciodată mi e.şti 
«mai primitor decât atunci când ai rar trebuinţă 
«să fii. Grămădirea mosafirilor distruge ospitaiitaten. 
«In vremea lui- Omer lumea nu prea călătoria - 
«şi călătorii erau peşte tot bine primiţi. Poate că 
«suntem singurii trecători cari s’au oprit aci în tot 
«anul acesta». — «Nu-mi pasă, răspunse; ba cred că 
«este o laudă să ştii să primeşti aşa de bine pe 
«mosafiri când nu eşti deprins cu ei».

202. După ce ne uscam şi ne mai potrivim hai
nele, ne ducem la stăpânul casei, care ne prezintă 
nevestei sale. Aceasta ne primeşte nu numai cu po
liteţă, dar cu bunătate. Mai ales se uită cu băgare 
de seamă la Emil. Orice mamă, în situaţia ei, nu 
poate vedea fără grijă sau măcar fără curiozitate 
intrând în casă un bărbat de vârsta lui Emil.

203. Pentru hatârul nostru se grăbiră cu masa 
Intrând în sufragerie, vedem cinci tacâmuri. Ne 
aşezăm; un loc rămâne gol. Intră o fată tânără, face 
o mare reverenţă şi se aşează cu modestie, fără sa 
spună un cuvânt. Emil cu gândul la mâncare sau 
la întrebările ce i se făceau, o salută, vorbeşte şi

1 In poemele omerice se vorbeşte despre obiceiurile ospiOditiit11 
in timpurile primitive ale Greciei, Eră, pe atunci, o datorie a fa» 
eăruia să primească şi să ospăteze pe trecători, fără a-i întrclia 
măcar cine sunt şi de unde vin.
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mănâncă. Scopul .de căpetenie al călătoriei este foarte 
departe de gândul său, şi de aceea se crede foarte 
departe de sfârşit. Se vorbeşte mai ales despre ră
tăcirea călătorilor. «Domnule, zice stăpânul casei, 
«ai înfăţişarea unui tânăr plăcut şi cuminte şi aceasta 
«mă face să mă gândesc că ai sosit aici, cu gu-, 
«vernorul D-tale, obosiţi şi muiaţi ca Telemac şi 
«Mentor în insula nimfei Calypso» \ — «E adevărat, 
«răspunde Emil, că am găsit aci ospitalitatea Ca- 
«lypsei.» Mentorul adaugă: «şi farmecele Eucha- 
«risei». 'Emil, care a citit Odysea, dar n’a citit pe 
Telemac, nu ştie cine e Eucharisa. Pe fată însă o 
văd roşindu-se până în albul ochilor, uitându-se în 
farfnn'e şi neîndrăsnind nici să răsufle. Mama, care 
observă aceasta, făce semn tatălui şi el schimbă 
vorba. Vorbind despre singurătatea în care trăiau, 
pe nesimţite începe a povesti întâmplăi’ile cari l-au 
adus aci, nenorocirile vieţii sale, statornicia soţiei, 
mângâierile ce le-au aflat în unirea lor, viaţa dulce 
Şl liniştită pe care o duc în1 această retragere şi 
toate acestea fără să spună nici un cuvânt .despre 
fată. Povestirea e plăcută şi mişcătoare; n’o poţi 
asculta fără interes. Emil, impresionat, înduioşai, 
lasă mâncarea şi ascultă. In fine când acest bărbat,

Telemac, fiul lui Ulyse (unul din conducătorii grecilor din 
Europa în răaboiul troian) plecă să caute pe tatăl său; despre care 
sAmc că a pornit spre patrie (Itaca) după căderea Troici. In rătă
cirile lui, ajunse in insula nimfei Calypso, care îi închină o dragoste 
aPnn8ă. In aceste călătorii Telemac eră însoţit de Mentor, precep- 
lorul său. Acesta eră însăşi zeiţa Minerva, care luase figura pre- 
«eptorului.
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mai cinstit decât toţi, vorbeşte cu mai multă răiie 
despre credinţa soţiei, cea mai cinstită dintre soţii, 
tânărul călător, uitându-se pe sine, ia cu o mânii 
mâna bărbatului, pe care o strânge puternic, şi cu 
alta pe a femeii, spre • care se apleacă cu emoţiune 
şi o udă cu lacrimile sale. Pornirea naivă a tână
rului încântă pe toată luniea, dar fata, mai simţi
toare decât oricine la acest semn de bunătate su
fletească, crede că vede 'pe Telemae înduioşat de 
nenorocirile lui Philoctet1. Se uită pe furiş la el 
ca să-i examineze figura; i se pare că comparaţia 
este desăvârşită. înfăţişarea lui deschisă arată liber
tatea fără îndrăsneală; manierele lui sunt vii, dar 
nu svăpăiate; sensibilitatea lui îi’face privirea mai 
dulce, fizionomia mai interesantă.,Văzându-l că plânge, 
e aproape să 'plângă şi ea. Deşi motivul ar fi frumos, 
totuş ,e oprită, de o ruşine ascunsă: î.şi face vină 
din lacrimile cari erau aproape să-i curgă din oclii, 
par’că ar fi rău să plângi pentru familia ta.

204. Mamă-sa a observăt-o'dela începutul mesei; 
văzându-i situaţia, o - scapă trimiţând-o ,să aduci 
ceva din altă odaie. După un minut se întoarce, 
dar aşa de puţin liniştită încât turburarea ei este 
văzută de toţi. Mamă-sa îi zice cu blândeţe: D'

' PhiloRtet, unul din conducătorii grecilor iii războiul inoiiu1- 
primise dela Hercule nişte săgeţi otrăvite, dar, rănindn-se di11 
greşeală cu una din ele, a fost părăsit de tovarăşii săi îu 'ns,1*i 

, Lemnos .şi a stat acolo zece ani. L-au găsit Ulyse şi Diom«if- 
cănd se întorceau din războiul Troiei. Aceste nenorociri le P0Te' 
steşte ci lui Telemae. ("TelCmaque-- al lui Fănelon, cartea XH)-
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-niştoşte-te, Sofio. Ai să plângi mereu pentru ne- 
‘norocirile părinţilor tăi ? Tu eşti mângâierea lor, 
«faţă de toate acestea; nu fii mai simţitoare decât ei».

205. Aţi fi putut vedeâ pe Emil tresărind, când 
a auzit numele Sofia. Impresionat de un nume atât 
de scump, se ridică speriat şi aruncă o privire cu
rioasă aceleia care îndrăsneşte să-l poarte. «Sofia!
:Sofia! Pe tine te caută inima mea? Tu eşti iu- 
■hita 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 mai rău. Ii studiază fiecare trăsă- 
hiră, îi spionează fiecare mişcare, fiecare gest. Pentru 
toate găseşte nenumărate explicări nelămurite;, şi-ar 
da jumătate din au aţă numai să'vorbească şi ea 
un singur cuvânt. Mă priveşte îngrijat şi turburat. 
Ocliii lui mă întreabă de odată o sută de lucruri, 
inii fac o sută de învinuiri. Par’că-ini zice cu fie
care privire: «Sfătueşte-mă, cât mai e vreme; dacă 
minima mea se dă şi se înşeală, n’aş mai putea trăi».

200. Nu e om în lume care să ştie să se pre- 
fiică mai puţin de cât Emil. Cum ar face aceasta 
in momentul cel mai turburat al vieţii şale, 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 privi- 
rdor pătrunzătoare ale Sofiei, Cfire vede că pricină 
cate ea.' înţelege că această îngrijorare nu este încă 
amor; dar ce-i pasă? E destul că se ocupă de
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dânsa; ar fi nenorocită dacă s’ar ocupa fără urmare.
207. Mamele au ochi ca şi fetele lor, dar aii 

experienţă pe d’asupra. Mama Sofiei zâmbeşte bu
curoasă de succesul proiectelor noastre. Ea citeşte 
în inima celor doi tineri şi socoteşte că e mo
mentul să hotărască pe noul Telemac. Face pe 
fiică-sa să vorbească. Ea, blândă din fire, răspunde 
cu timiditate, ceeace face şi mai mult efect. Lii 
primul sunet al acestui glas. Emil e sdruncinat: 
este Sofia, nu se mai îndoeşte. Şi chiar dacă n’ar 
fi ea, ar fi prea târziu ca să se deszică.

208. Atunci farmecele acestei încântătoare ţete 
îi năvălesc în valuri în inimă şi începe să înghită 
în sorbituri mari otrava cu care-1 ameţeşte ea. Nu 
mai vorbeşte, nu mai- răspunde, vede numai pe 
Sofia, aude numai pe Sofia. Dacă zice ea un ciivânl, 
el descinde gura. Dacă lasă ochii in jos, îi lasă şi 
el. Dacă o vede oftând, oftează şi el. Pai,’că-1 în
sufleţeşte numai sufletul Sofiei. Cum s’a schimbat 
inima lui în câteva momente! Acum nu mai tre
mură Sofia, ci e rândul lui Emil. Adio libertate, 
naivitate, sinceritate! încurcat, temător, zăpăcit, nu 
cutează să mai privească împrejur, de frică să nu 
se vadă observat. Ruşinat că este descoperit, ar 
vrea să fie nevăzut de toată lumea şi să se sature 
admirând-o. Pe Sofia din contră o linişteşte te
merea lui Emil, îşi vede triumful şi se bucura-

N’ol mostra giă, ben che in suo cor ne rida •
1 Vers din Gerusalemme liberala a liii Tassa (IV. 3)1). feromfl 

neşte: (E vorba dc Armida vrăjitoarea care se duce in tabăra 1111 
micilor). Se preface cit nu vede, deţî în sufletul ei surâde,.
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209. Ea. nu şi-a pierdut cumpătul. Cu toată-în
făţişarea modestă şi cu toate că ţine ochii în jos, 
tânăra ei inimă palpită de bucurie şi-i spune că 
Teleniac a fost găsit.

210. Dacă voiu urmări cu deamănuntul povestea 
neprefăcută şi prea simplă poate a nevinovatului 
lor amor, mulţi vor socoti aceasta ca un joc ne- 
însemnătoi'. Ei vor greşi, desigur. Nu se ţine deajuns 
neamâ de înrâurirea ce are cea dintâiu legătură a 
unui bărbat cu o femeie, pentru viaţa amândurora. 
Nu se observă că prima impresie, o impresie vie 
oa aceea a amorului, sau a înclinării care-i ţine 
locul, are urmări depărtate, a căror legătură nu se 
™de în curgerea anilor, dar mi încetează până la 
moarte. In tratatele de educaţie se vorbeşte cu o 
flccărie zadarnică şi pedantă despre închipuitele 
datorii ale copiilor; dar nu se spuse nici un cuvânt 
despre chestia de căpetenie şi cea mai grea din 
toată educaţia, adică despre criza 1 prin care ei ies 
din copilărie ca să ajungă vârstnici. Dacă încercarea 
inea-^ va aveâ vreo parte folositoare, va fi mai 
ales pentrucă am desvoltat foarte ' pe larg acest 
lucru neapărat trebuincios, lăsat la opărte de toţi 
ceilalţi autori şi pentrucă nu m’am dat bătut de o 
înşelătoare sfiiciune morală nici nu m’am speriat 
de greutatea ce voiu întâmpină pentru a-mi exprimă 
ideile. Dacă am spus ceeace trebue să facă cineva^

Criza, adică perioada critică pcia care se face transi(iunea aceasta. 
Adică scrierea «Emil».

31
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am spus ceeace sq euvenia să spun şi nu-ini paşii 
dacă am scris un roman 1. Este destul de frumos 
roraanfil naturii omeneşti. Dacă se găseşte numai 
in scrierea mea, .sunt eu de vină? Ar trebui să fie 
istoria omenirii; Voi cari stricaţi moravurile oa
menilor, voi faceţi ca seiierea mea să fie im roman 
de închipuire.

211. O altă consideraţie care întăreşte pe cea 
dintâiu este faptul că n’aveni 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 
nostru nu numai că. simte acum cel dintâiu amor, 
dar simte cea dintâiu pasiune de orice fel, şi de 
această pasiune, poate singuia puternică în Joută 
viaţa, atârnă forma desăvâi*şită ce va lua caraetcrul 
său. Felul de a gândi, sentimentele şi gusturile 
sale, hotărâte de o pasiune statornică, vor dobândi 
aşa de mare tărie încât nu se vor mai putea schimbă.

212. Vă închipuiţi lesne că EmiT 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 ora cu minte? Ce? 
Numai o Sofie e pe lume? Se a,seamănă ele ţoale 
la sufret ca la hume? Toate, pe câte le va vedea, 
vor fi ale lui? E nebun să se pasioneze aşa pentru

1 In adevăr in o serie de paragrafe din Cartea V scrierea Im 
Eousseau părăseşte tonul uimi tractat şi ia pe acela al unei po
vestiri de fapte, reale sau închipuite.
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o necunoscută cu care n’a vorbit niciodată? «Aş- 
«teaptă, tinere, cercetează, fii cu băgare de seamă. 
«Nici nu ştii încă în ce fel de casă te găseşti şi 
«vorbeşti par’că ai fi chiar în casa ta».

213. Nu e însă acum vremea lecţiilor şi acestea
nu vor fi ascultate. Ele nu vor avea altă ui'mare 
(le cât să facă'*pe tânăr a se interesa şi mai mult 
(le Sofia, dorind a-şi găsi îndreptăţită înclinarea. 
Potrivirea numelui, întâlnirea aceasta, pe care o 
crede întâmplătoare, însăşi îndoeala arătată de mine, 
toate îi aţâţă şi mai mult pornirea. Sofia i se şi 
pare vrednică de stimă şi e sigur că mă va face 
s’o iubesc. >

214. Sunt sigur că, a‘ doua zi. Emil, de şi îrri- 
bi'ăcat 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 înţeleg 
bine gândul: să pregătească o întoarcere pentru a 
înapoia lucrurile şi apoi un fel de corespondenţă 
care sf..-isdea dreptul a trimite câte odată ceva şi 
a mai veni şi el.

215. Credeam că şi Sofia, la rândul ei, va fi a 
doua zi ceva mai gătită; dar m’am înşelat. Această 
cochetărie de rând e bună când vrei numai să placi 
nuni bărbat. Aceea a adevăratei iubiri este mai 
isteaţă, are alte pretenţiuni. Sofia e îmbrăcată şi 
mai simplu de cât în ajun şi par’că măi neîngrijit, 
insa tot fără cusur în privinţ-a curăţeniei. In aceasta 
cu văd cochetărie, pentrucă văd prefăcătorie. Sofia
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ştie că o găteală mai aleasă este o declaraţie; dar 
nn ştie că şi neîngrijirea poate fi tot o declaraţie. 
Aceasta arată că mi te mulţumeşti să placi prin 
găteală, ci prin persoana ta. Şi apoi... ce-i pasă de 
îmbrăcăminte,-celui care iubeşte, dacă vede că i sc 
•dă atenţiune? Sigură a fi stăpână, Sofia nu .se 
mărgineşte să încânte ochii lui Emit prin nurii ci, 
dacă inima lui nu-i caută; nu se mulţumeşte sii-i 
arate, ci vrea ca el să-i bănuească. N’a văzut destul, 
ea să poată fi acumi silit să ghicească restul ?

216. 'Cred că, în noaptea când noi amândoi stăm 
■de vorbă,. Sofia şi mama ei n’au stat mute: trebiic 
să fi fost mărturisiri smulse şi sfaturi dăte. Adouazi 
ne adunăm eu toţii mai bine pregătiţi-. Nu sunt 
nici douăsprezece ceasuri de când s’au văzut tinerii 
noştri, nu şi-au spu-s nici un cuvânt şi iaiă-i că 
se. înţeleg. Apropierea lor nu e familiară, ci încurcată, 
sfiicioasă; nu-şi vorbesc, ţipând ochii în jos par’că 
se feresc unul de. altul, dar aceasta este un semn 
de înţelegere. Depărtându-se unul de altul, piir a fi 
învoiţi, ca şi cum ar, fi o taină între ei, înainte ilc 
a-şi fi vorbit. Plecând, cerem voie să venim ca sa 
aducem înapoi ce am luat. Cu gura Emil se adre
sează tatălui şi mamei; dar cu ochii turburaţi Ş' 
îndreptaţi spre fată se adresează ei cu mai mullă 
stăruinţă. Sofia nu zice nimic, nu face nici un semn, 
ca şi cum nrar vedeâ şi n’ar auzi nimic; dar ro
şeşte şi' aceasta e un răspuns .mai lămurit de cJit 
al părinţilor.
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217. Ni se dă voie să i-evenim, dar nu suntem 
poftiţi să rămânem. Aşâ se şi cade: chemi la masă 
pe un călător , strâmtorat, dar nu este cuviincios 
ca îndrăgostitul să se culce în casa dragei sale.

218. D’abia ieşim din această casă iubită şi Emil 
SC gândeşte să,ne aşezăm în împrejurimi. Bojdeuca 
(lin apropiere i se pare foarte?-departe: ar vrea să 
îiB culce în şanţul castelului. '«Tinere zăpăcit, îi 
«zic cu un glas de milă, cumlT,pasiunea te şi dr- 
«beşte? Ai uitat şi de bună cuviinţă şi de raţiune? 
«Nenorocitule! Crezi c.’o iubeşti şi vrei s’o ne- 
«cinsteşti ? Ce o să zică lumea când o auzi că un 
«tânăr care a ieşit din casa (‘i..-dparme prin vecini? 
«Zici c’o iubeşti? Atunci, tocmai tu trebue să-i 
'vatemi numele cel bun? Aşâ plăteşti tu bună- 
«tatea cu care t^-au primit părinţii, ei ? Vrei să
■ iicluei ruşinea asupra acelora dela 6ari aştepţi fe- 
«ricirea'ta?» — «Ce-mi pasă, văspunde el supărat, 
«de vorbele zadarnice ale oamenilor şi de bănuelile 
«lor nedrepte? Nu m’ai învăţat d-la să le dispre- 
'ţuesc? Cine* ştie mai bine de'Cât mine cum cjn- 
«.stese pe Sofia şi cum vreau s’o respectez? Iubirea 
«inoa nu va fi o ruşine pentru ea, ci o glorie, căci 
«va fi vrednică de dânsa. Dacă-va prinriî dela inima 
«şi dela atenţiunea mea toate semnele de cinste pe 
«cari le merită, cum pot s’o-necipăţesc?» — «Dragul 
«ineu Emil, zic eu, îmbrăţişândii-l, acest i-aţionament 
«6 pentru tine; dar caută.să raţionezi pentru ea. 
«Nu asemăna onoarea unui sex cu a celuilalt, căci
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«principiile sunt'cu totul deosebite. Ele sunt deopo- 
«trivă.de temeinice şi de înţelepte, căci ies din 
«natură. Virtutea ta îţi dă dreptul să rdispreţueşti 
«vorbele oamenilor, dar tot ea te sileşte să le cin- 
«steşti pentru interesul iubitei tale. Onoarea ta (j 
«în tine însuţi; onoarea ei e în opinia altora. N-ii 
«poţi înlătură această opinie, căci meritul tău ar 
«fi ştirbit, dacă ai fi fu pricina pentru care me- 
«ritul ei n’ar fi preţuit întreg-. 1

219. Apoi, explicându-i motivele acestei deo
sebiri, îl fac să înţeleagă ce nedreptate ar face, 
dacă nu 'le-ar ţinea- în seamă. De unde e sigur că 
va deveni bărbatul Sofiei? Nu-i ştie sentimentele. 
Poate inima ei este dată, ori părinţii au făcut vreo 
făgădueală. N’o cunoaşte de loc şi poate că nu ,se 
va găsi între dânşii nici o'potrivire din acelea cari 
fac o căsnicie-fericită. Is’a auzit că orice scandal 
este pentru o fată o pată ce nu 'se şterge şi cai'c 
rămâne chiar dacă o ia în că.sătorie pricinuitorul 
scandalului? Ce fel de om simţitor este acela care 
vrea să piarză pe iubita lui ? Poate un om ciu.stît 
să facă pe o biată fată să plângă nenorocirea de 
a-i fi plăcut ?

220. Tânărul, înspăimântat de urmările pe cari 
i le arătam, trece, ca totdeauna, la oăalaltă extre
mitate şi i se pare că nu va fi niciodată destid 
de departe de casa Sofiei. îşi iuţeşte paşii ca sa 
fugă mai repede, se uită împrejur, ,să vază dacă nu

' Vezi 8 20 din aceeaş carte.
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ne ascultă cineva; . şi-ar jertfi-de o mie de ori feri
cirea pentru onoarea aceleia po, care o iubeşte; ar 
vrea mai bine să n’o mai vază niciodată de cât 
să-i pricinuească un singur neajuns. Acesta este cel 
(lintâiii rod al îngrijirilor ce l-am dat din tinereţe 
pentru ca să-şi formeze o inimă în, adevăr iubitoare.

221. E vorba deci să găsim o locuinţă depăr
tată, dar la îndemână. Căutăm, ne informăm şi 
aflăm că. Ia două leghe 1 de aci e un oraş. Ne vom 
duce acolo să căutăm locuinţă mai bine de cât 
îiitr’unul din .satele apropiate unde şederea noastră 
ar putea să dea de bănuit. Aci ajunge în fine tâ
nărul înamorat, plin de dragoste, de nădejde, de 
bucurie ,şi mai ales de sentimente bune. Iată în ce 
fel, îndreptându-i* puţin câte puţin cele dintâiu 
manifestări ale pasiunii sale spre ce. este bun şi 
onest, pregătesc pe nesimţite ca toate pornirile sale 
să se îndrepteze în acelaş sens.

222. Mă apropiu de sfârşitjul carierei mele; îl 
văd de .departe. Toate greutăţile mari sunt învinse, 
toate piedicile mari sunt înlăturate. Nu-mi mai 
rămâne nimic supărător de făcut, de cât, poate, să 
nn-mi stric toată lucrarea, grăbinduTUiă s’o duc la 
capăt. In nesiguranţa vieţii omeneşti, să ne ferim 
mai ales de acea înşelătoare înţelepciune care ne 
bice să jertfim prezentul pentru viitor, căci prin' 
aceasta jertfim adesea ceeace este pentru ceeace 
nu va fi. Să facem pe om fericit în toate vârstele,.

Două leghe: cam 8 kilometri.
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ca, nu cumva, după multe pregătiri, să moara 
înainte de a fi ajuns la fericire^. Dacă este o vârstă 
când poţi să te bucuri mai mult de viaţă, este 
tocmai sfârşitul adolescenţei: atunci puterile tni- 
peşti şi sufleteşti sunt ajunse la cea mai mareiles- 
voltare şi omul, în mijlocul căii vieţii, vede, la o 
depărtare mai mare, cele două capete, cari îl far 
să-i simtă scurtimea. Dacă tinereţea nesocotită gre
şeşte, greşeala nu. vine fiindcă vrea să trăească mul
ţumită,. ci fiindcă aleargă după mulţumire acolo 
unde nu există şi,' atunci, ny numai că-şi pregă
teşte un viitor nenorocit, dar nici de prezent nu 
se poate folosi.

223. Priviţi pe Emil al meu. A trecut de două
zeci de ani; e bine desvollat, bine alcătuit la niinlc 
şi la -trup, voinic, sănătos, vesel, îridernânatec, re
zistent la oboseală. Are bun simţ, raţiune, bunătate, 
iubii’e de oameni. Are deprinderi bune şi gust. li 
place frumosul şi practică binele. Pasiuni puternice 
nu-1 stăpânesc, opinia publică nu-1 • impresionează, 
dar se supune poruncilor înţelepciunii .şi ascullă 
bucuros glasul prieteniei. Are toate talentele folo
sitoare şi câteva din cele plăcute. Nu-i pasă <lc 
bogăţie, căci braţele sale îi pot da mijloace de traiu 
şi nu se teme că ar rămâneâ fără pâine, orice siO 
întâmpla 1. Iată-1 acum ameţit de o pasiune năs
cândă. Inima i se deschide la cele dintâiu licăriri 
ale dragostei. Plăcutele lui închipuiri îi făgădiicsc

1 Vezi caracterizările dela diferite epocc: cartea I § lO-'i. H 
308, III § 189 ş. a. '
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<1 lume nouă de bucurii şi de plăceri. Iubeşte pe 
<1 persoană vrednică de iubire şi rifai vrednică prin 
însuşirile caracterului, nu prin ale înfăţişării. Nă- 
(lăjdueşte şi aşteaptă reciprocitatea, pe care o simte 
sigură. Prima lor înclinare vine din legătura inimilor, 
<lin conlucrarea sentimentelor cinstite; ea trebue să 
Fie trainică. Se dă, cu toată încrederea, cu raţiunea 
sa chiar, acestei aiuriţi fermecătoare, fără teamă, 
fiU'ă părere de rău, fără remuşcări, fără nici o altă 
grijă de cât aceea legată, în mod firesc, de senti
mentul fericirii. Ce poate să lipsească fericirii sale ? 
Vedeţi, căutaţi, scorniţi ce-i mai trebue şi ce i s’ăr 
putea da pe lângă ce are. Toate bunurile cari pot 
fi dobândite odată, le-a dobândit; nu poţi să mai 
adaogi nici unul, fără să păgubeşti pe celelalte; 
are toată fericirea pe care poate s’o aibă un om. 
Ii voiu scurta oare acum o viaţă atât de.plăcută? 
lurbiirâ-voiu o desfătare atât de curată ? A! tot 
preţul vieţii stă în fericirea ^ pe care o gustă. Ce 
J-aş putea da ca să preţuească cât ceeace-i iau ? 
Făcând ca fericirea lui să ajungă la culme, i-aş 
laâ adevărata ei vrajă. Este de o sută de ori mai 
dulce să nădăjdueşti această culme a fericirii de 
cât să o dobândeşti; te bucuri mai mult când o 
41Ştepţi, decât când ajungi la ea. O, bunul meu 
f,-''iiil, iubeşte şi fii iubit! bucură-te multă vreme 
maintea posesiunii! bucură-te în acelaş timp şi de 
amor şi de nevinovăţie! fă-ţi un i-aiu pe pământ, 
•aşteptând pe celălalt! Nu voiu scurta această fe-
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ricită vreme a vieţii tale; voiu toarce pentru tini" 
firul fericirii şi-l voiu lungi cât voiu putea mai 
mult. Vai! va trebui să se sfârşească şi chiar în 
scurtă vreme; voiu face însă să-ţi rămâie totdeauna 
în- memorie şi să nu te căeşti niciodată pentru el.

224. Emil nu uită că avem să înapoiem nişte 
lucruri. îndată ce sunt gata, pornim călări şi mergem 
repede': de astădată, plecând, ar vrea să şi ti ajuns. 
Când inima se deschide pentru pasiuni, se deschide 
şi pentru sila de viaţa. Dacă nu mi-am pierdut 
vremea în zadar, cu el nu se va petrece tot a.şa.

225. Din nenorocire, ţinutul este tăiat de multe 
râuri şi de râpe şi drumurile sunt grele. Ne ră
tăcim. El bagă întâiu de seamă, dar nu-şi piei'de 
răbdarea, nu se plânge, ci caută cu cea mai mare 
atenţiune să găsească drumul. înainte 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: 
eu văd rodul silinţelor ce mi-am dat de când la'a 
copil ca să-l învăţ a se supune necesităţii.

226. In fine ajungem. Ni se face o primire mai 
.simplă şi mai binevoitoare decât prima dată: suntem 
cunoştinţe vechi. Emil ,şi Sofia se salută cam în
curcaţi şi nu-şi vorbesc nici acum*. Ce ar putea 
să-şi spună, fiind noi de faţă? Convorbirea pe care 
o doresc nare nevoie de martori. Ne preunililăm
prin grădină: într’o parte sunt zarzavaturile aşezate
cu mult meşteşug; în alta sunt mari şi frumoşi
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:pomi roditori de toate soiurile, printre cari dai de 
pârâiaşe ce curg într’o parte ori în alta, şi de ră
zoare pline de flori. «Ce loc frumos! strigă;. Emil, 
entuziasmat şi cu capul plin de vei'surile lui Oiner; 
mi se pare că văd grădina lui Alcinous1». Fata ar 
vrea să ştie cine e Alcinous şi mamă-sa întreabă.— 
Alcinous, zic eu, era un rege din Corcyra şi 

«grădina lui, descrisă de Omer, este cruticată de 
oamenii de gust, socotind-o prea simplă şi prfea 

«puţin împodobită 2. Acest Alcinous avea o fată. 
«drăguţă şi îndată ce sosiă' un strein în casa 
«lor, socotiâ că va avea îndată un bărbat». Sofia, 
încremenită, se face roşie, lasă ochii în jos, îşi 
muşcă limba: nici 'nu se poate închipui zăpă-

t Persoana legendara: rege al Feacienilor. La Alcinous a fost 
l'iimit Ulyse, du])ă ce vântul i-a sdrobit cortdriile. (Vezi cartea IV 
5 ă hota).

•Vo/ffi atitoraiui. «Ieşind din palat dai de o grădină mare caoi’ 
ile un pogon, închisă de jur-împrcjur, plantată cu i)omi mari în- 

‘Horiţi. în cari zăriai pere, mgre de cele mai bune soiuri, smochini 
‘CU poamă dulce şi măslini cu măsline verzi. Cât ţine auul,' niqi 
‘Otlată nu rămân pomii fără roadă : iarna ca şi vara, boarea dulce 
'a vântului de apus face să lege unele fructe, să se coacă altele. 
' czi perele şi merele îmbătrânind şi uscându-se în pomi, smo- 

•cLiiiele pe smochini şi ciorchinul pe coardă. Via nesecată face 
'incrcu struguri noi: pe unii îi pun să se usuce la soare pe o arie,
' pe alţii îi culeg, lăsând, pe coarde pe cei ce sunt numai înfloriţi 
•sau aguridă ori încejr să se înnegrească. La un capăt, două mari 
'întinderi bine îngrijite şi acoperite cu flori tot anul, sunt răco
rite (Ie două izvoare: unul udă toată grădina, altul trece prin 
'palat şi apoi e condus Ia o clădire înaltă în oraş, de unde iau 
*ap.a cetăţenii».. Aceasta o descrierea grădinei regeşti a lui Alcinous 

III cartea VII din Odysea, grădină in care — s])rc ruşinea bătrâ- 
'niilui visător Omer şi a regilor din acel timp — nu se văd nici 
spaliere, nici statue, nici cascade, nici pajişti eu'iarbă».
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ceala ei. Tată-său, care vrea să, i-o mărească, se 
amestecă şi el în vorbă şi zice că tânăra prinţesă 
se du'ceâ să spele ea însăş rufele Ia râu. «Credeţi,, 
«adaose el, că i-ar fi fost .ruşine să puia mâna pe 
«şervetele murdare, fiindcă mirosiau a untură?» 
Sofia simte că e acî ceva la adresa ei şi, uitân- 
du-şi timiditatea firească, se grăbeşte a se .scuză. 
Tatăl său ştie bine că toată mica rufărie n’ar fi 
avut nevoie de altă spălătoreasă, dacă ar fi lăsat-O' 
pe ea să o spele1 şi ,că ar fi făcut şi mai mull, 
cu plăcere, dacă i s’ar fi -cerut. Zicând acestea, .se 
>iită la mine pe furiş, cu o teamă de care mi ina 
pot opri de a râde, căci citiam în inima ei naivă 
grija ce o făcea să vorbească astfel. Tatăl ei, rău
tăcios, observă aceasta şi o întrebă cu un ton bat
jocoritor de ce vorbeşte acum despre ea şi în w 
seamănă ea cu fata lui. Alcinous. Ruşinată şi tre
murând, nu mai îndrăsneşte să zică niciun cuvinţcl 
nici să se mai uite la cineva. Fetiţă încântătoare! 
Nu- te 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 
n’a înţeles nimic. Preumblarea se urmează şi tinerii 
noştri, cari erau la început lângă noi, nu pot merge 
încet ca noi, o iau înainte pe nesimţite, se apropie, 
merg alături şi-i vedem apoi departe înaintea noa.stra.

1 Mărturisesc că imilţumesc mamei Sofiei peiitnică n'a lăsiU hil 
se strice de leşie mâinile Sofiei pe cari Emil va avea să le siiruic 
atât (le dc.s. (.Vuia aiitoruiui).
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Sofia e serioasă şi ascultă cu atenţie, Emil vorbeşte 
şi gesticulează cu aprindere; convorbirea nu pare 
(ă-i plictiseşte. După un ceas, ne întoarcerii, îi chemăm, 
rin spre noi; dar, la rândul lor, încet, ca şi cum 
ar vrea, să se mai folosească de tiilip. In fine, de 
odată, convorbirea lor încetează înainte de a putea 
să auzim ce zic, şi-şi iuţesc paşii ca să ne ajungă. 
Kinil, vine la noi cu o înfăţişare mulţumită şi blândă: 
ochii îi scâriteiază de bucurie. Se uită totuş cu oare-, 

■care îngrijorare spre mama Sofiei, ca să vază cum 
îl va primi. Sofia nu se arată tot aşa de stăpână 
pe sine. Apropiindu-se, pare chiar ruşinată că se 
gilseşte .singură cu un tănâi’, de şi foarte adesea a 
stat tot aşa de- vorbă cu alţii, fără a fi turburată 
şi fără să o fi ţBiut cineva de rău pentru aceasta 
de. grăbeşte să alerge, cam gâfâind, lângă mamă-sa 
şiu spune câteva vorbe cari nu însemnează nimic 
Cil şi cum ar fi fost . lângă ea de. mai multă vreme.

228. După seninătatea ce se citeşte pe faţa acestor 
dragi copii, se vede că convorbirea le-a^ ridicat o 
piatră grea de pe inhnă. Sunt tot aşâ de rezervaţi 
linul faţă de celălalt, dar mai puţin, turburaţi; această 
i'cztn'vă vine numai din respectul ce-r poartă Emil, 
din modestia Sofiei şi din onestitatea amândurora 
bmil îndrăsneşte să-i spuie câteva cuvinte, câte-' 
odată ea îndrăsneşte să răspunză, dar nu deschide 
biira până nu se uită întâiu la mamă-sa. Schimbarea 
care .se vede mai bine, e faţă de mine. Mi-arată mai 
nuiltă consideraţie, mă priveşte cu mai mult interes,
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îmi vorbeşte mai drăgăstos, observa\ceeace ar puteîl 
să-mi placă. înţeleg că mă. cinsteşte cu. stima ei .şi 
ar dori să dobândească pe a mea. Pricep că Emil 
i-a vorbit despre mine:- ai zice că s’au şi învoit 
ca să mă tragă de partea lor; în realitat(3 mi s’a 
petrecut aşa ceva, căci Sofia singură nu poate fi 
câştigată • aşa de repede. Poate că el .va avea mai 
mult nevoie de intervenţia mea pe lângă dânsa decât 
de intervenţia ei pe lângă mine. Ce păreche îneân- 

‘-tătoare! Gândind că tânărul meu amic deschizândii-şi 
pentru prima dată inima faţă de iubita lui, a vorbit 
mult de mine, simt că mi se recunoaşte toată silinţa 
mea, prietenia lui mi-a plătit-o îndeajuns.

229. Vizitele se repetă. Convorbirile între tineri 
se fac mai dese. Emil, îmbătat de amor, (-iede că 
a şi ajuns la fericire. Nu poate totuş să dobân
dească mărturisirea curată a Sofiei. Eă l-ascultă şi 
nu zice nimic. Emil ştie cât e de modestă, de aceea 
nu se prea miră. Se simte bine lângă ea; ştie ni 
părinţii mărită fetele; bănueşte că Sofia aşteaptă 
un ordin dela ei; îi cere voie să întrebe el; ea îi 

. îngădue. îmi spune mie acestea ; vorbesc eu în locul 
lui,, chiar faţă de dânsul. Surprins, află că Sofia c 
singură stăpână pe- sine şi, dacă vrea, îl poate face 
fericit. Atunci începe să nu mai înţeleagă pui'tarea 
ei; i se micşorează chiar încrederea. Speriat, vede 
eă a înaintat mai puţin decât credea şi atunci di'a- 
gostea cea^mai duioasă întrebuinţează cele mai niiş- 
cătoare cuvinte ca s’o înduplece.



965

230. Emil nn poate ghici pricina acestor necazuri, 
(Iacă nu-i spui, n’o va şti niciodată; iar Sofia e 
prea mândră ea să-i spuie. Neajunsul care o opreşte 
pe ea, ar, fi pentru alta un motiv de a se gi'ăbî_ 
Ea n’a uitat lecţiile părinţilor. E săracă”, Emil e 
bogat., O ştie., De aceea el are nevoie să se facă 
mult stimat de ea. Va trebui să fie foarte merituos 
ea să şteargă această inegalitate. Dar cum s’ar gândi 
el la aceste piedici? Ştie Emil (.‘ă e bogat? Caută 
măcar sa se informeze ? Slavă Domnului, n’are 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, afecţiunea sa,’însăşi per
soana sa şi punând preţ numai pe binefaceri, d’abiâ 
intră în socoteai^ banii pe cari-i dă săracilor.

231. Neştiind pricina nenorocirii sale, crede că 
e vina lui, -căci -n’ar putea să îndrăsnească nimeni 
să spuie că e un capriţiu al fiinţei pe care o adoră, 
l iiiilii’oa amorului propriu măreşte părerile de răii 
ale dragostei refuzate. Nu se mai apropie de Sofia 
cu inima liniştită, încrezător că se simte vrednic de 
ca^ Acum, e fricos şi vine lângă dânsa cu sfiiciune. 
Nu mai nădăjdueşte s’o înduplece prin duioşie, ci 
caută să-i facă milă. Câte odată pierde răbdarea,

1 Şl necazul e gata. Sofia presimte această pornire şi se 
nită la el. Privirea ei îl dezarmează şi-l intimi
dează: se face mai supus decât înainte.

232. Turburat de această îndăi-ătnică împotrivire, 
!Şi deschide inima către prietenul său. Lui i-arată
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toate suferinţele unui suflet sfâşiat de întiistare; 
îi cere ajutor şi sfat. «Ce taină nepătrunsă! iS’ii 
mă îndoesc că se interesează, de mine. Nu fuge, 
ci-i place să stăm de vorbă. Când sosesc, se bucură; 
când plec, îi pare râu. Primeşte eu bunăvoinţă aten
ţiunile mele, serviciile mele par că îi plac, îşi spune 
părerea uneori şi câteodată chiar porunceşte. Şi (ai 
toate acestea", înlătură toate stăruinţele şi rugăciunile 
mele. Când îi vorbesc de căsătorie, mă sileşte si'i 
tac, iar, clacă mai adaug un cuvânt, pleacă de lângă 
mine. Prin ce curioasă judecată, primeşte să fiu al 
ei, dar nici nu vrea să a uză să fî6 .şi dânsa a nuaiî’ 
Pe d-ta te respectă, pe d-ta te iubeşte şi nu. vii 
îndrăsni să te oprească de a vorbi ; te rog spune-i 
şi sileşte-o să răspunză; ajută pe amicul d-tale, 
încoronează-ţi opera! Nu face ca învăţăturile d-talc 
să-i fie spre rău! De sigur că toate acestea vor fi 
nenorocirea- lui, dacă nu-i desăvârşeşti fericirea'>.
. 233. Vorbesc cu Sofia şi lesne aflu secretul pe 

care-1 cunoşteam înainte de a. mi-1 spune. Mai greu 
nii-a fost să capăt voia de a spune lui Emil, dai' 
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 monete mai multe sau mai 
puţine. Când îi spun că au a face mult cu preju
decăţile, pufneşte de râs; apoi, transportat de bu
curie, vrea să plece îndată, să rupă tot, să arunce 
tot, să renunţe la tot, ca să aibă cinstea de a fi
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■fot aşa de, sărac, ca Sofia şi să se întoarcă vrednic 
de a fi soţul ei.

234. II opresc, râzând şi eu de această pornire 
şi-i zic: «Cum! căpşorul ăsta al d-tale n’are să se 
«coacă? După ce ai filozofat, toată viaţa, nu vei 
«învăţa să raţionezi? Nu vezi că dacă ţi-ai ui-mâ 
«acest gând nebunesc ţi-ai face situaţia mai rea şi 
«Sofia ar deveni mai neînduplecată? E o supe-
i'ioritate să ai ceva mai jnultă avere decât ea; 

«este una şi mai mare jertfindu-i-o ţoată. Dacă 
«mândria ei o opreşte să-ţi rămâie îndatorată pentru 
«cea dintâiu, cum s’ar hotărî pentru cea de-a doua?
Dacă nu poate suferi ca bărbatul să-i spuie că a 

«îmbogăţit-o, cum va suferi dojana că a sărăcit 
«pentru ea? Nenprocitule, să mi bănuească cumva 
«că. ai avut asemenea gând! Dimpotrivă., fă-te de 
«hatârul ei, econom şi cu grijă, ca şă nu-ţi bage 
«vină că vrei s’o câştigi prin iscusinţă şi că-i jertfeşti 
■de bunăvoie ceeace pierzi prin neîngrijirea ta.

235. «Şi, la urmă, crezi tu că o avere mare ar 
«speriâ-o şi că se împotriveşte anume din pricina 
«hogăţiei? Nu, dragă Emil; pricina este mai serioasă 
«şi mai temeinică; este efectul pe care-1 produc 
«aceste bogăţii în sufletul celui ce le stăpâneşte- 
«Da ştie bine că totdeauna bogaţii pun bogăţia 
«înainte de orice. Ei preţuesc aurul mai mult decât 
«meritul. Dacii se face o tovărăşie între bani şi 
«muncă, ei găsesc'totdeauna că munca nu e deo- 
«potrivă cu banii şi cred că tot le mai eşti dator

32
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«ceva, după ce ţi-ai petrecut viaţa slujindu-i şi 
«mâncându-le pâinea. Ce trebue să faci, dragul 
«meu, ca să linişteşti temerile ei? Fă să te cu- 
«noască bine; dar aceasta nu e treabă de o zi. 
«Arată-i că, în sufletul tău nobil, sunt comori de 
«acelea cari pot cumpăni pe celelalte pe cari'ai 
«nenorocirea să le stăpâneşti. Invinge-i împotrivii'oa 
«prin stăruinţă şi prin trecere de vreme;.iar prin 
«sentimentele tale înalte şi generoase, fă-o să uite 
«bogăţiile ţale. Iubeşte-o, serveşte-o, serveşte pe 
«vrednicii ei părinţi. Dovedeşte-i că toate'acestea 
«nu sunt pricinuite de o_ pornire nebunească şi 
«trecătoare, ci de nişte principii săpate în sufletul 
«tău -şi cari nu se vor şterge. Cinsteşte cum si‘ 
«cuvine meritul necinstit de bogăţie: este singurul 
«mijloc ca s’o împaci cu meritul pe care ea l-a 
«ocrotit».

236. Vă închipuiţi ce mare bucurie a priciuuit 
tânărului această cuvântare. încrederea -şi nădejdea 
i-au încolţit din nou în suflet şi inima lui cinstită 
e mulţumită că, pentru a plăcea Sofiei, i se vere 
să facă ceeaee ar face eliiar dacă n’ar exista Sofia 
sau n’ar fi îndrăgostit de ea. Ori cine i-a îii(cles 
caracterul, va prevedea lesne purtarea lui cu acest 
prilej.

237. lată-mă deci confidentul ambilor tineri şi 
mijlocitorul amorului lor! Frumoasă slujbă pentru 
un guvernor! Nespus de frumoasă, în adevăr! In 
viaţa mea, n’am făcut nimic care să mă înalţe
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iiti'it de su^ în ochii mei şi să-nii dea atâta mul- • 
ţuiiiire de mine însumi, ca acuma. .4poi această 
slujbă are şi ea plăcerile ei: sunt totdeauna bine
venit în casă şi aU încredere în mine ca să ţiu 
i'âiidueala’ între cei doi iubiţi. Emil, de teamă să 
mi mă. supere,' n’a fost niciodată aşa de supus ca 
■acuma. Dânsa mi-arată multă prietenie, ceeace nu 
mă înşeală, căci iau numai cât este pentru mine. 
Astfel se. despăgubeşte, per .departe,v pentrucă ţine 
in respect pe Emil. Prin mine îi adresează nenu- 
imirate mângâieri duioase, pe cari odată cu capul 
nu i le-ar spune lui; iar, el, care ştie (iă nu pot 
să lucrez împotriva intereselor, lui, e încântat că 
mă înţeleg aşa de bine cu dânsa. La preumblare, 
«înd ea nu-i priiiTeşte braţul. Emil se consolează, căci 
îl vrea pe al meu. Se- depărtează fără supărare 
?b strângându-ini 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" exprimării sji din 
gesturi, să înţeleagă ce zicem: ştie că orice am 
vorbi nu-i poate fi indiferent. Iar Sofia, draga de 
eu, îşi arată liberă toacă sinceritatea inimii, vorbind 
cu Alentoi-, fără s’o ănză Telemac'. Ce binevoitor 
Şl făi'ă prefăcătorie mă laşi să citesc tot ce se pe
trece în inima ta plină de iubire! Cu ce plăcere

Sallwiirk observă că, din potrivă, Eucharis din Telcmaquo . al 
ăii I'vnelon (vezi mai sus nota la § .167) caută să facă pe Telemac 
*'1 IUI poată suferi pe Mentor ca pe uii bătrâii rău voitor.
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mi-avăţi toată stima ce ai pentru eleviil meii! Cit 
câtă mişcătoare naivitate mă laşi să .pătruns: cele 
mai dulci sentimente ale tale! Cu ce mânie pre
făcută îl goneşti, când nerăbdarea îl sileşte să ne 
întrerupă! Cu ce fermecător.necaz îl cerţi pentru 
această indiscreţiune, când vine să te oprească do 
a-1 vorbi de bine sau de a auzi din gura mea ori 
a scoate din răspunsurile mele vreun nou motiv 
de a-1 iubi?

238. Primit astfel ca viitor logodnic L, Emil îşi 
va arăta toate drepturile. Vorbeşte, stărue-, se roagă, 
ajunge supărător. Nu-i pasă dacă-i vorbeşte aspru, 
dacă se poartă rău ou el; e mulţumit că-1 ascultă, 
Cu greutate, i şe îngădue, în fine, ca Sofia, Iu 
rândul ei, să binevoească a lua, fără prefăcătorie, 
faţă de el autoritatea unei viitoare logodnice 2, să-i 
.spună ce trebue. să facă, să-i poruncească în loc 

'de. a-1 ruga, să primească în loc de a mulţumi, să 
hotărască numărul, şi vremea vizitelor, să-l oprească 
de a veni până în cutare zi şi dea 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 riipd straşnic, aşa fel, încât 
bietului Emil îi pare "câteodată rău că i l-a dat. 
Totuş, orice ar porunci ea, el nu zice nimic şi adesea 
plecând-—ca s’o asculte — mă priveşte cu ocln

' Viitor - logoflnk- traduce imperfect expresia, atiiwil ilrclnrfil 
(amant declari;), dar se potriveşte cu situaţia.

Viitoare logodnică traduce pe maUresse.
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))lini ele bucurie, cari spun: «Vezi că e stăpână pe-' 
mine». Iar trufaşa bagă de seamă şi zâmbeşte în- 
iiscnn.s de mândria sclavului ei.

239. Alban şi Rafael, împrumutaţi-mi pensula- 
vnluptăţii!1 Divinule Milton, învaţă pana mea gro
solană să descrie plăcerile amorului şi ale nevino
văţiei!2 Ba nu 1 ascundeţi arta voastră mincinoasă 
în faţa sfântului adevăr al naturii! Să aveţi numai ! 
inimi simţitoare şi suflete cinstite; apoi lăsaţi ima
ginaţia vpasti'ă, nesilită, să rătăcească, privind en
tuziasmul celor doi iubiţi, cari, sub ochii părinţilor 
şi conducătorilor lor,, se leagănă fără turburare în 
dulcea iluzie care-i încântă şi, îmbătaţi de dorinţe,, 
inei’g încetişor spre desăvârşirea acestora, împodobind' 
™ flori şi cu cifhune legătura fericită care trebue- 
să-i unească până la mormânt. Atâtea vederi fer
mecătoare mă. încântă şi pe mine; le aduc fără 
rânclueală şi fără legătură; plăcerea ce-mi pricinuesc ■ 
mă împiedică de a le pune în ordine. Ce' om cu' 
mimă nu va putea să-şi înfăţişeze în mintea lui 
plăcutul tablou al deosebitelor stări'ale tatălui, ale 
mamei, ale fetei, ale guvernorului, ale elevului .şi 
<tpoi nu va ajunge la unirea celei mai încântătoare

E vorba de doi mari pictori italieni: unul, Francisc Albani 
(1578—1660) mai puţin cunoscut, autor al unor tablouri pline de 
Rmţie, dar cu puţină vigoare; altul Rnfael SanfJo (14815—1520), . 
ruiioscut în toată lumea, al cărui nume a devenit sinonim cu insăş 
pictura, a rămas vestit, între altele, prin chipurile de madone, femei 
bnero, frumoase şi graţioase.

E vorba de marele poet englez .John Milton (1608—1674), au-- 
tonil celebrei poeme «Paradisul pierdut».
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păreohi, ' căreia amorul şi virtutea le cliezăşum1 
l’eridrea

240, Tocmai acum, când are în-adevăr mîin‘ 
dorinţă să. placă, Emil va începe să simtă ţjj’eţul 
talentelor plăcute pe cari le are. Sofiei îi place să 
cânte;, cântă cu ea; ba face mai mult: o învaţă 
muzica! E vioaie şi uşoară, îi place să sară: el diin- 
ţează eu ea, îi schimbă săriturile în paşi i'eguliiţi, 
o- perfecţionează. Ce drăgălaşe sunt aceste lecţinni! 
.însufleţite de o, nebunatică veselie, ele micşorează 
sfiosul respect al amorului. Celui care iubeşte1 i-es 
îngăduit să dea asemenea lecţii cu voluptate; îi 
este permis să fie învăţătorul iubitei sale.

241. E în casă un clavecin 2 vechiu stricat. Emil 
îl drege şi-l acordă. E lueşter: lucrează instnmieiilo 
de muzică cum lucrează tâmplărie. Maxima lui a 
fost să caute totdeauna şă • se lipsească de ajiiteriil 
altuia, când poate face singur ceva. Casa are o 
■poziţie pitorească: desenează mai multe vederi, la 
cari a lucrat câte puţin şi tiofia. Cu ele împodobesc 
camera de lucru a tatălui. Chenarele nu sunt aurite 
şi n’au nevoie să fie. Văzând pe Emil cum deseiieazii, 
imitându-1, ea se perfecţionează după exemplul lui, 
îşi cultivă toate talentele şi farmecyl ei le întrii- 
nuiseţează pe toate. Părinţii, văzând tablourile acestea, 
.şi-aduc aminte de vechia lor,bogăţie, pe care numai

' Sallwiirk iiininteştc că Fonney e ferraccat ele accaslă dcscricii . 
Rousseau e aici rivalul lui Fdneloii. De ce nu-i 'pretiitinclciii.

■ Instrument ele muzică./Vezi Ctartea II § 277.
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arta o făcea preţioasă. Amorul- le împodobeşte acum ■ 
casa: fără eheltueală şi fără osteneală, el procurăm 
aceleaşi plăceri pe cari le adunau altădată cu mulţi ■ 
hani şi cu mult chin.’

242. Precum închinătorul la idoli grămădeşte; 
cuiiiori împrejurul obiectului la care se închină şi 
pune toate podoabele pe zeul adorat, aşezându-1 pe 
altar, aşa tace şi înamoratul: oricât de perfectă i- 
s’ar părea iubita lui, el vrea să-i pună necontenit 
podoabe noi. Ea nu mai are trebuinţă de ele pentru 
ca să-i placă,_dar el simte trebuinţă s’o gătească; 
i se pare că acesta este un nou fel de respect,., 
că plăcerea de a o admira dobândeşte prin a- 
(*asta un nou interes. I se pare că nici un lucru 
frumos nu e la^ locul său, dacă nu împodobe.şte 
cea mai înalţă frumuseţe. E o privelişte mişcă
toare şi de i'âs în acelaş timp să. vezi cuiU Emil 
sc‘ grăbeşte să-înveţe pe Sofia tot ce ştie el, fără 
s’u întrebe dacă lucrurile . sunt pe gustul ei sau 
dacă-i vin la socoteală. Ii vorbeşte despi’e toate,.. 
11 explică toate cu o grabă copilărească. Crede că & 
destul să vorbească pentru ca ea, îndată, să şi înţe
leagă. îşi închipue din nainte plăcerea Ce va avea 
discutând cu ea filozofie. Socoteşte că orice a învăţat 
e de prisos, dacă nu se poate făli înaintea ei: aproape 
11 e ruşine să ştie ceva' pe care ea nu-1 ştie.

248. Ii dă lecţii de filozofie, de fizică, de mate- 
^'atică, de istorie, de tot, într’un cuvânt Sofia 
primeşte stăruinţa lui cu plăcere şi .se sileşte să.
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tragă foloase. Ce fericit e Emil, când i se dă voie 
.să facă lecţia." în genunchi înaintea ei! Crede că 

: s’au deschis cerurile. Totuş această situaţie, caro 
stânjeneşte mai mult pe şcolăriţă decât pe profesoiv 

.nu este prea priincioasă pentru învăţătură. Nn prea 
ştie nici utud ce să facă cu ochii ca să-i ferea.scri 
de ai celuilalt şi, când se întâlnesc, lecţia inorge 

:şi mai rău.
244. Femeile nu sunt cu totul sti’eine de arta 

■de a raţiona, dar ele trebue să atingă numai po
deasupra ştiinţele de raţionament. Sofia înţelege tot, 
dar nu reţine mare lucru. Face mai mari progrese 
în morală şi în lucrurile de gust; din fisică îi rămân 
numai câteva idei despre legile generale şi despre 

; sistemul lumii Câteodată, preumhlându-se, admiră 
minunile naturii şi sufletele lor nevinovate şi curate 
îndrăsnesc să se ridice până la Creator: nu se tem 
de prezenţa Lui, inimile lor se deschid ÎJii})roimă 
în faţa Lui.

245. Cum! doi îndrăgostiţi, în floarea vârstei, 
să-şi întrebuinţeze întâlnirile lor tainice ca să vor
bească despre religie! Să-şi petreacă vremea, spu
nând catehismul! De ce să înjosească ce este 
suhlim? Da, fără îndoeală, vorbesc aşa, vrăjiţi de 
închipuirea lor. Şe văd desăvârşiţi, se iubesc, vorbesc 
cu entuziasm despre ceeace dă preţ virtuţii. Jertfele 
ce-i aduc îi fac s’o iubească într’adevăr. Invingân-

1 Po cât se vede, în cnrsul de fizică se cuprindeau şi noţiunile 
de cosmoRrafie.
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(lu-şi pornirile, plâng câteodată împreună şi lacrimile ■ 
loi', mai Qui’ate de cât rouă cerească, dă cel mai 
mare farmec vieţii lor: simt atunci cel mai minunat
delir pe care l-a simţit vreodată un suflet omenesc.

1

Ducă sunt jinduiţi, aceasta le măreşte fericirea şi 
se văd măriţi în ochii lor prin jertfele de toată 
ziua. Oameni robi ai siiiiţurilor, trupuri fără su
flete! vor cunoaşte şi ei într’o- zi plăcerile voastre, 
dar atunci le va părea rău de vremea fericită când 
nu ,şi le îngăduiau.

246. Cu toată această bună înţelegere sunt câte 
odată discuţii, chiar certuri între ei. Ea are câte 
odată capriţii, el porniri mânioase: dar aceste miei 
furtuni trec repede şi întăresc mai .mult unirea 
între ei. Experienţa învaţă pe Emil să nu se teamă 
pi'ea mult de ele, căci are mai mult folos din îm- 
păcăciune de cât pagubă din ceartă. Câştigul celei 
dintâi l-a făcut să nădăjduească altele. S’a înşelat; 
dar, dacă n’are totdeauna lin profit destul de sim
ţitor e totdeauna mulţumit să vază că Sofia se ih- 
teresează eu sinceritate de inima lui. Vreţi să ştiţi 
ofire este acel profit ? Vă voiu spune buciiros, mai 
ales că acest exemplu îmi va da prilej .să dezvolt 
o maximă foarte utilă şi să combat una foarte 
primejdioasă.

247. Emil iubeşte şi de aceea nu e îndrăsneţ.. 
Lucrul se înţelege mai bine dacă ştim că Sofia 
(‘ste o fată care nu i-ar îngădui prea mare fami-

?. Fiindcă înţelepciunea are în toate un hotar,.
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; ar putea s’o înYÎnovăţească cineva că e prea, aspră 
iar nu prea îngăduitoare şi tatăl ei se teme cliifa 
uneori ca nu cumva mândria ei exagerată să n’o 
facă dispreţuitoare. In cele mai tainice întâlniri. 
Emil' n’ar îndrăsnî să ceară nici cel mai mic semn 

- de dragoste, .ba nici să arate c-ă-1 doreşte. Când ea 
binevoeşte să-i dea braţul mergând la plimbare, 
lucru din care nu îngădue să se facă un drept, el 
de abia îndrasneşte câte odată suspinând să-i lipească 
braţul de pieptul său. Cu toate acestea după o lungă 
constrângere îndrăsneşte să-i sărute pe furiş rochia 
şi de multe ori este destul de fericit dacă ea se 
face că nu bagă de seamă. Intr’o 'zi, vrând să facă 
acelaş lucru mai pe faţă, ea îi observă că este nn 
lucru foarte urât; el se încăpăţânează, ea se .supără, 
necazul o face să spuie câteva vorbe înţepătoare; 
Emil nu le primeşte fără răspuns. Astfel restul zilei 
se petrece cu supărare şi se despart foarte nemul
ţumiţi unul de altul. ’

248. Sofia e neliniştită. Cum ar ascunde mâh
nirea aceasta de mama ei, care îi este confidentă? 
E prima ei neînţelegere şi o neînţelegere de im 
ceas este o afacere foarte însemnată, li pare rău 
de greşeala sa. Mama sa îi dă voie s’o îndropteze, 
iar tatăl său îi porunceşte.

249. A doua zi Emil, îngrijat, vine mai de vreme 
ca de obiceiu. Sofia era in camera mamei sale, tatăl 
de asemenea \ Emil intră respectuos dar trist. îndată

1 La toaleta damele prinleau vizite intime; astfel Emil fi Bă"" 
catorul său găsesc toată familia adunată. (Nota lui SaUwilrk).
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ce părinţii îl salutară, Sofia se întoarce spre dânsul 
şi întinzându-i mâna îl întreabă cu glas .prietenos- 
ce mai face. Fireşte că Sofia îi dăduse frumoasa 
ei mână cu gând că are să i-o sărute;- însă el nu 
i-o sărută. Sofia, cam ruşinată, îşi retrage mâna 
iiscunzându-şi neplăcerea cât poate mai bine. Emil,, 
paţin deprins cu obiceiurile femeilor şi care nu 
pi'ea ştie la ce foloseşte capriţiul, nu uită prea 
lesne şi supărarea nu-i trece prea repede. Tatăl 
Sofiei, văzând-o turburată, o turbură şi mai mult 
pihi glumele lui. Biata fată, zăpăcită, umilită, nu 
mai ştie ce face şi, ar vrea cu orice preţ să. îndrăs- 
iiească a plânge. Cu cât se stăpâneşte cu atât plânsul 
stă s’o înece; în fine o lacrimă îi scapă fără voia 
ei. Emil vede acea^ită lacrimă, se aruncă la picioarele 
ei, îi ia mâna şi i-o Sărută cu foc de mai multe 
ori.— «Zău! eşti prea bun, zise tatăl râzând; eij 

fi mai. puţin îngăduitor pentru capi'iţioase de 
<:ace.stea; aş pedepsi gura care m’ar fi ofensat.» 
Emil îmbărbătat prin aceste cuvinte, îşi întoarce- 
privirea rugătoare spre mamă, şi părându-i-se că 
'ede un semn de aprobare, se apropie tremurând 
de obrazul Sofiei; aceasta, ea, să-şi scape gura, în
toarce capul şi-şi pune în primejdie astfel obrazul 
I0.ŞU ca un trandafir. Indrăsneţul nu se mulţumeşte; 
împotrivirea slăbeşte. Ce sărutaie, dacă n’ar fi fost 
s'd» privirea mamei! Pă.zeşte-te, Sofio, de străşnicia 
ta! ai'e să ceară adesea să-ţi sărute rochia cu condiţie- 
să refuzi câte odată.
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250. După această aspră pedeapsă, tatăl se diito 
‘după trebi;: iar mama găseşte pretext să trimită pe 
: Sofia în. altă parte şi vorbeşte lui Emil cu glas 
foarte serios. «Domnule,, cred că un • tânăr de bun 
«neam şi bine crescut ca D-ta, având sentiiiicnti' 
«înalte şi -moravuri bune, n’ar voî să plătească prin 
«dezonoare prietenia ce-i arată o, familie. Nu sunt 
«nici sălbatica, nici făţarnică;, ştiu că trebiie să

,«ierţi nebunaticei tinereţi; ceeace am îngăduit sub 
«ochii mei îţi dovedeşte îndeajuns. întreabă pe pn'c- 
«tenul D-tale ce datorii ai. El îţi va spune .ce 
«deosebire este între glumele făcute -în faţa părin- 
«ţilor şi între libertatea ce şi-o poate lua ei nevii 
«departe de ei, abuzând de încrederea lor şi făcând 
«o adevărată cursă din ceeace sub ochii lor era nn 
«lucru nevinovat. Iţi va spune, Domnule, că fatii 
«mea n’are altă vină faţă de D-ta decât că na 
«îngăduit dela prima dată ceeace nu trebue să 
«îngădue niciodată. Iţi va spune eă tot ce se iii 
«ca semn al dragostei este dragoste şi că nu este 
«demn de un om cinstit să se folosească, de ne- 
«priceperea unei fete tineie pentru a dobândi în 
«ascuns ceeace ea poate îngădui în faţa lumii, căci 
«se ştie ce poate permite buna cuviinţă în public; 
«dar . nu se ştie până unde poate .să meargă, m 
«taină, acela care se face singur judecătoi' ;d dn- 
«rinţelor sale».

251. După această îndreptăţită dojana, care nia 
priviâ mai mult pe mine decât pe elevul meu, în-
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ţeleapta mamă, ne părăseşte, lăsândn-ne să ne nii- 
luiiiăm de prudenţa ei aşa de rară, pentru cai'e e 
lucru puţin însemnat că sărutat-o pe Sofia pe 
gură faţă cu noi toţi şi este primejdios să îndi’ăs- 
ncască a-i sărută numai rochia în ascuns. Gândin- 
(lii-niă'la proastele noastre maxime, cari sacrifică 
totdeauna pentru cuviinţă adevărata, onestitate, în
ţeleg de ce vorbirea e cu atât mai cuviincioasă cu 
eut inimile sunt mai corupte şi de ce procedeurile 
sunt cu atât mai cu multă rândueală .cu cât autorii 
lor sunt mai necinstiţi

252. Cu acest prilej, făcând pe Emil să se pă- 
tninză de îndatoririle sale—despre cari trebuia să-i 
vorbesc mai din vreme, — îmi vine 6 reflecţienouă, 
care faee poate , mai cu deosebire cinste Sofiei, dar 
luă păzesc s’o spun iubitului 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 însăş. Sîmţindu-se, din nenorocire, că ai’e un 
temperament care se aprinde lesne, se teme de cea 
dintâiu scânteie şi fuge de ea cu toată puterea. Ku 
din mândrie este straşnică, ci din smerenie. Do
bândind faţă de Emil puterea pe care se teme să. 
n 0 aibă el faţă de Sofia, ea se slujeşte de una ea să 
combată pe cealaltă. Dacă- ar fi mai sigură de sine 
i>r h mult mai puţin mândră. Dacă înlăturăm această 
pricină, nu e pe lume fată mai apropiată şi mai 
blândă: care suferă mai cU răbdare o nedreptate? care

tialhvurk trimiî.e ia. Cartea IV § 392 şi 443.
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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 ei: vrea mimai 
să şi-o păstreze; iar când poate lăsa drum liber, 
fără primejdie, înclinării inimii, o vezi că chiai' 
mângâie , pe iubitul ei. Mamă-sa însă, ca femeie eu 
judecată, nu spune toate aceste amănunte nici cliiar 
tatălui fetei: bărbaţii nu trebue să ştie toate.

253. Sofia, nu numai' că nu se arată mai în
gâmfată de izbânda ei, dar s’a făcut mai blajină şi 
mai nepretenţioasă cu toată lumea, afară de acela 
care e pricina schimbării sale. Sentirrientul de nea
târnare n’o mai îngâmfă. Se bucură cu modestie do 
o victorie care-i cere ca preţ libertatea. înfăţişarea 
ei nu mai este aşa de deschisă ca înainte şi vorbii’oii 
îi e mai timidă,-de când a început să roşească 
auzind cuvântul de «iubit»1; dar sfiiciunea ei te lasă 
să-i vezi mulţumirea, şi clacă se ruşinează, aceasta 
nu o supără. Mai ales faţă de tinerii ec» vin prin 
casă, purtarea ei este cu totul schimbată. Acum na 
se mai teme de dânşii şi de aceea nu mai este 
aşa de, rezervată “ca înainte. Hotărâtă, în alegerea 
sa, se poate arătă fără greutate graţioasă celor ce-i 
sunt indiferenţi. Ne mai interesându-se de ei, nii 
le mai preţueşte eu severitate meritele şi-i găseşte 
destul de amabili ca oameni cari nu vor fi nici 
odată nimic pentru ea.

1 Şi aci, ca şi mai sus, cuvântul «Oyfi//» nu are decât o l>i>rlc 
înţelesului; adică cuprinde numaj partea ideală.
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254. Dîică adevărata dragoste s’ar puteâ sluji de 
cochetărie, aş crede că văd, oărecari urme în chipul 
emil se poartă cu ei când Eniil e de faţă. Ai zice 
«I nu ev mulţumită de pasiunea lui arzătoare pe 
care o "Încălzeşte printr’un delicat, amestec de re
zerva şi de rnângâealâ, că nu s’ar supăra dacă i-ar 
aţiiţâ-o prin oarecare îngrijorare. Ai zice că, înve
selind înadins : pe tinerii moşafiri, îl chinueşte prin 
glmnele pe cari nu îndrăsneşte să le facă faţă de, 
el. S’ar părea aşa; dar Sofia , e prea îndatoritoare, 
prea bună, prea cu judecată ca să-l chinuească astfel. 
Ca să potolească acest primejdios deşteptător, amorul 
şi onestitatea îhlocuesc înţelepciunea: ştie să-l în- 
gi'ijoreze şi să-l liniştească tocmai când trebue. Dacă-1 
turbură câteodată, aiciodată nu-1 întristează. Să iei’tăm 
grija pe care o pricinueşte iubitului ei, temându-se 
Cil nu e niciodată destul de bine prins.

255. Dar asupra lui Emil ce impresie va face 
uceastă iscusită purtare? Va fi gelos sau nu? Lucrul 
trebuG examinat, căci asemenea digresiuni se po
ţi ivesc cu scopul cărţii mele şi mă depărtează puţin 
(le subiect.

256. Am arătat mai înainte cum se introduce 
iiceastă pasiune în inima omului, în lucrurile cari 
t'n de opinia lumii. In amor e însă altceva. Mi se 
pure că gelozia este ăşâ de strâns legată de natură, 
meat cu greu poţi admite că nu este firească. Exemplul 
animalelor, dintre cari multe sunt geloase până la 
^Ul'ie, mi se pare că stabileşte lucrul fără replică
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Oare opinia lumii învaţă pe cocoşi aă 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 uri puncb oarecare, în acelaş caz se găseşte 
şi dorinţa de a poseda în mod excluziv ceeace ne 
place. Când însă această dorinţă, deveriită pasiune, 
se schimbă în furie sau în închipuire bănuitoare 
şi supărătoare, numită gelozie, atunci e altceva: 
pasiunea poate să fie firească sau nu; trebnc să 
facem această deosebire.

258. Exemplul cu animalele a fost examinat în 
«Discursul despre inegalitate» 1. Reflectând aciiiii 
din nou, argumentai'ea ini se pare destul de temei
nică şi îndnisriosc a trimite acolo pe cititori Voia 
adăogâ numai, la deosebirile ce le-am făcut acolo,
'că gelozia, care vine dela natură ţine mult de pu
terea sexului bărbătesc şi când această putere este 
sau pare a fi nemărginită, atunci gelozia e la culme, 
căci bărbatul, măsurându-.şi drepturile după trebuinţe, 
vede în orice alt bărbat un concurent supărător. 
Lă speciile aceşfea, partea femeească, supunândti-.se 
primului venit, se supune dreptului de cucerire şi 
pricinueşte între bărbaţi necontenite- lupte.

259. Din potrivă, la speciile la cari se fac pa- 
rechi şi se produce un fel de legătură morală, ui‘ 
fel • de căsătorie, partea femeească este a bărbatului

1 E vorba de scrierea hii Rousseaii: «Discurs asupra ong>i|U 
inegalităţii între oameni». '

3 Vezi notele dela finele volumului.
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pe care şi l-a ales şi refuză pe oricare altul; iar 
bărbatul, având în preferinţa femeii chezăşia fide
lităţii, nu se turbură aşa de mult de prezenţa ce
lorlalţi bărbaţi şi trăeşte cu ei în pace. In aceste 
specii, bărbatul îngrijeşte şi de pui şi de aceea, 
pi'intr’o lege a naturii care trebue să te înduioşeze 
în adevăr, pare-se că femeia dă tatălui' i'ăsplata' 
pentru iubirea ce arată copiilor.

260. Considerând neamul omenesc în simplici- 
tatea lui primitivă, e uşor de văzut că bărbatul e 
sortit să se mulţumească cu o singură 'femeie, de 
vreme ce puterea lui e- mărginită şi dorinţele sale 
restrânse. Aceasta se confirmă prin egalitatea nu
merică 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 ţine 
mai multe femei lângă unul singur. Deşi bărbatul nu 
cloceşte ca porumbielul şi de şi seamănă cu patrupe
dele, căci n’are ţâţe cu cari să alăpteze puii, totuş 
copiii nu pot umblâ multă vreme şi sunt slabi şi, 
astfel, mama s’ar lipsi cu greu de iubirea tatălui 
pentru ei şl de îngrijirile ce rezultă din aceasta.

261. Toate observaţiile acestea dovedesc că, dacă 
bl câteva specii de animale găsim că bărbaţii sunt 
cuprinşi de o gelozie furioasă, nu se poate zice 
‘icelaş lucru despre om. Ba chiar excepţia ce în
tâlnim în climele calde — unde e stabilită poli
gamia — confirmă regula, pentrucă din mulţimea 
femeilor vine grija, tiranică a bărbatului şi simţirea

C3
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propriei sale slăbiciuni îl sileşte să se folosească 
<le silnicie spre a înfrânge legile naturii.

262. La noi, aceste'-legi sunt înfrânte însă în 
sens contrariu şi mai urâcios ; aici gelozia vine din 
pasiuni sociale nu din instinctul primitiv. Mai tot
deauna: în legăturile galante1, amantul mai mulf 
urăşte pe rivalii săi de cât iubeşte pe femeie. Dacă 
i-e teamă că nu va fi singur ascultat, pricina este 
amorul propriu, a cărei origine am ai’ătat-o2: în- 
ti^nsul suferă mai mult vanitatea, de cât iubirea. 
De altfel, nepriceputele noastre instituţii au făcut 
pe femei prefăcute ° şi le-au aprins dorinţele într’atât 
în cât eu greu te poţi întemeia şi pe dragostea 
cea mai bine dovedită şi, oricâtă preferenţă ar 
arătâ, tot nu poate fi cineva liniştit şi fără teamă
•Î--5

de concurenţă.
1263. Pentru amorul adevărat este altceva. Am 

arătat în scrierea citată 4, că sentimentul acesta nu 
este aşâ de firesc pe cât se pare ; e mare deosebire 
între obişnuinţa- plăcuţă care leagă pe bărbat de 
tovarăşa lui şi între furia, neînfrânată, care îl face 
să se îmbete de nişte calităţi închipuite ale unui

1 Adică nu în legăturile stabilite prin căsătorie.
3 Vezi Cartea IV § 14
9 Prefăcătoria de care vorbesc aci este opusă aceleia care li se 

cuvine şi care porneşte dela natură, tina consistă in a-şi ascunde 
sentimentele pe cari le au ; cealaltă a arătă pe faţă pe cele pe can 
nu le au. Toate femeile din lumea înaltă îşi petrec viaţa mândnn- 
d'.:-se cu sensibilitatea lor, pe când în realitate se iubesc numai 
pe sine. iN'nta autorului).

‘ Vezi § 260.
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obiect văzut cum nu este în realitate. Această pa- 
siune, care trăeşte numai din excluziuni şi din pre
ferinţe, se deosebeşte de vanitate într’un singur 
punct: vanitatea cere tot şi nu dă nimic, este deci 
totdeauna neechitabilă; amorul dă cât cere şi este 
prin el însuş un sentiment plin de echitate 1.- Apoi, 
cu cât cere mai mult,, cu atât e mai lesne crezăfor: 
iluzia care-1 pricinueşte îl face să fie uşor de în
duplecat. Dacă amorul e îngrijorat, stima are în
credere. Niciodată un suflet cinstit nu poate avea 
amor fără stimă, căci cel care iubeşte, iubeşte în 
fiinţa aleasă calităţile preţuite de el.

204. Fiind bine lămurite toate acestea, se poate 
■spune cu siguranţă ce fel de- gelozie va putea să 
aibă Emil, căci,»dacă se poate zice că această pa
siune are oare care sămânţă în sufletul omenesc, 
forma ei însă este hotărîtă de educaţie. Emil, în
drăgostit şi gelos, nu va 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 
ameninţe pe rivalul său. De va puteâ, îl va de- 
părtâ ca pe o piedică, dar nu-1 va urî ca pe un 
duşman. Dacă-1 va urî, nu va fi pentru îndrăsneala 
că a avut pretenţii asupra unei inimi pe care o 
doreşte el, ci pentru că-1 pune în adevăr în pri
mejdie de. a o pierde. Nu va avea mândria ne
dreaptă de a se supăra prosteşte pentrucă cutează

1 Erlntale in deosebire de dreptate.
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cineva să se ia la întrecere cu dânsul, ci, înţelegând 
că dreptul de preferinţă este întemeiat pe merit iji 
că onoarea stă în izbândă, îşi va îndoi silinţele ca 
să se arate plăcut, şi probabil va reuşi. Genei'oasa 
Sofia, aţâţându-i dragostea prin câteva frici, va 
şti să le potolească şi să-l despăgubească; iar cofi- 
curenţii cari erau primiţi numai ca. să-l puie pe el 
la încercare, vor fi curând: depărtaţi.

265. Dar unde am ajuns, pe nesimţite? Ce ai 
■devenit. Emil ? Pot recunoaşte în tine pe elevul 
meu? Unde e tânărul crescut cu străşnicie, care 
înfrunta asprimile anotimpurilor, care-şi supuneîi 
trupul la cele mai grele lucrări, iar sufletul numai 
legilor înţelepciunii? Unde este el, pe care preju
decăţile şi pasiunile nu-1 ajungeau, care iubiâ numai 
âdevărul, care se pleca numai raţiunii şi nu dorin 
nimic din ce nu erâ ăl lui ? Acum, moleşit prin- 
ţr’un traiu fără muncă, lasă pe femei să-l conducă: 
petrecerile lor au devenit ocupaţiile lui; voinţele, 
lor, legile lui; o fată tânără a devenit stăipâna 
soartei sale, se îndoaie şi se târăşte înaintea ei; 
Emil cel serios este jucăria unui copil.

26Q.-Aşa se schimbă viaţa: fiecare vârstă are 
imboldurile ei, dar omul e totdeauna acelaş. La 
zece ani sunt prăjiturile, la douăzeci femeia, la 
treizeci petrecerile, la patruzeci ambiţiunea, la cinci
zeci ăvariţia. Când aleargă după înţelepciune? Fe
ricit cel care e dus spre ea, fără voia lui! Ce 
interesează conducătorul, dacă ajungi la ţintă? Erou
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-şi chiar înţelepţii au plătit această dajdie slăbiciunii 
■omeneşti şi dacă cutare a stricat fusele torcând, 
;aceasta nu l-a împiedicat de a fi om mare 1.

267. Vreţi să prelungiţi asupra vieţii întregi 
efectul unei bune educaţiuni? Faceţi să se păstreze 
în timpul tinereţei bunele deprinderi dobândite în 
copilărie; apoi când -elevul vostru a ajuns ce trefeue 
.să fie, faceţi să rămâie aşa în toată vremea. Aceasta 
este cea din urmă perfecţiune ce rămâne s’o daţi 
•operei voastre. De aceea se cade să'lăsaţi pe gU- 
vernor şi pe lângă tânăr, căci e puţină primejdie 
că nu va pricepe amorul fără el. Guvernorii şi 
mai ales părinţii se înşeală, crezând că un fel de 
a traî înlătură pe celălalt, că îndată ce te-ai făcut 
mare trebue să renunţi la tot ce făceai când erai 
mic. Dacă ar fT aşa, la ce ar mai sluji îngrijirea 
copilăriei, dacă învăţătura bună sau rea ar dispăreâ 
odată cu dânsa şi dacă, cu schimbarea deplină a 
modului de viaţă, s’ar schimba neapărat şi felul 
de a gândi?

268. Nurhai o boală foarte gravă poate să aducă 
o .soluţie de continuitate 2 în memoria cuiva; tot 
uşa, numai o pasiune puternică poate s’o facă în 
moravuri. De şi gusturile şi înclinările noastre se 
schimbă, schimbarea aceasta, adesea destul de neaş
teptată, este îndulcită întrucâtva prin obiceiuri. In

1 Aluzie la legenda lui Hereule. Vezi ^ 17 şi nota aoeeaţ carte. 
J Expresie primită in stilul ştiinţific: despărţire deplină între 

•două părţi saîi între două momente.
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urmarea înclinărilor noastre, 'ca şi într’o treptat» 
slăbire de colori într’un tablou, bine făcută, artistul’ 
iscusit Irebue să facă trecerile nesimţite, să amestece 
şi să facă a se confundă 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, 
gusturile, sentimentele şi sunt statornici numai în 
obiceiul de a se schimbă; oamenii aşezaţi se întorc 
totdeauna la vechile deprinderi şi păstrează chiar 
la bătrâneţe gustul pentru plăcerile ce aveau fiind 
copii.

269. Dacă faceţi aşă ca tinerii, trecând într’o- 
noua vârstă, să nii dispreţuească pe cea din naintea 
ei, — dobândind deprinderi noi, să nu părăsească 
cu totul pe cele vechi, — şi să caute totdeauna să 
îndeplinească ce e bine, fără a se uită la vremea 
când au început; — numai atunci veţi fi desăvârşit 
lucrarea voastră şi veţi fi siguri de ei, pentru toată 
viaţa lor, căci schimbarea cea mai de temut este 
tocmai cea din vrâr8ta de care ne ocupăm acum. 
Fiindcă toţi ne aducem aminte de ea 1 cu părere 
de rău, fireşte că gusturile pe cari le-ara păstrai 
în această vreme se pierd greu în cursul anilor; 
iar, din potrivă, dacă ne-am desvăţat, nu jie mai 
întoarcem la ele niciodată.'

270, Cele mai multe din deprinderile pe can 
(redaţi au le daţi copiilor şi tinerilor nu sunt ade-

'* AdicS de tinereţe.
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vara te deprinderi, fiindcă le-au luat de silă şi le 
■urmează fără voie; de aceea, caută ’ să se scape de 
ele la cel dihtâiu prilej. Dacă te-ar ţinea mult în' 
închisoare, riu ai prinde gust de ea; în acest caz 
deprinderea ar mări ura în loc s’o micşoreze. Gu 
Emil nu s’ă întâmplat aşa, căci în copilărie a 
•făcut numai ce a vrut şi ce i-a plăcut şi de aceea., 
urmând tot astfel ca bărbat, adaogă stăpânirea de
prinderii pe lângă dulceaţa ' libertăţii. Viaţa activă, 
munca manuală, exerciţiul, mişcarea îi sunt aşa de 
necesare încât nu s’ar putea lipsî de ele fără să 
sufere. A-1 sili deodată la o viaţă molatică şi' se
dentară ar însemna să-l arestezi, să.-L pui îri fiare, 
.să-l ţii într’o situaţie de constrângere violentă; cred 
că buna lui dispoziţie şi chiar sănătatea ar suferi 
dintr’aceasta. Ihfr’o cameră închisă, d’abia poate să 
respire în voie; îi trebue aer liber, mişcare, obo
seală, Chiar când stă la picioarele Sofiei, se uită 
câteodată cu coada ochiului la câmpie şi ar dori 
s’o străbată împreună. Când trebue tcituş să stea, 
ci stă; dar este îngrijat, agitat, par’că ar vrea să 
pornească; stă, fiindcă se simte legat. Iată deci 
— veţi zice — că l-am supus trebuinţeloi', că i-am 
dat îndatoriri. E adevărat: i-am dat îndatoririle 
«tării de bărbat.

271. Emil iubeşte pe Sofia. Dar ce l-a atras 
pc el întâii! ? Sensibilitatea, virtutea, iubirea pentru 
ce este onest. Iubind într’însa această iubire, ar fi 
pierdut-o pentru sine? Iar Sofia, la rândul ei, prin
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ce a căutat să fie preţuită? Prin toate sentimentele 
cari, în mod firesc, se aflau în inima iubitului ei,, 
prin priceperea adevăratelor bunuri, prin cumpătarer 
prin simplitate, prin desinteresare generoasă, prin 
dispreţul luxului şi al bogăţiei. Emil avea aceste 
virtuţi înainte de a i le fi poruncit amorul. Deci 
în ce s’a schimbat Emil întru adevăr ? Are numai 
motive noi ca să fie el însuş: în aceasta este deo
sebit de ce era.

272. Nu-mi închipuesc că, citind scrierea aceasta 
cu băgare de seamă, aţi puteâ crede că toate împre
jurările situaţiunii lui Emil sunt potrivite astfel 
prin întâmplare. Qare e întâmplare că fata care-i 
place se găseşte în fundul unei cătune depărtate, 
când în oraşe sunt atâtea fete drăguţe? O întâl
neşte din întâmplare? Din întâmplare se potrive.sc? 
Din întâmplare nu pot locui în acelaş .sat? Din 
întâmplare îşi găseşte locuinţă aşa departe de ea? 
Din întâmplare o vede aşa de rar şi e silit să 
■plătească prin atâtea osteneli plăcerea de a o întâlni 
câteodată? Ziceţi că se moleşeşte. Din potrivă, se 
•întăreşte. Trebue să fie robust, cum 1-am făcut cu, 
ca să înduriî toate oboselile de hatârul Sofiei.

273. Locueşte la o depărtare de două leghe de 
casa ei. Această distanţă este ca suflarea, foalelor 
peste foc; prin ea îi oţelesc amorul. Dacă ar locul 
poartă în poartă sau dacă s’ar puteâ duce s’o vază 
aşezat frumuşel într’o trăsură, ai- iubi-o în toata 
liniştea, ca un Parizian. Leandru ar fi vrut să
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moară penti'u Hero, dacă nu i'-ar fi despărţit 
marea? 1 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. Mij
locul acesta era lesnicios şi chiar a cincia oară 
tot luaiăm cai. Eram aşteptaţi; la vreo jumătate 
de leghe dela casa lor, vedem lume pe şosea. Emil 
bagă de seamă, îi bate inima; se apropie, recunoa.şte 
pe Sofia, sare repede de pe cal, pleacă, sboară, 
ajunge lângă iubita familie. Lui Emil îi plac caii 
frumoşi. Al Im e vioiu. 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 apr opiu de ea. Emil 
nu vede nimic; dar Sofia îi spune la ureche ce 
in’a silit să fac. Emil aleaigă ruşinat, ia caii şi 
rămâne înapoi: fiecare la rândul său. Pleaca înainte 
ca să se scape de cai. Lăsând, astfel, pe Sofia în 
urmă, nu mai are cal ca să se întoarcă; vine gâ
fâind .şi ne întâlneşte pe la jumătatea drumului.

' Lnnndm e un personaj din lejţendele Greciei vechi, cunoscut 
prin amorul lui pentru Hero. El locuia la Abydos, eala Sextos, adică 
pe cele două ţărmuri ale Helespontului (Strâmtoarea Dardanele). 
Neputându-se căsători, el trecea în fiecare noapte strâmtoarea, că
lăuzit de un felinar pe care ea-1 aprindea pe ţărm. Intr'o noapte 
furtuna a stins lumina şi Leandru s’a înneeat. A doua zi când apa 
i-a scos cadavrul la suprafaţă şi l-a văzut Hero, s’a aruncat de pe 
o stâncă şi a murit. Această legendă a inspirat o piesă a poetului 
german Grillparzer, care a fost tradusii şi jucată şi pe scena Tea- 
’huliii naţional.
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275. La următoarea călătorie, Emil nu mai vi'ca- 
cai. «De ce? îi zic; putem luă un servitor (;a' 
«să aibă grijă de ei». — «Cum! Să supărăm în- 
«tr’atât pe această vrednică familie? Nu vezi că 
«vrea să hrănească şi pe oameni şi pe cai?» — «E-- 
«adevărat, răspund, că sunt primiţoii ca nişte săraci 
«de treabă. Bogaţii, sgâi’ciţi în luxul lor, găzduesc 
«numai pe prieteni; dar săracii dau de mâncare şi 
«cailor prietenilor». — «Să mergem pe Jos! zice' 
«el. Ce? N’ai curaj, d-ta care împăi’tăşiai bucu- 
«ros petrecerile ostenitoare ale copilului d-tale?» 
— «Foarte bine, răspund eu repede. Mi se pare- 
«că şi amorul nu ţine hi sgomot prea mare.»

276. Apropiindu-ne, găsim pe mamă şi pe fată, 
mai depaj'te de casă decât prima oară. Venisem 
fără să ne odihnim. Emil eră numai apă: o mână 
iubită binevoeşte a-1 şterge cu batista pe obraz. Ar 
putea să’fie mulţi cai pe lume până când să ne 
hotărîm iar să venim călare..

277. Totuş e nesuferit lucru să nu poată petrece 
seara împreună. Vara trece, zilele încep să scadă. 
Orice ani zice, 'nu ni se dă voie să ne întoarcem 
noaptea şi, dacă nu venim de dimineaţă, trebue să 
plecăm când d’abia am sosit. Tot părându-î ră\i şi 
interesându-se de noi, mamă-sa cugetă că în adevăr' 
n’ai1' fi cuviincios să ne ţie noaptea în ca,sa lor,, 
dar ar puteâ să ne găsească în sat o gazdă ca să^ 
dormim câteodată. Auzind aceasta. Emil bate din 
palme cu bucurie; iar Sofia,, fără să se gândească..
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^sărută ceva inai des' pe raamă-sa în ziua când în
lesnirea aceasta a fost găsită.

278. Puţin câte puţin, blândeţea amiciţiei şi 
familiaritatea nevinovăţiei se stabilesc şi se întăresc 
Intre noi. In zilele hotărîte de Sofia sau de mamă-sa, 
vin de obiceiu şi eu eu Emil;' câteodată însă îl 
las să se ducă singur. încrederea înalţă sufletul, şi 
bărbatul nu mai trebne socotit copil; apoi: ce aş 

■fi lucrat până acum, dac*ă elevul n’ar 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 
vatăm interesele. Afară de aceasta, fie că mergem 
împreună sau numai unul din noi, se înţelege bine 
că nici 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 opreşte să venim pe vreme rea. 
Numai într’aceasta. s’a‘arătat protivnică regulelor 
■ce i-ara dat în ascuns.

279. Intr’o zi când s’a dus singur şi când îl 
■aşteptam numai a. doua zi, îl văd că vine în aceeaş 
seară. Imbrăţişându-l, îi zic: «Ce e, dragă Emil? 
N’ai vrut să-ţi părăseşti prietenul ?> In loc să răs- 
punză mângâierilor mele, îmi zice cam supărat; 
«N’aş fi venit de bună voie aşa de repede; am 
«venit silit. Aşa a vrut ea. Pentru ea 'viu, nu pentru 
«d-ta». Mişcat de această ' naivitate, îl îmbrăţişez 

'din noii, zicându-i: «Ce suflet deschis! Ce amic
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«sincer! Nu-mi luâ ce e al meu. Dacă ea te-a făcut 
«să vii, eu te-am făcut să vorbeşti; întoarcerea e 
«opera ei, sinceritatea, a mea. Păstrează pentru 
«totdeauna această nobilă nevinovăţie pe care o 
«au numai sufletele alese. Lasă pe cei indifei'cnţi 
«să cugete ce vor; dar este o crimă să laşi 
«pe un amic să-ţi atribue ca merit o .faptă pe care 
«n’ai făcut-o pentru el».

280. Mă păzesc să nu micşorez în ochii lui, 
pj’eţul -acestei mărturisiri, găsind în ea mai mult 
amor de cât generozitate şi spunându-i că a vrut 
să-l atribue Sofiei în loc să-şi facă un merit din 
această întoarcere. Iată însă cum îmi desvăleşte el, 
fără să bănuească, fundul sufletului său; dacă a 
venit liniştit, încetişor, gândindu-se la dragostea lui, 
Emil este numai îndrăgostit de Sofia; dacă a venit 
repede, obosit, deşi cam supărat. Emil este prie
tenul Mentorului său.

281. Potrivind lucrurile în acest fel, se vede că 
tânărul meu nu-şi petrece toată viaţa lângă Sofia 
şi n’o întâlneşte de câte ori vrea. I se dă voie să 
facă o călătorie sau două pe săptămână şi vizitele 
acestea ţin numai o jumătâte de zi, rar şi a doua 
zi. Cea mai mare parte din vreme trece cu nădejdea 
că are s’o vază sau ciî mulţumirea că a văzut-o, 
dar nu văzând-o în adevăr. Şi chiar vremea ce o- 
întrebuinţează în călătoriile sale, mai scurtă e cea 
petrecută lângă dânsa decât aceea pe care o cere 
drumul ca să se apropie sau să se depărteze de ea -
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Plăcerile sale adevărate, curate, încântătoare sunt 
mai mult închipuite de cât reale şi-i întreţin amorul 
fără să-i slăbească inima.

282. In zilele când ri’o vede, nu şeade în nelucrare. 
In zilele acelea e tot Emil; nu s’a schimbat de loc. 
Mai adesea aleargă pe câmpurile dimprejur ca să 
urmeze cursul de istorie naturală: observă, cercetează 
pământul, pi'odusele şi cultura lor; compară lucrările 
pe cari le vede cu cele pe cari le ştie, caută mo
tivele deosebirilor; când crede-că alte metode sunt mai 
bune decât cele de acolo,le arată cultivatorilor; dacă-i 
sfătueşte să-şi facă o căruţă mai bună, le dă de- 
semnul ca să lucreze după el, dacă găseşte o carieră 
de marnă, necunoscută în partea locului, le arată 
folosul ei. Adeseft. pune singur. mâna. Se minunează 
toţi când îl văd că mănueşte' uneltele lor mai bine 
decât ci, că face brazde mai adânci şi mai drepte 
decât ale lor, că seamănă cu măi multă potrivire, că 
face şanţurile de scurgere 1 cu mai multă iscusinţă ; 
Nu râd de el ca de unul cev vorbeşte frumos' 
despre agricultură; văd că o ştie în adevăr. Intr’o 
vorbă, îşi dă silinţa şi îngrijirile sale pentru toate 
cele ce sunt de un folos obştesc.. Câteodată nu se 
mărgineşte la acestea. Intră prin casele ţăranilor,

1 Prin «şanţuri de scurgere* am tradus cuvântul qdoş. Petitain 
intr’o notă arată două înţelesuri ale acestui cuvânt;' a) brazdă 
ridicată deal.un;>ul unui zid pe care se seamănă ceva. (Acesta e 
singurul înţeles ce găsim în Dicţionarul lui Poenaru, Hill şi Aaron);

ridicători de formă longitudinală cari se fac pe locurile cultivate 
fu cereale ca să înlesnească scurgerea , apelor. Mi s’a părut acest 
din urmă înţeles mai potrivit cu pasagi,ul.
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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 întrebuinţează 
rău; dar supraveghează el însuş întrebuinţarea lor, 
făcându-i în adevăr folositori. Plăteşte lucrători 
pentru ei, ba uneori le 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 ţarina pe care o pă
răsise fiindcă n’aveâ mijloace; altuia 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 ţăran se bolnăveşte, pune să-l îngrijească 
sau îl îngrijeşte el însuş 1. Când unul sărac c 
asuprit de un vecin puternic, el îl apără şi-l reco
mandă. Ajută pe tinerii săraci să se căsătorească. 
Dacă unei biete femei i-a murit copilul, se duce 
s’o vază, o mângâie şi nu iese cum a intrat. Nu 
dispreţueşte pe săraci, nu e grăbit să părăsească pe 
nenoi'ociţi; adesea stă la masă cu ţăranii pe cari 
îi ajută ,şi chiar cu aceia cari n’au nevoie de el. 
Devenind binefăcătorul unora şi prietenul altora,

1 Nota autorului; A îngriji pe un ţăran bolnav nu însemnează 
a-i da curăţenie şi doctorii, a-i trimite un doctor. Oamenii aceştia 
săraci n’au nevoie de asemenea lucruri când sunt bolnavi, ci de o 
hrană mai bună şi mai îndestulătoare. Voi ceilalţi, când vă prind 
frigurile, puteţi să staţi nemâncaţi; dar când ţăranii de pe moşiile 
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 voastra, 
singurul spiţer este măcelarul.
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nu încetează de a fi egalul lor. In sfârşit face totdeauna 
tot atâta bine cu persoana sa cât face cu banii săi.

283. Câteodată se îndreptează spre locuinţa Sofiei. 
Ar putea nădăjdui s’o zărească pe furiş, s’o vază, 
la preumblare, fără să fie văzut. Emil însă 'nu e 
(lepi’ins cu tertipurile, nu ştie şi nici nu vrea să 
ocolească lucrurile. Amorul lui propriu se hrăneşte 
şi se mândreşte, având despre sine propria sa măr
turie. Se supune cu străşnicie poruncii de oprire şi 
nu se apropie niciodată aşa ca să dobândească de 
la întârnplare peeace vi’ea să primească de la Sofia. 
In schimb, i’ătăceşte eu plăcere prin împrejurimi, 
căutând urmele paşilor iubitei sale şi se înduioşează 
de ostenelele ce şi-a dat şi de alergăturile făcute 
pentru hatârid- lui. In ajunul zilelor când (lebue s’o 
vază, se duce la vreo fermă vecină ,1, pregătească 
o gustare pentru a doua zi. Preu .bJarea se îndrep
tează spre partea aceea fără ; ă se bage de seamă; 
intră ca din întâmplare; găsesc fructe, pnăjituri,; 
smântână. Sofia, căreia îi plac lucrurile bune, se 
simte măgulită de aceste îndatoriri şi, bucuroasă, 
mănâncă din toate. Apoi ne mulţumeşte amândurora, 
chiar dacă eu n’aş avea nici un amestec; e o mică 
şiretenie, ca să fie mai puţin stânjenită, mulţumind. 
Tatăl ei şi cu mine mâncăm prăjituri şi bem vin; 
iar Emil e în tovără.şia femenor, stând la pândă 
să fure vj-eo farfurie cu smântână din cai'e a gustat 
Sofia.

284. Vorbind de prăjituri, i-aduc aminte lui
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Emil alergările cele vechi1. Vor să ştie ce erau 
acele alergări. Dau explicarea; 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 dorinţă să-l vază luân- 
du-se la întrecere; dar nu îndrăsneşte să-i spuio; 
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 copilărie, 
se pune o prăjitură' la punctul unde trebue să 
ajungă. Toţi sunt gata; tatăl dă semnalul bătând 
din mâini. Emil, sprinten, spintecă aerul şi ajunge 
la ţintă' ]'. când cei trei neîndemânatici d’abiâ au 
pornit. Emil , rimeşte premiul din mâna Sofiei şi, 
tot aşa de darnic ca şi Enea 2, dă daruri tuturor 
învinşilor.

285. In mijlocul sgomotului triumfului, Sofia 
îndrăsneşte să ţie frunte învingătorului şi se laudă 
că poate să alerge tot aşa de bine ca el. El nu 
se împotriveşte de 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 de cât să-l biruească în luptă, se uită 
dacă fusta i-a rămas destul de scurtă. El spune 
un cuvânt la urechia mamei, care surâde şi-i feee

1 Vezi Cartea § 245 şi următorul.
■ In cartea V a Eneidei se povesteşte cum Enea. a organizai 

nişte jocuri, între cari eră şi o întrecere la fugă şi a împărţit daruri 
nu numai celor ce ajunsese înainte, dar şi celor ce nu învinsest. 
dar se arătase vrednici (vers. 286—361).
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un semn de încuviinţare-; apoi vine de se aşează 
lângă concurenta lui. D’abia se dă semnalul, şi 
Sofia porneşte şi sboară ca o pasăre.

286. Femeile, nu sunt făcute ca să alerge: când 
fug', doresc să fie prinse. întrecerea nu este singurul 
lucru pe care-1 fac cu stângăcie, dar e singurul pe 
care-1 fac de silă: coatele înapoi şi lipite de corp 
le dă o ţinută caraghioasă, iar tocurile înalte 1 pe 
cari stau înfipte le dau înfăţişarea- unor lăcuste 
■cari ar vrea să fugă fără să sară.

287. Emil, socotind că Sofia e la fel cu oricare 
femeie, nici nu se mişcă din loc şi, zâmbind ca 
(le o glumă, o priveşte cum pleacă. Sofia însă e 
uşoară şi are tocuri scurte: n’are nevoie de meşte- 
şugii'i ca să creadă cineva că are picior mic. O ia 
deci înainte cu mare repeziciune şi el, ca să ajungă 
pe această .nouă Atalantă 2, d’abiâ 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’acî s’o ajungă,-o ajunge în fine 
foai'te obosită, o ia de mijloc, ca pe o pană o ridică 
şi, ţiind pe inimă această dulce sarcină, sfârşeşte 
•ntrecei’ea, o face să atingă înfâiu ea ţinta; apoi 
strigând: «Sofia a învins!» îngenuche înaintea ei 
şi se mărturiseşte bătut. \

288. Pe lângă aceste deosebite ocupaţiuni. Emil

' Moda timpului.
J Atalania, fiică a unui rege diii vechia (irocio, vestită prm age

rimea cu care fugiîi. Anunţase că va luă de bărbat pe acela care 
o ra întrece la alergări şi învingea pe toţi candidaţii.
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are şi meseria pe care am Invăţat-o. - Cel puţini 
odată pe săptămână şi în toate zilele când vremea 
rea nu ne îngadue să alergăm pe câmp, ne ducem 
amândoi să lucrăm la un meşter. Nu lucrăm numai 
de formă, ca oameni cari am fi mai presus de 
starea lor, ci foarte serios ca nişte adevăraţi mun
citori. Tatăl Sofiei, venind să ne vadă, ne găseşte 
odată la treabă şi vorbeşte cu admiraţie nevestei 
şi fetei lui despre ce a văzut. «Duceţi-vă, zice el, 
«să vedeţi pe acest tânăr în atelier şi veţi înţelege 
«că nu dispreţueşte pe sărac!» Vă închipuiţi că 
Sofia aude aceasta cu foarte mare plăcere. Mai 
vorbesc şi altădată şi ar dori să-l surprindă la 
lucru. Itni 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 aceea.

289. Intrând în atelier. Sofia zăreşte la capătul 
celălalt un tânăr în vestă, cu părul rău . aşezat, şi 
atât de prins de ‘ceeaee face încât nici n’o vede. 
Se opreşte şi face semn mamei sale. Emil cu dalta 
într’o mână şi cu ciocanul într’alta,' sfârşeşte* o 
scohitură1; apoi taie cu ferestrăul o scândui'ă şi 
fixează o bucată pe tejghea ca' s’o rândeluească. 
Scena aceasta nu face pe Sofia să râză, ci o mişcă, 
fiindcă e vrednică de respect. Femeie, cinsteşte pe

1 Scobitură traduce fr. mortaise ; «crestătură făcută îiiti'o bucata 
de lemn sau de metal în care se întăreşte vre-o altă bucată, când 
voeşte cineva să unească două Oiicăţi» (I)iction: Hill, Poenaru •‘■i 
Aaronl.
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-capul tău! el luci'ează pentru tine, el îţi câştigă 
pâinea, el te hrăneşte: iată bărbatul!

290. Pe când ele •citan 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 şează şi-şi urmează lucrul. Soîia însă 
nu poate sta locului: se scoală repede, străbate ate
lierul, cercetează uneltele, pune mâna pe scândurile 
(late la rândeâ, ridică ă.şcbii de pe jos, se uită la 
mâinile noastre şi apoi zice că-i place meseria asta 
fiindcă e curată. Zglobia încearcă să imite chiar pe 
Emil. Cu mâna-i albă şi delicată trage cu rândeaua 
pe o scândură: rândeaua alunecă şi nu prinde. Par’că 
văd Amorul râzâiid în aer şi bătând din aripi; 
par’că-1 aud strigând cu bucuile: Hercule este răs- 
bunal I.

291. In vremea aceasta mama întreabă pe meşter : 
'Domnule, cât plătiţi băieţilor?» — «Dau fiecăruia 
1 franc2 pe zi • şi mâncarea; dar tânărul acesta, 
dacă ar vrea, ar putea să câştige şi mai mult, căci 
e col mai bun lucrător în partea locului.»— Uri 
franc pe zi şi mâncaie! zice mama, privindu-ne în
duioşată.— «Aşa este. Doamnă!» afirmă meşterul.

' Aluzie la legendele despre Hercule (Vezi § 17 toi din Cartea 
V). Aci puterea bărbătească execută lucrări pe cari femeia nu le 
iwate face. Regina, despre care vorbeşte legenda, pusese pe Erou 

toarcă.
Cuvântul Jiu e potrivit pentru epoca in care scrih Roiisseau, 

■dar arată exact valoarea, căci autorul zice «vingt sous».
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Atunci ea aleargă la Emil, îl îmbrăţişează, îl sti'ânge 
la piept şi plângând, nu poate zice decât: «Fiul 
meu! Fiul meu !»

292. Mai stau puţin de vorbă cu noi, însă noi 
ne vedem de treabă. Apoi ea zice către fată: «Haidem! 
Se fafce,târziu şi nu e bine să ne aştepte». Se apropie 
de Emil,. îl bate drăgălaş pe obraz, zicând: «Fu 
vrei să vii cu noi?» El răspunde cu' glas foarte 
întristat: «M’am tocmit, întreabă pe meşter». în
treabă pe meşter dacă s’ar puteâ lipsi de noi. El 
răspunde că nu poate. — «Am lucrări grăbite, treime 
«să le gătesc până poimâne. M’am bizuit pe dânşii 
«şi am înlăturat alţi lucrători ce s’au înfăţişat. Dacă 
«ei pleacă, nu ştiu unde să găsesc' alţii şi nu a.ş 
«puteâ să dau lucrul în ziua făgăduită». Mama nu 
mai zice nimic: aşteaptă să vorbească Emil. El lasă 
în jos capul şi tace. «Domnule, îi zice cam mirată 
de tăcerea lui, n’ai 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 urmăreşte 
cât poate cu ochii, oftează şi se aşează 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 greu să fi dat ceva meşterului şi să 
«nu mai fie silit să rămâie? Un tânăr ri.sipitor, care 
«aruncă paralele fără nevoie, nu găseşte bani când 
«este în adevăr trebuinţă?» — «Mamă, răspunde
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«Sofia, Emil nu preţueşte aşâ de mult banul încât 
«să se slujească de el spre a înlătură o făgădueală 
«personală, spre a nu se ţinea de quvânt şi a face 
«pe altul să-şi calce cuvântul. Ştiu că ar putea, 
«lesne să despăgubească pe meşter de mica pagubă 
«ce ar aveâ-o prin plecarea lui, dar atunci şi-ar 
«pune sufletul mai prejos decât averea, s’ar deprinde 
«ca ea să-i ţină loc de îndatoriri şi să crează ca 
«nu mai are nimic de făcut, dacă plăteşte, Emil 
«are ideile lui şi nădăjduesc că nu voiu fi 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 
in privinţa amorului; din potrivă, cere mult, e po
runcitoare; 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 însăşi. 
Ar dispreţul o inimă care nu ar cunoaşte întreg 
preţul inimii ei, care n’ar iubî-o tot aşâ de mult, 
sau poate mai mult, pentru virtuţile ei decât pentru 
frumuseţea ei. Ar dispreţul pe cel care n’ar pune 
înaintea ei îndatoririle lui morale şi care n’ar pune-o 
pe ea înaintea oricărui alt lucru. N’a voit să iu
bească pe un om care să n’aibă altă lege decât a 
ei' Vrea să domnească, dar peste un bărbat pe care 
Bu l-a schimbat în rău. Astfel Circe, după ce a
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■;pocit pe tovarăşii Ini Ulise, îi clispreţneşte şi-l vrc'a 
numai pe el, fiindcă n’a putut să-l schimbe1.

295. Lăsând însă la o parte acest drept sfânt 
■.şi neatins, Sofia ţine mult la toate drepturile sale 
şi urmăreşte cum le păzeşte Emil cu băgare de seamă, 
cum îi îndeplineşte voinţa ei cu toată stăruinţa, 
-cum i-o ghiceşte cu iscusinţă, cum soseşte hotărât 
ia ceasul poruncit, căci nu vrea nici să întârzie, 
nici să vie înainte, ci să fie exact. Dacă vine înainte 
însemnează că ţine mar mult la sine decât la ea; 
■dacă întârziază, însemnează că o uită. S’o uite pe 
Sofia! aceasta nu s’ar întâmpla de două ori. O 
simplă bănueală neîntemeiată erâ cât p’acî să strice 
totul; dar Sofia are simţi mântui dreptăţii şi ştie 
Aine să-şi îndrepteze greşelile.

296, Intr’o seară eram aşteptaţi; aşa i se po
runcise. Au ieşit să ne întâmpine, dar n’arn sosit. 
«Unde or fi? Ce nenorocire li s’o fi întâmplat? 
«Şi să nu trimită pe cineva să ne dea de ştire!» 
Biata Sofia ne crede m.orţi; desnădăjduită, se chi- 
nueşte şi îşi trece noaptea plângând; Trimisese de 

'CU seara un om să afle şi să le adueă ştiri a doua 
zi dimineaţa. Acela se întoarce însoţit de unul trimis 
de noi, care le spune că suntem bine şi rugăm să 
ne ierte. Peste câteva minute sosim şi noi. Scena 
se .schimbă. Sofia îşi şterge lacrimile sau plânge

1 Aluzie la iiu episod din Odysca lui Omer. In rătăcirile sale, 
Ulyse ajunge în insula Aea, unde locuiă vrăjitoarea Circc. Aceasta 
preface in pureei pe toţi tovarăşii lui, iar pe el nu, şi apoi îl retine 

.în insulă, arătftndu-i mare iubire.
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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 hotărârea,, şi 
de odată se arată liniştită şi mulţumită, ceeaee ar- 
fi putut înşela pe alţii. Tatăl ne iese înainte şi ne- 
zice : «Ne-aţi făcut să fim .îngrijoraţi.. Sunt aici per- 
«soane cari nu vă vor iertâ-aşâ uşor».-—«Cine oare? 
«tată?» Întreabă Sofia, prefăcându-se că zâmbeşte- 
cât se poate mai graţios. — «Ce-ţi pasă, de vreme' 
ce nu e.şti tu aceea?» răspunde tatăl. Sofia nu mai 
zice nimic şi se uită numai la ei. Mama ne pri
meşte cu seriozitate şi cu oarecare răceală. Emil,, 
tulburat, nu în'drăsneşte să se adreseze Sofiei. Ii. 
vorbeşte ea întâiu, îl întreabă ce mai face, îl pof
teşte să şează, se preface aşâ de bine încât bietul- 
tânăr, care nu pricepe încă limba pasiunilor violente,, 
se lasă înşelat de indiferenţa ei şi e aproape să se-, 
supere el acuin.

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 aşâ 
fel, în cât, fără voie s’a dat pe faţă în ocliii. lui. 
Emil.

299. Ea însăşi, văzând că s’a descoperit, începe 
a se preface mai puţin. Indiferenţa-i silită se schimbă 
într’un dispreţ batjocoritor. La tot ce o întrebăm,, 
răspunde prin inonosilabe, pronunţate încet .şi nesigur,.
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-Cil. şi eum i-ar fi teama «i nii-i izbucnească indig
narea. Emil, aproape mort de frică, o priveşte cu 

-durere şi caută s’o facă a se uită la el, ca să în
ţeleagă mai bine din ochi ce sentimente are în 

: adevăr. Sofia, şi mai supărată de aceasta, îi aruncă 
o privire, eare-i ia pofta de a mai cere pe a doua. 
Emil, zăpăcit, tremurând, nu mai îndrăzneşte, din 
fericire pentru el, nici să-i vorbească, nici s’o pri
vească; căci, chiar de n’ar fi fost vinovat, ea nu 
i-ar fi iertat niciodată că a putut să-i îndure su- 
pănirea.

BOO. Văzând atunci că e rândul meu şi că trebue 
să ne explicăm, mă apropiu de Sofia. Ti iau din 
nou mâna, dar ea n’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 vorbesc astfel:

BOI. «Am plecat ieri la patru ceasuri. Trebuia 
«să ajungem la şeapte. De obiceiu pornim mai de 
«vreme decât ar trebui, ca să ne putem odihni 
«apropiindu-ne de aici. Făcusem trei .sferturi din 
«drum şi auzim deodată nişte gemete de durere. 
«Ele veniau dela poalele unei coline, la o mică de- 
«păftare de noi. Alergăm acolo şi găsim un biet 
«ţăran care, întorcându-se călare din oraş cam ameţit, 
«căzuse foarte rău şi-şi rupsese piciorul. Strigăm, 
«chemăm ajutor, dar nu ne răspunde nimeni. In- 
«cercăm atunci să aşezăm pe rănit pe cal, dar nu
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«izbutim: la cea mai mică mişcare are dureri groaz-- 
«nice. Atunci ne hotărâm să legăm calul în pădure- 
«deoparte; apoi îl aşezăm pe braţele noastre ca pe 
«un pat şi-l ducem cât putem mai binişor, după 
«arătările lui, până la el acasă. Drumul era lung;, 
«a trebuit să ne oprim de mai multe ori. In sfârşit 
«ajungem rupţi de oboseală. Miraţi, băgăm de seamă 
«cu părere de rău, că ne era cunoscută casa şi că 
«nenorocitul pe care l-am adus eu atâta greutate- 
«era omul care ne primise foarte prieteneşte în ziua 
«când am ajuns pentru prima dată în pai'tea locului. 
«In turburarea noastră, nu ne recunoscusem până. 
«în acel moment.

302. «Avea numai doi copii mici. Nevasta sa,, 
«care erâ aproape să-i dea pe al treilea, fu aşa de 
«jsperiată când a văzut că-1 aducem încât fu apucată 
«de dureri mari şi născu după câteva ceasuri. Ce 
«să facem în împrejurarea aceasta într’o căsuţă de- 
«părtată unde nu putea să ne dea nimeni nici un 
«ajutor? Emil se hotărî să se ducă în pădure şă 
«ia calul pe care-1 lăsasem acolo şi să alerge în 
«goană să caute un medic în oraş. Dete calul me- 
«dicLilui 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 aceasta, precum vă' 
«închipuiţi, încurcat între un om cu piciorul rupt 
«şi o femeie în durerile facerii, căutam pi'in casa 
«să pregătesc tpt ce socoti am că va fi de folos- 
«pentru ajutorul amândurora..
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303. «N’am să vă mai spun amănuntele celor 
«întâmplate 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 fine nu se luminase încă de ziuă când 
«am ajuns la locşorul nostru de aici de aproape, 
«unde am aşteptat vremea ca să vă., sculaţi pentru 
«a vă putea povesti întâmplarea noastră.»

V 304. Am tăcut fără să mai zic nici un cuvânt. 
Innainte de a mai vorbi cineva, Emil se apropie 
<le iubita lui şi-i spune cu glas puternic şi cu mai 
multă hotărâre decât m’aş fi aşteptat: «Spfio, eşti 
-«^stăpână pe soarta mea, o ştii bine. Poţi să mă 
«faci să mor de durere; dar să nu crezi că mă 
«vei face să uit drepturile umanităţii: acestea îmi 
«sunt măi sfinte decât drepturile, d-tale şi nu le 
«voiu părăsi pentru d-ta».

305. La.aceste cuvinte Sofia se scoală, îl iade 
gât şi-l sărută pe obraz, apoi întinzându-i mâna cu 
o graţie ce nu se poate imitâ, îi zise: «Emil, iată 
«mâna mea, ţi-o dau. Fii, când vei voî, 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 si
lească, îl mai sărută de două ori pe celălalt obraz. 
Aproape în acel aş moment însă, speriată de tot ce 
făcuse, fuge în braţele mamei sale şi-şi ascunde la 
pieptul ei obrazul înflăcărat de ruşine.
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3U7. Nu voiu descrie bucuria obştească: oricine* 
trebue s’o simţă. 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 într’un 
pat, căci Emil trimesese unul. Găsim împrejurul lor 
oameni cari văd de ei. Emil îngrijise şi de aceasta.- 
Sunt însă amândoi bolnavii rău îngrijiţi încât sufer 
tot atât din pricina asta cât şi din pricina stării, 
lor. Sofia cere un şorţ al femeii, o aşează cum trebue 
în pat; apoi face tot aşa pentru bărbat. Mâna ei 
blândă şi uşoară caută tot ce le face i’ău şi le aşează 
mai bine membrele suferinde. Se simt uşuraţi numai 
când se apropie ea, par’că ar ghici tot ce-i supără... 
Fata aceasta delicată nu se scârbeşte nici de mur- 
dîrie nici de mirosul urât şi ştie să le înlăture fără 
să ceară ajutor dela nimeni şi fără ca bolnavii să 
fie prea sâcâiţi. Fata aceasta totdeauna rezervată şi 
câteodată dispreţuitoare, care pentru nimic în lume 
n’ar fi atins cu degetul patul unui bărbat, întoarce- 
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 şi cu atâta iscusinţă 
încât bolnavul se simte uşurat fără să bage chiar 
de seamă că l-a . atins. Nevasta şi bărbatul bine- 
CLivintează 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 milos-
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tivă, dulce şi bună ca el. Emil, înduioşat, o admiră 
în tăcere. Bărbate, iubeşte-ţi tovarăşa; Dumnezei* 
ţi-o dă ca să-ţi îndulcească necazurile şi să-ţi 
mângâie suferinţele: iată femeia!1.

308. Curând se făcu botezul noului născut. Cei 
doi tineri îi fură naşi, având în fundul inimilor 
lor dorinţa să puie şi ei pe alţii - să facă la fel. 
Aşteaptă momentul dorit; cred că-1 ajung; îndoie
lile Sofiei sunt înlăturate, dar acum vin ale mele. 
N’au ajuns încă unde gândesc: trebue să vie rândul 
fiecăruia.

309. Intr’o dimineaţă intru în odaia lui Emil, 
carş nu văzuse pe Sofia de două zile, şi cu o 
scrisoare în mână, îi zic privindu-1 fix: «Ce-ai face, 
«dacă ţi-ar aduce cineva vestea că Sofia a murit?». 
.Dete un ţipăt, se sculă şi fără să zică un singur 
euvânt se ilită la mine zăpăcit.— «Răspunde-mi» 
urmez eu tot'- aşa de liniştit. Atunci, supărat de 
indiferenţa mea, se apropie cu ochii înflăcăraţi de 
mânie şi se opreşte înnaintea mea cu o înfăţişare 
aproape ameninţătoare: «Ce aş face? nu ştiu nimic 
«dar ştiu că n’aş mai vedea în viaţa mea pe acela 
«care mi-ar fi spus». — «Linişteşte-te, îi răspunz 
«zâmbind; trăeşte, e sănătoasă, se gândeşte la tine 
«şi ne aşteaptă, astă seară. Să mergem însă să ne 
«preumblăm puţin şi vom vorbi».

310. Pasiunea care îl stăpâneşte nu-1 mai lasă 
a se îndeletnici, ca înnainte, cu convorbiri de raţio-

1 Vezi § 289 tot Cartea V.
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Tiament; acum 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 existenţei fiecărei 
«fiinţe sensibile este a fi fericit. .Aceasta e cea 
«dintâiu dorinţă pe care rle-a dat-o natura şi .singura 
«care nu ne părăseşte niciodată. Dar unde e feri- 
«cirea? cine ştie? toţi o caută şi nimeni n’o găseşte- 
«Ne prăpădim viaţa ca s’o urmărim 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 făgădueala ce îndrăsniam' 
«să fac, îmi închinam zilele mele pentri^ fericirea 
«ta, ştiam eu singur ce legătură făceam? Nu; 
<^tiam numai că făcându-te fericit, eram sigur că 
«fericit voiu fi şi eu. Făcând pentru tine această 
«cercetare folositoare, făceam un lucru folositor 
«pentru amândoi.

312. «Câtă vreme' nu ştim ce avem să facem, 
«înţelepciunea cere să stăm îji nelucrare. Dintre 
«toate maximele, de aceasta are omul mai multă 
«nevoie şi pe aceasta o urmează mai puţin. Căutând 
«fericirea fără sâ 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 nelucrare. îngrijorarea pe care 
«ne-o dă dorinţa bunului traiu ne îndeamnă să ne 
«înşelăm mai bine căutându-1 decât să stăm şi să
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«nu facem nimic. Apoi odată porniţi din locul în- 
«care puteam să.-l cunoaştem, nu ne mai putem 
«întoarce.

313. «Găsiridu-mă şi eu tot aşa de neştiutor,, 
«încercam să mă feresc de aceeaş gre.şeală. Luându-te 
«sub îngrijirea mea, m’am hotărât să nu fac niciun 
«pas de prisos şi să te împiedic şi pe tine de a 
«face. M’am ţinut pe drumul .naturii, aşteptând, 
«să-mi arate ea drumul fericirii. S’a întâmplat să 
«fie acelaş şi arn .mers pe el, fără să mă gândesc.

314. «Fii martorul meu, fii judecătoruLmeu; te 
«voiu primi în totdeauna. Primii tăi ani n’au fost 
«jertfiţi pentru., anii următori: te-ai bucurat de tot 
«ce ţi-a dat natura. Dintre nevoile la cari te-a silit 
«şi de cari nu te-am putut feri, ai simţit numai 
«pe cele ce puteau să te întărească pentru altele. 
«N’ai suferit nici un rău decât numai ca să fii 
«păzit de altul mai mare. N’ai cunoscut nici ura 
«nici robia. Slobod şi mulţumit, ai rămas drept şi 
«bun, căci pedeapsa şi viţiul sunt nedespărţite şi 
«omul se face rău numai când e nenorocit. O! de 
«s’ar prelungi până la bătrâneţe aducerea aminte a 
«copilăriei tale! Sunt sigur că niciodată inima ta 
«cea bună mi şi-o va reaminti, fără să binecuvinteze 
«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 
«llMă, t^-am păzit de stăpânirea pasiunilor. Dacă 
«aş fi putut prelungi această linişte lăuntrică până
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«la sfârşitul vieţii tale, opera mea ar fi fost asi- 
«gurată şi tu ai avea totdeauna toată^fericirea cât 
«e dat unui om să aibă. Dar, dragul meu Emil, 
«îri .zadar am înmuiat sufletul în apele Styxului1; 
«nu l-am putut face peste tot invulnerabil. Se ridică 
«acum un duşman nou, pe care n’ai învăţat încă 
«să-l înfrângi, şi de care eu nu te-am putut scăpa. 
«Acest duşman 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 ţin toate legăturile 
«pe cari singur ţi le-ai făcut. Invăţându-te să do- 
«reşti, ai ajuns robul dorinţelor tale. Fără să se 
«schimbe nimic în tine însuţi, fără să te supere, 
^ără să te atingă ceva, câte dureri nu-ţi pot acum 
«lovî sufletul! Gâte boale nu poţi siinţî, fără să 
«fii bolnav! Câte morţi fără să mori! O minciună, 
«o greşeală,-o îndoeală pot să te aducă la desnă- 
« dej de.

316. «In piesele de teatru vedeai eroi, supuşi 
«unor groaznice dureri, cari făceau să i'ăsune scena 
«de ţipetele lor nebune, cari se întristau ca femeile, 
«plângeau ca "copiii şi-şi dobândiau astfel aplausele 
«publicului. Adu-ţi aminte cum te supărau acele 
«tânguiri, acele ţipete, acele plânsele, când le vedeai 
«la oameni dela cari ar' fi trebuit să aştepţi fapte 
«de hotărîre şi de statornicie». „Cum! ziceai tu ne-

1 Adică i l-a întărit. Vezi § 55 din Cartea I.
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„căjit, 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 lăudă 
„slăbiciunea sub falsa imagine a virtuţii?". «Dragul 
«meu prieten, fii de acuin înainte imai indulgent 
«pentru teatru: ai ajuns şi tu unul din eroii lui.

317. «Tu ştii să suferi şi să mori. Tu ştii să 
«te supui legii necesităţii în durerile trupeşti; dară 
«până acum nu ai supus unei legi pornirile inimii 
«tale şi toată turburarea vieţii se naşte mai mult 
«din pornirile sufleteşti de cât din trebuinţele noastre.. 
«Dacă dorinţele noastre se întind foarte departe,, 
«puterea noastră e aproape de nimic. Prin dorinţele 

-«sale, omul este legat de o mie de lucruri, iar 
«prin el însuşi nu e legat de nimic, nici chiar de- 
«propria şa viaţă. Cu cât îşi măreşte înclinările, cu 
«atât îşi înmulţeşte necazurile. Pe pământ totul e 
«trecător: tot ce iubim va pieri mai ‘curând sau 
«mai târziu şi noi ne prindem de aceste lucruri 
«ca şi cum ar putea să dăinuească veşnic. Ce groază 
«ţi-a produs numai bănueala despre moartea.Sofiei! 
«Ce? eşti sigur că va trăi totdeauna? îs’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 ea trăeşte? 
«natura te-a ursit să ai o singură moarte şi tu te 
«osândeşti la a doua; ajungi deci să mori de- 
<-două ori.
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-318. «Supus astfel pasiunilor tale fără rândueală, 
«tu. vei fi foarte de plâns. Totdeauna cu lipsuri, 
«totdeauna ' cu pierderi, totdeauna cu temeri, nu te 
«vei bucură nici de câte ţi se voi- îngădui să-ţi 
«rămâie. Frica şă nu pierzi totul te va face să nu 
«fd nimic. Voind să asculţi numai de -pasiunile 
«tale, nu le vei puteâ mulţumi nici odată. Totdea- 
«una vei alergă după odihnă şi odihna va fugi 
«totdeauna dinnaintea ta; vei fi nenorocit şi-ţi vei 
«face rău. Şi cum ai puteă să nu fii astfel, dacă 
«n’ai nici o lege care să-ţi stăpânească dorinţele 
«tale neîhfi’ânate? Dacă nu poţi îndură nişte lipsuri 
«fără voia ta, c,um ai puteă să-ţi impui cu voie, 
«cum vei puteă. să jertfeşti înclinarea tă pentru 
«datorie şi cum te vei îihpotrivî inimei ca să asculţi 
^raţiunea ? Tu nu vrei nici să mai vezi pe acela 
«care te-ar înştiinţă despre moartea iubitei tale; 
«cum dar ăi privi pe acela care ar vrea să ţi-o 
«răpească vie, care ar îndrăsni să-ţi spună că ea a 
«murit pentru tine, căci virtutea te desparte de ea? 
«Dacă trebue să trăeşti cu ea .orice s’ar întâmplă, 
«dacă Sofia va fi măritată, sau nu, daca tu vei fi 
«liber sau nu, dacă ea te va iubi sau te va urî, dacă 
«familia ţi-o va da ,sau ţi-o va refuză, tu vei . vrea 
«să fie a ta cu ori şi ce preţ. Spune-nd deci dacă 
«va fi vre-o crimă la 'care să se oprească acela 
«care n’aie altă lege decât dorinţele inimei sale şi 
«care nu ştie să .se împotrivească niciunei dorinţe ?

319. «Dragul meu, nu există fericire fără curaj,
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«nici virtute fără luptă. Cuvântul virtute e la origine 
«tot una, cu vârtute, putere ^ puterea este temelia 
«oricărei virtuţi. Virtutea o are numai cel slab din 
«fire şi puternic din voinţă:, numai în aceasta stă 
«meritul omului drept. Deşi numim pe D-zeu drept, 
«nu-1 numim virtuos, căci el n’are nevoie de sforţare 
«ca să facă binele. Am aşteptat să ajungi în stare 
<de a mă înţelege pentru a-ţi explica acest cuvânt 
«aşa de mult luat în deşert2. Câtă vreme virtutea 
«nu costă nimic ca s’o îndeplineşti, ai puţină nevoie 
«să o cunoşti. Această nevoie vine când"se deşteaptă 
«pasiunile: pentru tine a şi venit.

320. «Te-am crescut cu totul simplu, cum cere 
«natura şi, în loc să-ţi propoveduesc nişte înda- 
«toriri silnice, te-am ferit de viţiile cari fac ca 
«aceste îndatoriri să fie silnice. Am vrut să fac ca 
«minciuna să fie mai'mult nefolositoare pentiu tine 
«decât urâtă. N’am stăruit mult-să te deprinzi a 
«da fiecărui ce este al său, ci mai mult să te în- 
«grijeşti numai 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

1 In româneşte se potriveşte de minune această observaţie fi- 
lolofţică a fui Rousseau. Din latinul virtus vine vorba românească 
veche văriute şi neologismul virtuie.

5 Pctilnin pune' aci ca notă următorul pasagiu din Montaigne 
(cartea II cap. XI). «Se pare că cuvântul virtute presupune greu
tate şi contrast şi nu se poate exercită fără împotriviri. De aceea 
numim pe D-zeu bun, puternic şi drept, dar nu-1 numim virtuos. 
Faptele lui sunt toate simple şi fără sforţare».
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«pasiunile- omeneşti. Omul care e numai buft e bun 
«numai pentru sine 1.

321. «Care orn este deci virtuos? Acela care
«ştie să-şi învingă pornirile,“căci el ascultă de ra- 
«ţinneă^şi de conştiinţa sa, îşi face datoria,'respectă 
«ordinea "şi nimic nu-1 poate depărtă' delă acestea. 
«Până acî erai liber numai în aparenţă : aveai liber- 
«tatea neliberă a unui sclav căruia nu i s’a dşit 
«încă nici o poruncă. - Acum fii liber în adevăr, 
«învaţă să-ţi fii singur stăpân. Porunceşte inimii 
«tale. Emil, şi vei fi virtuos.

322. «Iată deci că ai să faci o nouă ucenicie, 
«ucenicie mai grea decât cea dintâiu; căci natura 
«ne scapă de relele pe cari ni le dă ea sau ne 
«învaţă a le îndură; dar nu ne spune nimic pentru

^‘«cele cari vin dela noi, ci ne 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.

323. «Ai ajuns la prima ta pasiune. E poate 
«singura vrednică de tine. Dacă ştii să fii ora şi

1 G. Petitaiv notează că aceeaş ideie se găseşte într’o sci-isoare 
a lui Rousseau către Marchizul de Mirabeau (31 Ian. 1767); acolo 
însă e modificată. «îmi vei zice că a fi bun numai pentru sine este 
«a nu fi bun de nimic. Dar poţi fi cu adevărat bun pentru tine 
«însuţi fără să fii, într’un fel oarecare, bun şi pentru ceilalţi ? Nu 
«aparţine însă oricărui amic al oamenilor să fie şi binefăcătorul lor 
«real. Eu n’aui nici situaţie, nici avere, îmbătrânesc, sunt bolnav, 
«părăsit, persecutat, urât de oameni şi vrând să fac bine aş face 
«rău, mai ales- mie însumi. Natura şi oamenii m’au scos din slujbă:' 
«primesc aceasta şi vreau să profit dhiar».’ -——- ------- -

i f''STlTiJ;diJ PEDAGOG,-C T"
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"<-s’o .stăpâneşti,- eă' va fi şi cea din urmă, căci pe 
«toate celelalte le vei supune şi vei asculta numai 
«de poruncile virtuţii.

324.; «Ştiu bine că pasiunea aceasta nu e cri- 
^«minală, că poate să fie foarte curată în nişte inimi 
«foarte curate. Născută de. onestitate, a fost hrănită 
«de nevinovăţie. Ce fericită e, în adevăr, iubirea 
« voastră! Virtutea îşi adaogă, farmecul său -pe lângă 
«ăl amorului şi legătura dulce care. vă aşteaptă 
«este şi răsplata înţelepciunii voastre ca şi a dra- 
«gostei dintre voi. Dar vorbeşte-mi cu toată sin- 
«ceritatea şi spun6-mi dacă această pasiune, aşa 
«curată cum este, n’a pus stăpânire pe tine? Nu 
«te-a făcut şi ea rob? Şi dacă mâine n’ar mai fi 
«nevinovată, ai înăbuşi-o chiar mâine? A venit 
«vremea să-ţi încerci puterile; când va fi nevoie, de 
«ele, va fi prea târziu. încercările' acestea primej- 
«dioase trebue să se facă departe de primejdie. Nu 
«se deprinde nimeni la luptă în faţa duşmanului, 
«ci se pregăteşte înainte de răsboiu, pentru: ca la 
«răsboiu să fie gata.-

325. «Este o greşeală să deoşibeşti pasiunile 
«permise de cele nepermise şi să te dai celor dintâiu, 
«să fugi de celelalte. Toate pasiunile ’ sunt' bune 
«câtă vreme eşti stăpânul lor; toate sunt rele când 
«eşti robul lor. Natura ne opreşte să ne întindem 
«dorinţele mai departe decât puterile noastre. Ea- 
«ţiunea ne. opreşte de a voi ceeace nu putem să 
«dobândim. Conştiinţa nu zice M fugim de ispită.
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«ci Să DU ne lăsăm pradă -ispitei. Nu stă în pu- 
«terea noastră să avem sau să nu avem pasiuni, 
«dar stă/ în puterea noastră să domnim peste ele. 
«Toate sentimentele pe cari putem fi stăpâni sunt 
«legiuite; toate cele cari ne stăpânesc sunt crimi- 
«nale. Nu e TÎnqvat bărbatul care, iubeşte pe soţia 
«altuia, dacă pune această _nenorqcită,. pasiune sub 
«porunca datoriei morale; dar este vinovat; cel qare 
'dubeşte pe însăş soţia sa, dacă jertfeşte totul pentru 
«această 'iubire..

326. «Nu aşteptă dela mine nişte regule lungi 
«de morală: nu-ţi pot da decât una singură care 
«ie cuprinde pe toate. Fii om; mărgineşte-ţi inima 
«în hotarele acestei condiţiuni. Află şi studiază 
«aceste hotare. Oricât de înguste ar fi, nu e nimeni 
«nenorocit cât timp se ţine înlăuntrul lor. E ne- 
«norocit când vrea să treacă dincolo de ele; e ne- 
«norocit când, ascultând dorinţele-i nehune, crede 
«că este cu putinţă ceeace nu e; e nenorocit când 
«îşi uită starea sa de om şi-şi alcătueşte altele 
«închipuite şi cade iarăş într’a sa. Este supărătoare 
«numai lipsa lucrurilor la cari crezi că ăi drept. 
«Gând este învederată neputinţa de a le dobândi, 
«te depărtezi de ele; dorinţele fără nădejde nu 
«chinuesc pe nimeni. Per cerşetor nu-1 necăjeşte 
«dorinţa de a fi rege; regele nu vrea să fie zeu, 
«decât când crede că nu mai e om.

327. «Izvorul celor mai mari nenorociri ale noastre 
«sunt iluziile mândriei; pe când privirea mizeriei
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«omeneşti face pe înţelept 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 folosească de ceeace nu poate păstra.; ci 
«din potrivă, întrebuinţându-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 mi-aş face 
«nişte 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-aş 
«pierde, ce mi-ar mai rămânea, din mine? Totiiş 
«trebue să mă deprinz cu gândul că te voiu pierde, 
«căci nu ştie nimeni când îmi vei fi răpit.

.328. «Dacă vrei deci să trăeşti fericit şi înţelept^ 
«nu-ţi lega sufletul decât de frumuseţe, care nu 
«piere niciodată; mărgineşte-ţi dorinţele după con- 
«diţiunea în care te găseşti ; pune datoriile morale 
«înninten. înclinărilor-—aplică -legoa—necesităţii1 la 
^lucrurile morale; deprinde-te să pierzi ceeace poate 
«să^ţi Jie răpit şi să părăseşti orişice când virtutea 
«îţi porunceşte; învăţă-te'să te ţii deasupra împre- 
«jurărilor şi să-ţi poţi desprinde inima, fără să ţi-o 
«sfâşii; să fii curagios în nenorocire, ca să nu fii 
«niciodată nenorocit, să fii hotăi’ît în îndeplinirea 
«datoriei, ca să n’ajungi niciodată criminal. Atunci 
«vei fi fericit, chiar împotriva soartei, şi înţelept, 
«chiar împotriva pasiunilor. Atunci vei găsi, în însăşi

1 Vezi § 35—36 cartea II.



1021

«stăpânirea bunurilor trecătoare, o mare mulţumire 
«pe care nimic n’o va puteâ turburâ; le vei stăpâni 
«fără să te stăpânească şi vei simţi că omul se 
«bucură numai de ceeace ştie să piarză. E adevărat 
5că nu vei avea iluzia unor închipuite plăceri; dar 
«nu vei avea nici durerile, cari sunt fructul lor. 
«Vei câştiga mult dintr’aceasta, căci durerile sunt 
«dese şi reale, iar plăcerile sunt rare şi himerice, 
«învingând toate opiniile înşelătoare, vei învinge şi 
-«pe aceea care dă vieţii un, preţ aşa de mare. Iţi 
«vei petrece viaţa fără să te turburi şi o vei sfârşi 
«fără să te îngrijeşti, căci te vei lipsi-de ea ea de 
«orice alt lucru. Poate că alţii, înspăimântaţi, so- 
«eotesc că, sfârşind viaţa, încetează de a există; 
«tu însă, cunoscârîdu-i deşertăciunea,' vei crede că 

îi(<începi a există. Moartea este sfârşitul vieţii celui 
«rău şi începutul vieţii celui drept».

329. Emil mă ascultă cu băgare de seamă, dar şi 
eu îngrijorare. Se teme ca introducerea aceasta a 
mea să. n’aibă vreo concluziune tristă. Presimte că 
dacă-i arăt nevoia de a-şi exercită puterea sufle- - 
tească, am de gând să-l suppn la acest greu exerciţiu. 
Ca un bolnav care tremură când vede că se apropie 
medicul, aşă şi el crede că se apropie mâna care 
va atinge rana şi-i va produce dureri, dar în ăcelaş 
timp îi va aduce vindecate.

330. Nesigur, turburat, grăbit să ştie unde vreau 
să ajung, în loc să răspunză, mă întreabă cu frică: 
— «Ce să fac?» zise aproape tremurând şi neîn-
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di'ăsnind să ridice ochii spre mine. — «Ce. să faci?' 
răspund eu cu hotărîre, trebue să părăseşti pe Sofia >-■. 
— «Ce spui? strigă el supărat. Să părăsesc pe Sofia? 
«S’o părăsesc, s’o înşel, să fiu un trădător, un în- 
«şelător, un om care să-mi calc jurămintele!» —«Ce 
fel? îl'întrerup eu, dela mine o să înveţe 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 izbucnire; o 
las să treacă, fără să mă impresionez. Dacă n’aş 
avea eu modernţiunea pe care i-o cer lui, aş predică 
în pustiu. Emil mă cunoaşte'-destul de bine şi ştie 
că n’aş fi în stare să-i cer ceva rău;, dar ştie bine 
că ar face rău, dacă ar părâsi \)C) Sofia, în înţelesul 
ce dă el-acestui cuvânt. Aşteaptă deci să mă explic. 
Atunci reiau cuvântul:

332. «Crezi, dragă Emil, că un om — în orice 
«situaţie s’ar află — ar putea să fie mai fericit de 
«cât eşti tu de trei luni încoace? Dacă crezi, 
«îndreptează-ţi greşeala. înainte de a gustă plăcerile 
«vieţii, tu i-ai sorbit toată fericirea. Dincolo de ce 
«ai simţit tu, nu mai e nimic. Mulţumirea simţu- 
«rilor e trecătoare ; inima piei'de totdeauna dintr’a- 
«ceasta. Ceeace ai simţit tu, nădăjduind, nu vei 
«simţi niciodată în realitate. [Imaginaţia îţi împo- 
«dobeşte dorinţa ta; îndată însă' ce ai pus stăpânire 
«pe ceeace doriai, podoaba se risipeşte. In afară de 
«fiinţa'care există prin ea însăş, nu este frumos
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«decât ceeace nu există. Dacă starea de lucruri de 
«azi ar putea să ţie totdeauna, aş zice că ai găsit 
«tu fericirea supremă'; dar tot ce e omenesc'poartă 
«în sine slăbiciunea omenească; totul are un sfâi'şit; 
«tot e trecător pentru om; iafv dacă starea care ne 
«face fericiţi ar rămânea totdeauna, deprinderea ne-ar 
«face să ne. săturăin. Dacă nu se schimbă nimic, 
«inima omului .se schimbă. Ori fericirea ne pără- 
«seşte ori o-părăsim noi.

33.3. «Timpul, pe care-1 uitaseşi, a trecut-, pe când 
« te găsiai în fericire. Vara a trecut, iarna se apropie. 
«Dacă am putea să ne urmăm drumurile noastre în 
«acest anotimp friguros, n’ar voi familia ei să ne laşe. 
«Trebue deci, fără voia noastră, să ne schimbăm 
«felul de traiu, căci cel de azi nu mâi poate să 
«ţie. Citesc în ochii tăi, că nu te încurcă această 
««greutate: declaraţia Sofiei şi dorinţele tale proprii 
«îţi. dictează un mijloc ca să te fereşti de zăpadă 
«şi să nu mai ai nevoie de călătorie ca s’o vezi., 
«Lucrul e uşor, fără îndoeală; dar cum vine primă- 
«vara, zăpada se topeşte şi căsătoria rămâne; trebue 
«să te gândeşti la toate anotimpurile.

334. «Vrei .să te însori, cu Sofia şi sunt d’abiâ 
«cinci luni decând o cunoşti. Vrei .s’o iei în căsătorie 
«nu pentrucă eşti potrivit cu ea, ci pentrucă-ţi place: 
«par’că amorul nu se poate înşelă niciodată în pri- 
«vinţa potrivirii dintre două' persoane; par’că nu 
««sunt părechi cari au început piîn a se iubi şi au 
-«sfârşit prin a se urî! Ştiu că ea e virtuoasă; dar
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«aceasta este oare de ajuns? Este destul ca doua 
«persoane să fie oneste, pentru a putea să trăească 
«împreună? Eu nu mă îndoesc de virtutea, ci de- 
«carac.terul ei. Oare caracterul linei femei se arată 
«într’o zi ? Ştii în câte situaţii trebue s’o fi văzut,, 
«ca să-i qunoşti cu temeiu firea? .Patru luni de 
«afecţiune pot fi chezăşie pentru toată viaţa? Poate 
«că, irpsind două luni, o vei uitâ. Poate că altul- 
«aşteaptă numai să te depărtezi tu ca să te înlo- 
«cuească în inima ei.. Poate că, la întoarcere, o 
«vei găsi tot aşâ de indiferentă pe cât o găseşti 
«acum de simţitoare. Sentimentele nu atârnă de 
«principii: ea poate rămânea foarte 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 încercare? Aştepta-vei până când 
«această încercare va fi fără nici un intere.s? Ca 
«să vă cunoaşteţi, aştepta-veţi până când nu vă- 
«veţi mai putea despărţi?'

335. «Sofia n’are nici optsprezece ani, tu d’abiâ 
«ai împlinit douăzeci şi doui: aceasta e vârsta amo- 
«rului, nu a căsătoriei. Grozavi părinţi de familia 
«aţi mai fi! Casă ştiţi să 'creşteţi copiii, aşteptaţi 
«cel puţin să nu mai fiţi voi înşivă 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 s’a ruinat sănătatea 
«şi li s’a scurtat viaţa? Câţi copii n’au răiiias-
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•«piperniciţi şi slabi, fiind purtaţi într’un corp care 
«nu era pe deplin format? Când mama şi copilul 
«cresc în acelaş timp şi când substanţa trebuin- 
«cioasă pentru ' creşterea amândurora se împarte, 
«nici unul nici altul n’au ceeace le trebue. Cum 
«se poate să nu sufere amândoi?» Dacă cunosc 
pe Emil, pot fi sigur că mai bine va voî să aibă 
mai târziu femeie şi copii sănătoşi decât să-şi 
mulţumească nerăbdarea în paguba vieţii şi a să
nătăţii lor.

336. «Să vorbim de tine. Doreşti să fii soţ şi 
«tată.. Gândita-te-ai bine la îndatoririle ce urmează 
«de acî? Ajungând cap al-unei familii, vei fi şi 
«membru al statului. Ştii tir ce însemnează a fi 
«membru al unui stat? Până acum ai studiat da- 
.«toriile tale ca Om; dar oare cunoşti pe ale cetă- 
«ţe^nului? Ştii tu ce însemnează guvei'n, legi, 
«patrie? Ştii tu cu ce preţ îţi este îngăduit să 
«trăeşti şi pentru cine trebue să, mori ? Socoteşti 
«că ai învăţat tot; dar nu ştii încă nimic. Până 
«să iei un loc în rândueala cetăţenească, învaţă ,s’o 
«cunoşti şi să ştii ce loc ţi se cuvine,

337. «Emil, trebue să pleci de lângă Sofia ; nu 
«zic s’o părăseşti' căci dacă ai fi în stare, să faci

1 Să pleci de lânţjă .şi să părăseşti traduc fr. (juilter .şi aban- 
ăonner. Cuvintele franţuzeşti, în dicţionarul liu Aaron, Hil şi Poe- 
naru. Bunt traduse arabele prin a părăsi, ba la vorba quilter se 
dă cbiar exemplu: il a qnilli sa fevtme = şi-A năpustit nevasta. 
Rousseau, punându-le alături, le-a dat o deosebire de înţeles. Aceeaş 
deosebire am căutat s’o dau .şi eu prin cele două cuvinte româneşti.
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«aceasta, ar fi o fericire pentru ea că nu ţe-^luat 
«de bărbat. Trebue să pleci- ca să te întorci vrednic 
«de ea. Să nu mergi cu îngâmfarea până . a crede 
«că o meriţi. He! cât îţi mai rămâne de făcut!' 
«Vino .şi-ţi împlineşte această nobilă îndatorire.. 
«Vino să înveţi cum să înduri lipsa Sofiei! Vino- 
«să. câştigi premiul statorniciei pentru ca, la întoar- 
«cere, să ai cu ce te lăudâ faţă de ea şi să-ţi dea 
«mâna nu ca un hatâr, ci ca o răsplată».

338. Nefiind incă deprins să se împotrivească 
sieşi, nefiind încă obişnuit să dorească un lucru 
şi să vrea altul, tânărul meu nu -se la.să,. ei se 
împotriveşte, stărue. De ce să .părăsească fericirea 
care-1 aşteaptă? Intârziând, n’ar arăta că dispre- 
ţue'şte. mâna ce i se dă? Ge nevoie este să se 
depărteze de ea, pentru ca să înveţe ce trebue să 
ştie? Şi dacă e nevoie, de ce să nu-i lase clie^işia 
întoarcerii prin legătura nedeslegată a căsătoriei? 
Să fie soţul ei, şi e gata să- mă urmeze; să fie 
uniţi, şi, se depărtează fără, teamă. — «Să. vă uniţi 
«ca-să vă despărţiţi? Ce contradicţie, dragă Emil! 
«E frumos ca un bărbat să poată trăi fără iubita 
«lui; darjLin soţ nu trebue să-şi părăsească nicio- 
«dată soţia, fără o trebuinţă. Ca să te scap de 
«îndoeli, văd că trebue să fii silit şi să poţi zice 
«Sofiei că pleci fără voia ta. Ei bine! fii mulţumit; 
«dacă nu asculţi de raţiune, te vei supune altui 
«stăpân. N’ai uitat învoeala ce am fâeut-o între 
«noi. Emil, trebue să te depărtezi de Sofia; aşa 
«voesc eu».
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389. La acest cuvânt, lasă capul în jos, tace, 
stă un minut pe gânduri, apoi zice, privintlu-mă 
cu hotărîre: _ «Când plecăm ?». — «Peste opt zile. 
«Trebue să pregătirii pe Sofia. Fenieile sunt mai 
«slabe, trebue să le iei cu binişorul; iar lipsa aceasta 
«este o datorie pentru tine, dar nu pentru ea; dă-i 
«voie s’o sufere cu mai puţină tărie decât tine».

340. Tare mă bat gândurile să merg cu poves
tirea, 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 
faţă de iubita lui tot aşâ de hotărît cum s’a arătat 
faţă de mine? O cred, căci această hotărîre trebue 
să vie din însăş tăria iubirii lui. Ar fi mai. tur-: 
burat în faţa ei, dacă l-ar costa mai puţin plecarea 

‘aceasta; ar părăsî-o ca un vinovat şi, pentru orice 
sqftpt 'cinstit, situaţia această e totdeauna supără
toare. Cu cât însă jertfa, e mai simţitoare, cu atâta 
se poate făli faţă de aceea din pricina căreia îi 
este greu s’o facă. Nu-i e teamă că ea se va înd,(>î: 
de motivul care-i hotărăşte. Par’că-i zice cii fiecare 
privire: «Sofio! citeşte în inima 'mea ,şi fii cre- 
«dincioasă; iubitul tău nu e om fără virtute».

341. Din partea ei. Sofia- caută să îndure cu 
demnitate o asemenea lovitură neprevăzută. Se 
sileşte să arate că nu-i pasă, dai1-ea n’are, ca Emil, 
cinstea luptei >şi a izbândei şi de aceea stăpânirea 
de sine e mai puţin statornică. Fără să vrea, plânge> 
geme şi teama că va fi uitată măreşte durerea des-
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păi'ţii'ii. Nu plânge însă ,în faţa iubitului ei şi nu 
lui îi spune temerile sale: s’ar omorî mai lesne 
decât să lase a i se auzi măcar un suspin în faţa 
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; cif'cât vorbeşte 
de rău în ascuns, în potriva tiraniei mele, cu atât 
caută să mă linguşească fiindcă simte că soarta ei 
este în mâinile mele.

342. O mângâiu, o liniştesc, iau pe răspunderea 
mea pe iubitul ei, aş putea zice pe soţul ei. Să-i 
fie credincioasă, cum îi va fi şi el, vreme de doi 
ani şi -atunci îi jur că-i va fi soţ. Are pentru mine 
destulă stimă şi de aceea crede că nu Nri-eau s’o 
înşel. Eu sunt cliezaşul fiecăruia faţă de celălalt. 
Inimile lor, virtutea lor, onestitatea mea, încrederea 
părinţilor, toate sunt lemeiuri sigure pentru ^ fi 
liniştiţi. Dar ce poate raţiunea în faţa slăbiciunii! 
Se despart ca şi cum ar fi să nu se mai revadă.

343. Atunci Sofia şi-aduce aminte de părerea 
de- rău a Eucliarisei 1 şi crede că este în adevăr 
în locul ei. Să nu lăsăm însă, în timpul lipsei 
noastre, să se deştepte în sufletul ei un asemenea 
amor capriţios. Ii zic întj’o zi; «Sofio, fă un 
«schimb de cărţi cu Emil; dă-i «Telemae -, casă 
«înveţe asemănă cu el; să-ţi dea "Privitorul-', 
«pe care-ţi place să-l citeşti2. Studiază acolo dato-

1 Vezi § 167 tot din cartea V.
- Privitorul de care se vorbeşte aci este o scriere (ce apărea, ca 

o revistă) intitidată -‘Spectator^, publicată de scriitorul englez
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«riile femeilor cinstite şi gâncleşte-te că acestea vor 
«fi datoriile tale, peste doi ani». Acest schimb e 
pe placul amândurora: pare că le măi’eşte încre- 
deiea. In fine iată ziua tristă a despărţirii.

344. Vrednicul părinte al Sofiei, cu c*are am 
pus la cale totul, mă îmbrăţişează; apoi, la o parte, 
îmi spune aceste cuvinte cu glas serios şi cam apăsat: 
«Am făcut totul ca să-ţi fiu 'pe plac; ştiam că am 
«aface cu un om de onoare. îmi rămâne să-ţi spun 
«numai un cuvânt. Adu-ţi aminte că elevul d-tale 
«a semnat contractul de căsătorie 1 pe gura fetei 
«mele» 2.

345. Ce deosebire între puterea de stăpânire a 
celor doi iubiţi! Emil, pornit, înflăcărat, turburat, 
nemăi ştiind aproape ce face, strigă, varsă râuri 
de lacrimi pe mâinile tatălui, ale maiiiei, ale fetei, 
îmbrăţişează suspinând pe toţi ai casei, spune de 
o mie de ori aceleaşi lucruri într’o zăpăceală care 
ar provocă^râsul în orice altă împrejurare. Sofia, 
tristă, palidă, cu ochii stinşi, cii privirea întunecată, 
stă pe loc, nu zice nimic, nu plânge, nu vede pe 
nimeni, nici chiar pe Emil. De geaba, el o ia de

loscf Addison (1672—1719). E im tablou al moravurilor speietatii 
engleze din şecolul XVIII. O traducere franceză s’a publicat în 
Amsterdam pe la 1726 : Le spectateur ou le Soercife moderne, ou 
Von voit un portrail naiif den moeurs de ne siicle (Privitorul sau 
Socrate modern, în care se vede un portret naiv al moravurilor 
acestui secol). Se vede că scrierea -era citită şi pc vTemea când 
scria Rousscau.

• 1 La Francezi expresia aceasta e foarte uîitată. Ei obişnuesc să 
facă căsătoria în ziua când se semnează contractul.

2 Vezi § 249, tot cartea V.
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mâini, o strânge în braţe; rămâne nemişcată, ne
simţitoare la toate plânsetele şi mângâierile lui, la 
tot ce face: pentru ea, el a şi plecat. Starea ei e 
mult uiai mişcătoare decât plânsul nepotrivit şi 
regretele sgomotoase ale iubitului ei. El vede, simte, 
i se sfâşie inima. D’abia îl târăsc; dacă l-aş mai 
lăsa un minut, n’ar mai vrea să plece.'Sunt încântat 
că pleacă cu această tristă privelişte în suflet. Dacă 
vreodată ar fi pe cale să uite pe Sofia, i-aş arăta,-o 
aşa cum a yăzut-o în momentul plecării şi ar trebui 
să aibă inima cu totub înstreinată de ea, pentru ca 
să nu reuşesc a-1 apropia de dânsa.



DESPRE CALATORII

34G. Se întreabă dacă e bine ca tinerii şă câ- 
lâtoreaşcă şi se discută mult asupra acestei chestiuni. 
Dacă s’ar pune altfel întrebarea: e bine ca oamenii 
să fi călătorit f poate că n’ar fi atâta discuţie.

347. Prea multa întrebuinţare a cărţilor omoară 
ştiinţa. Crezând că ştii cele pitite,, te prezi scutit 
de a le' mai învăţa. Citirea prea multă face numai 

*nişte ignoranţi cari se cred învăţaţi. In nici unul 
din'veacurile literare 2 nu s’a citit aşâ mult ca în 
al nostru şi în nici unul. n’a fost ăşâ de puţină 
Învăţătură. In nici o ţară din lume nu sunt şi nu 
se tipăre.sc'atâtea cărţi ca în Franţa,şi nicăeri, cu 
toate acestea, nu se cunosc mai puţin ca în Franţa

1 § 340- 461. Acesta hir-i .un simplu episod. Emit a crescut 
«ca orU'> el c menit să devină soţ-şi cap de'familie; el trebue acum 
să-şi ocupe şi rangul în societatea burgheză, pe care trebue să o 
cunoască prin călătorii întreprinse prin diferite ţări. Tratatele mai 
vechi de educaţie ah fireşte toate câte un capitol despre călătorii, 
căci ,ele-s scrise pentru clasele mai înalte sociale al căror tineret 
îşi dobândeşte educaţia definitivă prin călătorii. (Nota lui Sallimrk). 
In cartea lui Locke (trad.* Coşbuc) capitolul 212 (Partea 2-a) e 
consacrat călătoriilor.

2 Adică în epocele vestite pentru desvoltarea literaturii.
(iC
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geniul şi moravurile altor naţiuni. Mormanul acesta 
ele cărţi ne face să uităm cartea lumii sau, dacă o 
mai citim, fiecare se mărgineşte la foaia lui. Dacă. 
n’aş cunoaşte vorba «Poate fi ci ne va. Persan ?» aş 
ghici, când aş auzî-o, că vine dintr’o ţară în care 
prejudecăţile naţionale sunt mai puternÎQe, şi dela 
sexul care le propagă mai mult1.

.‘148. Un Parizian crede ca curioaşte.pe oameni,, 
şi cunoaşte numai pe Francezi. In oraşul său, care 
e totdeauna, plin de streini, el se uită la ■ fiecare 
strein ca la un fenomen extraordinar, care n’ar 
avea pereche în restul universului. Trebue să cu
noşti. de aproape pe burghezii acestui oraş marer 
trebue să fi trăit cu ei, ca să-ţi vie să crezi că 
nişte oameni aşa de spirituali, pot să fie aşa de 
stupizi. Şi mai ciudat este că fiecare dintre ei a. 
citit de zece ori poate descrierea ţării al cărei 
locuitor îl umple de mirare.

.849. E peste puterea, omenească să pătrunză .şi 
prin prejudecăţile autorilor şi prin ale noastre, ca 
să ajungă la adevăr. Mi-am petrecut viaţa citind 
povestiri de călătorii şi h’am găsit niciodată două 
cari să-mi dea aceeaş ideie despre acelaş popor. 
Comparând puţinele văzute de mine cu cele citite, 
am ajuns să las deoparte pe călători şi să-mi pară 
rău de timpul pe care l-am pierdut cu gândid să 
învă.ţ ceva din cărţile lor, convins că în privinţa 
observaţiunilor de orice fel nU trebue să citeşti, ci

' V'ocşte ii vorbi de Friincczi.
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trebue să vezi. 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 s’a înfăţişat ochilor lor cu 
altă coloare. Ce să mai zici însă, când trebue să 
descurci adevărul din minciunile şi din reaua lor 
credinţă? i

350, Să lăsăm cărţile lăudate, pe seama celor 
cari se mulţumesc cu ele. Ele sunt bune ca şi 
meşteşugul lui Raymond Lulle, ca să înveţi a 
flecărî ceeace nu ştii b Ele sunt bune ca să dreseze 
pe Platonii de cincisprezece ani2 pentru a face filo
zofie în anumite cercuri, sau ca să instruească o 
societate' despre moravurile,Egiptului sau ale Indiilor 
după mărturia lui Paul Lucas sau a lui Tăvernier 3. 

* 351. Socotesc drept o maximă netăgăduită că 
cine a văzut numai un popor nu cunoaşte oa-

' Raymond Lulle (12'Î5—1315). unul din smitorii vestiţi ai 
evului mediu, vestit mai ales prin mulţimea şi varietatea operelor 
sale. Unii biografi socotesc numărul lor la 486. Spaniol de felul 
lui, a scris în spaniola, în latine.şte, in araba. ■ Meşlepiyul cel mare* 
este o încercare de a aşeza diferitele idei materiale şi formale în 
trei cercuri, cari se învârtesc în jurul aceluiaş punct şi prin ame
stecul lor dau naştere la toate combinaţiile posibile.

2 Platanii de lă ani sunt tinerii cari au învăţat multe din cărţi 
fără să poată pătrunde lucrurile şi cari se găsesc în situaţia ani
malelor dresate, cari execută ;uiume mişcări fără a-.şi da seama de ele.

:l Paul Ijiusos (1664—1437), călător şi scriitor francez, a umblat 
prin Siria, Turcia, Grecia, Egipt şi a publicat multe relaţii de că
lătorie 'foarte adesea exagerate». Jean Baptiste Tavernier, călător 
francez (1605—1689j, de origină belgian. A trăit prin Ungaria, 
Italia, Germania, Turcia, Persia, India şi a scris o relaţie despre 
■călătoriile sale. Roussean, ca şi Voltaire, l-au preţuit prea puţin.
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menii, ci numai^ persoanele cu cari a trăit. Iată 
deci un yalt fel de a foriuulâ aceeaş chestiune a 
călătoriilor: Este destul ca un om cult să cunoască 
numai pe compatrioţii săi sau e. nevoie să cunoască 
şi pe oameni în genere? Grşd că aici hu mai în
cape nici .discuţie nici îndoeală. Iată cum deslegareă 
unei pi’obleme grele atârnă câteodată de modul de 
ă o formula.

352. Dar, ca să . studiezi pe oameni, trebue să 
străbaţi pământul întreg? Trebue să te duci.îu 
Japonia ca să observi pe Europeni? Ca. să cunoşti 
specia, trebue oăre să cunoşti pe toţi indivizb? 
Nu. Sunt oameni cari seamănă aşa, de multsîncât 
nu e nevoie să-i studiezi în deosebi. Cihe a văzut 
zece Francezi i-a văzut pe toţi. Despre Englezi şi 
alte popoare hu se poate zice tocmai aşa; dar e 
sigur că fiecare naţiune are caracterul său propriu 
şi specific, care se găseşte prin inducţiune, nu 
observând pe un om singur, ci pe mai mulţi. Cine 
a comparat zece popoare, cunoaşte, omenirea, precum 
cine a comparat zece Francezi Cunoaşte pe Francezi.

353. Ca să te instrueşti, nu e destul să alergi 
din. ţară în ţară, ci să ştii a călători. Ca să observi,- 
trebue să- ai ochi şi să priveşti la obiectul pe care 
vrei să-l cunoşti. Şiint mulţi pe cari călătoriile îi 
instruesc şi mai puţin decât cărţile, fiindcă nu ştiu 
să cugete. In cărţi, spiritul lor este barem călăuzit 
de autor, pe când în călătorii- nu pot să vază nimic 
prin ei înşişi. Alţii hu se inătruesc de loc, fiindcă.
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nu vor. Scopul lor este aşa de deosebit, încât că-- 
lătoria însâş nu-î interesează: numai printr’o rară 
întâmplare se poîite să vezi exact ceeace n’ai în 
gând să priveşti. Francezii călătoresc mai mult de 
cât toate popoarele; dar fiind prea pătrunşi de- 
obiceiurile lor, confundă între ele toate lucrurile 
Cari nu se aseamănă cu . acestea. In tbate colţurile 
lumii sunt Francezi. In, nici o ţară nu găseşti aşa 
de mulţi oameni umblaţi, ca, în Franţa. Ou toate 
acestea, dintre toate popoarele Europei, ei cunosc 
mai puţin pe celelalte popoare, de şi au văzut mai 
multe. Englezul călătoreşte şi el, da.r cu totul altfel;. 
se' vede că e scris ca aceste două popoare să fie- 
protivnice în toate. Nobilimea engleză călătoreşte,, 
iar cea franceză nu; poporul francez călătoreşte, 

■poporul englez nu. Pentru cel din ţu;ină mi se 
pare că deosebirea îi este spre laudă. Francezii 
urmăresc totdeauna un interes în călătoriile lor, 
pe când Englezii nu umblă să se procopsească în 
ţări streine, afară numai dacă nu fac negoţ şi nu 
vîn încărcaţi cu fel de fel de lucruri. Ei călătoresc 
aruncând banib nu lucrând: sunt prea mândri ca 
să se'înjosească afară din ţara lor. Din această 
pricină, ei se instruesc printre streini 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 ignoranţă. 
Englezul are prejudecăţile mândriei ; Francezul pe* 
ale deşertăciunii.
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3f)4. Popoarele cele mai puţin cultivate sunt în 
•deobşte cele mai înţelepte; de aceea popoarele cari
• călătoresc mai puţin călătoresc nmi bine: fiind mai 
puţin deplânse decât noi în cercetări uşuratice şi 
mai puţin ocupate cu lucrurile cari alcătuesc de
şartă noastră curiozitate, ele îşi îndreptează întreaga 
lor băgare de seamă spre ceeace este. în adevăr 
folositor. După cât ştiu, numai Spa.niolii călătoresc 
în felul acesta.,Pe când Francezul aleargă la artiştii

• unei ţări, pe când-Engleztd pune să i se deseneze 
ceva în felul celor vechi, pe când Germanul îşi

■ duce aUmmul 1 pe la toţi învăţaţii, Spaniolul stu
diază în tăcere cum e guvernul, poliţia, cum ăunt 
moravurile şi, singur dintre cei patru, întorcându-se 
acasă aduce din câte a văzut vreo observaţie folo- 
sj^oare pentru ţara sa.

. ,Te Cei vechi călătoriau puţin, citiau puţin, 
.scriau puţine cărţi. Cu toate acestea se vede din

■ câte ne-au rămas dela dânşii, că ei se observau 
mai bine între dânşii decât observăm noi pe con
timporanii noştri. Să nu ne ducem până la operele 
lui Orner, singurul poet care ne face să trăim în 
ţările pe cari le descrie; dar ti’ebue să recunoaştem 

-că Herodot, de şi a scris istoria sa mai mult în 
naraţiuni decât în reflexiuni, a zugrăvit însă în- 
tr’însa moravurile mai bine de cât toţi istoricii 
noştri, cari grămădesc în cărţile lor portrete şi ca-

1 Se, vede că pe atunci Germanii aveau obiceiu să aibă albume 
.cu autografe ale persoanelor distinse.
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ractere 1. Tacit a descris pe Germanii din timpul 
său mai bine decât cum a descris vreun scriitor 
pe cei de astăzi Sigur este că cei ce au studiat 
istoria antică cunosc pe Greci, pe Cartaginezi, pe- 
Romani, pe Gali, pe Perşi, mai bine decât cum 
cunoaşte vreun popor din zilele noastre pe ve
cinii săi.

356. Trebue să mărturisim asemenea că din zi 
în zi caracterele originale, ale popoarelor'se mai: 
şterg şi prin urmarp devin mai greu de deosebit. 
Amestecându-se rasele şi confundăndu-se popoarele,. 
dispar văzând cu ochii acele deosebiri naţionale- 
cari altădată te izbiau la cea dintâiu privire. Altă 
dată fiecare naţiune erâ mai închisă în ea .însăşi,, 
comunicaţiile erau puţine, călătoriile rare, mai puţine 
Interese comune sau contrarii, mai puţine legăt’i'i 
politice şi civile între un popor şi altul;' nu'tirau 
atâtea încurcături regeşti cari se numesc «negocia- 
ţiuni» ; nu erau ambasadori obişnuiţi ai unei. ţări 
în alta. Rare ori se făceau călătoi'ii lungi pe mare,, 
şi puţin negoţ se făcea în depărtare; iar cât se 
făcea, erâ al prinţului, care se .slujiâ de streini, sau 
al câtorva oameni nebăgaţi în seamă, cari n’aveau 
nici o influenţă şi nu puteau să facă nici o apro
piere între naţiuni. Astăzi, între Europa şi Asia 
sunt de o sută de ori mai multe legături decât

1 Despre Herodot vezi § 111 din Cartea TV.
2 E vorba de scrierea lui C. Corn. Tacit «Despre viata .'ji mora

vurile Germanilor».
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erau odinioară între Galia şi, Spania: Europa sin
gură era atunci mai risipită decât este astăzi pă
mântul întreg,

H.r)7. Adăogaţi la acestea faptul, că popoarele 
vechi se socotiau de baştină în ţara pe care o 
ocupau şi se găsiau acolo de vreme îndelungată, 
astfel că pierdu.se amintirea despre veacurile, depăr
tate, când strămoşii lor se aşezase acolo; astfel 
clima putuse să aibă asupra lor nişte înrâuriri 
trainice. Din potrivă, după năvălirile Romanilor, 
emigrările bai'barilor au amestecat şi confundat 
totul printre noi. Francezii de astăzi nu mai sunt 
înnalţi, albi la faţă şi cu părul bălan ca altădată. 
Grecii nu mai sunt oameni frumoşi, făcuţi par’că 
pentru ă servi ca modele' artiştilor. Chiar .figura 
Romanilor s’a schimbat ca şi firea lor. Perşii, ori
ginari din Tartaria, pierd pe fiecare zi din urâciunea 
lor primitivă prin amestecul sângelui circazian. 
Europenii nu mai sunt Gali, Germani, Tbei’i, Alo- 
brogi, ci sunt toţi nişte Sciţi degeneraţi, unii 
într’un fel, alţii într’altfel, şi în privinţa figurii şi 
mai ales în privinţa moravurilor 1.

358. Iată pentru ce vechile deosebiri dintre rase 
precum şi însuşirile aerului şi ăle pământului, se 
arătau cu mai multă putere în temperamentul, în

1 Salhviirk obsei'vă că aceste afivmaţiuni sunt exagerate iji în 
multe privinţe ueexaete; totuţi ele sunt caracteristice pentru punctul 
ele-vedere al lui Rousşoaii, adică : amestecul popoarelor a produs 
amestecul însuşirilor fizice, intelectuale şi morale şi a făcut ca 
popoarele să semene prea iuult între ele.
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figura, în moravurile, în caracterele popoarelor de 
cât cele din zilele noastre; acum nestatornicia 
europenească nu mai lasă vreme nici unei cauze 
naturale să-şi producă efectul. Astăzi, când pădurile 
se taie, când bălţile sunt secate, când pământul se- 
cultiră pe niai mare întindere dar mai rău ca altă 
dată, nu se mai vede nici chiar în înfăţişarea pă
mântului aceeaş dcesebire deki ţinut la ţinut şi de' 
ţară la ţară..

3o9. Asemenea cugetări vor face poate pe cineva 
să .ia mai puţin în râs pe Herodot, Ctesias,1 Pliniu,2 
cari au înfăţişat pe locuitorii diferitelor ţări cu 
trăsături mai originale şi cu deosebiri mai mari 
decât vedem noi astăzi. Ar trebui să găseşti pe- 
aceiaşi oameni ca să recunoşti aceleaşi figuri. Ar 
trebui să nu-i fi schimbat nimic, pentru ca să poată 
rămâne aceeaşi ca atunci. Dacă am putea privi 
deodată pe toţi oamenii care au fost, nu rămâue 
îndoeală că i-am găsi măi deosebiţi din secol în 
secol în aceeaş naţiune decât îi găsim azi dela o- 
naţiune la alta.

360. Cu cât observaţiunile devin mai greu de 
făcut cu atâta se fac cu mai puţină băgare de

1 Ctesias (400 înainte de Christ.) modic la curtea Persană , a scris- 
în 2,1 de cărţi istoria Persiei şi o descriere a Indiei. In franţuzeşte 
au fost traduse de Lareher. (Nota lui Petitain).

2 Poate fi vorba de Pliniu cel lânăr (6i—113), care, în «scri- 
Borile» sale vorbeşte, cu multe amănunte, despre viaţa şi obiceiurile 
societăţii romane din ^vremea lui Traian, sau de Pliniu cel bu- 
Inin (23—73) cel innecat de lava Vczuviului la Pompei, unchiul' 
celuilalt şi care a scris despre «Kăsboaielc Konianilor cu Geimăiiii»
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-seaţnă şi mai rău. Acesta este un alt motiv care 
explică de ce nu izbutim în cercetările noastre 

.asupra istoriei naturale a neamului omenesc. Din 
călătoriile noastre dobândim învăţături numai pentiai 
scopul în vederea căi-uia le-am întreprins. Dacă 
acest scop este filozofia Cu sistemele ei, călătorul 
vede ■numai ce vrea să vază. Dacă este interesul, 
el atrage toată atenţiunea. Negoţul şi artele, cari 
amestecă şi confundă popoarele, le împiedică, şi de 
a se studiâ între ele. Când au aflat folosul pe 
care-l pot trage unul dela altul,'ce zor. mai au să 
ştie şi altceva? /

3()1.. E bine ca omul să cunoască toate locu
rile în cari poate trăi, ca să-şi aleagă pe acelea în 
cari poate trăi mai în tihnă. Dacă fiecare om s’ar 
mulţumi cu sine însuşi, i-ar fi destul să cunoască 
numai întinderea ţării care ar aveâ să-l hrănească. 

..Sălbaticul care n’are trebuinţă de nimeni şi nu 
râvneşte la nimic, nu cunoaşte şi nu caută altă 
ţară afară de a să. Dacă nevoile îl silesc să iasă 

• dintr’însa, fuge de ţinuturile locuite de oameni, 
aleargă numai după animale şi are trebuinţă numai 

-de ele pentru a se hrăni. Noi însă, cari ducem viaţă 
socială şi cari nu ne mai putem desbărâ de a 
mâncâ oameni avem interes de locurile unde se 
găsesc mai mulţi oameni. Iată de ce se grămădeşte1 
lumea la Homa, la Paris, la Londra. In capitalele 
acestea sângele omenesc se vinde totdeauna mai

1 Adică Societatea sacrifică pe indivizi în interesul comunităţii.
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ieften. Astfel cunoaştem numai popoarele mari şl 
popoarele, mari seamănă toate unele cu altele.

362. Se, zice că avem învăţaţi cari călătoresc 
pentru a se instrui. Greşeală! învăţaţii călătoresc 
şi ei pentru interes, ca şi ceilalţi. Nu se mai găsesc 
azi ca' PI aton şi Pythagora,1 sau, dacă or fi, sunt 
departe de noi. învăţaţii noştri călătoresc după 
porunci dela Curte; sunt porniţi în grabă, li se 
plătesc cheltuelile, li se cere să vază cutare sau 
cutare obiect, care desigur nu este ceva moral. 
Pentru acest obiect îşi dau ei tot timpul, căci surit 
oameni prea cinstiţi ca să fure banii ce li s’au dat. 
Dacă — în vreo ţară Oarecare — sunt curioşi cari 
călătoresc pe socoteala loi‘, aceştia n’o fac ca să 
studieze pe oameni, ci ea să se facă cunoscuţi. Ei

•iru urmăresc ştiinţa, ci fala. Cura ar învăţa ei, în 
călătorii, să scuture jugul opiniunii, când tocmai 
pentru opinia lumii călătoresc ?

363. E mar-e deosebire între o călătorie care se 
face pentru a vedea ţări şi una pentr;u a vedea 
popoare. Oamenii curioşi urmăresc totdeauna primul 
scop, al doilea fiind cu totul neînsemnat pentru ei. 
Cine vrea să filozofeze, trebue. să facă tocmai con
trariul. Copilul observă 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 observe şi lircrurile.

364. Este deci o greşeală a conchide' că supt-

' Platou şi Pythiifţora. filozofi greci.
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: zadarnice călătoriile,. pentrueă noi călătorim rău. 
Dar, ■ recunoscând folosul călătoriilor, urmează că 
'toată lumea trebne să călătorească? Desigur, nu; 
ci numai puţine persoane; numai oameni destul 
de stăpâni pe sine pentru ca să auză poveţile gre
şelii fără a se lăsa ispitiţi de ea şi pentru ca să 
vază exemplul viţiului fără a se lăsa târâţi de el. 
Călătoriile dau pe faţă firea omului şi o arată 
desăvârşit, făcând pe om bun sau. rău. După ce ai 
străbătut lumea- şi vii acasă,, eşti cum vei fi în 
toată viaţă'.; fireşte,, se întorc mai mulţi răi decât 
buni, pentrueă pleacă mai mulţi înclinaţi spre rău 
decât 'spre bine. Tinerii crescuţi şi conduşi rău 
primesc, în călătoriile lor, toate viţiile popoarelor pe 
cari le-au cercetat şi niciuna din virtuţile lor; Cei 
de neam buri însă şi ale căror însuşiri fireşti li s’au 
cultivat cum trebue, dacă şi călătoresc cu gând de 
a se instrui, ei se înapoiază mai buni şi mai înţe
lepţi decât erau; la plecare. Astfel va călători Emil 
al meu. Astfel acălătorit acel tânăr, vrednic de 
un veac mai ferice, ale cărui merite au fost admi
rate de Europa pusă în mirare şi care a murit în 
floarea vârstei pentru patria - sa, de şi merita să 
trăească^ iar mormântul său, împodobit numai de 
ale sale singure virtuţi, a aşteptat ca o mână 
streină să-l cinstească acoperindu-1 cu flori b

1 Nota lui G. Petitain' lămurejte că aci trebue* să fie vorba 
-despre contele de Ctisors, pomenit şi în cartea II § 325. Tânăr cu 
eele mai rare calităţi, el a murit la vârsta de 27 de ani (1758), 
după trei zile in urma bătăliei dela Crevelt, în care a fost rănit
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365. Tot ce se face după porunea raţiunii trebue 
«ă aibă. nişte regula - Călătoriile, considerate ca o 
parte a educaţiei, trebue să aibă regulele lor. A 
■călători pentru a călători . înseninează a rătăci; a 
fi vagabond; a călători penurii a se instrui este 
prea nelămurit: instrucţiunea care n’are un scop 
determinat nu e nimic.'Aş vrea ca tânărul.să aibă 
un interes bine simţit pentru a se instrui ; acest 
interes bine ales ar hotărî felul învăţăturii. M’am 

•;^lit să-mi urmăresc într’aceasta metoda, mea.
366. Ta început şi-a studiat legăturile sale fizice 

cu celelalte fiinţe; appi legăturile- sale morale cu 
ceilalţi oameni; acum trebue să-şi dea seama de 
legăturile . sale civile cu concetăţenii săi. Pentru 
aceasta, trebue să înceapă studiând natura guver
nului în genere, deosebitele forme de guvern şi 
în.fine guvernul particular al 'ţării în care s’a 
născut, spre a vedea dacă-i vine la socoteală să 
trăească acolo; căci fiecare' om are un drept, ce 
nu i se poate tăgădui: ajungând vârstnic şi stăpân 
pe sine, el e stăpân să strice şi învoeala ce-1 leagă 
de comunitate şi să părăsească ţara în care erâ 
aşezat. Numai rămânerea lui în ţară după ace^istă 
vârstă este, pe tăcute, o întărire â legăturii părin-

■de moarte. Cuvintele <^o mană streină^ zice Petitain că il arată 
chiar pe Rous.seau, care vrea să ţie de rău, astfel, pe Francezi că 
n’au cinstit, cum trebuia, memoria acestui tânăr. Adnotatorul adaogă 
că aceasta- s’a îndeplinit măi târziu prin elogiul făcut de ducele de 
NiVernois, socrul lui de Gisbrs, in discursul de recepţie la Aca
demic in 1770.
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ţilor~şi moşilor lui. Precum cineva are tlrept|8a 
renunţe la moştenirea tatălui său, tot aşa are drept 
să renunţe la patria şa. Ba încă, locul naşterii liind 
un loc al naturii, dacă renunţă la el, însemnează 
că dă ceva cu adevărat al său. Teoretic vorbind,, 
fiecare om, oriunde s’ar fi născut, rămâne liber,, 
pe socoteala sa, afară 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 meaj căci nu erai în stare 
«să te conduci singur. Te apropii însă de vârsta la 
«care legea, lăsându-te stăpân pe avere, te face 
stăpân .şi pe persoana ta. Te vei găsi singur în 

«societate, legat de tot, chiar de moştenirea părin- 
«tească. Ai de gând să-ţi faci. un rost: foarte- 
«frumos, e una din îndatoririle-1 omului. Innainte 

.«însă de a te căsători, trebuie să ştii ce om vrei 
«să fii, cum vrei să-ţi întrebuinţezi viaţa, cum ai 
«de gând să asiguri pâinea ta şi a familiei tale; 
«căci, de şi grija aceasta nu are ' să fie principala 
«ta îndeletnicire, trebuie totuş să te gândeşti odată 
«la ea. Vrei să-ţi faci legături cu oamenii pe cari 
«îi dispreţueşti ? VTrei să-ţi aşezi starea şi' averea 
«ta în legături sociale, cari te vor sili să faci ce

1 Iii fraiiţuzeijtc se deosebeşte bine devoir de ăette. In româneşte 
se zice datorie pentru ambele («datoriile omului către D-zeu» —am- 
o .datorie dc plătit la capul lunii»); am socotit insă că pot face şi 
în româneşte uz"de 2 cuvinte şi am întrebuinţat datorie pentru 
delte iar îndatorire pontru deroir.
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«vor găsi alţii cu cale şl cari te vor sili să fii 
«şiret ca să scapi de şiretenia altora?».

308. Ii voiii spune atunci diferitele mijloace de 
a-şi întrebuinţa averea, fie în negoţ, fie în dregătorii,1 
fie în finanţe; îi yoiu arăta că în toate sunt pri
mejdii, că toate îl pun în stare de atârnare, îl 
silesc să-şi potrivească şi moravurile şi sentimentele
şi purtarea sa după exemplul şi după prejudecăţile \
altora;

309. «Mai este — îi voiii zice — şi alt mijloc
«ca să-şi întrebuinţeze cineva vremea şi persoana
«sa: serviciul militar, adică să se închirieze ieftin
«şi să se ducă să orhoare oameni cari nu i-au
«făcut nicf un rău 2. Meseria aceasta e foarte pre-
«ţuită de oameni şi simt grozav de lăudaţi cei
«cari nu mai sunt buni de altceva. Ea însă, nu te
«scuteşte de alte venituri, ba ţi le face,mai nece-
«sare; pentrucă cinstea acestei stări este de a ruină 

1 '

«pe cei ce i se devotează. E adevărat că nu se 
«ruinează toţi; ajung chiar unii pe nesimţite de 
«se îmbogăţesc — ca în orice altă meserie; dar nu

1 Să-şi i’nirebuinţexe averea în dregătorii; pe acele vremuri 
erau unele funcţiuni, mai ales in administraţia financelor-, pentru 
cari trebuia să aibă cineva oarecare avere ca să se poată ocupă cu 
treburile lor.

2 Curioasă definiţie a carierei militare. Ea s’ar putea potrivi mai 
mult pentru armata de mercenari decât pentru o armată naţională. 
Oricum, trebue să observăm că chiar armata «naţională» din acele 
vremi eră departe de a reprezentă organizaţia democratică şi pa
triotică a oştirii din timpurile noastre.
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«vreau să-ţi explic cum fac ei,, căci mă tem că- 
«te-aş .face curios să-i imitezi 1.

370. «Vei mai şti că în meseria aceasta nu se 
«cere nici curaj, nici bravură, afară poate faţă de 
«femei; ba, din potrivă, cu cât este cineva mai 
«de rând, mai târâtor, mai slugarnic, cu atât e mai 
«onorat. Dacă-ţi va'venî poftă .să-ţi faci cu tot dina- 
«dinsul datoria, vei fi dispreţuit, urât, gonit poate,, 
«în cel mai bun caz vei fi dat la. o 'parte şi în- 
' trecut' de' camarazii tăi tocmai pentrucă-ţi vei fi 
«făcut serviciul în tranşee, pe când ei şi-l fac 
«sclivisindu-se înaintea oglinzii».

37.1. Fireşte că nici una din aceste deosebite 
îndeletniciri nu vor fi pe gustul lui Emil. «Cum,, 
«îmi va zice el, uitat-am jocurile copilăriei mele? 
«pierdutu-mi-am braţele sau puterea? nu mai ştiu 
«să lucrez ? ce-mi pasă de toate slujbele cele fru- 
«moase şi de toate proastele păreri ale. oamenilor? 
«o singură glorie cunosc: să fii binefăcător şi drept; 
«cunosc o singură fericire: să trăeşti liber cu ce 
«îţi place, câştigând în fiecare zi poftă de mâncare 
«şi sănătate prin munca ta. Toate încurcăturile de 
«cari îmi vorbeşti îmi sunt cu totul streine. Nu 
«vreau altă avere decât o moşioară într’un colţ al 
«lutnii. Mă voiu strădui din toate puterile s’o fac 
«să. producă şi voiu trăi fără grijă. Cu Sofia şi cu 
«ţarina mea voiu fi bogat».

1 E aci o contrazicere — cel puţin aparentă: dacă educaţia data 
lui Emil i-a asigurat bunele de])rinderi morale, cura s’ar puteă ca 
el să imiteze pe cei nconeşti i
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372. «Da, dragul meu; pentru^ fericirea unui 
«înţelept e destul să aibă o femee şi un câmp 
«cari să fie ale lui. Aceste comori însă, aşa de 
«modeste, nu se găsesc aşa• 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. I)ar în ce loc îl’f vei alege? în ce colţ al 
«pământului vei putea să zici: sunt acî stăpân pe 
«mine şi pe ţarina mea? Se ştie în ce locuri te 
«îmbogăţeşti uşor, dar cine ştie în ce loc te poţi 
«lipsi de a fi bogat ? Cine ştie unde poţi trăi ne- 
«atârnat şi slobod, fără să fii nevoit , a face, rău 
«cuiva ori a suferi dela cineva? Crezi că este uşor 
«să găseşti ţara îh care e permis totdeauna să fii 
«om cinstit ? Dacă există un mijloc legiuit şi sigur 
«pentru a trăi fără intrigă, fără afaceri, fără supu- 
«nere, este, făiă îndoeală, a trăi din munca mâi- 
«nilor cultivând ţarina ta proprie. Dar unde este 
«statul în care poţi zice că pământul pe care calci 
«este al tău? înainte de a alege această fericită 
«ţară, încredinţează-te bine dacă vei, aveâ pacea 
«pe care o cauţi. Bagă de seamă Ca nu cumva 
«vreun guvern furios, vreo religiune silnică sau 
«nişte moravuri stricate să te turbure. Fereşie-te 
«de dările apăsătoare Cari ţi-ar mâncâ rodul silin- 
«ţelor tale, de procesele nesfârşite cari îţi vor mic- 
«şorâ avei'ea. Fă aşa ca, trăind după dreptate, să
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«n’ai nevoie să le pleci intendenţilor 1 sau locţii- 
«torilor lor,' judecătorilor, preoţilor, vecinilor puter- 
«nici, pungaşilor de toaţp felurile, totdeauna gata 
«să-ţi facă rău, dacă nu-i bagi în seamă. Pune-te 
■«mai' ales la adăpost faţă de nedreptăţile celor 
«mari şi puternici; gândeşte-te că• pretutindeni ei 
«se pot învecina cu via lui Nabofh 2. Dacă, din 
«nenorocire, vreun om sus pus cumpără sau zideşte 
■«o casă aproape de bordeiul tău, ştii tu că nu va 
«găsi mijlocul,- sub un pretext oarecare, de a-ţi 
«răşini din pământul tău ca să-şi potrivească moşia 
«lui? Că nu-ţi va tăiâ toate veniturile prin desclii- 
«derea unui drum larg? 3. Dacă zici că vei avea 
«destulă trecere ca să te fereşti de asemenea nea- 
«junsuri, mai bine păstrează-ţi .şi bogăţiile, căci 
«nu va fi mai greu să le păzeşti. 'Bogăţia şi tre- 
«cerea se ajută între ele; una fără alta o duc greu.

374. «Ara mai multă experienţă decât tine, dragă 
«Emil; văd mai bine greutatea proiectului tău. Ef 
«este însă frumos, cinstit şi te-ar face în adevăr fericit 
«Să ne silim a-1 îndeplini. Am să-ţi fac o propu-

1 In Franţa, sub vechia monarchie, intendenţii erau funcţionari 
superiori din diverse ramuri (finanţe, poliţie, mine, ape, etc.) şi nişte 
funcţionari din provincie cari reprezentau, oarecum, autoritatea 
regelui faţă de autorităţile cu caracter mai local.

! Aluzie la un fapt din viaţa profetului Ilie (vechiul Testament). 
Regele Achah, dorind să stăpânească via unui locuitor numit NabolTi, 
a pus să-l omoare. (Cartea Regilor cap. XXI).

:l Pe vremea aceea nu se proclamase încă «drepturile omului», 
cari după revoluţia cea mare au influenţat mai mult sau mai puţin 
atât legiuirile cât şi deprinderile administrative din diferite ţări; 
punând mai multă dreptate în raporturile dintre stat şi particular.



«nere: să întrebuinţăm cei doi ani, pe cari i-am 
«luat până la înapoierea ta, 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 aflâ acolo fericirea desăvârşită, după 
«care alţii au alergat zadarnic şi nu-ţi va păreâ 
«rău de timpul pierdut. Dacă nu izbutim, vei fi 
«vindecat de o himeră; te vei mângâia de o ne- 
«norocire ce nu se poate înlătură şi te vei supune 
«legii necesităţii».

375. Nu ştiu dacă toţi cititorii mei îşi vor da 
seama până unde ne va duce căutarea propusă 
de mine; dar ştiu .bine că, dacă după aceste călă
torii, începute şi urmărite cu scopul ce arătai. Emil 
nu se va înapoia cunoscând chestiile de guvern, de 
moravuri publice şi de maxime 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 ', care este 
magistrul tuturor savanţilor în această ramură, este

1 Hugo Grotius, este numele latinizat al Olandezului loan Hugo 
de Groot (1583—16451. Diplomat, jurisconsult şi istorie, el a aTut 
şi o carieră politică plină de suferinţe ca şi de mari succese. Mai 
ales a fost cunoscut ca ambasador al Suediei pe lângă Curtea 
Franciei, într’o vreme- când fusese silit să-şi părăseaseă patria. 
Operele sale sunt foarte numeroase şi destul de variate; cele mai 
multe sunt scrise în latineşte. Rousseau vorbeşte despre el ca autor 
al vestitei eărţi de drept internaţional: «Despre dreptul răsboiului 
şi al păcii — trei cărţi — în cari se explică dreptul natural şi al 
ginţilor şi^principiile dreptului public» (Paris 1613).
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d’abiâ un copil şi—ce e mai rău — un copil de 
rea credinţă. Gând aud pe unii lăudând pe Grotius 
şi ocărând pe Hobbes1, văd câţi oameni c.u jude
cată citesc sau înţeleg pe aceşti doi autori. îh 
realitate, principiile lor sunt cu totul asemenea; 
se deoşebesc numai prin exprimarea, lor; Se deo
sebesc şi prin metodă. Hobbes se reazemă pe 
sofisme, iar. Grotius pe poeţi; restul e comun 2.

377. Singurul scriitor modern care ar fi putut 
şă creeze această mare şi zadarnică ştiinţă ar fi 
fost vestitul , Montesquieu-3. El însă n’a tractat 
principiile dreptului politic, ci ' s’a mulţumit să 
studieze dreptul pozitiv al guvernelor aşezate şi 
nu există pe lume lucruri mai deosebite decât aceste 
două studii.

1 Despre Hobbes vezi nota ia § 44, Cartea II.
2 G. Petitain trimite, în privinţa aceasta, la Contractul social,

Cartea I cap. 2. Sallwîirk pune nota. următoare : Şi Hobbes c 
plin in «Leviathan» de citate din 8f. Scriptură. Rousscau dă de 
aici şi până la 443 rezultatul studiilor sale asupra societăţii poli
tice din care relevă în contractul social, după ce a constatat că 
aceste cercetări întrec puterile, sale (vezi § 410 nota), ceeace se 
referă la convenţiune. Nu e aici sni’cina noastră de a cercetă care-i 
atitudinea lui Rousseau fată de Grotius, Pufendorf şi 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. Aici el duce cri
tica aşa de departe încât abandonează întreaga problemă (§ 436, 
440, 442) şi lasă să se întrevadă că omenirea regenerată după 
ideile sale şi principiile naturii, n’ar mai avea nevoie de organizaţie 
de stat. ’•

3 Montesquieu (1689—1755), unul dintre publiciştii precursori ai 
revoluţiei franceze celei inari.. Principalele sale scrieri sunt «Spiritul 
legilor» (L’esprit des lois); «Mărirea .şi decadenţa Romanilor» 
(Orandeur et d&cadenee des Romains).
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378. Cel care vrea, însă, să judece temeinic 
guvernele cum sunt, trebue să le unească pe amân
două: să ştie ce se cuvine să fie, pentru ca să 
judece ce este. Cea mai mare greutate pentru a 
lămuri aceste chestiuni importante este să pui pe 
un particular să le discute şi să răspunză la două 
întrebări: Ce-mi pasă f şi Ce pot să fac ? Pe *Emil 
:al nostru l-am pus în stare să răspunză la amândouă.

379. A doua greutate vine din prejudecăţile co
pilăriei şi din maximele cu cari am crescut, iar 
mai ales din pricina părtinirii autorilor, cari vorbesc 
totdeauna despre adevăr şi n’au habar de el, gân- 
-dindu-se ■ numai la interesul lor, de care nu vorbesc 
de fel. Poporul nu dă nici catedre, nici pensii, nici 
locuri în Academii: cum vrei ca oamenii aceştia 
să apere drepturile lui? Am lucrat aşâ ca această 
ig^eutate să nu existe pentru Emil. Jî’abiâ ştie ce 
•este un guvern; dar vrea să ştie care e cel mai 
bun. El n’are de gând să scrie cărţi şi, dacă va 
scrie vreodată, nu va urmări să linguşească pe cei 
puternici, ci să susţină drepturile omului.

380. Rămâne o a treia greutate, mai mult înşe
lătoare decât temeinică şi pe care nu vreau nici 
s’o înlătur nici s’o propun1. Destul că ea nu mă 
sperie. Sigui’ că, în cercetări de acest fel, nu e 
atâta nevoie de un talent mare cât de o iubire 
sinceră pentru dreptate şi de un adevărat respect

1 Adică întrebarea dacă autorul lui Emil posedă pentru aceasta 
•cunoştinţele necesare şi pătrunderea cerută. (Nota lui Sallumrk).
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pentru adevăr. Dacă chestiunile despre guvernarea 
statelor pot Ei tractate după cuviinţă, acum este, 
după mine, rnomentul cel mai potrivit.

381. înainte de a observă, trebue să-ţi faci nişte 
regule pentru observaţiile acestea: trebue să-ţi faci 
o scală1 la care să raportezi măsurile ce vei luă. 
Principiile noastre de drept politic sunt această 
scală. Măsurile sunt legile politice ale fiecării ţări.

382. Elementele noastre vor fi lămurite, simple,, 
luate deapreptul din natura lucrurilor. Ele vor ieşi 
din chestiunile ce vom discută între noi şi le vom 
formulă ca principii numai după ce vor fi fost în 
deajuns deslegate.

383. De exemplu, urcându-ne până la starea 
primitivă, vom cercetă dacă oamenii se nasc robi 
sau slobozi, legaţi' între ei sau neatârnaţi; dacă se- 
unesc de voie sau de silă; dacă forţa care-i uneşte 
poate da naştere unui drept nepieritor, pe temeiul 
căruia ea ar rămânoă pravilnică, chiar dacă altă 
forţă s’ar ridică în urmă. .Se zice că puterea regelui 
Nembrot a supus cele dintâiu popoare 2. E întrebare 
dacă toate celelalte puteri cari au dărâmat pe aceasta 
sunt răpitoare şi fără temeiu legiuit, dacă regi cu

1 Scală sau scară, măsura de care te serveşti în iacerea unui 
plan, unei hărţi, etc. ca să arăţi raportul între desemn şi realitate.

2 Bousseau scrie Nemhrot numele cunoscut din Biblie al regelui 
Nernrod sau Nimrod. In adevăr în cartea Facerii (X, 9) se întâl
neşte numele acestui rege cuceritor, nepotul lui Cham (fiul lui Noe). 
Legendele ebraice îl socotesc un răsvrătit contra lui D-zeu. Altele 
vorbesc de el ca de'un rege viteaz şi mare vânător.
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drept sunt numai urmaşii lui Nembrot şi împuter
niciţii lor; sau dacă încetând puterea dintâiu, pu
terea 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 poţi să te împotriveşti. Acest drept mi se 
pare că n’ar adăogâ nimic forţei şi ar fi numai 
un joc de cuvinte. 5

384. Vom cercetă dacă se poate zice că orice 
boală vine de la Dumnezeu şi dacă, prin ui’mare, 
este o crimă să chemi pe medic.

385. Vom mai cercetă dacă conştiinţa ta îţi 
porunceşte şă dai punga unui tâlhar care ţi-o cere 
la drumul mare, când ai 'puteâ s’o ascunzi; căci, 
la^^urma urmei, pistolul cu care te ameninţă este 
şi el o forţă;

386. dacă cuvântul «forţă'', în împrejurarea 
aceasta, însemnează altceva decât «putere legală», 
adică supusă unor legi dela cari porneşte fiinţa sa.

387. Presupunând că respingem dreptul forţei 
şi primim ca principiu al societăţilor, numai dreptul 
naturii sau autoritatea părintească, vom cercetă 
măsura acestei autorităţi, vom vedea cum se înte
meiază. ea pe natură şi dacă mai are vreun temeiu 
afară de folosul copilului, slăbiciunea lui şi iubjrea 
firească a tatălui pentru el. Prin urmare, dacă slă
biciunea copilului încetează şi raţiunea i se desvoltă, 
nu cumva devine el singur judecătorul firesc despre 
ceeace-i trebue pentru conservarea lui, nu cumva
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devine singur stăpân pe sine şi neatârnat faţă de- 
oricine, chiar de tatăl său? Căci este mai sigur că 
fiul se iubeşte pe sine, decât că tatăl iubeşte, pe fiu,

388. Vom cercetâ"dacă, murind tatăl, copiii sunt 
ţinuţi să asculte de primvd născut sau de altcineva' 
care n’ar avea pentru ei, iubirea- firească a unui 
tată şi dacă, generaţie după generaţia, va fi tot
deauna un cap de care trebue să asculte toată' 
familia. In acest caz vom cerceta • cum se poate 
împărţi autoritatea şi cu ce drept pot fi pe pământ 
mai mulţi capi cari guvernează neamul omenesc.

389. Presupunând că popoarele s’au formaţ prin 
alegere, vom deosebi atunci faptul de drept. Ne 
vom întreba dacă oamenii supunându-se astfel, de 
voie nu de silă,; fraţilor, unchilor sau rudelor, so
cietatea lor nu este o formă de asociaţie liberă?'

390. Trecând apoi la dreptul robiei, vom cerceta 
dacă un om poate, în mod legiuit, să se dea în 
stăpânirea altuia, fără nici o mărginire sau deosebire, 
fără nici un fel de condiţie. Ne vom înti-ebâ, adică,. 
dacă se poate lepăda de persoana sa, de viaţa şi 
de raţiunea sa, de eul său şi de orice moralitate 
în faptele sale, cu alte vorbe dacă poate .să moară 
înainte de a muri, când natura îl îndatorează să 
se păstreze singur, când raţiunea şi conştiinţa sa 
îi poruncesc ce să facă şi ce să nu facă.

391. Dacă în actul de robie ai' fi narecari 
mărginiri sau deosebiri, vom cerceta dacă atunci 
actul nu este un adevărat contract între doi con-
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'tractanţi, cari n’au pe altcineva mai mare decât 
-ei amândoi l. In acest caz ei i'ămân singuri jude
cători în privinţa condiţiilor contractului şi deci 
slobozi — de o parte şi de alta — să-l strice oricând 

■s’ar socoti loviţi 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’ntregul unui cap? Şi dacă robul 
rămâne judecător în privinţa păzirii contractului, 
-cum să nu fie şi poporul judecător pentru păzirea 
conti’actului de către capul său ?

393. Siliţi să mergem înapoi astfel cu discuţiile 
■noastre şi luând seama că vorba popor are înţeles 
colectiv, vom căuta dacă nu e nevoie de un contract 
mai. vechiu, fie şi pe tăcute, pentru a se formâ 
această colectivitate.
• 394. Dacă — înainte de a alege pe capul său — 
:pop(jlrul este 'wn popor, cine l-a făcut? N’a fost 
nevoie de o învoeală între indivizi? Această învoeală, 
.aces't contract social este deci temeiul oricării so
cietăţi civile şi din felul acestui contract vine felul 
societăţii ■ alcătuite pe baza lui.

395. Vom căuta ce cuprinde acest contract, vom 
vedeâ dacă nu s’ar putea să-l exprimăm cam în 
felul urniător: «Fiecare dintre noi pune la o laltâ 
averea, persoana, viaţa şi toată puterea sa sub

1 Dacă ar avea pe cineva, acela n'ar puteîi fi decât mverannl şi 
atunci dreptul robiei, Întemeiat pe dreptul suveranităţii, n’ar fi 
principiul suveranităţii. (Nota autorului). Aci Roiisseau vorbeşte 
-contra monarhiei absolute.
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porunca voinţei obşteşti, şi cârmuirea o avem toţi 
împreună, ca parte nedesUpită a unui singur
întreg».

396. Dupăce am presupus aceasta, să definim 
termenii de cari avem nevoie. Vom observă că, în 
locul persoanei particulare a fiecărui individ con
tractant, actul acesta de asociaţie dă naştere unui 
corp moral şi colectiv, compus din atâţia membri 
câte glasuri sunt în adunare. Această persoană ia, 
în deobşte, numele de corp politic; iar membrii 
lui îi zic: stat, când este pasiv; suveran, când este 
activ; putere, când îl compară cu alte corpuri ase
menea. Membrii adunării, cu toţii la un loc, se 
numesc popor; iar în deosebi cetăţeni, întrucât 
sunt membri ai cetăţii şi participă la suveranitate, 
sau supuşi, întrucât se supun acestei suveranităţi.

397. Vom observă că acest act de asociaţie cu
prinde o învoeală recipro'că a totalităţii şi a indi
vizilor; că fiecare individ contmctează aşă zicând 
cu sine însuş şi se găseşte, legat în două feluri: 
odată ca membru al suveranităţii faţă de particulari şi 
altădată ca membru al statului faţă de suveranitate,

398. Vom mai observă că nimeni nu e ţinut să 
respecte îndatoririle pe cari le-a luat numai faţă 
de sine; de aceea desbaterea obştească prin care 
supuşii pot fi siliţi să asculte de autoritatea supremă, 
din cauza celor două raporturi despre cari am 
vorbit 1 nu poate să silească pe stat faţă de sine

1 In § precedent.
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însuşi. De aci se vede că nu e şi nu poate fi altă 
lege fundamentală propriu zisă, afară de pactul 
social. De aci nu urinează însă că «corpul politic» 
nu poate face legături cu altul, în unele privinţe; 
■căci faţă de streinătate el se poartă ca o fiinţă 
simplă, ca un individ.

399. Cele două părţi, adică fiecare particular şi 
totalitatea lor, n’au pe nimeni mai mare care să 
judece neînţelegerile ce s’at putea ivî între ele. De 
aceea vom cerceta dacă fiecare dintre ele rămâne 
stăpână să strice contractul, adică să renunţe la 
legăturile ce o privesc, când s’ar socoti nedreptăţită.

40,0. Ca să lămurim această chestiune, vom 
observa că autoritatea suverană poate lucră numai 
prin voinţe generale şi comune, deci actele ei pot 
avea numai scopuri generale şi comune. De aici 
urmează că un particular nu poate fi lovit direct 
de către autoritatea suverană fără să fie toţi, ceeace 
nu e cu putinţă, fiindcă ar însemnă că oamenii 
vor să-şi facă rău lor înşile. Astfel, contractul so
cial n’are nevoie de alt garant de cât forţa publică 
fiindcă loviturile nu pot veni decât dela particulari 
şi prin aceasta ei nu se găsesc liberi de legătura ce 
au făcut, ci sunt pedepsiţi fiindcă au călcat-o.

401. Ca să judecăm temeinic în chestiuni de 
acest fel, să ne aducem aminte totdeauna că con
tractul social este ceva particular, căci poporul 
contractează cu sine însuşi, adică poporul în corp, 
ca suveran, cu particularii ca supuşi. Aici stă
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tot mecanismul special al maşinei politice şi numai! 
prin aceasta devin legiuite, raţionale şi neprimej- 
dioase nişte îiivoeli cari, altfel, ar fi absurde, tira
nice şi ar da naştere la cele mai groaznice abuzări..

402. Particularii sunt supuşi numai autorităţii 
suverane, iar autoritatea suverană este nuinai voinţa 
generală. Vom vedea, de! aceea, că fiecare ora, sii- 
punându-se autorităţii suverane, se supune sie-şi cu 
că sub regimul contractului social este mai liber 
decât sub regimul naturii.

403. Am comparat libertatea naturală eu liber
tatea civilă în privinţa persoanelor; acum . să com
parăm, în privinţa averilor, dreptul de proprietate 
cu dreptul de suveranitate, domeniul particular şi 
domeniul superior v Dacă autoritatea suverană se 
bazează pe dreptul de proprietate, ea trebue să-l 
respecte mai mult decât pe toate.. Va fi, pentru ea,.

1 Autorul întrebuinţează termenul: «domeniii eminent^. Am tradus 
cuvântul, dar trebue să-i explicăm înţelesul. Nu e vorba aci de 
propi'ietatea statului, adică de acele pământuri, case, eto. cari aparţin 
statului prin cumpărări, moşteniri, etc., ci de un drept superior ai 
statului asupra proprietăţilor particulare, drept nevăzut şi totdeauna 
ameninţător, cum îl califică marele jurist francez Planiol (La grandc- 
Encyclopddie). El îşi are origina la Romani, căci la. ei poporul 
Bocotiă că are drept de stăpânire asupra ţărilor 'cucerite, iar iiarti- 
cularii caii stăpâniâu de fapt diferite case, moşii, etc. erau socotiţi 
că nu au proprietate deplină, ci numai posesiune şi usufruct 
(dreptul de folosinţă). In vremea lui Ludovic XIV ideia aceasta 
veche a ieşit la iveală, fiindcă veniă îh sprijinul monarhiei absolute. 
Se vede'că se vorbiă incă de ea şi pe vremea lui Eousseau, de 
aceea o pomeneşte. Azi ea este înlăturată în forma aceasta; dar a 
rămas ceva din ea în dreptul de expropriere pe care-1 are statuii 
faţă de particular.
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inviolabil şi sfânt, întrucât va fi socotit ca un 
drept particular, individual. îndată însă ce va fi 
socotit comun tuturor cetăţenilor, va fi supus voinţei 
obşteşti şi această voinţă poate să-l de.sfiinţeze. De 
aceea suveranul (autoritatea suverană) n’aie, nici un 
drept să se atingă de averea unui particular sau a 
mai multora, dar poate pune mâna pe averea tuturor, 
cum s’a făcut în Sparta în vremea, lui Lycurg. 
Aceasta a fost legal pe când iertarea datoriilor de 
către Solon a fost un act nelegal ^

‘404. Dacă pe supuşi nu-i poate sili decât voinţa 
generală, vom căuta , cum se arată această voinţă, 
după ce semne o poţi cunoaşte, ce este, o lege şi 
cari- sunt adevăratele însuşiri ale legii.’ Subiectul e 
cu totul nou: definiţia legii rămâne de formulat2.

1 Solon-, poet şi legislator al vechiei Âtciie (039—559 în. de Hr.)r 
având în mâna sa, după războaiele Atenei ou Megara, să vindece 
starea de turburare 'în care se găsiă patria sa, făciVo reformă eco
nomico şi alta conslitn\ionala. Acî ne priveşte cea dintâiu, despre 
eare pomeneşte Rousseaii. Săracii, datori celor bogaţi, îşi yânduseră 
toată averea ca să plătească şi se vindeau şi ei ca sclavi. Solon, 
prin măsura zisă seisochtia, detc libertate celor ce se vânduse ca 
sclavi şi iertă parte din datoriile celorlalţi. Aceasta, zice Rousseau 
că a fost un act nelegal, fiindcă statul ay intervenit în , relaţiile 
dintre particulari.

■ Sallwiirk zice că Rousseau afirmând că definiţia legii nu e 
încă formulată, sc gândiă la definiţia dată de Hobbes. E sigur însă 
că el aveă dreptate,' în parte, şi în principiu, căci definiţia, carac
terul şi originea acestei noţiuni -lege» aii dat naştere unor lungi 
discuţii, la cari au luat parte cei mai însemnaţi jurisconsulţi. In 
Marea enciclopedie franceză citim : «Legile, sociale, civile sau poli
tice sunt regulele de purtare ale societăţilor omeneşti, determinând 
relaţiunile dintre membrii lor.» Această definiţie este departe de a 
arătă caracterul şi însuşirile unei legi şi de aceea observaţia lui 
Rousse.au îşi află oarecare îndreptăţire.
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405. In momentul în care poporul consideră ca 
particulari pe- unu sau mai mulţi dini membrii săi, 
poporul se împarte. Se formează între tot şi parte > 
o legătură ca înti’e două fiinţe deosebite: una este 
partea, alta este totul minus acea parte. Insă totul 
fără o parte nu e tohil. Deci, câtă ‘ vreme există 
asemenea legătură, nu mai avem tot, ci două părţi 
neegale.

406. Din contră, când tot poporul hoţărăşte ceva 
pentru tot poporul, se ia în seamă numai pe sine; 
se face atunci un raport între obiectul întreg con
siderat dintf’un punct de vedere şi iarăşi obiectul 
întreg considerat din alt punct de vedere; dar 
totul nu suferă nici o împărţire. Atunci obiectul 
pentru care s’a hotărât este general şi voinţa care 
hotărăşte e generală. Vom examinâ 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 toţi 
membrii statului; de aci urmează că suveranul nu 
poate hotărî nimic asupra unui lucru particular. Cu 
toate acestea este în interesul statului să se ia ho- 
tărîfi şi pentni chestiuni particulare. Vom cerceta 
deci cum se poate face aceasta.

408. Actele puterii suverane sunt acte de voinţă 
generală, adică legi. După ele e nevoie de acte de 
forţă sau de guvern pentru ca aceste legi să fie 
executate şi acestea nu pot urmări decât ceva par-
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ticular. Astfel actul prin care puterea suverană 
hotărăşte că se va alege un cap este o lege; clar 
actul prin care se aldge acest cap executându-se 
legea, este un act de guvern.

409. Iată deci a treia înfăţişare sub care poate 
fi privit poporul: ca luagistrat sau executor al 
legii pe care a făcut-o ca suveran '.

410. Vom examina dacă e cu putinţă ca poporul 
să se despoaie de dreptul suveranităţii sale pentru 
a-1 da unei persoane sau Tuai multora; căci actul 
alegerii nu e lege, iar în acest act poporul nefiind 
suveran, nu vedem cum poate da un drept pe care 
nu-1 are.

411. Esenţa suveranităţii stă în voinţa generală; 
de aceea nu se vede cum se poate constată dacă o 
voinţă particulară va fi totdeauna la fel cu această 
voinţă generală. Ba mai mult e de crezut că va 
fi adesea contrarie, căci interesul particular tinde 
la preferenţe, iar interesul public la egalitate. Când 
acest acord ar fi cu putinţă să se stabilească, ar 
fi deajuns să nu fie necesar şi indistructibil, pentru 
ca să nu rezulte de acî dreptul suveranităţii.

412. Vom căută dacă, fără a se calcă contractul 
social, capii poporului, orice nume ar purtă, pot fi

1 Nota autorului în 1761: Aceste chestiuni şi propoziţiuni sunt 
mai toate extrase din « GotUraetul social», care şi el este un extras 
dintr’o lucrare mai mare, pe care ara inceput-o fără a-mi întrebă 
puterile, şi pe care am părăsit-o de mult. Tractatul pe scurt ce 
am scos de acolo şi din care am dat aci un rezumat se va publică 
deosebit. (In realitate tipărirea scrierii de care vorbeşte aci s’a 
terminat mai nainte de a fi apărut «Emil».)
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altcevra decât oficefi ai poporuhd, cărora el le po
runceşte să execute legile; apoi dacă aceşti capi nu 
trebue să dea şi ei socoteală de administraţia lor 
şi dacă nu sunt supuşi şi ei legilor pe cari au 
datoria să le execute.

413. Dacă poporul nu-şi poate înstreinâ dreptul 
său suveran, poate să-l încredinţeze cuiva pentru un 
'timp oarecare? Dacă nu poate să-şi puie un stăpân.
poate să-şi aleagă reprezentanţi ? E o chestiune 
importantă care merită să fie desbătută.

414. Dacă poporul nu poate să aibă nici stăpân 
nici reprezentanţi, vom cerceta cum îşi poate face 
singur legile;, vom vedea dacă trebue să aibă legi 
multe, dacă trebue 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.
447. Din consideraţiunile arătate urmează că se 

găseşte în stat un corp care să mijlocească între 
supuşi şi suveranitate. Acest corp, format din unu 
sau din mai mulţi membri, are în sarcina sa admi
nistraţia publică, îndeplinirea legilor, păstrarea liber
tăţii civile şi politice.\

41Ş. Membrii acestui corp se numesc magistraţi 
sau regi, adică oameni, cari guvernează. Corpul 
întreg, socotirtdu-se oamenii cari îl alcătuesc, se 
chiamă principe, iar socotindu-se acţiunea sa, se 
numeşte guvern.

419. Dacă considerăm acţiunea corpului întreg
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‘lucrând asupra lui însuşi, adică raportul între tot 
■şi itot său între putei-ea suverană şi stat, putem 
-asemăna acest raport cu extremele unei proporţii 
-continue, în care guvernul ar fi termenul mediu v. 
Magistratul primeşte dela puterea suverană porun
cile pe cari le da popordlui. Produsul, adică puterea 
lui, este de acelaş grad ca produsul sau puterea 
cetăţenilor, cari sunt deoparte supuşi, de alta suve
rani. Dacă ai face vreo schimbare în oricare din 
cei trei termeni, prbpoi'ţia s’ar strica îndată. Dacă 
'Suveranul (puterea suverană) vrea să guverneze sau 
■dacă principele vrea să facă legi ori dacă supuşii 
nu vor să a.sculte, regula se schimbă în neorâdueală 
şi statul, distrugându-se, cade în despotism sau în 
anarhie.

420. Să zicem că statul este alcătuit din zece 
k;mii de cetăţeni. Puterea suverană poate să fie cort- 
■sideiată numai în mod colectiv şi ca corp. Ca supus 
însă, fiecare particular are existenţă individuală şi 
•independentă. Astfel suveranul sau puterea suverană 
teste faţă de supus ca zece mii faţă de unu, .adică 
•fiecare membru al statului are pentru sine numai 
a zecea mie parte din autoritatea suverană, iar el 
li este supus întreg. Dacă poporul ar fi format din 
■o sută de mii de oameni, starea supuşilor nu s’ar 
schimbă şi fiecare poartă toată puterea legilor pe

1 Dacă pe şeful statului îl numim a, guvernul b. poporul c, atunci 
proporţia este: a ; h=b : c sau b2~ne şi întrucât a este şi el îa 
anumite împrejurări — c, avem lr=-c-. (Xoia lui Salltriirkj.

VtS
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câiid votul său, fiind a suta mie parte, are de zece 
ori mai puţină influenţă în facerea lor. Astfel su
pusul', rămânând unu, raportul puterii suverane se 
măreşte după numărul cetăţenilor. De unde urmează 
,că. cu cât se măreşte statul, cu atât libertatea se 
micşorează.

421. Cu cât voinţele particulare se rapoartă mai 
puţin la voinţa generală, adică moravurile la legi, 
cd atât forţa care înfrână trebue să se mărească. 
De altă parte, mărimea statului dă celor ce ţin 
puterea publică mai multe ispite 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 patere, ca să stăpânească 
guvernul.

422. Din acest îndoit raport urmează că pro- 
porţiunea continuă între suveran, principe şi popor 
nu este o ideie arbitrară, ci este 6 consecuenţă a 
naturii statului. Mai urmează încă c*eva: una din 
extreme, adică poporul, fiind fixă, totdeauna când 
raţiunea dublă se măreşte sau --se micşorează, şi 
raţiunea simplă se măreşte sau se micşorează la 
rândul său; aceasta nu se poate întâmpla decât 
dacă termenul de mijloc se schimbă şi el la fiecare 
dată. De acî am putea trage concluzia că nu există 
o constituţie de guvern' unică şi absolută, ei trebue 
să fie atâtea feluri de guvern diferite în natură 
câte state diferite prin mărimea lor există.

423. Dacă e adevărat că, cu cât poporul e mai
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numeros, cu atât se potrivesc mai puţin moravmile 
cu legile, vom cerceta dacă — prin analogie — nu 
se poate zice că cu cât magistraţii sunt mai nume
roşi cu a|tât guvernul e mai slab.

424. Ca să lămurim această chestiune, vom dis
tinge în persoana fiecărui magistrat trei voinţe cu 
totul deosebite;

întâiu, voinţa proprie a individului, care caută 
folosul său particular;

al doilea, voinţa comună a magistraţilor, care 
caută numai folosul principelui (ea s’ar putea numi 
voinţa corpului, care e generală, raportând-o la 
guvern, şi particulară raportând-o la statul din care 
face parte guvernul);
« al treilea voinţa poporului sau voinţa suverană, 
care este generală şi raportând-o la stat considerat 
ca tot şi raportând-o la guvern cpnsiderat ca parte 
din tot.

Intr’o legislaţie pei-fectă, voinţa individuală şi 
particulară trebue să fie aproape nulă, iar voinţa 
corpului care formează guvernul foarte subordonată; 
prin urmare voinţa generală şi suverană este re
gula. tuturor celorlalte. Din potrivă, după rândueala 
naturii, aceste diferite voinţe devin mai active pe 
măsură ce se concentrează. Voinţa generală e tot
deauna cea mai slabă, voinţa corpului are al doilea 
rând, iar voinţa particulară este preferată faţă de 
tot. Astfel fiecare este întâiu el însuşi, apoi ma
gistrat, în fine cetăţean. E o gradaţiune direct opusă 
celei pe care o cere ordinea socială.
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425. Acestea fiind stabilite, vom presupune că. 
guvernul e în mâna unui singur om, .Iată voinţa 
particulară şi voinţa corpului perfect reunite şi 
prin urmare aceasta ajunsă la cel mai înalt grad 
de intensitate pe care-1 poate aveâ. De acest grad. 
atârnă întrebuinţarea, forţei, iar forţa absolută a. 
guvernului, fiind totdeauna a poporului, nu variază 
nicidecum; de acî urmează pă guvernul cel mai 
activ din toate este al unuia singur.
' 426. Din potrivă, să unim guvernul cu autori
tatea supi'emă, să facem din suveran principe şi 
din toţi cetăţenii magistraţi. Atunci voinţa corpului, 
confundată cu voinţa generală, nu va avea mai 
multă activitate decât ea şi va lăsa voinţa parti
culară în toată puterea ei. Astfel guvernul, cii aceeaş 
forţă absolută, va avea minimum de activitate.

427. Aceste regiile nu se pot tăgădui şi mai 
sunt şi alte cuvinte cari le întăresc. Se vede, de 
exemplu, că magistraţii sunt mai activi în corpul 
lor decât este cetăţeanul în al său, prin urmare 
voinţa particulară are nîai multă influenţă; — căci 
fiecare - magistrat are mai totdeauna o anumită 
funcţiune de guvern, pe când fiecare cetăţean, luat 
în parte, n’are nici o funcţiune de suveranitate. De 
altfel, cu cât se întinde statul cu atât forţa,sa reală 
se măreşte, de şi nu se măreşte în raport cu întin
derea. Statul însă rămânând acelaş, oricât s’ar în
mulţi magistraţii, guvernul nu dobândeşte o mai 
mare forţă reală, pentrucă este depozitarul forţei
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statului, pe care o socotim totdeauna egală. Astfelr 
prin pluralitatea aceasta, activitatea guvernului se 
micşorează fără: ca forţa sa să se poată mări.

428. Am găsit că guvernul se slăbeşte pe mă
sură ce magistraţii se înmulţesc şi că, cu cât- -po-, 
porul e mai numeros, cu atât forţa de înfrânare a 
guvernului trebue să se mărească. ^ După aceasta 
trebue să conchidem că raportul între magistraţi 
şi guvern este invers faţă de cel dintre supuşi; şi 
suveran; adică cu cât se măreşte statul cu atât 
trebue să se restrângă guvernul, precum numărul 
capilor trebue să se, micşoreze1 cu cât se măreşte-• 
poporul.

429. Pentru a fix'â această deosebire de forme 
sub nişte numiri mai precise, vom observa în 
primul rând că suveranul (puterea, suverană) poate 
încredinţa depozitul guvernului poporului întreg sau, 
măcar, celei mai mari părţi din popor, astfel ea să 
fie mai mulţi cetăţeni magistraţi decât cetăţeni 
simpli particulari. Această formă de guvern se 
numeşte democraţie.

430. Sau iarăş puterea suverană poate da guvernul 
în mâna unui număr restrâns, astfel ca să fie mai 
mulţi cetăţeni simpli părtieulari şi mai puţini ma
gistraţi. Această formă se numeşte aristocraţie.

431. In fine, se poate concentra tot guvernul 
în mâna unui singur magistrat. Această a treia 
formă e cea mai obişnuită şi se numeşte monarhie 
sau guvern regesc.
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432. Vom observa că toate aceste forme — sau 
»cel puţin cele.două dintâiu —au putinţa să varieze 
între nişte hotare: spre mai mult ori spre mai 
puţin. Democraţia poate cuprinde poporul jntreg 
sau se poate mărgini din ce în ce până "la jumătatea 
lui.' Aristocraţia,, la rândul ei, dela juiiiătatea popo
rului se poate mărgini până la un cât de mic 
număr. Chiar regalitatea admite câteodată o împăr
ţire: între tată şi fiu, între doi fraţi sau altfel. La 
Sparta au fost totdeauna doi regi; în imperiul 
roman s’au văzut până la opt împăraţi deodată fără 
a se puteâ zice că imperiul erâ desfăcut în mai 
multe. Este un punct în care fiecare formă de 
guvern se confundă cu cea următoare şi — sub 
aceste trei numiri speciale — guvernul poate luâ 
atâtea forme câţi cetăţeni are statul.

433. Mai mult. Fiecare din aceste guverne pot, 
în unele privinţe, să se împartă în diferite părţi, 
administrându-se fiecare în alt fel. Rezultă deci 
din aceste trei forme, dacă se combină, o mulţime 

-de forme mixte, fiecare putându-se înmulţi 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 îm
prejurări şi cea mai rea în altele. In ce ne priveşte, 
ţinând socoteală că în deosebitele state numărul 
magistraţilor 1 trebue să fie în raport invers cu al

‘ Prin ^wi/fintraţi’ înţeleg magistraţii nupremi Han răpi ai 
naţiunilor, căci ceilalţi Hiirit numai reprciccritariţii lor într'o parte 

-sau alta. ("Sota aidoTuluil.
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cetăţenilor, vom zice că, în genere, guvernul demo
cratic se potriveşte statelor mici, cel aristocratic 
celor mijlocii, cd monarhic celor mari.

,43o. De acest fir ne vom sluji ca să ajungeţn 
a ne da seamă despre datoriile şi drepturile cetă
ţenilor, a vedea dacă unele se pot despărţi de cele
lalte, a înţelege ce este patria, cari sunt însuşirile 
ei şi cum poate cunoaşte fiecare dacă are sau

4
nu patrie.

436. După ce am socotit, astfel, fiecare fel de 
societate civilă în ea însăşi, le vom compara între 
ele ea să vedem diferitele lor soiuri de raporturi 
unele fiind mari, altele mici; unele puternice, altele 
slabe; unele atacând sau ofensând pe altele, lup- 
tându-se şi prăpădindu-se una pe alta; iar în această 
acţiune şi reacţiune necontemtă nenorocindu-se şi 
pierind mai mulţi oameni, decât dacă ar fi rămas 
în starea primitivă în care şi-âr fi păstrat libertatea 
vieţii sălbatice. Vom cerceta dacă s’a făcut prea 
mult sau prea puţin pentru întocmirea socială. 
Observând că indivizii sunt supuşi legilor şi oame
nilor, iar societăţile păstrează între ele neatârnarea 
naturală, ne vom întrebă dacă indivizii nu se gă
sesc supuşi relelor ambelor stări 1 fără să aibă 
foloasele lor sau dacă n’ar fi mai bine să nu existe 
nici o societate organizată pe lume decât să existe 
mai multe. Nu cumva acciistă stare mixtă se îm-

’ AAu-A istaren primitivă imtumlâ <le ţi ntami de-
4S'gankare «odăii huriăte/M.
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părtăşeşte din amândouă, fără să asigure nici pe 
una nici pe alta, per quem ncutrum licet, nec tan- 
quam in hello pardhim esse, nec tanquam in pace 
■securuin f ^ Nu cumva această asociaţie parţială şi 
nedesăvârşită produce tirania şi răsboiul? iar tirania' 
şi războiul nu sunt cele mai mari nenorociri ale 
emenirii ?

437. Vom cerceta, în sfârşit, îndreptările cari 
s’au încercat pentru aceste neajunsuri, prin ligi şi 
conferleraţii, cari lăsând pe fiecare stat stăpân , la 
•dânsul acasă, II înarmează în afară împotriva oricui 
l-ar ataca pe nedrept. Vom căuta' cum se poate 
aşeza o bună tovărăşie pe principiul federaţiunii, 
eum s’ar putea statornici trăinicia ei, până unde se 
poate întinde dreptul confederaţiei, fără a stânjeni 
dreptul suveranităţii.

438. Abatele de Saint-Pierre 2 propusese, o aso
ciaţie a tuturor statelor Europei pentru a se asigura 
Între ele o pace veşnică. Se poate îndeplini această 
asociaţie ? Presupunând că s’ar stabili, s’ar putea 
să ţie ? Aceste cercetări ne duc deadreptul la che
stiunile de drept public cari pot să lumineze pe 
cele ale. (dreptului politic.

439. In fine vom aşeza adevăratele principii ale 
dreptului răsboiului şi vom cerceta pentru ce Grotius 
şi ceilalţi au dat principii false3.

1 Din Sencca, Pc tyanquillHn:te animi cap. I. Româneşte: prin 
ea nu se permite nici una nici alia: nici a fi înarma! ea In 
timp de răuhoiu. nici a fi sigur ca in timp de pace.

2 De.spre acest scriitor vezi nota dela § 155, cartea I şi § 146, 
cartea III.

3 Vezi mai nainte § 376.
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440. Nu m’aş mira nicidecum dacă, în mijlocul 
tuturor raţionamentelor noa.stre, tânărul meu, care- 
ai-e bun simţ, m’ar întrerupe şi mi-ar zice: «S’ar 
«părea că alcătuim clădirea noastră cu lâmne,, nu 
«cu oameni, aşa de bine aşezăm fiecare bucată la- 
«locul ei!».— <-'E adevărat, dragul meu; dar gân- 
«deşte-te că dreptul nu trebue să se plece pasiu- 
«nilor omeneşti şi că era vorba să stabilim întâiu 
«adevăratele principii ale dreptului politic. Acum,, 
«după ce am aşezat temeliile, hai să cercetăm ce 
«au clădit oamenii pe ele şi vei vedea frumoase- 
«lucruril».

441. Atunci îi dau' să citească pe «Telemac» şi 
mergem înainte. Căutăm fericitul Salent şi pe bunul' 
Idomeneu, înţelepţii prin nenorociri. In drumul 
nostru găsim mulţi ca Protesilas şi nici unul ca 
Philocles. De asemenea dăm şi peste Adrast, regele- 
Daunienilor 1.

1 In acest § simt mai multe nume din vestita carte a lui Fenelon r 
Tclăraaque: «Fericitul Salent» era o veche cetate din Italia (îh 
Calabria de azi), supusă de Romani la 266 în. de Ghr, Originea 
acestei cetăţi — ca a tuturor celorlalte, de altfel — eră amestecată- 
cu diferite fapte legendare. Ca întemeietor se socotiă Idomeneu. 
Fănelon povesteşte că Telemae a ajuns şi in această ţară şi a 
găsit aci statul ideal ca organizare şi administraţie.—Idomeneu, erou 
din mitologia greacă, eră rege îh Creta şi de acolo a fost silit să 
fugă şi altfel a ajuns în Italia şi a întemeiat Salentul. Cea mai 
mare dintre nenorocirile la cari face aluzie Rousseau a fost aceea 
că făgăduise lui Neptun (zeul Mărilor) că-i va jertfi pe cea diutâiu 
persoană care-i va ieşi înainte şixlă peste fiul său.—Frotesilas, unul 
dintre Grecii cari au luat parte la răsboiul Troici şi a fost ucis de- 
Hcctor. Aci vorbeşte Rousseau de el ca personagiu din «Telemac»: 
favorit al regelui Idomeneu, pârăşte acestuia pe Philocles, un onn
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'Dar să lăsăm pe cititor să-şi încîhipue > călătoriile 
-noastre sau să le facă, în locul nostru, având pe 
«Telemac» cu sine. 8ă nu-i suggerăm nişte apli- 

-caţiuni supărătoare pe cari autorul le înlătură sau 
le face fără voia sa.

442. De altfel, Emil nefiind rege şi eu nefiind 
zeu 1, nu ne supărăm nicidecum dacă nu putem 
imita pe rrelemac şi pe Mentor în binele pe cari 
îl făceau oamenilor. Noi mai bine ca oricine ştim 
să stăm la locul nostru şi nu dorim să-l părăsim. 
Ştim că toţi oamenii au aceleaşi îndatoriri, că cine 
iubeşte binele din toată inima şi 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 mulţ bine 
decât dacă ar fi, prinţ. Dacă am fi regi, n’am mai 
fi binefăcători. Iar dacă am fi regi şi binefăcători, 
am face, fără să ştim, o mie de rele adevărate 
pentru fiecare bine ce ni s’ar părea nouă că-1 facem.

■ de o onestitate fără pereche, adică; se întâliieso mulţi intriganţi 
pe lângă cei mari.—Adrast, rege crud şi viclean, pe care-1 ucide 
Telemac. In ediţia Furne se găseşte o notă în care se spune că 
inimicii lui Eousseau voind a-I face să piarză protecţia lui Frederic, 
regele Prusiei (pe când locuia la Motiers) au înştiinţat pe mareşalul 
Keit, cancelarul acestuia, că prin Adrast Eousseau a vrut să atate 
pe Ecgele Prusiei. Eousseau nu a negat aluziunea şi vorbeşte de 
ea in Confesiuni (II, 12). După ce publicase pe «Emil» şi fugise 
din Franţa, i se propusese să stea la Motiers în comitatul Neuchatcl, 
care ţincă de Prusia. Ii eră însă teamă de regele Frederic II, despre 
care vorbise de rău şi pe care-1 zugrăvise sub numele lui Adrast, 
regele Danumienilor, în «Emil» (Ed. Lahure 1857, voi. 0. pag. 139).

1 Am arătat că conducătorul lui Telemac eră însăşi zeiţa Minerva 
care luase chipul lui Mentor.
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Dacă, am fi regi şi înţelepţi, cel dintâiu bine pe 
care am vrea să-l facem nouă înşine şi celorlalţi, 
ar fi să abdicăm şi să devenim ce suntem acum.

443. Ara spUs din ce pricină călătoriile în de, obşte 
sunt fără folos1. Dar pentru tinerirae ele sunt şi 
mai nefolositoare, din pricina chipului cum se fac. 
Guvernorii, dorind mai mult să petreacă ei decât 
să instruească 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 2, îi pun să 
răscolească monumente vechi, să transcrie vechi 
inscripţii. In fiecare ţară ei se ocupă de alte vre
muri 3, nu de cele în cari trăesc, ca şi cum s’ar 
ocupă de altă ţară. Astfel, străbat Europa Cu mari 
cheltueli şi, după ce şi-au trecut vremea cu nimi
curi ori s’au plictisit, se înapoează fără să fi văzut 
nimic din câte puteau să-i intereseze,' fără să fi 
învăţat nimic din câte puteau să le fie folositoare.

444. Capitalele tuturor ţărilor se aseamănă: acî

1 Vezi § :-t65 din Cartea V.
- Cei ce au sau cei ce studiază rămăşiţe ale trecutului (obiecte, 

monumente, monete. etc.). Cuvântul are, în limba curentă de azi 
un alt înţeles (negustor de cărţi vechi), daria Grigore Alexandrescu 
(1812—1885) găsim un vers unde cuvântul are' înţelesul de aci: 

Şi precum ap,ticarul, de patima-i cuprins.
Culege vechea aramă ce nu mai are curş.

Asemenea putem cita şi pe Odobescu (Istoria arheologiei), care îl 
întrebuinţează cu aCelaş înţeles.

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 Salltcurk).
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'naţiile se amestecă şi moravurile se confundă între 
■ele. Nu în ele poţi studia popoarele. Parisul şi 
Londra sunt, pentru mine, acelaş oraş. Locuitorii 
lor se deosebesc prin câteva prejudecăţi, dar au tot 
atâtea şt unii şi ceilalţi, iar maximele lor de purtare 
sunt aceleaşi. Se ştie ce fel de oameni se adună la 
•curţile regeşti. Se ştie ce fel de moravuri produc ori 
unde grămădirea locuitorilor şi inegalitatea averilor. 
Dacă-mi vorbeşti de un oraş de dona sute de mii 
de oameni, ştiu din nainte cum se trăeşte acolo. 
Ceţ' ăş învăţa ducându-mă, nu plăteşte osteneala ce 
aş lua ca să mă duc acolo.

445. Spiritul particular şi moravui’ile unei na
ţiuni trebue să le studiezi în provinciile depărtate, 
unde e mai puţină mişcare şi mai puţin co
merţ, unde vin ,puţini streini,' 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 1; Englezii sunt mai Englezi 
In Mercie 2 decât la Londra; Spaniolii mai' Spa
nioli în Galice 3 decât lă Madrid. Numai la depăr
tări mari poporul are caracterul său şi se înfăţi- 
şează fără amestecătură. Acolo se simt mai bine 
efectele bune sau rele ale unui guvern, precum

1 Touraine.: provincia din centrul Franciei cu capitala Toiirs; 
formează departamentul Indre-et-Loire.

1 Provincie a Angliei (în centru).
* Galice, provincie a Spaniei, în nord-vestul Peninsulei, la nordul 

Portugaliei.
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ia sfârşitul razei mai mari măsura arcelor este 
mai exactă.

446. Raporturile necesare între moravuri şi gu
vernământ au fost foarte bine expuse în cartea 
«Spiritul legilor»1, de aceea n’ai decât să te slu
jeşti de această scriere ca- să le studiezi. Sunt însă 
doiiă regule uşoare şi simple după cari poţi judeca 
bunătatea relativă a guvernelor. Una e poporaţia. 
In ţara care şe depopulează statul merge spre. ruină, 
iar ţara în care locuitorii se înmulţesc, chiar dacă 
ar fi cea mai săracă, este desigur cea mai bine 
guvernată 2.

447. Trebue însă ca această /creştere a popora- 
ţiunii să vie în mod firesc dela guvern şi de la 
moravuri, căci dacă s’ar produce prin colonizări 
•sau prin împrejurări întâmplătoare şi trecătoare,

dovedi prin remediu, tocmai răul. Când August 
făcu legea înpotriva celibatului' aceasta arăta de
căderea imperiului roman. Trebue ca guvernul, fiind 
bun, să îndemne pe cetăţeni a se căsători; iar nu 
să-i silească prin legi. N’are importanţă ceeace se 
face prin forţă, căci legea care se împotriveşte des- 
voltării fireşti se calcă cu iscusinţă şi în curând i

1 E vorba de scrierea lui Montcsf/uieu (vezi mai înainte § 377) 
intitulată Spiritul legilor» (L’esprit des lois), care pune la început 
chiar definiţia următoare: •«Legile, în înţelesul cel mai larg, sunt 
raporturile necesare cari derivă din natura lucrurilor: divinitatea 
are legile ei, lumea materială ca şi cea intelectuală, animalele ca 
şi omul».

5 Nota autorului: Cunosc o singură excepţie la această regulă: 
'China. i



se zădărniceşte scopul; din potrivă, e de mai mare 
însemnătate ceeace se face prin înrâurirea moravu- 
i'ilor şi prin îndrumarea nesilită dată de guvern, 
căci numai aceste mijloace au urmări statornice. 
Politica bunului abate de Saint Piefre căuta tot
deauna o doctorie gentru fiecare boală în parte, în 
loc să caute izvorul lor comun şi să vază că nu 
se pot vindecă decât toate odată. Nu foloseşti nimic 
dacă îngrijeşti deosebit fiecare ulcer al unui bolnav, 
ci trebue să cureţi sângele lui în întregime, căci el 
le pricinueşte pe toate. Se zice că în Anglia s’au 
instituit premii pentru agricultură; n’am nevoie să 
mai ştiu altceva pentruca să fiu sigur că acolo- 
agricultura nu va străluci multă vreme.

448. Al doilea semn că guvernul şi legile sunt 
bune %ntru un popor se vede tot în populaţiune, 
dar altfel: în împărţirea ei, nu în număr. Două state 
deopotrivă în întindere şi în numărul locuitorilor, 
pot să fie foârte nepotrivite în forţă. Cel inai pu
ternic dintre ele va fi totdeauna acela care va avea 
locuitorii răspândiţi în mod, mai egal pe tot pă
mântul lui. Cel care are mai puţine oraşe mari, 
deci- străluceşte mai puţin, va birui totdeauna pe 
celălalt1. Oraşele mari istovesc Statul şi-l' fac să 
fie slab. Bogăţia produsă de -ele este o bogăţie 
pumai văzută şi amăgitoare: niulţi bani şi puţine 
roade. Se zice că oraşul Paris preţueşte, pentru 
regele Frahciei, cât o provincie. Eu cred că-1 costă

1 Opinie exagerată şi care nu se poate susţinea cu destule dovezi.
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cât mai multe. In destule privinţe provinciile hră
nesc Parisul şi mare parte din veniturile lor se 
varsă în acest oraş şi rămân acolo, fără să se în
toarcă vreodată nici poporului nici regelui. Nu-mi 
pot închipui cum, în veacul nostru de calculatori \ 
nu se găseşte nici unul care să vază că Franţa ar 
fi mult mai puternică dacă ar dispăreâ Parisul. O 
poporaţie rău împărţită nu numai că nu e folosi
toare pentru un Stat, dar e mai păgubitoare decât 
însăşi depopularea, căci depopularea dă un produs 
nul, pe când consumaţiunea rău înţeleasă dă un 
produs negativ. Când aud pe un Francez şi pe un 
Englez, mândri de mărimea- capitalelor lor, discu
tând între ei dacă Parisul său Londra are m^mulţi 
locuitori, pentru mine e ea şi când ar discuta care 
din cele două popoare are onoarea de a fi mai rău 
guvernat.

449. Studiaţi poporul afară din oraşe, căci numai 
aşa îl veţi cunoaşte bine. Nu însemnează nimic să 
cunoşti forma aparentă a unui guvern, sulemenită 
de aparatul administrativ şi de vorbirea specială a 
celor ce administrează, dacă nu poţi studia natura 
acestui guvern prin efectele pe cari le produce asupra 
poporului şi în toate treptele administraţiei. Deo
sebirea între formă şi fond se împarte, oarecum, 
între toate aceste trepte şi numai fcunoscându-le pe 
toate, poţi să cunoşti această deosebire. In cutare 
ţară începi a simţi spiritul ministerului după unel-

Adioă oameni cari fac bine socotelile. E zis în ironie.
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tirilo subdelegaţilor 1; în uita trebue să vezi cum 
se, aleg membrii parlamentului ţa. să judeci dacă 
haţiunea aceea e în adevăr liberă; în brice ţară;^ 
cme a văzut numai oraşul nu poate cunoaşte felul 
guvernării,, căci nu .e, niciodată 'acelaş spirit admi
nistrativ în sat ca în oraş. Şi' tocmai satul e.sţe 
ţara,, oiţei poporul dela ţară formează naţiunea.

450, Studiând diferitele popoare în provinciile 
lor depărtate şi în simplitatea spiritului lor originar, 
dobândim 6 cunoştinţă generală foarte favorabilă 
epigrafului meu2 şi liniştitoare pentru sufletul ome
nesc. Toate naţiunile observate în felul acesta, se văd 
că preţueso mult mai, mult. Cu cât ele se apropie 
tlt' natură, cu atâta e mai multă, bunătate îii ca-., 
raetcrul lor. Numai când se închid în oraşe, uunţăî 
sehimbându-se prin cultură; se stideâ şi prefac în 
viţiuri plăcute şi primejdioase câteva defecte cari 
eraxi grosolane, iar nu răufăcătoai'o.

451. Din aeeîistă observaţie i'ezuuă un nou foîos 
pentru chipul de a călători propus de mine, căci 
tinerii lociund puţin în oraşele mari, unde domneşte 
o groaznică corupţiune, sunt mai puţin în primejdie 
să eaită în mrejîle ei şi păstrează, printre oameni 
mai simpli şi societăţi mai puţin nnmeroase, nu

V
" AdMâ fonet^iutriloir luaî mieL'
4 saxi mii')//» se (juruitele scris» la începatnl unei

s»u «d unui Epijşmfal. eăiţîi -‘Emil» este: SarniH^ms
matltfy; mm m mr-ltmmi g/amiUm malfmra, s» emem-

liSmi JmmtK KSemeea, Dc în», U, 131 Pe iujniâmeşte: sn-
tririw txaalle em se pt»! viindeea şi dtiîar i»tnn eur« nnest oeaiii 
sjvtw tiiiiiMl tte «HsmIl tiwbi sÎ sie îndlRpkSm.
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gust mai sănătos şi 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 
pentru aceast:, pun tem ei u mai ales pe dragostea 
ce poartă 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 ase
menea lucru. Cu toate acestea un tânăr trebue sau 
să iubească sau să fie desfrânat. 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 şi-a petrecut tinereţea în acest fel şi care 
să fie de bună credinţă. In toate virtuţile, în toate 
îndatoririle-se caută numai aparenţele; eu caut 
realitatea şi pentru a o găsi, tare m’aş mirâ să fie 
alte mijloace ccât cele propuse de mine — sau 
mă înşel cu desăvârşire.

45.3. Ideea de a face pe Emil să se îndrăgo
stească înainte de a pleca în călătorie n’a fost nă
scocită de mine. Iată ce împrejurare mi-a suggerat-o.

454. Eram la Veneţia în vizită la guvernorul 
unui tânăr Englez. Erâ iarnă. Şedeam în jurul 
focului. I se aduc guyernorului scrisorile dela poştă. 
Le citeşte şi apoi reciteşte una cu glas tare elevului 
său. Era pe englezeşte şi n’am înţeles nimic. Am 
văzut însă, în cursul dtrrii, că tânărul îşi rupe

ea
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mânecuţele, nişte mânecuţe frumoase de dantelă 
şi le aruncă în foc binişor una după alta, căutând 
să nu fie observat. Mirat de aceasta, îi privesc 
figura şi cred că zăresc o emoţiune. Semnele exte
rioare ale pasiunilor însă, deşi sunt asemănătoare 
la toţi oamenii, au deosebiri dela o naţie 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. II în
treb dacă pot şti ce înseamnă aceasta.

4.55. Guvernorul, văzând ce se petrecuse, începu 
să rază, îmbrăţişa pe elev cu mulţumire şi, după 
ce-i ceru voie, îmi dete explicaţia cerută de mine

450. «Mânecuţele, îmi zise, pe cari le-a rupt 
d. John, sunt un dar pe care o doamnă din acest 
oraş i l-a făcut acum câtva timp. Trebue să ştii 
că d. John e logodit în ţara sa cu o domnişoară 
pe care o iubeşte foarte mult şi care e vrednică 
şi de mai multă dragoste. Scrisoarea este dela mama 
domnişoarei şi am să-ţi traduc pasagiul care a dat 
■naştere scenei la care ai fost martor.

457. «Lucy nu mai lasă mânecuţele lordului 
«John. Miss 2 Betty Roldham a stat la noi ieri 
«după amiază şi a vrut cu orice preţ să-i lucreze 
«puţin şi ea. Lucy s’a sculat azi mai devreme de 
«cât de obiceiu şi, cercetând pricina, am găsit-o

1 Pe atunci bărbaţii bogaţi purtau costume foarte luxoase şi 
complicate. Intre alte detalii, erau şi mânecuţele de dantelă la mâneci. 

1 Cuvânt englezesc ; însemnează: domnişoară.
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«desfăcând tot ce" lucrase ieri Miss Betty. Nu vrea 
«ca, darul ce pregăteşte să aibă măcar un punct 
«făcut de altă mână».

458. D. John ieşi puţin din odaie ca să-şi ia 
alte mânecuţe şi atunci si-'^ei guvernorului: «Ai un 
«elev cu o fire minunată. Dar te i-og să-mi spui 
«adevărat dacă scrisoarea nu era înadins ticluită. Nu 
«cumva, este un meşteşug al d-tale în potriva 
«doamnei care i-a dat mânecuţele?». -— «Nu, îmi 
«răspunse; este tocmai aşa. In 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 mine 1trebuiâ să producă ceva

460. Dar e vremea să sfârşim. Să aducem pe 
lord John lângă jniss Lucy, adică pe Emil lângă 
Sofia. Cu o inimă nu mai puţin iubitoare decât 
înaintea plecării, Emil i-aduce un spirit mai luminat 
şi se întoarce ţara sa după ce a cunoscut toate 
viţiile guvernelor şi toate virtuţile popoarelor. Am 
avut grijă să cunoască de aproape un om de merit 
din fiecare naţiune şi chiar să facă cu dânsul o le
gătură de găzduire, ca în vechime 2. Aş fi mulţumit 
să-şi cultive aceste cunoştinţe prin scrisori. Intâiu, 
e totdeauna folositor şi plăcut să ai corespondenţă

1 Ne amintim că despre opera «Emil» s’a spus că e o carte de 
vise; iar autorul a fost numit visător. Probabil că aceleaşi apreţieri 
*e făcuse şi despre alte scrieri ale lui şi despre dânsul şi de aceea, 
zice el aci cuvintele acestea.

* Dreptul pe care-1 avea un prieten să tragă în gazdă la altul 
când trecea prin oraşul sau satul unde locuiă acela.
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cu ţări depărtate; apoi e o înţeleaptă măsură ca 
să te păzeşti de stăpânirea prejudecăţilor naţionale, 
cari, încet încet în cursul vieţii, ajung, mai curând 
sau mai târziu, să ne influenţeze. Nimic nu e mai 
potrivit, pentru a înlătura' această influenţă, ca le
găturile fără interes cu oameni înţelepţi şi cinstiţi 
cari nu au aceleaşi prejudecăţi sau combat pe ale 
noasti’e prin ale lor şi no dau astfel mijlocul să 
le punem necontenit faţă în faţă unele cu altele şi 
să. ne ferim de toate 1. Nu e tot una dacă avem 
legături cu streinii când vin la noi sau când sunt 
la ei acasă. In primul caz, ei simt oarecare înda
torire pentru ţara în care trăesc şi nu spun tot
deauna tot ce gândesc sau chiar au în adevăr o 
părere foarte bună câtă vreme se află într’însa; 
sosind însă acasă mai lasă câte ceva şi ajung să 
fie drepţi. Mi-ar părea foarte bine ca streinul pe 
care-1 întreb, să fi văzut ţara mea, dar nu-i voiu 
cere părerea decât în ţara lui.

1 8'a văzut în tot cursul acestei scrieri că, de câte ori a avut 
prilejul, a vorbit contra prejudecăţilor pe cari le consideră ca pri
cinile stricăciunii societăţii.



-461. pupă ce am întrebuinţat aproape doi ani 
străbătând câteva din statele mări 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 privare la guvernământ, la arte sau 
ia oameni, Emil, prăpădit de nerăbdare, îmi dă de 
ştire că termenul se apropie. Atunci îi zic; «Ei 
«bine, dragul meu, îţi aminteşti despre scopul de 
«căpetenie al călătoriilor noastre. Ai văzut, ai ob- 
«servaL Care e rezultatul observaţiilor tale ? Cum 
«te hotărăşti?». Dacă metoda mea n’a dat greş, 
îmi va răspunde cam aşâ:

462. «Cum mă hotărăsc? Să'rămân cum m’ai 
«învăţat să fiu şi să nu adaog de bunăvoie nici o 
«nouă legătură pe lângă cele pe cari mi le-au impus 
«natura şi legile. Examinând opera oamenilor în 
«instituţiile lor, văd că, cu cât au voit să fie mai 
«independenţi, eu atât s’au robit mai mult şi că-şi 
«prăpădesc şi libertatea câtă le mai rămâne, în lupta.' 
«de a şi-o asigură. Ca să nu se lase târâţi de cursul
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«lucrurilor, îşi crează o mie de legături felurite; 
«apoi îndată ce voesc 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 fi liber n’ai 
«nimic de făcut; e destul să nu voeşti a-ţi pierde 
«libertatea. D-ta, iubite al meu învăţător, ra’ai 
«făcut liber, învăţându-mă să mă supun necesităţii. 
«Să vie când va voî: las să mă târască fără silă 
«şi, fiindcă nu vreau să mă împotrivesc, nu mă 
«leg de nimic care să mă oprească. Ară căutat în 
«călătoriile noastre un loc unde să pot fi cu totul 
«al meu. Dar, fiind printre oameni, e vreun loc 
«unde să nu atârni de pasiunile lor? Examinând 
«bine toate lucrurile, am găsit că însăş dorinţa 
«mea este contradictorie căci chiar de n’aş fi 
«legat de nimic, tot aş ţinea la pământul pe care 
«m’am aşezat. Viaţa mea . ar fi legată de acest 
«pământ ca viaţa driadelor'de copacii lor2. Am 
«găsit că stăpânire şi libertate sunt două cuvinte 
«ce nu pot sta împreună şi că dacă vreau să fiu 
«stăpân pe o colibă nu mai pot fi stăpân pe mine 
«însumi. IIoc erat in votis, modus agri non ita 
«magnus 3.

1 Contradictorii se numesc două propozlţiuni când se Rlisesc 
între ele în aşa raport încât dacă una e adevărată, a doua treime 
să fie falsă şi viceversa: Muritor ţi nemuritor; acum plouă ţi 
acum nu plouă.

s) Driadele erau nişte zeităţi ale pădurilor (la Grecii cei vechi).
1 Vers din Horaţiu, Satire Cartea II, sat. 6, vers. 1. I’e româ

neşte; Aceasta mi-eră dorinţa : un peticei dr. pământ La ţară.
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463. «Mi-aduc aminte că pricina cercetărilor ce 
■''am întreprins a fost averea mea. îmi dovediai 
«foarte bine că nu pot, în acelaş timp, să-mi pă- 
«strez şi bogăţia şi libertatea. Când voiai însă ca, 
«îti acelaş timp, să fiu şi liber şi fără trebuinţe, 
«voiai două lucruri cari nu puteau sta împreună; 
«căci dacă aş putea scăpâ să nu mai fiu legat de 
«oameni, aş fi neapărat legat de natură. Ce voiu 
«face deci cu averea pe care mi-au lăsat-o părinţii 
«mei ? Voiu căută întâiu să nu fiu legat de ea 
«sau să-mi fie legăturile 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 s’o păstrez, ci voiu rămânea hotărât în 
«locul meu. Bogat sau sărac, voiu fi liber. Şi voiu 
«fi liber nu numai în cutare ţară<dn cutare ţinut, 
«ci oriunde pe pământ. Lanţurile opiniei publice 
«sunt rupte pentru mine, şi cunosc numai pe ale 
«necesităţii. M’am deprins să le port dela naştere 
«şi le vvoiu purta până la moarte, căci sunt om. 
«Şi de ce nu le-aş purta, fiind liber, dacă ar trebui 
«să le port şi fiind rob, ba atunci aş aveâ pe 
«deasupra şi lanţurile robiei?

464. «Ce-mi pasă de condiţia mea pe pământ? 
«Ce-mi 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 
«neatârnat şi bogat, am avere ca să trăesc şi voiu 
«trăi; când însă averea mă va subjuga, o voiu pă-
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«răsî fără nici o greutate, căci am braţe ca să 
«muncesc şi voiu trăi. Dacă-mi vor lipsi şi braţele, 
«voiu trăi dacă-mi vor da de mâncare; voiu 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 opj-î niciodată de a fi trăitl.

465.. «Tată 2, iată hotărârea mea.. Dacă aş fi 
«fără pasiuni aş fi — în starea mea de om —' 
«neatârnat ca însuşi Dumnezeu, căci voesc numai 
«ce este şi de aceea nu voiu avea niciodată să 
«lupt în potriva soartei. Am şi eu o legătură, nu- 
«mai una, singura pe caro o voiu păstra vreodată 
«şi pot să înă laud pentru aceasta. Vino deci; 
«dă-mi pe Sofia şi .sunt liber!».

466. «Dragul meu Einil, sunt foarte mulţumit 
«auzind din gura .ta cuvinte de om adevărat .şi 
«văzând în sufletul tău sentimente cu adevărat 
«omeneşti. Desinteresarea a<;easta fără hotar, la 
«vârsta ta, îmi place. Când vei avea copii, se va 
«mai micşora şi vei fi atunci tocmai cuni treime 
«să fie un bun părinte de familie şi un om cu- 
«minte. înainte- de a pleca, ştiam care va fi efectul

1 De mai multe ori în lucrarea de faţă Rousseau a afirmat această 
ideie: că, după principiile educaţiei sale, omul profită de viaţă, - oricAt 
de puţin ar trăi. Vezi § 32 din cartea I; 26 şi urm. cartea II.

’ Ii zice tată, fiindcă guvernorul ţine locul părintelui.
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«călătoriilor tale. Ştia,m că, privind de aproape 
«instituţiile publice, nu le vei da încrederea pe 
«care n’o merită. Sub paza legilor, alergi zadarnic 
«după libertate. Legi? Unde sunt legi? Unde sunt 
«respectate? Ai văzut pretutindeni domnind sub 
«numele acesta, numai interesul particular şi pasiu- 
«nile omeneşti. Dar legile veşnice ale naturii şi ale 
«ordinei naturale există. Pentru - înţelept, acestea 
«înlocuesc legile pozitive1-: conştiinţa şi raţiunea 
«i le-au scris în fundul inimii. Supunându-te lor, 
«vei fi liber: rob este numai acela care face rău, 
«căci face totdeauna fără voia lui. Libertatea nu 
«se găseşte în nici o formă de guvern, ci este'în 
«sufletul omului liber, care o duce peste tot cu 
«sine. Omul de* nimic duce cu sine sclavia. Unul 
«va fi rob la Geneva, altul liber la Paris1.

467. «Dacă ţi-aş vorbi despre datoriile cetăţea- 
«nului, m’ai întreba poate unde îţi este patria şi ai 
«socoti că m’ai învins. Cu toate acestea, te-ai în-, 
«şelâ, dragul meu. Cine n’are o patrie, are cel 
«puţin o ţară. E totdeauna un -guvern şi nişte 
«umbre de pravili, sub a căror oblăduire omul 
«poate trăi liniştit. Se poate ca contractul social 
«să nu fie nicidecum respectat; nu-ţi pasă, dacă 
«interesul particular te apără cum ar fi făcut-o 
«voinţa obştească, dacă violenţa publică te păzeşte

1 Legi pozitive: cele făcute de un legislator.
’ Zice aşa, vrând să.înţeleagă că în Geneva organizarea statului 

este liberala, iar la Paris autocratică, despotică.
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*de violenţa particulară, clacă răul ce vezi întâm- 
«plându-se te face să iubeşti binele şi dacă insti- 
«tuţiile singure te fac să cunoşti şi să urăşti 
«propriile lor nedreptăţi? Dragă Emil, care este 
«omul de bine care să nu datorească nimic ţării 
«sale? Oricare ar fi ea, el îi datoreşte ce este 
«mai preţios în om: moralitatea faptelor şi iubirea 
«virtuţii. Dacă s’ar fi născut în fundul unei păduri,, 
«ar fi trăit mai fericit şi mai liber; dar, neavând 
«nevoie de luptă pentru a-şi mulţumi pornirile1, 
«ar fi fost bun fără merit, n’ar fi avut virtute; 
«pe când acum 2 ştie să fie virtuos, împotriva pa- 
«siunilor sale. Văzând măcar aparenţa ordinei, 
«ajunge s’o cunoască şi s’o iubească. Binele public, 
«care pentru alţii este numai un j>retext, pentru el 
«este un motiv real. Se deprinde a se lupta cu 
«sineşi, a se învinge, a-şi jertfi interesul personal 
«pentru interesul obştesc. Nu e adevărat că din 
«legi nu trage nici un folos: ele îi dau tărie su- 
«fletească de a fi drept, cbiar în mijlocul celor 
«răi. Nu e adevărat că ele nu l-au făcut slobod: 
«l-au învăţat să domnească asupra lui însuşi.

468. «Să nu zici deci că nu-ţi pasă unde eşti. 
«Iţi pasă să fii acolo unde-ţi poţi îndeplini înda- 
«toririle. Una din aceste îndatoriri, este să-ţi iubeşti 
«locul naşterii. Compatrioţii tăi te-au apărat pe

După Rousseau pornirile fireşti ale omului aunt bune. 
Acum, .adică: când trăeşte în mijlocul societăţii.
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«când erai copil; ajungând bărbat, trebue să-i 
«iubeşti. Trebue să trăeşti în mijlocul lor sau 
«măcar în locul în care le-ai puteâ 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 
«concetăţenilor săi trăind afară din ţară decât dacă 
«ar trăi între ei. Atunci trebue să asculte -numai 
«de patriotismul lui şi să sufere exilul fără a mur- 
«murâ; căci acest exil însuşi este una din î.ndato- 
«rirîle sale. Dar ţie, dragă Emil, nu ţi se cere nici- 
«decum o asemenea dureroasă jertfă; tu nu ţi-ai 
«luat trista datorie să spui oamenilor adevărul1; 
«de aceea du-te de trăeşte în mijlocul lor, caută 
«prietenia lor şi fii prietenul lor, binefăcătorul, 
«modelul lor. Pilda ta va sluji mai mult decât 
«toate cărţile noastre şi văzându-te că faci binele 
«se vor .simţi impresionaţi mai mult decât de toate 
«zadarnicile noastre discursuri 2.

469. «Pentru aceasta nu te sfătuesc să trăeşti 
«în vreun oniş mare. Dimpotrivă, una din pildele 
«pe cari cei buni trebue s’o dea celorlalţi,, este 
«pilda vieţii patriarhale şi câmpeneşti, viaţa dintâiu

1 Prin aceste cuvinte Kousseau se gândeşte la sine. Socoteşte că 
în scrierile sale, a căutat să spună totdeauna adevărul şi de aceea 
a pătimit multe. Astfel, a spune adevărul e o datorie tristă.

2 In prefaţa 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 natiirei n’are 
■eroic de ele. (Nota lui Salltcwrk).
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«a omului, viaţa cea mai paşnică, mai fii'ească şi 
«mai dulce pentru cine n’are inima stricată. Ferice, 
«dragul meu, de ţara în care n’ai nevoie să cauţi 
«pacea într’un pustiu! Dar unde este această ţară? 
«Un om binefăcător cu greu îşi îndeplineşte por- 
«nirea sufletească în mijlocul unui oraş, căci devota- 
«mentul .său găseşte numai intriganţi sau înşelători. 
«Primirea ce se face acî 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 retrag din societăţile 
«numeroase sunt folositori tocmai prin aceasta, căci 
«viţiile unei societăţi au ca pricină anume marele 
«număr al locuitorilor. Mai sunt folositori şi când 
«pot duce în. locurile pustii1 viaţa, cultura şi dra- 
«gostea pentru starea primitivă. Mă înduioşez gân- 
«dindu-mă la câte binefaceri pot să răspândească 
«Emil şi Sofia în jurul lor, din locul retras în 
«care trăesc. Ei pot să învioreze pe locuitorii dela 
«ţară şi să însufleţească zelul stins al nenorocitului 
«sătean. Mi se pare că văd cum se înmulţeşte po- 
«porul, cum rodesc câmpiile, cum îşi pune pământul 
«o podoabă nouă, cum bogăţia şi mulţimea oame- 
«nilor prefac muncile în sărbători, cum se înalţă 
«spre cer strigăte de bucurie şi binecuvântări în 
«jocurile câmpeneşti, împrejurul drăgălaşei perechi 
«care le-a adus această' nouă viaţă. Se zice că

1 Pustii, adică lipsite de civilizaţia oraşelor.
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«veacul de aur este o himeră; aşa va fi totdeauna 
«pentru cei cari şi-au corupt inima şi gusturile. Ba 
«nu e adevărat nici că le pare rău de el, fiindcă 
«părerile acestea de rău sunt zadarnice. Ce ar 
«trebui deci pentru ca să-l facem să reînvieze? Un 
«singur lucru — dar imposibil: să-l iubim.

470. «Pare că el ar învia împrejurul locuinţei 
«Sofiei. împreună, veţi putea desăvârşi ceeace au 
«început vrednicii ei părinţi. Dar, dragă Emil, viaţa 
«aceasta dulce să nu te desguste de îndatoririle 
«gi'ele, dacă îţi vor fi cerute vreodată. Adu-ţi 
«anjinte că Romanii treceau dela plug la consulat \ 
«Dacă principele sau statul te chiamă în slujba 
«Patriei, părăseşte tot "şi du-te unde ţi se arată, 
«pentru a-ţi îndeplini vrednica slujbă de cetăţean. 
«Dacă funcţiunea c împovărătoare, ai un mijloc 
«cinstit şi sigur ca să scapi: s’o îndeplineşti cu 
«toată virtutea, şi n’are să-ţi fie lăsată multă vreme1. 
«De altfel, nu. trebue să te prea temi de a.semenea 
«întâmplare, căci pe câtă vreme vor exista oameni 
«de ai veacului nostru, n’au să vie la tine să te 
«caute pentru serviciul Statului».

471. De ce nu mi-e îngăduit să zugrăvesc în
toarcerea lui Emil lângă Sofia şi sfârşitul amorului 
lor sau mai bine, începutul amorului conjugal care-i 
uneşte! Acest amor se întemeiază pe stimă, care

1 Aluzie Ia anecdota despre Gineinat. Acest om ])olitic (see. V 
în. de Hr.) când nu erâ ocupat cu treburile publice, îşi vedea, de 
moşioara sa. De aceea când au venit să-i anunţe că a fost ales 
dictator, l-au găsit conducând plugul.
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ţine toată viaţa; pe potrivirea caracterelor care face 
plăcut traiul împreună şi prelungeşte şi la bătrâneţe 
farmecul primilor ani. Asemenea detalii ar puteâ 
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 călcâ această 
regulă la sfârşitul 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 imperfecta, mă 
voiu grăbi să. o încheiu.

472. In sfârşit se apropie ziua" cea mai încân
tătoare dintr’ale Ini Emil şi cea mai fericită din- 
tr’ale mele: văd încoronarea îngrijirilor mele şi 
încep să le simt rodul. Vrednica păreche se u- 
neşte acum cu o legătură ce nu se poate sfărâmă. 
Buzele lor rostesc şi inimile lor întăresc jurăminte 
ce nu vor fi zadarnice:' sunt soţi. Intorcându-se 
dela biserică, nu mai ştiu unde sunt, unde merg, 
ce .se face în jurul lor: se lasă duşi de alţii. Nu 
aud, răspund vorbe încurcate, ochii lor turburaţi 
nu mai văd-nimic. Ce nebunie! Ce slab e omul! 
Sentimentul fericirii îl sdrobeşte: e mai presus de 
puterile lui.

473. ' Sunt foarte puţini oameni cari ştiu să 
vorbească cum trebue, în ziua nunţii, cu nişte tineri 
căsătoriţi. Cuviinţa rece a unora şi vorba glumeaţă

1 Autorul e ironic, ca tu multe părţi din scrierea aceasta.
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a altora mi se par amândouă nepotrivite. Ar fi mai 
bine să laşi pe aceşti tineri să cugete asupra lor 
înşile şi să simtă fireasca turburare care-şi are 
farmecul ei, decât să le chemi atenţia în altă parte, 
sau întristându-i cu vorbe dictate de o falsă bună- 
eiiviinţă sau încurcându-i prin glume de rău gust, 
cari poate că le-ar plăcea altădată, clar 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 piarză una aşa de preţioasă? Nu, vreau 
să o simtă, să o guste cu încetul, să scoată din ea 
tot ce are mai dulce. Ii smylg din mijlocul indis
creţilor cari se grămădesc în jurul lor şi, ducându-i 
la o parte, le vorbesc numai despre ei şi-i fac să-şi 
adune la aceasta toate gândurile lor. Vreau să le 
vorbesc nu numai pentru, urechi, dar şi pentru 
inimă şi ştiu care e singurul subiect de care se 
pot ocupâ atunci.

475. «Dragii mei, le zic luându-i de mână, sunt 
«trei ani de când am văzut cum se naşte această 
«flacără vie şi curată care yă aduce astăzi fericirea. 
«Ea a crescut necontenit; în ochii voştri citesc că 
«a ajuns la cel mai mare grad de putere; de acî 
«înainte, ea poate numai să se micşoreze.» Cititorilor, 
nu vedeţi pornirea, supărarea, jurămintele lui Emil, 
privirea dispreţuitoare cu care Sofia îşi retrage
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mâna? nu vedeţi 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. «M’am gândit adesea că, dacă s’ar putea 
«prelungi fericirea amorului după căsătorie, am 
«aveâ raiul pe pământ. Aceasta nu .s’a întâmplat 
«niciodată până acum; dar lucrul nu e cu totul 
«peste putinţă şi voi amândoi sunteţi vrednici să 
«daţi un exemplu pe care nu l-aţi văzut la nimeni 
«şi pe care puţini soţi vor şti să-l imite. Vreţi, 
«dragii mei, să vă spun mijlocul pe care mi-1 
«închipuesc pentru aceasta şi care cred că singur e 
«cu putinţă?».

477. 8e uită zâmbind unul la altul şi-şi bat 
joc de simplitatea mea. Emil îmi mulţumeşte scurt 
pentru reţeta 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 totuş că 
dincolo de înfăţişarea ei batjocoritoare se zăreşte 
oarecare curibzitate. Privesc pe Emil : ochii lui 
pătrund eu lăcomie farmecele soţiei sale: e singura 
lui curiozitate şi cuvintele mele nu-1 interesează. 
Zâmbesc şi eu şi zic în gândul meu: «Te vbiu 
«face numaidecât să asculţi cu băgare de seamă».

478. Deosebirea aproape nebăgată în seamă dintre 
aceste mişcări ascunse este semnul hotărât al deo
sebirii dintre cele două sexe şi e cu totul împotriva 
prejudecăţilor răspândite. Adică, în deobşte bărbaţii
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sunt mai puţin statornici decât femeile şi mai puţin 
mulţumiţi de amorul fericit. Femeia presimte de 
departe nestatornicia bărbatului şi începe să fie 
îngrijorată 1. Aceasta o face şi mai geloasă. Când 
el începe să se răcească, ea e silită a întrebuinţa 
aceleaşi mijloace ca să-l păstreze pe cari le între
buinţase ca să-i placă, plânge, se umileşte ca la 
rândul ei şi numai rar izbuteşte. Sentimentele şi 
atenţiunile pot câştiga o inimă, dar n’o pot redo
bândi. Mă întorc deci la reţeta mea împotriva 
micşorării, amorului în căsătorie.

479. «E simplă şi uşoară, zisei eu; este să 
«urmaţi a fi îndrăgostiţi -după ce veţi îi soţi». 
«In adevăr, — răspunse Emil, râzând; lucrul nu 
«va fi prea greii de îndeplinit».

480. «Mai' greu decât îţi închipueşti d-ta care 
«vorbeşti aşâ. Lăsaţi-mă, vă rog, să mă explic.

481. «Când vrei să strângi prea mult un nod, se 
«rupe. Aşâ se întâmplă cu căsătoria când yrei să-i 
«dai mai multă putere decât trebue să aibă. Cre- 
«dinţa pe care ea o impune soţilor este dreptul 
«cel mai sfânt; dar puterea ce dă fiecăruia dintre

1 Nota autorului. Iu Franţa femeile se depărteazS intâiu de acest 
amor. E natural să fie aşa, căci ele sunt puţin pornite spre plă
cerile trupeşti şi pretind numai supunere; iar când bărbatul nu le 
mai arată destulă, încep să nu se mai intereseze de persoana luL 
In alte ţări, din potrivă, bărbatul se depărtează intâiu şi acest 
lucru este asemenea firesc, căci femeile, credincioase, dar indiscrete, 
ii supără cu dorinţele lor şi-i desgustă. Aceste adevăruri generale 
pot să aibă multe excepţii, dar cred că sunt adevăruri generale. -

70
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«ei asupra celuilalt e de prisos. Porunca şi dra- 
<^gostea nu merg bine împreună, căci plăcerea nu 
«se porunceşte. Nu te roşi, Sofio, şi nu căuta să 
«fugi. Să mă ferească D-zeu de' gândul de a voî 
«să jicnesc modestia ta; dar e vorba acî de soaila 
«vieţii voastre. Pentru un scop aşa de însemnat, 
«ascultă, faţă de soţ 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 cari păstrează 
«pentru o concubină un ataşament mai îndelungat 
«decât pentru o soţie. De ce s’a făcut o daiorie 
«din cele mai duioase mângâieri şi un drept din 
«cele mai dulci semne ale amorului? Dreptul îl 
«formează numai dorinţa amândurora; natura nu. 
«cunoaşte alt drept. Legea poate i-estrânge acest 
«drept, dar nu-1 poate în nici un caz mări. Vo- 
«luptatea farmecă prin ea însăşi. Oare sila i-ar da 
«puterea pe care n’o poate găsi în propria-i atracţie? 
«Nu, dragii mei; căsătoria leagă inimile, dar cor- 
«purile nu sunt înlănţuite. Sunteţi datori unul altuia 
«fidelitate nu îngăduinţă. Fiecare din voi nu poate- 
«fi decât-al celuilalt, dar nici unul nu e ţinut la 
«aceasta decât atâta vreme cât îi place.

483. «Dacă e adevărat, dragă Eniil, că vrei să 
«fii îndrăgostit de nevasta ta, să fie şi ea femeia 
«ta, dar stăpână pe sine. Fii fericit în dragostea 
«ta, dar fii şi respectuos: cere totul amorului şi 
«nimic datoriei; cel mai mic lucru să ţi se dea
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«de voie bună, nu să-ţi fie un drept. Ştiu că pudoarea 
«se fereşte de mărturisirile formale şi cere să fie 
«oarecum învinsă; dar adevăratul amor şi delicateţa 
«purtării nu te înşeală nici odată asupra voinţei 
«ascunse. Poţi să ştii cu siguranţă când inima şi 
«ochii zic da, măcar că gura zice nu. Fiecare dintre 
«voi, stăpân pe persoana sa, să aibă dreptul a o 
«da numai când voeşte. Aduceţi-vă totdeauna aminte 
«că chiar în căsătorie, plăcerea e legitimă numai 
«când dorinţa e împărtăşită. Nu vă temeţi, dragii 
«mei, că această lege vă va ţinea depărtaţi; din 
«potrivă, va face să fiţi mai băgători de seamă ca 
«să plăceţi unul altuia şi va împiedică saţiul. 
«Mărginiţi numai a fi unul al altuia, natura şi 
«amorul vă. vor apropia în deajuns».

484. Auzind vorbele acestea şi altele asemenea, 
'Emil se si^pără, protestează; Sofia, ruşinată, îşi 
pune evantaliul în faţa ochilor şi nu zice nimic. 
Poate că cel mai nemulţumit din ei nu este cel 
care se plânge mai mult. Stăruesc fără milă. Fac 
pe Finii să se ruşineze de puţina lui delicateţă şi 
mă pun chezaş pentru Sofia că ea primeşte în- 
voeala. O silesc să vorbească; fireşte că nu mă 
desminte. Emil, îngrijorat, întreabă din ocTii pe 
tânăra lui soţie şi o vede, deşi stăpânită de nedu
merire, dar turburată de voluptate, ceeace îi hotă
răşte toată încrederea. Se aruncă la picioarele ei, 
sărută cu drag mâna pe care i-o întinde şi-i jură 
că afară de fidelitatea făgăduită, renunţă la orice
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drept faţă de ea. — «Fii, draga mea soţie, zice el,, 
«stăpâna plăcerilor mele, cum eşti a vieţii şi a 
«soartei mele.. Chiar dacă cruzimea ta m’ar costa 
«viaţa, cele mai scumpe drepturi ţi le hărăzesc ţie.. 
«Nu vreau nimic dela bunăvoinţa ta, ci totul de- 
«la inima ta».

485. «Linişteşte-te, dragul meu Emil; Sofia e- 
«şi ea bună la suflet şi nu te va. lăsă să mori 
«victimă a bunătăţii tale sufleteşti».

486. Seara, când să mă despart de ei, le spun. 
cu glasul cel mai serios pe care-1 pot avea: «Adu- 
«ceţi-vă aminte amândoi că sunteţi liberi şi că nu e 
«vorba de daioriile soţilor; credeţi-mă că nu e 
«vorba de un respect mincinos. Emil, vrei să vii 
«cu mine? — căci Sofia-dă voie». Emil, furios, ar 
vrea să mă bată. «Şi tu, Sofio, ce zici? Să-1 iau 
«cu mine?». Mincinoasa, roşindu-şe va zice da. 
Dulce şi încântătoare minciună, ea preţueşte mai 
mult decât adevă,rul.

487. A doua zi... Vederea fericirii nu mai mă
guleşte pe oameni, căci corupţiunea viţiului le-a 
stricat şi gustul şi inima. Nu mai simt ce e atin- 
gător şi nu mai văd ce e plăcut. Ca să zugrăviţi 
voluptatea, vă închipuiţi numai îndrăgostiţi norocoşi 
cari înnoată în fericire, dar tablourile voastre sunt 
pline de lipsuri: aveţi numai o jumătate, şi cea 
mai grosolană; iar partea cea mai duioasă nu există. 
N’aţi văzut niciodată doi soţi tineri, uniţi în îm
prejurări cari prevestesc tot binele, nu i-aţi văzut
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a doua zi după nuntă? Ei au în privirile lor, sfâr-- 
şi te şi curate, şi beţia plăcerilor pe cari le-au simţit 
şi siguranţa duioasă a nevinovăţiei şi sigitranţa 
fermecătoare că aşa se vor scurge toate zilele vieţii 
lor. Iată în adevăr, priveliştea cea mai încântătoare 
pentru sufletul omului. Iată 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. Sofia, fericită şi, liniştită, şi-a 
petrecut ziua în braţele iubitei şale mame: e un 
fel de odihnă foarte potrivită după ce ai petrecut 
lioaptea în braţele unui soţ.

488. A treia zi observ oarecare schimbare. Emit; 
se arată cam nemulţumit, dar se zăreşte oarecum 
că este o prefăcătorie, căci îl văd îndatoritor cu ea, 
duios, ba chiar supus; Nastfel, nu bănuesc nimic 
supărător. Sofia e mai veselă decât în ajun; mul
ţumirea îi străluceşte în ochi. Cu Emil are o 
purtare încântătoare, ba chiar îl necăjeşte, lucru 
de care lui îi cam pâre rău.

489. Schimbările acestea sunt puţin observate; 
dar tot mă îngrijesc puţin şi întreb pe Emil între 
patru ochi. Aflu că, cu toată părerea de rău şi cu 
toată stăruinţa sa, a trebuit ca în noaptea prece
dentă să doarmă în altă odaie. Trufaşă, ea a şl 
căutat să-şi pună în aplicare dreptui'ile. Urmează', 
apoi o explicaţie: Emil se plânge amarnic. Sofia' 
glumeşte; dar, văzându-1 gata a se supăra cu ade
vărat, îl priveşte cu duioşie şi cu dragoste şi;
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-3trângându-mă de mână, pronunţă un singur cuvânt, 
dar cu un glas care merge drept la inimă. «Nemul
ţumitorul /» Emil, ca un prost, nu înţelege nimic. 
Eu înţeleg; depărtez pe Emil şi vorbesc de astă 
dată numai cu Sofia.

490. «Văd — îi zic — motivul, capriţiului tău.
«E o măre delicateţă, dar e foarte rău întrebuinţată. 
«Dragă Sofio, fii liniştită': ţi-am Viat un bărbat, 
«nu sta la îndoeală şi preţueşte-1 ca bărbat. Tine- 
«reţea lui a ta a fost întâiu şi multă vreme, va fi 
«nuniai al tău. ^

491. «Trebue, draga mea copilă, să-ţi desluşesc 
«cele ce vi le-am spus, când am vorbit alaltăieri 
«câteşi trei. Poate că aţi văzut într’însele numai 
«un meşteşug prin care tirmăfiam să vă economisesc 
«plăcerile ca să fie mai trainice. Nu, Sofio; scopul 
«ineu erâ. mult mai însemnat. De îndată ce Emil 
«ţi-e soţ, e conducătorul tău; trebue să-l asculţi, 
«căci aşa a voit natura. Cu toate acestea, când 
«femeia este ca Sofia, e bine ca bărbatul să fie 
«condus de ea. Aceasta este şi ea o lege a naturii. 
«Ca să poţi avea asupra inimii lui atâta autoritate 
«cătă îi dă asupră-ţi sexul lui, te aiii îndemnat să 
«hotărăşti despre plăcerile1 lui. Fireşte că vei avea 
«de luptat cu multe greutăţi; dară vei domni pesfe 
«el,.dacă vei şti să domneşti peste tine; iar eeeace 
«s’â şi petrecut mi-arată că acest greu meşteşug 
«nu e mai presus de puterea ta. Vei fi multă 
«vreme stăpână prin dragoste, dacă semnele de
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«dragoste vor fi rare şi preţioase, dacă vei şti să 
«le faci preţuite. Ca să-ţi fie bărbatul totdeauna 
«supus, ţine-i" la oarecare depărtare. Să se vază 
«însă, într’aeeasta, cumpătare, iar nu capriţiu; să 
«te vază că eşti înţeleaptă, iar nu cu toane. Să 
«bagi de seamă ca nu cumva, căutând să-i păstrezi 
«dragostea, să se îndoească el de a ta. Să te faci 
«iubită prin semnele iubirii tale şi respectată prin 
«refuzurile tale. Să cinstească curăţia soţiei sale,, 
«dar să nu se plângă de răceala ei.

492. «Astfel, îţi va da toată încrederea, îţi va 
«asculta sfaturile, va sta de vorbă cu tine despre* 
«treburile lui şi nu va lua nici o hotărâre până 
«nu va fi discutat eu tine. Când îl vei vedeâ că se- 
«rătăceşte, vei putea, astfel, să-l chemi pe drumul 
«înţelepciunii printr’o dulce înduplecare ; vei putea 
«fi plăcută ca să fii folositoare, să întrebuinţezi 
«cochetăria în slujba virtuţii şi dragostea în inte- 
«resul raţiunii.

493. «Să nu crezi însă că meşteşugul acesta 
«poate să-ţi slujească totdeauna. Oricâte măsuri s’ar 
«luâ, dorinţa care se îndeplineşte îşi pierde din vioi- 
«ciune şi aceasta se întâmplă mai ales cu dragostea.. 
«Când însă dragostea a putut să ţie mai multă 
«vreme, vine în locu-i o dulce obişnuinţă, şi încie- 
«derea ce se stabileşte are un farmec care înlocueşte 
«pornirile, pasiunii. Copiii formează, între părinţii 
«lor, o legătură tot aşa de plăcută şi uneori mai 
«puternică decât însuş amorul. Când nu vei mar
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■*fi iubita, lui Emil, vei fi soţia şi prietena lui, 
«vei fi mama copiilor lui. Atunci părăseşte băgarea 
«de seamă de la început şi caută să 'întemeiezi cea 

;«mai mare intimitate: nu mai căută să ai altă odaie, 
«nu mai refuza, nu te mai arătă capriţioasă. Caută 
«să fii într’adevăr jumătatea lui, aşă încât să nu 
«poată trăi fără tine şi, când te.părăseşte, să i se pară 
«că se depărtează de sine însuşi. Când erai în casa 
«părintească, ştiai să dai farmec vieţii de familie; 

r«fă acelaş lucru în casa ta. Bărbatul care se simte 
«bine în casă îşi iubeşte nevasta. Gândeşte-te că, 
«dacă soţul tău trăeşte'fericit; vei fi o soţie fericită.

'494'. «Iar acum, nu fii prea aspră cu iubitul 
«tău, căci a meritat mai multă bunăvoinţă şi te- 
«merile 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 refuză, ci numai pentru 
<fa face să se preţuească ceeace dai».

495. Apoi chemându-i -la un loc, îi spun faţă 
-cu soţul ei; «Trebue să porţi lanţul cii care te 
«ai legat. Caută să fii vrednică de a-ţi lăsă mai 
»niultă libertate. Fii mai ales drăguţă în purtarea 
«ta şi nu-ţi închipui că vei fi mai iubită arătându-te 
«supărăcioasă. Pacea se va- face lesne şi fiecare 
«cunoaşte condiţiunile. Tractatul se va semnă printr’o 
«sărutare». Apoi zic elevului meu: «Dragă Emil, 
«omul are toată viaţa, nevoie de sfat şi de călăuz. 
«Mi-am dat toate silinţele ca să îndeplinesc această
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«îndatorire faţă de tine până astăzi. Acum sarcina- 
«mea a încetat şr altcineva trebue să-mi ia locuL 
«Mă leapăd deci de toată puterea pe care mi-ai 
«dat- aasupră-ţi şi iată guvernorul tău de aci înainte».

496. încet încet primele porniri se potolesc şi ei 
pot să cunoască, în pace, tot farmecul nouei lor 
vieţi. Fericiţi îndrăgostiţi! vrednici soţi! Ca să le- 
cinstesc virtutea, ca să le zugrăv_esc fericirea, ar 
trebui să scriu povestea vieţii lor. De câte ori,, 
admirând în ei opera mea, nu m’am simţit mişcat 
şi nu mi s’a bătut inima de bucuriei De câteori 
nu le am luat mâinile în mâinile mele, binecuvân
tând pe Dumnezeu şi suspinând de mulţumire 1 De- 
câteori n’am sărutat mâinile lor cari se strâng cu 
iubire şi de câteori nu le-am stropit cu lacrimi de 
bucurie! Se înduioşau şi ei, văzându-ină atât de 
încântat. Vrednicii lor părinţi îşi mai trăesc odată 
tinereţea în tinereţea copiilor lor, reîncep să tră^ 
ească în ei sau, mai bine zicând, cunosc pentru 
prima dată preţul vieţii şi blestemă bogăţia de altă
dată, căci aceea i-a împiedecat la vreme să "aibă 
o soartă tot aşa de încântătoare. Dacă există fe
ricire pe pământ, trebue s’o cauţi în colţişorul în 
care petrecem noi.

497. După- câteva luni. Emil intră într’o dimi
neaţă în odaia mea şi îmi zice, îmbrăţişându-mă:: 
«Invăţătorule, felicită pe copilul tău, căci nădăj- 
«dueşte că va avea cinstea să fie părinte. Câte- 
«griji >om avea de acum înainte! şi câtă trebuinţă
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•«vom avea de dumneata! Dar nu te voia lăsa 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 aşa de bine 
«cum au ales alţii pentru mine. Fii însă învăţăto- 
«rul tinerilor învăţători! Sfătucşte-ne, călăuzeşte-ne, 
«vom fi ascultători. Voiu avea trebuinţă de dum- 
«neata cât voiu trăi. Acum am trebuinţă 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 odihneşte-te, căci a venit 
«ceasul».
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ADAOSE ŞB ÎNDREPTAR!

împrejurările în cari s’a săvârşit tipărirea ediţiimiE 
de faţă, în lipsa traducătorului din Bucureşti, au făcut 
ca lucrarea să apară cu multe greşeli de tipar. Ce
rând iertare pentru cele ce se pot lesne îndreptă; 
de cititor, dăm acî o listă a acelora cari strică în
ţelesul frazelor.

Asemenea dăm şi trei note cari şi-ăr fi avut. 
mai bine loc în cursul cărţii.

TABLA GREŞELILOR DE TIPAR •

Viaţa lui Roiisscau

Pg., ]X rând 2 de sns în loc de confemiimi/e să se citenscă;
confesiunile.

Pg. XVII rând 4 de sus în loe do perceptor să, se citqascĂ preceptor^

Prefaţa

Pg. 29 rând 7 de sus în loc de prin să sc citească prins-
Pg. 30 » 10»» »»» xile » » > xiee-
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Cartea I
9 rând 6 de sus în loc de slavul să se citească sclavul

Bg. 42, .» 1 . > » »- mixexie > >
■ * mizerie

Pg. 43 » 11 » jos » »' * al > 9 »' a-l
Pg. 49 » 2 » SUB 1» ' » » vorbeşte 5• » . vorbeşti
Pg. 54 » 3 » jos » » » vreştere » _ 9 '■ 9 creştere.
Pg. 70 12 » SUS » »• » aste » 9 » este
Pg. 70 » 12 » j05 » » » română » 9 rămână
JPg. 76 3 14 » SUS » » thometirul » ^ monîentul
Pg. 79 8 » jos s » ■ » ehuncilor » 9 eunucilpr
Pg. 113 * 15 » » .■» »' acelei » » » acestei
Pg. 114 ,14 » » » rnotoda . 9 - . \y> ' 'metoda
Pg. 126 9 . » imprime se imprime

Cartea 11
Pg. 140 9 » » » prin ■■ » prim
Pg. 141 » 9 sus » » cele ce-simt » simţurile lor
Pg. 141 » 10 V » » » efectele / » chipă efectele
Pg-,142 » 5 '> jos » •» » rămân »- 9 rămâne ■
Pg. 153 15 » » »• V > fi ' » » 9 fii
Pg. 168 » 10 » » » 1» » ae » » se
Pg. 171 »' 7 » » > » » le este » 9 nu este
Pg. 173 11 » » * »' » minţi » »' mint
Pg. 175 » 15 » sus » » fi-Z » 9 şi-i
Pg. 181 5 » w ■» » » nu puteţi » » .» puteţi
Pg. 182 » 14 j> jos » » » raţiuned » » raţiune
Pg. 187 4 s sus » ■-» serveşte-te » 9 serveşte-i
Pg. 195 a 7 » » i. » de s7?îe » din sine
Pg. 201 . 2 » » » y al » a-l
Pg. 203 » ' 5,» jos » y făriiăduit » » » 'făgăduit
Pg. 205 > 4 » > » 3 traducere . » » » traduce
Pg. 215 » 1 » sus » »: » drep 9 9 » drept
Pg. 244 ■ 12 V » » » cuiburi > 9. 3 cuburi'
Pg. 251 » 6 j' ]> * », socoteşte » » ■' / se socoteşte
Pg. 256 » 16 * » » » De ce » » 9 De ce?
Pg. 267 . » 1 » » 5>-s » 9 9 ■' » Quî
Pg. 268 - » 12 » jos - » » respiri » .:» » respiri
Pg. 273 . .» 5 » » y - » poată 9 9 » poartă
Pg. 285 » 11 » BUS ^ :» » «D » 9 a-ţi
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Pg. 293 rând 11 jJesas tn loc de. mieră să se citească mi-erâ 
Pg. 331 » 10 » » ^ aceea această » aceea tn

Pg. 343 » 8 » » » » » n’avem
Pg. 346 » 12 » ios » » » de- ■
Pg. 361 » 3 » sus» » » 222

oare această 
n’aveam 
pe 
222

Cartea III

■Pg. .381 de sus 4
Pg. 386 

KPg. 401 »
Pg. 421 
Pg. 435- »

Pg. 439 , i 
Pg. 445- 
Pg. 464 »

» ptea » »
» puse » .»

■" tnfănh »
» de părerea » <
» Excelenţă treime

-11 -jos »
7 ■» » »

10 » » »
12 » » »

9V» sus»'» » numai' » » 
ii ;» ;jos « ,'.7 ^»pe I'jniil » »- 
14 » » » i> » aceasta » »

prea 
pusese 
infrând 

după părerea 
Excelenţă,

trebue 
nu mai 
Einil 
acesta.

Cartea IV

Pg. 478 
Pg. 485 
Pg. 506 
Pg. 512 
Pg. 542 
Pg; 613 
pg. 614 

despre 
Pg. 617 
Pg. 619 
Pg. 619 
Pg. 6.34 
Pg. 642 
Pg. 646 
Pg. 646 
Pg. 651

rând ' 6 de jos în loc de vechi să se citească vestite 
» 1 » » » » » este » » » sa este
> 9 » » » » » da » » » de
» 3 » sus » » să fie » > » să facă
» 5- » jos » » » Munteniei » » Mauretanici
» 12 » sus » » » piiteni » »- » puteam
» - 14 » » » » » onestitate şi toate, să se citească

onestitate şi. despre toate.
rând 14 de jos în loc de miciuna să se citească mineiima

14
15 

1 
8

16 
IV 
13

JOS

» infre e » » 
» acele cari» » 

» corpurile »
» judecata şi »
» creându-i »
» făcăndu-i »
» atribuite •

e intre 
acela. care 
corpurilor 

judecata. Şi 
creându-le 
făcându-le-' 
atribute
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Pg. 665 râud H de jos în loc de Proton sil se citească Proteu 
Pg. 674,
Pr. 675 
Pg. 675 
Pg. 678

17 
14
3 » . ■ » »■ 
3 .» sus »

sus » 
jos »

Pg. 691 
Pg. 700 
Pg. 703' 
Pg. 705 
Pg. 729 
Pg. 770

5 , * ». *
6 * .» »
1 » ' » s

12 » » »
3.
3 >» sus »

» pamem »
» adevărat 
» departe »
» trebuia raţiune

> lor ! »
» eolăii » 
» Jiiult » 
»- putem » 
» Meisner» 
» decât o J

oamemt 
adorat . 
depărtate 
trebue argu

mente
lor'?

. călăii 
înalt 
puteam 
Me-ister 
decât de P'

Cartea V
Pg. 842 
Pg. 899 
Pg. 905 
Pg. 950 
Pg. 998 
Pg.l033 
Pg.1039

> 17' * jos » »
î 2 » BUS >» f

3 " 4 » jos > »
» 4 » » »^ a.
» 5 3 B 3
» .0 > , r.» î» a

■2 »."•'».» *

Pg.l057 rând 10 de josLin loc de lor înşile » 
Pg.l078 » 5 » » » » » Sanalibus »

» satisfac »
» -ele n'au » »
» evtrenits» »
» iVo/ »
» Cartea § 240

. satisfaci 
ea n'are 

■ enirenicis 
No’l

Cartea II§24S
> (1664-^1437) ' < 1664—mr
.. 128—70) » (23—79)

lor înşişi 
• ' Sanabilibue

IST O T E

Din «Ch'iginea inegalităţii între oameni'» 1.
Partea I (Ed. Bibi. îsat. pg. 75 şi u.)

«Să începem prin a deosebi moralul de fizic în sentimentul amoru
lui. Fizicul pste dorinţa unui s^ a sc uni cu altul. Moralul este 
ceea ce <W>nnip^ygăată^ilnrinta^i i>«'fteai'Z8“ît9^pjce,^.Ujiui_ singur 
obiect. Moralul.e'nn acntimort nrtifioi^.nMeutTdin obiceiurile so
cietăţii... El e întemeiat pe nişte noţiuni de merit sau de frumu
seţe pe cari un sălbatec n’ar putcă să le aibă... Inima sălbatecului 
nn poate avea sentimente de admiraţie... El ascultă numai glasul 
naturii şi orice femeie c bună jjcntru el...

1 Traduc aci pasagiul la care se raportă Aousseau la § 259 din 
Cartea V.
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«E deci necontestabil că şi amorul, ca şi celelalte pasiuni, numai 
In societate a dobândit acea pornire înflăcărată care e a-şă de ne
norocită pentru oameni.

«S!ar puteă desigur compară aceasta cu lupta între indivizii de 
partea bărbătească Ia diferite specii de animale, care însângerează 
necontenit curtea păsărilor şi face să răsune primăvara pădurile de 
strigăte. Ti-ebue 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 aveă altă 
pricină de cât raritatea femelelor faţă de numărul indivizilor băr
baţi sau intervalele în cari \femela respinge cu totul pe bărbat, ceea 
ce revine la acelaş lucru, căci dacă femela nu- admite pe bărbat 
-tle cât două luni pe an, este ca .şi cum numărul femelelor ar fi 

5
-mai mic cu Nici unul din aceste cazuri nu se observă la specia 
■omenească, la care numărul femeilor întrece pe al Bărbaţilor... şi 
la care amorul nu este periodic. Nu se poate deci zice că — in 

'Stare naturală — s'ar petrece între oameni aceleaşi lupte ca între 
animale; .şi, chiar de s’ar puteă trage o asemenea concluziuue, de 
Tremccc aceste lupte nu distrug speciile celelalte, n’ar distruge nici 
pe a noastră. Mai mult: putem zice că ele ar aduce mai puţine 
pierderi decât cele ce se produc în societate, unde gelozia înamo- 
raţilor şi răsbunarea soţilor produc în fiece zi dueluri, omoruri».

Consideraţiuni despre guvernământul Poloniei x.
Cap. IV Educaţiunea.

«Acesta este articolul cel important. Educaţiunea trebue să dea 
sufletelor forma naţională şi să îndrepte opiniile şi gusturile lor

1 Intre scrierile lui Rousseau este şi un memoriu scris în 1772 
•şi intitulat «Gonsideraţiuni despre guvernământul Poloniei'^. El 
-eră făcut după cererea Confederaţiunii de la Bar.

După alegerea regelui' Poloniei Stanislăs Ppivi.aţp.vşjd,. impus de 
Rusia, s’a format contra lui o puternică 'opoziţie care voia să or
ganizeze o mişcare pentru a salvă independenţa Poloniei (1770). 
Centr;il ei eră oraşul Bar. In vederea întocmirii viitoare se adre
sează lui Rousseau ca să le facă un proiect de constituţie.

Aci vorbeşte el în cap, IV despre educaţiune. L-am reprodus a- 
proape în întregime spre a arătă ce' idei ă' avut el dâspre educaţia 
publică.

Cum se ştie, proiectul lui Rousseau n’a fost niciodată aplicat, 
•căci acţiunea Confederaţiunii a fost învinsă .şi a urmat îndată 
prima împărţire a Poloniei.
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aşa încât oamenii să fie patrioţi prui înclinare, prin pasiune, prin- 
necesitate. Copilul, deschizând ochii, trebue să vază patria şi până. 
la moarte s'o vază numai pe ea. Orice adevărat republican a supt, 
odată eu laptele mamei, şi iubirea patriei, adică iubirea legilor şi 
a libertăţii. Această iubire îi stăpâneşte toată existenţa; vede numai 
patria, trăeşte nurnai pentru-ea. îndată c ee singur, e un nimic r 
când nu mai are patrie, nu mai există; dacă nu moare, e şi mai rău.

«Educaţiunea naţională aparţine numai oamenilor liberi; numai 
ei au o existenţă comună şi sunt în adevăr legaţi prin lege. Un 
Francez, un Englez, un Spaniol, un Italian, un Rus sunt toţi cam 
a fel, ca lin acelaş om; iese din colegiu pregŞtit pentru viaţa de
zordonată, adică pentru sclavie. Polonezul la 20 de ani vreau să. 
nu fie un alt om; trebue să fie un Polonez.' .

«Vreau ca el, învăţând a citi, să crteăSeă lucrurile ţării sale;, la 
zece ani să-i cunoască toate prodiicţiunilB, la doisprezece ţo|.ţe-pro- 
vip^le, toate drumurile, toate; bra^e; la^cincisprezece şă-i .ştie 
toată istoria, la şaisprezece toate legile; să aibă în memorie şi în 
iniralr^Tbate" faptele frumbase întâmplate ori unde în Polonia .şi 
viaţa tuturor oamenilor iluştri şi să-şi dea îndată seama de ele. De 
aci se înţelege că nu voesc să facă nişte studii obişnuite sub con
ducerea străinilor.

«IjCgea trebue să reguleze materia, ordinea şi forma studiilor lor. 
Institutorii lor să fie numai Poloni, căsătoriţi, dacă se poate, dis
tinşi prin moravurile, prin probitatea, prin învăţătura lor şi toţi 
destinaţi pentru funcţiuni, nu zic mai importante şi mai onora
bile, căci aceasta nu se poate, ci mai puţin grele şi mai străluci
toare; iar acele funcţiuni să nu le ocupe de cât după ce vor fi 
îndeplinit câţiva ard pe aceasta.

«Păziţi-vă a face o profesiune din rolul de pedagog....
«Nu-mi place deosebirea ce se face între academii şi colegii, cari 

fac ca nobilimea bogată şi cea săracă să fie crescute in mod deosebit..,
«Toţi fiind egali prin constituţia statului, trebue să fie crescuţi 

împreună şi in acelaş fel; iar, dacă nu se poate face un Învăţă
mânt cu fotul- gratuit, raăcar.să se pună un preţ pe care să-l poată 
plăti şi cei săraci. Nu s’ar putea stabili în fiecare colegiu un număr 
de locuri cu totul gratuite, adică pe socoteala statului, cari în 
Franţa se numesc burse ? Aceste locuri s’ar da fiilor nobililor să
raci şi vrednici, nu ca o pomană, ci, ca o mulţumire pentru slujbele 
făeute de părinţii lor. Alegerea aceasta ar trebui să nu fie arbitrară 
ci să se facă pe temeiul unei judecăţi... Cei eari ar ocupă aceste 
locuri s’ar nunai «copii ai statului» şi ar fi oarecum mai aleşi decât 
colegii lor de aceeaş vârstă.



ilil

«în toate şcoalele să fie un loc de exerciţii fizice pentru copii. 
Acest articol este, după mine, partea cea mai importantă a educa- 
ţiunii nu numai pentru a formă temperamente robuste şi sănătoase, 
ci mai ales pentru scopul moral care de obiceiu se neglijează sau 
se îndeplineşte prin precepte pedante şi zadarnice, cari sunt numai 
cuvinte pierdute. Adevărata educaţiune ţrebue să fie negativă: oricât 
voiu repetă aceasta, nu va fi de prisos. împiedecaţi naşterea.viţiilor şi 
veţi face deajuns pentru virtute. LucriU e foarte uşor într’o bună edu
caţie publică. Ţineţi pe copii ocupaţi totdeauna, dar nu prin studii 
plicticoase pe cari nu le înţeleg şi pe cari le vor urî din pricină că au 
fost ţinuţi ţintuiţi pe loc, ci prin exerciţii plăcute, potrivite cu trebuin
ţele corpului în creştere, care are nevoie de mişcare necontenită...

«Să nu li, se îngădue să se joace singuri după cum vor,, ci toţi 
împreună ţv in public, ca să aibă toţi un scop comun, care să 
excite cojiouţenţa şi eraulnţiunea. Părinţii cari vor creşte pe copii 
în familie vor fi obligaţi să-i pună şi la aceste exerciţii. Instrucţia 
lor poate să fie particulară, dar jocurile lor trebue să fie comune, 
căci aci nu e vorba numai de a-i ocupă,- de a le da o constituţie 
robustă, ci de a-i deprinde de timpuriu cu regula, cu egalitatea, 
cu fraternitatea, cu concurenţa, de a-i deprinde; să trăească sub 
ochii concetăţenilor lor şi să dorească aprobarea publică. De aceea nu 
trebue ca premiile şi recompensele să fie distribuite oricum de pro
fesorii lOr, nici de directorii colegiilor, ci prin aclamaţiunea şi prin 
judecata privitoi'ilor. Se poate socoti că aceste aprecieri vor fi tot
deauna drepte, dacă vom face' aceste jocuri atrăgătoare şi spec
taculoase; atunci e de presupus că toţi oamenii de treaba şi toţi 
bunii patrioţi îşi vor face o datorie şi o plăcere să asiste.

«La Berna e un exerciţiu foarte ciudat pentru tinerii nobili cari 
ies din colegii. ÎS o copie în mic a tot ce formează guvernul repu
blicii.... Aceste instituţii, autorizate şi protejate de stat, sunt pepi
niera oamenilor cari vor conduce într’o zi afacerile publice.
- «Un colegiu de magistraţi superiori va aveă administraţia educaţiei 
publice. Aceştia vor numi, schimbă şi revocă atât pe institutori cât 
şi pe directorii colegiilor».

Nota la 418, Cartea V.
Cuvântul magistrat întrebuinţat de Kousseau aici şi în urmă

toarele paragrafe nu trebue confundat cu cel obişnuit de noi: 
magistrat = judecător. Cuvântul nosiru însemnează un om care 
face parte din organizarea puterii judecătoreşti, iar ,1a Bouşseău 
însemnează: înalt funcţionar. In Franţa preşedintele republicei «e 
zice că e cel mai înalt magistrat ăl statului.



IIIDICE ALFABETIC AL MATEBlEI

Cifrele latine arată Carteacele arabe, paragraful (§).

Adolescenţa IV, 1 ş. n.
Aerul (în creşterea copilului) 

I, 119 şi urm.
Alăptarea copiilor I, 45, 54.
Alegerea materiilor de învăţă

mânt III, 64.
Alergatul II, 245 şi urm.
Alimente; regimul'' alimentar 

I, 114, 115, 299. n,' 198 şi 
urm.

Ambiţia IV. 125.
Amiciţia IV, 92.
Amiciţia şi amorul IV, 18, 43, 

89. -
Amorul. Iluzia în amor V, 119; 

educaţie în vederea amorului 
V, 210.

Amorul propriu II 62. IV, 14, 
19, 94, 126, 130.

Antropomorfism IV, 166, 167.
Apa de băut II, 198 şi urm.
Apolog (vezi: fabule).
Aristocraţie V, 430.
Aritmetica în instrucţia fetelor 

V, 48.
Austeritatea în educaţia fete- , 

lor V, 64, 65.
Auzul II, 270 şi urm.

Baia I, 131 ş. u.
Bărbăţia V, 1.
Băutura de vin II, 284.
Binele şi răul IV, 285 şi urm. 

binele moral IV, 298 şi urm.
Binefacerea IV, 150.
Boale II, 209.
Bogaţi şi sărăci IV, 63, 97 ; 

viaţa oamenilor bogaţi IV, 
473 şi urm; neajunsurile bo
găţiei IV, 490 şi urm.

Bunătatea IV, 93.
Busola III, 51.
Călăria II, 213.
Călătorii V, 189-193; 346-375; 

călătoria pe jos 194 şiiirra.; 
cărţile despre călătorii V, 
349 — 350; cum ţrebue să 
călătoreşti pentru a studia 
pe oameni V, 352' şi urm. 
V, 443 şi urm. V, 451 şi ur.

Cântul,' cum să se inveţe, II, 
275 şi urm. V, 64.

Capriţiile copiilor II, 170 şi 
urm.

Carieră (alegerea unei cariere ; 
caracterizarea câtorva di n ele) 
V, 368 .şi urm.
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Cărţile, bivăţătura pe cărţi, 
II, 309 şi urm.. III, 96 şi 
lirm. V. 347.

Căsătoria IV, 393 ; pregătirea 
în vederea căsătoriei IV, 408 
şi urm. V, 336; pregătirea 
fetei pentru căsătorie V, 146 
şi urm.; alegerea soţului V, 
149 şi urm.; căsătoria şi 
prejudîţiile sociale V, 173 
şi urm.

Catehismul în genere şi în 
special în instrucţia fetelor 
V, 81 şi urm.

Catolicismul, apreţieri asupra 
clerului IV, 182, 186; preoţii 
catolici IV, 204—206 ; bise
rica catolică IV, 334.

Chimia, studiul ei, III, 80 şi 
urm.

Citirea (învăţământul citirii) 
II, 147 şi urm. V, 48.

Colegii (ca institute de educaţie)
I, 24. IV, 150,;

Clasicism (cultura clasică) IV,
467, 468.

Conştiinţa IV, 203, 289 şi 
urm.

Continenţa IV, 423.
Copilăria IV, 20, 85; copilul, 

îngrijirea îndată după naş
tere-I, 35—43, 122—127; 
prima copilărie I, 60—99, 
128 şi u.; a doua copilărie
II, 1; dorinţa de a domină 
II, 46.

Corpul, exerciţii corporale, ros
tul lor II, 268 şi urm.; in
fluenţa asupra inteligenţei 
II, 187 ş. u.

Cosmografia II 21 şi urm.

Croitorie V, 129.
Cunoştinţa (alegerea lor) III, 

7 ş. u. \
Cultul (stabilirea lui, însemnă

tatea reală) IV, 311 şi urm. 
Curajul II, 4.
Curăţenia In educaţia fetelor 

V. 130;
Curiozitatea II, 11, 15, 20, 35.

III, 11, 123; IV, 20, 24; 
curiozitatea în privinţa ches
tiunii .sexuale IV, 31—34,

Dantela (facerea dantelei) V, 
129. ,

Danţul V, 64, 66, 128. 
Dărnicia II, 101 şi u.
Datoria (noţiunea de datorie 

la copii) II, 54, şi urm. 
Democraţie V, 429. 
Depopulare I, 44.
Desemnul II, 253 şi urm. 
Digestiunea II, 285. 
Divinitatia. Ideia. Fiinţa su

premă IV, 164, 167, 169.
IV, 251 şi urm. IV, 279 şi 
urm.

Dogmele religiei IV, 325. V, 
86.'

Doica I, 107 şi urm.
Dorinţa elevului de a învăţa să 

fie călăuză pentru noi III, 34. 
Dragostea pentru femeie IV, 

18, 42.
Dreptatea • IV, 93, 105, 151 

II, 82.
Dreptul politic; stabilirea lui

V, 376 — 382; principiile 
dreptului politic V, 385—440.

Dreptul şi forţa V,. 383 şl 
urm.; fundamentul contrac
tului social V, 394 şi urm.
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Durerea (deprinderea cu) II, 
4, 209.

Educaţia; Însemnătatea educa
ţiei I;, 4—12; educaţia na
turii I, 26—27 ; educaţia din 
leagăn I, 30, 133; educaţia 
fizică I, 57 şi urm., 94 -şi
II, 156 şi urm., 162 şi urm. 
educaţia copilăriei II, 11 ş. u.; 
greşeli în educaţie II, 57; 
educaţia negativă II, 66 ş. 
u., 152; educaţia fizică a 
fetelor V, 38 şi urm.; educaţia 
fetelor la Spartani V,'38 şi 
urm. educaţia fetelor V. 50 
şi urm., 110 şi urm. educaţia 
şi virtutea V, 121; educaţia 
Sofiei, ca tip V, 123—145x.

Egalitatea între oameni III, 
117, 135.

Emulaţiunea ca mijloc de edu
caţie II, 58. IIQjjfi^

Evanghelia IV, 3^||^irm.
Exemplele (puterea lor) II, 72

III, 127 ş. u._
Experienţele; cum să se folo

sească ca sa aibă urmări 
educative III, 173, 183-185. 
experienţele pentru învăţă
tura ştiinţelor, fără instru
mente III, 54, 55.

Fabule II, 135 şi urm. IV, 139, 
140, 141.

Familia ; familia şi patria V, 
24.

Faşă, înfăşarea I, 35, 38, 39, 
40, 41, 42.

Femeia, educaţia ei V, 21 ş. 
u.; rolul ei în diferite ţări şi 
timpuri V, 116 ş. u.

Femeile literate V, 184‘

Ferieirea IV, 56, 03, 76, 198 
II, 17. III, ^1.

Fermitatea II, 56.
Fidelitatea celor două sexe V, 

19 şi urm.
Fizica; exp_erienţele pentru în- 

_ văţământul. ei, III, 52, 53, 
54, 59.

Fizionomia IV, 79, 80.
Frica I, 137,
Frigul (deprinderea cu), 196 ş.u.
Frumuseţea femeii V, 185.
Găteala femeilor V, 42 şi urm.; 

abuzul de găteală V, 62 şi 
urm.

Gelozia V, 255 şi urm.
Generozitatea II, 250 şi urm.
Geografia II, 124. III, 16 şi 

urm. ,30 .şi urm.
Geometria II, 257 şi urm. III,

19-
Gospodăria în educaţia fetelor 

V, 129, 226. ' :
Gustul II, 281 şi urm. IV, 

450 şi urm.
Guvernorul; calităţile guver- 

norul I, 65—73, 78—82 ; 
raportul între guvernor şi 
elev IV, 135—138; I, 89. II, 
163 şi urm. Hi'

Guvernul ; guverne bune şi 
guverne rele V, 446 şi urm.

Hainele copiilor (veziîmbră
cămintea).

Hărţile III, 31, 36.
Hrana II, 285 şi urm.
Idei, formarea ideilor III, 167 

şi urm.
Igiena I, 104.
îmbrăcămintea copiilor II, 191 

şi urm.; îmbrăcămintea fete-
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lor ţi a femeilor V, 40 şi 
urm.

'Imitaţiunea 11,107.111,148 ş. u.
încălţămintea copiilor II, 197. 

239.
Inegalitatea IV, 95 ş. u.
Ingratitudinea IV, 90; 91, 92.
Innotul II, 213 şi urm.
Instinct şi sentiment IV, 12.
Inteligenţa supremă IV, 247'.
Interesul personal (ca mobil 

al faptelor omeneşti) IV 291.
înţărcatul copiilor I, 172.
Instrucţiunea femeilor V, 94 

şi urm.
Intuiţia; învăţământul intuitiv 

III, 71, 78.
lutunerecul II, 220 ş. u.
Jnvăţământul prin acţiune şi 

experienţă, IV, 147.
Invidia IV, 46.
Istoria IV, 103,-124, 1.30; 

II,,126-128, 129.
Iubirea de sine IV, 10, 11, 

14, 19.
Jocuri,-ioturi de noapte II, 221 

şi urm.; jocuri diferite’ II. 
265 şi , urm.; jocuri de dis
tracţie, de noroc IV, 482.

Judecata IH, 166 şi u.
Lăcomia, ca pasiunea copilăriei 

II, 280 şi urm. V, 132, 
133.

Lecţiuni prin fapte şi lucruri 
II, 90.

Lectura; prima carte de lec
tură III, 100 şi urm.; lec
tura în educaţia fetelor V, 
133.

Lemnăria III, 155, 156,
Lenea II, 207.

' Libertatea II, 34,41; libertatea 
omului IV, 266 şi urm.; li
bertatea naturală şi liber
tatea civilă V, 403; liberta
tea mişcărilor I, 166 ş. u.

Limbi (studiul lor) II,’120 ţi 
urm. IV, 469. V, 461.

Limbuţenia femeilor V, 70 şi u.
Locuinţa IV, 480 şi urm.
Logodnici, viaţa ca logodnici 

V, 238 şi urm.
Lucrul manual 1,106; III, 138 

şi urm.; V, 288 şi urm.; lu
crul de mână al fetelor V, 46 
şi urm.

Luxul III, 122 ş. u.
Magnetism III, 3Ş ş.u., 51 ş. u.
Mahomedanism IV, 336 şi u.
Mama, rolul mamei şi datoria 

ei I, 44 ş. u.; mama de familie 
şi femeia de lume V, 109.

MiUiăsti^jU^diicaţia fetelor in . 
mănăstiri V, 111.

Mâncare IV, 478 şi urm.; mân
care şi băutură II, l98 şi 
urm. 281 şi urm.

Mândria şi îngâmfarea III, 
39 şi urm.

Mânia II, 78, 79.
Manual (vezi: lucrul manual).
Materie, materialişti şi idealişti 

IV, 223, 234, 238 şi urm.
Materialul didactic la geografie 

II, 26 şi urm.
Medici, medicină I,^ 96 ş. u. 

IV, 82.
Memoria; rolul ei în învăţă

mânt II, 116, 117, 119, 132 
şi urm.

Meserie (alegerea unei meserii) 
HI, 160 ţi urm.
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Meşteşugurile; învăţarea lor,
III, 111, 112 şi urm.

Mila IV, 46, 52', 54, 55, 58-61,
75, 152. ■

Minciuna II, 95 şi urm. V,7]. 
Minuni IV, 318.
Mirosul II, 298 şi urm. 
Mişcarea universului IV, 235, 

245.
Misionari IV, 339 şi urm. 
Moartea, ideia- morţii IV, 66.

II, 209.
Modestia; modestia oamenilor 

superiori IV, 132.
Monarhie V, 431.
Moneta III, 119 şi urm. 
Morala; lecţii de morală II, 

52, 108. V, 116; morală 
universală (Principiile de)
IV, 287 şi urm. formarea 
caracterului moral IV, 302 
Şl urm.

Muzica; Înv. iiiiM|HpfiI 278 
şi urm. V, 128.

Născuţi (nou) I, 122.
Natura şi omul; omul naturii

I, 1, 15, 29.
Necesitatea II, 50. 
Nestatornicia stărilor sociale

III, . 136 şi urm. 
Nevinovăţia copiilor IV, 22,

30, 44.
Observaţiunea, spiritul de ob- 

servaţiune III, 22. V, 98 şi 
urm.

Omul naturii şi ăl societăţii
II, 18, 19. I V, 100,155,162. 

Opinia publică în educaţia bă
iatului şi a fetei V, 218-219.

Oraşe; viaţa de oraş I, 121, 
187; relele oraşelor II, 73.

Orientarea. ,Cum să se înveţe 
III, 72 .şi urra._

Păpuşile; fetele şi jocul cu 
păpuşile V, 43 şi urm. 

Paradoie II, 66.
Pasiunile IV, 7, 8; pasiuni 

fireşti şi nefireşti IV, 9, 10. 
izvoarele' pasiunilor IV, 10; 
36; primele pasiuni IV, 14. 
educaţia faţă de pasiuni IV,
37, 38, 53.

-Pasivitatea şi activitatea iu edu
caţia intelectuală III, 63. 

Patria; datoriile către patrie 
■ V, 24, 467.

Pedepse II, 94, 172. "
Petrecerile şi viaţa simplă, IV, 

77 ; petrecerile in viaţa so
cială a fetelor V, 51r,'lI0. 

Pipăitul II, 219 şi urnn 235 
şi' urm.

Plânsul copiilor I, 148 ş. u. 
153 ş. u. 169 ş. u. II, 2 ş. u.
38.

Poezia (studiul poeţilor) IV 469. 
Politeism IV, 167.
Politeţa V, 142.
Pomana II, 102 şâ urm. 
Poporul IV, 62.'
Prejudecăţi 1,33. II, 66. III 32. 
Preoţi IV, 81; preoţia IV,. 202, 

350.
Prevedere II, 26. III, 60, 61 

şi lum.
Primejdii şi boale II, 209. 
Profesiunea de credinţă a preo

tului din SavoialV, 201ş.u. 
Profesori sau profesoare pen

tru fete V, 67.
Proprietate (ideia de) II, 84 

şi urna.
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Pubertate IV, 20.
Puteri vitale IV, 42, 85.
Răsfăţul copiilor I, 55.
Raţionamentul III, 180 ş. u.
Raţiunea femeilor V, 91 şi urm.
Răul IV, 269.
Recunoştinţa IV, 90.
Regimul alimentar II, 288 şi 

urm.
Religiunea (învăţământul ei), 

IV, 170—'■177, 180; însem- 
ifătatea ei IV, 187; necesi
tatea ei IV, 354; religia şi 
morala V, 136; religia in, 
învăţământul fetelor V, 74 
şi Urm. Heligiiinea naturală 
(Vezi: teism).

Retorica IV, 148.
Revelaţinnea IV, 309 şi urm. 

342 şi urm. -
Ruşinea la copii IV, 28.
Sălbatecul şi ţăranul II, 157 

şi urm. '.
Sănătatea şi educaţia I, 94.
Scepticism IV, 207, 210.
Schimbul III, 116.
Scrisul (învăţătura scrisului de 

către fete) V, 49.
Sensaţiunilo I, 143. II, 116.
Servitori; primejdia lor pentru 

educaţia copiilor II, 73.
Severitatea şi indulgenţa II, 

38 ş. u.
Sexele, deosebirea între ele IV, 

2, 17, 35. V, 4 şi urm.; por
nirea sexuală IV, 17,18, 44; 
rostul educaţiei in această 
privinţă IV, 24, 25, 26, 36, 
41, 82, 86, 88, 363 şi urm.; 
curăţia sexuală IV, 369 
şi urm. 416 şi urm. Pregă

tirea pentru vîaţa sexuală 
IV, 376 şi urm.; prevenirea 
greşelilor în această privinţă 
IV, 397 şi urm.; raporturile 
sexuale la animale V, 11; la 
om V, 12 .şi'urm.; educaţia 
deosebită a sexelor V, 24 
şi urm.; educaţia şi instrucţia 
speciale femeii V, 30, 32 şi 
tirm.

Simplitatea în educaţie II, 64.
Simplitatea vieţii III, 124.
Simţuri, educaţia lor II, 2l6 

ş. u. 284 şi urm.
Simţul comun II, 303 şi urm.
Slăbiciune II, 21, 32.
Social, omul social III, 132.
Sofia, soţia viitoare alui Emil

IV, 410,
Solfcgiarea 11, 278'.ş. u.
Somiitjf*^ 200 şi urm.
Spirit rv^. 166 ; spiritul feme

ilor în deosebire dc al băr
baţilor V, 96 şi urm.

Sporturi II, 213.
Stat : principiile organizării 

statelor şi raporturile dintre 
state V, 376—441.

Suferinţa, ideia suferinţei IV, 
67.

Suflet IV, 258; sufletească 
(puterea) : stăpânire asupra 
pasiunilor V, 312 şi urm.

Supunerea în educaţia fetelor
V, 52 şi urm.

Suveranitatea; organizaT
V, 407 şi urm.

Tatăl; datoriile tatălui I, b.
Teatru IV, 469. ■ \
Teism IV, 307 şi urm., 3^, 

, 357 şi urm.
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Teologi (discuţiile între) IV 329.
Ţară; viaţa la ţară II, 73.
Ţăranul şi sălbatecul II, 157 

şi urm.
Ţipătul copiilor I, 145 ş. ii.
Trinitate IV, 166.
Umanitate (simţul de) V, 296 

şi urm.
UmSletul II,' 7; umbletul eii 

picioarele, goale II, 240 şi 
urm.

Utilitatea ca criteriu în ale
gerea cunaştinţelor' III, 65 
şi urm.

Vaccinarea II, 210 şi urm.
Valoarea III, 118 şi urm.
Vânătoarea (ca mijloc educativ) 

IV, 381 ; vânătoarea (celor 
bogaţi) IV, 495.

Vanitatea IV, 13^|to^
Vârsta adol escend^^^fc4, 5, 

44, 49, 64, 85 9H|^ntre 
10—12 ani (caracterizare) II 
307 şi urm.; copilul la 12-13 
ani III, 3 şi urm.; copilul

între 12—15 ani (caracteri
zare) III, 191 şi urm. ; tâ
nărul între 20—25 ani (ca
racterizare) IV, 430 şi urm. 
V, 223.

Văzul II, 241 şi urm.
Viaţa viitoareIV, 274 şi urm.; 

viaţa la ţară IV, 491 şi u.; 
viaţa socială, deprinderea fe
telor pentru ea V, 142 şi u.

• Vin II, 284.
Virtutcf II, 131. IV, 271,'272; 

practicarea virtuţii IV, 144; 
virtuţi negative II, 108; vir
tutea femeii V, 120, 137 şi 
urm.; virtutea şi educaţia V, 
12L

Viţiul desfrânării IV, 486 ş.u.
Voinţa supremă IV, 250.
Voinţa şi putinţa II, 30.
Vorbirea; origina vorbirii I, 

146; cum învaţă copiii a 
vorbi I, 176 ş. u.' diferitele 
glasuri ale copilului II. 272 
şi urni.


