Immanuel Kant
Despre pedagogie

Colecþia cãrþilor de seamã

Redactor: Simona Pelin

© Editura Paideia, 2002
Str. Tudor Arghezi nr. 15, sector 2
701341 Bucureºti, România
tel.: (004021) 211.58.04; 212.03.47
fax: (004021) 212.03.48
e-mail: paideia@fx.ro
www.paideia.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României
KANT, IMMANUEL
Despre pedagogie / Immanuel Kant. - Bucureºti :
Paideia, 2002
80 p. ; 23,5 cm. - (Colecþia cãrþilor de seamã)
ISBN 973-596-104-0
371.3

Immanuel Kant

Despre pedagogie
Traducere de
Traian BRÃILEANU

PAIDEIA

În cuprinsul acestei prefeþe încercãm sã identificãm problemele
mai deosebite, cu impact actual, ce ar putea fi valorificate ºi validate
în perimetrul pedagogiei contemporane, antamate de Immanuel Kant
în lucrarea sa Über Pädagogik (Despre pedagogie).
Lucrarea Despre pedagogie a fost publicatã în 1803 ºi este o
lucrare-satelit ce graviteazã în jurul celor trei Critici, importanþa ei
fiind aceea de a arãta pânã unde se poate întinde raþiunea practicã
a filosofiei kantiene. Cãci, dupã cum preciza Kant, educaþia nu este
chematã sã formeze raþiunea speculativã, ci o raþiune care, în
economia ºi structura sa, e practicã (în înþelesul de „reflexiune asupra
a ceea ce se întâmplã, dupã cauzele ºi efectele sale“ – p. 53).
Aceastã lucrare de micã întindere referitoare la educaþie diferã,
oarecum, ca metodã, de lucrãrile axiale-pivot pe care le complineºte,
în sensul cã aici Kant nu mai procedeazã decât arareori la distingerea
(separarea) factorilor formali, apriorici, a formelor pure ale acþiunilor
morale în conþinutul lor de obiecte sensibile ºi elementele empirice,
schimbãtoare ºi relative, ci, dimpotrivã, el le contopeºte cu
problemele concrete ale educaþiei, cu aspectele aplicãrii ei în
experienþa vieþii reale de toate zilele.
De la început Kant postuleazã cã omul este singura fiinþã care
trebuie educatã pentru a deveni OM. „Omul poate deveni om numai
prin educaþie. El nu e nimic decât ceea ce face educaþia din el“
(p. 17). Educaþia este cea care face demarcaþia între om ºi celelalte
creaturi (Geschopt).
Educaþia, în centrul cãreia se aflã disciplina, este aceea care
preface animalitatea în umanitate. „Disciplina îl opreºte pe om sã se
abatã prin impulsurile sale animalice de la menirea sa, de la
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umanitate“ (p. 16) – precizeazã Kant. Aceastã semnificaþie pozitivã
a disciplinei evidenþiatã de Kant ne ajutã sã înþelegem cum,
corectându-i ieºirile determinate de înclinaþia sa spre libertate
neîngrãditã, disciplina îl supune pe om legilor umanitãþii. Desigur,
spune Kant, aceastã disciplinã nu se formeazã de la sine, în mod
spontan, ci într-un cadru organizat, instituþionalizat printr-o activitate
specialã – educaþia cu scopuri precise ºi mijloace adecvate.
Omului îi trebuie îngrijire ºi culturã este un al doilea postulat
pe care-l enunþã Kant – cultura cuprinzând, pe lângã disciplinã, ºi
instrucþia. Acestea din urmã au o importanþã extrem de mare în
devenirea individului uman, pentru cã, spune Kant, „cel ce nu e
cultivat e brut (necioplit), cel ce nu e disciplinat e sãlbatic“ (p. 18);
ba, mai mult, „neglijarea disciplinei este un rãu mai mare decât
neglijarea culturii, cãci aceasta se mai poate completa mai târziu;
sãlbãticia însã nu se poate ºterge – ºi o greºealã în disciplinã nu
poate fi îndreptatã niciodatã“ (p. 18).
Umanismul lui Kant, derivat din iluminismul epocii în care a trãit,
prezent, de altfel, în întreaga lui operã, transpare ºi în aceastã lucrare
de micã întindere despre educaþie, atunci când el afirmã: „ne încântã
gândul cã natura umanã se va dezvolta tot mai bine prin educaþie,
cãreia îi putem da o formã potrivitã umanitãþii. Asta ne deschide
vederea spre un viitor mai fericit al genului uman“ (p. 18).
În lucrarea sa Despre pedagogie Kant aduce în discuþie
necesitatea reformãrii educaþiei vremii lui, cãreia el îi reproºa cã nu-l
formeazã ºi nu-l dezvoltã pe om pentru a atinge în întregime scopul
existenþei sale. „Noi putem lucra – scria Kant – la un plan al unei
educaþii mai potrivite, lãsând urmaºilor instrucþiuni pentru ea, ca
s-o poatã înfãptui încetul cu încetul [...]. [Cãci] ... educaþia este o
artã a cãrei practicare trebuie perfecþionatã prin multe generaþii.
Fiecare generaþie, înzestratã cu cunoºtinþele celei precedente, poate
înfãptui tot mai mult o educaþie care dezvoltã în mod proporþionat
toate dispoziþiunile naturale ale omului, conducând astfel umanitatea
spre menirea ei“ (p. 19-20).
Unul dintre principiile acestei noi educaþii este acela al tratãrii
diferenþiate a indivizilor, educaþia fiind, în viziunea lui Kant, arta de
a dezvolta dispoziþiunile naturale ale fiecãrui om, ºtiut fiind faptul
cã natura nu i-a dat omului pentru asta nici un instinct. Atât
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începutul, cât ºi progresul acestei arte sunt sau mecanice, fãrã plan,
rânduite dupã împrejurãri date, sau judicioase. În mod mecanic se
iveºte arta educaþiei numai cu anumite ocazii, când observãm dacã
ceva e pãgubitor sau folositor pentru om. Acest mod de a concepe
educaþia, susþine Kant, cuprinde unele greºeli ºi lipsuri, deoarece
nu se întemeiazã pe nici un plan. De aceea, este necesar, precizeazã
el, ca arta educaþiei sau pedagogicã sã devinã judicioasã, pentru a
putea sã dezvolte natura umanã în aºa fel încât sã-ºi atingã integral
menirea (scopul). De pildã, principiul imitaþiei pãrinþilor de cãtre copii
trebuie înlãturat, întrucât existã riscul ca un „prost-crescut“ (p. 21)
sã-l creascã apoi pe altul. Remediul acestei situaþii îl constituie, spune
Kant, prefacerea pedagogiei în ºtiinþã, transformarea pedagogiei în
studiu sistematic.
În acest context, Kant aduce în discuþie un alt principiu al
pedagogiei moderne: „copiii trebuie educaþi nu potrivit cu starea
prezentã, ci cu starea mai bunã, posibilã în viitor, a genului uman“
(p. 21). „Buna educaþie e tocmai izvorul din care iese tot binele în lume“
(p. 22), exclamã Kant.
La un moment dat, înspre finalul pãrþii de Introducere a lucrãrii
sale Despre pedagogie, Kant simte nevoia unei recapitulãri, prilej
cu care face unele precizãri asupra conceptului „educaþie“. Astfel,
el conchide cã prin educaþie omul trebuie sã fie:
1) disciplinat. A disciplina înseamnã a cãuta de a face ca
animalitatea sã nu pãgubeascã umanitatea, nici în individul
izolat, nici în omul social. Disciplina este deci numai
îmblânzirea sãlbãticiei;
2) cultivat. Cultura cuprinde învãþãtura ºi instrucþia. Prin ea se
dobândeºte abilitatea (citirea, scrierea, muzica etc.);
3) prudent, adicã sã se adapteze societãþii omeneºti, sã fie
simpatizat ºi sã aibã influenþã. Pentru aceasta e nevoie de un
anumit fel de culturã, pe care o numim civilizare (care
presupune maniere, politeþe, capacitate de relaþionare cu
semenii);
4) moral, adicã omul sã fie nu numai îndemânatic pentru tot
felul de scopuri, ci sã-ºi câºtige ºi tãria sufleteascã de a alege
numai scopuri bune (aprobate cu necesitate de oricine ºi care
pot fi totodatã scopuri pentru oricine).
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Un alt principiu pedagogic modern invocat de Kant este cel al
instruirii active, participative a elevilor. Copiii, susþine Kant, nu
trebuie sã fie dresaþi în mod mecanic, ci sã fie învãþaþi sã gândeascã.
Acest principiu pedagogic, împreunã cu celelalte amintite mai
înainte, se cer a fi experimentate. De aici ºi solicitarea lui Kant de a
se organiza mai întâi ºcoli experimentale ºi mai apoi sã se înfiinþeze
ºcoli normale.
Educaþia se poate realiza, spune Kant, fie particular, fie public.
Cea dintâi, educaþia în particular, e fãcutã de pãrinþi sau ajutoare
plãtite (preceptori) care asigurã practicarea preceptelor, în
principal a celor morale – deci educaþia moralã –, iar cea de-a
doua – educaþia publicã – asigurã instrucþia (informarea). Desigur,
o educaþie publicã completã este aceea care reuneºte amândouã
laturile: instrucþia ºi formarea moralã. Este motivul pentru care
aceastã ultimã formã este preferatã ºi apreciatã de Kant ca oferind
cea mai bunã imagine a viitorului cetãþean. „Educaþia publicã îºi
are avantajele cele mai evidente, cãci prin ea copiii învaþã sã-ºi
mãsoare puterile, învaþã limitarea prin dreptul altora. Aici nimeni
nu se bucurã de privilegii, deoarece pretutindeni se simte
rezistenþã, deoarece nimeni nu poate ieºi la suprafaþã decât când
exceleazã prin meritul propriu“ (p. 28).
În cea de-a doua parte a scrierii sale, intitulatã Tratat (de la care,
probabil, a împrumutat C.V. Buþureanu – primul traducãtor în limba
românã al acestei lucrãri kantiene – titlul traducerii sale, Tratat de
pedagogie (1912)), Kant abordeazã laturile educaþiei: educaþia fizicã
(îngrijirea corpului fizic-biologic) ºi educaþia practicã sau moralã
(ce vizeazã tot ceea ce se raporteazã la libertate). Educaþia practicã,
fiind „educaþia spre personalitate“ (p. 31), cuprinde, de altfel, toate
laturile educaþiei intelectuale: 1) formarea scolasticã mecanicã
(vizând abilitatea), ce conferã omului valoare cu privire la sine însuºi
ca individ, realizatã de institutor; 2) pragmaticã (vizând prudenþa),
formând omul ca cetãþean cu o valoare publicã, realizatã de
educator; 3) moralã (vizând moralitatea), prin ea omul dobândind
o valoare în perspectiva întregului gen uman.
În ceea ce priveºte educaþia fizicã, pe multe pagini Kant
analizeazã ºi exemplificã modul în care se pot realiza în cadrul
acesteia calitãþile V.Î.R.F. (vitezã, îndemânare, rezistenþã ºi forþã).
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Educaþia fizicã este însoþitã de educaþia sufletului, în sensul de
cultura fizicã a spiritului. Aceasta este împãrþitã de Kant în liberã ºi
scolasticã. Prima este jocul în orele libere la dispoziþia elevului, cea
de-a doua este însã munca serioasã desfãºuratã sub constrângere.
Pe aceastã bazã Kant aratã cã pot fi schiþate diferite planuri de
educaþie, ce se pot întemeia fie pe metoda învãþãrii prin joc, fie pe
metoda învãþãrii prin sarcini precise („treabã serioasã“ (p. 47),
cum scrie el). În acest context, Kant devoaleazã un alt principiu al
pedagogiei moderne: educaþia trebuie fãcutã prin muncã ºi pentru
muncã, deoarece omul este unicul animal care trebuie sã munceascã
pentru a-ºi asigura subzistenþa.
Educaþia trebuie sã se axeze în principal pe facultãþile sufleteºti
superioare (inteligenþa, puterea de judecare, raþiunea); celor
inferioare izolate (atenþia, memoria), neavând nici o valoare, Kant le
hãrãzeºte un rol marginal. De pildã, în ceea ce priveºte memoria,
deºi semnaleazã necesitatea inventãrii de procedee mnemotehnice
de învãþare a limbilor strãine, a geografiei, Kant respinge categoric,
ca nocivã, lectura beletristicã (cititul romanelor).
În aceastã parte a lucrãrii, în care Kant face o tratare sistematicã a
problemelor de pedagogie, el identificã ºi alte principii ale educaþiei;
printre acestea îl amintim pe acela al luãrii în consideraþie a
particularitãþilor de vârstã ºi individuale, a cãrui realizare presupune, în
expresie kantianã, „a combina pe nesimþite ºtiinþa cu putinþa“ (p. 51)
elevilor, ca ºi pe acela al învãþãrii conºtiente („inteligenþa sã nu procedeze
numai în mod mecanic, ci ºi având conºtiinþa unei reguli“ – p. 51).
În aceeaºi ordine de idei, Kant este pentru învãþãmântul formativ, ºi
mai puþin pentru cel informativ. Scopul educaþiei este – scrie el – nãzuinþa
„spre abilitate ºi perfecþiune, nu pentru a-l informa pe elev într-o materie
specialã, ci pentru a întãri forþele sale mintale“ (p. 52). Drept urmare, el
recomandã cu stãruinþã metoda maieuticã a lui Socrate, de a scoate
cunoºtinþe din raþiunea proprie copiilor, ºi nu de a turna în capul lor
cunoºtinþe raþionale, alãturi de cea cateheticã-mecanicã.
În ceea ce priveºte educarea laturii volitive a personalitãþii
copilului, Kant e de pãrere cã „voinþa copiilor nu trebuie [...] frântã,
ci trebuie numai condusã aºa încât sã cedeze în faþa piedicilor
naturale“ (p. 55). „Frângerea voinþei produce o mentalitate de sclav,
pe când rezistenþa naturalã produce docilitate“ (p. 56).
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Immanuel Kant este inflexibil în rigorismul sãu atunci când e
vorba de educaþia (cultura) moralã; aceasta trebuie sã se întemeieze
pe axiome, nu pe disciplinã (experienþã). Copilul trebuie deprins a
acþiona dupã maxime, ºi nu dupã anumite impulsuri. Caracterul –
rezultat de prim ordin al educaþiei morale, în opinia lui Kant – stã în
abilitatea de a acþiona dupã maxime: la început ne însuºim maxime
ale ºcolii, iar mai târziu, maxime ale umanitãþii. De caracter depinde
docilitatea (ascultarea) elevilor, ce poate fi una faþã de voinþa
absolutã, dedusã din constrângere, sau una faþã de voinþa
cunoscutã ca raþionalã, realizatã ca ascultare voluntarã. Cu acest
prilej Kant se apleacã asupra celor douã laturi fundamentale ale
educaþiei: convingerea ºi constrângerea.
Deºi Kant este conºtient de faptul cã la copii nu trebuie sã
formãm caracterul unui cetãþean, ci caracterul unui copil, totuºi el
atrage atenþia cã ascultarea de voinþa absolutã e foarte necesarã ºi
pentru copil, deoarece îl pregãteºte pentru îndeplinirea acelor legi
pe care trebuie sã le respecte în viitor ca cetãþean. De aceea copiii
trebuie sã stea sub o anumitã lege a constrângerii; aceastã lege
trebuie sã fie însã universalã.
Între datorie ºi înclinaþie, Kant înclinã firesc, dacã þinem seama
de concepþia sa de ansamblu asupra moralei, spre cea dintâi: în
viaþã ne poate conduce numai datoria, nu înclinaþia. Încãlcarea unei
porunci trebuie sã fie, spune Kant, urmatã de pedepse, fie fizice, fie
morale, administrate însã cu multã luare-aminte, pentru a nu rezulta
nici indoles servilis ºi nici indoles mercenaria. Pedepsele fizice fiind
complementare celor morale, la ele se va recurge rar, întrucât prin
practicarea lor nu se mai formeazã un caracter bun. Când pedepsele
fizice sunt frecvent folosite, deseori repetate, ele produc rãutate,
încãpãþânare. Or, educaþia moralã are drept scop fundamental
formarea trãsãturilor ºi notelor esenþiale ale unui om de caracter:
sentimentul ºi ideea datoriei, dragostea de adevãr, sociabilitatea,
seninãtatea sufletului º.a. Drept cãi de înfãptuire a acestui scop,
Kant propune douã maxime-principiu: sustine et abstine ºi festina
lente (sustine însemnând „rabdã ºi deprinde-te a suporta“, iar festina
lente indicând o activitate continuã de învãþare cu temei). Alte cãi,
amintite de Kant în completarea celor de mai sus, sunt: puterea
exemplului, unitatea dintre vorbã ºi faptã.
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În ultimã analizã kantianã, educaþia moralã se finalizeazã cu
conºtientizarea necesitãþii împlinirii datoriilor faþã de sine însuºi (prin
care omul ajunge sã pãstreze în persoana sa proprie demnitatea
umanitãþii) ºi a datoriilor faþã de alþii (prin care omul dobândeºte
respectul ºi stima pentru dreptul celorlalþi oameni). Prin aceasta ºi
numai astfel omul devine fiinþã moralã. Cãci din naturã el nu este
nicidecum o fiinþã moralã – aratã Kant, precizând cã „el devine o
fiinþã moralã numai dacã raþiunea sa se înalþã pânã la noþiunile
datoriei ºi legii“ (p. 69-70).
Interesante ºi de o mare actualitate sunt ºi consideraþiile kantiene
asupra educaþiei religioase a copiilor, ca o componentã majorã a
educaþiei, ºi, în special, cele referitoare la relaþia dintre religie
(teologie) ºi moralitate, la însemnãtatea uneia în configurarea
celeilalte.
În finalul micului sãu tratat de pedagogie, Kant adaugã „câteva
observaþii de care ar trebui sã þinã seama mai ales tineretul,
la intrarea în adolescenþã“ (p. 73). Printre acestea se numãrã ºi
cele privitoare la educaþia sexualã a tinerilor. „În educaþia
timpurilor mai noi se susþine cu tot dreptul – scrie Kant – cã trebuie
sã i se vorbeascã tânãrului despre acestea în mod deschis, lãmurit
ºi hotãrât“ (p. 74), fiind învãþat de timpuriu sã aibã stimã
cuviincioasã faþã de celãlalt sex.
În încheiere, întreaga viziune pedagogicã a lui Kant despre
educaþie o putem rezuma ºi reda prin propriile-i construcþii
lingvistice: „În educaþie totul depinde de faptul de a stabili
pretutindeni principii exacte, fãcându-i pe copii sã le înþeleagã ºi
sã le primeascã cu plãcere. Ei trebuie sã înveþe a pune în locul
dispreþului, urii, oroarea de ceea ce-i revoltãtor ºi absurd; a pune
numai oroarea interioarã în loc de cea exterioarã, faþã de oameni
ºi faþã de pedepsele divine; stimã de sine ºi demnitate interioarã –
în locul opiniei oamenilor, valoare interioarã a acþiunii ºi a fãptuirii
– în loc de vorbe ºi emoþii, inteligenþã – în loc de sentiment, ºi
veselie ºi pietate cu bunã-dispoziþie – în loc de devoþiune
morocãnoasã, timidã ºi întunecatã“ (p. 70). Ei trebuie sã se bucure
în urma realizãrii interesului pentru binele lor însuºi, pentru binele
altora ºi pentru binele universal (chiar dacã acesta din urmã nu
este în folosul patriei lor sau spre câºtigul lor propriu).
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Consecvent concepþiei sale filosofice de ansamblu, în pedagogia
sa Kant a implicat la maximum imperativul sãu categoric, care aici
apare transfigurat astfel: „Sã nãzuim a considera multe totdeauna
ca datorie. O acþiune trebuie sã aibã pentru mine valoare nu pentru
cã e de acord cu înclinaþia mea, ci pentru cã prin aceasta îmi
îndeplinesc datoria“ (p. 76).
Prof. univ. dr. Constantin STROE

Nota traducãtorului

Traducerea de faþã s-a fãcut dupã textul german editat de
G. Hartenstein, 1868, vol. VIII. Paginaþia acestei ediþii e notatã de
noi pe margine.
Existã o traducere în limba românã a Tratatului de pedagogie
al lui Kant, publicatã de C.V. Buþureanu (Biblioteca pentru toþi,
nr. 770-771/1912), dar ea e fãcutã dupã traducerea francezã a lui
Jules Barni, deci este o traducere a unei traduceri. ªi, cum traducerea
lui Barni, pe care am consultat-o ºi noi (în ediþia a V-a, îngrijitã de
Raymond Thamin), se depãrteazã uneori simþitor de textul german,
iar cea românã – de textul francez, publicarea unei traduceri dupã
textul german e pe deplin justificatã.
15 octombrie 1945

T.B.

Introducere
Omul este singura fiinþã 1 care trebuie educatã. Prin 457
educaþie înþelegem anume îngrijirea (hrana, întreþinerea),
disciplina ºi instrucþia însoþitã de culturã. Drept urmare, omul
este copil sugar, elev ºi discipol.
Animalele se folosesc de forþele lor, din clipa în care încep
sã aibã vreuna dintre aceste forþe, în mod regulat, adicã în aºa
fel încât sã nu le devinã vãtãmãtoare lor înseºi. Într-adevãr, nu
putem decât sã ne minunãm vãzând, de pildã, cum puii de
rândunicã, abia ieºiþi din gãoace ºi încã lipsiþi de lumina ochilor,
ºtiu totuºi sã facã aºa încât necurãþenia lor sã cadã afarã din
cuib. Animalele deci n-au nevoie de îngrijire, ci cel mult de
hranã, încãlzire ºi conducere, sau de o anumitã ocrotire. De
hrãnire au nevoie, ce-i drept, cele mai multe animale, dar nu ºi
de îngrijire. Prin îngrijire, anume, înþelegem prevederea
pãrinþilor pentru a opri o întrebuinþare vãtãmãtoare pe care ar
putea-o da copiii forþelor lor. Dacã un animal, de pildã, ar þipa
îndatã ce vine pe lume, cum fac copiii, el ar deveni negreºit
prada lupilor ºi a altor fiare atrase de þipetele lui.
Disciplina preface animalitatea în umanitate. Un animal este
chiar prin instinct tot ce poate fi; o raþiune strãinã a pregãtit pentru
el totul încã de mai înainte. Omul însã are nevoie de raþiune
1

Termenul folosit de Kant este Geschopt, care înseamnã
„creaturã“ (n.tr.).
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proprie. El n-are instinct, ºi trebuie sã-ºi facã singur planul purtãrii
sale. Cum însã, venind crud pe lume, el nu e în stare s-o facã
imediat, va trebui ca alþii sã îndeplineascã aceasta pentru dânsul.
Genul uman trebuie sã producã de la sine, prin proprie
strãduinþã ºi încetul cu încetul, întreaga dispoziþiune naturalã
a umanitãþii. O generaþie creºte pe alta. Primul început putem
sã-l cãutãm într-o stare primitivã sau chiar într-o stare perfectã,
civilizatã. Dacã se presupune cã aceastã din urmã stare a
existat mai înainte ºi mai întâi, în acest caz omul ar fi trebuit
doar sã se sãlbãticeascã ºi apoi sã recadã din nou în barbarie.
Disciplina îl opreºte pe om sã se abatã prin impulsurile
458
sale animalice de la menirea sa, de la umanitate. Ea trebuie,
de pildã, sã-l împiedice de a se arunca cu furie ºi fãrã prevedere
în primejdii. Disciplina este deci numai negativã, anume ea
este acþiunea prin care omului i se ia sãlbãticia, pe când
instrucþia este partea pozitivã a educaþiei.
Sãlbãticia este neatârnare faþã de legi. Disciplina îl supune
pe om legilor umanitãþii; ea începe sã-l facã sã simtã
constrângerea legilor. Dar aceasta trebuie sã se producã de cu
bunã vreme. Astfel, de pildã, copiii sunt trimiºi la ºcoalã, la
început, nu chiar cu intenþia sã înveþe ceva acolo, ci pentru a
se obiºnui sã ºadã liniºtiþi ºi sã observe exact ceea ce li se
aratã, pentru ca pe viitor sã nu încerce a înfãptui chiar de îndatã
orice le-ar veni în minte.
Omul are însã din naturã o atât de mare înclinare spre
libertate încât, obiºnuindu-se doar puþinã vreme cu ea, îi aduce
orice jertfã. Chiar de aceea disciplina trebuie sã se aplice, cum
am spus, foarte de timpuriu, cãci, nefãcând astfel, în urmã omul
greu se poate schimba. El ascultã apoi de orice toanã. Vedem
acest lucru la neamuri sãlbatice care, stând chiar mai lungã
vreme în serviciul europenilor, nu se obiºnuiesc totuºi niciodatã
a trãi dupã felul acestora. Nu e însã vorba aici de un nobil dor
de libertate, cum cred Rousseau ºi alþii, ci de o anumitã
primitivitate, întrucât aici animalul n-a dezvoltat încã,
aºa-zicând, în sine, umanitatea. De aceea omul trebuie deprins
de timpuriu sã se supunã preceptelor raþiunii. Dacã în tinereþe
i se lasã voinþa ºi nimic nu i se opune, el pãstreazã toatã viaþa
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sa o anumitã sãlbãticie. ªi nici nu le ajutã la nimic acelora ce
în tinereþe au fost cruþaþi printr-o prea mare alintare din partea
mamei; cãci în urmã li se va opune din toate pãrþile o rezistenþã
cu atât mai îndârjitã, ºi pretutindeni vor primi lovituri când se
vor amesteca în afacerile lumii.
E o greºealã obiºnuitã ce se face în educaþia celor mari când,
sub pretextul cã sunt meniþi pentru a domni, nici în tinereþe nu
li se opune nicicând o rezistenþã serioasã. La om, din pricina
înclinãrii sale spre libertate, e nevoie de o îndulcire a stãrii sale
de sãlbãticie; la animal, însã, nu e nevoie din cauza instinctului.
Omului îi trebuie îngrijire ºi culturã. Cultura cuprinde 459
disciplina ºi instrucþia. De cea din urmã, nici un animal, din
câte ºtim, n-are nevoie. Cãci nici un animal tânãr nu învaþã
ceva de la unul mai bãtrân, în afarã de pãsãri, care învaþã cântul
lor. Sub acest aspect ele sunt instruite de pãrinþii lor, ºi e
miºcãtor sã vedem cum, ca într-o ºcoalã, mama cântã înaintea
odraslelor din toate puterile, ºi cum puii se strãduiesc sã scoatã
din micile lor gâtlejuri aceleaºi sunete. Pentru a ne convinge
cã pãsãrile nu cântã din instinct, ci cã învaþã, de fapt, a cânta,
face sã ne ostenim cu încercarea urmãtoare: vom lua unor
canari cam jumãtate din ouãle lor ºi le vom înlocui cu ouã de
vrabie; nu putem pune pui de tot tineri de vrabie în locul puilor
de canar. Aducându-i într-o camerã de unde aceºti pui de vrabie
nu pot auzi vrãbiile din afarã, ei vor învãþa cântarea canarilor,
ºi noi vom obþine vrãbii cântãtoare. E într-adevãr un lucru
minunat cã fiecare specie de pãsãri pãstreazã de-a lungul
tuturor generaþiilor o anumitã cântare principalã, iar tradiþia
cântãrii este, fãrã îndoialã, cea mai puternicã din lume.
Omul poate deveni om numai prin educaþie. El nu e nimic
decât ceea ce face educaþia din el. Sã ne amintim cã omul e
educat numai de oameni, care de asemenea sunt educaþi.
De aceea lipsa de disciplinã ºi instrucþie îi face pe unii oameni
sã fie rãi educatori ai elevilor lor. Dacã odatã, cândva, o fiinþã
de un gen superior ar lua asupra sa educaþia noastrã, am vedea
atunci ce se poate face din om. Cum însã educaþia, pe de o
parte, îl învaþã pe om ceva, iar pe de altã parte nu face decât
sã dezvolte unele însuºiri, nu se poate ºti pânã unde se întind
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la el dispoziþiunile naturale. Dacã s-ar face aici cel puþin o
experienþã cu ajutorul celor mari ºi prin puterile unite ale
multora, chiar prin aceasta am primi unele lãmuriri cam pânã
unde ar putea ajunge omul. Dar e tot atât de important, pentru
un spirit speculativ, cum e o tristã observaþie pentru un
filantrop, de a vedea cum cei mari nu au decât grija lor proprie,
neluând parte la importanta experienþã a educaþiei, menitã sã
arate cum face natura un pas înainte spre perfecþiune.
Nu e nimeni care, fiind neglijat în tinereþea sa, n-ar înþelege
el însuºi, la o vârstã mai maturã, în ce a fost neglijat, fie în
460 disciplinã, fie în culturã (aºa putem denumi instrucþia). Cel ce
nu e cultivat e brut (necioplit), cel ce nu e disciplinat e sãlbatic.
Neglijarea disciplinei este un rãu mai mare decât neglijarea
culturii, cãci aceasta se mai poate completa mai târziu; sãlbãticia
însã nu se poate ºterge – ºi o greºealã în disciplinã nu poate fi
îndreptatã niciodatã. Poate cã educaþia va deveni tot mai bunã
ºi poate cã fiecare generaþie urmãtoare va înainta cu un pas
mai aproape de perfecþiunea omenirii – cãci îndãrãtul educaþiei
se ascunde marea tainã a perfecþiunii naturii omeneºti. De acum
înainte acest lucru se poate înfãptui. Cãci abia acum începe
judecata dreaptã ºi priceperea lãmuritã pentru ceea ce-i
într-adevãr necesar pentru o bunã educaþie. Ne încântã gândul
cã natura umanã se va dezvolta tot mai bine prin educaþie, cãreia
îi putem da o formã potrivitã umanitãþii. Asta ne deschide
vederea spre un viitor mai fericit al genului uman.
Schiþa unei teorii a educaþiei este un mãreþ ideal, ºi nu
stricã cu nimic dacã nu suntem în stare sã-l înfãptuim chiar de
îndatã. Trebuie numai sã nu considerãm chiar de la început o
astfel de idee ca himericã ºi sã nu o denunþãm ca un vis
frumos, chiar dacã se ivesc piedici în înfãptuirea ei.
O idee nu este nimic altceva decât conceptul despre o
perfecþiune ce nu se gãseºte încã în experienþã. De pildã, ideea
unei republici perfecte, cârmuite dupã regulile dreptãþii. Este
ea, din aceastã pricinã, imposibilã? Mai întâi, ideea noastrã
trebuie numai sã fie exactã, ºi atunci, cu toate piedicile ce
mai stau în calea înfãptuirii ei, ea nu este nicidecum
imposibilã. Dacã, de pildã, fiecare ar minþi, oare din aceastã
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pricinã sinceritatea ar fi o simplã nãscocire? ªi ideea unei
educaþii ce dezvoltã în om toate dispoziþiunile naturale este,
fãrã îndoialã, adevãratã.
Cu educaþia de astãzi omul nu atinge în întregime scopul
existenþei sale. Cãci cât de diferit trãiesc oamenii! O uniformitate între dânºii nu se poate înfãptui decât dacã acþioneazã
dupã aceleaºi principii, iar aceste principii ar trebui sã le devinã
o a doua naturã. Noi putem lucra la un plan al unei educaþii
mai potrivite, lãsând urmaºilor instrucþiuni pentru ea, ca s-o
poatã înfãptui încetul cu încetul. Se vede, de pildã, la florile
numite ciuboþica-cucului cum, dacã le creºtem din rãdãcinã,
ele rãmân toate de aceeaºi culoare; dacã însã le semãnãm,
dobândesc culori cu totul diferite ºi foarte variate. Natura, 461
aºadar, a pus totuºi germenii în ele, ºi depinde numai de o
semãnare ºi o rãsãdire potrivitã ca sã se dezvolte aceºti
germeni. Aºa ºi la om!
Sunt mulþi germeni în omenire, ºi depinde acum de noi sã
dezvoltãm dispoziþiunile naturale în mod proporþionat ºi sã
dezvãluim umanitatea din germenii ei, fãcând ca omul sã-ºi
ajungã menirea sa. Animalele ºi-o îndeplinesc pe a lor de la
sine ºi fãrã sã o cunoascã. Omul trebuie abia sã caute a o
atinge; ceea ce nu se poate întâmpla dacã n-are nici o idee
despre menirea sa. Pentru individ, atingerea menirii este chiar
cu desãvârºire cu neputinþã. Dacã admitem o primã pereche
omeneascã pe deplin formatã, noi vrem totuºi sã vedem cum
îºi creºte copiii. Chiar primii pãrinþi dau copiilor un exemplu,
copiii îi imitã, ºi astfel se dezvoltã unele dispoziþiuni naturale.
Nu toþi pot fi formaþi în acest mod, cãci, în cele mai multe
cazuri, numai în împrejurãri întâmplãtoare copiii vãd exemple.
Înainte vreme oamenii nici n-aveau idee despre perfecþiunea
pe care natura umanã o poate atinge. Nici noi nu suntem încã
prea lãmuriþi asupra acestei noþiuni. Atâta însã este cert, cã nu
indivizi izolaþi, cu toatã cultura elevilor lor, pot face ca aceºtia
sã-ºi îndeplineascã menirea. Nu indivizi izolaþi, ci genul uman
trebuie sã ajungã aici.
Educaþia este o artã a cãrei practicare trebuie perfecþionatã
prin multe generaþii. Fiecare generaþie, înzestratã cu cunoºtinþele
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celei precedente, poate înfãptui tot mai mult o educaþie care
dezvoltã în mod proporþionat toate dispoziþiunile naturale ale
omului, conducând astfel umanitatea spre menirea ei.
Providenþa a voit ca omul sã scoatã binele din sine însuºi ºi i se
adreseazã, aºa-zicând, cu aceste cuvinte: „Pãºeºte în lume“ –
cam aºa i-ar putea vorbi Creatorul omului! – „Eu te-am înzestrat
cu toate dispoziþiunile spre bine. Þie þi se cuvine sã le dezvolþi,
ºi astfel propria ta fericire ºi nefericire de tine însuþi depinde.“
Omul trebuie sã-ºi dezvolte abia dispoziþiunile spre bine;
providenþa nu le-a pus de mai înainte gata dezvoltate în el; sunt
numai simple dispoziþiuni, ºi fãrã sã se desprindã de la sine
moralitatea. A se face mai bun, a se cultiva pe sine însuºi ºi,
462 dacã e rãu, a înfãptui în sine moralitatea, asta trebuie s-o facã
omul. Dacã reflectãm însã bine asupra acestor lucruri, gãsim cã
sunt foarte grele. De aceea educaþia este cea mai mare problemã
ºi cea mai grea problemã care poate fi datã omului spre
dezlegare. Cãci cunoaºterea depinde de educaþie, ºi educaþia
depinde iarãºi de cunoaºtere. De aceea educaþia poate face
numai încetul cu încetul un pas înainte, ºi numai prin faptul cã
o generaþie transmite celei ce urmeazã experienþele ºi
cunoºtinþele ei, cã aceasta, la rândul ei, adãugând ceva, le predã
celei ce vine. Numai astfel se poate ivi o noþiune exactã despre
modul de educare. Ce mare culturã ºi experienþã nu presupune
deci aceastã noþiune? Ea nu se putea naºte deci decât târziu, ºi
noi înºine încã n-am lãmurit-o cu desãvârºire. Întrebarea e dacã
educaþia sã imite cumva în individ formarea umanitãþii în general,
prin diferitele ei generaþii.
Douã invenþii ale oamenilor pot fi considerate, fãrã
îndoialã, ca cele mai dificile: anume cea a artei de guvernare
ºi cea a artei educaþiei, ºi totuºi se mai discutã în contradictoriu
asupra ideii lor.
Dar de unde sã începem oare sã dezvoltãm dispoziþiunile
umane? Sã începem de la o stare de barbarie, sau de la o stare
gata cultivatã? E greu sã ne gândim la o dezvoltare din barbarie
(de aceea, ºi noþiunea despre primul om e atât de dificilã), ºi
noi vedem cum omul, dezvoltându-se dintr-o astfel de stare, a
recãzut mereu în barbarie, ridicându-se apoi abia din nou din ea.
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ªi la popoare foarte civilizate gãsim, în cele mai vechi ºtiri ce
ni le-au lãsat însemnate, o accentuatã apropiere de barbarie –
ºi de câtã culturã nu e nevoie chiar pentru scris? Aºa încât, cu
privire la oamenii civilizaþi, începutul artei scrisului l-am putea
numi începutul lumii.
Deoarece dezvoltarea dispoziþiunilor naturale la om nu se
înfãptuieºte de la sine, toatã educaþia e o artã. Natura nu i-a dat
omului pentru asta nici un instinct. Atât începutul, cât ºi progresul
acestei arte sunt sau mecanice, fãrã plan, rânduite dupã
împrejurãri date, sau judicioase. În mod mecanic se iveºte arta
educaþiei numai în anumite prilejuri, când observãm dacã ceva
e pentru om pãgubitor sau folositor. Toatã arta educaþiei care
se iveºte numai în mod mecanic trebuie sã cuprindã foarte multe
greºeli ºi lipsuri, deoarece nu se întemeiazã pe nici un plan.
Arta educaþiei sau pedagogicã trebuie sã devinã, aºadar, 463
judicioasã, pentru a putea sã dezvolte natura umanã în aºa fel
ca ea sã-ºi atingã menirea. Pãrinþi deja educaþi sunt pilde pentru
imitare dupã care se formeazã copiii. Dar, pentru ca aceºtia sã
se facã mai buni, pedagogia trebuie sã devinã un studiu, altfel
nu putem avea nici o nãdejde din partea ei, iar unul prost-crescut
creºte apoi pe altul. Mecanismul în arta pedagogicã trebuie
prefãcut în ºtiinþã, altfel ea nu va deveni niciodatã o strãduinþã
sistematicã, iar o generaþie ar dãrâma ceea ce a clãdit cealaltã.
Un principiu al artei pedagogice pe care trebuie sã-l aibã
în vedere mai ales bãrbaþii cu însãrcinarea de a alcãtui programa
de educaþie este: copiii trebuie educaþi nu potrivit cu starea
prezentã, ci cu starea mai bunã, posibilã în viitor, a genului
uman, adicã potrivit cu ideea umanitãþii ºi cu menirea ei
întreagã. Acest principiu e de mare importanþã. Pãrinþii îºi cresc
copiii de obicei numai aºa ca sã se adapteze lumii prezente,
fie ea ºi coruptã. Ei ar trebui însã sã le dea o educaþie mai
bunã, prin care sã se înfãptuiascã o stare mai bunã. Dar aici
întâmpinãm douã piedici:
1) Pãrinþii n-au, de obicei, altã grijã decât ca odraslelor lor
sã li se netezeascã bine drumul în lume, 2) iar domnitorii îi
considerã pe supuºii lor numai drept instrumente pentru
intenþiile lor.
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Pãrinþii grijesc pentru casã, domnitorii – pentru stat. ªi unii,
ºi ceilalþi nu-ºi propun ca scop ultim binele suprem universal,
ºi nici perfecþiunea pentru care e menitã omenirea ºi pentru
care ea posedã chiar dispoziþiuni. Schiþarea unui plan de
educaþie însã trebuie fãcutã din punct de vedere cosmopolit.
ªi este oare, în acest caz, supremul bine universal o idee care
ne poate pãgubi în ceea ce considerãm a fi binele nostru
suprem particular? Niciodatã! Cãci, deºi se pare cã ar trebui sã
aducem oarecari jertfe pentru aceastã idee, adevãrul este cã
prin ea sporim totdeauna ºi bunãstarea noastrã actualã. ªi,
apoi, ce mãreþe urmãri o însoþesc! Buna educaþie e tocmai
izvorul din care iese tot binele în lume. Germenii ce se gãsesc
în om trebuie numai sã fie dezvoltaþi tot mai mult. Cãci
temeiurile rãului nu le gãsim în dispoziþiunile naturale ale
omului. Cauza rãului nu este alta decât cã natura nu este adusã
sub reguli. În om nu se aflã decât germenii pentru bine.
464
Dar de unde sã vinã oare starea mai bunã a lumii? De la
domnitori, sau de la supuºi? Ca aceºtia din urmã anume sã se
îndrepte mai întâi pe sine, ºi întâlnind, aºa-zicând, pe bunii
cârmuitori la jumãtate de cale? Dacã ar fi ca domnitorii s-o
înfãptuiascã, atunci mai întâi educaþia prinþilor trebuie sã devinã
mai bunã, care de lungã vreme mai are încã marea lipsã cã în
tinereþe nu li se opune nici o rezistenþã. Un arbore însã care stã
singur în câmp deschis creºte strâmb ºi îºi întinde larg ramurile
sale; un arbore însã care stã în mijlocul pãdurii creºte, deoarece
arborii de lângã el îi opun rezistenþã, drept în sus, ºi cautã aer ºi
soare deasupra sa. Aºa e ºi cu domnitorii. Dar e tot mai bine ca
ei sã fie educaþi de cineva dintre supuºi, decât dacã ar fi educaþi
de unul de-ai lor. Binele îl putem aºtepta sã vinã de sus numai
în cazul când educaþia este acolo mai bunã! De aceea, în aceastã
chestiune, va hotãrî în primul rând strãduinþa particularã, iar
nu, cum credeau Basedow ºi alþii, ajutorul domnitorilor, cãci
experienþa ne învaþã cã ei nu au în vedere mai întâi binele
suprem universal, ci numai binele statului lor, ca sã-ºi atingã
scopurile proprii. Dacã însã dau banii necesari pentru educaþie,
atunci trebuie sã aibã ºi dreptul de a stabili planul ei. Aºa e cu
tot ce priveºte formarea spiritului omenesc ºi lãrgirea
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cunoºtinþelor omeneºti. Puterea ºi banul nu o fac, o înlesnesc,
cel mult. Dar ar putea-o face dacã economia statului n-ar socoti
pentru fisc chiar de înainte dobânzile. Nici academiile n-au
fãcut-o pânã acum, ºi cã o vor face de acum, pentru aceastã
nãdejde nicicând semnele n-au fost mai slabe decât acum.
Prin urmare, ºi organizarea ºcolilor ar trebui sã atârne numai
de judecata celor mai luminaþi cunoscãtori. Toatã cultura începe
de la omul particular ºi se rãspândeºte apoi mai departe. Numai
prin strãduinþa unor persoane cu vederi largi, care au interes
pentru binele universal ºi sunt capabile sã conceapã ideea unei
stãri viitoare mai bune, se poate înfãptui apropierea naturii
umane de scopul ei. Se mai gãseºte doar încã, printre cei mari,
ici ºi colo câte unul care, considerând poporul sãu, aºa-zicând,
numai ca o parte a regnului natural, n-are altceva în vedere decât
înmulþirea lui. Cel mult mai cere ºi abilitate, dar numai pentru
a-l întrebuinþa pe cetãþean cu atât mai lesne ca instrument pentru
intenþiile sale. Particularii fireºte cã trebuie sã aibã ºi ei mai întâi
în vedere scopul natural, dar mai apoi trebuie sã considere în
primul rând dezvoltarea omenirii, nãzuind ca ea sã devinã nu
numai abilã, ci ºi moralã, ºi, ceea ce prezintã dificultatea cea 465
mai mare, ca oamenii sã se strãduiascã a împinge posteritatea
cu un pas mai departe de cum au ajuns ei.
Prin educaþie omul trebuie sã fie deci:
1) disciplinat. A disciplina înseamnã a cãuta de a face ca
animalitatea sã nu pãgubeascã umanitatea, nici în
individul izolat, nici în omul social. Disciplina deci este
numai îmblânzirea sãlbãticiei;
2) omul trebuie cultivat. Cultura cuprinde învãþãtura ºi
instrucþia. Prin ea se dobândeºte abilitatea. Aceasta este
posesiunea unei aptitudini suficiente pentru toate scopurile
posibile. Ea nu determinã deci nici un fel de scopuri, ci lasã
aceastã grijã în seama împrejurãrilor viitoare.
Unele abilitãþi sunt în toate cazurile bune, de pildã
citirea ºi scrierea; altele – numai pentru unele scopuri;
de pildã, muzica, spre a ne face simpatici în societate.
Din cauza mulþimii scopurilor, abilitatea devine,
aºa-zicând, nemãrginitã.
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3) Trebuie sã cãutãm ca omul sã devinã ºi prudent, sã se
adapteze societãþii omeneºti, sã fie simpatizat ºi sã aibã
influenþã. Pentru aceasta e nevoie de un anumit fel de
culturã, pe care o numim civilizare. Pentru ea se cer
maniere, politeþe ºi o anumitã deºteptãciune, prin care
ne putem folosi de toþi oamenii pentru scopurile noastre
proprii. Ea se îndreaptã dupã gustul schimbãtor al
fiecãrei epoci. Astfel, încã înainte cu câteva decenii,
oamenilor le plãceau ceremoniile în societate.
4) Trebuie sã avem în vedere moralizarea. Omul trebuie
sã fie nu numai îndemânatic pentru tot felul de scopuri,
ci trebuie sã-ºi câºtige ºi tãria sufleteascã de a alege
numai scopuri bune. Scopurile bune sunt acelea care
sunt aprobate cu necesitate de oricine ºi care mai pot fi
totodatã scopuri pentru oricine.
*

Omul poate fi sau numai dresat, îndreptat, instruit în mod
mecanic, sau într-adevãr luminat. Se dreseazã câini, cai, ºi se
pot dresa ºi oameni. (Acest cuvânt vine din englezeºte, de la
to dress, „a îmbrãca“. De aici ºi termenul de Dresskammer,
locul unde predicatorii îºi schimbau haina, iar nu Trostkammer,
care ar însemna „camera de consolare“.)
466
Dar cu dresarea nu s-a fãcut încã nimic, ci în primul rând
e important ca copiii sã înveþe a gândi. E vorba de principiile
din care izvorãsc toate acþiunile. Se vede deci cã la o educaþie
adevãratã e mult de lucru. De obicei, însã, în educaþia
particularã se neglijeazã încã mult o a patra condiþie ºi cea
mai importantã, cãci copiii sunt educaþi în general în felul cã
moralizarea se lasã pe seama predicatorului. Dar ce
importanþã nemãrginitã nu are faptul de a învãþa copiii din
tinereþe sã urascã viciul, nu chiar numai din cauza cã
Dumnezeu a poruncit-o, ci pentru cã viciul e în sine urât! Cãci,
altminteri, le vine lesne gândul cã ar putea totdeauna sã
cedeze patimii, ºi cã ea ar fi chiar îngãduitã, numai dacã
Dumnezeu n-ar fi oprit-o, ºi cã Dumnezeu poate face o datã
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ºi o excepþie. Dumnezeu este fiinþa preasfântã ºi voieºte
numai binele, ºi cere sã practicãm virtutea pentru valoarea ei
internã, ºi nu pentru cã o cere el.
Noi trãim într-o epocã a disciplinãrii, culturii ºi civilizãrii,
dar suntem încã departe de epoca moralizãrii. În starea actualã
a oamenilor putem spune cã fericirea statelor creºte o datã cu
mizeria oamenilor. ªi e încã întrebarea dacã în starea de
barbarie, unde toatã aceastã culturã a noastrã n-ar exista, n-am
fi mai fericiþi decât în starea noastrã actualã. Cãci, cum îi putem
face pe oameni fericiþi, dacã nu-i facem morali ºi înþelepþi?
Cantitatea rãului nu scade în acest caz.
Trebuie sã se organizeze mai întâi ºcoli experimentale,
înainte de a se putea înfiinþa ºcoli normale. Educaþia ºi
instrucþia nu trebuie sã fie numai mecanice, ci trebuie sã se
întemeieze pe principii. Dar nici nu trebuie sã fie numai
raþionante, ci ºi, într-un anumit fel, un mecanism. În Austria
existau în cea mai mare parte numai ºcoli normale, întocmite
dupã un plan împotriva cãruia s-au fãcut multe obiecþiuni
întemeiate ºi cãruia i s-a adus mai ales învinuirea de mecanism
orb. Dupã aceste ºcoli normale trebuiau sã se îndrepte apoi
toate celelalte ºcoli, ºi celor ce nu fuseserã în aceste ºcoli li se
refuza chiar intrarea într-un serviciu. Astfel de mãsuri aratã
marea preocupare a guvernului în aceste chestiuni, iar o astfel
de constrângere e cu neputinþã sã dea roade bune.
Suntem într-adevãr obiºnuiþi sã ne închipuim cã în educaþie 467
nu e nevoie de experimentare ºi cã s-ar putea judeca chiar cu
raþiunea dacã ceva va fi bine sau nu va fi bine. Dar ne înºelãm
aici foarte mult, iar experienþa ne învaþã cã în încercãrile
noastre se aratã efecte cu totul opuse celor aºteptate de noi.
Se vede deci cã, experimentarea fiind hotãrâtoare, nici o
generaþie de oameni nu poate prezenta un plan desãvârºit de
educaþie. Unica ºcoalã experimentalã care a început aici sã
deschidã, aºa-zicând, calea, a fost institutul din Dessau. Trebuie
sã-i lãsãm aceastã glorie, cu toate erorile numeroase pe care i
le-am putea obiecta; sunt erori care se gãsesc în toate
raþionamentele ce se întemeiazã pe încercãri, aºa cã mai e
nevoie de încercãri mereu noi. Acest institut a fost într-un
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anumit fel unica ºcoalã unde învãþãtorii aveau libertatea sã
lucreze dupã metode ºi planuri proprii, stând în legãturã atât
întreolaltã, cât ºi cu toþi savanþii din Germania.
*
Educaþia cuprinde în sine îngrijirea ºi formarea. Aceasta
este 1) negativã, disciplina care împiedicã numai greºelile;
2) pozitivã, instrucþiune ºi conducere, ºi aparþine, din acest
punct de vedere, culturii. Conducerea este îndrumarea în
aplicarea a ceea ce s-a învãþat. De aici rezultã deosebirea dintre
instructor, care este numai învãþãtor, ºi educator, care este un
conducãtor. Cel dintâi dã educaþie numai pentru ºcoalã, cel
din urmã – pentru viaþã.
Prima epocã a elevului este aceea în care trebuie sã arate
supunere ºi ascultare pasivã; a doua, în care i se îngãduie sã
facã întrebuinþare de reflexiunea ºi de libertatea sa, dar sub
legi. În cea dintâi avem o constrângere mecanicã, în cealaltã –
o constrângere moralã.
Educaþia este sau particularã, sau publicã. Cea din urmã
priveºte numai informaþiunea, ºi aceasta poate rãmâne
totdeauna publicã. Practicarea preceptelor se lasã în seama
celei dintâi. O educaþie publicã completã este aceea care
reuneºte amândouã laturile, instrucþia ºi formarea moralã.
Scopul este: înlesnirea unei bune educaþii particulare. O ºcoalã
în care se face acest lucru se numeºte institut de educaþie.
Astfel de institute nu pot fi numeroase, iar numãrul elevilor
468 primiþi în ele nu poate fi mare, deoarece ele sunt foarte scumpe,
chiar numai organizarea lor cerând foarte mulþi bani. Cu ele e
aºa ca ºi cu azilele de sãraci ºi cu spitalele. Clãdirile necesare,
salariul directorului, al supraveghetorilor ºi servitorilor înghit
jumãtate din banii meniþi pentru acest scop, ºi e constatat cã,
dacã s-ar trimite aceºti bani sãracilor acasã, ei ar fi îngrijiþi cu
mult mai bine. De aceea e ºi greu ca în acele institute de
educaþie sã intre alþi copii decât ai unor oameni bogaþi.
Scopul unor atari institute publice este perfecþionarea
educaþiei domestice. Dacã numai pãrinþii, sau alþii care le dau
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ajutor în educaþie, ar fi ei mai întâi bine educaþi, atunci
cheltuiala institutelor publice ar putea lipsi. În ele sã se facã
încercãri ºi sã se formeze subiecþi, ºi apoi sã rezulte din ele o
bunã educaþie domesticã.
Educaþia particularã o fac sau pãrinþii înºiºi, sau, cum ei
uneori n-au nici timp, nici capacitatea necesarã, nici plãcerea
pentru asta, alte persoane, care sunt ajutoare plãtite. Educaþia
acestor ajutoare implicã însã marea dificultate cã autoritatea
e împãrþitã între pãrinþi ºi aceºti preceptori. Copilul sã se
îndrepte dupã ordinele preceptorilor, dar apoi sã asculte de
toanele pãrinþilor. Într-o astfel de educaþie e necesar ca pãrinþii
sã cedeze întreaga lor autoritate preceptorilor.
Dar întrucât oare educaþia particularã este preferabilã faþã
de cea publicã, sau aceasta din urmã faþã de cealaltã? În
general, ºi anume nu numai din latura abilitãþii, ci ºi cu privire
la caracterul unui cetãþean, educaþia publicã pare a fi mai
avantajoasã decât cea domesticã. Cea din urmã nu numai cã
produce adeseori defecte familiale, dar le ºi perpetueazã.
Câtã vreme însã sã dureze educaþia? Pânã la timpul când
natura însãºi i-a dat omului sã se conducã singur; când
instinctul sexual se dezvoltã în el; când el însuºi poate deveni
tatã ºi trebuie sã fie educator; cam pânã la vârsta de
ºaisprezece ani. Dupã acest timp se mai pot întrebuinþa, fireºte,
mijloace de culturã ºi se poate aplica o disciplinã ascunsã,
dar nu se mai poate practica o educaþie regulatã.
Supunerea elevului este sau pozitivã, când trebuie sã facã 469
ceea ce i se ordonã, dat fiind cã nu poate judeca singur ºi
simpla capacitate a imitaþiei mai dãinuieºte în el, sau negativã,
când trebuie sã facã ce vor alþii, dacã vrea ca alþii, la rândul
lor, sã-i facã ceva pe placul lui. La cea dintâi intervine pedeapsa,
la cealaltã – refuzul de a face ceea ce vrea el; aici, deºi poate
gândi, el e totuºi dependent în satisfacerea plãcerilor sale.
Una dintre cele mai mari probleme ale educaþiei este de a
se ºti cum s-ar putea uni supunerea sub constrângerea legalã
cu capacitatea de a se servi de libertatea proprie. Cãci
constrângerea e necesarã! Cum voi cultiva libertatea, datã fiind
constrângerea? Eu trebuie sã-l obiºnuiesc pe elevul meu sã
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rabde o constrângere a libertãþii sale, ºi în aceeaºi vreme sã-l
îndrum spre o bunã întrebuinþare a libertãþii sale. Fãrã de asta,
totul e numai mecanism, iar cel ieºit din sfera educaþiei nu ºtie
sã se serveascã de libertatea sa. El trebuie sã simtã de cu bunã
vreme rezistenþa inevitabilã a societãþii spre a cunoaºte
dificultatea de a se susþine singur, de a suporta lipsuri ºi de
a-ºi câºtiga cele de trebuinþã, pentru a fi independent.
Aici trebuie sã avem în vedere regulile urmãtoare: 1) sã lãsãm
copilul, din prima copilãrie, sã fie liber în toate privinþele
(exceptând lucrurile unde s-ar putea singur vãtãma, de pildã,
când vrea sã apuce un cuþit tãios), numai dacã acþiunea sa nu
se pune în calea libertãþii altora; de pildã, când þipã sau îºi
exprimã veselia într-un mod prea zgomotos, atunci el supãrã pe
alþii; 2) trebuie sã-i arãtãm cã nu-ºi poate atinge scopurile sale
în alt fel decât numai lãsând ºi pe alþii sã-ºi atingã scopurile lor,
de pildã sã nu-i facem nici o plãcere dacã nu face ce vrem noi,
cã trebuie sã înveþe etc.; 3) trebuie sã-i dovedim cã i se impune
o constrângere care îl conduce spre întrebuinþarea propriei sale
libertãþi, cã îl cultivãm pentru ca apoi sã poatã fi liber, adicã sã
nu fie obligat a depinde de alþii. Acest punct este cel mai din
urmã. Cãci la copii apare abia târziu reflexiunea; astfel, mai târziu,
ei trebuie sã se îngrijeascã singuri de întreþinerea lor. Ei cred cã
totdeauna va fi aºa ca în casa pãrinþilor, cã vor cãpãta mâncare
ºi bãuturã fãrã sã fie nevoiþi a se îngriji de acestea. Fãrã aplicarea
mãsurilor de mai sus, copiii, mai ales cei din pãrinþi bogaþi,
precum ºi fiii de principi, rãmân ca ºi locuitorii din Tahiti, toatã
viaþa lor copii. În acest punct, educaþia publicã îºi are avantajele
470 cele mai evidente, cãci prin ea copiii învaþã sã-ºi mãsoare puterile,
învaþã limitarea prin dreptul altora. Aici nimeni nu se bucurã de
privilegii, deoarece pretutindeni se simte rezistenþã, deoarece
nimeni nu poate ieºi la suprafaþã decât când exceleazã prin
meritul propriu. Aceastã educaþie dã cea mai bunã imagine a
unui viitor cetãþean.
Dar trebuie sã mai amintim aici încã o dificultate, care stã
în a anticipa cunoaºterea în problema sexualã, pentru a
împiedica chiar înainte de pubertate ivirea unor vicii. Dar despre
acestea se va trata mai târziu, în cele ce urmeazã.

Tratat

Pedagogia sau teoria educaþiei este sau fizicã, sau practicã. 471
Educaþia fizicã este aceea pe care omul o împãrtãºeºte cu
animalele, sau îngrijirea. Educaþia practicã sau moralã este
aceea prin care omul trebuie sã fie format pentru a putea trãi
ca o fiinþã care acþioneazã cu libertate. (Practic numim tot ce
se raporteazã la libertate.) Ea este educaþie spre personalitate,
educaþie a unei fiinþe care acþioneazã cu libertate, care se poate
susþine singurã ºi poate fi membru în societate, dar având
pentru sine însãºi o valoare intrinsecã.
Ea cuprinde, prin urmare, 1) formarea scolasticã-mecanicã
în vederea abilitãþii; este deci didacticã (aparþine institutorului),
2) pe cea pragmaticã, în vederea prudenþei (aparþinând
educatorului), 3) pe cea moralã, în vederea moralitãþii.
De formarea scolasticã sau de instrucþiune omul are nevoie
spre a deveni abil pentru atingerea tuturor scopurilor sale. Ea
îi dã o valoare cu privire la sine însuºi ca individ. Prin formarea
spre prudenþã, însã, el e format ca cetãþean, cãci prin aceasta
el dobândeºte o valoare publicã. Aici învaþã a cârmui societatea
civilã dupã intenþia sa, precum ºi a se adapta societãþii civile.
Prin educaþia moralã, în sfârºit, el dobândeºte o valoare în
vederea întregului gen uman.
Formarea scolasticã este cea mai devreme ºi cea dintâi.
Cãci toatã prudenþa presupune abilitate. Prudenþa este talentul
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de a aplica bine abilitatea. Formarea moralã, întrucât se
întemeiazã pe principii pe care omul trebuie sã le priceapã
singur, este cea mai târzie; întrucât însã se întemeiazã numai
472 pe inteligenþa umanã de rând, trebuie sã i se dea atenþie chiar
de la început ºi o datã cu educaþia fizicã, cãci, de altminteri,
se înrãdãcineazã lesne unele greºeli, la care în urmã toatã arta
educaþiei se cãzneºte în zadar. În vederea abilitãþii ºi prudenþei,
trebuie sã meargã toate dupã vârstã. Abilitate copilãreascã,
prudenþã ºi bunãtate copilãreascã, nu viclenie, în felul
bãrbaþilor; acestea se potrivesc tot aºa de puþin ca ºi mintea
de copil la omul adult.

Cu toate cã acela ce, în calitate de preceptor, ia asupra sa
o educaþie, nu-i primeºte pe copii aºa de timpuriu sub supravegherea sa pentru a putea griji de educaþia lor fizicã, totuºi e de
folos sã ºtie tot ce e nevoie de observat în educaþie, de la
începutul pânã la sfârºitul ei. Deºi preceptorul are de-a face
numai cu copii mai mari, se prea poate întâmpla ca în acea
casã sã se mai nascã copii, ºi, dacã preceptorul se poartã bine,
el are totdeauna un drept de a deveni confidentul pãrinþilor ºi
de a fi consultat de ei ºi cu privire la educaþia fizicã, întrucât
doar ºi de altfel el este adeseori singurul om erudit în casã. De
aceea preceptorul are nevoie ºi de cunoºtinþe de acest fel.
Educaþia fizicã este de fapt numai alimentare, fie prin
pãrinþi, fie prin doici sau pãzitoare. Hrana hotãrâtã copilului
de naturã este laptele mamei. Cã copilul ar suge o datã cu
laptele ºi anumite dispoziþiuni, cum auzim zicându-se adeseori:
„Asta ai supt-o o datã cu laptele mamei!“, este o simplã
prejudecatã. ªi mamei, ºi copilului îi prieºte cel mai bine dacã
mama însãºi alãpteazã. Totuºi, ºi aici sunt excepþii în cazul
extrem, din pricini de boalã. Se credea odinioarã cã primul
lapte ce-l dã mama îndatã dupã naºtere, ºi care e zeros, ar fi
pentru copil vãtãmãtor, ºi cã mama ar trebui sã-l îndepãrteze
mai întâi, înainte de a putea alãpta copilul. Rousseau a atras
însã cel dintâi atenþia medicilor asupra chestiunii dacã acest
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prim lapte nu i-ar putea prii ºi copilului, dat fiind cã natura n-a
întocmit doar nimic în zadar. ªi s-a aflat, într-adevãr, cã acest
lapte înlãturã cel mai bine necurãþenia ce se gãseºte la copiii
nou-nãscuþi ºi pe care medicii o numesc meconiu, ºi cã deci
primul lapte le prieºte foarte mult copiilor.
S-a ridicat chestiunea dacã copilul n-ar putea fi hrãnit tot
473
aºa de bine cu lapte de animale. Laptele omenesc e foarte
deosebit de cel animal. Laptele tuturor animalelor erbivore,
trãind din vegetale, se serbezeºte foarte repede când adãugãm
ceva acid, de pildã acid tartric, citric, sau mai ales acid din
stomacul viþeilor, numit cheag. Laptele omenesc însã nu se
serbezeºte deloc. Dacã însã mamele sau doicile mãnâncã
câteva zile numai hranã vegetalã, laptele lor se serbezeºte tot
aºa ca ºi cel de vacã etc.; dacã mãnâncã însã apoi numai câtva
vreme iarãºi carne, ºi laptele devine tot aºa de bun ca înainte.
De aici s-a tras concluzia cã cel mai bine ºi cel mai priincios
pentru copil este ca mamele ºi doicile, în timpul când
alãpteazã, sã mãnânce carne. Cãci, dacã copiii varsã laptele,
vedem cã el e serbezit. Acidul în stomacul copiilor trebuie sã
producã deci, chiar mai mult decât toþi ceilalþi acizi, serbezirea
laptelui, deoarece laptele omenesc nu poate fi serbezit,
altminteri, în nici un chip. Cu atât mai rãu ar fi deci dacã i-am
da copilului lapte care se serbezeºte chiar de la sine. Dar vedem
la alte naþiuni cã nu numai acest fapt e hotãrâtor. Tunguºii de
pãdure, de pildã, nu mãnâncã aproape nimic altceva decât
carne, ºi sunt oameni puternici ºi sãnãtoºi. Dar astfel de
popoare n-au viaþã lungã, ºi pe un tânãr înalt ºi bine crescut îl
putem ridica fãrã mare opintealã, deºi la o primã vedere n-am
crede cã e uºor. Suedezii însã, dar mai ales naþiunile din Indii,
nu mãnâncã aproape deloc carne, ºi totuºi oamenii cresc acolo
foarte bine. Se pare deci cã totul depinde numai de buna
sãnãtate a doicii, ºi cã acea hranã este cea mai bunã, care-i
prieºte ei mai bine.
Aici se iveºte întrebarea ce hranã dãm mai târziu copilului,
când înceteazã laptele mamei. S-a încercat de la o vreme încoace
cu fel de fel de paste fãinoase. Dar nu e bine sã hrãnim copiii de
la început cu astfel de alimente. Mai ales trebuie sã avem grijã

Despre pedagogie

35

sã nu dãm copiilor nimic picant, ca de pildã vin, pipãrãturi,
sare etc. Dar e totuºi un fapt curios cã copiii au aºa de mare
poftã dupã toate aceste lucruri! Cauza este cã ele excitã ºi
învioreazã în mod plãcut senzaþiile lor încã obtuze. Copiii capãtã
în Rusia, într-adevãr, de la mamele lor rachiu, care, ele însele,
beau cu sârguinþã rachiul ºi astfel de bãuturi, ºi se observã cã
ruºii sunt oameni sãnãtoºi ºi puternici. Fireºte însã cã cei ce 474
rezistã unui astfel de regim trebuie sã fie de constituþie robustã;
dar ºi mulþi mor din aceastã cauzã, oameni care altfel ar putea
trãi. Cãci o astfel de excitare timpurie a nervilor produce multe
tulburãri. Chiar de mâncare ºi bãuturã prea caldã trebuie sã
pãzim copiii cu îngrijire, cãci ºi asta produce slãbiciune.
E de amintit mai apoi cã copiii nu trebuie þinuþi la prea
mare cãldurã, cãci sângele lor este ºi aºa cu mult mai cald
decât al celor adulþi. Cãldura sângelui la copii este, dupã
termometrul Fahrenheit, 110 o, iar sângele adulþilor are
numai 96o. Copilul se înãbuºã în cãldura în care oameni mai
în vârstã se simt foarte bine. Obiºnuinþa cu rãcoarea îl face, în
general, pe om puternic. ªi pentru cei adulþi nu e bine sã se
îmbrace ºi sã se acopere prea cald ºi sã se obiºnuiascã cu
bãuturi prea calde. De aceea copilul va trebui sã aibã un culcuº
rãcoros ºi tare. ªi bãile reci sunt bune. Nu se va întrebuinþa
nici un excitant pentru a deºtepta la copil foamea, care trebuie
sã fie totdeauna numai consecinþa activitãþii ºi ocupaþiei. Dar
nu vom îngãdui copilului sã se obiºnuiascã cu ceva în aºa
mod încât sã devinã pentru el o trebuinþã. ªi chiar în ceea ce
este bine nu vom face prin artã sã-i devinã toate obiºnuinþã.
Înfãºatul nu se obiºnuieºte deloc la popoarele barbare.
Naþiunile primitive, din America, de pildã, sapã pentru copiii
lor mici gropi în pãmânt, al cãror fund îl presarã cu praf din
arbori putrezi, pentru ca urina ºi necurãþeniile sã fie absorbite
ºi copiii sã poatã sta astfel uscaþi, ºi acoperã gropile cu frunze;
altminteri însã ei le lasã copiilor întrebuinþarea liberã a
membrelor lor. Nu este decât comoditate din partea noastrã
dacã înfãºurãm copiii ca niºte mumii, ca sã nu fim nevoiþi a da
seama ca ei sã nu se încovoaie, ºi adeseori asta se întâmplã,
totuºi, chiar prin înfãºare. Dar ºi copiilor înºiºi înfãºatul le
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produce fricã ºi îi face sã intre într-un fel de deznãdejde, dat
fiind cã nu se pot folosi deloc de membrele lor. Atunci se crede
cã þipetele lor se pot ogoi vorbindu-li-se cu voce tare. Dar sã
înfãºurãm o datã pe un om adult, ºi vom vedea dacã nu va
þipa ºi el ºi nu se va purta ca un disperat.
În general, trebuie sã notãm cã prima educaþie nu trebuie
475 sã fie decât negativã, deci cã la îngrijirea naturii nu mai trebuie
sã adãugãm una nouã, ci doar nu trebuie sã tulburãm natura
în opera ei. Dacã e îngãduitã cândva arta în educaþie, atunci e
numai arta menitã sã-l facã pe om dur ºi rezistent. ªi pentru
acest motiv înfãºatul se va respinge. Dacã însã totuºi vrem sã
observãm o oarecare precauþie, atunci lucrul cel mai potrivit e
un fel de cutie, peste a cãrei deschizãturã se trag curele în
cruciº. Italienii o întrebuinþeazã ºi o numesc arcuccio. Copilul
rãmâne tot timpul în aceastã cutie, chiar când e alãptat. Se
mai evitã prin aceasta ca mama, adormind noaptea, în timp ce
alãpteazã, sã nu-l omoare pe copil, înãbuºindu-l. La noi1 însã
mulþi copii mor în acest fel. Aceastã precauþie este deci mai
bunã decât înfãºatul, cãci copiii au aici tot mai multã libertate,
iar încovoierea lor este evitatã, pe când chiar prin înfãºare copiii
îºi deformeazã poziþia corpului.
O altã obiºnuinþã la prima educaþie este legãnarea. Modul
cel mai uºor al legãnãrii este cel întrebuinþat de unii þãrani. Ei
prind leagãnul de grinda casei cu o funie, aºa cã nu trebuie
decât sã-l împingã ca sã se legene încolo ºi încoace. Legãnarea
însã nu e în general potrivitã. Cãci balansarea încolo ºi-ncoace
e vãtãmãtoare pentru copil. Se vede doar ºi la oamenii adulþi
cã legãnarea produce o tendinþã spre vomitare ºi ameþealã.
Prin legãnare vrem sã buimãcim copilul ca sã nu þipe. Þipatul
însã e sãnãtos pentru copii. Când ies din sânul mamei, unde
n-au avut aer, ei respirã primul aer. Circulaþia sângelui
modificatã prin acest fapt le produce o senzaþie dureroasã.
Prin þipat însã copilul îºi dezvoltã cu atât mai mult pãrþile
constitutive interioare ºi canalele corpului. E foarte pãgubitor
sã sãrim îndatã în ajutor când copilul þipã, cântându-i, de pildã,
1
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ceva, cum fac doicile, sau în alt fel. Asta este cea dintâi
depravare a copilului; cãci, vãzând cã la strigãtul sãu toatã
lumea aleargã la el, va repeta strigãtul mai adeseori.
Se poate zice cu adevãrat cã copiii oamenilor de rând sunt
alintaþi cu mult mai mult decât copiii aristocraþilor. Cãci oamenii
de rând se joacã cu copiii lor ca maimuþele. Ei le cântã, îi
dezmiardã, îi sãrutã, danseazã cu ei. Ei cred deci a face
copilului un bine alergând îndatã ce þipã copilul ºi jucându-se
cu el etc. Cu atât mai adeseori însã þipã. Dar, dacã nu bãgãm în
seamã þipetele lor, ei înceteazã dupã un timp a þipa. Cãci nici o
creaturã nu-ºi face muncã zadarnicã. Dacã însã îi obiºnuim sã 476
vadã împlinindu-li-se toate toanele, frângerea voinþei vine apoi
prea târziu. Lãsându-i însã sã þipe, ei înºiºi se saturã de þipat.
Dar, dacã le împlinim în prima tinereþe toate toanele, noi le
stricãm ºi inima, ºi moravurile.
Copilul n-are, fireºte, nici o noþiune despre moravuri, dar
dispoziþiunea sa naturalã se stricã prin asta în aºa fel încât mai
târziu trebuie aplicate pedepse foarte dure pentru a îndrepta
iarãºi rãul pricinuit. Copiii manifestã în urmã, când i-am
dezobiºnuit ca la cererea lor sã alergãm totdeauna la ei, în
þipetele lor, o astfel de furie de care numai oamenii adulþi sunt
capabili, numai cã lor le lipsesc puterile de a-ºi pune furia în
aplicare. În acest timp ei nu trebuie decât sã strige, ºi toatã lumea
vine în grabã; ei domnesc deci ca niºte adevãraþi despoþi. Când
însã aceastã domnie înceteazã, fireºte cã sunt supãraþi. Cãci, ºi
când oamenii adulþi au fost o bucatã de vreme în posesia unei
puteri, le vine foarte greu sã se dezobiºnuiascã repede de ea.
În primul timp, cam în primele trei luni, copiii nu prea vãd
bine. Fireºte cã ei au senzaþia luminii, însã nu pot deosebi
obiectele unele de altele. Ne putem convinge despre aceasta
dacã le þinem ceva strãlucitor dinainte; ei nu urmãresc acest
obiect cu ochii. Cu vãzul se iveºte ºi facultatea de a râde ºi de
a plânge. Când ajunge în aceastã stare, copilul þipã cu
reflexiune, fie ea încã oricât de obscurã. El crede atunci
totdeauna cã i s-a fãcut vreun rãu. Rousseau zice: dacã unui
copil, în vârstã de cam ºase luni, îi dãm peste mânã, el þipã ca
ºi cum i-ar fi cãzut un jãratec pe mânã. El leagã de acest fapt,

38

Immanuel Kant

într-adevãr, noþiunea unei ofense. Pãrinþii vorbesc de obicei
foarte mult de frângerea voinþei la copii. Nu trebuie sã le
frângem voinþa, dacã nu le-am fi stricat-o mai întâi. Asta însã
este prima depravare, când cedãm voinþei despotice a copiilor,
ei putând dobândi totul cu de-a sila prin þipãtul lor. Extrem de
dificil e încã în urmã de a îndrepta acest lucru, ºi cu greu vom
reuºi cândva s-o facem. Se poate face ca copilul sã tacã, dar
în el fierbe fierea, ºi cu atât mai tare e furia sa lãuntricã. Îl
obiºnuim prin aceasta cu prefãcãtoria ºi cu emoþiile interioare.
477 Aºa, de pildã, e foarte straniu când pãrinþii cer de la copii sã le
sãrute mâna dupã ce i-au bãtut cu varga. Îi obiºnuiesc în felul
acesta la prefãcãtorie ºi fãþãrnicie. Cãci varga nu este tocmai
un dar chiar aºa de frumos, pentru care ar trebui sã mai ºi
mulþumim, ºi ne putem lesne imagina cu ce inimã sãrutã
copilul apoi mâna.
Pentru ca copiii sã înveþe a umbla, se întrebuinþeazã de
obicei o cingãtoare ºi un cãrucior. Dar totuºi e un lucru curios
cã vrem sã-i învãþãm pe copii sã umble, ca ºi cum vreun om
din lipsã de învãþãturã n-ar fi putut umbla. Mai ales cingãtorile
sunt foarte vãtãmãtoare. Un scriitor se plângea de îngustimea
pieptului sãu, defect ce-l atribuia numai cingãtorii. Cãci, cum
un copil vrea sã prindã toate ºi ridicã toate de jos, el se lasã cu
pieptul pe cingãtoare. Dar, pieptul sãu fiind încã moale, el se
subþiazã prin apãsare ºi pãstreazã apoi aceastã formã. Cu astfel
de ajutoare copilul nici nu învaþã a umbla aºa de sigur cum e
cazul când învaþã singur. Cel mai bine este când îi lãsãm sã se
târascã pe pãmânt pânã ce, încetul cu încetul, învaþã singuri
sã umble. Pentru precauþiune, podeaua camerei poate fi
acoperitã cu pãturi de lânã, ca sã nu se rãneascã cu aºchii ºi
sã nu cadã pe corpuri tari.
Se spune de obicei cã copiii pot cãdea foarte greu. Dar,
fãcând abstracþie de faptul cã ei nici nu pot cãdea greu, lor
nici nu le stricã dacã ºi cad câteodatã. Ei învaþã cu atât mai
bine sã-ºi gãseascã echilibrul ºi sã se întoarcã aºa încât prin
cãdere sã nu se vateme. Li se pune de obicei pe cap o scufie
cu margini cãptuºite ºi foarte proeminente, încât copilul nu
poate cãdea nicicând pe faþã. Dar asta este tocmai o educaþie
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negativã, când întrebuinþãm instrumente artificiale acolo unde
copilul are mijloace naturale. Aici instrumentele naturale sunt
mâinile, pe care copilul le va þine la cãdere, fãrã îndoialã,
înaintea sa. Cu cât se întrebuinþeazã mai multe instrumente
artificiale, cu atât omul devine mai dependent de instrumente.
În general, ar fi mai bine dacã la început s-ar întrebuinþa
mai puþine instrumente ºi copiii ar fi lãsaþi sã înveþe de la sine;
atunci ei ar învãþa multe lucruri cu mult mai temeinic. Aºa, de
pildã, s-ar putea face foarte lesne ca copilul sã înveþe singur a
scrie. Cãci cineva a inventat, doar, scrisul, ºi invenþia nici nu e
aºa de mare. Ar trebui, de pildã, când copilul vrea pâine, sã-l
întrebãm: „Oare ai putea sã desenezi cum aratã o pâine?“. 478
Copilul ar trage o figurã ovalã. N-ar trebui sã-i spunem decât
cã nu ºtim dacã figura aceasta înseamnã o pâine sau o piatrã,
ºi copilul ar încerca sã facã un P etc., ºi astfel copilul ºi-ar
inventa cu timpul propriul sãu ABC, pe care apoi ar trebui sã-l
înlocuiascã cu alte semne.
Unii copii vin pe lume cu anumite deformaþii. Oare nu existã
mijloace de a îndrepta aceastã formã defectuoasã, aºa-zicând
cârpãcitã? Prin strãduinþa multor scriitori erudiþi s-a constatat
cã aici nu ajutã cu nimic corsetele, ci cã acestea agraveazã,
numai, ºi mai mult rãul, deoarece împiedicã circulaþia sângelui
ºi a sucurilor, precum ºi întinderea, extrem de necesarã, a
pãrþilor exterioare ºi interioare ale corpului. Când copilul e lãsat
liber, el îºi mai exerciteazã corpul, iar un om care poartã un
corset este, când îl dezbracã, cu mult mai slab decât unul ce
nu l-a îmbrãcat niciodatã. Celor ce s-au nãscut deformaþi le-am
putea ajuta dacã le-am pune pe partea unde muºchii sunt mai
puternici o greutate mai mare. Dar ºi asta e foarte primejdios;
cãci care om poate stabili echilibrul? Cel mai bine este ca
copilul sã se exerciteze singur ºi sã ia o poziþie, chiar dacã îi
este supãrãtoare, cãci toate maºinile nu pot face aici nimic.
Toate aparatele artificiale de acest fel sunt cu atât mai
pãgubitoare, deoarece merg de-a dreptul împotriva scopului
naturii într-o fiinþã organizatã ºi raþionalã, în vederea cãruia ea
trebuie sã aibã libertatea de a învãþa sã-ºi întrebuinþeze puterile.
În educaþie nu trebuie decât sã împiedicãm ca copiii sã nu se
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moleºeascã. Duritatea este însã contrariul moleºelii. Riscãm
prea mult dacã vrem sã deprindem copiii cu toate cele.
Educaþia ruºilor merge aici foarte departe. Dar ºi mor, din cauza
aceasta, un numãr necrezut de mare de copii. Deprinderea este
o plãcere sau o acþiune devenitã necesitate prin repetarea
frecventã a acelei plãceri a aceleiaºi acþiuni. Nimic nu pot
deprinde copiii mai lesne, ºi deci nimic nu trebuie sã li se dea
mai puþin decât lucruri picante, de pildã tutun, rachiu ºi bãuturi
calde. Mai târziu e foarte dificil de a-i dezobiºnui de acestea, ºi
la început le face chiar rãu, deoarece prin consumarea des
repetatã a acestor materii s-a produs o schimbare în funcþiunile
corpului nostru.
Cu cât însã deprinderile pe care le are un om sunt mai
479 numeroase, cu atât el e mai puþin liber ºi independent. Cu omul
e la fel ca ºi cu celelalte animale; cum e obiºnuit la început,
aºa îi rãmâne ºi în urmã o anumitã înclinaþie. Trebuie, aºadar,
sã împiedicãm ca un copil sã se deprindã cu ceva; nu trebuie
sã îngãduim sã se dezvolte în el vreo obiºnuinþã.
Mulþi pãrinþi vor sã-ºi deprindã copiii cu toate cele. Dar asta
nu-i de nici un folos. Cãci natura umanã în general, în parte ºi
natura subiectelor individuale, nu poate fi deprinsã cu toate,
ºi mulþi copii rãmân la învãþãturã. ªi vor, de pildã, ca copiii sã
poatã merge la dormit ºi sã se poatã scula la orice orã, sau sã
mãnânce când o cer pãrinþii. Dar pentru asta e nevoie de un
regim special, pentru a suporta asemenea deprinderi, un regim
care întãreºte trupul ºi care îndreaptã deci iarãºi ceea ce stricã
acest sistem. Gãsim doar ºi în naturã pilde de periodicitate. ªi
animalele îºi au timpul lor hotãrât pentru dormit. Omul ar trebui,
de asemenea, sã se deprindã cu un anumit timp, pentru ca
trupul sã nu fie tulburat în funcþiunile sale. În ceea ce priveºte
cealaltã chestiune, ca copiii sã poatã mânca la orice vreme,
aici nu putem lua ca pildã animalele. Cãci, deoarece, de pildã,
toate animalele erbivore mãnâncã lucruri puþin nutritive,
mâncarea este pentru ele o ocupaþie normalã. Omului însã îi
prieºte foarte mult dacã mãnâncã totdeauna la un timp hotãrât.
Aºa, unii pãrinþi vor ca copiii lor sã poatã suporta frigul mare,
mirosul tare ºi orice zgomot etc. Dar aceasta nu este nicidecum
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necesar, numai dacã nu contracteazã vreo obiºnuinþã. ªi
pentru un astfel de lucru e foarte potrivit de a pune copiii în
diferite situaþii.
Un pat tare e cu mult mai sãnãtos decât unul moale. În
general, o educaþie durã serveºte mult pentru întãrirea trupului.
Prin educaþie durã noi înþelegem însã numai împiedicarea
comoditãþii. Pentru confirmarea acestei aserþiuni nu lipsesc
exemple demne de însemnat, numai cã nu sunt luate în seamã,
sau, mai bine zis, oamenii nu vor sã le dea atenþie.
În ce priveºte cultivarea minþii, care ºi ea, de fapt, se poate
numi într-un anumit fel fizicã, ne vom însemna mai ales cã
disciplina nu trebuie sã fie servilã, ci copilul trebuie sã simtã
totdeauna libertatea sa, dar aºa încât sã nu împiedice libertatea
altora; el trebuie sã gãseascã deci rezistenþã. Unii pãrinþi refuzã
copiilor toate pentru a exercita astfel rãbdarea lor ºi cer, prin
urmare, de la copii mai multã rãbdare decât au ei înºiºi. Asta e 480
cruzime. Sã i se dea copilului cât îi prieºte, iar apoi sã i se
spunã: „ai destul!“. Dar e absolut necesar ca asta sã fie
irevocabil. Numai sã nu se dea atenþie þipetelor copiilor ºi sã
nu li se cedeze când vor sã stoarcã ceva prin þipãt, ceea ce cer
însã rugând cu amabilitate sã li se dea, dacã le prieºte. Copilul
se deprinde astfel sã fie sincer, ºi, cum nu supãrã pe nimeni cu
þipãtul sãu, fiecare este, în schimb, prietenos cu el. Providenþa
pare într-adevãr sã fi dat copiilor surâsul prietenos pentru a
putea câºtiga lumea de partea lor. Nimic nu e mai pãgubitor
decât o disciplinã sâcâitoare ºi despoticã pentru a frânge
încãpãþânarea.
De obicei li se strigã copiilor: „Sã-þi fie ruºine, asta nu se
face!“ etc. Dar la prima educaþie n-ar trebui sã se întrebuinþeze
astfel de expresii. Copilul încã nu are noþiuni de ruºine ºi de
ceea ce-i cuviincios, el n-are sã se ruºineze, nu trebuie sã se
ruºineze, ºi prin asta devine doar timid. El va fi încurcat în
prezenþa altora ºi îi va plãcea sã se ascundã înaintea altor
oameni. Prin aceasta se iveºte o rezervã rãu înþeleasã ºi o
disimulare pãgubitoare. El nu îndrãzneºte sã roage ceva, ºi ar
trebui doar sã poatã ruga toate cele; el îºi ascunde adevãrata
sa mentalitate ºi pare totdeauna altfel decât este, în loc sã-i fie
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îngãduit a putea spune toate deschis. În loc sã fie totdeauna
pe lângã pãrinþi, el îi evitã ºi se aruncã în braþele servitorimii
care-i aratã mai multã bunãvoinþã.
Întru nimic mai bunã, însã, decât acea educaþie sâcâitoare,
nu este nici gluma ºi alintarea neîntreruptã. Asta îl întãreºte pe
copil în voinþa sa proprie, îl face fãþarnic, ºi, descoperindu-i o
slãbiciune a pãrinþilor, le rãpeºte acestora respectul necesar
în ochii copiilor. Dacã îl educãm însã aºa încât prin þipãt sã nu
poatã dobândi nimic, el devine liber, fãrã a fi obraznic, ºi
modest, fãrã a fi timid. Dreist (obraznic – n. red.) ar trebui de
fapt sã se scrie dräust, deoarece derivã de la dräuen, drohen
(a ameninþa). Un om obraznic e, fãrã îndoialã, nesuferit. Unii
oameni au o faþã atât de obraznicã, încât vãzând-o ne temem
totdeauna de o mojicie din partea lor, aºa cum vãzând alte
feþe putem spune îndatã cã aceºti oameni nu sunt capabili de
a insulta pe cineva cu vorba. Un om se poate arãta totdeauna
481 deschis ºi sincer numai dacã sinceritatea e unitã cu o anumitã
bunãtate. Oamenii spun adeseori despre bãrbaþii nobili cã au
o înfãþiºare regeascã. Dar asta nu e nimic altceva decât o privire
obraznicã ce ºi-au deprins-o din tinereþe, dat fiind cã atunci
nu li s-a opus nici o rezistenþã.
Toate acestea le putem considera ca aparþinând încã
formãrii negative. Cãci multe slãbiciuni ale omului nu provin,
adeseori, din faptul cã nu i s-a dat nici o învãþãturã, ci fiindcã
i s-au întipãrit numai impresii rele. Aºa, de pildã, doicile îi fac
pe copii sã se îngrozeascã de pãianjeni, de broaºte râioase etc.
Copiii ar cãuta, fãrã îndoialã, sã punã mâna pe pãianjeni tot
aºa ca pe alte lucruri. Cum însã doicile, îndatã ce vãd un
pãianjen, îºi manifestã greaþa lor prin schimonosirea feþei, asta
influenþeazã printr-o anumitã simpatie asupra copilului. Mulþi
copii pãstreazã aceastã fricã toatã viaþa ºi rãmân în aceastã
privinþã totdeauna copii. Cãci pãianjenii sunt primejdioºi, ce-i
drept, muºtelor, ºi muºcãtura lor e pentru ele veninoasã, dar
omului nu îi aduc nici o vãtãmare. ªi o broascã râioasã e un
animal tot aºa de nevinovat ca ºi o frumoasã broascã verde
sau orice alt animal.
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*
Partea pozitivã a educaþiei fizice este cultura. Omul, cu
privire la culturã, se deosebeºte de animal. Ea constã în primul
rând în exercitarea puterilor minþii noastre. De aceea pãrinþii
trebuie sã dea copiilor prilejul potrivit. Regula primã ºi
principalã în acest punct este sã se renunþe, pe cât se poate,
la toate instrumentele. Astfel renunþãm chiar la început la
cingãtoare ºi la cãrucior ºi lãsãm copilul sã se târascã pe pãmânt
pânã ce învaþã a umbla singur, ºi în urmã el va umbla cu atât
mai sigur. Instrumentele anume nu fac decât sã strice abilitatea
naturalã. Astfel se întrebuinþeazã o sfoarã pentru a se mãsura
o distanþã; dar o putem face tot aºa de bine prin mãsura cu
ochiul; un ceas – pentru a stabili timpul, ceea ce se poate face
prin poziþia soarelui; o busolã – pentru a cunoaºte în pãdure
direcþia, ceea ce se poate cunoaºte ºi din poziþia soarelui ziua
ºi din cea a stelelor noaptea. S-ar putea zice chiar cã, în loc sã
avem nevoie de o luntre pentru a înainta pe apã, putem înota.
Renumitul Franklin se mirã cã nu învaþã fiecare a înota, cum
doar înotul e aºa de plãcut ºi folositor. El expune chiar o
metodã uºoarã cum putem învãþa singuri a înota. Într-un pârâu
în care, stând pe fund, capul, cel puþin, iese la suprafaþã, sã 482
lãsãm sã cadã un ou. Sã încercãm apoi a apuca oul.
Aplecându-ne, picioarele se ridicã în sus, ºi, pentru ca apa sã
nu pãtrundã în gurã, vom îndoi, desigur, capul înapoi spre
ceafã, ºi astfel vom avea poziþia potrivitã, necesarã la înotat.
Acum nu trebuie decât sã dãm din mâini, ºi înotãm. Hotãrâtor
este numai ca îndemânarea naturalã sã fie cultivatã. Adeseori
se cere pentru asta informaþie, adeseori copilul însuºi e destul
de inventiv sau îºi iscodeºte însuºi instrumente.
Ceea ce trebuie þinut în seamã în educaþia fizicã, deci în
ce priveºte trupul, se raporteazã sau la întrebuinþarea miºcãrii
voluntare, sau la organele simþurilor. În primul caz e important
totdeauna ca copilul sã-ºi ajute singur. Pentru asta e nevoie de
putere, îndemânare, sprintenealã, siguranþã; de pildã, ca sã
putem merge pe punþi înguste, pe înãlþimi priporoase de unde
vedem înaintea noastrã o adâncime, pe un suport ce se clatinã.
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Dacã un om nu e în stare sã o facã, el nici nu este cu desãvârºire
ceea ce ar putea fi. De când Filantropinul din Dessau a dat
exemplul, se fac ºi în alte institute cu copiii multe încercãri de
acest fel. Ne minunãm foarte mult citind cum elveþienii se
obiºnuiesc chiar din tinereþe sã umble prin munþi ºi ce mare
îndemânare dobândesc în aceasta, astfel cã umblã cu deplinã
siguranþã pe cele mai înguste cãrãri ºi sar peste guri de
prãpãstii, ºi ºtiu chiar dintr-o ochire cã vor putea ajunge cu
bine dincolo. Cei mai mulþi oameni însã se tem de o cãdere ce
ºi-o închipuie, ºi aceastã teamã le înþepeneºte, aºa-zicând,
membrele, aºa cã un umblet de acest fel e pentru dânºii
primejdios. Aceastã teamã sporeºte de obicei cu înaintarea
vârstei, ºi gãsim cã ea se întâlneºte de regulã mai ales la bãrbaþii
care muncesc mult cu capul.
Astfel de încercãri cu copiii nu sunt, într-adevãr, prea
primejdioase. Cãci copiii au, în proporþie cu puterea lor, o
greutate cu mult mai micã decât oamenii maturi, ºi nici nu cad
deci aºa de greu. Pe lângã asta, oasele lor nici nu sunt aºa de
rigide ºi fragile cum devin la bãtrâneþe. Copiii îºi încearcã ºi ei
înºiºi puterile. Îi vedem, de pildã, adeseori, cum se caþãrã fãrã
un scop hotãrât. Alergarea e o miºcare sãnãtoasã ºi face trupul
483 puternic. Sãritul, ridicatul, purtatul de sarcini, praºtia, aruncarea
la þintã, trânta, alergarea de întrecere ºi toate exerciþiile de acest
fel sunt foarte bune. Dansul, întrucât e artificial, pare a fi încã
prea devreme pentru copiii propriu-ziºi.
Exerciþiul de aruncare, fie în depãrtare, fie pentru a nimeri
o þintã, implicã ºi exercitarea simþurilor, mai ales a mãsurãrii
cu ochiul. Jocul cu mingea este unul dintre cele mai bune jocuri
pentru copii, deoarece la el se mai adaugã ºi alergarea
sãnãtoasã. În general, acele jocuri sunt cele mai bune la care,
pe lângã exerciþiile de îndemânare, se mai adaugã ºi exercitarea
simþurilor, de pildã exercitarea mãsurãrii cu ochiul, constând
în a judeca exact distanþa, mãrimea ºi proporþia, de a gãsi
poziþia locurilor dupã cele patru þinuturi ale lumii1, cu ajutorul
soarelui etc.; acestea toate sunt exerciþii bune. Aºa ºi imaginaþia
1

Cele patru puncte cardinale (n.tr).
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localã, prin care înþelegem facultatea de a ne reprezenta toate
la locul unde le-am vãzut de fapt, este ceva foarte folositor, de
pildã plãcerea de a regãsi drumul într-o pãdure, ºi anume prin
faptul cã ne însemnãm arborii pe lângã care am trecut. Tot aºa
ºi memoria localis1, constând în faptul cã, de pildã, nu numai
cã ºtim în care carte am citit ceva, ci ºi în care loc din ea. Astfel
muzicianul are clapele în memorie, aºa cã nu trebuie sã se mai
uite la ele. Cultura auzului copiilor e tot aºa de necesarã, pentru
a ºti prin auz dacã ceva e departe sau aproape, ºi în care parte.
Jocul de-a baba-oarba al copiilor era cunoscut ºi la greci; ei
îl numeau mu‹nda. În general, jocurile copiilor sunt universale.
Cele pe care le avem în Germania le gãsim ºi în Anglia, Franþa etc.
Ele izvorãsc dintr-un anumit instinct natural al copiilor; la jocul
de-a baba-oarba, de pildã, ei încearcã sã vadã cum ºi-ar putea
ajuta dacã ar fi lipsiþi de un simþ. Prâsnelul este un joc deosebit;
totuºi astfel de jocuri de copii dau apoi bãrbaþilor materie pentru
reflexiuni, ºi uneori prilej pentru invenþii importante. Astfel,
Segner a scris o disertaþie despre prâsnel, iar unui englez, cãpitan
de vas, prâsnelul i-a dat prilejul sã inventeze o oglindã prin care
se poate mãsura pe corabie înãlþimea stelelor.
Copiii iubesc instrumentele care fac zgomot, de pildã micile
trompete, toba etc. Dar acestea nu sunt deloc potrivite,
deoarece sunt supãrãtoare pentru alþii. Ele ar avea totuºi
oarecare valoare dacã copiii ar învãþa sã-ºi taie singuri o trestie 484
aºa încât sã poatã fluiera din ea.
ªi scrânciobul este o bunã miºcare; chiar pentru cei adulþi
ea e sãnãtoasã, dar copiii trebuie supravegheaþi, deoarece
miºcarea poate deveni foarte iute. Zmeul de hârtie este, de
asemenea, un joc inofensiv. El cultivã îndemânarea, întrucât
în acest joc e important sã se dea atenþie direcþiei vântului,
pentru ca zmeul sã se urce cât se poate de sus.
De dragul acestor jocuri bãiatul renunþã la alte trebuinþe, ºi
învaþã astfel cu încetul a se lipsi ºi de altceva, ºi de mai mult. Pe
lângã aceasta, el se deprinde astfel cu ocupaþie continuã, dar
tocmai de aceea nu trebuie sã fie numai simplu joc, ci trebuie sã
1

Memoria locului (vizualã) (n.tr.).

46

Immanuel Kant

fie joc cu intenþie ºi scop final. Cãci, cu cât în acest fel trupul
copilului va deveni mai puternic ºi mai rezistent, cu atât este mai
la adãpost de consecinþele vãtãmãtoare ale alintãrii. ªi gimnastica
nu trebuie decât sã-i dea naturii direcþia, aºadar ea nu trebuie sã
producã graþie silitã. Disciplina trebuie sã intervinã mai întâi, nu
însã informaþia. Dar aici se va avea în vedere sã-i formãm pe copii
în cultura trupului lor ºi pentru societate. Rousseau zice:
„Nu veþi forma niciodatã bãrbaþi de ispravã dacã nu faceþi mai
întâi ºtrengari!“. Mai degrabã poate deveni dintr-un bãiat vioi un
bãrbat bun, decât dintr-un tânãr impertinent care-ºi dã aere de
om deºtept. Copilului i se cere numai sã nu fie supãrãtor în
societate, dar nici nu trebuie sã se arate insinuant. La chemarea
altora trebuie sã fie prietenos fãrã impertinenþã, sincer fãrã
obrãznicie. Mijlocul pentru dobândirea acestui rezultat este:
numai sã nu stricãm nimic, sã nu-i dãm noþiuni de bunã purtare
care nu l-ar face decât sã devinã timid ºi sperios, sau care, pe de
altã parte, i-ar sugera ideea de a vrea sã se impunã. Nimic nu e
mai ridicol decât cuminþenia bãtrâneascã sau infatuarea
obraznicã a copilului. În cazul din urmã noi trebuie sã facem ca
copilul sã simtã cu atât mai mult slãbiciunile sale, dar totuºi nici
prea tare superioritatea ºi dominaþia noastrã, pentru ca el sã se
formeze, ce-i drept, prin sine însuºi, dar numai ca un om ce trebuie
sã trãiascã în societate, unde lumea trebuie sã fie, fãrã îndoialã,
destul de încãpãtoare pentru dânsul, dar ºi pentru alþii.
Toby zice în Tristram Shandy cãtre o muscã ce îl supãrase
lungã vreme, lãsând-o sã zboare pe fereastrã: „Pleacã, animal
rãu, lumea este destul de mare pentru mine ºi pentru tine!“.
485 ªi fiecare ºi-ar putea lua asta drept devizã. Noi nu trebuie sã
devenim nesuferiþi unul altuia; lumea este destul de mare
pentru noi toþi.
*
Ajungem acum la cultura sufletului, pe care o putem numi,
într-un fel, de asemenea fizicã. Dar trebuie sã distingem bine
una de cealaltã natura ºi libertatea. A da legi libertãþii este cu
totul altceva decât a forma natura. Natura corpului ºi a
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suf letului se acordã doar în punctul cã, în cultivarea
amândurora, se cautã a se împiedica depravarea, ºi cã arta
mai adaugã apoi ceva atât la una, cât ºi la cealaltã. Formarea
sufletului se poate numi, aºadar, fizicã tot aºa de bine ca ºi
formarea trupului.
Aceastã formare fizicã a spiritului se deosebeºte însã de
cea moralã prin faptul cã aceasta þinteºte numai spre libertate,
cea dintâi însã numai spre naturã. Un om poate fi foarte cultivat
în privinþa fizicã; el poate avea un spirit foarte format, dar, cu
toate acestea, rãu cultivat din punct de vedere moral, ºi poate
fi o creaturã rãutãcioasã.
Cultura fizicã însã trebuie deosebitã de cea practicã;
aceasta este pragmaticã sau moralã. În cazul din urmã avem
moralizare, nu cultivare.
Cultura fizicã a spiritului o împãrþim în cea liberã ºi cea
scolasticã. Cea liberã este, aºa-zicând, numai un joc, cea
scolasticã, însã, o treabã serioasã; cea liberã este aceea care
trebuie totdeauna þinutã în seamã la elev, în cea scolasticã însã
elevul e considerat ca stând sub constrângere. Putem fi ocupaþi
în joc, ceea ce se numeºte a fi ocupaþi în orele libere; dar putem
fi ocupaþi ºi în silã, ºi asta se cheamã a munci. Formarea
scolasticã sã fie pentru copil muncã, cea liberã sã fie joc.
Au fost schiþate diferite planuri de educaþie pentru a se
încerca, ceea ce-i ºi foarte lãudabil, care metodã este cea mai
bunã în educaþie. Între altele s-a imaginat chiar o metodã de a
lãsa copiii sã înveþe ca în joc. Lichtenberg, într-un numãr al
Magazinului din Göttingen, criticã cu asprime iluzia celor ce
încearcã sã obþinã de la bãieþi totul sub formã de joc, cu toate
cã ei ar trebui deprinºi de cu bunã vreme la ocupaþii serioase,
în vederea faptului cã vor trebui sã intre odatã în viaþa practicã.
Asta produce un efect cu totul contrar. Copilul sã se joace, sã 486
aibã ore de recreaþie, dar el trebuie sã înveþe ºi a munci. Cultura
abilitãþii sale este, fireºte, ºi ea bunã, ca ºi cultura spiritului,
dar amândouã felurile de culturã trebuie înfãptuite în timpuri
diferite. ªi aºa este pentru om o nenorocire cã e prea din
cale-afarã dispus spre neactivitate. Cu cât un om a lenevit mai
mult, cu atât mai greu se hotãrãºte sã munceascã.
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La muncã, ocupaþia nu este în sine plãcutã, ci noi o
întreprindem de dragul altui scop. Ocupaþia la joc e, dimpotrivã,
plãcutã în sine, fãrã sã avem în vedere vreun scop. Când ne
plimbãm, atunci plimbarea însãºi este scopul, ºi, cu cât drumul
este mai lung, cu atât ne place mai mult. Dacã mergem însã
încotrova, atunci societatea care se aflã în acel loc sau vreun
alt lucru este scopul drumului nostru, ºi ne place sã alegem
drumul cel mai scurt. Aºa e ºi cu jocul de cãrþi. E, de fapt, straniu
sã vedem cum bãrbaþi în toatã mintea sunt în stare sã ºadã
adeseori ore întregi ºi sã amestece cãrþi. De aici se vede cã
oamenii nu înceteazã aºa lesne de a fi copii. Cãci cu cât oare e
mai bun acel joc decât jocul de-a mingea al copiilor? Nu chiar
cã adulþii ar cãlãri pe bãþ, dar ei au totuºi caii lor de bãtaie.
E de cea mai mare importanþã ca copiii sã înveþe a munci.
Omul este unicul animal care trebuie sã munceascã. Abia prin
multe pregãtiri el poate ajunge sã se bucure de cele necesare
pentru subzistenþa sa. Chestiunea dacã cerul n-ar fi îngrijit de
noi cu mai multã bunãvoinþã lãsându-ne sã gãsim toate
pregãtite de mai înainte, aºa încât sã nu mai fim nevoiþi sã
muncim, va primi, fãrã îndoialã, un rãspuns negativ; cãci omul
cere ocupaþii, chiar astfel de ocupaþii care implicã o anumitã
constrângere. Tot aºa de greºitã este ideea cã, dacã Adam ºi
Eva ar fi rãmas în rai, ei n-ar fi fãcut acolo nimic altceva decât
sã mãnânce, sã cânte cântece pastorale ºi sã contemple
frumuseþea naturii. Plictiseala i-ar fi torturat pe ei tot aºa de
bine ca ºi pe alþi oameni aflaþi într-o situaþie asemãnãtoare.
Omul trebuie sã fie ocupat în aºa fel încât scopul pe care-l
are înaintea ochilor sã-i umple tot sufletul, fãcându-l sã nu se
simtã pe el însuºi, ºi cea mai bunã odihnã pentru dânsul e cea
487 dupã muncã. Copilul trebuie deci deprins cu munca. ªi în ce
alt loc oare poate fi cultivatã dragostea de muncã, decât în
ºcoalã? ªcoala este o culturã silitã.1 Este extrem de pãgubitor
dacã deprindem copilul sã considere toate cele ca joc.
El trebuie sã aibã rãgaz pentru recreare, dar trebuie sã fie, pentru
Kant deosebeºte „silit“ de „silnic“. „Silit“ are sensul de „ducãtor
la scop“ – Zwangsmässig (n.tr.).
1
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el, ºi un timp în care munceºte. Chiar dacã copilul n-ar înþelege
de îndatã folosul acestei constrângeri, totuºi va observa cu
vremea marele ei folos. În general n-ar fi decât sã þinem prea
mult seama de curiozitatea indiscretã a copiilor, rãspunzând
totdeauna la întrebarea lor: „pentru ce e asta?“ ºi „pentru ce e
aceea?“. Silitã trebuie sã fie educaþia, dar din aceastã cauzã
ea n-are voie sã fie silnicã.1
În ce priveºte cultura liberã a forþelor sufleteºti, e de
însemnat cã ea înainteazã mereu. Ea trebuie sã aibã în vedere
mai ales facultãþile superioare. Cele inferioare se cultivã ºi aºa
în aceeaºi vreme, dar numai în considerarea celor superioare;
isteþimea, de pildã, în vederea inteligenþei. Aici regula principalã
este cã nici o facultate mintalã nu trebuie cultivatã izolat pentru
sine, ci fiecare numai în raportare la cealaltã, de pildã imaginaþia
– numai în folosul inteligenþei.
Facultãþile inferioare izolate n-au pentru sine nici o valoare,
de pildã un om care are multã memorie, dar nici o putere de
judecare. Un astfel de om nu este, în acest caz, decât o
enciclopedie vie. ªi astfel de mãgari de povarã ai Parnasului
sunt utili; cãci, deºi nu pot produce nimic de seamã, totuºi carã
materiale pentru ca alþii sã înfãptuiascã ceva bun din ele.
Isteþimea produce numai prostii dacã lipseºte puterea de
judecare. Inteligenþa este cunoaºterea universalului. Puterea de
judecare este aplicarea universalului la particular. Raþiunea este
facultatea de a înþelege legarea universalului cu particularul.
Aceastã culturã liberã îºi urmeazã cursul ei de la copilãrie pânã
în vremea când tânãrul ºi-a terminat toatã educaþia. Când un
tânãr, de pildã, citeazã o regulã generalã, îl putem face sã arate
exemple din istorie, fabule în care e îmbrãcatã aceastã regulã,
locuri din poeþi unde ea e exprimatã, dându-i-se astfel prilejul
de a-ºi exercita isteþimea, memoria etc.
Zicala Tantum scimus quantum memoria tenemus2 îºi
are, fireºte, adevãrul sãu, ºi de aceea cultura memoriei e foarte
necesarã. Toate lucrurile sunt aºa fãcute încât inteligenþa
1

2

În original, sklavische, adicã înrobitoare, silnicã (n.tr.).
„ªtim doar ce avem în memorie“ (n.red.).

50

Immanuel Kant

urmeazã mai întâi impresiile sensibile, iar memoria trebuie sã
488 le pãstreze. Aºa e, de pildã, ºi cu limbile. Le putem învãþa sau
prin memorare formalã, sau prin conversaþie, ºi aceasta din
urmã este, la limbile vii, cea mai bunã metodã. Învãþarea
cuvintelor este într-adevãr necesarã, dar cel mai potrivit
procedãm atunci când facem sã se înveþe acele cuvinte ce se
gãsesc la autorul pe care-l citim chiar atunci cu tinerii. Tineretul
trebuie sã-ºi aibã partea hotãrâtã ºi determinatã de învãþat.
Astfel, ºi geografia se învaþã cel mai bine printr-un anumit
mecanism. Memoria mai ales iubeºte acest mecanism, ºi în
foarte multe cazuri el e chiar foarte util. Pentru istorie încã nu
s-a inventat pânã acum nici un mecanism prea potrivit; s-a
fãcut, ce-i drept, încercarea cu tabele, dar ºi cu acestea, se
pare, nu prea merge bine. Istoria însã e un mijloc excelent de a
exercita inteligenþa în judecare. Memorarea e foarte necesarã,
dar cea pentru simplul exerciþiu n-are nici o valoare, de pildã
când lãsãm sã se înveþe discursuri pe dinafarã. În orice caz, ea
nu ajutã decât spre sporirea impertinenþei, iar declamarea este,
pe lângã asta, numai o afacere pentru bãrbaþi. Din acestea fac
parte ºi toate lucrurile ce se învaþã numai pentru un viitor
examen sau în vederea uitãrii ulterioare, in futuram oblivionem.
Trebuie sã ocupãm memoria numai cu lucruri ce ne intereseazã
sã le pãstrãm ºi care au legãturã cu viaþa realã. Cel mai
pãgubitor lucru pentru copii este citirea de romane, deoarece
ei nu fac mai târziu nici o întrebuinþare de ele, decât cã le
servesc ca distracþie când le citesc. Citirea de romane slãbeºte
memoria. Cãci ar fi ridicol de a pãstra în memorie romane ºi de
a le istorisi apoi altora. Trebuie, de aceea, sã luãm toate
romanele din mâinile copiilor. Citindu-le, ei îºi închipuie în
roman un roman nou, deoarece ei îºi rânduiesc împrejurãrile
în alt mod, rãtãcind cu spiritul ºi pierzându-ºi timpul fãrã a
gândi. Distracþii nu trebuie îngãduite niciodatã, cel mai puþin
în ºcoalã, cãci ele produc în sfârºit o anumitã înclinaþie, o
anumitã deprindere. ªi cele mai frumoase talente se pierd la
un om care e robit distracþiei. Copiii, chiar dacã se distrag în
desfãtãrile lor, ei îºi revin totuºi în scurtã vreme; îi vedem însã
mai ales foarte distraþi atunci când au în cap ºtrengãrii rele,
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cãci atunci ei mediteazã cum sã le ascundã sau cum sã le
repare. În acest caz ei n-aud decât cu o ureche, rãspund pe
de-a-ndoaselea, nu ºtiu ce citesc etc.
Memoria trebuie cultivatã de timpuriu, dar pe lângã ea, 489
totdeodatã, ºi inteligenþa.
Memoria se cultivã: 1) prin pãstrarea numelor din naraþiuni;
2) prin citire ºi scriere; citirea trebuie însã exercitatã din cap, ºi
nu prin buchisire; 3) prin limbi, pe care copiii sã le înveþe mai
întâi prin auzite, înainte de a citi ceva. Apoi un aºa-numit
Orbis pictus1, potrivit rânduit, aduce bune servicii, ºi se poate
începe cu botanica, cu mineralogia ºi cu descrierea naturii în
general. Reprezentarea formei acestor obiecte dã prilej de desen
ºi modelare, pentru care e nevoie de matematicã. Primul
învãþãmânt ºtiinþific va începe cel mai potrivit cu geografia, atât
cea matematicã, cât ºi cea fizicã. Istorisiri de cãlãtorii, lãmurite
prin planºe ºi hãrþi, conduc apoi la geografia politicã. De la starea
actualã a suprafeþei pãmântului ne întoarcem apoi la cea de
odinioarã, ajungem la geografia veche, la istoria veche etc.
La copil însã trebuie sã cãutãm a combina pe nesimþite
ºtiinþa cu putinþa. Între toate ºtiinþele, matematica pare a fi
singurul mod ce împlineºte cel mai bine acest scop ultim. Mai
departe trebuie sã combinãm ºtiinþa cu vorbirea (vorbirea
curgãtoare, vorbirea elegantã ºi elocvenþa). Dar ºi copilul
trebuie sã înveþe sã distingã ºtiinþa de simpla opinie ºi credinþã.
În acest fel pregãtim o inteligenþã justã ºi un gust just, nu fin
sau delicat. Acesta trebuie sã fie mai întâi gust al simþurilor,
mai ales al ochilor, în urmã însã gust al ideilor.
Reguli trebuie sã se gãseascã în tot ce are sã cultive
inteligenþa. E foarte util de a dobândi regulile ºi prin abstracþie,
pentru ca inteligenþa sã nu procedeze numai în mod mecanic,
ci ºi având conºtiinþa unei reguli.
E, de asemenea, foarte bine de a prinde regulile într-o
anumitã formulã ºi de a le încredinþa astfel memoriei. Având
regulile în memorie, chiar dacã uitãm întrebuinþarea lor, ne vom
orienta totuºi repede iarãºi. Se pune aici întrebarea:
1

Lumea în imagini (n.red.).
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Sã preceadã întâi regulile in abstracto ºi sã se înveþe reguli
abia în urmã, dupã ce s-a învãþat bine aplicarea lor? Sau regula
490 sã meargã la pas cu întrebuinþarea? Numai metoda din urmã e
înþeleaptã. În celãlalt caz, aplicarea e foarte nesigurã atâta
vreme pânã când se ajunge la reguli. Regulile însã mai trebuie
orânduite la prilej dat în clase, cãci nu le reþinem dacã nu sunt
legate întreolaltã. Gramatica deci va merge, la învãþarea
limbilor, totdeauna cu ceva înainte.
*
Trebuie sã dãm însã acuma ºi o noþiune sistematicã despre
întregul scop al educaþiei ºi despre modul cum se poate atinge.
1) Cultura generalã a facultãþilor mintale, deosebitã de
cea particularã. Ea nãzuieºte spre abilitate ºi perfecþiune, nu
pentru a-l informa pe elev într-o materie specialã, ci pentru a
întãri forþele sale mintale. Ea este:
a) sau fizicã. Aici totul se întemeiazã pe exerciþiu ºi
disciplinã, fãrã sã le fie îngãduit copiilor sã cunoascã
maxime. Ea este pasivã pentru discipol, el trebuie sã
asculte de conducerea altuia. Alþii gândesc pentru dânsul.
b) sau moralã. În acest caz ea nu se întemeiazã pe
disciplinã, ci pe maxime. Totul e pierdut dacã vrem sã o
întemeiem pe exemple, ameninþãri, pedepse etc. Ea n-ar
fi atunci decât disciplinã. Trebuie sã nãzuim ca elevul
sã acþioneze bine din maxime proprii, nu din obiºnuinþã,
nu numai sã sãvârºeascã binele, ci sã-l facã fiindcã e
binele. Cãci toatã valoarea moralã a acþiunilor stã în
maximele binelui. Educaþia fizicã se deosebeºte de cea
moralã prin faptul cã cea dintâi e pasivã pentru elev, a
doua însã e activã. El trebuie sã înþeleagã totdeauna
temeiul ºi deducþia acþiunii din conceptele datoriei.
2) Cultura particularã a facultãþilor mintale. Aici gãsim
cultura facultãþii de cunoaºtere, a simþurilor, a puterii de
imaginaþie, a memoriei, a tãriei atenþiei ºi a isteþimii, deci tot ce
priveºte facultãþile inferioare ale intelectului. Despre cultura
simþurilor, de pildã a mãsurãrii cu ochiul, s-a vorbit mai înainte.
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În ce priveºte cultura puterii de imaginaþie, vom nota urmãtoarele.
Copiii au o imaginaþie extrem de puternicã, ºi ea nu mai trebuie
încordatã ºi întinsã nicidecum prin basme. Dimpotrivã, ea trebuie 491
înfrânatã ºi adusã sub reguli, dar totuºi nu vom lãsa-o cu
desãvârºire neocupatã. Hãrþile geografice au ceva ce ademeneºte
pe toþi copiii, chiar pe cei mai mici. Plictisindu-se chiar de toate
celelalte, ei tot mai învaþã ceva unde au nevoie de hãrþi. ªi asta e
o bunã distracþie pentru copii, în care imaginaþia lor nu poate
rãtãci în gol, ci trebuie sã se þinã, aºa-zicând, în hotarele unei
anumite figuri. Am putea face într-adevãr la copii începutul cu
geografia. Figuri de animale, plante etc. ar putea însoþi în acelaºi
timp expunerea; ele trebuie sã învioreze geografia. Istoria însã ar
trebui, credem, sã intervinã abia mai târziu.
În ce priveºte întãrirea atenþiei, vom nota cã ea trebuie
întãritã în general. O agãþare rigidã a gândurilor noastre de un
obiect nu este nicidecum un talent, ci, dimpotrivã, o slãbiciune
a simþului nostru intern, deoarece în acest caz el e inflexibil ºi
nu poate fi aplicat dupã plac. Distracþia este vrãjmaºã oricãrei
educaþii. Memoria însã se întemeiazã pe atenþie.
În ce priveºte însã facultãþile superioare ale intelectului,
întâlnim aici cultura inteligenþei, a puterii de judecare ºi a
raþiunii. Inteligenþa o putem forma la început, aºa-zicând,
într-un mod ºi pasiv, prin arãtarea de exemple pentru regulã,
sau invers, prin aflarea regulii pentru cazurile singulare. Puterea
de judecare aratã ce întrebuinþare trebuie fãcutã de inteligenþã.
Ea e necesarã pentru a înþelege ceea ce se învaþã sau se
vorbeºte ºi pentru a nu repeta ceva fãrã înþelegere. Câþi nu
citesc ºi nu aud ceva fãrã a o pricepe, chiar dacã o cred!
Prin raþiune înþelegem principiile. Dar trebuie sã ne dãm
seama cã aici e vorba de o raþiune care e încã condusã. Nu e
nevoie ca ea sã tot vrea sã raþioneze, dar nici nu trebuie sã i se
raþioneze multe dintre cele ce depãºesc conceptele. Aici încã
nu e vorba de raþiunea speculativã, ci de reflexiunea asupra a
ceea ce se întâmplã, dupã cauzele ºi efectele sale. E vorba de
o raþiune care, în economia ºi structura sa, e practicã.
Facultãþile minþii se cultivã cel mai bine în felul cã facem
noi înºine tot ce vrem sã sãvârºim, de pildã dacã punem imediat

54

Immanuel Kant

în aplicare regula gramaticalã pe care am învãþat-o. Înþelegem
492 o hartã cel mai bine dacã o putem face singuri. Ajutorul cel
mai mare al înþelegerii este producerea. Învãþãm în modul cel
mai temeinic ºi pãstrãm cel mai bine ceea ce învãþãm,
aºa-zicând, din noi înºine. Numai puþini oameni însã sunt în
stare sã o facã. Îi numim autodidacþi (aÚtod…daktoi).
La formarea raþiunii trebuie sã procedãm în mod socratic.
Socrate, care îºi zicea sieºi moaºa cunoºtinþelor auditorilor sãi,
dã, în dialogurile sale pe care ni le-a pãstrat Platon, într-un fel
oarecare, exemple de cum se pot scoate chiar la oameni
bãtrâni unele cunoºtinþe din raþiunea lor proprie. În multe
privinþe copiii nu trebuie sã aplice raþiunea. Ei nu trebuie sã
raþioneze asupra tuturor lucrurilor. Ei nu trebuie sã cunoascã
principiile acþiunii necesare pentru a-i face bine educaþi, dar
îndatã ce e vorba de datorie trebuie sã-i facem sã cunoascã
principiile. Dar, în general, trebuie sã avem în vedere sã nu
turnãm în capul lor cunoºtinþe raþionale, ci sã scoatem din ei
aceste cunoºtinþe. Metoda socraticã ar trebui sã constituie
regula pentru cea cateheticã. Ea este, fireºte, cam înceatã, ºi e
greu sã întocmim lucrurile aºa încât, atunci când încercãm a
scoate la ivealã cunoºtinþele la un elev, ceilalþi sã înveþe ºi ei
ceva în acelaºi timp. Metoda cateheticã-mecanicã este, de
asemenea, bunã în unele ºtiinþe; de pildã, în expunerea religiei
revelate. În religia generalã însã trebuie sã aplicãm metoda
socraticã. Cu privire anume la ceea ce trebuie învãþat din punct
de vedere istoric, metoda cateheticã-mecanicã poate fi
consideratã excelentã.
Aici vom pune ºi formarea sentimentului de plãcere ºi
neplãcere. Ea trebuie sã fie negativã, dar sentimentul însuºi
nu trebuie moleºit. Înclinarea spre moleºealã este pentru om
mai rea decât toate relele vieþii. E de aceea extrem de important
ca copiii sã înveþe a munci din tinereþe. Copiii, dacã nu sunt
alintaþi, iubesc într-adevãr distracþiile unite cu oboseala,
ocupaþiile pentru care se cere încordare. În ceea ce priveºte
mâncarea, nu trebuie sã-i facem mofturoºi ºi nici nu trebuie
sã-i lãsãm sã aleagã. De obicei mamele le intrã copiilor prea
mult în voie ºi, în general, îi moleºesc. ªi totuºi se observã cã
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copiii, mai ales bãieþii, îl iubesc mai mult pe tatãl lor decât pe
mamã. Asta se explicã, fãrã îndoialã, prin faptul cã mamele
nu-i lasã sã zburde, sã alerge etc., de teamã sã nu li se întâmple
ceva. Tata, care îi ceartã, ºi chiar îi bate dacã n-au fost cuminþi, 493
îi ia totuºi uneori la câmp ºi îi lasã aici sã alerge, sã se joace ºi
sã se veseleascã dupã cum e felul bãieþesc.
Se crede cã se poate exercita rãbdarea copiilor prin aceea
cã-i lãsãm sã aºtepte lungã vreme un lucru dorit. Dar asta n-ar
fi tocmai necesar. Fireºte însã cã ei au nevoie de rãbdare când
sunt bolnavi etc. Rãbdarea are douã înfãþiºãri. Ea constã sau
în faptul cã pierdem orice speranþã, sau în faptul cã dobândim
curaj nou. Prima înfãþiºare nu e necesarã dacã cerem
totdeauna numai posibilul. Iar curaj nou putem dobândi dacã
dorim numai ceea ce e just. La boalã, însã, lipsa de nãdejde
stricã tot atât de mult cât e în stare sã îndrepte tãria curajului.
Cine însã îl mai poate dobândi, cu privire la starea sa fizicã
sau moralã, acela nici nu renunþã la speranþã.
Copiii nu trebuie fãcuþi nici timizi. Ei devin astfel mai ales
dacã ieºim împotriva lor cu vorbe grele ºi îi ruºinãm adeseori.
Amintim aici mai ales strigãtul multor pãrinþi: „Sã-þi fie ruºine!“.
Nu se prea vede de ce adicã ar avea sã se ruºineze copiii, când,
de pildã, bagã degetul în gurã etc. „Nu se obiºnuieºte, nu se
cuvine“, asta le putem spune, dar nu trebuie sã le strigãm
niciodatã: „Sã-þi fie ruºine!“, decât în cazul în care mint. Natura
i-a dat omului ruºinea ca sã se trãdeze când minte. Dacã deci
pãrinþii nu le vorbesc copiilor niciodatã despre ruºine decât
atunci când mint, ei în toatã viaþa lor ar roºi totdeauna de ruºine
atunci când mint. Dacã însã îi facem mereu sã se ruºineze, se
înrãdãcineazã la ei o timiditate care nu-i va pãrãsi niciodatã.
Voinþa copiilor nu trebuie, cum am spus-o mai sus, frântã,
ci trebuie numai condusã aºa încât sã cedeze în faþa piedicilor
naturale. La început, fireºte, copilul trebuie sã asculte orbeºte.
E împotriva naturii ca copilul sã comande prin þipãtul sãu ºi ca
cel tare sã asculte de cel slab. De aceea nu trebuie sã cedãm
copiilor nici chiar în prima copilãrie la þipãtul lor, lãsându-i sã
stoarcã ceva prin silã. De obicei pãrinþii greºesc aici ºi se
încãpãþâneazã apoi sã îndrepte lucrurile, refuzând copiilor, mai
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târziu, tot ce cer ei. Însã e foarte absurd sã le refuzãm fãrã
494 cauzã ceea ce aºteaptã ei de la bunãtatea pãrinþilor, ºi asta
numai pentru a le opune rezistenþã ºi a-i face pe ei, cei slabi,
sã simtã superioritatea pãrinþilor.
Copiii sunt alintaþi când li se intrã în voie, dar sunt cu
desãvârºire rãu educaþi când ne împotrivim de-a dreptul voinþei
ºi dorinþelor lor. Alintarea se face de obicei atâta vreme cât sunt
o jucãrie a pãrinþilor, mai ales în timpul când încep sã vorbeascã.
Din alintare însã rezultã o prea mare pagubã pentru toatã viaþa.
Când ne împotrivim voinþei copiilor, îi împiedicãm totodatã, ce-i
drept, sã-ºi manifeste supãrarea, ceea ce, fireºte, trebuie sã se
întâmple, dar cu atât mai mult sunt ei furioºi în interiorul lor.
Modul în care ar trebui sã se poarte, în acest caz, încã nu l-au
cunoscut. Regula ce trebuie sã o observãm deci la copiii de
vârstã fragedã este ca, atunci când ei þipã ºi noi credem cã li se
întâmplã ceva neplãcut, sã le venim în ajutor, dar atunci când o
fac din simplã supãrare sã-i lãsãm sã þipe. ªi aceeaºi atitudine
trebuie observatã neîntrerupt ºi mai în urmã. Rezistenþa ce o
întâlneºte copilul în acest caz este foarte naturalã, ºi este, la
drept vorbind, negativã, întrucât doar nu facem decât sã nu le
intrãm în voie. Unii copii însã capãtã de la pãrinþi tot ce cer,
dacã îi roagã cu stãruinþã. Dacã lãsãm copiii sã dobândeascã
totul prin þipete, ei devin rãutãcioºi; dacã dobândesc însã totul
prin rugãminte, ei devin moleºiþi. De aceea, dacã nu intervine o
cauzã importantã pentru a proceda altfel, noi trebuie sã
îndeplinim rugãmintea copilului. Gãsind însã o cauzã sã nu o
îndeplinim, noi nu ne vom lãsa înduplecaþi nici prin multã rugare.
Orice refuz trebuie sã fie irevocabil. Acest refuz are apoi efectul
nemijlocit cã nu trebuie sã refuzãm adeseori.
Presupunându-se, ceea ce totuºi nu putem admite decât
foarte arareori, cã copilul are o predispoziþie naturalã pentru
încãpãþânare, atunci e cel mai bine sã procedãm în felul cã, dacã
el nu ne face nimic pe plac, nici noi, la rândul nostru, nu-i facem
lui nimic pe plac. Frângerea voinþei produce o mentalitate de
sclav, pe când rezistenþa naturalã produce docilitate.
Cultura moralã trebuie sã se întemeieze pe maxime, nu pe
disciplinã. Aceasta împiedicã necuviinþele, cealaltã formeazã
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modul de gândire. Trebuie sã nãzuim ca copilul sã se deprindã
a acþiona dupã maxime, ºi nu dupã anumite impulsuri. Prin
disciplinã nu rãmâne decât o deprindere, care se stinge însã
totuºi cu anii. Copilul trebuie sã înveþe a acþiona dupã maxime 495
a cãror echitate o înþelege el însuºi. Vedem însã lesne cã la copiii
mici acest lucru e greu de fãcut, ºi cã de aceea cultura moralã
cere deci de la pãrinþi ºi învãþãtori foarte multã pricepere.
Când copilul, de pildã, minte, nu trebuie sã-l pedepsim, ci
sã-l întâmpinãm cu dispreþ, spunându-i cã pe viitor nu i se va
da crezare etc. Dacã însã pedepsim copilul când face ceva rãu
ºi îl rãsplãtim când face binele, atunci el face binele pentru a
avea bine. Când iese apoi în lume, unde nu se întâmplã aºa,
cãci putem face binele fãrã a primi rãsplatã, ºi rãul fãrã a primi
pedeapsã, atunci acest copil devine un om care nu se va gândi
la altceva decât cum ar putea strãbate bine în lume, ºi el va fi
bun sau rãu dupã cum va gãsi cã e mai folositor pentru dânsul.
Maximele trebuie sã izvorascã din om însuºi. În cultura
moralã trebuie sã cãutãm chiar de cu bunã vreme sã dãm
copiilor noþiuni despre ceea ce este bine sau rãu. Dacã vrem
sã întemeiem moralitatea, nu trebuie sã pedepsim. Moralitatea
este ceva atât de sfânt ºi de sublim încât nu e îngãduit sã o
aruncãm aºa, cu dispreþ, punând-o în acelaºi rang cu disciplina.
Prima strãduinþã în educaþia moralã este de a forma un caracter.
Caracterul stã în abilitatea de a acþiona dupã maxime. La
început ne însuºim maxime ale ºcolii, iar mai târziu, maxime
ale umanitãþii. La început, copilul ascultã de legi. Maximele
sunt ºi ele legi, dar subiective; ele izvorãsc din propria
inteligenþã a omului. Nici o cãlcare a legii ºcolii însã nu trebuie
sã treacã nepedepsitã, deºi pedeapsa trebuie sã fie totdeauna
potrivitã greºelii.
Dacã vrem sã formãm la copii un caracter, trebuie sã ne
dãm bine seama ca sã-i facem sã observe în toate lucrurile un
anumit plan, anumite legi, care trebuie urmate cu cea mai mare
exactitate. Astfel le fixãm, de pildã, un timp pentru dormit,
pentru muncã, pentru distracþie, ºi acest timp apoi nu trebuie
nici prelungit, nici scurtat. În chestiunile indiferente le putem
lãsa copiilor alegerea, numai cã ei trebuie sã respecte totdeauna
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ceea ce ºi-au fixat o datã ca lege. La copii însã nu trebuie sã
formãm caracterul unui cetãþean, ci caracterul unui copil.
Oamenii care nu ºi-au propus anumite reguli sunt ºovãitori;
496
adeseori nu ºtim cum sã-i luãm, ºi nicicând nu putem ºti bine
ce trebuie sã credem despre ei. E drept cã adeseori îi dojenim
pe acei oameni care acþioneazã totdeauna dupã reguli, de pildã
pe omul care, dupã ceas, a fixat pentru fiecare acþiune un timp
anumit; dar de multe ori aceastã dojanã e nedreaptã, ºi aceastã
regularitate, deºi pare a fi pedanterie, este o dispoziþie spre
formarea caracterului.
De caracterul unui copil, mai ales al unui elev, þine înainte
de toate ascultarea. Aceasta este de douã feluri: mai întâi o
ascultare faþã de de voinþa absolutã, apoi, în al doilea rând, ºi
faþã de voinþa cunoscutã ca raþionalã ºi bunã a unui
conducãtor. Ascultarea poate fi dedusã din constrângere, ºi
atunci ea e absolutã, sau din încredere, ºi atunci ea e de celãlalt
fel. Aceastã din urmã ascultare, voluntarã, e foarte importantã;
dar ºi cea dintâi e foarte necesarã, deoarece pregãteºte copilul
pentru îndeplinirea acelor legi pe care trebuie sã le îndeplineascã
în viitor ca cetãþean, deºi poate cã nu-i sunt pe plac.
De aceea copiii trebuie sã stea sub o anumitã lege a
constrângerii. Aceastã lege însã trebuie sã fie universalã, ceea
ce e de observat mai ales în ºcoli. Învãþãtorul n-are voie sã
arate, între mai mulþi copii, nici o predilecþie, nici o preferinþã
faþã de un copil în mod deosebit. Cãci altfel legea înceteazã
de a fi universalã. Îndatã ce copilul vede cã nu toþi ceilalþi
trebuie sã se supunã ºi ei aceleiaºi legi, el devine rebel.
Se tot vorbeºte cã copiilor trebuie sã li se înfãþiºeze toate
în aºa fel încât ei sã le facã din înclinaþie-plãcere. În unele
cazuri, fireºte cã e bine aºa, dar sunt multe lucruri pe care
trebuie sã le prescriem ºi ca datorie. Asta aduce apoi mare
folos pentru întreaga viaþã. Cãci cu privire la dãrile publice, la
munca avutã în diferitele funcþiuni ºi în multe alte cazuri, ne
poate conduce numai datoria, nu înclinaþia. Presupunându-se
chiar cã copilul n-ar pricepe datoria, totuºi e mai bine aºa, ºi
copilul va înþelege, credem, totuºi, cã ceva este datoria sa ca
copil, mai greu, însã, cã ceva este datoria sa ca om. Dacã ar
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putea înþelege ºi acest lucru, ceea ce însã nu e cu putinþã decât
la o vârstã mai înaintatã, ascultarea ar fi ºi mai perfectã.
Orice cãlcare a unei porunci la un copil este o lipsã de
ascultare, ºi aceasta are drept consecinþã o pedeapsã. ªi la o
cãlcare a poruncii din nebãgare de seamã pedeapsa nu este
de prisos. Aceastã pedeapsã este sau fizicã, sau moralã.
Pedepsirea e moralã când lovim în tendinþa individului de
a fi onorat ºi iubit, tendinþã care ajutã moralitatea, de pildã 497
când umilim copilul, primindu-l cu o rãcealã glacialã. Aceste
înclinaþii trebuie susþinute cât se poate de mult. De aceea acest
fel de pedepsire este cel mai bun, deoarece vine în ajutorul
moralitãþii; de pildã, când copilul minte, o privire dispreþuitoare
este o pedeapsã suficientã ºi cea mai potrivitã pedeapsã.
Pedepsele fizice constau sau în refuzarea lucrurilor dorite,
sau în aplicarea pedepselor. Felul dintâi e înrudit cu pedeapsa
moralã ºi este negativ. Celelalte pedepse trebuie aplicate cu
luare-aminte, ca sã nu rezulte de aici o indoles servilis
(dispoziþiune servilã). Nu e bine sã împãrþim copiilor rãsplãþi,
cãci aceasta îi face interesaþi ºi produce o indoles mercenaria
(dispoziþiune mercenarã).
Ascultarea este, mai departe, sau ascultarea copilului, sau
a adolescentului. Cãlcarea ei e urmatã de pedeapsã. Aceasta
este sau de fapt o pedeapsã naturalã, pe care ºi-o atrage omul
singur prin purtarea sa, de pildã când copilul se îmbolnãveºte
dacã mãnâncã prea mult, ºi aceste pedepse sunt cele mai bune,
deoarece omul le experimenteazã în tot cursul vieþii sale, ºi nu
numai în copilãrie; sau însã pedeapsa e artificialã. Înclinaþia
de a fi onorat ºi iubit este un mijloc sigur de a proceda în
pedepsire în aºa fel încât ea sã fie durabilã. Pedepsele fizice
nu trebuie sã fie decât o completare a celor morale. Când
pedepsele morale nu mai ajutã deloc ºi când trecem apoi la
pedepse fizice, prin acestea nu se mai formeazã totuºi un
caracter bun. La început însã constrângerea moralã trebuie sã
înlocuiascã lipsa reflexiunii copiilor.
Pedepsele care se aplicã cu semne de mânie au un efect
negativ. Copiii le considerã în acest caz numai ca urmãri
asupra lor, persoana lor fiind obiect al afectului altuia. În
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general, pedepsele trebuie sã li se aplice copiilor totdeauna
þinându-se seama ca ei sã vadã cã numai îndreptarea lor
este scopul ultim al pedepselor. A lãsa copiii sã mulþumeascã, sã sãrute mâna etc., când sunt pedepsiþi, e absurd
ºi îi face pe copii servili. Când pedepsele fizice sunt deseori
repetate, ele produc încãpãþânare ºi, dacã pãrinþii îºi
pedepsesc copiii pentru încãpãþânare, ei îi fac tot mai
încãpãþânaþi. ªi nu totdeauna oamenii cu înfãþiºare asprã
sunt ºi cei mai rãi, ci adeseori ei se lasã lesne înduplecaþi
dacã li se vorbeºte cu blândeþe.
Ascultarea adolescentului se deosebeºte de ascultarea
498
copilului. Ea constã în supunerea la regulile datoriei. A face
ceva din datorie înseamnã a asculta de raþiune. A vorbi copiilor
de datorie e ostenealã zadarnicã. La urmã ei considerã datoria
ca un lucru a cãrui neobservare e urmatã de nuia. Copilul ar
putea fi condus numai prin instincte, dar, îndatã ce a crescut
mai mare, trebuie sã intervinã ºi noþiunea datoriei. ªi ruºinarea
nu trebuie pusã în aplicare la copii, ci abia la vârsta tinereþii.
Ea nu se poate ivi decât abia când sentimentul de onoare a
prins rãdãcini.
Un al doilea element principal în întemeierea caracterului
copiilor este dragostea de adevãr. Ea este trãsã tura
fundamentalã ºi nota esenþialã a unui caracter. Un om care
minte n-are nici un caracter, ºi, dacã are ceva bun într-însul,
asta rezultã numai din temperamentul sãu. Unii copii au o
înclinaþie spre minciunã, care foarte adeseori trebuie
atribuitã unei imaginaþii vioaie. E obligaþia tatãlui sã vegheze
ca copiii sã se dezobiºnuiascã a minþi; cãci mamele de
obicei considerã aceasta ca un lucru lipsit de importanþã
sau de importanþã prea micã; ba ele gãsesc chiar în aceastã
manifestare o dovadã, mãgulitoare lor, privind excelentele
dispoziþiuni ºi capacitãþi ale copiilor lor. Dar aici este locul
sã se facã întrebuinþare de ruºinare, cãci acum copilul o
pricepe bine. Îmbujorarea de ruºine ne trãdeazã când
minþim, dar nu este totdeauna o dovadã. Adeseori ne
îmbujorãm ruºinându-ne de obrãznicia altuia de a ne învinui
de ceva. În nici o condiþie nu trebuie sã cãutãm sã stoarcem
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de la copii adevãrul prin pedepse, doar cã minciuna lor ar
atrage chiar îndatã o pagubã dupã sine, ºi atunci îi vom
pedepsi din cauza pagubei. Pierderea stimei este unica
pedeapsã potrivitã pentru minciunã.
Pedepsele mai pot fi împãrþite în negative ºi pozitive, dintre
care cele dintâi s-ar aplica în caz de lene sau imoralitate, de
pildã când copilul minte, sau e lipsit de politeþe, sau nu e
sociabil. Pedepsele pozitive însã se vor aplica pentru
rea-voinþã. Înainte de toate, însã, trebuie sã ne ferim de a purta
mânie faþã de copii.
Un al treilea element în caracterul copilului trebuie sã fie
sociabilitatea. El trebuie sã þinã prietenie cu alþii ºi sã nu fie
totdeauna singur pentru sine. Unii învãþãtori sunt împotriva
acestui lucru în ºcoli, dar aceastã poziþie e foarte nedreaptã.
Copiii sã se pregãteascã pentru cea mai dulce dintre
desfãtãrile vieþii. Învãþãtorii însã nu trebuie sã prefere pe nici
unul dintre elevi pentru talentele sale, ci numai pentru 499
caracterul sãu, deoarece, altminteri, se iveºte o invidie
potrivnicã prieteniei.
Copiii mai trebuie sã fie sinceri, iar în privirile lor, senini ca
soarele. Numai inima veselã e capabilã sã simtã plãcere pentru
ceea ce-i bine. O religie ce-l face pe om întunecat la suflet e
greºitã; cãci el trebuie sã-l serveascã pe Dumnezeu cu inimã
veselã, ºi nu din silã. Inima veselã nu trebuie þinutã totdeauna
sub severitatea constrângerii ºcolii, cãci în acest caz ea e în
scurtã vreme înãbuºitã. Când are libertate, ea se reface iarãºi.
În acest scop servesc anumite jocuri la care copilul are libertate,
ºi unde se strãduieºte sã-i întreacã totdeauna pe ceilalþi în ceva.
Sufletul devine apoi iarãºi senin.
Mulþi oameni cred cã anii lor din tinereþe au fost cei mai
buni ºi cei mai plãcuþi din viaþa lor. Dar nu este tocmai aºa.
Sunt anii cei mai apãsãtori, cãci atunci suntem prea de tot
supuºi disciplinei, ºi arareori putem avea un prieten adevãrat,
ºi încã mai rar libertate. Chiar Horaþiu zice: Multa tulit, fecitque
puer, sudavit et alsit.1
1

„Multe a îndurat ºi a fãcut copilul, el a asudat ºi a degerat“ (n.tr.).
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Copiii nu trebuie instruiþi decât în astfel de lucruri care sunt
potrivite pentru vârsta lor. Unii pãrinþi se bucurã când copiii lor
pot vorbi de timpuriu ca bãtrânii. Din astfel de copii însã nu
iese, de obicei, nimic bun. Un copil nu trebuie sã fie mai deºtept
decât se cere pentru un copil. El nu trebuie sã devinã un imitator
orb. Un copil însã care e înzestrat cu maxime morale potrivite
bãtrâneþii iese cu totul în afarã de menirea anilor sãi, ºi nu face
decât sã maimuþãreascã. Copilul sã nu aibã decât inteligenþa
unui copil ºi sã nu se arate prea devreme. Un astfel de copil nu
va deveni niciodatã un bãrbat priceput ºi cu inteligenþã seninã.
Tot aºa de insuportabil devine copilul care vrea sã urmeze chiar
toate modele, de pildã când vrea sã fie frizat, sã poarte manºete,
ºi poate chiar ºi tabachere. Prin aceasta el capãtã o înfãþiºare
afectatã, care nu-i ºade bine unui copil. Societatea bunã îi este
o povarã, iar virtutea bãrbãteascã îi lipseºte, în cele din urmã,
cu desãvârºire. Tocmai de aceea trebuie sã luptãm de cu bunã
vreme ºi împotriva vanitãþii sale, sau, mai bine zis, nu trebuie sã
i se dea prilejul de a deveni vanitos. Asta se întâmplã însã când
copiilor chiar de timpuriu li se tot vorbeºte de cât de frumoºi
sunt, de cât de minunat îi prinde cutare sau cutare podoabã,
500 sau dacã li se promit ºi li se dau podoabe ca rãsplatã. Podoabele
nu se potrivesc copiilor. Îmbrãcãmintea lor, curatã ºi modestã,
ei trebuie sã o primeascã numai ca pe ceva necesar. Dar ºi pãrinþii
nu vor pune preþ pe acestea, nu se vor uita mereu în oglindã,
cãci ºi în aceste lucruri, ca în toate, pilda este atotputernicã ºi
întãreºte sau nimiceºte povaþa bunã.

Educaþia practicã cuprinde: 1) abilitatea, 2) prudenþa,
3) moralitatea. În ce priveºte abilitatea, sã avem grijã ca ea sã
fie temeinicã, ºi nu trecãtoare. Nu trebuie sã avem aparenþa ca
ºi cum am avea cunoºtinþe despre lucruri pe care totuºi mai
apoi nu le putem înfãptui. Temeinicia trebuie sã se arate în
abilitate ºi sã devinã cu încetul obiºnuinþã în modul de gândire.
Temeinicia constituie elementul esenþial al caracterului unui
bãrbat. Abilitatea e necesarã ºi talentului.
În ce priveºte prudenþa, ea rezidã în arta de a pune
abilitatea în practicã, adicã de a vedea cum putem sã ne servim
de oameni pentru scopurile noastre. Pentru aceasta e nevoie
de multe lucruri. La drept vorbind, prudenþa e cea din urmã
însuºire a omului; însã, dupã valoare, ea ocupã locul al doilea.
Dacã ar fi sã lãsãm copilul în seama prudenþei, el ar deveni
închis ºi nepãtruns, dar ar putea pãtrunde pe ceilalþi. Mai ales
ar trebui sã fie de nepãtruns cu privire la caracterul sãu. Arta
aparenþei exterioare este buna-cuviinþã. ªi aceastã artã trebuie
s-o posedãm. A pãtrunde pe alþii e dificil, dar e necesar sã
pricepem aceastã artã ºi, pe de altã parte, sã ne facem pe noi
înºine impenetrabili. Pentru asta se cere disimulare, adicã
ascunderea propriilor defecte ºi acea aparenþã exterioarã.
Disimularea nu este totdeauna fãþãrnicie, ºi poate fi îngãduitã
uneori, dar se apropie totuºi de nesinceritate. Fãþãrnicia este
un mijloc foarte urâcios. Prudenþa cere sã nu ne ieºim îndatã
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din fire; dar nici nu trebuie sã fim prea nepãsãtori. Nu trebuie
deci sã fim vehemenþi, dar trebuie totuºi sã fim hotãrâþi. A fi
hotãrât se deosebeºte de a fi vehement. Un om hotãrât
(strenuus) este acela care are plãcere pentru a voi. Aceasta
contribuie la moderarea afectului. Prudenþa e necesarã pentru
temperament.
Moralitatea priveºte caracterul. Sustine et abstine este
501
pregãtirea pentru o moderaþie înþeleaptã. Dacã vrem sã formãm
un caracter bun, trebuie sã înlãturãm mai întâi pasiunile. Omul
trebuie sã se deprindã cu privire la înclinaþiile sale aºa încât sã
nu devinã pasionat, ci el trebuie sã înveþe a se lipsi de ceva dacã
i se refuzã. Sustine înseamnã „rabdã ºi deprinde-te a suporta!“.
Se cere curaj ºi înclinaþie dacã vrem sã învãþãm a ne lipsi
de ceva. Trebuie sã ne obiºnuim cu refuzuri, rezistenþã etc.
Temperamentului îi aparþine simpatia. O simpatie duioasã
ºi languroasã trebuie evitatã la copii; ea se potriveºte numai
unui caracter sensibil. Simpatia se mai deosebeºte de milã ºi
este un rãu care constã în a te tot vãicãri despre un lucru sau
altul. Ar trebui sã dãm copiilor bani de buzunar din care sã
poatã ajuta pe cei nevoiaºi, ºi aici am vedea dacã sunt milostivi
sau ba; dacã sunt însã totdeauna darnici numai cu banii
pãrinþilor lor, asta nu înseamnã nimic.
Maxima Festina lente indicã o activitate continuã la care
trebuie sã ne grãbim foarte, pentru a învãþa mult, deci festina.
Dar trebuie sã învãþãm ºi cu temei, ºi deci sã avem timp pentru
fiecare lucru, deci lente. Or, se pune chestiunea: ce este
preferabil, sã avem o mare cantitate de cunoºtinþe, sau numai
una mai micã, dar temeinicã? E mai bine sã ºtim puþin, dar
acest puþin cu temei, decât mult ºi superficial, cãci în sfârºit
tot se observã lipsa de profunzime, în cazul din urmã. Dar
copilul nu ºtie, fireºte, în ce împrejurãri se poate afla, pentru
a avea nevoie de cutare sau cutare fel de cunoºtinþe; ºi, de
aceea, cel mai bine este sã ºtie din toate câte ceva temeinic,
cãci altminteri el înºalã pe alþii cu cunoºtinþele sale învãþate
doar la suprafaþã.
Lucrul cel mai important este întemeierea caracterului.
Acesta rezidã în hotãrârea neclintitã a voinþei de a face ceva, ºi
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apoi în executarea realã a acestei hotãrâri. Vir propositi tenax1,
zice Horaþiu, ºi în aceasta constã un caracter bun! De pildã,
când am fãgãduit cuiva ceva, trebuie sã-mi þin promisiunea,
chiar dacã mi-ar aduce pagubã. Cãci un bãrbat care-ºi propune
ceva, dar nu o face, nu poate avea încredere nici în sine însuºi;
de pildã, când cineva îºi propune sã se scoale totdeauna de 502
dimineaþã pentru a studia, sau pentru a face cutare sau cutare
lucru, sau pentru a face o plimbare, ºi primãvara se scuzã cã
dimineaþa e încã prea rece ºi i-ar putea face rãu, vara însã cã
dimineaþa se poate dormi aºa de bine ºi cã somnul îi este plãcut,
amânând astfel de azi pe mâine executarea hotãrârii sale, în
acest fel, pânã la urmã, el nu se mai încrede nici în sine însuºi.
Ceea ce este împotriva moralei se exclude din astfel de
hotãrâri. La un om rãu caracterul e foarte stricat, dar aici el se
mai numeºte ºi neînduplecare, deºi ne place totuºi vãzând cã
îºi înfãptuieºte hotãrârile ºi e statornic, cu toate cã ar fi mai
bine dacã s-ar manifesta în acest fel în lucruri bune.
Cel ce amânã totdeauna executarea hotãrârilor sale nu
plãteºte mult. Aºa-zisa pocãinþã viitoare este de acest fel. Cãci
omul care a trãit totdeauna în desfrâu ºi vrea sã se pocãiascã
într-o clipã nu poate reuºi nicidecum sã o facã, întrucât doar
nu se poate întâmpla dintr-o datã minunea ca el sã devinã
ceea ce este acela care ºi-a întrebuinþat bine toatã viaþa ºi a
avut totdeauna gânduri cinstite. Tot de aceea nu putem aºtepta
nimic nici de la pelerinaje, cazne ºi posturi; cãci nu se poate
pricepe cum pelerinajele ºi alte obiceiuri pot contribui sã facã
dintr-o datã dintr-un om desfrânat un om nobil.
Ce folos poate ieºi pentru cinste ºi îndreptare când postim
ziua, iar noaptea, în schimb, mâncãm încã o datã pe atâta, sau
când impunem corpului o caznã care nu poate contribui cu
nimic la schimbarea sufletului?
Pentru a întemeia în copii un caracter moral, trebuie sã ne
însemnãm urmãtoarele:
Trebuie sã-i facem, prin pilde ºi porunci, sã înþeleagã pe
cât se poate datoriile pe care trebuie sã le îndeplineascã.
1

„Omul neclintit în hotãrârile sale“ (n.red.).
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Datoriile pe care le are de îndeplinit copilul nu sunt decât
datoriile obiºnuite faþã de sine însuºi ºi faþã de alþii. Aceste
datorii trebuie deci deduse din natura obiectului. Aici vom
considera deci mai de aproape:
a) Datoriile faþã de sine însuºi. Acestea nu constau în a-ºi
procura o îmbrãcãminte strãlucitã, în a da ospeþe grandioase etc.,
deºi totul trebuie sã fie frumos ºi curat. Ele nu constau nici în
cãutarea satisfacerii poftelor ºi dorinþelor noastre, cãci,
503 dimpotrivã, omul trebuie sã fie foarte sobru ºi moderat, pentru
a avea în interiorul sãu o anumitã demnitate ce-l înalþã înaintea
tuturor creaturilor, ºi datoria lui este de a face sã se arate în
persoana sa proprie aceastã demnitate a umanitãþii.
Dar noi ne lepãdãm de aceastã demnitate a umanitãþii
când, de pildã, ne dedãm beþiei, când sãvârºim pãcate
împotriva naturii, când ne aruncãm în tot felul de desfrâuri etc.,
ceea ce îl înjoseºte pe om cu mult sub animale. Mai apoi,
când omul se târãºte înaintea altora, fãcându-le neîntrerupt
complimente, în nãdejdea de a dobândi printr-o purtare atât
de nedemnã bunãvoinþa lor, atunci ºi acestea sunt împotriva
demnitãþii umanitãþii.
Demnitatea omului am putea face sã o simtã copilul chiar
la el însuºi, de pildã în caz de necurãþenie, care, cel puþin,
doar e scârboasã pentru oameni. Dar copilul se poate înjosi ºi,
de fapt, sub demnitatea umanitãþii prin minciunã, întrucât doar
poate gândi ºi comunica altora gândurile sale. Minþitul îl face
pe om sã devinã obiect al dispreþului general ºi e un mijloc
sã-i rãpeascã în faþa sa proprie stima ºi încrederea pe care
fiecare ar trebui s-o aibã pentru sine.
b) Datoriile faþã de alþii. Respectul ºi stima pentru dreptul
oamenilor trebuie sã i se întipãreascã copilului chiar foarte de
timpuriu, ºi trebuie sã veghem bine ca sã le punã în practicã;
de pildã, când un copil întâlneºte alt copil mai sãrac ºi îl
împinge cu trufie din cale sau de lângã sine, îl loveºte etc.,
atunci sã nu zicem: „Nu face asta, asta îl doare pe celãlalt; fii
milos! E doar un copil sãrman“ etc., ci sã ne arãtãm ºi faþã de
dânsul cu aceeaºi trufie, fãcându-l sã simtã cât de potrivnicã a
fost purtarea sa dreptului omenirii. Însã copiii n-au, propriu-zis,
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deloc mãrinimie. Asta o putem vedea, de pildã, din faptul cã
dacã pãrinþii îi poruncesc copilului lor sã dea altuia jumãtate
din pâinea sa cu unt, fãrã ca el sã primeascã apoi din partea
lor, în schimb, o bucatã ºi mai mare, atunci copilul sau nu dã
nimic, sau totuºi foarte arareori ºi cu neplãcere. ªi nici nu putem
doar sã-i vorbim copilului multe de mãrinimie, deoarece el încã
n-are nimic în stãpânirea sa.
Mulþi autori au omis cu desãvârºire secþiunea moralei care
cuprinde datoriile faþã de sine însuºi, sau au explicat-o greºit, 504
cum a fãcut-o Crugott. Datoria faþã de sine însuºi stã însã, cum
am spus, în aceea cã omul pãstreazã, în persoana sa proprie,
demnitatea umanitãþii. El se dojeneºte când are înaintea ochilor
ideea umanitãþii. El are, în ideea sa, un original cu care se
comparã. Când numãrul anilor sporeºte, când instinctul sexual
începe sã se deºtepte, atunci e momentul critic, în care numai
demnitatea omului e singura în stare sã-l þinã pe tânãr în frâu.
Dar de cu bunã vreme trebuie sã-i dãm tânãrului indicaþii cum
are sã se fereascã de cutare sau cutare lucru.
ªcolilor noastre le lipseºte aproape cu desãvârºire ceea
ce ar contribui în mod considerabil de mult la formarea
copiilor în probitate, anume un catehism al dreptului. Acesta
ar trebui sã conþinã cazuri care ar fi populare, care s-ar
întâmpla în viaþa obºteascã ºi în care s-ar ivi totdeauna de
la sine întrebarea dacã ceva e just sau nu. De pildã, când
cineva care ar trebui sã-l plãteascã astãzi pe creditorul sãu
e miºcat de înfãþiºarea unui nevoiaº ºi îi dã acestuia suma
pe care o datoreºte ºi pe care ar trebui s-o plãteascã acum,
e asta just sau nu? Nu! e injust, cãci eu trebuie sã fiu liber
dacã vreau sã împart binefaceri. ªi, dacã dau sãrmanului
banii, eu fac o faptã merituoasã; dacã plãtesc însã datoria
mea, eu sãvârºesc o faptã obligatorie. Mai apoi, dacã e
îngãduitã o minciunã din necesitate? Nu! Nu se poate
imagina nici un singur caz în care minciuna ar merita scuzã,
cel puþin înaintea copiilor, care altminteri ar considera ca
necesitate orice lucru de nimic ºi ºi-ar permite mai adeseori
minciuni. Dacã ar exista o astfel de carte, am putea fixa cu
mult folos o orã pe zi pentru a învãþa din ea copiii sã
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cunoascã ºi sã iubeascã din suflet dreptul oamenilor, acest
ochi al lui Dumnezeu pe pãmânt.
În ce priveºte obligaþia de binefacere, ea este o obligaþie
numai imperfectã. Nu trebuie sã facem inima copiilor moale,
pentru a fi afectatã de soarta altuia, ci s-o facem hotãrâtã. Inima
lor sã nu fie plinã de sentiment, ci plinã de ideea datoriei. Mulþi
oameni devenirã într-adevãr neîndurãtori pentru cã, dupã ce
se arãtaserã miloºi, se vãzurã adeseori înºelaþi. A vrea sã facem
ca un copil sã înþeleagã latura meritorie a faptelor este în zadar.
Preoþii greºesc foarte adeseori prezentând operele de
binefacere ca ceva merituos. Fãrã a ne gândi la faptul cã în
faþa lui Dumnezeu nu putem face niciodatã mai mult decât
505 datoria noastrã, este, de asemenea, numai datoria noastrã de
a face bine celui sãrac. Cãci inegalitatea bunãstãrii oamenilor
rezultã numai din împrejurãri întâmplãtoare. Posedând avere,
eu n-am s-o mulþumesc decât faptului cã eu sau predecesorul
meu am avut norocul sã profitãm de acele împrejurãri, iar
considerarea faþã de totalitate rãmâne totuºi oricând aceeaºi.
Invidia se deºteaptã când facem copilul atent sã se
preþuiascã pe sine dupã valoarea altora. El ar trebui, dimpotrivã,
sã se preþuiascã dupã ideile raþiunii sale. De aceea, umilinþa
nu este, într-adevãr, nimic altceva decât comparaþia valorii
proprii cu perfecþiunea moralã. Astfel, de pildã, religia creºtinã
învaþã nu atât umilinþa, cât mai vârtos îl face pe om umil,
deoarece, în temeiul ei, el trebuie sã se compare cu supremul
model al perfecþiunii. Foarte greºit este de a face sã stea
umilinþa în a se preþui pe sine mai prejos de alþii. „Vezi cum se
poartã cutare sau cutare copil!“ etc. – un apel de acest fel nu
produce decât un fel de gândire prea puþin nobilã. Când omul
preþuieºte valoarea sa proprie dupã alþii, el cautã sau sã se
înalþe deasupra celuilalt, sau sã scadã valoarea celuilalt. Acest
lucru din urmã însã este invidia. În acest caz cãutãm sã
nãscocim totdeauna în sarcina altuia o greºealã; cãci, dacã
acel om n-ar exista, nici n-am putea fi comparaþi cu el, noi am
fi cei mai buni. Prin reaua aplicare a spiritului de emulaþie, nu
se face decât sã se trezeascã invidia. Cazul în care emulaþia ar
mai putea servi pentru ceva este acela de a convinge pe cineva
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de posibilitatea înfãptuirii unui lucru, de pildã când cerem de
la un copil sã înveþe o lecþie arãtându-i cã alþii o pot face.
În nici un fel nu ne este îngãduit sã lãsãm ca un copil sã
ruºineze pe alt copil. Toatã trufia întemeiatã pe avantajele
norocului trebuie sã cãutãm a o înlãtura. În acelaºi timp însã
trebuie sã cãutãm sã întemeiem la copii francheþea. Ea este o
încredere modestã în sine însuºi. Prin ea omul e pus în starea
de a-ºi arãta toate talentele într-un mod cuvenit. Ea trebuie sã
fie bine deosebitã de insolenþã, care constã în indiferenþa faþã
de judecata altora.
Toate dorinþele omeneºti sunt sau formale (libertate ºi
putere), sau materiale (raportate la un obiect), dorinþe ale iluziei
sau delectãrii, sau, în sfârºit, ele se referã la simpla duratã a
amândurora ca elemente ale fericirii.
Dorinþe de primul fel sunt: ambiþia, setea de dominaþie ºi 506
de avere. Cele de felul al doilea: plãcerea sexualã (voluptatea),
plãcerea pentru lucruri (trai bun) sau plãcerea socialã (gust
pentru conversaþie). Dorinþe de felul al treilea, în sfârºit, sunt:
dragostea de viaþã, de sãnãtate, de comoditate (pentru viitor,
scutire de griji).
Vicii însã sunt sau cele ale rãutãþii, sau cele ale josniciei,
sau cele ale prostiei. Celor dintâi le aparþin: invidia,
nemulþumirea ºi bucuria de paguba altuia; celor de felul al
doilea: nedreptatea, necredinþa (fãþãrnicia), desfrânarea, atât
în risipa bunurilor, cât ºi a sãnãtãþii (lipsa de mãsurã) ºi a
onoarei. Vicii de categoria a treia sunt lipsa de dragoste,
zgârcenia, lenea (moleºeala).
Virtuþile sunt sau virtuþi ale meritului, sau numai ale
obligaþiei, sau ale nevinovãþiei. Celor dintâi le aparþine
mãrinimia (care stã în a se învinge pe sine, atât în rãzbunare,
cât ºi în comoditate ºi în setea de bogãþie), binefacerea,
stãpânirea de sine; la categoria a doua: probitatea, buna-cuviinþã
ºi dragostea de pace; la a treia, în sfârºit, onestitatea, modestia
ºi cumpãtarea.
Întrebarea e dacã omul este din naturã bun sau rãu din punct
de vedere moral. Nici una din amândouã, cãci din naturã el nu
este nicidecum o fiinþã moralã; el devine o fiinþã moralã numai
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dacã raþiunea sa se înalþã pânã la noþiunile datoriei ºi legii. Putem
totuºi afirma cã de la origine el are în sine impulsuri spre toate
viciile, cãci el are înclinaþii ºi instincte care îl împing, deºi raþiunea
îl mânã în direcþia opusã. De aceea el nu poate deveni bun din
punct de vedere moral decât prin virtute, deci prin constrângere
proprie, deºi poate fi nevinovat când lipsesc imboldurile.
Viciile rezultã mai ales din faptul cã starea civilizatã violenteazã
natura, iar menirea noastrã ca oameni este doar de a ieºi din
starea naturalã barbarã, în care nu suntem decât animale.
În educaþie totul depinde de faptul de a stabili pretutindeni
principii exacte, fãcându-i pe copii sã le înþeleagã ºi sã le
primeascã cu plãcere. Ei trebuie sã înveþe a pune în locul
dispreþului, urii, oroarea de ceea ce-i revoltãtor ºi absurd;
a pune numai oroarea interioarã în loc de cea exterioarã, faþã
de oameni ºi faþã de pedepsele divine; stimã de sine ºi demnitate
interioarã – în locul opiniei oamenilor, valoare interioarã a acþiunii
507 ºi a fãptuirii – în loc de vorbe ºi emoþii, inteligenþã – în loc de
sentiment, ºi veselie ºi pietate cu bunã-dispoziþie – în loc de
devoþiune morocãnoasã, timidã ºi întunecatã.
Înainte de toate, însã, trebuie sã ferim copiii ºi de
primejdia de a preþui prea din cale-afarã merita fortunae
(meritele norocului).
*
În ce priveºte educaþia copiilor în raportul ei cu religia, se
iveºte mai întâi chestiunea dacã e posibil sã întipãrim copiilor
de timpuriu idei religioase. Asupra acestui lucru s-a discutat
foarte mult în pedagogie. Ideile religioase presupun totdeauna
ceva teologie. Or, ar fi oare sã se poatã preda o teologie
tineretului, care nu cunoaºte lumea, care nu se cunoaºte încã
nici pe sine? E oare posibil ca tineretul, care nu cunoaºte încã
datoria, sã fie în stare a înþelege o datorie nemijlocitã cãtre
Dumnezeu? Atâta e cert, cã, dacã s-ar putea face ca copiii sã
nu fie martori la nici un act de veneraþie a fiinþei supreme,
chiar sã nu audã nici numele lui Dumnezeu, ar fi atunci potrivit
cu ordinea lucrurilor sã-i conducem mai întâi spre scopurile
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umane ºi spre ceea ce i se cuvine omului, sã agerim puterea
lor de judecare, sã-i informãm despre ordinea ºi frumuseþea
operelor naturii, sã mai adãugãm apoi o cunoaºtere mai amplã
a structurii universului ºi sã le deschidem abia dupã acestea
priceperea pentru ideea unei fiinþe supreme, a unui legiuitor.
Cum însã, dupã starea actualã a societãþii noastre, asta nu e
posibil, faptul cã am vrea sã-i învãþãm abia târziu ceva despre
Dumnezeu, pe când ei ar auzi totuºi numele lui ºi ar vedea
servindu-i-se, ar produce la ei sau indiferenþã, sau idei greºite,
de pildã fricã de puterea lui Dumnezeu. Cum însã e de temut
cã aceastã fricã s-ar putea cuibãri în fantezia copiilor, noi
trebuie sã evitãm de a cãuta sã le dãm prea devreme noþiuni
religioase. Dar asta nu trebuie sã fie o chestiune de memorie,
simplã imitaþie ºi numai maimuþãrealã, ci calea pe care o
alegem trebuie sã fie totdeauna în acord cu natura. Chiar fãrã
noþiuni abstracte despre datorie, despre obligaþii, despre bunã
sau rea-purtare, copiii vor înþelege cã existã o lege a datoriei,
cã nu comoditatea, folosul etc. au s-o determine, ci ceva
universal, care nu se îndreaptã dupã toanele oamenilor. Dar
învãþãtorul însuºi trebuie sã-ºi facã aceastã idee.
Mai întâi trebuie sã atribuim totul naturii, apoi însã chiar
pe aceasta însuºi lui Dumnezeu, arãtând cum, de pildã, mai 508
întâi totul a fost orânduit pentru conservarea speciilor ºi
echilibrarea lor, dar pe departe, totodatã, ºi pentru om, ca sã
poatã deveni fericit prin strãduinþã proprie.
Noþiunea de Dumnezeu s-ar putea lãmuri la început cel mai
bine prin analogie cu cea a unui tatã sub a cãrui îngrijire stãm;
în acest fel se poate arãta foarte lesne necesitatea solidaritãþii
oamenilor, considerându-i ca fãcând parte dintr-o familie.
Dar ce este oare religia? Religia este legea în noi, întrucât
primeºte putere asupra noastrã de la un legiuitor ºi judecãtor;
ea este o moralã aplicatã la cunoaºterea lui Dumnezeu. Dacã
nu unim religia cu moralitatea, religia devine numai un mod
de a solicita favoarea cereascã. Laudele aduse lui Dumnezeu,
rugãciunile, frecventarea bisericilor nu sunt menite decât sã
dea omului puteri noi, curaj nou pentru îndreptare, sau sã fie
expresia unei inimi însufleþite de ideea datoriei. Acestea nu
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sunt decât pregãtiri la fapte bune, dar nu sunt ele însele fapte
bune, ºi nu putem deveni plãcuþi fiinþei supreme în alt mod
decât devenind mai buni.
Trebuie sã începem mai întâi la copil cu legea pe care o
poartã în sine. Omul se dispreþuieºte pe sine însuºi dacã e
vicios. Acest dispreþ îºi are temeiul în omul însuºi, ºi el nu se
dispreþuieºte numai din cauzã cã Dumnezeu a oprit rãul. Cãci
nu e necesar ca legiuitorul sã fie totodatã autorul legii. Astfel,
un principe poate opri în þara sa furtul, fãrã sã poatã fi numit
din aceastã cauzã autorul opririi furtului. De aici omul învaþã
sã înþeleagã cã numai buna sa purtare îl face demn de fericire.
Legea divinã trebuie sã aparã totodatã ca lege naturalã, cãci
ea nu este arbitrarã. De aceea religia intrã în orice moralitate.
Dar nu trebuie sã începem cu teologia. O religie care e
clãditã numai pe teologie nu poate conþine niciodatã ceva
moral. Vom gãsi în ea numai fricã, pe de o parte, ºi nãdejde ºi
strãduinþã de rãsplatã, pe de altã parte, ºi acestea nu produc
apoi decât un cult superstiþios. Moralitatea deci trebuie sã
premeargã, iar teologia sã-i urmeze, ºi asta se numeºte religie.
Legea în noi se numeºte conºtiinþã. Conºtiinþa este,
propriu-zis, aplicarea acþiunilor noastre la aceastã lege.
Reproºurile conºtiinþei vor fi fãrã efect dacã nu ne-o gândim
ca reprezentând pe Dumnezeu, care ºi-a stabilit tronul sãu
509 sublim deasupra noastrã, dar ºi în noi – tribunalul sãu. Dacã
religia nu se adaugã la conºtiinþa moralã, ea este fãrã efect.
Religie fãrã conºtiinþã moralã este un cult superstiþios. Vrem
sã servim lui Dumnezeu, de pildã când îl lãudãm, când
preamãrim puterea sa, înþelepciunea sa, fãrã sã ne gândim cum
sã împlinim legile divine, ba chiar fãrã a cunoaºte ºi a cerceta
puterea sa, înþelepciunea sa etc. Aceste preamãriri sunt un
narcotic pentru conºtiinþa unor astfel de oameni ºi o pernã pe
care ea sã poatã dormi liniºtitã.
Copiii nu pot pricepe toate noþiunile religioase, unele însã
trebuie sã li se întipãreascã, cu toate acestea, numai cã trebuie
sã fie mai mult negative decât pozitive. A-i face pe copii sã
recite formule, asta nu serveºte la nimic ºi nu produce decât o
idee greºitã despre pietate. Adevãrata veneraþie a lui Dumnezeu
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constã în a fãptui dupã voinþa lui Dumnezeu, ºi acest lucru
trebuie sã-l înveþe copiii. Trebuie sã luãm aminte, la copii
precum ºi la noi înºine, ca numele lui Dumnezeu sã nu fie luat
în deºert atât de adeseori. Chiar dacã îl întrebuinþãm la felicitãri,
ba chiar în intenþie pioasã, ºi acesta este un abuz. Ideea de
Dumnezeu ar trebui sã-l pãtrundã pe om, ori de câte ori
pronunþã numele sãu, cu respect, ºi de aceea ar trebui sã-l
întrebuinþeze arareori, ºi niciodatã cu uºurinþã. Copilul trebuie
sã înveþe a simþi cu respect pentru Dumnezeu, ca înaintea
stãpânului vieþii ºi al întregii lumi; mai departe, ca înaintea celui
ce poartã grijã de om, ºi, în al treilea rând, în sfârºit, ca înaintea
judecãtorului sãu. Se istoriseºte cã Newton, totdeauna când
pronunþa numele lui Dumnezeu, se oprea o clipã ºi reflecta.
Lãmurindu-i-se în acelaºi timp noþiunea de Dumnezeu ºi de
datorie, copilul învaþã cu atât mai bine a respecta prevederea
divinã pentru creaturi, ºi e ferit prin asta de tendinþa spre
distrugere ºi cruzime care se manifestã aºa de multe ori în
maltratarea unor animale mici. Totodatã ar mai trebui sã
povãþuim tineretul sã descopere binele în rãu; de pildã, fiarele,
insectele sunt modele de curãþenie ºi sârguinþã. Oamenii rãi aratã
binele legii. Pãsãrile care vâneazã viermi apãrã grãdina etc.
Trebuie sã le dãm deci copiilor unele noþiuni despre fiinþa
supremã, pentru ca ei, vãzând pe alþii rugându-se etc., sã ºtie
cui se roagã ºi de ce o fac. Aceste noþiuni trebuie însã sã nu fie
decât puþine la numãr ºi sã fie, cum s-a spus, numai negative. 510
Dar trebuie sã începem a le întipãri copiilor chiar din prima
tinereþe, luând însã totodatã bine seama ca ei sã nu stimeze
oamenii dupã practica religiei lor, cãci, cu toatã diversitatea
religiilor, existã totuºi pretutindeni o unitate a religiei.
*
Aici, la sfârºit, vom adãuga câteva observaþii de care ar
trebui sã þinã seama mai ales tineretul, la intrarea în
adolescenþã. În acest timp tânãrul începe a face anumite
deosebiri pe care nu le fãcea înainte. Anume, mai întâi,
deosebirea sexelor. Natura a aruncat asupra acestei chestiuni
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un anumit vãl de tainã, ca ºi cum acest lucru ar fi ceva ce
pentru om nu este cu totul cuviincios ºi este numai o trebuinþã
a animalitãþii în om. Natura a cãutat însã sã uneascã acest fapt
cu tot felul de moralitate posibilã. Chiar naþiunile sãlbatice se
poartã în acestea cu un fel de ruºine ºi reþinere. Copiii pun
uneori celor adulþi întrebãri neaºteptate asupra acestei
chestiuni, de pildã de unde vin copiii, dar ei se lasã lesne
satisfãcuþi, sau dându-li-se rãspunsuri fãrã înþeles, sau
spunându-li-se cã întrebarea lor e copilãroasã.
Dezvoltarea acestor înclinaþii la adolescent este mecanicã,
ºi aici se petrec lucrurile ca la toate instinctele, anume cã ele
se dezvoltã ºi fãrã a cunoaºte un obiect. E deci cu neputinþã
de a-l þine în aceastã privinþã pe tânãr în neºtiinþã ºi în
nevinovãþia ce o însoþeºte. Prin tãcere însã nu facem decât sã
înteþim rãul. Asta se vede în educaþia înaintaºilor noºtri. În
educaþia timpurilor mai noi se susþine cu tot dreptul cã trebuie
sã i se vorbeascã tânãrului despre acestea în mod deschis,
lãmurit ºi hotãrât. Atingem, fireºte, aici un punct delicat, care
nu e considerat cu plãcere ca obiect al unei conversaþii publice.
Dar totul e pus iarãºi la locul cuvenit prin faptul cã vorbim
despre acestea cu seriozitate demnã, þinând seama de
înclinaþiile tânãrului.
Vârsta de 13 ºi 14 ani reprezintã de obicei momentul când
la adolescent se dezvoltã înclinaþia pentru celãlalt sex (doar
cã copiii au fost seduºi ºi depravaþi prin exemple rele, ca sã se
întâmple mai devreme). Puterea lor de judecare este ºi ea
511 formatã în acest timp, ºi natura a pregãtit-o deja cam tot atunci,
aºa încât sã putem vorbi cu ei despre acestea.
Nimic nu slãbeºte spiritul, precum ºi trupul omului, mai
mult decât acel fel de voluptate care e îndreptatã spre sine
însuºi, ºi ea e cu desãvârºire potrivnicã naturii omului. Dar
nici pe aceasta nu trebuie s-o tãinuim tânãrului. Trebuie sã
i-o arãtãm în toatã oroarea ei, sã-i spunem cã prin asta el se
face inutil pentru perpetuarea genului uman, cã prin ea în
primul rând se distrug puterile trupului, cã în acest fel îºi
atrage o bãtrâneþe prematurã ºi cã spiritul sãu suferã foarte
mult etc.
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Tinerii pot scãpa de tentaþiile acestui viciu prin ocupaþie
neîntreruptã, nedând patului ºi somnului decât timpul
absolut necesar. Gândurile îndreptate spre aceste lucruri
trebuie alungate prin acele ocupaþii, cãci, chiar dacã obiectul
rãmâne numai în imaginaþie, el roade totuºi vlaga vieþii.
Îndreptându-ºi înclinaþia spre sexul celãlalt, tânãrul gãseºte
încã o anumitã rezistenþã; îndreptând-o însã spre sine însuºi,
el ºi-o poate satisface în orice timp. Efectul fizic e extrem
de vãtãmãtor, dar consecinþele din punctul de vedere al
moralitãþii sunt încã cu mult mai rele. Aici se depãºesc
hotarele naturii, ºi înclinaþia pustieºte fãrã zãgaz, deoarece
nu are loc o satisfacere realã.
Cu privire la tinerii deja dezvoltaþi, educatorii lor au ridicat
chestiunea dacã e îngãduit ca un tânãr sã caute contact cu
celãlalt sex. Dacã ar fi sã alegem între cele douã posibilitãþi,
atunci aceasta din urmã este, fãrã îndoialã, preferabilã. În cazul
dintâi tânãrul fãptuieºte împotriva naturii, aici însã nu. Natura
i-a dat menirea de bãrbat îndatã ce devine major, ºi i-a dat deci
ºi felul sãu de a se perpetua; trebuinþele însã pe care omul le
are cu necesitate într-un stat civilizat fac ca el atunci sã nu-i
poatã educa încã totdeauna pe copiii sãi. El greºeºte deci aici
împotriva ordinii civile. Cel mai bine este deci, ba chiar e o
datorie, ca tânãrul sã aºtepte pânã ce este în stare sã se
cãsãtoreascã în bunã rânduialã. El se poartã atunci nu numai
ca un om bun, ci ºi ca un cetãþean bun.
Tânãrul sã înveþe de timpuriu sã aibã stimã cuviincioasã
faþã de celãlalt sex, sã-ºi dobândeascã în schimb printr-o
activitate lipsitã de vicii stima lui ºi sã nãzuiascã astfel spre
înalta rãsplatã a unei cãsãtorii fericite.
O a doua distincþie pe care începe a o face tânãrul în
vremea când intrã în societate stã în dobândirea cunoaºterii 512
despre deosebirea stãrilor sociale ºi despre inegalitatea
oamenilor. Ca copil nu trebuie sã-l facem nicidecum sã simtã
acestea. Nici nu trebuie chiar sã-i îngãduim ca el sã dea
porunci servitorimii. Întrucât vede cã pãrinþii poruncesc
servitorimii, i se poate, în orice caz, spune: „Noi le dãm pâinea,
ºi pentru asta ei ascultã de noi, tu nu le-o dai, ºi deci ei nici
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nu trebuie sã asculte de tine“. Copiii nici nu ºtiu nimic despre
asta, numai dacã pãrinþii nu le-ar sugera ei înºiºi aceastã
vanitate. Tânãrului trebuie sã-i arãtãm cã inegalitatea
oamenilor este o întocmire care s-a ivit când un om a cãutat
sã dobândeascã avantaje înaintea altuia. Conºtiinþa egalitãþii
oamenilor, cu toatã inegalitatea civilã, i se poate întipãri
tânãrului încetul cu încetul.
Trebuie sã veghem ca tânãrul sã-ºi cumpãneascã
valoarea în mod absolut, ºi nu în comparaþie cu alþii. A stima
în alþii ceea ce nu constituie nicidecum valoarea oamenilor
este vanitate. Mai departe trebuie sã facem ca el sã devinã
conºtiincios în toate lucrurile, ºi nu sã parã numai a fi
conºtiincios, ci sã se strãduiascã a fi pe de-a-ntregul. Trebuie
sã-i atragem atenþia ca, în nici un lucru în care a cumpãnit
bine o hotãrâre, sã n-o lase sã devinã o decizie deºartã.
Mai bine sã nu se ia nici o hotãrâre, lãsându-se lucrul în
îndoialã – spre mulþumire cu condiþiunile exterioare ºi
rãbdare la muncã: Sustine et abstine; spre modestie în
desfãtãri. Dacã nu cerem numai desfãtãri, ci vrem sã fim ºi
rãbdãtori la muncã, vom deveni membri utili ai comunitãþii
ºi vom fi feriþi de plictisealã.
Trebuie sã-l conducem pe tânãr spre veselie ºi bunã-dispoziþie.
Veselia inimii izvorãºte din faptul cã nu avem sã ne reproºãm
nimic – spre dispoziþie netulburatã. Putem ajunge prin exerciþiu
sã dobândim totdeauna dispoziþia necesarã pentru a lua parte
cu voioºie la societate.
Sã nãzuim a considera multe totdeauna ca datorie.
O acþiune trebuie sã aibã pentru mine valoare nu pentru cã e
de acord cu înclinaþia mea, ci pentru cã prin aceasta îmi
îndeplinesc datoria.
Sã nãzuim spre dragostea de oameni faþã de alþii, ºi apoi ºi
spre sentimente cosmopolite. În sufletul nostru este ceva ce
ne împinge sã avem interes 1) pentru noi înºine, 2) pentru alþii
513 cu care am crescut, ºi, în sfârºit, trebuie sã mai fie dat 3) un
interes pentru binele universal. Trebuie sã facem ca copiii sã
cunoascã acest interes, pentru a-ºi putea încãlzi prin el sufletele
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lor. Ei trebuie sã se bucure de binele universal, chiar dacã nu
este în folosul patriei lor sau spre câºtigul lor propriu.
Sã veghem ca tânãrul sã nu punã mare preþ pe gustarea
plãcerilor vieþii. Frica copilãroasã de moarte va dispãrea în acest
caz. Trebuie sã-i arãtãm tânãrului cã plãcerea nu împlineºte
ceea ce promitea perspectiva ei.
În sfârºit, vom arãta necesitatea de a ne socoti cu noi înºine
în fiecare zi, ca la sfârºitul vieþii sã putem face o totalizare cu
privire la valoarea vieþii noastre.
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