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închin această prima a mea lucrare, 
in semn de stimă şi admiraţiune, 
pentru munca, priceperea şi devota
mentul ce depuneţi, spre realizarea 
unei opere atil de mari şi folositoare 
neamului nostru. 



P R E F A Ţ Ă 

Tradito sibi puero, docendi pe-
ritus ingenium ejus imprimis natu-
ramque persploiat]). (M. F. Quinti-
lianus : «De Institulione Oratoria»), 

Lucrarea de faţă, prezintată acum cîţî-va anî 
ca teză de licenţă, tratează un subiect a caruî ale
gere n'a fost întîmplătoare. îndemnul ne-a venit 
mai ales de la marele interes ce se dă astă-zî ştiinţei 
educaţiuneî, care fusese foarte neglijată pînă în a 
doua jumătate a veacului al XIX-lea, nu numai la 
noi dar chiar la popoarele cele maî culte din Eu
ropa. Aşa, în Franţa, această ştiinţă era profesată 
numai în şcoalele normale primare şi abia de la 
1885 încoace face parte din învăţămîntul superior. 
De atunci învăţămîntul pedagogic a început să 
preocupe în mod sincer şi statornic pe bărbaţii 
de stat ceî maî inteligenţi; dovada o avem în nu
meroasele încercări de reforme, ce se fac pe acest 
teren şi cari tind să dea studiului pedagogiei o 
importanţă din ce în ce maî mare. 

') Un dascăl abil trebue să studieze, înainte de toate, 
spiritul şi caracterul copilului care îî este încredinţat. 



Spre a putea explica progresele, făcute azi de 
ştiinţa educaţiuneî, ne-am adresat trecutului. Cu
noaşterea luî se impune cu necesitate, fiind-că 
acolo se găsesc adevăratele eî baze solid stabilite. 
Lucrările actuale vin numai să continue o operă 
începută deja deveacurî; îndreptînd pe de o parte 
ceea ce este răii, iar pe d'alta, adăogînd la ceea ce 
e bun, ele tind s'o întregească şi s'o desăvîrşească 
din ce în ce mai mult. 

Vom stabili, de la început, că scopul nostru nu 
e să facem o dare de seamă complectă despre în
treaga activitate, desfăşurată de gînditorul Locke, 
pe terenul filosofic, politic, religios, etc., ci modesta 
imastră încercare seva mărgini numai la o parte 
din această uriaşă activitate, şi anume: la ideile 
privitoare la educaliune. 

Vom semnala încă, că nu privirea critică a-
supra scriereî sale pedagogice va face obiectul 
cercetăreî noastre; nici nu vom căuta să arătăm, 
cum fac mulţi, că Locke e un plagiator, care în 
opera sa, se foloseşte de ideile predecesorilor săi' 
în materie de educaţiune. Lucrarea va fi numai 
o simplă analiză a cugetărilor sale asupra educa
ţi a ne), încercînd. pe cît ne va fi posibil, să siste
matizăm principiile luî pedagogice, punîndu-le în 
legătură cu cele psibologice; căci nu trebue şă 
uităm că Locke, înainte de a fi pedagog, a fost 
psiholog, deci a îndeplinit una din condiţiunile in
dispensabile unui adevărat educator. El este cel 
d'intîid eareşî-a, propus să rezolve problema edu-
caţiuneî psihologiceşte, şi, dacă n'a reuşit pe deplin, 
— lucru ce ar li trecut peste puterile sale, studiul 
psihologiei fiind abia la început,— are totuşi me-



ritul de a fi asigurat ştiinţei educaţiuneî baze maî 
solide, prin faptul că a studiat mijloacele eî într'un 
mod ştiinţific şi experimental. 

Afară de aceste consideration, ni s'a părut 
prea monoton a ne da seamă în mod steril numai 
de ideile unui cugetător, fără a ne opri un moment 
spre a privi veacul în care a trăit, a schiţa carac
teristica societăţei' din care a făcut parte cum şi 
a scoate în relief felul său de educaţiune, întru cît 
toţi aceşti factori pot contribui cu cite o părticică 
la explicarea întreagă a operei sale. Evident că, 
după cum un mare scriitor exercită o înrîurire 
considerabilă asupra ideilor timpului, tot ast-fel şi 
el, la rîndu-î poate fi afectat de curentul de idei 
ce predomina societatea şi epoca în care scrie. 
Nu mai puţin puternică e şi influenţa educaţiuneî 
asupra mersului gîndireî unui om, maî ales fiind 
vorba de un fel de educaţiune cu totul excepţională, 
cum a fost aceea a luî Locke. Toate principiile 
pedagogice, aplicate de bătrânul Locke la creşterea 
fiului săîî, se găsesc reflectate în lucrarea acestui 
din urmă ; ceea ce vom încerca să dovedim în pa
tinele car'î urmează. 



ANGLIA IN VEACUL AL XVII-lea 

I 

Progresele intelectuale, la cari treptal a ajuns 
mintea omenească, aii uşurat rezolvarea atâtor 
probleme de o importanţă capitală pentru înain
tarea omenireî. Insă, ca aceste progrese să se rea
lizeze, spiritul omului a trebuit nu numai să poseadă 
oare cari aptitudini speciale, dar şi să fie pus în 
anumite condiţiuni' fizice, fără de cari' nu ar fi fost 
posibilă acea realizare. Căci clima, solul, nutri
mentul şi în general fenomenele lumeî exterioare, 
toţi aceşti agenţi înrîuresc în modul cel maî do
larilor atît asupra fizicului, cît şi asupra întreg 
sufletului nostru. Recunoaşterea rolului şi însemnă
tate* acestor condiţiunî materiale constitue una din 
descoperirile cele maî preţioase pentru filosofia 
spiritului omenesc. 

S'a crezul, mull timp, că numai'viaţa anorga
nică suferă influenţa nature! externe, azî însă, 
graţie progresului ştiinţelor fizice, cărora se dato-
reşte această valoroasă descoperire, se poate afirma 
că nu numai viaţa anorganică dar întreaga viaţă 
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organică, atît cea vegetală cit şi cea animală, 
ambele sunt supuse îmiurireî agenţilor naturali. 
Mai mult încă, cercetările biologice au obţinut ca 
rezultat că, tară aceste concliţiunî materiale, viaţa 
n'ar fi posibilă x). Iarăşi, dintre toate fiinţele cu 
viaţă cari populează universul, omul a fost timp 
Îndelungat considerat ca o creaţiune privilegiată 
a natureî şi ca atare, pentru menţinerea demni-
tăţeî sale pe pămînt, s'a afirmat că el singur face 
excepţiune şi deci e absolut independent de in
fluenţele himeî exterioare, Jucrînd numai sub 
impulsul agenţilor interiii'. 

Această afirmaţiune greşită a fost de asemenea 
înlălurată şi avem astă-zî ca fapt cert că şi posi
bilitatea existenţei' omului pe pămînt depinde de 
acest factor material. Psiho-fiziologia a constatat 
câ atît viaţa fizică cit şi întreaga desvoltare a 
spiritului şi caracterului omului sunt strîns legate 
de aceste condiţiunî fizice şi orî-ce schimbare in 
aceste condiţiunî aduce cu necesitate o modificare 
in telul de a trăi, de a gîndi şi a simţi al omului 
H prin aceasta se modifică şi acţiunile lui. Apoi, 
nu numai omul individual, viaţa tuturor popoa
relor indura influenţa fenomenelor natureî, la carî 
s'aii refugiat atîţia savanţi spre a explica deose
birile de constituţie şi diversitatea de caracter la 
om, organizaţiile generale ale societăţilor, mora
vurile, obiceiurile, aptitudinile şi destinaţiile dife
ritelor naţiunî; cu un cuvînl modul lor de civi-
!i/a(iune. 

') Draper: (Istoria desvoltârel intelectuale fn Europa», 
tom. I. 
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Aşa dar, pentru ca un individ saîi un popor 
să existe şi să progreseze, trebue, în mod fatal, să 
se adapteze cu condiţiunile externe ale mediului 
în care trăeşte; acolo unde lipseşte această adap-
taţiune nu poate fl vorba de viaţă, nicî de progres. 
Câţi indivizi şi câte naţiuni n'aîî sucombat fiind 
puşi în condiţiunî defavorabile desvoltăreî lor fizice 
şi intelectuale! Ast-fel s'a întîmplat, ne spune isto
ricul filosot Buckle J), cu vechile civilizaţii din Asia 
si Africa şi cu cele din Mexic şi Peru; acestea, 
după ce aii atins un cert grad de desvoltare, au 
pierit, neputînd să maî reziste presiuneî factorului 
fizic. 

Acolo dar natura externă a avut o înriurire 
maî mare asupra omului de cit omul asupra ei; 
pe cînd civilizaţia Europei, ne spune maî departe 
tot Buckle, infăţişază un tablou cu totul deosibit. 
Aci fenomenele fizice fiind maî slabe omul se 
prezintă superior lor, de aceea numaî în Europa 
întîlnim, pentru prima oară, un progres în ade
văratul înţeles al cuvîntuluî şi o civilizatiune 
trainică. 

Deja din faza de copilărie a spiritului, omul 
a simţit influenţa natureî înconjurătoare. Carac
terul de grandiozitate, cu care se prezintau unele 
fenomene fizice, l'a impresionat puternic şi, împins 
de instinctul de curiozitate, un stimulent intern 
destul de energic, a încercai să-şî dea seamă 
de aceste fenomene, să cerceteze cauzele miste
rioase carî le ,dau naştere şi să le înţeleagă. 
Din nefericire însă, se găsea pe o treaptă de 

') «Istoria civilizatiune! în Anglia», tom. I. 
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iIesvoltare intelectuală prea ini'-i-io ir;'i. Raţiunea 
facultatea supremă şi singura în stare a-î da o ex
plicare adevărată, se desvoltase puţin la această 
epocă, în schimb activitatea facultăţilor imaginative 
era puternică, preponderantă; asupra acestora 
fenomenele externi- vin să exercite o înrîurire 
ilimitată şi ne daîi ca rezultat, fireşte fatal progre*-
suluT intelectual al omenireî, închipuirea, la Spatele 
fenomenelor naturale, a unor forţe supranaturale 
cari le produc Incapacitatea spiritului face atunci 
din om un sclav al natureî căruia nu-'î rămîne 
(Irul sa se snpue şi s'o adore, lată cum se naşte 
primul sistem cosmogonic. 

Această stare de ignoranţă, înjositoare pentru 
mintea omenească, se menţine un timp îndelungat, 
ajutată Mirul şi de credinţele religioase, după cum 
vum încerca să arătăm mai' departe. Pe măsură 
ce insă, cercul cunoştinţelor omeneşti' se lărgeşte, 
lumină se face tot mai multă. Ştiinţa fizică, a do
vedit, cu timpul, că acele fenomene, cari' păreai! 
atit de extraordinare, sunt rezultatul unor cauze 
saii forţe fizice, dominate de legi nestrămutate, 
can sunt legile naturale şi carî guvernă întreaga 
lume. Atunci, numai avea ce căuta inlcrventiuiiea 
puterilor supranaturale în explicarea fenomenelor 
lume'/exterioare, şi omul ajunge, in cele din urmă, 
nu numai să cunoască natura şi s'o înţeleagă, dar 
şi să o supue voinţei sale, folosindu-se de dinsa. 

Prin urmare, întreaga civilizaţie a omenireî 
este rezultatul a doî factori însemnaţi: factorul 
extern sau fizic şi factorul intern sau psihic. Pri
oritatea o are de sigur acest din urmă, intru cil 
a ajuns să predomine, pe cel d'intîhl. Omul azi', 
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cu gradul de cunoştinţe ee posedă, e în stare 
să-şî dea seamă de marile mişcări ce se petrec în 
natură; ştie cum şi cînd să evite, pe de o parte 
relele ce ar putea decurge pentru el din schim
bările la cari dau naştere acele mişcări, iar pe de 
alta să facă din forţele natureî nişte condiţiunî de 
îmbunătăţire a soarteî sale '). 

Fără îndoială că lupta omului cu natura în
conjurătoare a fost o lupi", titanică şi a ieşit bir 
ruitor numai acolo, unde a putut să-î opue maî 
multe şi maî bune mijloace ue rezistenţă; acolo 
însă unde î-aii lipsit aceste mijloace a trebuit să 
sucombe. 

Ziceam maî sus că omul, ca să ajungă la 
aflarea legilor cari guvernă lumea fizică, a trebuit, 
ca inteligenţa sa să fi atins un cert grad de des-
voltare. Poporul, la care găsim primele incercărî 
de studiu asupra fenomenelor natureî externe şi 
a cauzelor carî le dau naştere, este poporul grec, 
şi anume şcoaleî ionice se datoreşte începutul 
stiinţeî fizice, unde se află amestecată cu credin
ţele religioase. In veacul de mijloc progresul stiinţeî 
natureî e aproape nul. Veacul al XVII-lea în schimb 
aduce cu sine speranţe nouî. Universul, o mate 
enigmă pînă aci, are acum să se rezolve in pa
guba bisericeî, care pentru menţinerea putereî 
sale face, ca şi omul primitiv, să intervină în ex
plicarea fenomenelor fizice puterî supranaturale. 
Ignoranţa cedează locul lumineî şi doctrina legilor 
naturale, pe care vine s'o confirme marea desco
perire a luî Newton, triumiă. Această doctrină va 

') Huckle: op. cit. lom. I. 
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prezida la explicarea tuturor fenomenelor. Pro
gresul ştiinţific, ce se săvîrşe.şte în acest veac G 
grăbit de dorinţa, inherentă natureî omeneştT, de 
a-şî îmbunătăţi condiţiile de traî, de oare-ce po
poarele, la cari condiţiunile materiale sunt maî 
bune, acelea pot ajunge la o desvoltare intelec
tuală maî mare. Ca dovadă putem cita pe poporul 
englez, care dintre l^ate popoarele din Europa şî-a 
asigurat o stare materială mai' bună, graţie pozi-
ţiurief sale geografice, de aceea a şi ajuns la un 
grad atît de înaintat ele cultură a spiritului. 

Ceea-ce ne-a determinat să punem în evidenţă 
importanţa ştiinţifică ce a avut cunoaşterea legilor 
fizice, este cugetătorul de cart; ne vom ocupa în 
această lucrare. El trăeşte tocmai în veacul al 
XVII-lea, veacul desvoltăreî ştiinţelor experimen
tale; operă la care a lucrat cu mult succes; apoi 
întimplarea a făcut să-şî desfăşoare viaţa in ţara 
şi în mijlocul poporului; de care pomenirăm maî 
sus si care, stînd în acel timp in Ciuntea naţiu
nilor culte, a fost menit maî bine ca orî-care altul 
Să ducă cît se poate de departe marea operă a 
interpretăm natureî. Poate că poporul francez ar 
fi fost chemat să stea în capul mişcăreî ştiinţifice 
din timpurile moderne, dacă admiraţiunea pentru 
geniul antic nu l'ar fi subjugat atît de puternic. 

II. 

In veacul de mijloc spiritul a fost aservjl nV 
două marî autorităţî: autoritatea eclesiastira si au
toritatea anlicilăteî. din cauza cărora nu se poate 
vorbi în acest timp de un progres la vre-unul din 
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popoarele Europei. Gu toate acestea, tirania des
făşurată de cele două autorităţi este puternic sdrun-
cihată, în veacul al KVIWeâ, de oamenii luminaţi 
ai timpului, duşi de curentul sceptici, care vine să 
lovească în superstiţie si in convingerile existente, 
îndreptînd spiritele spre cercetări nouî. Natural 
că naţiunile, pîriă s'ajungă să-şî asigure toleranţa 
religioasă şi să-şî Câştige libertatea şi independenţa 
de cugetare, singurele condiţii de progres, au tre
buit să lupte timp de maî multe veacuri. Şi, ftind-ca 
orî-ce eveniment e string legat de antecedentul 
său printr'un raport inevitabil, ar îl imposibil să 
ne explicăm marea mişcare ştiinţifică din veacul 
al XVll-lea, de cit plinind în legătură acest veae 
cu cele anterioare, unde a încolţit germenole 
înlregeî mişcări' care caracteriza timpurile mo
deme1. 

Prin urmare epoca renaştere! este acera <-;\w 
prepară spiritele pentru marea revoluţiune, ce are 
să se opereze în cugetarea omenească ; ea a adu
nat materialul de cunoştinţe, necesar cqnstituineî 
şliinţiî, pe care îl lasă ca moşteniri; generaţiilor 
viitoare. Iar la sfârşitul acestei epoce inteligenţa, 
obosită de multele şi marile descoperiri' şi inveiî-
ţiunî ce tăcuse, incepe să critice acel material moş
tenit, atît de bogat, nu se maî mulţumeşte eu 
ceea-ce ştia, .se îndoeşte de tot ce s'a zis pînă aci, 
şi, respingînd autoritatea antieităţeî şi a bisericeî, 
îşî ia ca punct de plecare pentru cunoaşterea lu
crurilor: ohxei'r-di'niiien. Dorinţa de a descoperi ade
vărul duce pe om maî departe, la experienţă. 
Mintea începe să aleagă, să claseze, cu un cuvînt 
să puc ordine în cunostinţile sale, si cînd a ajuns 
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la 6 veritate s ;gură se foloseşte de dînsa spre 
aflarea altor adevăruri. 

Acela, care dă lovitura de moarte autorităţeî 
anticităţeî şi face o revoluţiune în modul de a con
stitui ştiinţa, e Francisc Bacon, marele cancelar 
al Anglie), sub Iacob l-iu, inauguratorul metodei 
inductive, care devine metoda ştiinţei moderne; 
savanţii o întrebuinţează la studiul legilor fizice, 
iar filozofii o aplică la studiul inteligenţei omeneşti. 
Emanciparea gîndireî de sub autoritatea ideilor, 
şcoalelor filozofice este preocuparea lin de căpe
tenie. El recomandă două obiecte de studiu: natura 
şi spiritul; în ce priveşte ştiinţa să fie praclică, 
zice dînsul, şi să lucreze pentru binele omeniraî, 
ceea-ce de altminteri era în conformitate şi cu ten
dinţele poporului englez. 

Este de observat însă un lucru, că adevărurile, 
enunţate de doctrina baconiană, nu dau rezulta
tele aşteptate în momentul cînd sunt propagate, 
ci abia au fost puse în aplicare în veacul următor. 
Acest fapt nu trebue să ne mire; el constitue 
pentru noî o dovadă că marele cugetător întrecuse 
progresele intelectuale ale epoceî în care trăia şi 
deci societatea engleză nu era încă destul de pre
parată, spre a primi ideile luî şi a le aplica. Ea 
avea nevoe de o educaţiune specială, şi din neno
rocire lipseau oamenii carî să-î facă această edu
caţiune. Dar, odată puse în aplicare principiile 
acestei doctrine, în veacul al XVII-lea, produc o 
revoluţiune şi tot de odată o evoluţiune în idei aşa 
de însemnată, în cît amintirea despre dînsa stă 
adînc întipărită, cu litere neperitoare, în paginele 
istoriei desvoltăreî intelectuale, llevoluţiunea se 
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face de către geniul englez, de oare-ce în Anglia 
se naşte maî întîiu tendinţa de a subordona ve-
chile ideî nouilor cercetări; acolo curentul sceptic, 
—inaugurat în Franţa de Descartes,—devine maî 
puternic, de aceea şi poporul englez şî-a asigurat 
toleranţa religioasă maî de timpuriu ca orî-care 
altul şi a pişit maî repede pe calea progresului. 

Jn adevăr, ne surprinde faptul că Anglia, care r 

la începutul secoluluî al XVI-lea, se găsea din 
toate punctele de vedere într'o stare din cele maî. 
de plîns, să poată realiza progrese aşa de uimi
toare în timp de abia un veac. Şi cu toate acestea 
e un fapt istoric ce nu se poate tăgădui: Anglia 
şi Franţa sunt, la începutul veaculuî modern, ţă
rile cele maî culte din Europa. 

Mişcarea ştiinţifică începe deja in secolul al 
XVI-lea cu Copernic şi Giordano Bruno, plecând 
de la marea problemă, a căreî rezolvire avea să 
dea o hotărîre ultimă despre poziţiunea pămîn-
tuluî în sistemul nostru planetar. Sistemul luî Pto-
lomeu, care stăpînise spiritele pînă la Anele vea
culuî de mijloc, făcînd parte din programul şcoa-
lelor creştine şi arabe, va fi acum răsturnat. 
Biserica, conştientă de pericolul ce o ameninţă şi 
în posesiunea uneî puteri ilimitate, se opune din 
răsputerî curentului ştiinţific. Giordano Bruno, 
adeptul teoriei eliocentrice şi acela care a contri
buit maî mult la introducerea noueî doctrine în 
Anglia, e ars pe rug la Roma, în anul 1600 de la 
Christ'), extrădat de inchiziţia din Veneţia, unde 
fusese prins. Acum începe .ştiinţa o luptă crîncenă 

£ 

') Draper, op. cit., lom. III. 
2 (imul !'* «nri 
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cu biserica, lupta care nu încetează de cît atunci 
cînd biserica vine să garanteze libertatea de cu
getare şi de conştiinţă, atît în cercetările ştiinţifice 
cît şi în cele religioase. Se tinde la o conciliare 
a ştiinţei cu religiunea; se fac încercări de a sub
stitui raţiunea credinţe! oarbe de' odinioară; adică 
acelui «credo ui intelligăm» să-î ia locul iiintelligb 
ut tredăm». Englezul Hooker, numii, părintele bi-
sericeî anglicane, înfăţişa/ii 'tocmai acel spirit con-
ciliatar, dînd ca bază sistemului său de religiune, 
raţiunea '). 

In veacul al XVII-lea mişcarea ştiinţifică ia 
proporţii' tot maî mari cu (ialileu şi cu Descartes. 
Biserica intervine iarăşi. Galileu, de şi fu constrîns 
să-şî retracteze părerile, totuşi ignoranţa trebue 
să cedeze nouilor idei. Scepticismul creşte cu mersul 
vremeî şi în cele din urmă degenerează într'o in
credulitate absolută, care ajută mult progresul 
ştiinţelor. Teoria eliocentrică se admite, şi cu aceasta 
se deschide o nouă cale explicăreî universului, iar 
poziţiunea omului" în acest univers se fixează pentru 
tot-d'a-una: e censiderat şi el de aci înainte ca < > 
picătură în marele ocean al lucrurilor, cum zice 
Leibnitz. 

Jncetînd dominaţiunea bisericeî, activitatea 
intelectuală se manifestă în toate direcţiunile 2). 
Ştiinţa dar ese triumfătoare din lupta eî cu bi
serica şi aceasta din urmă încetează de a maî fi, 
cel puţin în aparenţă, duşmana nouilor idei. 

Ziceam că poporul englez a fost chemat s;i 

') Buckle, op. cit., lom. II. 
a) Draper, op. cit., tom. IU, 
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ducă mai departe însemnata mişcare ştiinţifică ce 
se produce în veacul modern. Asemenea am văzut 
că două sunt căile, pe cari cugetarea omenească 
îşi îndreaptă activitatea pentru aflarea adevărului, 
şi anume cele ind cate de Bacon: tibsertiăţiiinea şi 
experienţa. Natura e marea carte, în care vin 
acum să citească toate spiritele luminate. Privirile 
tuturor sunt absorbite de investigările ştiinţifice >' 
proectele de reformă religioasă şi politică se amină 
pentru moment în folosul celor d'înlîiîi; în fine la 
toate clasele societăţeî se naşte o dorinţă arzătoare 
pentru nouile cunoştinţe ')• 

Adevărata mişcare în idei se face între res-
tauraţiune şi revoluţiunc (1660 - 1688). In acest 
interval de 28 de anî ştiinţa experimentală ajunge 
la mare înflorire în Anglia şi se aplică la lucruri 
practice, după cum dorea marele Bacon. Ast-fel 
că-, de şi istoricul ne prezintă domnia lui Carol al 
11-lea sub colorile cele mai negre, noi vom vedea 
că tocmai această tristă epocă a produs lucrări 
ştiinţifice de o valoare remarcabila. Mişcarea de 
care ne ocupăm s'ar fi manifestat poate şi mai de 
timpuriu, dacă majoritatea oamenilor capabili n'ar 
fi fost abătută, de la preocupările intelectuale, de 
luptele de partide şi de războaele continue, ce aco
peră paginele istoriei Anglii în prima jumătatea 
a veacului al XVH-lea. 

Ideea de progres ia avînt cu crearea celebrei 
societăţi regale din Londra, instituţiune fondată de 
însuşi Carol al Il-lea şi după planul lui Bacon. Cu
rentul ştiinţific electrizase deci pînă şi capetele 

') Macauly. «Istoria civilizaţiuneî în Anglia», tom. I. 
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încoronate, cari de obiceiu se opun reformelor', lie 
ele de orî-ce natură, dacă lovesc într'o stare de lu
cruri existentă, aşa că oribilul rege Carol al II-lea, 
în deosebi de predecesorii săî, nu numai că nu 
luptă în contra tendinţei secolului', dar, poate cbiar 
inconştient de importanţa mişcăreî ce se operează 
în vremea luî, încurajază şi sprijină noua socie
tate şi lucrările eî, devenind cu cbipul acesta par
tizanul vrăjmaşilor clerului şi duşmanul de moarte 
al acestui din urmă. Curtea, fiind compusă în mare 
parte din admiratori şi linguşitori, imitează şi dînsa 
ideile şi actele regelui. Iată cum atîtea împreju
rări favorabile contribuesc ca în scurt timp, după 
însăşi afirmaţiunea istoricului" Macauly, experien
ţele fizice să ajungă la modă '). 

In sensul direcţiuneî Academiei din Londra 
lucrează şi Academia din Paris, înfiinţată de Lu
dovic al XlV-lea, la 1666, precum şi cea din Berlin, 
care se datoreşte unuia din capetele încoronate 
cele maî ilustre, Frederic al II-lea, şi al cărei prim-
preşedinte fu Leibnitz. Data întemeereî sale e anul 
17002). 

Noua societate, odată înfiinţată şi progresînd 
în lucrările sale, graţie sprijinului ce-î acorda re
cele şi curtea sa, evident că vine să lovească, pe 
de o parte, în admiratorii" geniului antic, iar pe 
de alta în cler, care forma majoritatea acelor ad
miratori". Victoria va fi, nu maî încape îndoială, 

'). Macauly, tom. I. 
2). Cousin: «Istoria filosoh'eî», tom. I şi Buckle, op. cit. 

tom. II. Primele Academii iau naştere către finele veacului 
al XVI-lea în Italia, iar in veacul al XVII-lea prind rădăcini 
pe întreg pămînlul Europei. 



21 

de partea adversarilor clerului, de oare-ce cu dînşiî 
luptă toată inteligenţa naţiuneî. Şi era natural ca 
spiritul teocratic să vie în antagonism cu investi
gările ştiinţifice, pentru faptul că descoperirea le
gilor fizice cari guvernă lumea, distrugea inter-
venirea puterilor supranaturale în explicarea fe
nomenelor lumeî exterioare, şi am văzut că aceasta 
constituise sprijinul cel maî puternic, care a sus
ţinut atîtea veacuri forţa clericală. Progresul şti
inţelor restrînge treptat limitele autorităţeî eclesi-
astice şi avem ca rezultat final: zdrobirea cu de-
săvîrşire a acestei puteri, în Anglia, către finele 
veacului al XVII-lea. 

Prin urmare, cauzele cari au conlucrat la 
căderea putereî clericale, în Anglia, sunt: în prima 
linie cultura ştiinţelor fizice; în al doilea rînd ura 
şi dispreţul regelui pentru înaltul corp şi în fine 
certele religioase şi dezbinările interne, provocate 
de încăpăţînarea membrilor săî, pot fi considerate 
ca motivul cel maî puternic. Aceste neînţele
geri au contribuit în acelaşi timp, în mod vădit, 
şi la distrugerea superstiţiilor celor maî grosolane, 
cu carî se nutriau aproape toţi oameniî, pînă şi 
ceî maî instruiţî, superstiţiunî ce împedicaseră atîta 
timp orî-ce iniţiativă a spiritului. Incredulitatea 
străbate acum în toate stratele societăţeî. 

De aci înainte, Academia din Londra, stabi
lită maî întîiu la Osford, la 1645 şi apoî definitiv 
la Londra, la 1660 sau 1665 (data nu e sigură), 
devine adevăratul focar al instrucţiuneî ştiinţifice. 
Primii eî membrii sunt: Newton şi Locke '). Crea-

'). Buckle, op. cit., tom. II. 
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rea acestei societăţi se datoreştc împrejurărilor 
următoare: 

Inmulţindu-se observaţiunile de detaliu şi ex
perienţele, graţie invenţiuneî aparatelor fizice, ele 
formau un isvor bogat de cunoştinţe, pentru cari 
cărţile erau insuficiente; de aceea savanţii se unesc 
să-şî dea întîlnire la nişte şedinţe regulate, unde 
fie-care avea prilejul să comunice lucrările sale, 
asupra cărora se făceau discuţiuni importante. 
Darea de seamă asupra acestor discuţiuni impri-
mîndu-se, uşor se putea pune la îndemîna publi
cului, care după cum am arătat maî sus devenise 
setos de nouile cunoştinţe. întreg regatul natureî 
va fi acum exploatat. Nu rămîne ramură de şti
inţă la care să nu se aplice un talent serios; cu 
un cuvînt toate talentele găsesc ocaziune să se ma
nifeste pe terenul intelectual, o muncă cu adevărat, 
anevoioasă, dar care a dat roadele cele mai ex
celente pentru îmbunătăţirea soarteî omenireî. 

Aşa irlandezul Boy Ic, unul din ceî maî de frunte 
savanţi aî timpului, acela care a contribuit cu maî 
mult zel la formarea societăţeî regale, începe o 
serie de cercetări fizice, carî aduc multă lumină 
în stera cunoştinţilor omeneşti". Buckle ne spune 
că, Cuvier în opera sa «Progresul ştiinţelor», con
sideră pe Boyle ca pe unul din creatorii fizicei ex
perimentale, care în acelaşi timp a deschis calea 
şi cercetărilor chimice. El moştenise principiile 
metodei luî Bacon, adică ca şi dînsul dispreţuia 
autoritatea anticităţeî şi insistă mult asupra im
portanţei relative ce au experienţele individuale. 
Tot luî se datoreşte perfecţionarea maşineî pneu-
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malice, inventată de germanul Otto de Guericke l). 
Dintre toate ştiinţele matematica şi astronomia 

ajung la cel maî înalt grad de desvoltare. Ger
manul Kepler inventase, ajutat de Briggs, loga
ritmii, invenţiune destul de mare şi folositoare, 
pe care o perfecţiona englezul Neper. Astronomia 
se separă de astrologie, care împreună cu Alchi
mia devin obiecte de batjocură. Edmond Halley, 
un distins şi neobosit luptător pe terenul ştiinţei 
astronomice, a observat mersul planetelor şi a cal
culat pe acela al unei comete, apărută la 1681; 
făcu apoi cercetări asupra proprietăţilor atmosfe
rei, asupra fluxului şi refluxului măreî, etc. Exilat 
pe insula Sf-ta Elena, drept recompensă a de
votamentului său adînc pentru ştiinţă, ştiu să 
profite şi de această tristă împrejurare, făcînd 
conturul hărţeî constelaţiunilor emisferuluî meri
dional. 

In acest timp se ridică la Greenwich un ob
servator, al cărui prim director fu John Flamsteed. 
Acesta face primele observări astronomice; între 
altele ne a lăsat şi un catalog al stelelor. Un alt 
observator găsim la Paris, însă lucrările luî sunt 
conduse de astronomi străini, ca: italianul Cassini, 
danezul Roemer şi olandezul Huyghens, creatorul 
ştiinţei mecanice. Maî merită apoi menţiune ob
servatorul de la Altorf în Bavaria, cel de la Danzig 
şi cel din Copenhaga, toate lucrînd în interesul 
aceluiaşi scop: progresul ştiinţei astronomice. Acela 
însă, care conslitue definitiv ştiinţa astronomică, 
dînd formula gravitaţiuneî, — teorie prezisă de Kep
ler şi Briggs, — este genialul Isaac Newton, cel 

'). Buckle, op. cit., tom. II. 
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maî ilustru om al Angliei şi al Europei întregi. 
Celebra sa operă: a Principiile», săvîrşeşte o revo-
luţiune în ramurile cele maî însemnate ale filo
sofici' naturale. La 1685 e supusă examenului so
cietate) regale spre aprobare, de oare-ce censura 
joacă încă un mare rol în aceste timpuri'. 

Incepînd de la finele veacului al XVl-lea oa
menii de ştiinţă se preocupă şi de viitorul biolo
giei. Anatomia umană, creată de belgianul Vesale, 
face progrese mari, ajutată fiind de invenţiunea 
microscopului din 1620, care îî aduce mari servicii. 
Putem cita pe Pecquet şi pe Riolan ca ceî maî cu
noscuţi anatomiştî francezî aî veacului al XVII-lea; 
celuî d'intîiu se datoreşte descoperirea rezervo
rului chilului. In domenul fiziologieî, care numaî 
în secolul al XVII-lea ocupă un lor deosebit în 
cadrul ştiinţelor, cele maî importante reforme se 
datoresc luî Clisson şi Harvey; acesta din urmă 
a descoperit la 1647 legile circulaţiuneî sîngeluî. 
Progresele anatomici' şi fiziologieî aduc serviciî 
enorme medicineî, făcînd dintr'însa o ştiinţă expe
rimentală în sensul larg al cuvîntuluî. Sydenham 
e medicul cel maî renumit din acel timp, care în
cearcă maî multe reforme în ramurile terapeutice '). 
Arta disecţiuneî progresează asemenea, la finele 
acestui veac, cu Svammerdam *)', un celebru na
turalist olandez. 

In domenul zoologiei Ray stabileşte, pentru 
prima oară, o clasificare a pasărilor şi peştilor ; 

') Buckle, dp. cit., tom. III. 
"-') Draper, op. cit, toni. III. 
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într'un tratat sinoptic al patrupedelor deschide 
calea anatomiei comparate. 

Primul pas în studiul botanicei se face în veacul 
al XVI-lea, cînd spiritul, începînd să fie atras de 
frumuseţile lumeî din afară, caută nu numai să le 
admire dar şi să le cunoască. Progresul acestei 
ştiinţe fu maî lent; de şi se aplică la studiul eî 
metoda observaţiuneî, totuşi numai invenţiunea şi 
perfecţionarea microscopului îî grăbesc mersul, în 
cît cu timpul botanica formează unul din studiile 
cele maî interesante şi mai atrăgătoare1). Sloane, 
Hensham şi Hook, cari trăesc în vremea luî Carol 
al II-lea, îşî îndreaptă toată activitatea în această 
direcţiune. Descoperirile lor au fost un pas mare 
către analogia dintre plante şi animale. Cîţî-va 
anî maî tîrziu, Mellington aduce o noua probă 
în sprijinul acesteî analogii şi afirmă existenţa 
uneî distincţiunî de sexe la plante 2)- Taurnefort, 
cel maî distins botanist din timpul luî Ludovic 
al XIV-lea, înlătură această descoperire, înde-
părtîndu-se ast-fel de la ideia unităţeî lumeî or
ganice, şi rămîne însemnat numaî pe terenul 
clasificăreî plantelor. In fine, Grew descopere 
sexele la plante şi Brown dovedeşte arangiarea 
quinară a florilor 3). 

Geologia asemenea începe să se separe de teo
logiei Sister, un mare geolog, recunoaşte continui
tatea straturilor pe întinderî mări 4 ) . 

') Buckle, op. cit., tom. III. 
2) Buckle, op. cit., tom. III. 
a) D r a p e r , op. cit., tom. III. 
4) Draper, op. cit., tom. III. 
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Woadword face din mineralogie un studiu 
important, iar William Petty, unul din fondatorii 
societate! regale, creează ştiinţa statistică, care 
progresează mult. cu John Wallis şi alţii1), 

III 

Descoperirea legilor fizice, prin care ziceam 
că s'aii aşezat bazele adevăratului progres ştiinţific, 
a grăbit şi marea reformă filosofică modernă, 
preparată de liberii cugetători aî veacurilor al 
XV-lea şi al XVI-lea, cei cari cu adevărat au 
emancipat spiritul omenesc de sub autoritatea bi-
sericeî şi a anticităţeî filosofice, în cit putem zice 
că paralel cu progresul ştiinţelor naturale progre
sează şi filosofia. Creatoriieîsunt: englezul Bacon 
şi francezul Descartes. Caracteristica acestei filo
sofii constă în aceea că devine un studiu cu totul 
dezinteresat şi independent. Spiritul, odată scăpat 
de sub stăpînirea celor două autorităţi, opune 
ştiinţei tradiţionale, — căreia scolasticii arătau un 
mare respect — o îndoială radicală. Toţi filosofii 
caută să citească în conştiinţă după cum omul de 
ştiinţă pozitivă citeşte în marea carte a natureî. 
Apoi cercetările teologice se separă pentru tct-
d'a-una de cele filosofice şi ştiinţifice; cu alte cu
vinte se hotărăşte limita între credinţă şi raţiune. 
«Filosofia veacurilor al XV-lea şi al XVI-lea» zice 
Cousin, «a scos spiritul de sub aservirea a două 
«autorităţi: autoritatea eclesiastică şi autoritatea 
«anticităţeî filosofice şi l'a preparat pentru lilosolia 

') Mecauly. op. cit., tom. I. 



27 

«modernă, care se caracteriza printr'o indepett-
ccdeaţă de judecată absolută l)»-

f'ilosofia modernă reia vechile probleme, în
trebuinţează însă o nouă metodă la rezolvirea lor. 
Bacon este considerat ca fundatorul filosoiieî ex
perimentale, ca părintele pozitivismului modern, 
întru cît el cel d'întîiu a afirmat solidaritatea 
adevăratei filosofii cu ştiinţa şi inutilitatea unei 
metafizice ca ştiinţa 2). Opera sa e un produs al 
progresului ştiinţific, realizat în veacul anterior. 
S'a zis, şi cu drept cuvînt, că Bacon nu trebue 
considerat ca inventatorul metodei inductive; el e 
numai codificatorul eî, de oare-ce savanţii italieni, 
Galileu şi Telesio, au întrebuinţat'o înainte de dînsul3). 
Dar aceasta nu micşorează întru nimic meritul luî 
Bacon; posteritatea îî datoreşte totuşi cea mai a-
dîncă recunoştinţă, fie chiar numai pentru singurul 
fapt că a arătat importanţa acestei metode,— ceea 
ce nu făcuse încă nimeni pînă la dînsul, — şi i-a 
asigurat o existenţă legală, a popularizat'o ca să 
zicem aşa. Plecînd de la cele două principii: ob
servaţia şi experienţa, şi punîndu-le in aplicare, 
omul de ştiinţă pozitivă, pe de-o perte, a ajuns să 
stăpînească natura descoperind legile cari o gu
vernă, iar filosoful, pe d'alta, a încercat să găsească 
legile cugetăreî4). Se înţelege, 'şî-a zis acesta din 
urmă, că după cum fenomenele natureî nu maî 
pot fi privite ca rezultatul unui hazard saii al unei 

') Cousin, op. cit, tom. I. Weber a Istoria filosofi el euro
pene» pag. 266. 

*j Weber, op. cit., p. 279. 
8) Paul Janet şi Gabriel Seailles «Istoria filosofi el». 
*) Buckie, op. cit., tom. I. 
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inlervenţiî supranaturale, ci ca nişte produse ale 
unor cauze fizice stăpînite de legi nestrămutate, 
tot ast-fel trebuesc aflate şi cauzele cari dau naştere 
fenomenelor spiritului, cum şi legile in virtutea 
cărora se produc. 

Iată cum se explică încercările îndrăzneţe din 
veacul al XVII-lea, de a da studiului psihologiei 
o bază maî solidă şi a face dintr'însa o ştiinţă în 
adevăratul înţeles al cuvîntuluî. Descartes e cel 
d'întîiîi care şî-a propus să găsească adevărul stu-
diindu-se pe sine, fără a se maî ocupa culvre-o altă 
ştiinţă, ceea ce i-a meritat numele de inventator 
al observăreî interioare sad metodei psihologice. 
Doctrina sa, ca şi a luî Bacon, deschidea nouî căî 
inteligenţei omeneşti, şi de aceea atrăsese aten
ţiunea tuturor savanţilor din Europa. Cu toate 
acestea n'a putut prinde rădăcini pe pămîntul 
Angliei, din cauză că, dind naturalismului o des-
yolţare cu totul raţionalistă, se prezintă cu un ca
racter prea speculativ pentru spiritul practic al 
englezului. 

Principiile luî Bacon sunt aplicate la filosofic 
în Anglia de Hobbes, care îşî îndreaptă ideile în 
direcţiunea sensualistă, direcţiune inaugurată tot 
de Bacon, şi care are să caracterize întreaga fi-
losofie engleză din acest veac. Locke, urmaşul luî 
Hobbes, îmbrăţişază şi el doctrina sensualistă, nu 
cade însă în aceleaşî exageraţii. Spiritul său, atins 
de curentul sceptic, — boala cea maî contagioasă 
a timpuluî,—rupe cu desăvîrşire cu şcoala vechie 
şi întreprinde un studiu critic asupra inteligentei 
omeneştî, întrebîndu-se de origina, întinderea şi 
certitiitidenea cunoştinţelor ce ea poale dobîndi. 
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Aplicînd metoda analitică a luî Descartes la studiul 
vieţeî sufleteşti, vom vedea că el admite, pe lingă 
sensaliune, un al doilea isvor de cunoştinţe: reflec
tul nea. In desvoltările ulterioare vom încerca să 
dovedim că Locke poate fi considerat drept crea
torul psihologiei empirice. 

Triumful acestei nouî filosofii coincide şi el cu 
data restaurăreî vechiei constituţiunî în Anglia1)-

IV 

Pe cit e de mare însă mişcarea ştiinţifică şi 
filosofică în Anglia, pe atît e de slabă cea literară 
şi artistică. 

In prima jumătate a veacului al XVII-lea 
cultura literară se găseşte pe o treaptă superioară 
de desvoltare. Sub lacob şi Carol l-iii limbele şi 
literaturile vecin, maî cu seamă poesia şi elocinţa 
greacă, sunt mult gustate şi cultivate; nu maî pu
ţin se studiază operile genialului Schakespeare şi 
ale luî Ben-Jonsohn. Perioada însă de un sfert de 
veac a domniei luî Carol al Il-lea se caracteriza, 
în istorie, printr'o insuficienţă extremă de cuno
ştinţe literare. De alt-fel faptul este explicabil. Scă-
zînd admiraţiunea pentru geniul anticităţeî, stu
diul liinbelor vechî începe să fie neglijat, cu atît 
maî mult cu cît sunt nişte obiecte de studiu, fără 
nicî un folos în viaţa de toate zilele. Maî ales clasa 
cultă nutrea un mare dispreţ pentru limba şi li
teratura greacă, carî rămîn să fie studiate numaî 
de erudiţii timpuluî, de oameniî de profesie şi de 
membriî clerului', în mina căruia se afla învăţă-

') Macauly. op. cit., lom. I. 
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rnîntul superior în acel timp. Pînă şi în universi
tăţile de la Cambridge şi Oxford, studiul linibeî 
greceşti este cu desăvîrşire deconsiderat E ade
vărat că, după marea revoluţiune de la 1688, se 
redeşteaptă iarăşi gustul şi interesul pentru limba 
şi literatura greacă, dar aceasta fii de scurtă du
rată, căci la sfirşitul veacului abia se maî găsea în 
Anglia un om de stat eminent, care să simtă plă
cere să citească o pagină din Sofocle sad Platone '). 
Pe timpul luî (luillaume al III-lea, în colegiul Christ-
Cliurch cbiar. unde ştiinţa filologică era în floare, 
cunoştinţele ce tinerii căpătau în limba greacă erau 
foarte restrînse. Toată cinstea revine studiului limbeî 
latine, căreia se dă încă locul de frunte în edu
caţie unui gentilom, pînă ce maî tîrziu se intro
duce în învăţămînt o limbă maî tînără, maî vie, 
maî mlădioasă şi maî adaptabilă cu toate împre
jurările vieţeî, limba franceză, care în a doua ju
mătate a veaculuî al XVIl-lea e considerată ca 
limbă universală, limba diplomaţiei şi a orî-căreî 
bune societăţî£). Literatura franceză, superioară 
în toate genurile, face din marii eî scriitori ma
gistrii Europei întregi; în cît în mod tatăl o parte 
din literatura engleză a trebuii să sufere influenţa 
celeî franceze. 

In ce priveşte poporul, majoritatea zăcea, în 
aceste timpuri, într'o stare de ignoranţă intelec
tuală absolută. Puţini oameni ştiau să scrie corect 
şi inteligibil, pentru că le lipseau mijloacele nece
sare de a se cultiva. Nu existau nicî în Capitală, 

') Macauly. op. cit., tom. 1. 
2) Macauly, op. cit., tom. I. 
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nici în provincie, cabinete publice de lectură sau 
ceva asemănător cu societăţile literare de azî. 
Prăvăliile marilor librari serveau drept cabinete de 
lectură studenţilor săraci şi celor doritori de a se 
instrui1); abia către mijlocul veacului al XVIII lea 
se deschide la Londra primul cabinet de lectură. 
Asemenea nu se poate vorbi de biblioteci parti
culare. «Un esquire 3) trecea de un mare savant, 
((dacă avea să expue la giamul uneia din fere-
«strele mareî sale săli, Hudibras (o poemă a luî 
«Buttler), cronica luî Baker, gesturile luî Tarleton 
«şi ceî şeapte campioni aî creştinătate! 3)». 

Această ingnoranţă, în care plutea poporul 
englez, se datoreşte, în prima linie, împrejurărilor 
grele prin cari a trecut Anglia în veacul al XVII-lea, 
tranziţiilor brusce de la o stare socială la alta, 
luptelor cu tirania nobilimeî şi a bisericeî, la carî 
am putea adăoga încă multe alte cauze tot atît de 
mari şi de hotărîtoare. Afară de acestea presa pu
blică, singurul şi cel maî expeditiv mijloc de cul
tivare, care a contribuit pretutindeni ca lumina 
să străbată în toate stratele societăţeî şi a luminat 
deci şi naţiunea engleză făcînd'o conştientă de for
ţele ce posedă4), presa publică zicem era din nenoro
cire abia la începutul existenţei sale şi pusă sub 
cel maî sever control. Ast-fel că,- dacă deşteptarea 
poporuluî englez a fost întîrziată, aceasta s'a în-
tîmplat tocmai din cauză că libertatea presei a 

') Macauly, op. cil., tom. I. 
*) Termen onorific foarte uzitat în Anglia, corespunde 

cuvîntulul franţuzesc: ecuyer. 
•) Draper, op. cit., tom. III. 
*) Buckle, op. cit., tom. II. 
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mers încet. Iar cînd işî fac apariţiunea primele 
jurnale periodice,în veacul al XVII-lea, nimeni nu 
poate publica noutăţi politice, fără autorizaţiunea 
Coroanei; nesupunerea atrăgea dupe sine chiar 
pedeapsa cu moarte ')• Jurnalele apar, la început, 
numai" la Londra, pentru că numai dînsa, oraşul 
,lork şi cele două universităţi: Oxfbrdul şi Cam
bridge, posedau imprimerii', restul regatului n'avea 
nici un mijloc de a'şî răspîndi ideile *). 

Cu timpul se înfiinţează în metropolă şi gaze
tele, cari circulau din familie în familie, cu un 
conţinut foarte modest, un fel de compilaţie a ba-
vardagiuluî de cafenele, lată tot nutrimentul in
telectual al poporului englez. Merită să relevăm 
că, în această epocă, cafeneaua suplinea jurnalul 
în Anglia, era un fel de piaţă publică, unde 'şl dau 
întîlnire Londonieniî, spre a afla noutăţi*. Prima 
catenea se deschide în timpul republiceî, apoi trep
tat aceste stabilimente se înmulţesc, progresează 
şi ajung un fel de putere în stat, care supără pe 
rege. Fie-care clasă din societate are cafeneaua sa, 
şi e caracteristic faptul că această instituţiune, cu 
importanţă politică şi socială, a contribuit foarte 
mult la formarea caracterului Londonianuluî3). 

La finele domniei lui Carol al Il-lea apare 
numai «gazeta de Londra», de două orî pe săptămînă 
(Lunea şi Joia), conţinînd maî mult informaţiunî 
cari plac curţeî, micî noutăţi, însă nu politice; iar 
toată mişcarea din regat rămîne literă moartă 

M Draper, op. cit., tom. III. 
2) Macauly, op. cit., tom. I. 
3 ) Macauly, op. cit., tom. I. 
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pentru popor. Un alt jurnal, publicat tot sub pa-
tronagiul curţeî, este : «Observatorul», organul parti
dului toiy; acesta conţinea articole politice, dar 
fără noutăţi'). In ce priveşte pe locuitorii din pro
vincie, carî de asemenea doriau să ştie ce se pe
trece în regat, curiozitatea acestora o satisfăceau 
nuveliştii de profesie. I^umaî prin bilul «Habeas 
Corpus», stabilit la 1679, se abrogă legile carî res-
trîngeaîî libertatea imprimeriei şi prin aceasta se 
pune bazele presei publice 2). Către sfîrşitul vea
cului apar în fine şi jurnalele quotidiene. 

In Franţa primul jurnal periodic se iveşte la 
1605, «Mercurul francez», înfiinţat de Richer. La 
1635 medicul Tbeopbraste Renaudot publică: «.Ga
zeta de Franţa», un jurnal în înţelesul larg al 
cuvîntuluî. 

V 

înainte de a termina cu veacul al XVlI-lea, 
credem că ne e de folos să facem cunoştinţă şi 
cu societatea din timpul domniei detestabile a luî 
Carol al fl-l'ea, care se ilustrează în istorie 'prin-
tr'o decadenţă morală şi intelectuală isbitoare, şi 
cu atît maî mult ne interesează această societate, 
cu cît a exercitat o înrîurire botârîtoarc asupra 
desvoltăreî literature! engleze. La dînsa face ade
sea aluziune, filosoful Locke, în opera sa, şi o 
critică, căutînd în acelaşi timp, prin precepte pe
dagogice sănătoase şi trainice, să stîrpească relele 
obiceiuri, ce acea lume imorală lăsase ca moşte-

') Macauly, op. cit., tom. I. 
*) Buckle, op. cit., tom. II. 

1271 
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nire noueî generaţii de la finele veacului, în care 
poporul englez pusese toate speranţele sale în 
viitor. 

Desele schimbări politice din acest veac au 
dat naştere la diferite transformări în felul de viaţă 
al popoarelor. Acum dispare traiul într'un cerc 
restrîns de membrii, care caracterizase societatea 
feudală şi despre care istoria ne păstrează atîtea 
frumoase şi poetice amintiri, şi îi ia locul socie
tatea largă a naţiunilor, recunoscînd de şef suprem 
pe rege, a cărui putere crescînd treptat devine cu 
timpul ilimitată şi tiranică. Naţiunea engleză a în
durat aproape un veac întreg domnia familieiStuar-
ţilor, care, în adevăr, a supus'o la grele încercări 
şi cu toate acestea a fost în stare să manifeste 
ideile cele mai înalte şi a izbutit să realizeze re
forme radicale măreţe, pe cari poporul francez le 
a realizat abia un veac mai tîrziu. 

I n eveniment istorico-politic, destul de însem
nat, separînd veacul al XVII-lea în două epoce, 
ne înlesneşte explicarea vieţeî licenţioase, din tim
pul lui Carol al Il-lea. Evenimentul, la cari facem 
aluziune, este domnia puritanilor, adusă de Crom
well după executarea lui Carol l-iu. Aceşti sectari 
fanatici, conduşi de o morală aspră şi rece, dictată 
de o raţiune falşă, se opun curentului secolului. 
Suprimind libertatea de a cugeta, spiritul înce
tează de a mai lucra, sau maî bine zis, orî-ce 
progres ştiinţific şi filosofic se întrerupe odată cu 
venirea lor '). Credinţa oarbă îi face să proscrie 

'). Taine «Istoria literature! în Anglia», tom. II, Draper, 
op. cit., tom. III, Macauly. op. cit., tom. 1. 
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toate plăcerile lumeî, pînă şi jocurile cele maî ino
cente ale copilăriei. Sărbătorile sunt suprimate, 
teatrul închis, picturile arse, statuele mutilate, 
în fine tot ce stă în legătură cu lumea e bat
jocorit şi distrus. Preocupat numai de o singură 
idee: salvarea sufletului, puritanul se arată indife
rent pentru tot ce-l înconjoară şi găseşte consolare 
numai în rugăciune. Ceea ce rămîne predominător 
în om este partea spirituală, corpul trebue sacri
ficat. Condamnînd ast-fel tot ce avea legătură cu 
frumosul, era natural să dispară şi cultura artelor 
şi a literilor. Această domnie de zece anî a tost 
un adevărat chin pentru poporul englez, care, 
ajuns la disperare, alungă cu furie sălbatecă pe 
aceşti monştri aî naturei omeneşti, cum îi numeşte 
istoria, restabilind la 1G60 vechiul regim politic şi 
religios. 

Odată cu restauraţiunea se introduce, ca o con
secinţă naturală a vieţeî severe de pînă atunci, un 
noii fel de train, în care domneşte viţiul cu, toate 
urmările luî. Tot ce fusese sacru bigotului puritan 
acum, la rindul său, este batjocorit; se întronează 
plăcerea cu toate excesele eî. Omul, devenind prada 
pasiunilor celor maî joase, îşî sacrifică, contrariu 
celor ce spuneam maî sus, sufletul corpului. Imo
ralitatea pătrunde adine în societate, se deslănţu-
eşte însă cu maî mare turie asupra claselor 
înalte, unde rar se întîmpla să moară o persoană, 
fără ca poporul să nu bănuiască vre-o otrăvire. 
«Aproape nici un rang, nici o profesie nu scapă 
«neinfectată de această imoralitate domnitoare '). 

') Macauly, op. cit., tom. I, ţ>. 21)1; Draper, op. cit., tom. III. 
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Regele şi seignoriî luî favoriţi sunt părtaşi la 
toate desfrîurile. In saloanele regale îşî dă întîl-
nire tot ce societatea are maî ales, dar şi tot ce 
are maî conrupt; toţi curioşii şi linguşitorii devin 
admiratorii regelui. Cîte-va nume istorice, ca: 
Rochester, Buckingham, Lauderdale, Shaftesbury, 
vor fi suficiente spre a ne face o idee din ce fel 
de oameni se compunea curtea faimosului Carol 
al II-lea. Villemain numeşte pe Rochester: «cel 
«maî nedisciplinat şi maî dezordonat dintre oa-
«menî, un om de spirit nebun, un mare seignor 
«în tot-d'a-una beat, care pretinde a fi discipolul 
«luî Boileau» '). Iar portretul regeluî Carol al II-lea 
ni-1 zugrăveşte cu măestrie, în cîte-va cuvinte, is
toricul Macauly: «om sensual, indolent, incapabil 
«de mari sforţărî intelectuale, lipsit de orî-ce pa-
«triotism şi de orî-ce sentiment de umanitate» *). 

Cel ce nu era de acord cu vederile regeluî şi 
nu se supunea dorinţelor sale şi obiceiurilor cur-
ţeî, adică cel ce îndrăznea să-şî păstreze integri
tatea caracterului său, acela era imediat disgraţiat 
şi alungat. Aşa s'a întîmplat cu bătrînul Clarendon, 
fost consilier al luî Carol l-iu şi în mare vază la 
curte, un bărbat virtuos şi înzestrat cu marile ca-
lităţî ale unuî om de stat, dar, tocmaî pentru aceste 
însuşirî superioare, regele l'a îndepărtat de la curte, 
şi poeţiî licenţioşî aî timpuluî l'au satirizat3). Cum 
vedem viţiul, minciuna şi crima erau tolerate şi 
lăudate; virtutea, adevărul şi inocenţa biciuite. 

'). Villemain : «Istoria Literature! franceze în veacul al 
XVlll-lea». 

2). Macauly, op. cit., tom. I, p. 22G. 
3). Huckle, op. cit., tom. H. Macauly, op. cit., tom. I. 
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Conversaţia constituia ocupaţia de predilecţie a 
acelei societăţi, referitoare însă numai la lux şi la 
modă, iar nici de cum la lucruri serioase. Locul 
de onoare, în saloanele regale din Londra, îl ocupa 
•cel ce poseda manieri elegante, gesturî potrivite, 
voce plăcută şi care ştia să construiască fraze ar
tificioase, căci forma interesează şi încîntă urechia 
într'o societate cu ast-fel de deprinderi, nu fondul, 
adică adîncimea cugetăreî. Bine înţeles că, întro-
nînd asemenea moravuri, stilul se perfecţionează, 
devine limpede, plăcut şi înflorit, cu un cuvînt arta 
retorică ia o mare desvoltare. 

Un scriitor foarte licenţios al timpului, citat 
de Taine '), Etheredge, în scrierea sa: aOmul la 
modă», iată cum descrie apucăturile acelei gene
raţii moleşite, din care el însuşi făcea parte. «Un 
«gentilom trebue să se îmbrace bine, să danseze 
«bine, să-şî facă bine arma; să aibă talent pentru 
«scrisorile de amor, o voce de salon plăcută, să 
«fie foarte amoros, destul de discret, dar nici' de 
«cum prea statornic». Adăogînd la aceste calităţi 
şi un titlu de nobleţă, iată tot ce se cerea spre a 
face celebru pe seignorul de la curte. Politeţa şi 
eleganţa manierilor înlocuesc lipsa de cultură; cu 
alte cuvinte se poleiesc numaî moravurile, nu ideile 
nici sentimentele. Locke ne spune că în acea so
cietate domina politeţa formelor, nu politeţa inimei", 
isvorul adevărat al tuturor sentimentelor marî şi 
nobile. Aruncînd o privire asupra literatureî, care 
in mod fatal reflectă într'însa ideile şi moravurile 
acelui timp de tristă memorie, dobîndim cea maî 

') Taine, op. cit., tom. III, p. 68. 
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sigură idee despre gradul de moralitate al pc-po-
ruluî englez. Comediile, satirile şi poeziile din acea 
epocă se disting printr'o licenţă şi indecentă înjo
sitoare pentru demnitatea omenească, în cît uniî 
autori le consideră ca o pată pe renumele naţional 
al englezului Acele scrierî, în carî se dispreţuia 
virtutea şi se lăuda viţiul şi crima aia vătămat so
cietate], dupe cum .aceasta avusese asupră-le o in
fluenţă din cele maî primejdioase. 

Teatrul, închis de fanatismul puritan, se re
deschide odată cu restaurarea, dar aci, maî mult 
ca orî-unde, domneşte dezordinea morală; el de
vine o adevărată şcoală de viţiî care face ca imo
ralitatea să se răspîndească maî adine şi cu maî 
mare repeziciune ')• Drama comică e genul literar, 
care oglindeşte maî hine spiritul vremeî. Scopul 
autoruluî fiind succesul, spre a-1 obţine era nevoit, 
în prima linie, să satisfacă auditorul său, format 
în majoritate din nişte bogaţi îmbătrîniţî în viţiî 
si lipsiţi de orî-ce cultură, carî veneau la teatru ca 
să rîdă, şi să petreacă, tară a duce cu dînşiî vre-o 
idee serioasă sau morală. Autorul decî trebuia să 
înfăţişeze pe scenă portretul aceleî lumî copleşite 
de viţiî, sau portretul luî însuşî, alt-fel era con
damnat împreună cu opera sa 2). 

Această schimbare în moravurî şi în idei nu 
o găsim numai la poporul englez, ea se realizase 
deja maî 'nainte în Franţa, despre care ştim că 
exercita în veacul al XVII-lea un fel de imperiu 
asupra Europeî întregi, în cît Anglia se lasă să fie 
dusă şi dînsa de curentul timpului. 

") Macauly, op. cit., tom. I. 
*) Macauly, op. cit., tom. I. 
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Istoricul Buckle, mărgineşte influenţa mora
vurilor franceze numai asupra unei părţi din so
cietatea engleză, şi anume asupra celei maî neîn
semnate: a curtenilor. Clasa intelectuală, zice el, 
ca şi cea industrială aii rămas neatinse de această 
înrîurire aşa că n'a putut avea un efect simţitor 
şi durabil asupra caracterului englez. «Cu tot ce 
«am datorit şi datorim încă», adică francezilor, «în 
«ce priveşte perfecţionarea gustului, a eleganţei, a 
«manierelor, adăogăm chiar a tuturor plăcerilor 
«vieţeî, nu le-am împrumutat însă nimic absolut 
«esenţial, nimic din ceea ce schimbă, în mod per 
«manent, destinata naţiunilor» '). 

Asemenea în literatură, continuă acelaşt autor, 
aceaslă influenţă se resimte numai în prod noţiu
nile indecente ale unui Rochesler, Buckingham şi 
alţii. Singurul scriitor de geniii, care trădează in
fluenţa străină, e Dryden, însă în nişte scrieri tea
trale deja uitate. 

Orî-ce s'ar zice, curentul francez a fost pu
ternic şi a pătruns pînă în cele maî intime părţi 
ale vieţeî engleze. Fie în con versaţi uni, fie în scrieri 
se întrebuinţau1 nu numai' cuvinte, dar chiar fraze 
întregi franţuzeşti; ba unu englezi mergeau pînă 
acolo cu exageraţia, în cit considerau ca semnul 
unei rele educaţiunî faptul de a vorbi bine en
glezeşte •). 

Şi dacă, făcînd o mică digresiune, am compara 
starea de atunci din Anglia cu ceea ce se petrece 
azi la noi, n'am constata oare acelaşi lucru ? In 

Buckle, op. cit., tom. I. p. 266—267. 
Taine, op cit,, tom. III. 
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saloane, la preumblări, la teatru, la concerte, pre
tutindeni' n'auzî vorbindu-se de cît franţuzeşte. 
Această manie a cuprins toate spiritele şi a pătruns 
aproape în toate stratele societăţeî noastre. Exem
plul a venit de sus şi ceî slabi de minte l'au imitai 
cu grabă. Mulţi au ajuns la convingerea că dacă 
nu vorbeşte cine-va franţuzeşte nu i se dă destulă 
consideraţie. Iar biata limbă romînească a rămas 
pe seama «mojicilor şi a ţăranilor)). Si ne întrebăm 
de ce? Nu e ea destul de bogată ca să exprime 
toate gîndurile şi dorinţele noastre. N'are destul 
farmec, dulceaţă şi flexibilitate ? 

Străinii o admiră, o apreciază şi o cultivă, noî 
sărmanii1 o dispreţuim. Pare că s'a stins în noî 
orî-ce sentiment de mîndrie naţională. Tristă stare 
de lucruri", care ar trebui să ne facă să reflectăm 
maî adînc. Strămoşii nostru aii apărat cu sîngele 
lor moşia, religia şi limba şi noî batjocorim ceea-ce 
lor le era sacru. Nemernicie din partea celor carî 
au introdus acest obiceiii nesocotit, josnicie din 
partea celor carî îl perpetuă. 

Este de datoria tinerilor generaţii să lupte în 
contra acestuî curent nenorocit şi viţios, alt-fel 
existenţa neastră naţională e în primejdie. 

Să vorbim cu drag romîneşte, să ne creştem 
copiiî romîneşte, dacă suntem romînî şi trăim în 
ţara romînească. Ne maî rămîn încă destule ocaziî 
să vorbim şi limbele străine cu acei carî nu înţeleg 
pe a noastră. De ce să roşim de o limbă, care în
truneşte toate calităţile bune, aceasta ar însemna 
să ne înjosim singurî în faţa străinilor, carî pun 
maî pre sus de orî-ce limba şi tradiţiile patrieî 
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lor. Să luăm exemplu de la dînşiî şi îndreptarea 
va veni de la sine. 

Să revenim acum la Anglia şi să continuăm 
ca chestiunea care ne preocupă. 

Scăzînd gustul pentru limba şi literatura latină, 
îî ia locul studiul limbeî şi literatureî franceze, 
cărora de aci înainte se dă o îngrijire deosebită 
în educaţia copiilor din familiile nobile. Scriitorii 
francezi sunt citaţi în orî-ce discuţie şi scriere, eî 
devin magistrii scriitorilor englezi. Sub nefericita 
domnie a luî Carol al II-lea, moravurile, politeţa, 
literatura, teatrul pînă şi costumul francez sunt la 
modă. Englezul imitează, în fine, în toate pe francez, 
însă din nenorocire nu-1 poate egala în toate. Este 
regretabil, zice Macauly, că scriitorii Anglii n'au 
imitat decenţa observată în scrieri de marii lor 
contemporani francezi" '). Prin urmare ar fi nedrept 
să atribuim numeroasele neajunsuri, de cari suferea 
societatea şi literatura engleză, numai înrîurireî 
străine; isvorul adevărat, de unde a luat naştere 
răul, trebue căutat maî aproape, în spiritul de 
reacţiune antipuritan de care se resimt atît socie
tatea cît şi maî toate lucrările din acel timp. 

Biserica, de şi restaurată, la 1630, în toate ono
rurile eî, n'a contribuit însă cu nimic la comba
terea imoralităţeî, atît de dăunătoare orî-căruî 
progres; ea 'şî îndreaptă toate forţele şi toată aten
ţiunea contra cavalerilor puritanî, căutînd să-î 
zdrobească cu desăvîrşire 2). 

Restauraţiunea engleză a fost, în adevăr, o 

') Macauly, op. cit., tom. I. 
'2) Macauly, op. cit, tom. I. 
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criză pentru dezvoltarea socială si literară. Cu 
toate acestea, ne spune Taine, n'a lipsit acelei 
societăţi forţele, nici' acelei literaturi talentele spre 
a atinge subiecte grave, le-au lipsit numai serio
zitatea şi adîncimea de cugetare '). 

Filosoful Hobbes, cel maî neîmpăcat duşman 
al clerului, în veacul al XVlI-lea, poate fi consi
derat ca teoreticianul moravurilor acelor timpuri, 
întru cît s'a identificat în totul, maî bine de cît 
orî-care alt scriitor, cu aspiraţiunile acelei gene
rata decăzute. Ştergînd tot ce e nobil în om, el pri
veşte într'insul numai partea animalică. II supune 
la douî slăpînî, care conduc toate acţiunile luî: 
instinctele şi egoismul, cărora nu se poate nici 
odată rezista. Cu sensaţia şi cu dorinţa construeşte 
toata lumea morală şi face din interes judecătorul 
suprem in toate; aşa că nu există acţiune ome
nească, care să nu fie inspirată de egoism şi de 
interes. Si atunci, conform acestei teorii, conser
varea vieţeî e cel maî mare bine şi moartea cel 
maî mare rău posibil, iar banul trebue să aibă 
cea maî mare valoare în ochii omului. 

Hobbes pare a se ti inspirat din maximele luî 
Larochefoucauld, care de asemenea raportează 
toate acţiunile şi sentimentele omului la egoism, la 
amor propriu şi la interes personal, numai că a exa
gerat înţelesul lor şi apoi îi lipseşte delicateţa şi 
flneţa autorului maximelor. Se înţelege uşor că 
ast-fel de teorii au contribuit mult la slăbirea legă
turilor morale. 

Prerogativele regale sunt iarăşi foarte exaltate 

') Taine, op. cit., tom. III. 
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în teoriile lui Hobbes; el face din voinţa monar
hului criteriul binelui şi al răului. Starea naturală 
a oamenilor fiind un răsboiu al tuturor contra tu
turor, «bellwn omnium contra omnes», numai statul, 
zice dînsul, poate pune capăt acestei stări de lu
cruri; luî incumbă deci sarcina de a proteja viaţa 
şi proprietatea indivizilor ; în schimbul însă acestei 
garanţii, el cere o supunere pasivă şi absolută din 
partea lor. Voinţa statului devine atunci lege ; ceea 
ce el ordonă e bine, ceea. ce el opreşte e rău, pe 
cînd libertatea rămîne o vorbă goală, care nu mai 
are rost in lume, întru cît forţa primează dreptul. 
Pînă şi religiunea nu maî înseamnă nimic pentru 
Hobbes; o consideraşi pe aceasta ca o simplă afa
cere politică, dînd tot regelui dreptul să decidă şi 
de cele religioase, din care cauză a fost acuzat de 
cler că voeşte să răstoarne religiunea şi conrupe 
tinerimea '). 

Natural că susţiind asemenea teorii a parvenit, 
pe de o parte, să-şî asigure un loc de onoare la 
curte,— în curînd ajunge favoritul regelui şi unul 
din linguşitorii săî politici' de căpetenie, - - iar pe 
d'alta să fie considerat ca un salvator de poporul 
englez, (-are, obosit de luptele religioase dintre di
feritele secte, de revoluţiunile şi răsboaele continue, 
în fine copleşit de suferinţe şi de mizerie, dorea 
cu ardoare pacea şi repaosul. Hobbes, declarînd 
monarhia absolută ca singura în stare să asigure 
pacea Angliei", se da drept organul, prin care po
porul îşî exprima dorinţele sale. Filosofla sa, ne-

') Macauly, op. cit., tom. I, Buckle, op. cit., tom. II, Taine 
op. cit., tom. III. 



44 

înţeleasă de majoritatea oamenilor, preocupaţi maî 
mult de haină şi de teatru, fu primită eu entusiasm. 
Pentru a fi gentilom se cerea ca condiţiune să pro
page si «Hobbismul». 

Dar oare acesta să fie aspectul sub care ni se 
înfăţişează întreaga societate a naţiuneî engleze v 

Nu, e numai o parte a medaliei, pe verso se 
găseşte un grup de oameni, cari duc o viaţă re
trasă, departe de sgomotul şi fastul de la curte. 
Plini de aversiune pentru moravurile stricate ale 
concetăţenilor lor, eî meditează asupra mijloacelor 
de îndreptare a răului şi asupra intereselor ade
vărate ale patriei. Aceştia sunt oamenii interio
rului, cum îî numeşte Taine l), cu un fond indes
tructibil de instincte morale, cari în curînd vor fi 
chemaţi să opereze transformări radicale în socie
tatea statului englez, cu un cuvînt vor fi salvatorii 
intelectualî şi morali aî Angliei. 

Rămîne acum să cunoaştem şi gradul de cul
tură al femeeî engleze în veacul al XVII-lea. 

In prima jumătate a acestui secol se permitea 
,şi femeeî să guste din farmecul geniului antic; 
studia limbele moarte alături de limba şi litera
tura geniului eî propriu naţional. In a doua jumă
tate însă a aceluiaşi veac cultura spiritului eî e 
cu totul neglijată, şi să nu ne mire acest lucru, 
cînd ştim că nivelul intelectual era foarte coborît 
la majoritatea poporuluî englez 2). Biblioteca eî se 
compunea din o carte de rugăciune şi una de me-
nagiu. Doamne, foarte bine născute şi crescute, 

') Op. cit., tom. III. 
s) Macauly, op. cit., tom. I. 



erau adesea incapabile să scrie corect o simplă 
scrisoare în limba lor maternă, pentru că le lip
seau cunoştinţele cele maî elementare de grama
tică şi ortografie. Macauly ne spune că, atunci 
cînd o Domnişoară poseda cele maî superficiale 
noţiuni de literatură, trecea drept o minune. Aşa 
regina Maria (soţia luî Guillaume al III-lea, regele 
Angliei, din casa de Orange), fiind înzestrată cu 
excelente dispoziţiunî naturale şi iubind cu pa
siune istoria şi poezia, atrăsese atenţiunea oame
nilor celor maî eminenţa! aî timpului, carî o priveau 
ca pe o femee superioară '). De altminteri, avind 
în vedere rolul ce era chemată femeea să joce în 
societate, ar fi fost chiar periculos să i-se ridice 
nivelul intelectual; căci i se cerea numai să fie 
frumoasă şi să atragă privirile şi admiraţiunea 
tuturor, prin cochetării şi graţiî de tot felul, prin 
eleganţa costumului şi a manierilor eî. Pe scenă 
apăreau femeele în costumele cele maî indecente 
si li se puneau în gură versurile cele maî liber
tine, iar spectator» le aplaudau făcînd haz. Sub 
o haină elegantă şi sub briliantele cele maî stră
lucitoare, zice Taine, femeia caută să ascundă go
liciunea spiritului. Ast-fel de timpurî, ast-fel de 
moravuri! 

In Franţa străluceau, în acelaşîtimp, femeî ca 
Doamnele de Sevigne, La Fayette şi Maintenon. 
Numele lor figurează alături de numele luî Cor-
neille, Racine, Bossuet, etc., celebrităţile literature! 
clasice franceze. 

') Macauly, op. cit,, tom. 1; draper, op. cit., tom. I i i ; 
Taine, op. cit, tom. III 
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Consecinţa naturală a tuturor acestor împre
jurări sociale, atît de nenorocite pentru Anglia, fu 
slăbirea cu clesăvîrşire a legăturilor conjugale. 
Bărbatul nu-şî maî respecLa femeea; departe de a 
fi considerată ca o tovarăşe credincioasă a vieţeî 
luî, ea se găsea într'o stare de supunere oarbă, 
asemănătoare stăreî de sclavie. Pînă şi în fami
liile cele maî nobile soţul îşi bătea soţia. In general 
vorbind, veacul al XVll-lea ne înfăţişează pe en
glezi foarte aspri, nu numai în relaţiunile lor de 
familie, dar chiar în şcoală faţă de elevi şi în ate
liere faţă de muncitori; în fine pretutindeni dom
nea disciplina cea maî severă. In şcoli, începînd 
•cu cele maî elementare pînă la universităţi; pe
depsele corporale se aplicau pentru cea maî mică 
abatere de la datorie; maî mult încă, bătaia se 
considera ca singurul mijloc eficace de a indupleca 
pe tinerii adolescenţă să înveţe greceşte; şi lati
neşte ')• Străin de orî-ce simţiminte umanitare, 
englezul privea cu indiferenţă şi răceală mizeria 
aproapeluî său. Mila sau compătimirea erau pen
tru dînsul vorbe goale, cari nu îtiseainnau nimic 
ii interesau numaî luptele gladiatorilor, din ear 
işî făcuse o distracţie zilnică8). 

Această înăsprire de caracter se datoreşte, în 
mare parte, şi lipseî de cultură artistică Progre
sele civili/.aţiuneî însă aii adus cu timpul mari 
schimbări' în felul de viaja al poporului englez. 

Acum, spre a încheia cu această ochire asupra 

') Burnier «Istoria literară a educatiuneî morale şi re
ligioase în Franţa şi în Elveţia romandă, tom; 1. 

'•) Macauly, op. cit., lom. I, 
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veacului al XVIl-lea, datori suntem să răspundem 
la următoarea întrebare: cum s'aiî pul ut realiza 
progrese ştiinţifice atît de mari şi stabili principii' 
atît de înalte, sub o domnie aşa de detestabilă, ca 
acea a luî Carol al Il-lea, şi cu nişte oameni avînd 
o cultură intelectuală prea superficială şi destul 
de decăzuţi moraliceşte? 

Taine, vorbind de Anglia, din această epocă, 
iată cum se exprimă: «Fu o curte, saloane, gust 
«pentru litere, ca model servi Franţa, avu veci-
«nătatea ştiinţelor, a politicei, a teologiei, în fine 
«toate circumstanţele, cari pot să 'nalte spiritul şi 
«să civilizeze moravurile, toate resursele cari' pot 
«să nutriască spiritul comic, şi cu toate acestea, 
«întreprinderile în orî-ce direcţiune n'au ajuns la 
«nimic durabil; acea lume a lăsat numai un su-
«venirde conrupţiune şi acea comedie a rămas un 
repertoriu' de viţii» ')• Noî credem că istoricul 
Buckle ne dă soluţiunea cea maî raţională, de 
oare-ce el a judecat această perioadă, asupra că
reia zice că s'au înşelat mulţi, cu o pătrundere de 
adevărat filosof. El nu se opreşte de loc la parti
cularităţi' individuale, ci are în vedere maî mult 
caracterul veacului, considerînd toate lucrările 
efectuate, în timpul domniei luî Carol al Il-lea, ca 
un rezultat al evoluţiuneî intelectuale, al acelui 
spirit sceptic, îndrăzneţ, curios şi reformator, care, 
departe de a intîlni un obstacol în viţiile regelui, 
găseşte tocmai un sprijin în ele. «Dacă considerăm 
«numaî caracterul prinţului şi al miniştrilor săî 
«şi politica lor străină, Irebue să declarăm că dom

es 

') Taine, op cit, tom. III. 
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«nia luî Carol al ll-lea e cea mai detestabilă, care 
«să se fi văzut vre-odată în Anglia. Politiceşte şi 
«moraliceşte s'ar putea găsî în acest guvernămînt 
«toate elementele de ruină, de slăbiciune şi de 
«crimă. Dacă, de altă parte, mărginim observa-
«ţiile noastre la legile cari fură descoperite şi la 
«principiile, cari tură stabilite, vom fi constrînşî să 
«mărturisim că această domnie însăşi constitue 
«una din epocele cele maî strălucite în analele na-
«ţiunei engleze» '). 

După revoluţiunea de la 1688, care se termină 
cu expulsarea Stuarţilor, progresele civilizaţiei" 
merg [repede şi societatea intrînd în o nouă fa/ii 
de desvoltare, se transformă radical. Marile schim
bări politico-sociale, săvîrşite la finele veacului al 
XVll-lea, în Anglia, constau din: limitarea prero
gativelor regale, înfrîngerea cu desăvîrşire a ti-
raniei nobleţei' şi a clerului-, ridicarea statului 
d'asupra bisericeî, stabilirea toleranţei religioase 
şi in fine desfiinţarea definitivă a eensureî presei. 

Restabilirea socială aduce cu sine pe cea mo
rală. Desfrîul de odinioară începe să dispară şi 
moravurile severe iau locul licenţei înjositoare, 
l'cmeea fiind maî respectată se ridică şi prestigiul 
căsătoriei, iar tendinţa, dea imita obiceiurile stră
ine, dispare cu totul. Literatura devine acum na
ţională. Spiritul englez, în frunte cu Dryden, pre
pară o serie de producţiunî originale şi geniale» 
cari formează epoca clasică a literature! engleze; 
Studiul filosofici se reduce la studiul psihologiei şi 
al rnoraleî. Schaftesburyi Hutcheson, Adam Smith, 

') Ruckle, op. cit., tom. II. 
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Clarke, Hume şi alţii, toţi se îndeletnicesc cu stu
diul chestiunilor de morală '). 

La finele secolului al XVII-lea, adevărul ştiin
ţific triumfă, în sfîrşit, după o luptă de veacuri, 
asupra autorităţeî anticităţeî şi a bisericeî. 

Poporul englez, din fire inteligent şi hotărît, a 
înţeles dar, la timp, că, neschimbîndu-şî felul de 
viaţă, existenţa naţională îî e periclitată, de aceea 
a căutat să ia cît maî repede măsuri de îndrep
tare. Odată scăpat de înrîurirea străină îşî redo-
bîndeşe treptat caracterul său; vechile moravuri 
si sentimente reapar în viaţa-î de toate zilele; ac
tivitatea sa e întinsă şi rodnică; cu un cuvînt po
porul englez devine iarăşi înţelept. Căci fondul 
natureî omeneşti fiind indestructibil, orî-ce influenţă 
venită din afară, maî ales cînd e de scurtă durată, 
nu poate avea de cît o acţiune trecătoare asupra 
acestui fond, aşa că îndată ce ace» cauză externă 
se înlătură, natura îşî reia mersul eî regulat. 

Cu ivirea veacului al XVIlI-lea oamenii in-
struiţî aî Anglieî şi adevăraţiî patrioţî îşî propun 
două acte marî de îndeplinit: lumi narea poporului 
.vi educarea lui. Ajutaţi de imprimerie, care se sta
bileşte şi în provincie, şi de libertatea preseî, care 
merge crescînd, eî ajung să popularizeze ştiinţele, 
punînd la îndcmîna fie-căruia tratate scrise într'un 
stil simplu şi limpede, ca toţi să înţeleagă şi să se 
folosească de coprinsul lor. Tot acum apar pentru 
prima oară revistele literare jŞi se fundează cabi
nete publice de lectură 2). 

') Weber, op. cit. 
'') Buckle, op. cit., tom. II. 

1271 
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Abia trecuseră două decenii şi Anglia atrăgea 
deja atenţiunea Europei întregi; maî cu seamă 
vecinii eî, francezii, încep să admire şi să respecte 
din ce în ce maî mult pe acel popor, pe care cu 
o jumătate de veac înainte îl numiau barbar, tur
burător şi aspru, adică necivilizat. Limba şî lite
ratura engleză sunt studiate cu precădere de 
orî-ce francez de distincţiune şi în curînd vor face 
parte din programul obligator al învăţămîntuluî 
superior din Franţa. Buckle, citează pe Le Blanc, 
care a scris o operă asupra englezilor, în prima 
jumătate a secolului al XVIII-lea. Acesta zice: 
«Am pus limba lor (a englezilor) în rîndul lim-
«belor savante; femeile cbiar o învaţă şi au re
cul unţat la limba italiană, spre a studia limba 
acestui popor filosof 8). 

Ceî maî mari oamenî aî Franţei se inspiră 
din sistemele filosofice şi politice ale savanţilor 
englezî. Aşa Voltaire, pe care Couşin îl numeşte 
adevăratul rege al veaculuî al XVIII-lea, e un 
şcolar al Anglieî; cunoştea perfect limba şi lite
ratura engleză şi a popularizat în Franţa filosofta 
luî New Ion. Tot el a recomandat compatrioţilor 
săî operile luî Locke, la adresa căruia găsim elogiî 
nestîrşitc. Afară de acestea îî erau familiare şî 
operile luî Berkeley, Shaftesbury şi alţiî. Mon-
tesquieu şi Rousseau împrumută din Anglia o 
mulţime din principiile lor, iar Diderot îî dato-
reşte primele sale studiî filosofice şi prima luî în
cercare de enciclopedie. Asemenea Condillac se 

3) Buckle, op. cit., toni. II. 
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inspiră din lucrările Im Locke şi Helvetius îî in-
voacă autoritatea în scrierea «despre spirit». 

Tot acum se traduc pentru prima oară, in 
limba franceză, operile luî Bacon. 

Studiul şi traducerea descoperirilor engleze au 
determinat pe Buf'fon să înceapă cercetări asupra 
natureî. 

Mirabeau, Marat, Monpertuis, Jussieu, Roland, 
soţia sa şi atîţî alţi bărbaţi eminenţi aî Franţei, 
toţi sunt admiratori entuziaşti aî poporului englez'). 

Cu drept cuvînt, la începutul veacului al 
XVIII-lea, Anglia stă în fruntea civilizaţiei euro
pene. Problema de maî sus s'a schimbat: spiritele 
de elită franceze vin să se adape la isvoarele ne
secate ale ştiinţei şi literature! engleze, can au 
atins în acest tihi'p apogeul. Universităţile engleze 
aii ajuns la un grad de desvoltare aşa de mare, 
în cît nici un stat din Europa nu le poate disputa 
întîietatea. In fine toate obstacolele, cari împedica-
seră atîtea veacuri mersul civilizaţiuneî, acum sunt 
învinse. 

Anglia de astă-zî e resultatul a trei veacuri 
de luptă, dar luptă încoronată de cele maî stră
lucite succese. Legile statuluî englez au înălţat pe 
cetăţean la gradul de demnitate ce i se cuvine, 
i-au garantat, pe lingă libertatea individuală, li
bertatea de cugetare şi de conştiinţă şi cu aceasta 
aii asigurat poporuluî un loc de onoare în con
certul puterilor civilizate ale Europeî. 

') VjJlemain, op. cit. şi Uuckle, op. cit., lom. III. 



VIAŢA ŞI CARACTERUL LUI LOCKE 

Ceea ce ne interesează din viaţa acestui în
semnat cugetător este felul luî excepţional de edu-
caţiune şi o serie de împrejurări particulare, cari 
aii exercitat o înrîurire hotărîtoare asupra diree-
ţiuneî activităţeî spiritului său. 

Născut la Wrington, nu departe de Bristol, la 
29 August 1632, Locke descinde din o vechie fa
milie de neguţători, odinioară foarte înfloritoare. 
Pierzînd de timpuriu pe mama sa, o femee prea 
bună şi pioasă, n'avu fericirea să simtă iubirea şi 
mîngîerile eî sincere, ast-fel că toată grijea edu-
caţiuneî o suportă tatăl, un om de altminteri in
teligent, foarte energic şi de o seriozitate extremă. 

°Petrecu copilăria pînă la 14 anî, în satul Pens-
ford, sub supravegherea strictă a părintelui, al 
căru'î ideal era: să dea fiului său o educaţiune cît 
se poate de îngrijită şi de distinsă; iar pentru a 
ajunge la acest scop înalt întrebuinţa o serie de 
mijloace, pe cari le considera ca singurele în stare 
să-î dea rezultatele dorite. El supuse pe copilul 
Locke, de la vîrsta cea maî fragedă, la o disci
plină cît se poate de severă; îl ţinea la distanţă 
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şi-1 trata cu cea maî mare răceală, cerîndu-î o 
supunere aproape oarbă. Maî departe, căută să-î 
inspire de timpuriu cel maî profund respect pentru 
superioriî săî, convins fiind că acest sistem de 
educaţiune, aplicat în orî-ce moment, va da naştere 
la copil unor deprinderî bune '). Trebue observat 
însă că disciplina atît de riguroasă a tatăluî a avut 
locul şi timpul său, de aceea a şi dat roadele cele 
maî excelente în cît tînărul Locke s'a felicitat toată 
viaţa de telul de educaţiune primită în casa pă
rintească 2). 

Căci, pe măsură ce copilul înaintează în vîrstă, 
tatăl reduce asprimea discipline^ la care îl supu
sese în prima copilărie, aşa că, cu timpul, distanţa 
între dînşiî devine tot maî mică şi prima parte a 
opereî educajiuneî se termină, prin a face din co
pilul de odinioară amicul cel maî sincer, confidentul 
cel maî intim şi cel maî demn al părinteluî. 

Vom vedea, că această desvollare sistematică 
a avut o mare influenţă asupra mersuluî ideilor 
luî Locke. 

Terminînd partea cea maî grea a educaţiuneî, 
tatăl isbutise să dea o direcţiune spirituluî fluluî 
său, dar din nenorocire, isbucnind la 1642 luptele 
civile, se înrolează în armata parlamentuluî3). 
Partea activă ce ia bătrînul Locke sail căpitanul 
Locke, cum e numit de aci înainte, la aceste lupte, 
contribue ca poziţiunea sa materială să devie din 

') Iohn Loche: «Cugetări asupra educaţiuneî»*, Iradusă 
de Gabriel Compayre, prefaţa traducătorului. 

2 ) Marion: «John Locke, viaţa si opera sa». 
3 ) Marion, op. cit. 
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ce în ce maî precară, în cît tînărul Locke se vede 
nevoit, din cauza neavereî, să-şî întrerupă studiile 
si, părăsind satul său, la vîrsta de 14 anî, se duce 
să şi le continue aiurea, la colegiul de la West
minster, unde e primit ca bursier în urma unui 
examen '). Acest colegiu clasic, unul din cele mai 
vechi şi maî celebre, fondat de regina Elisabeta, 
la 1660 2), avea să ducă maî departe opera edu
caţi uneî luî. 

Toată instrucţiunea se reducea aci la studiul 
limbelor moarte, greacă şi latină, la gramatică şi 
retorică, ceva din limbile arabă şi ebraică şi exer-
ciţiî perpetue de prosă şi poesie latină. Studiul 
geografieî fiind considerat ca un studiu de dis
tracţie, se făcea foarte elementar. In ce priveşte 
studiul istorieî şi al ştiinţelor naturale erau sacri
ficate, ca în toate scoalele de gramatică, în folosul 
studiuluî limbilor vechî şi lucrărilor literare. Ştiinţa 
natureî se coprindea în filosofia naturală. Locke, 
care iubea cu pasiune ştiinţa pozitivă, se desguslă 
repede de acest învăţămînt de pură formă şi maî 
cu seamă de metoda predăreî luî. Cu toate acestea 
nu încetă un singur moment de a-şî face datoria 
în conştiinţă şi a se prezenta ca un şcolar distins; 
căcî, obişnuit cu disciplina severă, din casa părin
telui său, se supuse cu uşurinţă, timp de 6 anî, la 
toate regulile şi tradiţiunile şcolare ale acestuî co
legiu, rezervîndu-sî pentru alte timpuri plăcerea 
şi dreptul de a critica sistemul luî de educaţiune 
prea riguros şi învăţ'imîntul său atît de restrîns 

') Marion, op. cit. 
'-') Gabriel Compayre, op. cit. 
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si fără nici o aplicaţiune la viaţa reală. Vom vedea 
că, de şi reforma instrucţiune! a fost una din preo
cupările si dorinţele de căpetenie ale pedagogului 
englez, lotuşi a rămas încă pînă în zilele noastre 
nerealizată, de oare-ce acelaşi sistem de educaţiune 
şi acelaşi plan de studii domneşte aproape inva
riabil în scoală de la Westminster. «Regimul co-
«legiuluî de la Westminster e tot aşa de aspru azî 
«pentru elevi, ca şi în veacul al XVI-lea. Invăţă-
«mîntul pare încă destul de restrîns; limbile vechi 
«formează baza sa, matematicile maî desvollate 
«vin în al doilea rînd; istoria şi geografia sunt 
«aproape uitate; nici o stimă pentru studiul ştiin-
«ţelor fizice. Limbile vii, abia cultivate, sunt repre-
«zentate printr'un profesor de franţuzeşte. Muzica 
«şi desemnul sunt numai tolerate, iar nici de cum 
încurajate» J). 

Singura distracţie a elevului in această scoală 
cu un regim atît de sever, rămîn exerciţiile fi
zice, cărora se consacră partea cea maî preţioasă 
din timpul zilei. Şi nu numai în colegiul de la 
Westminster, dar în toate colegiile engleze, găsim 
şi astă-zî dominînd tendinţa de a da corpului o 

]) Demogeol şi Montucci : cdnvăţămîntul secundar în 
Anglia», p. 248—254. Victor Duruy, ministru al instrucţiune! 
publice, a însărcinat, la 18G3, pe Demogeot şi Montucci, pri
mul doctor în litere, cel d'al doilea doctor în ştiinţele mate
matice, să viziteze Anglia şi Scoţia, dupe cum aceştia ne 
spun în prelata, spre a studia în mod amănunţit organi
zaţia, pînă atunci aproape necunoscută francezilor, a învă-
ţămîntuluî secundar si superior al acestei mari naţiuni. 
Sus-numiţiî ne-au lăsat un raport, adresat ministrului Victor 
Duruy, care conţine o dare de seamă detailată despre acest 
învăţămînt, însoţită de observaţiile lor personale. 
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îngrijire specială, asigurînd cu modul acesta na-
{iuneî fiinţe sănătoase şi bine desvoltate. 

Pe cînd Locke îşî urma studiile la Westminster, 
disciplina acestei scoale se înăspreşte tot maî mult, 
în urma evenimentelor politice cunoscute de mare 
gravitate, ce se petrec în acest timp în Anglia, şi 
cari au răsunet pînă aci. Reformele sociale radi
cale introduse de domnia puritanismului fură apli
cate pînă şi în instituţiunile superioare de învă-
ţăimînt Ast-fel că, bietul Locke fu constrîns să îndure 
la Westminster, trei anî de zile, rigiditatea puri
tană ; iar în urmă, terminînd studiile, cu reputaţia 
unui elev distins, părăseşte acest colegiu la 1652, 
spre a urma învăţămînful universitar la Oxford. 
El fu trimis ca student, (junior student), la colegiul 
Christ-Cburch, cel maî celebru în ce priveşte stu
diile clasice şi cel maî bogat dintre toate colegiile 
de la Oxford ')• Aci veneau tincriî din clasele cele 
mai înalte ale sooietăţeî engleze, pentru a-şî desă-
vîrşi cunoştinţele clasice. 

Inlîmplarea face ca în acele timpurî critice 
să se încredinţeze direcţiunea colegiuluî unuî pre
dicator prcsbiterian, Owen, om dotat de la natură 
cu un spirit de toleranţă excepţional, care, atunci 
cînd parlamentul îî impune să aplice cu cea maî 
strictă rigurozitate reforma puritană, el se arată 
cit se poate ele indulgent şi foarte independent. 
Locke ura din tot sufletul pe puritanî, din cauză 
că se conduceau de nişte principii contrarii' dispo-
xiiiunilor nature! omeneşti'. Prin trecerea sa de la 
Westminster la Oxford,se poate zice că intră în-

') Marion, op. cit. 
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tr'o nouă fază a vieţeî; sub noul director simte 
că respiră maî iiber şi deci maî mulţumit. Apoî, 
din fericire, tutorele, căruia se încredinţase direcţia 
sa intelectuală, era un om de un temperament 
blind şi foarte amabil, care, înţelegînd natura Iu! 
cea delicată, evita la fle-care pas de a '1 contraria 
şi căuta pe cit posibil să se insinueze în caracte
rul său. 

Materiile de învăţămînt în acest colegiu sunt 
acelea, carî în veacul de mijloc constituiau trivium 
şi quadrivium, adică: gramatica, retorica şi logica; 
muzica, aritmetica, geometria şi astronomia. 

Maî trebue apoi adăogat studiul obligatoriu 
al limbilor vecbî: greacă şi latină. Studenţii erau 
chiar constrînşî să se servească de limbile vechi 
în recreaţiune, la jocuri, în fine pretutindeni; pînă 
şi explicările în clasă se făceau tot în aceste limbi '), 
In schimb studiile ştiinţifice se reduc la fizica luî 
Aristot, Studiul istoriei de asemenea este dispre
ţuit, se cere numai rezumate dintr'un istoric an
tic, ca Florus şi alţii. Filosofîa domnitoare e sco
lastica peripateticiană, al cărei studiu într'atît 
enervează pe Locke, încît îl pune în conflict cu 
el însuşi şi '1 face să se îndoească pînă şi de ca
pacitatea propriului său spirit. Invăţămîntul logicei 
formale iarăşi îî inspiră, deja din primele mo
mente, antipatie, de oare-ce constată că disputele 
de scoală, la carî studenţiî erau zilnic obligaţi şi 
unde fie-care căuta să exceleze prin mînuirea for
melor silogistice, se reduc toate numaî la o simplă 
ceartă de cuvinte, la o perdere de forţe şi de timp, 

') Gabriel Compayre, op. cit. 
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fără col mal mic cîştig intelectual. Cu un euvint, 
Locke întîlneşte la Oxford acelaşî plan ele studiî, 
după care urmase în scoală de la Westminster, 
fapt ce-î împedică mintea de a urma calea incli-
naţiunilor sale naturale. De sigur că un spirit cu
rios şi practic, aplicat de la natură maî cu seamă 
spre studiul faplolor pozitive şi experienţă, nu se 
putea împăca cu studiul ştiinţelor abstracte; totuşi 
e considerat de către toţi profesorii şi colegii săî 
ca cel maî eminent student, fala colegiului Christ-
Church. 

La 1656 primeşte gradul de bacalaureat in 
litere, titlu rezervat ca o încoronare la studiile 
universitare, care îî da drept să se bucure de o 
maî mare libertate şi de care profită spre a 'şi în
mulţi cunoştinţele şi tot-cle-odalăa'şî distra spiritul 
prin stucliî de altă natură, maî folositoare vieţeî 
de toate zilele. Acum începe Locke să frecventeze 
societatea de lume, caută conversaţiile alese şi 
plăcute şi-şî face amici printre persoanele cele maî 
distinse ca spirit şi inimă. Avîntul la dînsul în 
viaţa socială este cu atît maî puternic, cu cit viaţa 
şcolară îî inspirase numaî desgust şi ură. 

Graţie unei activităţi uriaşe şi unei lecturi va
riate reuşeşte să-şî asigure un fond de cunoştinţe 
destul de solid, iar la 1658 obţine titlul de doctor 
în litere. Terminînd studiile universitare nu pără
seşte scoală, ci trece numaî de la viaţa de şcolar 
Ia cea de profesor; se asociază la învăţămînt ca 
senior student, am zice azî agregat (fellow engle
zeşte), adică ataşat la universitate ]). La sfîrşitul 

') Demageot şi Monlucci, op. cil. Marion, op. cit. 
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studiilor pare că Locke se reconciliase cu Oxfor-
dul. Marion crede că a contribuit la aceasta liber
tatea tot maî mare de care s'a bucurat la fle-care 
grad cîştigat'); maî probabil nesiguranţa în care 
se găsea în ce priveşte alegerea carierei' sale. 
Ocupă treptat funcţiunile de repetitor de limba 
greacă, repetitor de retorică, censor de filosofie 
şi în fine tutore, în care calitate avea să supra
vegheze maî mulţi tineri, devenind la rîndu-î con
ducătorul lor intelectual şi moral. Această din 
urmă funcţiune i-a oferit ocaziunea să facă nume
roase observaţiî şi experienţe psihologice, carî aii 
avut o mare influenţă asupra vederilor sale pri
vitoare la educaţiunea morală 2). 

In veacul al XVII-lea tutorele era un elev maî 
în vîrstă, căruia se încredinţa direcţiunea intelec
tuală şi morală a maî multor elevî maî tineri. Azî, 
de obiceiu, tutorele e chiar directorul caseî sau 
pensionuluî unde locuiesc elevii; căcî trebue ştiut 
că, în jurul fie-căruî colegiu englez, se află maî 
multe asemenea pensioane, carî nu sunt alt-ceva 
de cît casele profesorilor, unde după cursurî se 
retrag eleviî în număr fixat, găsind locuinţă, masă, 
studiu serios şi direcţiune morală 3). 

Am văzut că învăţămîntul de la Oxford lă
sase pe Locke indiferent şi rece; el era Vecinie 
preocupat de studiul ştiinţelor naturale şi cerce
tările de fizică. Maî ales citirea luî Bacon deştep
tase într'însul atîta dragoste pentru ştiinţa natureî, 

') Marion, op. cit. 
2) Gabriel Compayre, op. cit. 
3 ) Demogeot şi Montucci, op. cit. 



60 

în cît toată viata i-a păstrat cel maî mare respect. 
Aceste studii l'au pregătit, zice Cousin, la acela al 
ştiinţei medicale, pentru care simţea o vocaţiune 
deosebită. Poate că şi sănătatea sa, foarte debilă 
de la naştere, l'a hotărît la aci'st din urmă fel de 
studiu. Apoî, în veacul al XVII-lea, medicina şi 
experienţele fizice formau centrul de atracţiune 
al tuturor inteligenţilor de elită. 

La Oxford făcuse cunoştinţă cu Robert Boyle, 
cel maî mare fizician al timpului şi cel maî sa
vant om al Anglieî. Acesta îl iniţia în principiile 
fizice? şi cbimieî. La 1659, printr'o întîmplare feri
cită, citeşte pe Descartes, care, cu drept cuvînt, a 
emancipat spiritul tînăruluî Locke şi l'a reconci
liat cu el însuşî. Lectura filosofului francez i-a 
redat liniştea sufletească şi curajul de odinioară, 
deşteptîndu-î tot-de-odată şi gustul cercetărilor fi
losofice. Scăpat de acele abstracţi unî sterile, carî 
maî mult încurcă mintea de cît să-o lumineze, se 
trezeşte în faţa unei lumî nouî, cu alte vederî, cu 
alte aspiraţiunî. Mărturiseşte singur eă e prima 
dată cînd înţelege ceea ce citeşte. 

Să nu credem însă că Locke va adopta sis
temul de filosofie al luîDescartes; contrariu, el îl 
va combate, împrumutînd de la dînsul numaî me
toda, pe care o aplică la studiul faptelor sufleteştî. 
Totuşî admiră, maî pre sus de toate, la părintele 
filosofieî moderne, libertatea cu care 'şî manifestă 
ideile şi modul independent şi sincer de cercetare. 
De altminterî întreaga filosofie modernă se călău
zeşte de aceste principiî. 

La 1665 Lccke nu ştie încă care va fi cariera 
sa, dar pare că nicî nu prea se interesează de 
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aceasta; maî în tot-d'a-una împrejurările hotărăsc 
de ocupaţiunile luî. Tatăl său îl destinase ordinului 
eclesiastic şi în spre aceasta tindeau şi studiile de 
la Oxford. Cînd însă la 1665 i se oferi serviciu in 
sus-numitul ordin, el renunţă definitiv la biserică, 
fără a perde ceva din respectul ce păstra aceştia 
şi se devota cu totul studiului medicineî, care vom 
vedea că rămîne ele aci înainte ocupaţia luî de 
căpetenie. 

Dar iată-1 deodată, pe neaşteptate, părăsind 
viaţa profesorală şi trecînd la viaţa diploma
tică. Prin influenţa amicilor săî de la curtea 
luî Carol al II-lea fu trimis într'o asemenea mi
siune în Germania, sarcină pe care o primeşte 
cu bucurie, întru cît curiozitatea spiritului său gă
sea acum ocaziune să se manifeste şi să fie satis
făcută. Acolo face sludiî preţioase asupra mora
vurilor germane, descriindu-le cu cel maî viu 
interes; se ocupă serios şi cu diferitele confesiuni 
religioase l); culege apoî informaţiunî ştiinţifice de 
prelutindenî pe unde călătoreşte, şi, fapt demn de 
relevat e că se îngrijeşte mult de soarta claselor 
de jos, chestiune foarte agitată în acele timpuri. 

La 1666 se reîntoarce în patrie ; maî face încă 
o mică călătorie spre a culege luî Boy le observaţii 
de fizică, iar în urmă se retrage iarăşî la Oxford, 
unde 'şî reia titlul de student şi studiile sa medi
cale. Instalat din nou aci încearcă să fie dispensat 
de examenele netrecute la timp, pentru obţinerea 
titlului de doctor, necesar exercităreî acestei pro
fesiuni, dar încercarea i-a fost zadarnică. De şi 
poseda cunoştinţe suficiente în ramura medicală, 

') Marion, op. cit. 
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totuşî ne-avînd litlul n'a putut fi recunoscut în 
mod oficialca doctor, ast-fel că a trebuit să ră-
mînă toată viaţa numai medicul său propriu şi al 
prietenilor săî. 

Tot la Oxford face Locke cunoştinţă şi cu 
Ashley, ministrul luî Carol al 11-lea, venit anume 
să-1 consulte asupra unei boli de un caracter grav. 
Această singură întîlnire decide de restul desti
natei sale. Supune pe Ashley, viitorul conte de 
Shaftesbury, unei grele operaţii, reuşeşte, şi, din 
acel moment, Locke devine medicul său particular 
şi consilierul cel maî intim şi cel maî credinsios, 
asociindu-şî viaţa cu soarta politică, atît de nesta
tornică, a celui maî mare geniu al secolului,—cum 
îl consideră francezul Coste, — superior tuturor 
celor cari străluceau la curtea luî Carol al II-lea, 
nu numai prin fermitatea $\ intrepiditatea sa în a 
susţine adevăratele interese ale patriei, dar încă 
prin extrema sa abilitate în mînuirea afacerilor 
celor maî spinoase ')• 

Ashley era un om de o inteligenţă, ce e drept, 
superioară şi de o ambiţiune nemărginită; el atrage 
pe Locke din primele momente inspirîndu-î respect 
şi admiraţiune pentru talentele sale. Legăturile 
amicale ale acestor douî oamenî, poate ceî maî 
iluştri aî timpuluî, sunt dintre cele maî strînse şi 
maî trainice. Istoria ne păstrează în adevăr o me
morie cam îndoioasă despre conduita conteluî 
Shaftesbury în afacerile politice ale Anglieî '), din 
care cauză mulţî s'au mirat cum un om de va-

') Coste «Apologia luî Locke». 
2 Macauly, op. cit., lom. 1. 
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loarea luî Locke, conştiincios, distins prin probi-
bitatea sa .şi atît de moderat în idei, s'a putut 
asocia cu un oersonagiu ducînd o viaţă atît de 
aventuroasă. Marion crede că Ashley, fiind bine 
privit la curte şi reprezentînd acolo ideile de to
leranţă şi de libertate, idei cari constituiau idealul 
filosofului Locke, acesta spera, prin mijlocirea luî, 
să exercite vre-o înrîurire asupra direcţiuneî pu
blice şi religioase a ţăreî sale '). Incontestabil că 
acesta e motivul cel mal puternic pare l'a deter
minat la această legătură de prietenie. Intr'adevăr, 
Locke neavînd încă o carieră hotărîtă, este oare
cum nevoit să răspundă invitaţiuneî şi propunereî, 
făcută de Asblex, întru cît i se prezintă ocaziunea 
de a se introduce în lumea mare şi a putea lucra 
conform dorinţelor sale. Iar pentru Ashley această 
alianţă are o mare însemnătate morală, de oare-ce 
amiciţia şi stima înaltă a unui om virtuos ca Locke 
îî apără întru cît-va caracterul îndoios; căci de şi 
destul de capabil, totuşi n'a putut rămîne neatins 
de unele viţii ale timpului. 

Părăsind viaţa singuratecă şi paşnică de la 
Oxford, Locke e introdus do Ashley în societatea 
aleasă din Londra, unde face cunoştinţa oamenilor 
celor maî însemnaţi şi stabileşte legături cu me
dicii ceî maî celebrî, ca: Glisson, Sydenham şi 
alţiî. Sydenham colaborează chiar cu dînsul, aso-
ciindu-1 la toate cercetările sale; iar Locke, în 
schimbul atenţiuneî ce-î acordă şi afccţiuneî sin
cere ce-î jarată, îl ajută cu observaţiî preţioase. 
Pe lîngă acestea, ţine o corespondenţă intimă cu 

'•) Marion, op. cit. 
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I oii' oamenii de ştiinţă şi cu toţi savanţii timpului, 
ba şi cu femei distinse, al căror număr ştim că 
era foarte restrîns. 

Retragerea luî Locke în casa luî Ashley îi fu 
foarte folositoare, pe de-o parte sănătăţeî sale, care 
devenea din ce în ce maî slabă, iar pe d'alta avu 
posibilitatea să-şî aştearnă pe hîrtic reflecţiunile 
asupra chestiunilor celor maî la ordinea zileî, cum 
erau chestiunile politice şi cele religioase. Tot-de-
odată, fiind însărcinat cu conducerea fluluî lui 
Ashley, avu prilejul, pentru prima oară, să pue în 
practică experienţele sale pedagogice, începute deja 
la vîrsta de 14 anî, în scoală de la Westminster 
şi continuate la Oxtord, timp de 13 anî, ca elev şi 
profesor. Aşa dar, din şcoală chiar îşî formulează 
Locke principiile pedagogice şi are metoda sa 
proprie; ca un om însă practic prin excelenţă, a 
voit să le aplice maî întîiiî el însuşî şi numai în 
urmă să le recomande altora. Cu toate acestea, 
cînd Ashley îî încredinţează educaţiunea fluluî săiî, 
acesta, din nenorocire, avea deja 16 anî, vîrstă la 
care educaţiunea nu maî poate produce efectele 
dorite, maî cu seamă la o fiinţă rău înclinată de 
la natură, cum era tînărul Ashley, care ajungînd 
un personagiu mediocru n'a făcut nicî odată cinste 
ilustruluî săii magistru. 

Funcţiunea de pedagog a exercitat-o Locke 
de bună-voe, împins numaî de dorinţa de a se 
instrui. El a urmărit cu o rară răbdare desvoltarea 
progresivă a sufletului copiluluî, adăogind la fle
care pas reflecţiunile sale personale, în cit putem 
zice, că aceste împrejurări sunt adevărata scoală, 
la care s'a format educatorul englez şi carî au 
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făcut dintr'însul un pedagog în adevăratul înţeles 
al cuvîntuluî. 

Incepînd de la 1665 lucrează mereu, de şi cu 
sănătatea o duce din ce în ce maî rău; se pro
nunţase deja boala de piept. La 1669 este însăr
cinat să dea o conslituţiune noueî colonii Carolina, 
prima ocazie cînd pune în aplicare principiile 
sale de libertate şi toleranţă religioasă ') La 1868 
fusese numit membru al societaţeî regale, însă nu 
poate lua parte la lucrările ei, fiind preocupat, 
aiurea; se mulţumeşte numai să trimeată din cînd 
în cînd oare-carî momoriî, coprinzînd numeroase 
şi însemnate observaţiunî ştiinţifice. In schimb 
mulţi dintre membrii savanţi aî acestui înalt corp 
obişnuesc să-şî dea întîlnire acasă la Locke, în 
scop de a discuta chestiuni de ştiinţă, morală şi 
religiune. La una din aceste întîlnirî se văd de 
odată, în mijlocul discuţiunei, asediaţi de o.sumă 
do dificultăţi şi îndoelî de aşa natură, in cît nu maî 
sunt în stare să dea o soluţiune chestiuneî ce îî 
preocupă. Aceaslă întâmplare, neaşteptată dar fe
ricită, suggerează luî Locke ideea, că neînţelegerea 
trebue să provină din echivocitatea expresiunilor 
şi că, înainte de a întreprinde cine-va asemenea 
cercetări, e necesar să examineze capacitatea spiri
tului său şi să vadă cari obiecte sunt la nivelul 
înţelegereî sale şi cari trec peste puterea sa de a 
înţelege. Aşterne ast-fel in grabă cîte-va idei pe 
hîrtie, pe cari le comunică amicilor săî, în iarna 
anului 1670—71. Aceste ideî vor alcătui fondul 
operei sale de căpetenie: «încercare filosofică asupra 

') Marion, op. cit. 
1271 



inteligenţei omeneşti», o scriere în care Locke se 
preocupă de origina şi întinderea cunoştinţei o-
moneştî. 

Meditaţiunile serioase nu slăbesc întru nimic 
legăturile luî cu Ashley, care, devenit conte de 
Shaftesbury şi tiind însărcinat cu înalta funcţiune 
de cancelar al luî Carol al II-lea, îl întrebuinţează 
în afacerile politice ale ţăreî, numindu-1: «secretar 
ni prezenlaliunilor». Nu trecu însă mult şi Shaftes
bury căzînd în disgraţia regelui, era natural ca si 
Locke, cel maî credincios amic al luî, să fie şi 
dînsul bănuit de oamenii curţeî şi decî înlăturat 
din funcţiunea pe care îî o încredinţase contele. 
A maî ocupat şi alte funcţiunî publice, desfăşurînd 
în toate o activitate neîntreruptă, cu sacrificiul sfi-
nătăţeî sale. Maî ales în momentul care ne preo
cupă trece printr'o criză foarte îngrijitoare pentru 
doctorul Sydenham, din care cauză e supus la un 
regim din cele maî severe; şi în cele din unu;!, 
răul progresînd, doctorul hotărăşte să se stabi
lească în sudul Franţeî, la Montpellier. Acolo duce 
o viaţă solitară, meditativă, îngrijind cu seriozi
tate de sănătatea sa şi tot-de-odată studiind maî 
departe medicina, de oare-ce la Montpellier exista 
o celebră scoală de medicină. Nu cu maî puţin 
interes adună zilnic materialul necesar la comple-
tarea maî sus numiteî opere filosofice'). 

înainte de a pleca în Franţa, contele Shaftes
bury îî încredinţase şi educaţiunea nepotuluî sătii 
adevăratul elev al luî Locke, crescut după prin
cipiile şi metoda luî, care va deveni al 111-lea lord 

') Marion, op. cil. 
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Shaftesbury, cunoscut ca un scriitor distins, un 
filosof moralist şi un politician liberal'), demn în 
toate actele de ilustrul săii profesor. Educaţiunea 
acestui copil, pe tot timpul absenţei luî, se face prin 
procuraţie, colaborînd la dînsa şi o guvernantă, 
femee destul de instruită, care îl învaţă limbele 
vechi prin us şi practică, după metoda indicată 
de pedagogul englez. 

Dar şi în Franţa găseşte Locke ocaziune să-şî 
pue în aplicare principiile sale pedagogice şi să-şî 
înmulţească observaţiile psihologice. Pe cînd se 
afla la Montpellier, Shaftesbury îî recomandă pe( 
fiul unui neguţător bogat, amic al său, care se du
sese la Paris pentru completarea studiilor. Intîl-
neşle pe noul elev la Paris, la 1677 şi devine to
varăşul lui' de călătorie saii maî bine zis pedagogul 
luî8). Rămîne la Paris un an. Prin recomanda-
ţiunile luî Boyle se pune în legătură cu toţi savanţiî 
francezî, carî îî înlesnesc intrarea pretutindeni şi 
are ast-fel prilejul să asiste la numeroase expe
rienţe fizice şi să adune observaţiunî medicale 
foarte interesante, pe carî le comunică în grabă 
doctorului şi amicului' său Sydenham. Nu rămîne 
noutate ştiinţifică necunoscută luî Boyle şi socie-
tăţeî regale. Vizitează toate curiozităţile Parisului: 
conservatorul, luvrul, biblioteca regeluî Ludovic al 
XlV-lea, etc.; dar ceea ce îl izbeşte maî mult e 
luxul peste măsură de exagerat, care nu lasă nicî 
azî nimic de dorit. Se poate zice, că nu pierde un 
moment din ceî 4 am petrecuţi în Franţa. Călă-

') Gabriel Compayre, op. cit. 
5) Gabriel Compayre, op. cit. 
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toreşte prin o mulţime de provincii, interesîndu-se 
pretutindeni' de organizaţia lor interioară şi de 
starea lor economică. Compătimeşte mult cu ne
mulţumirile poporului; face studii de moravuri, ca 
şi în Germania, în fine notează tot ce întîlneşte în 
cale şi-1 atrage, de aceea s'a zis că jurnalul lui 
Locke din aceste timpuri e un adevărat document l). 

La 1679 părăseşte Franţa cu regret, rechemat 
fiind în patrie de Shaftesbury. Contele, în timpul 
absenţei luî Locke, fusese făcut prizonier de stat 
în turnul Londreî; acum, recîştigîndu-şî libertatea, 
ocupa funcţiunea de preşedinte al consiliului pri
vat». Se apropie sfîrşitul tristei şi ruşinoasei domnii 
a luî Carol al II-lea şi a curţeî sale, sfirşit dorit 
maî ales de toţi acei cari salutaseră cu entuziasm 
restauraţiunea, de oare-ce toţi se văzuseră înşelaţi 
în speranţele lor. Dintre aceştia făcea parte şi 
Locke, atît de amărît de dezordinele şi imorali
tatea ce vedea domnind la curte. El detesta tira
nia şi luptele de partide, cari aduc numai dezbinări 
între cetăţenii aceluiaşi stat şi dispreţuia pe lin
guşitori şi pe venali; în schimb însă avea o ade
vărată veneraţiune pentru oamenii moderaţi în 
opiniunile !or politice şi în credinţele lor religioase. 
A fost martorul mişcăreî celei maî însemnate din 
istoria politică a Anglieî, cu toate acestea şî-a 
păstrat cu sfinţenie integritatea caracter ui uî, care, 
ajutat de o inteligenţă superioară, Ta prezervat 
de violenţa oamenilor de partid. 

Rămîne veşnic ataşat pe lîngă Shaftesbury, 
totuşî este foarte circumspect şi moderat, evitînd 

Marion, op. cit. 
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de a se amesteca el însuşi în afaceri grave şi ne-
încurajind nici pe conte la întreprinderi aventu
roase. Două mari idei l'au preocupat, pentru cari 
luptă o viaţă întreagă; să asigure ţăreî sale liber
tatea religioasă şi politică; acestea odată realizate, 
credea el, vor fi singure în stare să salveze puterea 
şi demnitatea Anglieî, ambele compromise de 
domnia familiei Stuarţilor. In acest scop, Locke 
nu s'a folosit de armele ilegale, pe cari le-au în
trebuinţat şi le întrebuinţează încă azî oamenii de 
partide, el s'a servit numai de condeiu, deştep-
tînd printr'însul sentimentul datoriei la compa
trioţii săî. 

Agravarea boaleî de pept nu-1 împedică de a 
lucra, se ocupă tot cu medicina, toată lumea îî zice 
«doctorul Locke». Reîntors din Franţa reia cu se
riozitate opera educaţiuneî tînăruluî Shaftesbury, 
dar n'o poate desăvîrşi din cauza unor neînţele
geri cu părinţii copilului. La etatea de 12 anî micul 
lord este trimis în scoală de la Winchester, spre 
a-şî continua acolo studiile, şi atunci părăseşte cu a-
dîncă mîhnire pe scumpul său magistru. Maî tîrziu 
se simţi mîndru să stabilească legături amicale 
cu primul său guvernor, rămînîndu-î obligat 
toată viaţa. 

Situaţia luî Locke pe lingă Shaftesbury devine 
din ce în ce maî critică. Contele, fiind din nou în
chis şi recăpătîndu-şî libertatea, încearcă iarăşi să 
provoace o revoluţiune, însă fără reuşită, aşa că 
se vede silit, în cele din urmă, să se refugieze în 
Olanda, unde moare în scurt timp. Puţin maî 
tîrziu începe şi Locke să fie bănuit, ba chiar acuzat 
de inamicii luî politici, din partidul regalist, că în-
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treţine relaţiunî cu partizanii ducelui de Monmouth 
şi, ca atare, lucrează în contra putereî. Ne mai 
simţindu-se atunci sigur nicî la Londra, nici 
la Oxford, se retrage în satul Pensford, unde 
petrecuse prima copilărie, iar de aci se refu
giază, la 1683, spre maî mare siguranţă, tot 
în Olanda, rămînînd acolo pînă la 1689, «Omul 
«cel maî ilustru şi cel maî grosolan calomniat 
«dintre exilaţi, se ţine departe de proectele în-
«drăzneţe» '). 

Olanda în veacul al XVlI-lea a servit de azil 
la o mulţime de bărbaţî erudiţî; era singura ţară din 
Europa, unde omul îşî putea manifesta cugetările 
cu o maî mare libertate şi se arăta maî tolerantă 
pentru diferitele confesiuni religioase. Retragerea 
luî Locke în această ţară a hotărît de meritul lui. 
Contractează, ca şi aiurea, relaţiunî amicale cu 
oamenî savanţi, ca: Limborch, Le Clerc, D-rul 
Guenellon, cu care făcuse cunoştinţă la Paris, şi 
alţii- Sub influenţa acestora dă publicităţeî cuge
tările sale filosofice şi religioase. Tot cu dînşiî for
mează o mică societate spre a discuta maî intim 
filosofie şi teologie. 

Pe cînd trăia retras la Amsterdam, de teamă 
să nu fie bănuit că stă în legătură cu refugiaţiî 
politici, episcopul din Oxford şi decanul colegiuluî 
Christ-Church, din ordin regal, îl şterge din nu
mărul studenţilor, de oare-ce s'ar fi constatat că 
e un inamic al regeluî *). De şi nevinovat, Locke 
nu se apără, ştia bine că aceste uneltirî se dato-

') Macauly, op. cit.ţ tom. I, p. 594. 
s) Marion, op. cit. 
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resc colegilor săî, cari încercaseră deja, pe cîncl 
se afla la Oxford, să-1 lipsească de toate beneficiile 
ce îî acorda universitatea, dar cari, spre norocul 
luî, nu isbutiseră la nimic. 

De aceasta însă se îngrijea el puţin, maî mult 
se interesa de faptul că viaţa retrasă şi fără nici 
o distracţiune de la Amsterdam nu-î priia, nu se 
potrivea cu felul său de a fi, de aceea începe iar 
să călătorească, de data asta prin diferitele pro
vincii ale Olandei', şi în urmă obosit se retrage la 
Utrecht. 

După moartea luî Carol al II-lea, numele luî 
Locke figura pe lista celor acuzaţî că urzesc un 
complot în contra tronuluî Stuarţilor. Guvernul 
englez, considerîndu-1 ca un turburător al păceî 
naţiuneî, cere guvernului olandez extrădarea luî, 
dar acesta refuză, nevoind să joace rolul de tră
dător. Apărat cum vedem, pe de-oparte de gu
vernul olandez, iar pe d'alta de amiciî săî, Locke 
lucrează în linişte, la adăpost de orî-ce pericol, la 
(.(celebra scrisoare asupra toleranţei», prin care predică 
toleranţă mutuală între creştiniî de toate confe
siunile. Scrisoarea apare la 1695 ca scriere ano
nimă, de şi curiozitatea lumeî aproape ghicise nu
mele autoruluî cî, şi e adresată celuî maî intim amic 
al său, Filip Limborch, un teolog olandez. Maî 
tîrziu vor apare alte două scrisorî asupra aceluiaşî 
subiect. 

Din acest moment Locke începe să atragă a-
tenţiunea publiculuî, care îl apreciază din ce în ce 
maî mult. Tot acum adresează unuî alt amic, 
Clarke, nişte scrisorî, carî revăzute şi reunite au 
alcătuit opera: ((Cugetări asupra eduruţiuneî», şi în 
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acelaş timp termină şi opera sa capitală: (.(.încer
care asupra inteligenţei omeneşti», din care publici, 
la 1688, un rezumat în 92 pagini, înlr'o revistă, 
întitulată: ((Biblioteca universală», fondată de Le 
Clerc, în anul 1686, la care colabora şi Locke. 
Acest rezumat a fost tradus de Le Clerc în fran
ţuzeşte ')• 

Suntem în anul mareî revoluţiunî engleze, în 
urma căreia familia Stuarţilor fu expulzată, şi ale 
cărei urmări, am văzut, că au fost dintre cele maî 
fericite pentru viitorul Angliei. Cu venirea la tron 
a luî Guillaume, din casa de Orange, Locke se 
reîntoarce în patrie la 1689, însoţind pe regina 
Maria, Iată-1 în fine favoritul noului suveran, care 
îî acordă toată încrederea, oferindu-î funcţiuni 
înalte de stat, dar pe cari le refuză din cauza să-
nătăţeî sale devenită extrem de capricioasă. Este 
mulţumit să se ocupe cu tipărirea scriereî filoso
fice, care apare la 1690. Lucrarea e dedicată con
telui1 Pembrocke, o vechie cunoştinţă a sa de la 
Montpellier, drept recompensă pentru stima şi a-
fecţiunea ce i-a păstrat toată viaţa. De şi răspîn-
direa ideilor sale politice şi religioase îl făcuse 
celebru, totuşi' această operă de fllosofie constitue 
adevăratul titlu de glorie al luî Locke şi, ceea ce 
a contribuit maî ales la succesul eî, e spiritul mondan 
împrăştiat într'însa 2). Leibnitz zice : ((este una din 
cele mai frumoase şi mai stimate opere ale timpului». 
Rousseau, într'o scrisoare în versuri, în care da 
catalogul cărţilor citite, numără şi pe Locke: ((Atee 

') Marion, op. cit. 
'') Cousin, uFilosofia Iul Lorkcn, 
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Locke je fais l'histoire des idees» '). In confesiuni 2) 
ne mai spune: «fallals u mes livres jusqu'au diner. 
aJe commencai par quelque livre de philosop/ne 
((comme la logique de Port-Royal, l'Essai de Locke.... 
((Malebranc/ie, Leibnitz, Descartes, etc.» 

însărcinat de noul suveran cu o misiune di
plomatică, Locke o refuză şi pe aceasta, mulţu-
mindu-se numai' cu funcţiunea inferioară de ((co
misar al apelurilor)), pe care o păstrează pînă la 
moarte. Suferinţile fizice îl doboară din ce in ce 
maî mult, cu toate acestea petrece încă cîţî-va anî 
la Londra, luptînd pe de-o parte la liniştirea par
tidelor şi stabiiirea libertăţilor politice şi religioase, 
iar pe d'alta lucrează la cele două tratate, privi
toare la ((guvernământul civil», cari în curînd sunt 
şi date la lumină şi în cari susţine cu energie 
principiile revoluţiuneî clin 1688; căci trebue să 
ştim că Locke e apologistul acelei revoluţiunî. 
Principiile politice, coprinse în aceste două tratate, 
sunt aplicabile la toate timpurile şi în toate locu
rile 3 ) ; ele au pregătit contractut social al luî 
Rousseau. Cu drept cuvînt posteritatea îl consideră 
ca fondatorul liberalismului modern, de oare-ce 
prin ideile sale politice întrecuse veacul în care 
trăia. 

Cu acelaşi interes se ocupă şi de chestiunile 
eeonomice; a publicat chiar maî tîrziu dizertaţiî 
asupra diverselor ramuri ale economiei publice. 
Excesul însă de muncă face ca sănătatea sa să 

') Villemain «Tableau do. la litterature franeaise» tom. II, 
p. 227. 

*) J, J. Rousseau «Confessions»; p. 232. 
3) Franck: «.Dicţionarul filosofic». 
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sufere tot maî mult; tuşea se agravează şi, îmbol-
năvindu-se foarte grav, se retrage, la 1692, la 
Oates, în comitatul Essex, la cavalerul Masham. 
Aci, sub îngrijirile delicate ale Doamnei Masham, 
fiica filosofului Cudworth, o femee excepţională ca 
spirit şi ca inimă, capabilă de orî-ce sacrificiu, 
căreia Locke păstra deja de mult timp o stimă şi 
o amiciţie cu totul particulară l), duse o viaţă cu 
adevărat patriarhală, primind des vizitele nume
roşilor săî amici şi personagiilor celor maî ilustre 
din Anglia. Maî vizitează încă din cînd în cînd, 
Londra, spre a se pune în curent cu toate dezba
terile din parlament. 

La Oates face pe medicul caseî şi al înconju-
rimeî, îngrijind tot-de-odată şi de educaţiunea co
piilor Doamnei Masham, la care colaborează şi 
Coste, traducătorul operilor sale. Fără a fi tată de 
familie, îl găsim pretutindeni înconjurat de copiî, 
de carî este iubit şi pe carî la rîndu-î îî iubeşte cu 
afecţiunea unuî adevărat părinte. Prin blîndeţea 
caracterului său atrage nu numaî pe copiî dar şi 
pe ţăranî şi în general pe toată lumea, pentru-că se 
interesează cu dragoste de soarta tuturor oame
nilor, ajutîndu-î atît cu sfaturile citişi cu micul luî 
avut. Lucrează pînă în ultimele momente ale vieţeî, 
preocupai maî ales de triumful priincipiilor sale 
politice şi religioase. Prepară un nou tratat «Despre 
roiiformitatea treştinismuluî cu raţiunea-», în scop de 
a introduce toleranţă şi unire printre toate sectele 
religioase, carî împărţeau Anglia a). 

') Coste, «ApuLuflia lui Loekei>, p. XXV. 
*) Cousin, op. cit. 
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La 1693, după îndemnul amicilor săî şi maî 
cu seamă al luî Molyneux, un mare matematic 
şi savant fizician, de origină irlandez, care îî de
venise amic, în urma unor elogii publice ce iî 
adresase cu ocazia apariţiuneî operei sale filoso
fice, după îndemnul lor zicem,a publicat scrierea: 
aCugetărî asupra educat h/neî», preparată deja prin-
tr'o practică de 20 ani. Cartea e bine primită, 
fusese mult aşteptată şi dorită de toţi aceia, carî 
voiau să dea o creştere maî sănătoasă copiilor lor, 
şi rămîne, pînă la moartea luî, cea maî favorită 
dintre toate operele, isvorul la care vin să se adape 
toţi urmaşii săî şi în special Rousseau s'a folosit 
mult de dînsa pentru teoria educaţiuneî. 

Proectase şi un tratat de morală, dar n'a apă
rut ; Locke vedea în evangelie cel maî sigur con
ducător moral al omului. A maî dat la lumină şj 
scrieri polemice, spre a se apăra contra atacurilor, 
la carî îl expusese doctrina sa filosofică şi religi
oasă. Acuzat de erezie, de către Edwards şi Stil-
lingfleet, el ştiu să se apere cu multă demnitate. 

A scris încă un mic tratat pentru fiul Doam
nei Masham, intitulat: ((Elemente de filosofie natu
rală», şi mai prepara o altă scriere ((Despre con
ducerea inteligenţei», ca o introducere la opera sa 
filosofică, care s'a publicat după moartea sa. in 
fine a lăsat numeroase notiţe privitoare la ciies-
tiunî diverse. 

O mare parte din timpul petrecut la Oates 1-a 
consacrat studiului sfintei Scripturi, în care găsea 
lumină şi linişte sufletească; cit îl atrăgea frumu
seţea filosofieî biblice! De la 1700 nu maî poate 
părăsi locuinţa; tuşeşte fără întrerupere şi crize le 
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devin dese. Pierde în curînd simţul auzului, în 
schimb însă s'a bucurat de întregimea facultăţilor 
mintale pînă în ultimele momente ale vieţeî. Pre
simţind că sfîrşitul fatal se apropie, începe să se 
prepare de moarte ca un adevărat creştin. Pătruns 
de cea maî sinceră evlavie citeşte cu voce stinsă 
biblia, pe care o recomandă tuturor creştinilor; 
celor cari îl înconjoară le vorbeşte cu multă spe
ranţă de o viaţă viitoare. In toamna anului 1704 
expiră, fericit că vede în jurul său pe toţi aceia pe 
cari i-a iubit şi l'au iubit, împăcat în conştiinţă 
că nu s'a abătut un singur moment de la dato
riile sale şi mulţumit că şî-a servit cu devotament 
patria şi religia şi le a iubit cu sinceritatea omului 
dezinteresat. Vom cita aci propriile luî cuvinte, 
rostite cîte-va zile înainte de moarte: «Mî-am in-
«deplinit aproape sarcina mea şi mulţumesc luî 
«Dumnezeu. Maî am să trăesc cel mult două sau 
«trei zile, poate să mor chiar în astă noapte 
« mor cu sentimente de perfectă caritate pen-
«tru toţî oameniî şi în sinceră legătură cu toţî 
creştiniî de orî-ce nume» '), 

A fost îngropat într'o mică biserică, în satul 
High-Sever. Epitaful şi 1-a compus singur în limba 
latină. 

Din întreagă această schiţă biografică reese 
că Locke a avut o viaţă destul de zbuciumată, 
atît din punct de vedere fizic cit şi moral, influ
enţată de imprejurările cele maî diverse; cu toate 
acestea n'a ezitat un singur moment de a lucra 
şi a pune maî presus de orî-ce convingerile şi da
toriile sale, rămînînd tot-d'a-una stăpîn pe el însuşî. 

') Marion, op. cit., p. 76: 
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înfăţişare nobilă, o frunte largă şi senină, pri
virea obosită, dar inteligentă si pătrunzătoare. 
Figura, slăbită ele suferinţă, exprimă bunătate de 
inimă. Moştenise de la tatăl său cea maî crudă 
şi maî ucigătoare dintre boale: ftizia, din care 
cauză a dus o viaţă foarte cumpătată. Regimul 
lux obişnuit, zice Doamna Masham, este acela al 
tuturor oamenilor, afară că bea numaî apă. 

Iî plăcea, în deosebî, să se ocupe cu grădinăria, 
pentru că era pasionat de studiul botanicei. Ase
menea îî plăcea să călărească şi, în general, toate 
exerciţiile corporale îî procurau o distracţie plă
cută şi tot-de-odată necesară felului de viaţă ce 
ducea, consacrată maî mult ocupaţiunilor , inte
lectuale. 

Locke nu e un gînditor solitar, care se retrage 
din lume, cum face Descartes, pentru a se ocupa 
numaî de sine şi de speculaţiunile sale. Sunt în 
adevăr oare-carî împrejurări sociale critice, cari 
îl forţează să trăiască retras, dar în afară de aces
tea el se avîntă în lumea mare, frecventează so
cietăţile cele maî bune şi ţine corespondenţă cu 
oamenii ceî maî instruiţi âî timpului, dintre carî. 
am văzut, că mulţî se numărau printre amiciî 
săî. A fost, pînă la sfirşitul vieţeî, tovarăşul lor cel 
maî credincios, ajutîndu-î pe toţi cînd cu ştiinţa, 
cînd cu sfaturile. Călătoreşte mult, fie spre a-şî 
restabili sănătatea, fie spre a-şî înmulţi cunoştin
ţele, interesîndu-se pretutindenî de soarta celor 
asupriţi. Este duşman neîmpăcat al sclaviei, aceasta 
fiind o condiţiune de viaţă, zice dînsul, prea de
gradatoare pentru o fiinţă atît de inteligentă ca 
omul. 
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De la natură foarte vorbitor, dar un vorbitor 
prudent şi discret; cite odată violent în discuţiunî, 
fără însă a fi intolerant, ascultă cu bună-voinţă şi 
pe adversarul său '). Omul cel maî stăpîn pe limba 
şi pasiunile luî, zice Le Clerc. A îndurat, la Oxford, 
spionajul cel maî viclean, esercitat de colegii săî, 
în scop de a-î smulge secretul gîndurilor sale şi 
a-1 pierde ast fel în ocbiî superiorilor săi, însă am 
văzut că toate acele încercări josnice aii rămas 
fără nici un rezultat. Cînd se discuta chestiuni 
politice agitate, de cari dînsul se interesa cu maî 
mult foc, păstra tăcere absolută, ne-exprimînd nicî 
o părere. 

E vorba dar de un perfect cunoscător al Ui
mei, de un om care posedă o preţioasă comoară 
de experienţe, de aceea a şi putut fi în tot-d'a-una 
un sfătuitor înţelept al tuturor celor cari l'au con
sultat, ferindu-se în acelaşi timp de a-î servi in 
planurî unde putea fi bănuit de conspirator. 

Calitatea dominantă a spiritului săii e vivaci
tatea, pentru care n'are egal, ne spune Coste. 
Adesea este ironic, nicî odată însă batjocoritor; 
nu dispreţueşte pe ceî ignoranţi, se fereşte grozav 
de a'şî lua acel aer grav ce şi-1 însuşesc savanţii 
si ne-savanţiî, spre a se distinge de restul oame
nilor. Maxima luî La Rochefaucauld: «gravitatea 
e un mister al corpului, pentru a ascunde defectele 
spiritului-», nu-î scapă un moment din minte. 

Nu e un om de geniu, de şi Coste îl consideră 
ca atare, dar arc în schimb mult bun simţ, o ju
decată sănătoasă şi .dreapl;i si o putere oare-care 

') Marion, op. cit. 



79 

de originalitate. Se conduce în toate actele vieţe'î 
numai de raţiune, din care face ultimul său spri
jin şi judecătorul suprem în toate. Spirit veşnic 
cercetător, însă nu prea îndrăzneţ; ba une-orî 
putem zice prea timid din cauza unei prudenţe 
dusă la extrem. Urmăreşte pretutindeni numai 
adevărul şi-1 urmăreşte pentru el însuşi, indepen
dent de orî-ce interes personal, înclinînd maî ales 
către adevărurile utile. Dragostea de adevăr îl 
face să cedeze de multe orî chiar adversarului, 
cînd acesta e în stare să-1 convingă de contrariul, 
lî place ordinea şi o păstrează în toate lucrurile 
şi cercetările. 

Urăşte — şi aceasta constitue trăsura caracte
ristică a spiritului englez — speculaţia pură la care 
duc logica şi metafizica, şi îşî crează un ade
vărat cult din studiul faptelor concrete, unde îî 
sunt suficiente observaţia şi experienţa. Nu maî 
puţin se îngrozeşte de critica pur destructivă. Să 
nu distrugem nimic, ne sfătueşte el la fle-ce pas, 
dacă nu suntem în stare să punem alt-ceva în loc *). 

Prin calităţile sale morale înalte, Locke se ri
dică d'asupra oamenilor timpului său. Posedă Ma
nieri' plăcute, nu afectate, modestie, amabilitate, 
probitate şi în special o rară delicateţă de inimă; 
toate acestea au contribuit să-î atragă, pe de-o 
parte stima, iubirea şi încrederea amicilor şi cu
noscuţilor, iar pe d'alta respectul inferiorilor săî. 

A desfăşurat o activitate uriaşe, de aceea a şi 
fost numit de unii «gigant»; boala nu i-a servit de 

') Coste: «Apologia luî Locke», p. XXII. 
s) Coste, op. cit. 
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pretext spre a rămine inactiv. N'a existat om, care 
să ştie să-şî întrebuinţeze timpul maî bine ca dinsul, 
împărţit între ocupaţiunile cele mai diverse; căci 
adus de împrejurări atinge toate chestiunile la 
ordinea zileî. De şi medicina constitue ocupaţia sa 
de căpetenie, nu maî puţin îl preocupă cercetările 
de fizică, studiul ştiinţelor naturale, chestiunile so
ciale, morale şi religioase şi în deosebi reflecţiu-
nile filosofice. Cu un cuvînt Locke posedă o cultură 
generală aleasă şi solidă. Se ocupă cu mult zel şi 
de chestiuni practice, privitoare la învăţămînt, 
educaţiune şi altele; ba e şi pedagog în maî multe 
rîndurî. Direcţiunea practică a spiritului său îl în
dreaptă spre cercetarea principiilor de morală, pe 
carî le găseşte în evangelie l). Studiul mcdicineî îl 
făcuse să renunţe la biserică, a păstrat însă toată 
viaţa cel maî mare respect religiuneî naţionale, lup-
tînd fără întrerupere pentru asigurarea libertăţeî eî. 
Fire sceptică, dar nu merge pînă la a nega nernu-
îirea sufletului» A rămas pînă în ultimele momente 
cel maî mare admirator al luî Christ. Numaî graţie 
uneî credinţe religioase, aşa de tare şi de curată, 
a fost poate în stare să îndure cu rezemnaţiune 
atîtea suferinţe fizice şi morale, de carî e presă
rată întreaga luî viaţă. In credinţă 'şî-a găsit mîn-
tuirea. 

Prin urmare Locke n'a fost numaî omul me-
ditaţiuneî, a fost şi om de acţiune, gata în orî-ce 
moment să sacrifice interesele sale personale in
tereselor altora; în special a servit destinele pa-
trieî în modul cel maî dezinteresat şi a lucrat pînă 

') Ritler: «Istoria filosofici moderne». 
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la moarte pentru binele şi fericirea eî. Iată rezumată 
în cîte-va cuvinte întreaga activitate a acestei vieţi 
alese: «a iubit cu deosebire adevărul, virtutea şi 
cauza libertăţeî genului omenesc, a dispreţuit min
ciuna, ştiinţa falşă şi mijloacele despotice» '). 

In scrieri nu ni se înfăţişează ca un erudit, ci 
maî de grabă ca un om care conversează cu lec
torul săîi. Nimeni n'a înţeles, maî bine ca dînsul, 
arta de a se coborî în întreţineri la nivelul înţe-
legereî fle-căruî spirit. Aceasta, zice Coste, e semnul 
cel maî sigur al unuî mare geniu 2). In ce priveşte 
stilul Locke poate fi aşezat printre prozatorii de 
frunte. In întreaga desfăşurare a gîndireî sale se 
preocupă de un singur lucru: să fie inteligibil, de 
aceea caută să se exprime în mod simplu şi clar. 
Afară însă de aceste două marî calităţî de stil, 
simplitatea şi claritatea, merită încă să relevăm: 
sinceritatea în manifestarea ideilor. Scrisorile sale, 
foarte numeroase, se disting tocmaî prin multă 
sinceritate, eleganţă şi familiaritate; dese-orî ex
primă şi un sentiment de melancolie, notă dis
tinctivă a caracterului englez. 

Aceste înalte însuşiri intelectuale şi morale au 
făcut ca Locke să-şî cîştige o mare reputaţiune, 
nu numai printre conaţionali, dar a atras în cu-
rînd şi atenţiunea vecinilor săî, adică a francezilor, 
asupra spiritului cărora a avut o mare influenţă. 
Voltaire îl numeşte cu mîndrie magistrul său. 

Maî mult încă, prin ideile sale politice, filoso
fice şi educatoare a înrîurit asupra întregului veac 

') Cousin, op. cit. 
2) Coste, op. cit. 
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al XVIII-lea. Azî chiar scrierile luî Locke sunt 
studiate şi admirate în Anglia maî mult ca orî-
cînd. De sigur că aceasta e recompensa cea mai 
nimerită ce i s'ar fi putut da, de către compatrioţii 
săî, dovedind printr'însa că posteritatea îî păstrează 
o neştearsă amintire şi tot-de-odată apreciază cu 
prisosinţă meritele unor lucrărî, din cari au tras 
atîtea învăţături mar! şi folositoare. 



PSIHOLOGIA LUI LOCKE 

Metoda experimentală, introdusă de Bacon, a 
dat cercetărilor ştiinţifice şi filosofice o nouă direc
ţiune. Urmaşii lui, jadoptînd această metodă, vin 
să continue lupta pentru înlăturarea şcoaleî vechî. 
Maî cu seamă direcţiunea sceptică, care data de 
la Descartes, în Anglia, Jsusţine puternic ideile 
empirice contra ipotezei ideilor înăscute, ipoteză 
ce nu maî poate fi susţinută nici pe terenul ştiin
ţific, nici pe cel practic. Locke, ca partizan al 
şcoaleî empirice, combate şi el cu energie doctrina 
ineităţeî şi tocmai aceasta constitue punctul de 
plecare al studiului săîi critic «asupra inteligenţei 
omeneşti», fapt ce l'a pus în conflict cu şcoala car-
tesiană, susţinătoarea acelei teorii, jnsă, de şi Locke 
îmbrăţişează doctrina empirică şi e considerat de 
adevăratul fondator al psibologieî empirice, cu 
toate acestea tendinţa sa nu este exclusiv sensua-
listă, de oare-ce după cum vom încerca să arătăm 
maî departe, în deosebire de predecesorii săî, Hob-
bes, Gassendi şi alţii, de ale căror cercetări fiziolo
gice nu ţine nici o socoteală, el admite încă o clasă 
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de idei, ce n'au o origină sensibilă, aşa că doctrina 
sensualistă n'a tăcut mari progrese cu dîrisul. 

In prefaţa lucrărei" sale de psihologie, ne spune 
că are de gînd să expună numai propriile-î con
statări şi convingeri, obţinute în urma unei ana
lize complecte, făcută asupra întregului suflet 
omenesc; şi mai adaogă încă, că a scris opera 
pentru propria-î instrucţiune şi spre a mulţumi 
câţî-va amici '). Prin urmare el n'are pretenţiunea 
să fie un Boyle sau un Sydenham, capabil de a 
instrui un veac aşa de luminat cum era acela în 
care trăia. 

Orî-cît de mult ar lăsa însă de dorit această 
scriere a luî Locke, are totuşi un merit, care, dacă 
ar fi singurul, e încă destul de mare, anume acela 
de a fi separat psihologia de metafizică, încercînd 
să facă din cea d'întîiu o ştiinţă în adevăratul în
ţeles al cuvîntuluî. 

Ideea fundamentală, «limitele cunoştinţei ome
neşti», i-a suggerat primele cercetări, şi pentru a 
ajunge la demonstrarea eî, pleacă de la origina 
ideilor, căci din doctrina asupra origineî ideilor 
are să derive doctrina asupra limitei cunoştinţei 
omeneşti. După constatările făcute de Locke, ex
perienţa e origina tuturor ideilor ce putem avea, 
de unde urmează ca tot experienţa să fie şi limita 
cunoştinţelor noastre. Iată-1 combătînd o ipoteză, 
aceea a ideilor înăscute, în schimb însă debutează 
printr'o alta, care constă în aceea că, consideră 
sufletul copilului la naştere ca o tabula rasa, gol 
de orî-ce caracter, fără nici o idee, orî-carî ar fi, 

l) Locke: «Essai», Prefaţa, p. XXIX, traducerea Coste. 
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afară poate de slabele idei de foame, de sete, de 
frig şi de cald. Mintea copilului, zice dînsul, e ca o 
pagină albă, pe care nu este scris încă nimic, dar 
care poate primi indiferent orî-ce caracter 1). 

Prima carte din opera sa — căci e împărţită 
în 4 cărţi — a fost consacrată refutaţiuneî princi
piilor înăscute. Nu există principii înăscute, zice 
Locke, pentru-că dacă ar exista copiii şi idioţii ar 
trebui să le aibă, să le cunoască şi să le dea con-
simţimîntul lor. Aceste principii se introduc treptat 
în spirit şi trec prin aceleaşi grade ca şi alte pro
poziţii, cari nu sunt considerate ca înăscute a). Afar.'i 
de aceasta, dacă omul-ar avea asemenea principii 
înăscute, atunci ideile cari le compun ar trebui să 
fie şi ele înăscute; vom dovedi însă cu experienţa 
că copilul n'aduce cu sine la naştere nici o idee, ci 
pe toate le cîştigă treptat. 

Ast-fel, spiritul primeşte, maî întîiu, prin sim
ţuri o mulţime de idei, pe cari nu le avea; apoi 
le păstrează în memorie şi le dă cîte un nume; 
în urmă abstrage din aceste idei altele, cărora le 
dă un alt nume maî general. Aceste nume repre
zintă ideile abstracte şi generale cari compun 
acele pretinse principii născute. In posesiunea acestui 
material, cînd copilul ajunge să facă uz de raţiune, 
devine capabil să-şî dea seamă de ideile ce 'şî-a 
format şi să observe dacă convin sau nu împreună, 
după cum sunt legate şi exprimate în acele pro
poziţii generale. 

Aşa dar, dacă ideile cari compun principiile, 

') Locke, op. cil. p. 61. 
s) Locke, op. cit. Cartea I-a, cap. I-iu. 
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pretinse înăscute, sunt cîştigate, iar termenii cari 
le exprimă învăţaţi, şi cunoaştem adevărata legă
tură ce există între aceste idei numai gradat, de 
sigur că atunci nu mai rămîne nimic înăscut şi 
deci putem conchide că spiritul ajunge la ase
menea adevăruri numai după un timp oare-care. 

Şi nu numai în ordinea speculativă, dar nici 
în cea practică nu există adevăruri înăscute. Ar
gumentele, invocate de Locke, pentru refutaţiunea 
ineităţeî principiilor de morală, sunt analoage cu 
cele expuse maî sus. 

Dacă regulile de morală ar fi înăscute ar trebui 
să fie aceleaşi pentru toate naţiunile şi recunos
cute de toţî oamenii; s'a constatat însă, că nu se 
găseşte nici una de aşa natură, în cît să fie pri
mită de toţî, printr'un consimţimînt universal; că, 
contrariu, ele variază de la popor la popor şi de 
la o religiune la alta; ba chiar consimţimîntul e 
maî mult exterior şi verbal. Nicî mustrarea de 
conştiinţă, ce simte omul în caz de abatere de 
la regulile morale, încă nu constitue o probă în 
sprijinul ineităţeî lor, căci conştiinţa poate lucra 
împinsă, fie de o credinţă oare-care, fie de obi
ceiurile ţăreî, fie de felul de educaţiune al omuluî, 
etc.; iar dese-orî iuteresul, nu convingerea adevă
rată, face pe oamenî să considere aceste regulî ca 
sacre. Maî mult, dacă acţiunile omeneştî s'ar înte
meia pe asemenea regulî, ele ar trebui să fie inde
pendente de cuvinte, ca: viţiu, -virtute şi să prece-
deze orî-ce limbagiu. Aşa că, lucrurile petrecîndu-se 
cu totul alt-fel în realitate, nu se poate admite că 
există nicî principiî de ordine practică înăscute. 

E, în adevăr, de admirat la acest filosof, ca şi 
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la Descartes, îndrăzneala cea mare cu care îşî 
manifestă ideile şi prea marea încredere ce [are 
în simţul comun, în virtutea căruia, zice dînsul, 
se poate maî lesne descoperi adevărul, de cît cu 
inteligenţa ajutată de metodă şi ştiinţă. Neînvinsă 
i-a fost dorinţa de a alunga teoria ideilor înăscute 
de pe terenul ştiinţific şi practic, cu toate acestea 
n'a reuşit să scape de înrîurirea timpului, în cît 
la urma urmelor admite şi el ceva înăscut, şi 
anume: capacitatea sau facultatea de a cunoaşte, 
care se întinde asupra tuturor adevărurilor ce 
omul poate cunoaşte *). 

Ca să găsească un fundament solid şi real cu
noştinţei omeneşti, independent de orî-ce prejude
cată, Locke pleacă de la propriile-î observaţii şi 
experienţe. Examinează cursul vieţeî oamenilor la 
diferite vîrste, în diferite ţări şi în raport cu diferi
tele feluri de educaţiune; numai un lucru nu face, 
nu aprofundează metoda experimentală ca Bacon. 

Prima întrebare ce-şî pune e următoarea: dacă 
spiritul n'aduce cu sine nimic la naştere, nici o 
idee, nici o dispoziţiune sau tendinţă înăscută, de 
unde ia el atunci materialul care constitue fondul 
tuturor cunoştinţelor ce poate avea? 

Locke admite două isvoare, de unde decurg 
toate ideile omului. Primul isvor ,e sensaţiimea; 
acesta dă majoritatea ideilor, şi îl numeşte ast-fel 
pentru-că ideile se transmit inteligenţei prin mij
locul simţurilor. Al doilea isvor e percepţiunea in
terioară a operaţiunilor sufletului asupra ideilor, 
primite prin simţuri, operaţiuni cari, devenind 

') Essai, p. 9. 
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obiectul reflecţiuneî spiritului, produc în inteligenţă 
o altă speţă de idei, pe cari obiectele exterioare 
nu le ar 'putea procura. Acestei tăcultăţî i-ar con
veni şi numele de simţ [intern, zice Locke, însă 
pentru că a numit primul isvor sensafiune, numeşte 
pe cel d'al doilea reflecţiune, de oare-ce spiritul' 
cîştigă aceste idei reflectînd asupra propriilor sale 
operaţiuni ')• 

Prin urmare reflecţiunea este cunoştinţa ce 
avem despre diferitele operaţii intelectuale, cu aju
torul cărora inteligenţa îşî formează idei, sau mai 
bine zis observarea fenomenelor interne, intro-
specţiunea 2). 

Iată dar că obiectele exterioare si materiale 
sunt obiectele sensaţiuneî, iar operaţiunile spiritului 
sunt obiectele reflecţiuneî. Toate ideile, pînă la cele 
maî sublime, îşî trag origina din aceste două is-
voare, afară de ideia de substanţă, care, vom vedea, 
că nu se cîştigă nici prin sensaţiune, nici prin re
flecţiune. «Nu e nici o idee în spirit, de cît acelea 
«carî au fost introduse pe aceste două căî» *)i 

Am zis că, copilul cîştigă ideile gradat: el are, 
maî întîiu, pe cele obţinute pe cale de sensaţiune, 
fiind-că în primiî anî e atras maî mult de ceea 
ce-1 înconjoară, de ceea-ce impresionează maî viu 
simţurile sale. Nu se găseşte în sufletul luî nicî o 
idee, înainte ca vre-unul din cele cincî simţuri s'o 
fi introdus acolo; decî copilul începe să aibă idev 

cînd are vre-o sensaţie. Cugetarea depinde în în-

') Essai. p. 61. 
') Essai, p. 62 
3) Essai, p. 74 
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tregime de sensaţiune: «Nihil est in intellectu quod 
non autea f'uerit in sensu». 

Locke defineşte sensaţiunea ast-fel: O impresie 
sau o mişcare, excitată în vre-o parte a corpului 
de obiectele externe, care mişcare produce o per-
cepţiune în inteligenţă '); i a r percepţiunea este 
cugetarea sau ideia care însoţeşte actualmente 
impresia făcută asupra corpului. 

Din această definiţiune reese, în primul rînd, că 
filosoful englez confundă sensaţiunea cu impresia. 
In adevăr, impresia se reduce, în ultima analiză, la 
mişcare, dar sensaţiunea nu poate fi asimilată cu 
mişcarea. Impresia constitue fenomenul fizic, con-
diţiunea care trebue să preceadă fenomenul sensa-
ţiuheî. Al doilea, nu prea face mare deosebire între 
sensaţiune şi percepţiune, care e un act pur intelec
tual, posterior şi superior, psihologiceşte vorbind, 
simplei sensaţiunî. In fine nu se preocupă de loc 
de origina sensaţiuneî, orî de valoarea ei; nici nu 
ne arată cum mişcarea se propagă de la organele 
simţurilor la creer, ca să dea naştere acolo sensa
ţiuneî. Asemenea nu pomeneşte de vre-o reacţiune 
a sufletului ca un răspuns la impresia sensibilă, 
spre a produce actul complect al cunoştinţei'; toate 
acestea sunt pentru Locke limite, peste care inte
ligenţa nu poate trece. Dacă dînsul ar fi ţinut 
seamă de studiul luî Hobbes, aproape complect 
asupra acestor chestiuni, s'ar fi prezentat cu cu
noştinţe maî înaintate şi ar fi ajuns la rezultate 
mult maî fericite. 

Procurîndu-sî ast-fel tot maî multe idei prin 

') Essai, p. 74 
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simţuri, copilul ajunge, cu timpul, să cunoască 
obiectele cari 1 înconjoară şi cari l'au impresionat 
maî mult, cum şi persoanele cu cari zilnic vine în 
contact, şi să le distingă unele de altele. Tar, în 
măsura în care fondul ideilor sale se măreşte, în 
aceiaşî măsură se desvoltă într'însul şi uşurinţa de 
a cîştiga altele nouî. 

Ideile cîştigate prin reflecţiune le are copilul 
ceva maî tîrziu, la o vîrstă maî înaintată, cînd e 
capabil de atenţiune şi de reflecţiune, adică cînd 
este în stare să-şî dea seama de ceea ce se pe
trece în interiorul său şi să reflecteze asupra ope
raţiunilor spiritului, înzestrîndu-1 atunci cu o nouă 
provizie de ideî. 

Prima capacitate dar a inteligenţei omeneştî 
constă în puterea ce are de a primi impresiî, fie 
de la obiectele externe, fie de la propriile-î ope
raţiuni, cînd reflectează asupra lor. In această stare 
spiritul e cu totul pasivă, vrînd nevrînd el trebue 
să primească impresiile şi să perceapă ideile cari 
sunt legate de ele. 

Locke înlătură ipoteza luî Descartes că sufle
tul cugetă în tot-d'a-una. De şi cugetarea, zice el, 
e acţiunea cea maî proprie a sufletului, nu urmează 
de aci ca el să cugete în tot-d'a-una. Să credem 
oare că sufletul cugetă în timpul somnuluî, dar 
că nu ştie ce a cugetat şi nu simte propriile sale 
percepţiunî, cu alte cuvinte memoria nu reţine 
nimic din cele cugetate? 

Dacă spiritul nu conservă un singur moment 
ceea-ce a cugetat, adică dacă acţiunea sa nu lasă 
nici o urmă în creer, atuncî ar trebui să admitem 
că nu face uz de organe şi decî să separăm su-
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fletul de corp şi să deosebim pe om în două per
soane distincte: persoana din timpul somnului şi 
persoana din timpul vegheî. Cum rămîne însă cu 
identitatea persoanei, se întreabă Locke? 

Prin urmare, cînd nu păstrăm nici o amintire 
şi nu găsim în creer, organul principal al cugetăm, 
nici o urmă despre existenţa vre unui act sufletesc 
săvîrşit, cum se poate întîmpla în timpul somnului", 
avem o dovadă sigură că sufletul n'a cugetat în 
acel interval; de oare-ce ar fi imposibil de con
ceput ca sufletul să subziste, să cugete sau să aibă 
percepţiunî, fie chiar acelea de plăcere sau durere, 
fără ca el să păstreze cea maî slabă cunoştiinlă 
sau simţire despre aceste acte şi fără ca dînsele 
să fi lăsat unde-va în corp vre-o urmă cît de slabă 
despre existenţa lor. Găcî, atît corpul cît şi sufletul 
nu pot trăi şi lucra unul fără altul l). 

Din toată această argumentare, asupra unei 
chestiuni, care şi azî dă naştere la numeroase dis-
cuţiunî, ne isbeşte faptul nou că Locke recunoaşte 
raportul strîns dintre psihicul şi fizicul omului. 

In ce priveşte formarea ideeînu ne spune ni
mic, o defineşte numai: «Numim idee tot ce spiritul 
apercepe în el însuşi, ori-ce percepţiune care e în spi
ritul nostru cînd cugetă» '*). Aşa albeaţa, rotunjimea, 
răceala sunt idei, întru cît sunt percepţiunî sau 
sensaţiunî cari se găsesc în suflet. Deosebeşte apoi 
două feluri de idei: unele simple şigaltele compuse. 
Ideile simple, parte le cîştigăm prinsimţurî, parte 
prin reflecţiune; unele se formează cu ajutorul 

•) Essai, p. 64—70 
2) Essai, p. 89. 
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unui singur simţ, cum sunt: sunetele, culorile, odo
rurile, etc.; altele au nevoe de maî multe simţurî, 
ca cele de: spaţiu, mişcare, figură, etc. Prin reflec-
ţiune cî.ştigăm ideile de percepţiune şi de voinţă J). 

Sunt şi idei simple, cari se introduc în spirit 
pe ambele căi', adică atît prin sensaţiune cît şi 
prin reflecţiune, cum sunt ideile de plăcere, durere, 
existenţă, putere etc. 

Ideile, suggerate spiritului, fie prin sensaţiune, 
fie prin reflecţiune, sunt pozitive., distincte şi clare, 
însă din cauza numărului lor prea mare, majo
ritatea sunt lipsite de nume. Ele alcătuesc mate
rialul, asupra căruia are să lucreze maî departe 
inteligenţa, spre a forma o nouă clasă de idei, nu
mite idei complexe, sau compuse. 

Ideile simple, am văzut, că spiritul le primeşte 
pe toate aşa cum i se prezintă, fără a fi capabil 
să formeze de la el vre-una. Nu stă în puterea 
nici" unui spirit, fie el cît de sublim şi de vast, să 
formeze în inteligenţa sa vre-o nouă idee simplă, 
care să nu ia naştere din cele două isvoare indi
cate, şi nu e nici o forţă în inteligenţă, care să fie 
în stare să distrugă acele idei cari sunt deja acolo -). 
Cu ideile complexe se întîmplă cu totul alt-fel; 
acestea au o altă origină3). Aci, în adevăr, spiritul 
lucrează adesea prin el însuşi, formînd diferite 
combinări de ideî; căci odată ce a primit ideile 
simple, el le poate repeta, compara şi împreuna 
cu o varietate aproape infinită. 

Locke ne vorbeşte de maî multe facultăţi ale 

') Essai, p. 75--77 
s) Essai, p. 75. 
3) Essai. p. 224. 
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sufletului, ia insă cuvîntul de facultate în sens de 
capacitate, recomandînd tuturor să se servească 
de dînsul în aşa fel, în cît să nu producă confuziune 
în spiritul nimănui. 

Prima facultate a sufletului e percepţiunea, pe 
care o numeşte: inteligenţă. Ea constitue primul 
grad către cunoştinţă, prima operaţiune intelec
tuală. Avem o percepţiune cînd impresiile, primite 
fie de la lumea din afară, fie de la lumea din năun-
tru, au ajuns pînă la creer, sediul tuturor sensa-
ţiunilor ce putem avea. 

A doua facultate a sufletului e retenţiuea, în 
virtutea căreia putem păstra ideile simple, dobîn-
dite prin sensaţiune sau reflecţiune, şi în acelaşi 
timp readuce acele idei, cari au fost odată întipă
rite în minte dar au dispărut pentru moment, Prin 
urmare sunt de deosebit în retenţiune două mo
mente psihice: contemplaţiunea si memoria. 

Avem în al treilea rînd faciHtatea de dis-
cernămînt sau acea operaţiune care distinge dife
ritele idei ce se găsesc în spirit şi deci lucrurile 
pe cari le reprezintă acele idei. Un om, care are 
o percepţiune confuză despre un lucru în general, 
nu poate zice că cunoaşte acel lucru. Pentru ca 
cunoştinţa sa să fie deplină şi clară, trebue să aibă 
o percepţiune distinctă despre acel lucru şi cali
tăţile luî, în cît să nu-1 confunde cu alte lucruri 
cari îî sunt asemănătoare, orî cît de mică ar fi 
diferenţa între ele. Cu cît ideile omului sunt maî 
confuze, cu atît raţiunea sa e maî mult expusă 
la rătăciri; cu cît ele sunt maî distincte, adică 
maî clare şi maî determinate, cu atît judecata sa 
va'fl maî ferită să cadă în eroare. 
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Comparaţiunea e a patra operaţiune a spi
ritului; de dînsa depinde acel mare număr de 
idei, coprinse sub numele de: idei de relaţiune. 

Maî sunt apoi : compozit iunea, care uneşte 
maî multe idei simple împreună, spre a forma 
idei complexe, şi în fine abstracţiunea, ultima şi 
cea maî înaltă operaţiune a spiritului, care distinge 
pe om de restul animalităţeî. 

Ce numeşte Locke abstracţiune? 
Dacă omul ar însemna fle-care idee particulară 

ce primeşte, printr'un termen distinct, numărul 
cuvintelor ar fi infinit. Pentru a preveni acest in
convenient, spiritul poate să facă generale ideile 
particulare, dobîndite prin mijlocirea obiectelor 
particulare, şi ajunge la acest rezultat, considerînd 
aceste idei ca aparenţe, separate de orî-ce alt lucru 
şi de toate circumstanţele, cari fac ca ele să repre
zinte flinte particulare actualmente existente, cum 
sunt: timpul, locul şi alte idei concomitante. Această 
operaţiune se numeşte abstracţiune; în virtutea eî 
ideile particulare, devenind generale, reprezintă 
toate fiinţele de aceiaşi speţă, ast-fel că numele 
generale ce li se dă pot să fie aplicate la tot ce în 
fiinţele actualmente existente convine acestor idei 
abstracte'). Numai" graţie întrebuinţăreî termenilor 
generali limbagiul s'a perfecţionat cu timpul, în cît 
azî un singur cuvînt a devenit semnul unei mulţimi 
de existenţe particulare. De şi spiritul formează 
combinările de idei, totuşi numele e nodul care ţine 
strîns legate părţile acestor combinări, care le fi
xează şi le asigură o durată. 

>) Essai, p. 108—113. 
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Copiii au la început numai idei particulare 
şi distincte de tată, de mamă, de bonă, etc.; nu
mele ce dau acestor idei se mărgineşte la aceşti 
indivizi. Copilul dar nu generalizează în primele 
timpuri, ci numai tîrziu şi treptat ajunge la ideile 
generale şi abstracte, cînd inteligenţa sa are deja 
la îndemînă un material bogat, cîştigat prin sen-
saţiune şi reflecţiune, şi cînd a devenit capabil de 
o operaţiune aşa de înaltă ca abstracţiunea. 

Ideile abstracte şi generale, fiind un produs 
al minţeî omeneşti, n'au nici un raport cu exis
tenţa reală a lucrurilor, care ştim că sunt parti
culare ; prin urmare numai semnificarea ideilor şi 
a cuvintelor e generală. 

Genul şi speţa, asupra cărora diferitele scoale 
filosofice au discutat atîta, sunt numai pure himere, 
forme ale spiritului', cari nu ne introduc în nici 
un chip în cunoştinţa natureî specifice a lucruri
lor. Deci reducerea lucrurilor la specii făcînd-o 
spiritul omului şi nu natura, este natural ca mar
ginile speciilor, stabilite de dînsul, să nu fie con
forme cu cele stabilite de natură. Spiritul face 
această reducere în folosul limbagiuluî, pentru a 
da speciilor nume generale şi a le coprinde sub 
aceste nume. Aşa dar genurile şi speciile sunt 
semne maî mult sau maî puţin întinse, prin carî 
se poate exprima un mare număr de lucruri par
ticulare. Locke respinge vechia teorie a tipurilor 
imutabile, considerate ca modelele diferitelor spe
cii. Nominalismul său coprinde germenele teorieî 
transformiste, fiind-că admite între diferitele spe
cii de animale o tranziţie aproape insensibilă, iar 
între regnul animal şi cel vegeta! o mare apro-
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piere." Pînă la cele din urmă părţi de materie ş 
pînă la cele maî puţin organizate, zice dînsul, pre
tutindeni vom găsi că diferitele speciî sunt le
gate împreună şi diferă prin grade aproape in
sensibile '). 

Venim acum' la ideile complexe. Numărul 
acestor idei este infinit, pentru-că spiritul face com
binări aproape infinite cu ideile simple. Locke le 
reduce la 3 şefi: 1) moduri, 2) substanţe şi 3) relaliuni. 
Deosebeşte apoi modurile în simple şi mixte. 

Modurile simple sunt combinaţiunî de ideî sim
ple de aceiaşi speţă. Aşa ideile de distanţă, de 
imensitate, de figură, de loc, sunt modificări ale 
ideeî simple de spaţiu. Ideile de ore, zile, anî, timp, 
eternitate, sunt moduri simple ale ideeî de durată. 

Ideile de finit şi infinit se consideră iarăşi ca 
modificări ale ideeî de cantitate. Aceste ideî sunt 
atribuite, la origină, numaî lucrurilor carî aii părţi 
şi carî sunt capabile de maî mult sau maî puţin, 
prin adăogarea sau sustragerea părţeî celeî maî 
micî. De exemplu: ideile de finit şi infinit se pot 
atribui ideilor de spaţiu, de durată şi de număr *). 
Despre infinit n'are omul nici o idee pozitivă, prin 
urmare nu-1 poate defini; asemenea nicî de du
rată infinită, nicî de spaţiu infinit, nicî de număr 
infinit. Inteligenţa luî fiind mărginită, nu poate co
prinde infinitul. Această idee formează un obiect de 
examinat, ce trece peste puterile sale de pricepere. 

Cînd spiritul reflectează asupra luî însuşi şi con
templă propriile-î acţiunî, primul fenomen ce i se 

l) Essai, p. 360. 
*) Essai, p. 159. 
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prezintă e cugetarea l). Tot-de-odată observă o mare 
varietate de modificări ale acesteia, cari dau naş
tere la diferite idei distincte,;ca: percepţiune, me
morie, reminiscenţă, contemplare, atenţiune, jude
cată, raţionament, etc. Toate aceste fenomene psi
hice sunt diverse moduri de a cugeta sau diverse 
operaţiuni ale spiritului. 

Spre deosebire de modurile simple, modurile 
mixte sunt certe combinări de idei simple de di
ferite specii, însă dobîndile tot prin sensaţiune şi 
reflecţiune, ideî cari unite împreună formează o 
singură idee. Aşa, de exemplu, avem ideile com
plexe de frumuseţe, amiciţie, obligaţiune, minciună, 
etc. . . «Aş voi ca cine-va să-şî ia osteneala să-mî 
«arate o singură idee simplă, pe care să nu o fi 
«primit pe una din cele două căî indicate, saîi vre-o 
<(idee complexă, care să nu fie compusă cu vre una 
«din aceste ideî simple» 2). 

In formarea modurilor mixte spiritul combină 
ideile simple în modul cel maî diferit, fără a avea 
în vedere dacă se găsesc ast-fel reunite in natură, 
adică dacă au acolo o existenţă reală. Poate din 
cauza aceasta, zice Locke, se dă acestor ideî com
plexe numele de noţiuni, ca şi cum ar datora ori
gina lor maî de grabă cugetăreî omuluî, de cît 
natureî chiar a lucrurilor. In această combinare 
variată, făcută după voinţă, stă adevărata putere 
activă a spirituluî. Intr'însa găsim germenele doc-
trineî asociaţioniste, în cît Locke poate fi conside
rat ca unul din valoroşiî eî predecesorî. 

') Essai, p. 87. 
») Essai, p. 174. 

1271 
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Unitatea modurilor mixte vine dar dintr'un 
act al spiritului, care uneşte diferitele idei simple 
şi le consideră ca o singură idee complexă, con-
ţinînd toate părţile diverse ce o constituesc; iar 
semnul ce se dă acestei combinări1 de idei, sau ceea 
ce o determină exact, am văzut, că e numele1). 

Cum se formează ideile complexe de substanţe ? 
In adevăr, spiritul observă că un cert număr 

din ideile simple, dobîndite prin sensaţiune sau re-
flecţiune, sunt în mod constant unite împreună şi 
le priveşte ca aparţinînd unuî singur lucru, dîn-
du-lc un singur nume. Apoi, neputînd să-şî închipue 
cum aceste ideî simple pot să subziste prin ele 
înşile, presupune ceva, care le susţine, căruia îî 
dă numele de substanţă. Insă ce idee avem noî 
despre substanţă în general, se întreabă Locke? 

N'avem nici o altă idee de cit de un subiect 
pe care nu-1 cunoaştem, dar îl presupunem ca su
portul sau substratul calităţilor, capabile să excite 
în spirit ideî simple2). 

Această nedumerire a făcut pe Locke să nu 
se ocupe de natura abstractă a substanţei în ge
neral, ci numai de speciile particulare şi distincte 
ale substanţelor, ca: om, cal, foc, etc., ale căror ideî 
sunt diferite combinări de ideî simple, coexistînd 
printr'o unire necunoscută nouă şi formînd un tot 
existent prin el însuşi. Ast-fel, soarele este o îm
preunare de diferite ideî simple, precum: lumină, 
căldură, rotunjime, o mişcare constantă şi regu
lată, o certă distanţă şi poate încă altele. 

') Essai, p. 224—22G. 
') Essai, p. 62. 
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In fine, ultima categorie de idei complexe ex
primă relaţiunea, şi iau naştere din comparaţiunea 
ce o face spiritul a unui" lucru cu altul. Locke ţine 
să ne spue că toate relaţiunile se termin;! la idei 
simple, care 'şî trag origina lor din cele două isvoare 
cunoscute: sensaţiunea şi reflecţiunea. Cea maî 
intimă dintre toate relaţiunile e aceea de la cauză 
la efect şi iată cum se cîştigă: considerînd, prin 
mijlocul simţurilor, vicisitudinea constantă a lucru
rilor, observăm că mai multe lucruri particulare, 
fie calităţi sau substanţe, încep să existe şi că pri
mesc existenţa lor de la justa aplicare sau ope
raţie a vre-uneî alte fiinţe; şi tocmai din această 
observaţie iau naştere ideile de cauză şi efect, 
numind cu termenul general cauză ceea-ce produce -
vre-o idee simplă sau complexă şi efect ceea-ce 
s'a produs'). Maî sunt apoi relaţiunile fundate pe 
timp şi loc, pe loc şi întindere, etc. 

Locke atribue prioritate ideilor simple asupra 
celor complexe, cele d'întîiu fiind maî clare şi 
mai distincte. In acelaşi timp face o observaţiune 
foarte justă, relativă la confuziunea înţelesului' cu
vintelor, anume ne spune că numele ideilor sim
ple nu pot fi definite ci numai numele ideilor com
plexe. De altmintrelî nicî n'ar fi nevoe, de oare-ce 
numele ideilor simple sunt, cele maî puţin îndoel-
nice; după acestea vin imediat numele modurilor 
simple. Numele modurilor mixte şi ale substanţelor 
sunt c&le maî echivoce, pentru-că ideile, a căror 
semnificare o exprimă, sunt prea complexe şi ma
joritatea n'au nicî un model în natură, după care 

') Essai, p. 255. 
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oamenii să-şî poată îndrepta şi regula acea sem
nificare. 

Cînd copiii au cîştigat oare-carî idei eî încep, 
să se servească de cuvinte, semnele lor exterioare 
şi singurul mijloc de a face înţelese altora gîndu-
rile lor. Locke consideră, pe de o parte, facultatea 
de a vorbi ca înăscută, — contrazicînd cu chipul 
acesta doctrina sensualistă, — iar pe d'alta susţine 
o altă teorie, respinsă azî, că darul vorbireî ar fi 
de origină pur omenească. In virtutea acestei teorii 
cuvintele au devenit semnele ideilor printr'o insti-
tuţiune convenţională şi arbitrară a oamenilor. 
Prin urmare nu există nici o legătură naturală 
între certe sunete articulate şi certe idei, ci numai 
uzul constant stabileşte între anume sunete şi ideile 
exprimate prin acele sunete o ast-fel de legătură 
în cît, cînd auzim numele, îndată se deşteaptă în 
spirit şi ideea corespunzătoare luî1). 

Materia «limbayiuluî» fiind cu totul nouă inte
resa mult pe Locke şi chiar e primul pedagog care 
tratează această chestiune din punct de vedere 
filosofic; totuşi n'a putut evita unele păreri gre
şite, cari devin în parte scuzabile, căci aşa se în-
tîmplă cu toate ştiinţele la începutul formăreî lor. 
Azî se admite generalmente teoria că graiul e un 
produs al natureî, iar nu o invenţiune artificială 
şi convenţională a omuluî. 

Locke se plînge amar contra răului obicei u 
ce aii contractat oamenii de a întrebuinţa adesea 
cuvinte sau sunete ca papagalii, fără a le examina 
şi a le fixa semnificarea, ceea-ce constitue un abuz, 

:) Essai, p. 322—327. 
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şi abuzul de cuvinte este un isvor de mari erori. 
Neînţelegerile provin în majoritatea cazurilor din 
cauza neprecizăreî termenilor întrebuinţaţi în dis
cuţi unî. Ne a lăsat observaţiunî interesante, privi
toare la această materie, din cari am cules cîte-va. 

Primul şi cel maî vizibil abuz de cuvinte se 
comite atuncî, cînd cine-va întrebuinţează numele 
în mod vag pentru idei nedeterminate, variabile, în 
scop de a acoperi ignoranţa sa şi a încurca pe alţii-

Al doilea abuz are loc, cînd se face uz de cu
vinte în mod nestatornic. Aşa se găsesc foarte multe 
discursuri, — ba se poate zice că cea maî mare parte 
suferă de acest rău, — cari citite cu atenţiune, ne 
fac să observăm că aceleaşi cuvinte sunt întrebuin
ţate cu diverse înţelesuri, aci pentru a desemna o 
certă colecţiune de idei simple, aci alta. 

Maî este apoî obscuritatea afectată, cînd se dă 
unor termenî, deja în uz, semnifîcărî nouî şi inu-
zitate, sau se întroduc termenî nouî şi echivocî, 
fără a defini nicî pe uniî, nici pe alţii, sau iarăşî 
termeniî sunt uniţî în aşa fel, că se confundă înţe
lesul pe care-1 au de ordinar. 

Cel maî mare însă abuz de cuvinte se face 
atuncî cînd se iau cuvintele drept lucrurî1). 

Tot de odată Locke ne pune la îndemînă şi 
mijloacele trebuincioase, spre a îndrepta defectele 
limbagiuluî şi a preveni inconvenientele, ce ar putea 
rezulta din abuzul de cuvinte. Iată ce ne sfătueşte 
dînsul în această privinţă: 

1. Fie-care din noî să aibă grije să nu se ser
vească de vre-un cuvînt fără semnificare; să nu 

*) Essai, p. 397-412. 
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întrebuinţeze nici un nume, la care să nu ataşeze 
vre-o idee; şi nu e suficient atit, maî trebue încă 
ca şi ideile ataşate la acele nume, dacă sunt sim
ple să. fie clare şi distincte, dacă sunt complexe 
să fie determinate. 

2. Să întrebuinţeze termeni proprii, să nu 
schimbe după poftă imprenta sub care cuvintele 
aii curs, nici să altereze ideile cari au fost ataşate 
la* acele cuvinte; sau cel puţin cînd necesitatea 
reclamă aceasta, acel ce o săvîrşeşte e obligat să 
o facă cunoscut, adică să declare în ce sens are 
să se servească de cuvinte1). 

Tot, ce am expus pînă aci se reduce numai la 
culegerea materialului necesar fbrmăreî unei cu
noştinţe, dar n'am avut încă o cunoştinţă. 

Ce este dar cunoştinţa ? 
Cunoştinţa e perceperea legătureî şi potrivireî 

sau opoziţiuneî şi nepotrivireî ce găsim între clouă 
din ideile noastre. Deosebim în cunoştinţă maî multe 
grade de evidenţă. Pe prima treaptă se află cunoş
tinţa intuitivă, pe care o are omul atunci cînd spi
ritul său percepe potrivirea sau nepotrivirea între 
două ideî în mod imediat, tară intervenirea vre
unei alte ideî. Aceasta e cunoştinţa cea maî clară 
şi cea maî sigură, de care este capabilă mintea 
omenească. Pe această intuiţie se întemeiază toată 
certitudinea şi evidenţa cunoştinţelor noastre. 
Avem despre existenţa noastră — experienţa nu 
încredinţează de aceasta — o cunoştinţă intuitivă, 
care e atit de certă şi de evidentă, în cît n'are 
nevoe de probe. Ne putem îndoi de orî-ce alt lucru, 

') Essai, p. 413-418. 
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dar nu ne putem îndoi un singur moment de 
această existenţă. 

Sunt însă cazuri cînd spiritul nu percepe ra
portul sau opoziţia dintre unele idei ce consideră, 
în mod imediat, ci se vede nevoit să se servească 
de intervenirea altor idei mijlocii, — una sau mai 
multe, — numite probe, cu ajutorul cărora parvine 
să unească acele idei pentru a stabili acordul sau 
dezacordul ce există între ele. Aceasta se numeşte 
a raţiona. Prin urmare atunci, cînd spiritul percepe 
în mod clar şi distinct potrivirea sau nepotrivirea 
între unele idei, prin mijlocul acestor probe, face 
o demonstraţiune, al cărei rezultat e o cunoştinţă 
demonstrativă, care însă n'are o evidenţă atît de 
vie şi nu e aşa de prompt primită ca cunoştinţa 
intuitivă. De sigur că fiind maî puţin clară inte
ligenţa noastră întâmpină maî multe dificultăţi 
pentru obţinerea eî. Aşa cunoştinţa ce avem des
pre existenţa luî Dumnezeu, e o cunoştinţă demon
strativă, de oare-ce necesitează pantru dobîndirea 
eî intervenirea acelor ideî mijlocii, pe carî le am 
numit probe. 

Afară de aceste două f'elurî de cunoştinţe maî 
avem o alta, care se rapoartă la existenţa particu
lară a fiinţelor finite din afară de noî, cunoştinţă 
care, de şi nu atinge gradul de certitudine al celor-
l'alte două precedente, totuşi se întinde dincolo de 
simpla probabilitate si decîise poate da încă nu
mele de.cunoştinţă. Locke numeşte pe aceasta a 
treia: cunoştinţa sensitivă1), pentru-că o dobîndim 
prin mijlocul simţurilor şi nu pe altă cale. 

>) Essai, p. 432- 437. 
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Şi ceea-ce ne asigură drespre acest lucru e, 
că ceî lipsiţi de organele unui cert simţ nu pot face 
ca ideile, cari aparţin acelui simţ, [să se producă 
actualmente în spirit. Tot ast-fel nici organele unui 
simţ ele înşile n'ar da naştere la percepţiunî în 
spirit, dacă n'ar fi afectate de un corp exterior. Şi 
o dovadă că aceste percepţiunî presupun existenţa 
unei cauze externe care le dă naştere, e faptul 
că nu pot fi împiedicate cîte-odatăsă se producă. 

Apoi simţurile noastre în multe cazuri î.şî dau 
mărturie unul altuia în ce priveşte raporturile lor 
cu existenţa lucrurilor sensibile, cari sunt în afară 
de noî. Acela care vede focul, dacă se îndoeşte de 
existenţa luî sau crede că 'şî face o închipuire, 
pentru a se convinge, n'are de cît să pună mina 
în foc şi desigur va simţi o [durere destul de vio
lentă, care, dacă ar lipsi cauza externă, nu s'ar 
putea produce '). 

Toi restul care nu se rapoartă la vre-una din 
cele trei cunoştinţe, orî cu ce siguranţă ar fi pri
mit, intră în domeniul credinţei sad opinhmei, nu 
al cuno?tinţeî. Sunt într'adevăr oare-carî propoziţii" 
aşa de mult apropiate de certitudine, în cît spiritul 
nu se poate îndoi un singur moment de ele şi le 
dă asentimentul său cu toată încrederea, ca şi cum 
ar avea o cunoştinţă perfectă şi certă despre dîn-
sele. In acest caz avem o probabilitate, care dă 
numai aparenţe de adevăr şi ne face să luăm de 
adevărate multe lucruri, fără ca să ştim sigur dacă 
sunt aşa sau nu. Probabilitatea suplineşte dar în 
lipsă de cunoştinţă/Fundamentele eî sunt: 

') Essai, p. 520-528. 
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Maî întîiu, conformitatea unui lucru cu ceea-ce 
cunoaştem sau cu experienţa noastră. 

Al doilea, mărturia altora, sprijinită pe ceea-ce 
cunosc eî sau pe ceea-ce au experimentatx). 

Dacă cunoştinţa stă în cea mai' strînsă legătură 
cu ideia, şi acolo unde nu e idee nu poate fi cu
noştinţă, ne întrebăm : Pînă unde se întinde cunoş
tinţa omenească? adică, cari sunt limitele eî? 

Cunoştinţa intuitivă nu se întinde la toate ideile 
noastre şi la tot ce am voi să. ştim despre dînsele, 
de oare-ce spiritul nu poate cerceta şi percepe toate 
relaţiunile ce se găsesc între ele, comparîndu-le 
imediat una cu alta. 

De asemenea nici cunoştinţa demonstrativă, nu 
îmbrăţişează toată întinderea ideilor ce avem, 
pentru motivul iarăşi că spiritul nu poate găsi tot-
d'a-una între două idei diferite, ce voeşte să exa
mineze, idei mijlocii pe care să le lege una cu 
alta printr'o cunoştinţă intuitivă, în toate părţile 
deducţii, şi pretutindeni unde aceasta lipseşte, cu
noştinţa şi demonstraţiunea lipsesc şi ele. 

In ce priveşte cunoştinţa sensitivă, nici aceasta 
nu se întinde dincolo de existenţa reală a lucru
rilor, cari isbesc actualmente simţurile noastre. 
Omul se poate ridica cu inteligenţa sa pînă la 
ceruri şi de multe orî trece cu gîndul său peste 
lumea materială, cu toate acestea vederile luî se 
reduc numai la observaţie şi experienţă, destul de 
mărginite şi dînsele. Ideile clar nu sunt adevărate 
imagini ale obiectelor cari le produc, nu seamănă 
cu ceva ce există în afară de noî, precum nu-

') Essai, p. 540. 
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mele, can exprimă ideile, nu seamănă cu acele 
idei. Ceea-ce e dulce, amar, albastru, cald, rece, 
etc., nu sunt în corpuri, ci în noî, sunt efecte ale 
modului cum un corp lucrează asupra organelor 
simţurilor. Dacă prin vre-o întîmplare nenorocită 
pierdem simţurile, nu maî avem gust, lumină, 
sunet, etc., rămin atunci numai mişcarea părţilor 
corpului, figura, grosimea, întinderea, numărul, 
cauzele acestor ideî. 

Tot ast-fel plăcerea şi durerea sunt în noî, nu 
în obiectele exterioare; le considerăm tot ca un 
efect al felului cum aceste obiecte operează asupra 
fiinţei omeneşti, impresionînd-o in chip plăcut, sau 
indispunînd-o1)-

lată dar că, cunoştinţa corpurilor şi a proprie
tăţilor lor e şi maî puţin întinsă ca eele-Palte două, 
pentru-că nu putem cunoaşte esenţa lucrurilor <'i 
numaî fenomenele, adică efectul lucrurilor asupra 
noastră. 

Locke distinge «fenomenul sensibil» de «numen» 
şi aceasta constitue punctul de unde pleacă Kanl 
în «Critica ruţiunei pure». 

In general vorbind, domeniul cunoştinţeîome-
neştî este foarte limitat. Ea nu se întinde dincolo 
de ideile primite prin sensaţiune şi reflecţiune, ba 
chiar nu răspunde nici întindereî acestor ideîs), 
după cum văzurăm maî sus, în cit orî-ce încer
care de a pătrunde în constituţiunea interioară şi 
în adevărata natură a lucrurilor ar fi zadarnică. 
Natura a lipsit pe om de facultăţile necesare ca 

>) Essai, p 87—97. 
2) Essai, p. 440 -450. 
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să poată ajunge la cunoaşterea acestui mister J). 
Cel cu mintea sănătoasă să se mărginească deci 
numai la cercetarea acelor lucruri cari îî stau la 
îndemînă; să nu-şî avînte gîndurile nici odată în-
tr'acolo unde nu poate percepe nimic. 

Aceste observaţiunî serioase au dus pe Locke 
la concluziunea. că fîlosofla naturală nu e posibil 
să devie o ştiinţă, întru cit nu avem idei complecta 
şi perfecte despre existenţa reală a lucrurilor. Poale 
că cunoştinţa noastră ar înainta, zice dînsul, dacă 
oamenii ar voi să perfecţioneze mijloacele de a 
descoperi adevărul. Pe de altă parte însă are con
vingerea că orî-cît de mari progrese s'ar face pe 
această cale, totuşi1 omul nu va ajunge să cunoască 
tot ceea-ce doreşte privitor la ideile ce are, sau 
ar putea să aibă; cu alte cuvinte nu va fi nicî odată 
în stare să rezolve toate cbestiunile ce se pot ridica 
asupra vre uneia din aceste idei. 

Cunoştinţa noastră dar se termină la idei, 
şi nu se întinde maî departe de acestea. Idei 
însă are atît omul cu minte cît şi cel nebun > 
şi unul şi altul e capabil să perceapă potrivirea 
sau nepotrivirea dintre dînsele şi deci să aibă 
o cunoştinţă. Nu este oare nicî o deosebire între 
cunoştinţa unui creer sănătos şi aceea a unui 
creer în stare anormală ? Căcî, dacă totul se 
reduce numai la idei şi la perceperea legătureî 
sau a opoziţiei ce există între ele, atunci cuno
ştinţa noastră ar putea fi himerică. De aceea ne 
întrebăm: care e fundamentul realităţeî unei cu
noştinţe ? 

O'Essai, p. 240. 
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Spiritul necunoscînd lucrurile în mod imediat, 
ci prin mijlocirea ideilor ce are, cunoştinţa va fi 
reală cînd va exista conformitate între acele idei 
şi realitatea lucrurilor. Dar cine ne asigură despre 
această conformitate a ideilor cu realitatea lucru
rilor V sau maî bine zis: care e criteriul nostru în 
acest caz? 

Avem două feluri de idei, de cari putem ti 
siguri cft sunt conforme cu lucrurile. 

In primul rînd stau ideile simple. Pentru-că 
spiritul nu le poate forma în nici un chip singur, 
ele trebue să fie produse cu necesitate de lu
crurile carî operează asupra inteligenţei noastre, 
prin mijlocul organelor simţurilor. Aşa dar, ideile 
simple nu sunt ficţiuni ale imaginaţiuneî, ci pro-
ducţiunî naturale şi regulate ale corpurilor carî 
există în afară de noî; ca atare ele aii toată con
formitatea, cerută de starea noastră, căci ne re
prezintă lucrurile sub aparenţele ce sunt capabile 
să producă în noî. Această conformitatea, sta
bilită între ideile noastre simple şi existenţa lu
crurilor, e suficientă spre a ne da o cunoştinţă 
reală şi certă. Prin urmare, pretutindenî unde 
ideile noastre sunt de acord cu lucrurile, cuno
ştinţa nu e himerică. 

In al doilea rînd vin toate ideile complexe} 

pe carî şi le-a format spiritul însuşî. Acestea, de 
şi nu sunt copiî ale lucrurilor .şi nicî nu pot fi 
raportate la existenţa vre-unuî lucru ca la ori
gina lor, totuşî au şi ele toată conformitatea ce
rută uneî cunoştinţe reale şi certe. Fiind nişte 
combinări de ideî, făcute de spirit, printr'o liberă 
alegere, fără a căuta dacă au vre-o legătură cu 
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natura, nu reprezintă alt-ceva de cît pe ele înşile 
şi deci nu pot fi capabile de o falşă reprezentare1). 

Maî reese din această desfăşurare de raţiona
mente că ideile pot fi adevărate sau falşe. Locke 
zice că aceste cuvinte ar trebui să se rapoarte, 
propriu zis, numai la principii, căci ideile fiind 
numai nişte aparenţe sau percepţiunî în spirit, nu 
s'ar putea numi, dacă le am considera numai în 
ele înşile, adevărate sau falşe. Cu toate acestea se 
aplică aceste cuvinte şi ideilor, nu însă în înţeles 
metafizic, de oare-ce ştim că Locke fuge de discu-
ţiunile metafizice. 

Iată cum se explică dînsul: 
De cîte orî raportăm ideile noastre la vre-un 

lucru exterior, ele pot „fi numite adevărate sau 
falşe, pentru-că în această raportare spiritul face 
o presupunere tacită despre conformitatea lor eu 
acel lucru, şi după cum se va găsi că această pre
supunere e adevărată sau falşă, ideile înşile vor 
fi numite adevărate sau falşe. 

Dar ideile, ca şi cuvintele, sunt nişte semne 
de cari ne servim spre a forma propoziţiunî min
tale şi verbale. Adevărul atunci va consta în a 
uni saii separa aceste semne, după cum lucrurile 
pe cari le reprezintă convin saii nu între ele, iar 
falsitatea în a face contrariul. 

Dintre ideile ce putem avea, cele complexe 
sunt mai mult supuse falşului, şi cu drept cuvînt, 
pentru-că sunt nişte produse ale spiritului2). 

Vorbind de erori şi de cauzele lor, Locke ne 

') Essai, p. 464-468. 
s) Essai, p. 307-315. 
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atrage atenţiunea asupra principiilor falşe, cari 
odată inculcate în mintea fragedă a copiilor, graţie 
influenţei părinţilor, a servitorilor sau" a altor per
soane, prind rădăcini atît de puternice prin mij
locul educaţiuneî şi al deprindereî, în cit le este 
imposibil maî tîrziu să renunţe la dînsele, şi cînd 
ajung oameni formaţi le respectă ca lucruri sacre, 
nepermiţînd să fie atacate ca falşe sau puse în 

i-cuţiune 1). Asemenea principii înrîuresc în mod 
latei] asupra opiniilor lor viitoare şi devin măsura 
<lii|>;i care judecă adevărul. Adesea-orî eleîî fac să 
respingă nu numaî mărturia altora, dar chiar evi
denţa propriilor lor simţuri1, cînd acestea vin să 
depună contrariu părerilor şi regulilor ce şî-ati 
stabilit <icj:i.' 

Să si; supravegheze deci educaţia copiilor din 
primele momente ale vieţeî, spre a-i feri de un 
rău ce poate avea urmărî dezastroase pentru des-
voltarea ulterioară a inteligenţei lor. Cîte principii' 
ştiinţifice şi cîte credinţe falşe, pe cari s'au clădit 
dezvoltări de volume, n'aii stăpînit mintea ome
nească, timp de veacuri, si cînd adevărul a încer
cat să le înlăture, de multe-orî ceî carî l'au scos la 
lumină au căzut victima eroreîînvechite şi a tre
buit o luptă de maî multe generaţii ca acel adevăr 
să-şî asigure triumful. 

In fine, una din chestiunile cele maî grele 
de rezolvit pentru Locke, ca şi pentru toţi • filosofii 
tuturor vremurilor, a fost chestiunea sufletului, a 
cărui esenţă e cugetarea. 

Nu ştim în ce constă cugetarea, zice dînsul, 

') Rssai, p. 595. 
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nibî cărei părţi de substanţă a acordat Dumnezeu 
această putere1)- El se îndoeşte decî dacă cugeta
rea e rezultatul simplei mişcări a matereî sau al 
unei substanţe imateriale. Pe de altă parte însă 
nu putem nega, continuă Locke,— şi aci împrumută 
argumentul luî Descartes. — că există ceva în noi' 
care cugetă; îndoiala chiar ce avem asupra natureî 
acelui' ceva farâfetitue o dovadă indubitabilă de 
certitudinea ^xisiemei sale8). Căci nu urmează ca, 
dacă i<j-rK'mm natură unuî lucru. să-T negăm şi 
exislema Mi. Friii armare ne putem iritioi de exis
tenţa corpului nostru sau â orî-c"•• ii >'t corp, dar 
un lucru e cert, că existăm ca .w V'dnţă cugetă
toare, şi «ie ăcesi lubru nu ne puiern n'âoi un 
singm- tbomeril Această substanţa este sufletul. 
j ,, ;- n,w><in.!a, âe&pi'e ••'-: d vom considera ca 0 .,-
iioşiinvă, ce trece peste capacitatea bifiului u»: u 
cunoaşte. Acolo însă, unde facultăţile noastre nu 
pot ajunge la o certitudine demonstrativă, am vă
zut că Locke ne sfătueşte să facem apel la cre
dinţă şi la probabilitate. Ast-fel se explică cum el, 
maî tîrziu, spre a susţine credinţa sa în viaţa 
viitoare, admite imaterialitatea sufletului1, fără a 
o maî discuta. 

Iată dar că Locke nu declară războiu creşti
nismului în opera sa, ci contrariu caută să împace 
doctrina luî cu ideile religioase dominante ale tim
pului'. Profesează însă un creştinism raţional, ceea-ce 
a contribuit la purificarea credinţei de multe super-
tiţiunî ridicule şi dăunătoare desvoltăreî spirituluî. 

') Essai, p. 447. 
s) Essai, p. 449. 
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Qrî-ce s'ar zice trebue să recunoaştem, încheiînd 
această scurtă dare de seamă, că studiul critic, 
întreprins de filosoful englez, asupra inteligenţei 
omeneşti, e făcut dintr'un punct de vedere cu totul 
nou, am putea zice evoluţionist. Psihologia devine 
cu dînsul o ştiinţă de observaţie foarte folositoare. 
Stuart Mill îl numeşte iniţiatorul psihologiei anali
tice, de oare-ce, într'adevăr, lucrarea sa este o 
analiză destul de fină a faptelor sufleteşti, o ana
tomie a spiritului. După ce reduce cunoştinţa la 
elementele cele maî simple, adică la idei, încearcă 
apoi să arate, pe de o parte, geneza acestor idei", 
iar pe d'alta, în diferitele combinări de ideî, pe 
cari le face spiritul, cum sunt acelea de moduri, 
substanţe şi relaţiunî, ne dă sinteza elementelor 
în cari' cunoştinţa a fost descompusă. Goncluziunea 
la care ajunge, e următoarea: toate cunoştinţele 
omului aii o origină empirică, însă mijloacele sale 
de a cunoaşte sunt insuficiente, de unde urmează 
cu necesitate ca ştiinţa să fie mărginită. 

Orî-cît de incomplect ar fi acest studiu psiho
logic, totuşi trebue considerat ca o lucrare destul 
de însemnată, avînd în vedere timpul cînd a fost 
scrisă. Către 1750, ne spune Cousin, Locke era filo
soful întregeî Europei luminate. El a fost pentru 
Anglia, în veacul al XVII-lea, ceea-ce a fost Des
cartes şi Malebranche pentru Franţa şi Leibnitz 
pentru Germania1). Cartea sa va rămîne unul din 
cele maî mari momente ale filosofieî moderne. 

Voltaire, în apendicile scris la 1767: «Le pkilo-
«sophe ignorant», iată cum se exprimă despre 

') Franck, op. cit. 
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această operă a luî Locke: «Apreş tant de courses 
«rnalheureuses, fatigue, harasse, houteux d'avoir 
«cherche tant de verites et trouve tant de chimeres, 
«je suiş revenu â Locke, comme Penfant prodigue 
«qui retourne chez son pere, je me suiş rejete 
«entre Ies bras d'un homme modeste, qui ne feint 
«jamais de savoir ce qu'il ne sait pas, qui, â la 
«verite, ne possede pas des richesses immenses, 
«mais dont Ies tonds sont bien assures et qui jouit 
«du bien le plus solide sans aucune ostentation» '). 

') Citat de W. Gitschmann, în: Die Pâdagogik des John 
Locke, p. 93. «După atitea curse nenorocite, ostenit, pră
pădit, ruşinat de a fi căutat atîtea adevăruri şi de a fi 
găsit atitea himere, am revenit la Locke ca copilul risipitor 
care se reîntoarce la tatăl său, m'am aruncat în braţele 
unui om modest, care nu se preface nici odată că ştie ceea 
ce nu ştie, care, în adevăr, nu posedă bogăţii imense, dar 
al cărui fond este bine asigurat şi care se bucură de binele 
cel maî temeinic fără a se făli». 

1271 S 



PUTEREA ŞI SCOPUL EDUCAŢIUNEI 

Deducem din notele biografice că observaţiunî 
destul de fine şi experienţe psihologice numeroase, 
începute deja din şcoală şi continuate în timpul 
exercităreî funcţiuneî de pedagog, în diferite familii 
însemnate din Anglia, au suggerat luî Locke pri
mele idei asupra educaţiuneî. El mărturiseşte şi 
aci, ca pretutindeni, cu modestia care îl caracte
riza, că n'are pretenţiunea să dea publicităţeî un 
tratat complect, sau o operă strict ştiinţifică, orî 
sistematică asupra subiectului educaţiuneî, ci numai 
o schiţă asupra acestei materii. «Am voit să expun 
«numai cîte-va vederi generale, cari se rapoartă 
«la scopul principal al educaţiuneî; erau destinate 
«pentru fiul unuî gentilom dintre amiciî meî, 
«N'am atins de cît punctele esenţiale şi ceea-ce 
«am crezut în general necesar educaţieî unuî gen
t i lom de condiţia sa» 1). 

Această operă este iarăşî, ca toate cele-Palte, 
o operă de ocazie. Unul din numeroşiî săi amici, 

') Locker «Cugetări asupra educaţiuneî». Traducţia G. 
Compayre, p. 345. 
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Eduard Clarke, de Shipley, membru al parlamen
tului, dorind să dea o creştere maî îngrijită şi maî 
serioasă fiului său şi nemulţumit eu felul cum 
şcoala înţelegea arta educaţiuneî în acel timp, se 
adresează luî, pe cînd se afla refugiat în Olanda, 
cerîndu-i cu insistenţă sfaturî în această privinţă. 
Locke, deja stăpîn pe materie, îî satisface cererea 
printr'un lung şir de scrisori, adresate la diferite 
epoci şi în diverse împrejurări, după cum ne spune 
chiar dînsul în dedicaţia lucrăreî, iar în anul 1693, 
ajuns la apogeul gloriei sale, la îndemnul amicilor 
şi maî cu seamă al luî Molyneux, care îî găsise ve
derile asupra educaţiuneî şi instrucţiuneî excelente 
şi de mare folos public, reuneşte într'un volum 
acele scrisori detaşate şi le dă publicităţeî, dedi-
cînd cartea luî Eduard Clarke, fără a aduce vre-o 
altă schimbare de cît în ordinea reflexiunilor. Lu
crarea, am văzut, a fost bine primită de toată 
lumea cultă, care aştepta deja de mult timp o ase
menea scriere, conţinînd ideî reformatoare. Chiar 
sub ochiî luî Locke s'a tradus în maî multe limbî. 
«Aceste cugetărî asupra educaţiuneî, carî vor apare 
«acum în lume, vă aparţin de drept, de oare-ce 
«au fost scrise de maî mulţi anî pentru D-voastră; 
«nu conţin alt-ceva de cît ceea-ce aţî primit deja 
«de la mine în scrisorile mele ast-fel ea 
«lectorul va recunoaşte uşor, după simplicitatea 
«familiară şi după forma stilului, că aceste cuge-
«tărî sunt maî de grabă o întreţinere privată între 
«doî amici, de cît un discurs destinat publicului. 
« In ce mă priveşte, mărturisesc că, dacă 
«cîte-va persoane, auzind vorbindu-se de scrierile 
«mele asupra acestuî subiect, n'ar fi insistat să le 
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«citească şi apoi să le vadă imprimate, ar zăcea încă 
«în secretul intimitate!, pentru care au fost făcute» '). 

Aşa dar, spre a'şî putea cine-va explica lipsa 
de plan şi desele repetiţiuni, ce întîlneşte aproape 
la fle-care pagină în această scriere, trebue să 
aibă în vedere, maî întîiu de toate, origina eî; De 
alt-fel Locke însuşi, vorbind în general de scrie
rile luî, recunoaşte că păcătueşte prin repetiţiuni 
dese şi digresiuni numeroase; asemenea nu tă-
gădueşte lipsa de metodă şi de plan, greşeli pentru 
cari îşî cere scuze. La rîndul nostru, zicem, că 
orî-care ar fi origina acestei opere, fie că o vom 
considera ca rezultatul unor împrejurări, sau al 
felului de studii la cari Locke şi-a aplicat spiritul, 
ea ne dovedeşte totuşi un progres însemnat pe 
terenul ştiinţei pedagogice, progres grăbit de o 
cauză ce 'şî găseşte explicarea în marea reformă 
religioasă de la finele veacului al XVl-lea. 

Reforma de la începutul timpurilor moderne 
are meritul de a fi inaugurat o nouă stare de 
lucruri, încurajînd nouile cercetări şi punînd con
vingerile persoanele în locul credinţei subjugă-
toare de odinioară. Noul spirit reformator pătrunde 
în toate domeniile vieţeî şi produce o mişcare pu
ternică în toate ramurile ştiinţifice, mişcare ce 
are răsunet şi în pedagogie. încercări de reforme 
în această direcţiune se fac pretutindeni: în Franţa 
Germania, Anglia, etc., dar nici una n'a avut o 
înrîurire hotărîtoare asupra metodelor existente. 
Acela însă, care a studiat maî cu deamănuntul şi 
cu o maî mare răbdare întregul organism şcolar, 

') Locke, op. cil, Dedicaţia, p. XXXV şi XXXVI. 
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e englezul John Locke, de care ne ocupăm în 
această lucrare. El nu ne dă numai cîte-va reguli 
privitoare la educatiune, ca Rabelais. Montaigne 
şi alţii; opera sa este superioară tuturor operilor 
anterioare, valoarea eî adevărată stă în funda
mentul psihologic pe care e clădită, adică în stu
diul minuţios făcut asupra întregului suflet al 
copilului, atît de delicat şi,..de complex. Afară de 
aceasta Locke tratează subiectul educaţiuneî pro
priu zisă, cu o întindere cum nu se făcuse încă 
de nimeni. «Franţa nu produsese», zice Burnier, 
«nimic analog pînă în acel timp» '). 

Spiritul de reformă urmărea un singur scop: 
re generarea poporului în general şi pentru reali
zarea luî alesese două mijloace, cele maî solide: 
educaţiunea şi instrucţiunea. Locke care visa re
generarea morală a poporului englez, se serveşte 
de aceleaşi mijloace, dînd însă prioritate celui 
d'întîiîî. «Sunt sigur că, dacă fundamentul acestei 
«reforme nu se sprijină pe educaţiunea tinerimeî 
«şi pe bunele principii ce i-se dă, toate cele-1'alte 
«sforţări' vor fi zadarnice»2). 

Principiile de educaţie expuse în tratatul său 
sunt pentru fiii torilor englezi, de oare-ce dintre 
toate stările sociale, aceea a unui gentilom îî 
părea luî că merită o ateuţiune maî deosebită. 
Apoî maî credea, şi avea mare dreptate, că dacă 
educaţiunea a reformat pe oameniî din acest rang, 
unde imoralitatea pătrunsese maî adine, uşor se 

') Burnier: «Histoire lilteraire de reduction morale et 
religiense en France et dans Ia Suisse Romande», tom. I, 
p. 227. 

*) Educaţia, p. 92 
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va putea regulaşi educaţia celor-l'alţî ')• Totuşi 
pe alocurea susţine că noua sa metodă de educaţie 
poate fi cu succes aplicată la orî-ce copil, inde
pendent de starea socială căreia aparţine. 

In acele timpuri educaţiunea copiilor din cla
sele înalte se făcea de către educatori şi educa
toare străine, maî cu seamă bone franceze, .iar co
piii clasei burgheze frecventau şcolile publice, nu
mite şcoli de gramatică, unde educaţiunea se con
funda cu instrucţiunea; în ce priveşte poporul,am 
văzut că zăcea în cea maî extremă ignoranţă. 

Cunoaştem maî mult sau maî puţin starea 
învăţămîntuluî în şcolile de gramatică din vea
cul al XVIl-lea. Vechiul lor program, cpprinzînd 
studiul limbelor clasice, al logicei formale şi hlosofleî 
scolastice, cum şi vechile lor metode, nu maî con
veneau noueî stări de lucruri. Profesoriî, nişte 
adevăraţî pedanţî, considerau pe elev ca o fiinţă 
pasivă, moartă spiritualiceşte, ne-acordînd nicî 
un loc spontaneităţeî minţeî luî; eî cereau ca 
obligatoriu învăţarea pe din afară şi nu urmăreau 
alt scop, de cît acela de a învăţa pe şcolar să fie 
vecînic în contrazicere cu ceî-1'alţî şi să triumfe 
în discuţiunî. Arta discuţiuneî era privită ca sin
gurul mijloc de a da cine-va probe de abilitatea 
sa 8). «Elevul acordă leeţiunilor profesoruluî o 
«atenţiune tacită, distrasă, leneşe, sau e condam-
«nat la discuţiunî viclene de logică, ori să com-
«pue dizertaţiunî asupra vre-uneî chestiuni» 3). 

') Educaţia, Dedicaţia, p. XXXIX. 
") Educaţia, p. 232. 
3) Educaţia, p. 148. 
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Nu se da nici cel maî mic interes studiului 
natureî particulare a copilului, de aceea în majo
ritatea cazurilor munca intelectuală constituia 
pentru dînsul o adevărată povară. Maî mult încă, 
profesorul întrebuinţa, fără nici un scrupul de 
conştiinţă, la nevoe chiar biciul, spre a-1 con-
strînge la studiu prin forţă. Disciplina devenise 
dar tot atît de aspră ca şi instrucţiunea. Cîte-va 
inteligenţe luminate încercară să se opue din răs
puteri, vechiului sistem didactic şi disciplinar, să 
înlăture odată pentru tot-d'a-una aceea erudiţie sco
lastică, care era numai o erudiţie de cuvinte, cum 
o numeşte Dittes'). Din aceştia face parte şi Locke, 
căruia maî cu seamă viaţa de şcolar, ca şi cea 
de student, îî dăduseră probe suficiente de nulitatea 
în văţămîntuluî» scolastic şi a metodeî sale. Lupla 
făţişe, ce întreprinde contra pedantismuluî oficial, 
care îî inspirase atîta ură, l'a costat multe şi marî 
sacrificiî morale. El nu se mulţumeşte să constate 
numaî rezultatele nule ale aceluî învăţămînt pentru 
viaţa practică şi mijloacele detestabile întrebuin
ţate în şcolile publice, ci merge la origina răuluî, 
cercetează cauzele care i-aiî dat naştere şi lu
crează neîncetat la remediarea luî. Spirit sceptic, 
începe îndată să bănuiască dacă nu cum-va în 
programul şcolar şi în metoda urmărită acolo, nu 
există ceva străin, nenatural, displăcut vîrsteî co
pilului, care necesitează aplicarea pedepseî cor
porale'-'). Apoî traiul în mijlocul societăţeî celei 
maî alese—fiind un membru marcant al aristo-

') Un pedagog german. 
2) Educaţia, p. 118. 
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craţieî engleze — îî oferise ocaziunea să studieze, 
maî de aproape şi cu deamănuntul, toate relele 
de care suferea acea societate, ceea ce face cu o 
rară pătrundere de spirit, şi în cele din urmă 
ajunge la concluziunea că moralitatea e trebuinţa 
cea maî imperioasă a poporului său. Aceasta Fa 
făcut să reclame în scrierea sa, în prima linie, 
educaţiunea caracterului şi a voinţei, lăsînd in
strucţiunea pe al doilea plan. 

Nu numai şcoala, dar nici părinţii nu se în-
grijiau, aproape de loc, de educaţia copiilor lor, 
instrucţiunea fiindu-le preocuparea de căpetenie. 
Prejudecăţile sociale stăpîneau spiritele cu o putere 
maî mare ca raţiunea; ele îndreptaseră pe calea 
rătăcireî şi a peireî pînă şi pe oameniîceî maî de 
talent şi de condiţie socială aleasă, lată deci cum, 
pe de o parte indiferenţa părinţilor, iar pe d'alta 
indiferenţa şcoaleî, — douî factorî ceî maî însem-
naiî aî educaţiuneî morale, —au contribuit în mod 
vădit, în acele timpurî, la decadenţa moravurilor' 
poporuluî englez. «Instrucţiunea e de ordinar afa-
«cerea principală, dacă nu singura de care se 
«îngrijeşte cine-va cînd e vorba de educaţia co-
«piilor1)--- Nu se găseşte aproape nici o şcoală, 
«unde profesorul să aibă timpul să supravegheze 
«moravurile elevilor săî şi unde experienţa să do-
«vedească că se îngrijeşte să le dea o bună edu-
«caţiune şi să formeze spiritul lor pentru virtute»2;. 

1 se ceriau luî Locke stăturî de numeroase 
persoane şi dintre cele maî distinse, privitoare la 

') Educaţia, p. 237. 
2) Educaţia, p. 85. 
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felul cum să-şî crească copiii şi să-î ferească de 
toate neajunsurile morale, de oare-ce şcoala nu-şî 
maî înţelegea menirea: «Dacă avem în vedere 
«plîngerile generale, apoi în ultimii anî viţiul a 
«făcut aşa de mari progrese, în cît e imposibil 
«a apăra un băiat de inolipsirea năvălitoare a 
«răului» ')• 

In faţa celor două mari calamităţi: insufi
cienţa instrucţiune! şi conrupţiunea tinerime!, Lo
cke se bolăre.şte să dea publicităţeî opera sa, aşa 
că apariţiunea acestei scrieri pedagogice se dato-
reşte atîf impulsului amicilor săî cît şi credinţei 
sale proprii de a aduce un serviciu patriei, care 
apucase o cale atît de greşită. In acest scop face, 
maî înlîiu, apel la părinţi şi îi chiamă la datorie, 
încereînd să reformeze în primul rînd familia şi 
apoi şcoala. «Este de datoria şi în interesul părin-
«ţilor să dea o bună educaţiune copiilor, de care 
«(depinde fericirea naţiuneî întregi»2). In urmă se 
adresează tuturor persoanelor, cari se plîngeau 
de decadenţa evlaviei creştine şi în general a tu
turor virtuţilor, să colaboreze cu dînsul la cerce
tarea şi aflarea mijloacelor celor maî eficace, spre 
a restabili, la generaţiile următoare, ordinea mo
rală atît de simţitor turburată în ultimii timpi'. 
Hotărî! să rupă odată cu învăţămîntul clasic al 
.şcolilor de gramatică, cu formalismul logic şi 
discuţiunile de cuvinte, fără nici un folos în viaţa 
reală, încearcă să introducă un nou program de 
învăţămînt şi o nouă metodă de educaţiune, maî 

') Educaţia, p, 92. 
s) Educaţia, Dedicaţia, p. XXXIX. 
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apropiate de natura spiritului copilului şi maî în 
contormitate cu aspiraţiunile vieţeî sale de toate 
zilele. Ideile lui pedagogice formează, ca să zicem 
aşa, un punct de tranziţie/ Imbrăţişînd direcţiunea 
realistă, al cărei părinte am văzut că e Bacon, 
Locke pune toată greutatea pe cunoştinţa limbeî 
materne şi condamnă metoda învăţăreî 'pe din 
afară, fără rerlecţiune, care paralisează pentru 
tot-d'a-una puterile spiritului. Copilul să înveţe cu 
inteligenţă, adică să cugete singur şi să examineze; 
cu un cuvînt să colaboreze şi el la învăţămînl, 
de oare-ce numai ast-fel îşî poate forma judecata 
şi asigura independenţa eî; numaîpe calea aceasta 
profesorul va reuşi să readucă viaţă şi mişcare 
în clasă, înlăturînd orî-ce urmă de pedantism şi 
de monotonie. 

Dorinţa pedagogului englez, din veacul al 
XVlI-lea, era cît se poate legitimă şi pe cit po
sibil realizabilă, dar din' nenorocire ca maî toate 
dorinţele a rămas nerealizată pînă azî şi va ră-
mîne încă mult timp, pînă ce profesorii vor recu
noaşte importanţa studiului psihologiei infantile şi 
se vor aplica la dînsul. Pînă atunci, vor continua 
să comită acel păcat intelectual de neertat, omo-
rînd spiritualiceşte o fiinţă care tocmeî prin na
tura eî e menită să fie vie şi activă. Supliciul 
claselor în învăţămîntul actual, zice Guyau, e pa* 
switatea, inerţia, tăcerea, la care este condamnat 
copilul, arecevnir toujours mm donner jamais))1). 

Scăpat de rutina şcoalelor Locke alege un 
nou punct de plecare în cercetările sale pedago-

') Guyau: «Education ci Mcredilc», p. 124. 
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gice, punct pe care ni-1 indică cuvintele finale ale 
micului său tratat: «Ceî cari voesc să crească 
«copii să consulte propria lor raţiune şi să nu se 
«sprijine orbeşte pe rutina vechilor ^"metode» '). 

Prin urmare în materie de educaţiune auto
ritatea modei trebue înlăturată, iar raţiunea să fie 
recunoscută ca singura autoritate, căreia toţi sunt 
datori să se supue şi să lucreze conform ordinelor 
eî. Acest adevăr, recunoscut şi de marele filosof 
englez al timpurilor noastre, Herber Spencer, ar 
trebui să devie o maximă pentru pedagogi. 

Principiile de educaţie, ce putem extrage din 
scrisorile lui Locke, sunt în cea mai1 strînsâ legă
tură cu teoria sa asupra cunoştinţei. De şi nu o for
mulează ca Spencer, totuşi admite şi el oevoluţiune 
mintală, prin faptul că ţine să dovedească că spi
ritul nu este la naştere ceea ce po. te deveni maî 
tîrziu, ci el se desvoltă şi se formează treptat ca 
şi corpul şi după anumite legi, pe cari educatorul 
e obligat să le cunoască şi să ţie seamă de dîn-
sele la fle.care pas, adică trebue să procedeze cu 
ştiinţă şi pricepere. 

Mulţi comentatori aî tratatului de care ne ocu
păm, dacă ne este permis să-1 numim ast-fel, 
susţin că Locke nu dă nici o deflniţiune educa-
ţiuneî. «De şi Locke a scris un frumos tratat asupra 
«educaţiuneî, dar n'o defineşte» 2). Un lucru însă 
e adevărat că el ura definiţiunile şi poate aceasta 
l'a făcut să nu debuteze cu o atare; de alt-

') Educaţia, p. 345. 
a) Comp&yre, «Cours de pedagogie theorique et prati

que», tom. I, p. 15. 
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minterî deflniţiunea educaţiuneî reese din întregul 
său sistem. A educa, va să zică, a prepare pe copil 
pentru viaţă, a-1 face capabil să se guverneze el 
singur. Ideea de self government, idee cu totul en
gleză se introduce pentru prima oară în pedagogie 
de Locke, şi înseamnă că, în măsura în care ani 
se adaogă să se dea copilului o libertate tot mai 
mare şi să se încredinţeze luî supravegherea de 
luate momentele, cu alte cuvinte copilul, odată 
ajuns la maturitate, să-şî stabilească ca regulă de 
conduită voinţa lui" însăşi', proclamîndu-se cu chipul 
acesta stăpînul propriei sale persoane. Educaţiunea 
dar are să prăgătească emanciparea copilului. 

Si acum întrebăm pe Locke: Pînă unde se 
poate întinde puterea educaţiuneî? 

In ce priveşte această chestiune, ca .şi în multe 
altele, pedagogul englez cam oscilează la început. 
Intr'un moment de entuziasm i se pare că educa
ţiunea exercită o influenţă atît de mare asupra indi
vidului, în cit o învesteşte cu o putere ilimitată. Se 
găsesoţ în adevăr, oameni, ne spune dînsul, al 
căror corp şi spirit sunt de la natură aşa de vi
guroase şi de bine organizate, în cit, prin simpla 
forţă a geniului lor natural, se simt înclinate spre 
toi ce e excelent. Exemplele însă de felul acesta 
sunt rari, aşa că: «nouă-zecî la sută dintre oamenii 
«pe cari îî cunosc, sunt ceea ce sunt, buni sau răî, 
«folositori saîi vătămători, prin felul educaţiuneî 
«lor. Educaţiunea dar face diferenţa între oamenî»'). 

') Educaţia, p. 2. Urmaşul săii Helveţius, exagerînd 
doctrina sensualistă, susţine că: «toţi oamenii se nasc egali 
«şi cu aptitudini egale şi educaţiunea singură face dileren-
«ţele». (De l'Esprit, 3me discours). 
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Au fost suficiente aceste cîte-va linii, din prima 
pagină a scriereî sale, ca urmaşii să-î califice păre
rea de paradoxală. Trebut însă să avem în vedere 
un fapt capital, că Locke scrie la început sub influ
enţa teoriei sensualiste; teoria ideilor înăscule, 
combătută de dînsul cu atîta îndrăzneală şi ener
gie, era în agonie. Conform primei doctrine spi
ritul la naştere e o tabula rasa, fără nici o idee 
orî care ar fi, de unde urmează ca experienţa 
să fie origina primă a tuturor ideilor copilului; 
ea ii procură deci tot materialul cunoştinţelor 
ce el poate avea. De aci porneşte deducaţiunea 
pedagogică, că spiritul luî poate fi îndreptat de o 
parte şi d'alta, tot aşa de uşor ca şi apa'). Mintea 
luî este ca o foaie albă sau ca o bucată de ceară, 
ce se poate forma după voe2). 

Dar Locke nu rămîne, în toată desfăşurarea 
gîndireî sale pedagogice, consecinţe cu principiul 
de la care a plecat. Studiind maî de aproape 
şi maî bine pe copil, revine asupra primei afir-
maţiunî, exprimată cam în grabă, şi ajunge la 
o concluziune, care tocmai contrazice teoria sen-
sualistă, anume că natura spiritului variază la 
diferiţii oamenî. Natural că în virtutea acestuî 
ultim rezultat rolul educaţiuneî se micşorează, de 
oare-ce puterea eî are să se izbească acum de 
natura înăscutA a individului, adică de aptitudi
nile şi calităţile luî naturale. «Pe uniî structura 
«neschimbătoare a temperamentului lor îî destină 
«să fie curagioşî, alţiî sunt timizi, alţii încrezători, 

') Educaţia, p. 2. 
2) Educaţia, p. 315. 
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«alţii modeşti, blînzî, sau contrariu încăpăţînaţi, 
««uriosî sau indiferenţi, viî sau înceţi»1). 

Şi atunci cunoştinţa acelui fond natural, pe 
care se va clădi întregul edificiu moral şi inte
lectual, se impune cu necesitate educatorului. Spre 
a-şî asigura o reuşită, în greaua sa întreprindere, 
trebue să studieze acea bază, ca să vază dacă ea 
e în stare să primească şi să susţină materialul 
ce el îî oferă. Negligind această cunoştinţă opera 
luî ar putea duce la rezultatele cele maî funeste. 
«Acela, care îngrijeşte de educaţia copiilor trebue 
«să studieze cu grije natura şi aptitudinile lor, să 
«recunoască, prin experienţe dese, întorsătura 
«naturală a spiritului şi ceea ce le convine, să 
«observe, în fine, care e fondul lor natural, cum 
«poate fi mărit şi ce sunt eî capabili să facă»2;. 

Da, ce sunt capabili să facă căci foarte adesea-
orî se reclamă de la dînşiî lucruri, pe cari nu sunt 
în stare să le facă şi cari contrazic dispoziţiunile 
lor sufleteşti. Prin urmare educatorul e dator 
să vază dacă ceea ce cere de la copil convine 
saîi nu talentelor sale naturale şi temperamentu
lui său a). 

Atît merge Locke de departe cu încrederea 
în influenţa natureî înăscute a copilului, în cît 
termină prin a limita cu totul acţiunea şi puterea 
educaţiuneî. «Aceste tendinţe native, aceste dispo-
«ziţiunî predominante pot fi îndreptate întru cît-va, 
«dar orî-ce veţi face, fiţi siguri, spiritul va înclina 

]) Educaţia, p. 152. 
*) Educaţia, p. 74. 
3) Educaţia, p. 193. 
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«tot-d'a-una de partea către care natura Pa încli-
«nat de la început»'). 

El admite şi cazuri cînd natura ingrată a 
copilului reduce la zero acţiunea educaţiuneî, şi 
atunci îşî ia refugiul la un mijloc maî mult con
solator de cît satisfăcător din punct de vedere pe
dagogic. «Dacă un tată are nenorocirea să aibă 
«un flu pervers şi încăpăţînat, nu-î rămîne alt-
«ceva de tăcut de cît să se roage luî Dumnezu»2). 

In faţa acestor două afirmaţiunî contradictorii, 
s'ar părea că avem a face cu douî gînditorî, cari 
susţin două teze opuse; în realitate însă sunt două 
faze ale unuia şi acelaşi spirit, care, în prima fază, 
dominat -de curentul fllosofleî engleze, luptă în 
contra ideilor timpului, iar în a doua cedează 
acestor idei. Locke nu e un gînditor vanitos sau un 
spirit speculativ. El urmăreşte numai adevărul şi 
cînd Pa găsit renunţă chiar la propriile sale păreri, 
dacă acestea vin în contrazicere cu acel adevăr. 

Lectura complectă a operei ne dă deplina con
vingere că, în majoritatea cazurilor, Locke con
sideră influenţa artei educatoare încă destul de 
mare, căci învesteşte pe educator cu puterea de 
a reprima, de la primele manifestări, tendinţele rele 
înăscute la copil, a le modifica şi îndrepta spre 
bine. Tot-de-odată îl obligă să profite de darurile 
bune, cu cari natura a înzestrat pe copil, desvol-
tîndu-le şi întărindu-le la orî-ce pas. Maî mult, îl 
proclamă capabil de a inspira dispoziţiunî nouî 
copilului. 

') Educaţia, p. 153. 
') Educaţia, p. 120. 
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In rezumat: educatorul poate construi maî 
departe' în conformitate cu ceea ce oferă natura co
pilului, dar nu poate nici odată distruge sau crea 
ceva. «Educatorul are să plece de la natura co-
«piluluî şi să se reguleze după această natură; să 
«ţie seamă de dispoziţiunile înăscute ale .copilului 
«şi să conformeze metodele luî cu aceste dispoziţiunî. 

. . . . «Nu putem- avea pretenţiunea de a 
((schimba natura copiilor, fără a ne expune să le 
«cauzăm rău, să facem să devie gînditorî şi gravi 
«acei carî sunt veselî, nebunatecî aceî cari sunt 
«melancolici. Dumnezeu a însemnat spiritul oame-
«nilor cu certe caractere, carî, ca şi defectele 
«corpului-, pot fi uşor îndreptate dar n'ar putea fi 
«in întregime reformate şi schimbate în caractere 
«cu fotul contrarii»1). 

Educaţiuneă e dar nevoită, prin' fatalitatea 
lucrului', să opereze, în prima linie, asupra părlei 
moştenite de copil de la părinţii sail moşii luî. 
Apoî, pe acest fond ele calităţi naturale, educato
rul poate să grefeze alte calităţi, pe carî le vom 
numi rîşligate, cu o singură condiţiune numaî : 

' «să nu impunem copiluluî un caracter, care nu 
«e al său» a). 

Locke, în tocmai ca pedagogii' modernî, adaogă 
inlluenţa educaţiuneî la aceea a ereditate!'; că»v 

on-cc s'âr zice, multe forţe intelectuale si morale 
sunt înăscute, dar multe sunt. în parte şi rezulta
tul educaţiuneî. «Ereditatea şi educaţiuneă crează 
«egalmente în noî puterî, carî tind să se exercite 

') Educaţia, p. 73. 
2) Educaţia, p. 74. 
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«şi să exercitează, în adevăr, îndată ce ocaziunea 
«li se procură»'). 

Ribot reclamă în contra educaţiunei drep
turile îneităţeî, «car la cause de l'inneite est la nâtre». 
Incercînd să reducă înrîurirea educaţiunei la limi
tele ei juste, el zice: «Ea nu e nici odată absolută 
«şi n'are acţiune eficace de cit asupra naturilor 
«mijlocii»2). 

Cu toate acestea educaţiunea poate şi trebue 
să-şî exercite acţiunea atît asupra naturilor mij
locii cît şi asupra naturilor superioare, numai că 
ea variază după indivîzî şi împrejurări. «Edu-
«caţiunea domneşte maî cu seamă în ordinea 
«morală . . . ea este, după împrejurări, sau marea 
«moralizaţrice sau marea demoralizatrice»3). 

Ca partizan al educaţiunei private, Locke se 
preocupă numai de studiul caracterului individual 
şi al înclinărilor particulare ale spiritului fie-căruî 
copil în parte, cerînd ca metodele de disciplină şi 
de învăţămînt să se adapteze cu acel tempera
ment şi cu acea natură proprie fie-căruî copil. 
Prin urmare metodele au să difere, după cum 
vor varia dispoziţiunile copiilor. «Nu se găsesc 
«poate douî copii, cari să poată fi educaţi cu me-
«tode absolut asemănătoare»4). 

Aceste vederi pot, în adevăr, fi cu succes apli
cate la educaţiunea făcută în familie, dar în şcoală, 
unde bietul profesor are într'o singură clasă 60—80 
de elevi, ar fi imposibil ca el •. să studieze na-

') Guyau, op. cit., p. 34. 
2) Ribot: «L'Heredite psychologique», p. 329. 
3 ) Guyau, op. cit., p.*78. 
4) Educaţia, p. 344. 

1271 
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tura fle-căruî copil în parte şi să întrebuinţeze 
pentru fle-care o metodă deosebită. In şcoală 
trebue studiată natura copilului în general, des-
prinzînd o metodă generală de educaţie 'şi de în-
văţămînt, aplicabilă tuturor copiilor în marginile 
posibilităţeî. 

L.ocke maî cere educatorului să aibă grije să 
înceapă studiul spiritului la timp, şi anume la co
pii ; atunci e momentul cel maî priincios, cînd 
natura se prezintă în toată nevinovăţia eî, cînd 
acţiunile sunt rezultatul instinctelor bune sau rele, 
iar nici de cum al voinţeî reflectate. Cel maî pornit 
pesimist va recunoaşte, cu drept cuvînt, că în prima 
fază a copilărieî nu se poate vorbi de prefaceri 
şi ipocrizenie. «Fizionomia proprie a spiritului e 
((maî bine de discernat la copiî, atuncî cînd arti-
((ficiul şi şiretenia nu i-a învăţat încă să-şî pre-
((tăcă diformităţile morale şi să-şî ascundă apu
căturile lor viţioase sub aparenţe ipocrite» ]), 

Studiul psihologic, făcut in asemenea condi-
ţiunî, dă educatoruluî posibilitatea de a stabili 
întru cît-va cam de ce parte are să încline spiri
tul copiluluî şi care va fi temperamentul său mo
ral, căci am văzut că dînsul trebue să se reguleze 
după ceea-ce natura îî pune la îndemînă şi să 
opereze în conformitate cu această natură. 

Maî mult, Locke pretinde ca acest studiu să 
se înceapă din primele momente ale existenţei 
chiar, adică de la leagăn. Cu cât educaţiunea îşî 
va începe opera maî de timpuriu, cu atît maî 
uşor va reuşi să dea spiritului o primă formă, 

') Educaţia, p. 152. 
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care să înrîurească asupra deşfăşurăreî sale ulte
rioare ; cu un cuvînt, cu atît e maî sigură că va 
face din copil o fiinţă cu minte şi disciplinată. 
«Marea greşeală, în care, de ordinar, cade cine-va 
«în educaţiunea copiilor, e că nu îngrijeşte de 
«dînşiî la momentul cerut; e că nu ştie să for-
«meze spiritele lor pentru disciplină şi să-î obis-
«nuiască a se pleca în faţa raţiuneî, la vîrsta 
«cînd sunt maî supuşî» '). 

Maî tîrziiî efectul educaţiuneî devine nul şi 
de aceea să nu ne mire cînd auzim vorbindu-se 
de oamenî bine •instruiţi însă rău educaţî, al că
ror număr, din nefericire, este destul de marc, 
maî ales la noî. Aceştia sunt victimele negligenţeî 
sau ale unuî mediu nenorocit. «Intr'adevăr, dacă maî 
«tîrziu copiiî vor comite vre-o abatere, nu va lipsi 
«să li se aplice dictonul ordinar: «e greşeala edu-
«caţiuneî lor»... Să se pună dar mare grije la 
«formarea spirituluî copiilor şi săi-se dea de tim-
«puriu acea primă formă care trebue să influen-
«ţeze asupra restuluî vieţeî»2). 

Nu maî rămîne nicî o umbră de îndoială că 
pedagogul Locke deosibeşte cu totul educaţiunea s) 
de instrucţiune, ba o consideră chiar superioară, în
tru cît ea contribue la desvoltarea tuturor facultăţi
lor: fizice morale şi intelectuale ale omuluî. Azî ceî 
maî de frunte pedagogî susţin aceiaşî părere. «Edu-

!) Educaţia, pi 30. 
•) Educaţia, p. 38. 
3) Cuvîntul educaţiune poate fi întrebuinţat în două în

ţelesuri : unul restrîns, coprinzînd cultura voinţei şi a inime 
si altul maî larg, îmbrăţişînd cultura tuturor facultăţilor In? 
general. Locke ia cuvîntul educaţiune în înţelesul din urmă 
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«eaţiunea creează forţele viî, instrucţiunea ser-
«veşte numai să le îndrepte» l). 

Ziceam că educatorul poate, graţie sfaturilor 
.şi exemplelor bune ce dă, să inspire nouî dispo-
ziţiunî copilului, din cari iau naştere obiceiurile 
sau deprinderile. Acestea, zice Locke, să formeze 
adevăratele principii ale actelor copilului", iar nu 
acele aparenţe ipocrite, pe care frica le menţine, 
pentru că dînsul caută să evite cu orî-ce preţ 
mînia tatălui, care la un moment dat l'ar putea 
alunga sau desmoşteni. Şi atuncî marea afacere 
a educaţiuneî se reduce la următoarea conside-
raţiune: ce deprinderi trebue să contracteze co
pilul ? *) 

Dar ce înţelege Locke prin deprindere şi care 
e însemnătatea eî? 

Deprinderea e puterea sau aptitudinea ce po
sedă un om de a face un lucru, cînd a cîştigat 
această putere făcînd dese-orî acelaşi lucru; cînd 
însă ea poate fi tradusă în act, la fie-care oca-
ziune ce se prezintă, se numeşte dispoziţiune \y. 

Se pot crea deprinderi atît în ordinea fizică, 
cît şi în cea morală şi în cea intelectuală. Expe
rienţa a dovedit că corpul, în virtutea deprindereî, 
poate produce certe mişcări', voinţa certe hotărîrî 
şi spiritul certe moduri de a cugeta. «Deprinderile, 
«sunt farmece puternice şi ataşează o aşa de mare 
«plăcere la ceea-ce ne obişnuim să facem, în cît 
«nu ne-am putea abţine sau cel puţin n'am putea 

') Guyau, op. cit., p. 53. 
2 ) Educaţia, p. 24. 
3) Essai, p. 229. 
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«omite fără nelinişte acţiunile pe carî o practică 
«obişnuită ni le-a făcut proprii şi familiare şi prin 
«acelaşi mijloc recomandabile» »'). 

Odată ce deprinderile iau naştere din o prac
tică constantă, toată puterea lor trebue să stea în 
exerciţiu, graţie căruia copilul ajunge să săvîr-
şească o acţiune oare-care în mod uşor şi spontan, 
fără a maî avea nevoe de muncă şi de memorie. 
Prin mijlocul deprinderilor, ast-fel contractate, se 
pot schimba multe din înclinările copilului şi chiar 
ale omului format, în cît cu vremea şi unul şi 
altul ajung să găsească şi să simtă plăcere, 
îndeplinind acele acte, carî pînă aci le erau 
displăcute. Şi să nu se creadă că educatorul cre-
înd asemenea deprinderi, tinde a distruge voinţa 
în copil, făcînd din el o maşină, un automat. Con
trariu, voinţa se fortifică prin aceste exerciţii, iar 
copilul ne maî ezitînd la fie-care pas cînd are să 
săvîrşească acelaşî act, îşî va economisi timpul şi 
energia spre a le întrebuinţa la dobîndirea de-
prindereî altor acte. 

Să ne lămurim acum asupra uneî chestiuni 
de cea maî mare însemnătate, şi anume să între
băm pe Locke: care e scopul educaţiuneî? de 
oare-ce mijloacele educatrice au să se îndrepte 
după acest scop. 

Ca să rezol vim această chestiune, de altmin
teri foarte eontroversată, ne vom referi la princi
piile sale etice. De şi nu ne-a lăsat un tratat de 
morală în toată regula, totuşi ideile sale etice se 
pol deduce din cercetările filosofice şi religioase. 

M Essai. p. 2'8. 
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Ideia ele Dumnezeu constitue adevăratul fun
dament, al moralei luî, prin urmare isvorul princi
piilor de morală trebue căutat în religiune şi 
anume în Evangelie, codicele tuturor prescriptsu-
nilor morale. «Aceste reguli trebuesc adînc întipă-
«rite în memoria copiilor deja de timpuriu: .şi cînd 
«mintea lor va fi destul de coaptă spre a le înţelege, 
«să li se prezinte ca reguli sacre şi neschimbate 
«ale acţiunilor şi ale vieţeî lor» '). 

In epitaful luî Locke stă scris în latineşte: 
umorurn esemplum si quaeras in Evangello habes» ; 
iar într'o scrisoare adresată amicului său Moly-
neux, la 30 Martie 1696, el se exprimă in modul 
următor: «Evangelia conţine un codice moral 
«aşa de complect. în cît raţiunea poate fi dispen-
«sată de această cercetare, de oare-ce va găsi 
«datoriile omului maî uşor în revelaţiune de cit 
«în ea însăşi» 2). 

Unii comentatori, avînd în vedere ideile prac
tice de carî e călăuzit Locke şi din carî face adesea 
scopul absolut al vieţeî, au susţinut că el îşî fun
dează etica pe principiul utUitălel, pe doctrina fe-
ricireî şi decî educaţiunea va prepara pe copil în 
vederea acestuî scop. 

Carî sunt însă argumentele pe carî se înte
meiază partizaniî acestei păreri? 

Am arătat că toată forţa morală aparţine voinţeî, 
că dintr'însa decurg toate acţiunile omuluî, dar maî 
trebue să ştim ce determină voinţa la acţiune ? 

Cel maî mare bine, ne răspunde Locke, însă 

') Educaţia, p. 249. 
2) Wilhelm Gilschmann, op. cit., p 22, nota I. 
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numai întru cât omul, recunoscând utilitatea luî' 
îl doreşte şi dorinţa aceasta îî produce nelinişte 
şi îngrijire de ceea ce-î lipseşte; această singură 
stare sufletească de neodihnă, însoţită de dorinţă, 
devine un motiv puternic, capabil de a deter
mina voinţa la acţiune. Iarăşi, pentru-că în lumea 
aceasta fiinţa omenească este asediată de diverse 
dorinţe şi grijî, de sigur că aceea va hotărî voinţa 
la alegerea acţiuneî imediat următoare, care va 
fi cea maî considerabilă şi cea maî grabnică, 
pe care ea o simte într'un moment dat. Şi ceea 
ce excită dorinţa, maî mult ca orî-ce în lume e 
numai fericirea şi nimic alt-ceva. Chiar cel maî 
mare bine poate să nu excite o dorinţă, dacă 
nu c considerat ca făcând în orî-ce timp o parte 
necesară din fericirea prezinte a omului, după 
cum nicî absenţa acelui bine nu e privită ca fă
când o parte necesară din mizeria luî. Prin urmare 
tot ce face parte din fericirea omuluî poate fi 
obiectul dorinţelor sale ')• «Fericirea e scopul con-
«stant al oamenilor... Puterea, bogăţia, virtutea 
«însăşî nu sunt preţuite de cât ca instrumente 
«ale fericireî» 2). 

Prin fericire înţelege Locke aci o viaţă mate
rială comodă şi plăcută în lumea aceasta; aci, 
găsind în lucrurile pe carî le oferă lumea numaî 
amărăciune şi o satisfacţiune necomplectă, înde
părtată de deplina fericire, caută adevărata feri
cire aiurea, în posesiunea Aceluia, la a Căruî 
dreaptă omul poate găsi tot-d'a-una plăcerî, adică 

') Essai, p. 193-202. 
3) Educaţia, p. 229. 
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în fiinţa supremă sau Dumnezeu, de la care are 
totul ')• Ast-fel fericirea, considerată în toată întin
derea eî, este cea mai mare plăcere de care e ca
pabilă fiinţa omenească, iar mizeria cea maî mare 
durere ce ea poate resimţi. 

Bine, numeşte Locke, tot ceea ce este propriu 
să producă în noî plăcere şi răii tot ce e propriu 
să ne producă durere. 

Ideile de plăcere şi de durere, destul de conside
rabile, sunt idei simple şi ca atare le cunoaştem prin 
experienţă ca şi ideile simţurilor, adică le primim 
pe cale de sensaţiune şi de refiecţiune. Ele nu se pot 
descrie, nici defini2), ca toate cele-Pâlte idei simple. 

Dai' cum cunoaşte omul că acţiunile luî sunt 
bune sad rele din punct de vedere moral ? — Există 
o regulă sau lege, la care trebuesc raportate toate 
actele morale, şi această lege are un legislator, 
care nu poate fi altul de cât Dumnezeu, pentru că 
această idee formează baza moralei luî Locke. 
Binele şi răul, vor lua naştere atunci din confor
mitatea sau opoziţia ce se va găsi că există între 
acţiunile omeneşti voluntare şi acea certă lege. 
Acel bine şi acel rău, cari nu sunt alt-ceva de cit 
plăcerea sau durerea cari, prin botărîrea legisla
torului divin, însoţesc observarea sau violarea legeî, 
constituesc ceea ce se numeşte recompensă sau 
pedeapsă3). Aşa-fel că speranţa într'o recompensă 
şi teama de pedeapsă alcatueşte motivele cele maî 
puternice de acţiune. 

') Essai, p. 8ft şi Educaţia, p. 215. 
') Essai, p. 176. 
3) Essai, p. 279. 
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Această excursiune psihologică a adus pe Locke 
la următoarea concluziune pedagogică: «Binele 
«şi răul. recompensa şi pedeapsa fiind singurele 
«motive de acţiune pentru o fiinţă raţionabilă, 
«acestea sunt ispitele can excită la acţiune şi frî-
«nele cari conduc întreg neamul omenesc. Prin 
«urmare să ne servim de dinsele cu copiiî. cari 
«de asemenea trebuesc trataţi ca nişte creâttirî 
«raţionabile» '). 

Din aceste puţine refiecţiunî etice rezultă că 
Locke e determinist în morală, fapt ce-1 pune de 
acordă cu Leibnitz şi Spinoza şi în opoziţie cu 
indeterminismul luî Descartes. El a încercat, apli
când metoda matematică, să construească o mo
rală ştiinţifică, dar cu toată convingerea ce avea 
că morala poate fi susceptibilă de demonstraţiune, 
ca şi matematica, n'a reuşit. Pe de altă parte însă, 
căutînd să salveze religiunea, menţine libertatea 
omului, şi iată cum împacă el cele două teorii, cea 
deterministă şi aceea a liberului arbitru: 

Am văzut că voinţa omului, la un moment 
dat, poate fi zbuciumată de o mulţime de dorinţe; 
cu toate acestea el e liber să aprecieze acele do
rinţe ale sale, una după alta, să examineze obiec
tele lor, să !e observe de toate părţile, să le com
pare unele cu altele şi în fine să pronunţe o jude
cată. A fi însă determinat de o ultimă judecată, 
ce tace cine-va despre binele sau răul ce are 
să urmeze o alegere oare-care, adică de ideea cea 
mai sănătoasă, care atunci1 constitue motivul cel 
maî puternic, prin aceasta nu se distruge întru 

') Educaţia, p. 60. 
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nimic libertatea omului'). Funcţiunea voinţe! nu * 
poate fi separată de funcţiunea inteligenţei; prima 
are nevoe de ajutorul celei de a doua. Şi atît 
merge de departe Locke cu teoria şa, în cât nu 
ezită a limita chiar puterea luî Dumnezeu. «Cred 
«că am putea zice că Dumnezeu însuşi nu poate 
«alege ceea ce nu e bun, şi că libertatea acestei flinte 
«A-Tot-Puternice nu o impeclică de a ft determinată 
«de ceea ce e rnaî bun»-). 

S'a zis de unii autorî că punctul de plecare 
al eticei luî Locke, care face din fericire ţinta ac
ţiunilor morale ale omului, este greşit; căci, dacă 
fericirea constă, după dînsul, în plăcerea cea maî 
înaltă şi cea maî durabilă, prin aceasta se şterge 
orî-ce diferenţă între activitatea morală şi activi
tatea determinată de motivele plăcereî şi neplă
cere! 1). 

Să vedem însă acesta e, in realitate, scopul pe 
care îl dă Locke educaţiuneî? Nu, adevăratul, sin
gurul şi marele scop al educaţiuneî este virtutea şi 
numai virtutea. «Virtutea, virtutea singură e lucrul 
«greu şi esenţial în educaţiune, iar nu o zburdălnicie 
«îndrăzneaţă sau oare-carî progrese uşoare în arta 
«de a isbuti într'o pricină. Orî-ce altă considera-
«ţiune, orî-ce altă calitate să cedeze pasul dobîn-
•«lireî virtuteî. Iată binele solid şi substanţial, din 
«care preceptorul să facă obiectul lecţiunilor şi 
«întreţinerilor sale. Educaţia să întrebuinţeze toată 
«arta sa şi toate forţele sale spre a îmbogăţi spi-

') Essai, p. 183 şi 204. 
5) Essai, p. 205. 
3) Gitschmann, op. cit., p. 25 şi alţii. 
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«ritul cu dînsa; ea să se ataşeze la acest scop şi 
«să nu se lase pînă ce tînărul nu va fi cîştigat, cu 
«adevărat, gustul pentru virtute şi să pue într'însa 
«toată torţa, gloria şi plăcerea sa» '). 

Educatorul are să se preocupe deci' numai de 
virtute, raportînd totul la dînsa; instrucţiunea chiar 
trebue dată tot în vederea ei, să-'şî facă din ea un 
mijloc de a înzestra sufletul copilului cu calităţi 
mai mari"). Fără virtute, zice Locke, nimeni nu 
poate fi fericit nici în lumea aceasta, nici în 
cea-1'altă; ea e prima calitate necesară unui om 
şi în special unui gentilom, căci numai graţie vir
tute! îşi poate asigura stima şi afecţiunea semenilor 
săi 3). De aceea persoana, căreia se încredinţează 
educaţiunea copilului, să ştie că «virtutea şi equi-
«librul caracterului sunt lucruri preferabile orî-
«cărei specii de ştiinţă, orî-căreî cunoştinţe de 
«limbi şi să caute mai cu seamă să formeze 
«spiritul elevului său, să-i inculce dispoziţiunî 
«bune 4). 

Părintele clar, care voeşte să asigure fiului său 
stima şi afecţiunea celor-l'alţî oameni, să-1 înveţe 
din vreme să practice virtutea şi prudenţa, apoi 
să-1 înzestreze cu manieri frumoase şi plăcute şi 
în urmă poate să se îngrijască şi de instrucţiunea 
luî. «Ceea ce un gentilom, care are oare-care grije 
«de educaţiunea fiului său, trebue să-î dorească, 
«afară de averea ce-î laşă, se reduce, cred, la 

') Educaţia, p. 03 şi 124. 
••) Educaţia, p. 239. 
3) Educaţia, p. 214 şi 138 
4) Educaţia, p. 286 
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«aceste patru lucruri: virtute, prudenţă, manieri' 
«bune, instrucţiune»1). 

Locke acordă instrucţiune! ultimul loc, din 
cauză că nu prea recunoaşte eficacitatea eî mo
rală. El e de părere că între cultura intelectuală 
şi moralitate nu există aproape nicîo legătură. «Nu 
«zic că instrucţiunea nu e de mare ajutor spiritelor 
«bine dispuse spre a le face înţelepte şi virtuoase; 
«dar, după mine, trebue să recunoaştem de ase-
«menea că spiritelor, ale căror dispoziţiunî sufle-
«teştî sunt mai' puţin bune, ea serveşte numai să 
«le facă maî proaste, sau mat răutăcioase 2)». 

El are însă în vedere instrucţiunea aşa cum 
o înţelegeau dascălii în timpul luî, din care nimeni 
nu se gândea să facă un mijloc moralizator. După 
o muncă uriaşă de 15 sau 20 de anî, şcoala pro
ducea nişte pedanţi şi nişte orgolioşi, capabili să 
reciteze miî de versuri din Omer şi Virgil, dar 
incapabili de a se conduce singuri în lume şi a 
se adapta cu nevoile vieţeî; cu un cuvînt nişte 
oameni fără pricepere, slabi de caracter şi fără 
inimă. «îmi închipui că aţî lua drept un nebun pe 
«acela, care n'ar stima cu mult maî mult pe un 
«om virtuos şi înţelept, de cît pe cel maî desăvîrşit 
((pedant»3). 

Vom vorbi, maî întîiu, despre primele trei 
călităţî, rămînînd să ne ocupăm, maî tîrziu, şi de 
instrucţiune propriu-zisă, într'un capitol special. 

Ce înseamnă virtute şi care e măsura eî? 

') Educaţia, p. 214. 
2 ) Educaţia, p. 239. 
3 ) Educaţia, p. 238. 
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Cuvîntul virtute exprimă o noţiune moi'ală şi 
noţiunile morale sunt idei complexe, numite mo
duri mixte, după doctrina luî Locke. Modurile 
mixte, la rîndul lor, ştim că sunt diverse combi
nări de idei simple de diferite specii, primite prin 
sensaţiune şi reflexiune. 

Acţiunile morale trebuesc considerate din două 
puncte de vedere: întîiu ca fiind compuse din co-
lecţiunî de idei simple, dobîndite pe cele două căî 
indicate, şi al doilea ca relative, întru cît potrivirea 
sau nepotrivirea lor cu o regulă oare-care le face 
regulate sau neregulate, bune sau rele. Binele şi 
răul moral am văzut că iau naştere din confor
mitatea sau opoziţia ce se găseşte că există între 
acţiunile voluntare ale omului şi o certă lege1). 

Locke admite trei1 feluri de legi morale, la 
carî oamenii au să rapoarte acţiunile lor, pentru 
a le judeca dacă sunt bune sau rele, însoţindu-le 
în acelaş timp de treî specii de recompense şi pe
depse, carî le dau autoritate. Ar fi inutil, zice el, 
de a supune actele unei fiinţe inteligente şi libere, 
cum este omul, unei certe regule sau legi, fără a 
întări această lege cu vre-un bine sau vre-un rău, 
adică cu vre-o recompensă sau pedeapsă, carî să 
determine voinţa la acţiune. 

Prima lege e cea divină, prescrisă de Dum
nezeu oamenilor spre a regula acţiunile lor şi se 
cunoaşte maî mult prin revelaţiune. Când dînşîî 
raportează actele lor la acestea lege le apreciază 
dacă sunt păcate sau datorii 

A doua lege e cea civilă, stabilită de societate 

') Essai, p. 279—282. 
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pentru a îndrepta acţiunile cetăţenilor făcînd parte 
din ea. Raportînd actele lor la această lege le 
judecă dacă sunt delictuoase sau inocente. 

în fine, a treia lege e aceea a opiniuneî pu
blice, sau de reputaţiune, numită şi legea obiceiului 
sau a censureî particularilor. Această lege joacă 
cel maî însemnat rol în aprecierea actelor ome
neşti; ea dă măsura virtuţeî şi viţiuluî. 

Cuvintele virtute şi viţiu, în accepţiunea lor 
generală, înseamnă acţiuni bune şi rele prin na
tura lor, şi pe cit timp sunt aplicate în acest sens, 
virtutea s'acordă perfect cu legea divină şi viţiul 
va fi ceea ce e contrariu acestei legi. Considerate 
în aplicările lor particulare, numele de virtute şi 
viţiu se atribuesc în mod constant acelor acţiuni, 
cari în fie-care ţară şi în fie-care societate sunt re
putate ca onorabile sau ruşinoase. Măsura virtuţeî 
sau viţiuluî va fi, în acest caz, aprobarea sau deza
probarea, stima sau dispreţul la cari convin, prin-
tr'un consimţimînt tacit, membriî diferitelor socie-
tăţî şi adunări de oamenî, şi carî se rapoartă la 
acţiunile oamenilor făcînd parte din acele societăţi 
şi adunărî. Aşa dar, aprobarea .sau lauda şi dezapro
barea sau dispreţul sunt doua motive puternice, 
carî angajază pe oamenî să se conformeze cu opi
niile altora. De sigur însă că judecata, educaţia, 
temperamentul, interesele diferiţilor oamenî, maxi
mele şi obiceiurile fle-căreî localităţi, vor înrîuri 
aceste aprecieri şi poate sunt adesea-orî cauza că 
ceea ce într'un loc se stimează în altul se censu-
rează. Cu toate acestea, adică de şi ceea ce într'o 
ţară trece drept viţiu în alta poate fi considerat 
ca virtute, sau ca o acţiune indiferentă şi vice-
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versa, totuşi' virtutea şi stima, viţiul şi dispreţul 
îşî dau mîna pretutindeni, sunt conforme cu re-
regula invariabilă a justului şi injustului, stabilită 
de legea divină'). Această a treia lege e numită 
şi legea filosofică. 

Rezumînd ideile luî Locke, vedem că el ad
mite trei principii de acţiune: primul principiu 
e acela, care are de fundament ideea de Dum
nezeu, de aceea se impune părinţilor şi educato
rilor, ca o datorie de căpetenie, să dea copiilor, 
de timpuriu, pe cît posibil, o noţiune exactă 
despre Dumnezeu şi să le inspire tot-de-odată 
respect pentru această fiiinţă supremă, cu un cu-
vînt să-î facă să devie religioşi -). 

Al doilea principiu de acţiune, acela care se 
apropie mai1 mult de virtute, este amorul de re-
putaţiune 3), despre care vom vorbi mai pe lar°-
la educaţiunea morală. 

Iar al treilea şi adevăratul principiu al virtuţeî 
e raţiunea, care dă sentinţa supremă în toate, în 
cît bun va fi ceea ce raţiunea primeşte si rău 
ceea ce dînsa refuză. In vederea acestui' principiu 
părinţii' au să obişnuiască, din vreme pe eopiî 
să-şi înfrîneze poftele, adică să renunţe la satisfa
cerea acelor dorinţe pe cari raţiunea le respinge, 
pentru ca ast-fel treptat, printr'un exerciţiu de 
toată ziua şi prin exemple numeroase, să desvolte 
într'înşiî ceea ce se numeşte energie morală, is vor ui 
tuturor actelor bune. «Marele principiu, funda-

') Essaî, p. 279—283. 
s) Educaţia, p. 215. 
3) Educaţia, p. 67: 
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(<mentul orî-căreî virtuţi', orî-eăruî merit, e ca 
«omursăjîe capabil să-şî refuze luî însuşi satis-
«facerea propriilor sale dorinţe, să contrarieze 
«propriile sale înclinări, şi să urmeze numai 
«calea pe care raţiunea i-o indică ca cea maî 
«bună, de şi poftele sale îl înclină de o cu totul 
«altă parte»'•). 

Este de relevat că nu se găseşte în cartea, 
lui Locke bine hotărîtă limita diferitelor virtuţi; 
aşa vorbind de prudenţă, înţelepciune, politeţă, 
le reduce pe toate la virtute. El nu se preocupă 
de loc dacă aceste cuvinte sunt întrebuinţate cîte-
odată ca să exprime acelaşi lucru, sau fie-care 
din ele înseamnă în realitate maî multe calităţi. 
Un singur fapt îl interesează: să fie înţeles de toţi, 
ceea ce l'a determinat să se servească de ele în 
accepţiunea lor vulgară *). De asemenea nu face, 
ca adevăraţii moralişti, discuţiunî întinse asupra 
tuturor virtuţilor şi viţiilor, nici nu pune la în-
demîna educatorului mijloacele necesare spre ciş-
tigarea fie-căreî virtuţi în parte şi reprimarea fie
cărui viţiu, pentru că nu acesta e planul său. Dar 
să vedem ce însuşiri morale îl atrag maî mult? 
în primul rînd pune prudenţa, pe care o con
sideră ca o calitate morală superioară, şi care 
constă în a-şî conduce cine-va afacerile cu abili
tate şi prevedere; prin urmare o atare calitate, 
cere observaţiî, experienţă şi cunoaşterea oame
nilor; ea aparţine deci vîrsteî mature şi nu o putem 
căuta, nicî pretinde! s'o găsim la copil, care este 

]) Educaţia, p. 39 şi 53. 
5) Educaţia, p. 211. 
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ignorant, fără experienţă şi incapabil de reflec-
ţiune. «Numesc prudenţă, în sensul său popular, 
«calitatea unui om, care conduce în lume afa-
«cerile sale cu abilitate şi prevedere. Ea este efectul 
«unei constituţii fericite, al aplicăreî spiritului şi 
«maî cu seamă al experienţei» '). Aşa dar, pentru 
că această calitate morală se cîştigă treptat, în 
măsura în care se desvoltă raţiunea şi experien
ţele se înmulţesc, f'recventînd lumea şi studiind 
temperamentele oamenilor, se naşte întrebarea: 
Cu ce poate contribui educaţiunea la formarea 
acestei virtuţi? Să lăsăm tot pe Locke să ne răs
pundă: «Tot ce se poate face înainte de maturitate, 
«din punct de vedere al acestei virtuţi, e să obiş-
«nuim pe copii să fie deschişi şi sinceri, să se 
«supue raţiuneî şi pe cît posibil să reflecteze asupra 
«propriilor lor acţiuni» 2). 

Mai mult, părinţii să supravegheze pe copil 
ca să nu întrebuinţeze fineţa, căci, deşi dînsa pre
face prudenţa, totuşi e departe de aceasta. Ea 
denotă o insuficienţă de inteligenţă, şi conduce Ia 
scop pe căi piezişe. Maî tot-d'a-una fineţa se găseşte 
amestecată cu falsitate. 

Venim acum la o altă calitate, care convine 
maî ales unui gentilom, şi anume: la bunele ma
nieri sail buna creştere. 

Voiu reproduce aci cu o cît mai mare fideli
tate ideile luî Locke, de oare ce nimeni altul n'ar 
li zis maî bine ca dînsul. Această calitate constă, 
maî întîiîi, într'o dispoziţiune a spiritului de a nu • 

'^Educaţia, p. 221. 
!) Educaţia, p. 222. 

1271 10 
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ofensa nici odată pe ceî-Palţî, apoi în a găsi mij
locul cel maî plăcut şi cel maî expresiv de a ma
nifesta în afară această dispoziţiune. Prima stare 
face pe oameni bine crescuţi, a doua politicoşî. 
«Buna creştere e acea bună voinţă generală, acea 
«atenţiune dovedită ţaţă de toată lumea, care face 
«ca cine-va să evite de a părea dispreţuitor în 
«purtarea sa, neglijent sau indiferent pentru altul, 
«ci contrariu să pară că acordă fie-căreî persoane, 
«după uzurile şi obiceiul diferitelor ţări, respectul 
«şi consideraţi unea cerute de condiţia sa şi de 
«rangul său Politeţa e limbagiul, prin care 
«îşî exprimă cine-va sentimentele de omenie ce 
«are în inimă, şi care, ca toate cele-1'alte limba-
«giuri, supus cum este la moda şi uzurile fie-căreî 
«ţărî, nu poate fi învăţat, fie în ce priveşte regu-
«lile sale, fie în practica sa, de cît prin observarea 
«şi imitarea acelora, can trec de oameni cît se 
«poate de bine crescuţi» '). 

Locke consideră politeţa ca una din cele maî 
înalte însuşirî morale ale omuluî, numind'o cea 
maî atrăgătoare dintre virtuţile sociale. Ştim din 
prima parte a acestei lucrărî că dînsul făcea parte 
din societatea aristocratică, care căuta numai să-şî 
exprime gîndirea cu artă; acolo gesturile erau mă
surate şi manierile alese şi plăcute. «Manierile 
«erau poleite şi sentimentele dure, limbagiul stu-
«diat şi ideile frivole»2). 

La aceî oamenî dar domina politeţa exterioară 
sa ii a formelor, carî se învaţă pe din afară din 

') Educaţia, p. 225. 
s) Taine, op. cit,, tom. III, p. 142. 
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cărţi. Locke dispreţueşte o ast-fel de politeţă, ca ne 
fiind o manisfestare sinceră a sentimentelor cu 
cari se nutreşte sufletul omului; el cere, din contră, 
politeţa inimeî, pe care o înalţă la rangul de ade
vărată virtute. Şi aceasta are regulile eî; ele însă 
nu se învaţă din cărţi, nici' prin sfaturi şi repri-
mande, ci mai mult prin uz şi deprindere, frec-
ventînd societăţile alese şi imitînd exemplele cele 
bune. 

De şi educaţia politeţeT ar trebui să fie una 
din preocupările de căpetenie ale părinţilor, totuşi, 
dînşiî să nu se îngrijească de ea pînă în ziua cînd 
vîrsta va permite copilului să aibă un preceptor 
lingă el. Un lucru numai cere Locke: să-î ins
pire de timpuriu şi să desvolte într'însul senti
mentele de respect, de iubire şi de stimă pentru 
părinţi şi profesori, ba, zice dînsul, să-î insuflaţi 
un sentiment de bună-voinţă pentru toată lumea 
în general. Aceste sentimente, prinzînd cu timpul 
rădăcini în sufletul copilului, graţie unei practice 
constante, îşî vor găsi de la sine expresiunea cea 
maî plăcută şi maî convenabilă, care să mulţu
mească pe toată lumea şi de sigur va fi de acord cu 
moda domnitoare '). Manifestările exterioare vor fi 
atuncîo consecinţă naturală a dispoziţiunilor inte
rioare, iar nu ceva silit, prefăcut. Adevărata artă a 
politeţeî stă tocmai în a înlătura din formele externe 
orî-ce urmă de linguşire, de ipocrizenie sau de 
umilinţă. «Acordul natural, ce se manifestă între 
«o acţiune săvîrşită şi o certă stare a spiritului, 
«apropiată împrejurărilor», iată ce face pe un om 

') Educaţia, p. 79 şi 232. 
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graţios şi în acelaşi timp plăcut '). In acest scop, 
toată înconjurimea trebuesă servească de exemplu 
viii copilului, dar maî cu seamă cel mai' de aproape 
însărcinat cu supravegherea luî, adică guvernorul, 
căruia Locke îî cere o mulţime de calităţi ca să 
fie în stare să formeze un tînăr după principiile 
şi metoda luî. «E necesar ca un guvernor să fie 
«el însuşi un om bine crescut, să cunoască uzurile, 
«să ştie la ce forme diverse de politeţă obligă ca-
«lităţile persoanelor, timpurile şi locurile şi să 
«silească pe elevul său, pe cît îî permite vîrsta, să 
«observe cu stricteţă acele regulî» *). 

SăTse lase la o parte acea mulţime de forme 
exterioare de politeţă, carî maî mult zăpăcesc 
mintea copiluluî de cît să o lumineze. Puţin im
portă dacă ştie să-şî ia pălăria şi să se plece în 
faţa celor maî în vîrstă decât dînsul. Nu trebue 
mustrat în prezenţa persoanelor străine la cele 
maî micî infracţiunî aduse buneî cuviinţe, de carî 
pot deveni culpabilî şi oamenii marî. Timpul, maî 
bine ca profesorul, şi exemplu, maî bine ca pre
ceptele, vor îndrepta aceste micî imperfecţiuni. 
Numai atunci să se îngrijească cine-va, când aceste 
negligenţe provin din vre-o urmă de mîndrie sau 
încăpăţînare a copiluluî '). 

In ce priveşte defectele politeţeî Locke le re
duce la patru: 

In primul rând pune: necioplirea naturală,care 
lipseşte pe om de atenţiune faţă de înclinările,, 
temperamentul şi condiţia celor-l'alţî oamenî. 

') Educaţia, p. 75 şi 230. 
2) Educaţia, p. 127. 
3) E d u c a ţ i a , p . 78—82. 
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In al doilea dispreţul, lipsa de respect, pentru 
aproape, şi care se trădează în privire, discursuri, 
sau gesturi. Persoanele cele maî displăcute în sa
loane sunt în tot-d'a-una acelea cari dispreţuiesc 
maî mult. 

In al treilea rînd vine spiritul de critică sau 
dispoziţiunea de a descoperi defectele altora şi a 
le divulga. Orî-ce persoană, orî-cît de vinovată ar 
fi, roşeşte şi se simte jenată să-şî vază greşelile 
date în vileag; cu atît maî grav cînd se impută 
uneî persoane un defect sau o greşeală de carî nu 
e vinovată. 

In fine umoarea gîlcevitoare constitue defectul 
cel maî odios; e starea uneî fiinţe vecinie iritate 
şi nemulţumite. Cînd o persoană cu o asemenea 
dispoziţiune face parte din cercul uneî societăţî 
liniştea membrilor eî va fi turburată la fie-care 
moment. Iritaţiunea eî internă, tradueîndu-se prin 
cuvinte şi manierî contrariî buneî-cuvinţe, pe lîngă 
neplăcerea ce provoacă în ceî-Palţî, atrage şi dis
preţul lor, maî ales dacă sunt oamenî cu adevărat 
bine crescutî. 

Maî avem şi cazul cînd se tac prea multe 
complimente uneî persoane care nu le merită1). 
Societatea noastră de azi suferă în general de acest 
defect, care plictiseşte pe un om serios. 

Ceea ce asigură dar unuî om o bună primire 
în lume, nu sunt numaî talentele şi virtutea, tre-
bue cu necesitate adăogat la acestea şi buna creş
tere sau manierele poleite şi graţioase, carî dau 
adevărata frumuseţe şi valoare tuturor calităţilor 

') Educaţia, p. 226. 
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omului. Idealul luî Locke e un gentilom virtuos, cu 
manieri frumoase şi graţioase. El consideră graţia, 
ca şi politeţa, drept o virtute socială foarte preţi
oasă; are însă în vedere graţia naturală, nu aceea 
care degenerează în afectaliune, unde totul e studiat 
şi artificial. 

Afectaţiunea este dar un defect care face pe om 
nenatural şi displăcut semenilor săî, pe când gra
ţia atrage şi distinge. «Afectaţiunea e o imitaţiune 
«stîngace şi forţată a ceea ce trebue să fie natu-
«ral şi plăcut; iî lipseşte frumuseţea care însoţeşte 
«ceea ce este natural, pentru-că lasă să se vadă 
«în tot-d'a-una un dezacord între acţiunea exte-
«rioară şi dispoziţiunile secrete ale spiritului . . . 
«Orî care ar fi principiul afectaţiuneî, ea e în tot-
«d'a-una displăcută, de oare-ce tot ce este contra-
«făcut ne inspiră o aversiune naturală 
«Natura simplă şi grosolană, lăsată în voia eî, va-
«lorează mult maî mult de cit graţia afectată şi 
«toate manierile studiate ale unui om, care voeşte 
«să pară bine crescut» l). 

Locke a dat acestei părţi din opera sa o în
tindere destul de mare, ba putem zice chiar prea 
mare faţă de alte părţi tot atît de importante; 
lotuşi, dacă înlăturăm din ea toată frazeologia, de 
care suferă nu numai dînsul, dar ceî maî eminenţi 
bărbaţi aî timpului, găsim analise psihologice atît 
de fine şi de suggestive, în cit s'ar putea scoate 
din ele principiile cele maî solide. Mărturisim că 
lectura acestor pagini merită să atragă atenţiunea 
celor maî de frunte educatorî, căcî a sosit timpul 

') Educaţia, p. 76—77. 
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să ne convingem cu toţii că copilul nu trebue pre-, 
parat numai pentru şcoală, ci şi pentru lume, adică 
pentru societatea în care are să trăiască maî tîr-
ziu, cu toate calităţile şi defectele luî. Cine ar putea 
tăgădui oare valoarea morală a politeţeî? - Ea a 
contribuit în toate timpurile şi contribue încă în 
mod considerabil la îndulcirea moravurilor ome
nire!. Primele eî manifestări la copil corespund 
primelor manifestări de altruism, cari constau în 
a căuta să facă altuia plăcere şi a evita tot ce-î 
poate produce durere; şi cînd el va fi înţeles, maî 
mult sau maî puţin, importanţa acestor acte, edu
catorul poate fi sigur că a stabilit pe baze solide 
începutul vieţeî morale a copiluluî şi cu aceasta a 
•realizat în parte adevăratul scop ce urmărea. De 
sigur însă că o asemenea muncă cere multă pri
cepere, un suflet de elită şi un timp de cîţî-va anî 
de zile. 



EDUCAŢIUNEA FIZICĂ 

Studiul medicineî şi maî ales experienţele zil
nice, făcute cu propria sa persoană, a căreî sănă
tate fu foarte zdruncinată de la vîrsta cea maj 
fragedă, au dat prilejul luî Locke să constate ce 
preţ mare trebue să pună cine-va pe un corp să
nătos şi cît de puternică este influenţa unei con-
stituţiunî viguroase asupra activităţeî spiritului, de 
aceea a consacrat şi educaţiuneî fizice cîte-va din 
scrisorile sale. Maî pătrunzător ca predecesorii săî, 
prin felul ocupaţiunilor şi al înclinărilor spiritului 
său, a simţit maî bine de cît dînşiî legătura strînsă 
dintre fizicul şi psihicul omuluî, adică dintre corp 
şi suflet. El spune hotărît că, cine voeşte să lucreze 
bine cu mintea, să îngrijiască maî întîiu de corp, 
de oare-ce cea maî mică slăbiciune a corpuluî e 
însoţită de o debilitare a spiritului, şi apoî un or
ganism bolnav vede lumea sub alte culorî de cît 
un organism sănătos. Voim deci cunoştinţe sigure, 
să întărim fizicul nostru prin tot felul de exerciţiî 
posibile, el fiind mediul prin care impresiunile se 
transmit la creer, organul tuturor cunoştinţelor 
omeneşti Educaţiunea fizică prezintă dar aceiaşi 
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importanţă ca şi educaţiunea morală şi intelectuală. 
«De şi spiritul e partea principală a nature! ome-
«neştî si educaţiunea trebue să privească maî cu 
«seamă interiorul omului, cu toate acestea dînsa 
«să nu uite să îngrijiască şi de casa noastră de 
«lut» ?). 

. Azî, în Anglia, se dă corpului o îngrijire cu 
totul deosebită în educaţiune şi această îngrijire 
este reclamată maî cu seamă de climă 2). Spencer 
se plînge că, în timpurile de tăţă, educaţiunea a 
devenit aproape exclusiv intelectuală, neglijîndu-se 
cu totul interesele corpului. Am uitat, zice dînsul, 
că succesul în această lume depinde maî mult de 
energie, de cît de cunoştinţele cîştigate3). Fără 
îndoială că Spencer se referă la modul cum se 
înţelege, în general, educaţiunea pe continent. Aşa, 
în Franţa, de pildă, se face cu adevărat exces 
de muncă intelectuală, pe cînd in Anglia se în-
tîmplă cu totul contrariu; vom vedea că copiiî 
muncesc acolo mult maî puţin cu capul de cît cu 
corpul. 

Locke se adresează părinţilor şi îu general 
tuturor educatorilor, într'un mod cît se poate de 
modest şi puţin pretenţios; nu cu autoritatea unui 
medic, ci ca un bun sfătuitor, care dă cîte-va re-
gulî igienice, după carî să se poată orienta orî-cine, 
spre a conserva şi desvolta la copiî o constitu 
ţiune sănătoasă, necesară fericireîşi afacerilor lor i). 

') Educaţiunea, p. 3. 
2) Demogeot şi Montucci, op. cit., p. 24. 
3 ) Herbert Spencer, l'Education iiHellectuelle, morale el 

physique, p. 294—300. 
*) Educaţia, p. 4. 
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Sănătatea este, într'adevăr, o condiţiune indispen
sabilă fericireî omului; acela care nu îngrijaşte 
de corpul său neglijiază una din datoriile princi
pale, la care îl obligă însăşi natura. Versul din 
satira luî Juvenal, în care se găseşte cugetarea 
devenită maximă: ameus sana in corpore sanon l), 
şi din care se inspiră maî ales Locke, coprinde 
în el adevărata deflniţiune a fericireî. «Omul care 
((posedă aceste două avantagiî, nu maî are mare 
«lucru de dorit» 2). 

De şi educa{iunea fizică e partea cea maî slab 
tratată, şi tocmaî aci ne am fi putut aştepta maî 
mult de la un medic ca de la un om special în 
materie, de şi unele vederî sunt exagerate, iar 
altele greşite şi inadmisibile azî, totuşî vom- des
prinde din sistemul său cîte-va principiî de igienă 
fundamentale. 

Scopul educaţiuneî "fiind să desvolte toate pu
terile la copil, sau maî bine zis fiinţa omenească 
în întregime, făcînd-o capabilă să lucreze în toate 
direcţiunile, dacă nu va fi de timpuriu preparată 
să reziste tuturor accidentelor, la carî este expusă 
în viaţă, maî tîrziu va trebui cu necesitate să su
combe. «La majoritatea copiilor sănătatea e com-
«promisă sau cel puţin slăbită prin răsfăţ şi exces 
«de iubire»3). Să nu se ţie decî prea mult seamă 
de sensibilitatea copiluluî, să nu fie plîns şi mîn-
gîiat la cel maî mic rău ce i-1 cauzează vre-o lo
vire sau cădere uşoară. «Tot ce n'atinge spiritul 

') Juvenal, satira X. 
2 ) Educaţia, p. 1. 
3 ) Educaţia, p 5. 
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«nu face de cit o impresie uşoară şi nu produce 
«mare rău» 1). 

Prin urmare Locke cere, în prima linie, întă
rirea fizică, şi a contribuit maî mult ca orî-care 
altul la răspîndirea acestei idei în Anglia. Mijloa
cele cele maî sigure ca să dobîndească cine-va 
această întărire a corpului, sunt: exerciţiul şi de
prinderea. «Copiii să se obişn'uiască cu toate sufe-
«rinţele, maî cu seamă cu acelea ale corpuluî» -). 

Locke, ce e drept, exagerează unele influenţe 
igienice, supunînd pe copil la oare-carî practice, 
fatale vieţeî luî, ceea-ce a făcut ca sistemul său 
să devie cam periculos. «Tot ce am de zis s'ar 
«rezuma în această scurtă maximă: oamenii din 
«societatea bună să-şî crească copiiiî lor, după 
«cum arendaşiî ceî cu minte şi ţăraniî ceî bogaţî 
«fac cu aî lor» 3). 

Dar oare viaţa la ţară se desfăşoară în aceleaşî 
condiţiunî ca viaţa la oraş ? Apoî toţi copiii se 
nasc cu o constituţiune fizică robustă pentru ca 
acest sistem să găsească o aplicare generală ? 
Lucrurile se petrec în realitate cu totul contrariu, 
şi se poate zice că aproape fle-care copil prezintă 
o constituţiune fizică deosebită. Şi ni se pare cu 
atît maî jstraniu că Locke nu ţine socoteală de 
această deosebire, crezînd că am putea face din-
tr'un temperament tot ce am voi, cu cît tocmaî 
dînsul cel d'întîiu ne atrage atenţiunea asupra 
diversităţeî temperamentelor din punctul de ve
dere fizic şi moral. 

') Educaţia, p. 17J. 
s) Educaţia, p. 171. 
3) Educaţia, p. 4. 
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Natura însăşi impune limite întărireî fizice, 
căci dusă la extrem prezintă pericole numeroase, 
pecari Locke nu prea le prevede. Aşa el recomandă 
părinţilor, pentru a păstra curăţenia şi sănătatea 
corpului, să spele picioarele copiilor în toate zilele 
şi cu apă rece; are însă grije să le spună ca să în
ceapă cu apă caldă, continuînd cu apă din ce în 
ce maî rece, pînă ce vor ajunge să întrebuinţeze 
apă cu totul rece, atît iarna cît şi vara'). 

Dar aceasta nu e încă nimic, căci se gă
sesc şi azî mulţi pedagogi şi doctori, cari tac ase
menea recomandaţiunî; exageraţia începe atunci 
cînd zice că ar fi bine ca copilul să umble chiar cu 
picioarele goale, spre a se obişnui cu umezeala şi 
ast-f'el să nu sufere maî tîrziu, după cum nu su
feră dacă îşî udă mîinele. «De unde vine, vă în-
«treb, la eeî-1'alţî oameni, acea mare diferenţă de 
«sensibilitate la picioare şi la mîinî, dacă nu din 
«obiceiu ?»2). 

Iar dacă părinţii nu voiesc ca copilul să umble 
cu picioarele goale, ba caută cu orî-ce preţ a preîn
tâmpina accidentele ce i-ar putea cauza umezeala, 
să-î dea să poarte încălţăminte, însă aşa de subţire în 
cît să treacă apa printr'însa3). Locke recomandă 
băile reci nu numai pentru picioare, dar pentru 
întreg corpul şi chiar persoanelor celor maî deli
cate ca constituţiune. Supune şi pe femee la acelaşî 
regim, care ştim cu toţiî că din punct de vedere 
fizic este mult maî debilă ca bărbatul, afară de rarî 

') Educaţia, p. »• 
*) Educaţia, p. 8. 
3) Educaţia, p. 7. 



157 

excepţiurrî. Către jumătatea veacului al XVII-lea 
moda băilor reci, introdusă din Germania, se ge
neralizase şi în Anglia. «Toată lumea ştie azî, ce 
«efecte miraculoase produc băile reci asupra tem-
«peramentelor slabe, dîndu-le sănătate şi forţă» '). 

Cum vedem cura de apă rece, căreia s'a 
consacrat cu atîta devotament preotul Kneipp, 
din satul Vorishofen, îşi are origina în veacu
rile trecute. 

Orî-cît ar insista Locke asupra efectelor întă
ritoare ce are apa rece asupra organisriiuluî co
piilor, regimul pare cu toate astea prea sever şi 
exagerat. Sunt lucruri contrarii constituţiuneî fizice, 
în cît organismul nu se poate acomoda cu ele. 
întărirea fizică, zice Perez, e maî mult afacere de 
timp de cît de regim şi decî trcbue să contăm 
maî mult pe opera continuă a generaţiilor, de cît 
pe acţiunea imediată a unei educaţiunî individuale, 
spre a desvolta acea forţă de rezistenţă la fiinţele 
cari prin moştenire sunt lipsite de dinsa 2). 

Maî departe recomandă Locke, ca una din 
deprinderile cele maî favorabile sănătăţeî lumeî 
şi în special sănătăţeî copiilor, eşirea cît se poate de 
des la aer curdt şi să fie ţinuţi la distanţă de foc, chiar 
iarna 3). Copilul să se obişnuiască, de timpuriu, să 
îndure frigul şi caldul, soarele şi ploaia, pentru ca 
atunci cînd, maî tîrziu, împrejurările îl vor forţa 
să lucreze expus la tot felul de intemperiî, să facă 
aceasta fără ca sănătatea sa să sufere. 

') Educaţia, p. 10. 
s) Bernard Perez, rEdtication morale des le berceau, p. 152. 
s) Educaţia, p. 12. 
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In ce priveşte nutrimentul, pedagogul englez 
pare de asemenea foarte aspru, cerînd ca el să 
fie cit se poate de simplu. Interzice copilului re
gimul cărneî, cel puţin pînă la vîrsla de doî 
sau trei anî, în scop de a combate excesul mare 
de carne ce se făcea pe atunci în Anglia. Să nu 
ne facem însă iluzia că englezii au profitat de 
aceste sfaturi, eî preferă încă şi azî regimul ani
mal orî-căruî alt regim. Dacă părinţii stărueso în 
dorinţa de a da copilului carne, atunci să-î dea 
numai odată pe zi şi de un singur fel la o masă. 
Pentru prînz ca şi pentru cină prescrie Locke co
pilului, cu multă insistenţă, laptele, brînza, untul 
şi supa, interzicînd lucrurile sărate ca şi cele dulci, 
în prima linie zahărul, pe motiv că excită setea '). 

Unele din aceste recomandaţiunî ar fi bune, 
de şi maî în toate domneşte exageraţia, căci cum 
s'ar putea refuza copilului satisfacerile cele maî 
legitime? Aşa, de exemplu, gustul zahărului e 
aproape universal la copii şi trebue satisfăcut cu 
atît mai" mult cu cît această substanţă joacă un 
rol fiziologic din cele maî importante în desvolta-
rea şi fortificarea organismuluî omenesc, întreţinînd 
căldura 3). Materiile zaharoase si grase, introduse 
în corp. se oxigenează şi degajiază căldură. Apoî 
zahărul favorizează şi asimilarea substanţelor al-
buminoide. 

Maî departe, copilul să nu mănînce la oră fixă, 
ci, dacă se poate, să se schimbe ora mesei zilnic. 
Regimul frugal ar fi cel maî bun după Locke, 

') Educaţia, p. 18. 
2) Spencer, op. cil», p- 239. 
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fiind-că obişnueşte pe copil să fie temperat şi tem-
peranţa este necesară atît sănătate! cit şi afaceri
lor. Maî cu seamă dimineaţa să mănînce puţin, 
aceasta fiind destinată în general studiului şi fie
care ştie din experienţă, că un stomac încărcat 
îngreuiază şi împiedică activitatea spiritului. 

Cel maî bun nutriment e pîinea goală, de aceea 
să se dea copilului cu îmbelşugare, fără teamă că 
ar putea vătăma sănătăţeî sale, şi maî ales pîine 
neagră bine coaptă, pentru-că aceasta este maî 
nutritivă şi maî uşoară de digerat. «Să nu se 
«creadă că acest tratameut nu convine unuî copil 
«bogat şi de familie bună. La orî-ce vîrstă genti-
«lomul trebue să urmeze un regim, care să-1 pre-
«pare să poarte armele şi să devie soldat»1). 

Aceste instrucţiuni igenice, date de Locke, stau 
în legătura cu împrejurările grele politice şi răs-
boinice prin care trece Anglia, în veacul al XVII-lea, 
cînd fie-care cetăţean, aparţinînd orî-căreî clase 
sociale, era chemat să plătească patriei tributul 
săîi de sînge. Nu maî puţin s'a inspirat şi din felul 
de educaţiune al Sparteî, pentru care avea o ad-
miraţiune deosebită. 

In ce priveşte băutura obişnuită a copiluluî el 
recomandă berea, pe cares'o bea în tot-d'a-una după 
ce a mîncat ceva; interzice cu totul vinul, de oare-ce 
Anglia se bucură de o climă prea rece şi strugurii 
neputîndu-se coace, produsul acestui rod trebue 
natural să fie de o calitate rea şi deci vătămător 
sănătăţeî2). Afară de aceasta, importul se făcea 

i) Educaţia, p. 21. 
') Educaţia, p. 23 

<L 
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pe atunci cu maî mari greutăţi ca azî, căile de co-
municaţiune fiind maî reduse, aşa că majoritatea 
populaţiuneî consuma ceea-ce producea solul său 
propriu. 

Asemenea să se refuze copilului spirtuoasele 
si ori-ce băutură tare, exceptînd cazurile cînd i-se 
prescrie de doctor. Deprinderea de a introduce 
în organism băuturi spirtuoase constitue un isvor 
de rele, atît pentru corp cit şi pentru suflet. 

Fructele nu sunt interzise copiilor, şi aci şî-a 
dat maî bine seamă Locke de nevoile natureî lor; 
permite însă numaî uzul fragilor, cireşilor, coa-
căzilor, fructe maî văratice, carî se pot coace 
maî uşor şi maî bine. Merele şi perele încă sunt 
recomandabile copiilor, iarăşî cînd sunt bine coapte 
şi culese de mult timp '). In schimb pepeniî, caisele, 
prunele şi toate speciile de strugurî le sunt în mod 
absolut oprite, din cauza aceloraşî motive arătate 
maî sus. 

Cînd e vorba de satisfacerea trebuinţelor na
turale de a bea şi mînca ale copiluluî, să se păs
treze tot-d'a-una moderaliunea; ele să fie satis
făcute maî rar şi cu măsură, căcî prea des şi fără 
măsură se pot transforma, prin deprindere, în 
nevoî artificiale, în pasiunî. Prin urmare, în folo
sul sănătăţeî şi al temperanţeî, copilul să nu mă-
nînce şi să nu', bea maî mult de cît îî cere natura 
şi nici odată în afară de orele obişnuite. 

Să ne oprim acum un moment şi la vestmînt, 
avînd şi dînsul o însemnătate destul de mare din 
punct de vedere igienic, Vestmintele să nu fie 

') Educaţia, p. 25. 
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nici odată prea strimte, maî ales în jurul pieptului, 
de oare-ce o asemenea imprudenţă ar putea duce 
la urmări grave. Acest mare adevăr nu e ţinut 
nici azî în seamă. Cîţî copii palizi, bolnavi şi chiar 
diformi nu sunt de cît victima îmbrăcămintei 
strimte, a nosocotinţeî şi nepricepereî părinţilor, 
cari caută să facă dintr'înşiî nişte adevărate pă
puşi de galantar. «Să lăsăm natureî grija de a 
«forma corpul, după cum crede ea că trebue să-1 
«facă. Ea lucrează în mod spontan mult maî bine, 
«cu mai multă artă de cît am putea face noî . . . 
«Un piept strîmt, o respiraţie scurtă, o răsu-
«flare rea, plămînî bolnavi, un corp sgîrcit, acestea 
«sunt efectele naturale şi aproape constante ale 
«uzului corsetelor şi veştmintelor cari string»1). 
D-rul Marechal, în Franţa, combate astă-zî cu vio
lenţă întrebuinţarea hainelor strimte şi în special 
a corsetului. 

In citaţiunea de maî sus vedem că şi Locke 
atinge chestiunea corsetului şi, de sigur, că în 
acest caz are în vedere pe copilul fată. Ne vom 
permite aci să deschidem o paranteză. Această 
modă a corsetului, de şi recunoscută de foarte 
mulţî ca neigienică şi vătămătoare sănătăţeî, este 
totuşi destul de vechie, de secolî domnitoare; şi 
nrî-cît de târî şi de convingătoare vor fi argu
mentele oamenilor de ştiinţă şi în special ale 
unor medicî, aduse în contra acestuî instrument 
de tortură, cum îl numesc dînşiî, — căcî sunt si 
de ceî cari consideră corsetul ca bine-făcător,— 
tot nu îl vor putea desfiinţa aşa de repede după 

') Educaţia, p. 14 şi 15. 

1271 " 
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cum cred. Locke condamna corsetul în veacul al 
XVII-lea; au trecut de atunci mai1 bine de două 
veacuri şi cit de mic e numărul femeilor cari se 
gîndesc azi să renunţe definitiv la el. Cari sunt 
părinţii, cari să zică fetelor lor: «s'a terminat 
cu corsetul»? II vor desfiinţa poate cîte-va femei 
prea înţelepte şi alte cîte-va slăbite fiziceşte şi 
atîta tot. Pînă şi femeile doctori condamnă cor
setul numai în teorie, fără a s e gîndi un moment, 
în practică, la înlăturarea IUL Paradă deci de 
vorbe şi nimic maî pre sus de acestea. Unde 
sunt faptele? 

Noî zicem că dacă timpul şi împrejurările au 
adus moda corsetului, tot aceiaşi factori o vor des
fiinţa. Trebue ea femeia să ajungă ea singură 
la convingerea, că alta e menirea eî în lume de 
cît să-şî arate formele corpului şi să placă bărba
tului, dar, maî înainte de toate, va trebui ca băr
batul însuşi să-şî schimbe ideile şi eonsideraţiunilc 
sale relative la famee, să-şî îndrepte privirile de 
la exterior spre interior, de la ceea-ce înşală ochiul 
şi rătăceşte mintea, la ceea-ce este maî durabil .şi 
maî sigur, adică de la calităţile eî fizice la cele 
psihice. 

Inchizînd această paranteză şi revenind iarăşi 
la copil, să se ia precauţiunî ca să nu fie prea 
cald îmbrăcat, nicî iarna, nicî vara, spre a se de
prinde să reziste pe cît posibil sensaţiunilor de 
cald şi frig. Cel maî bun lucru ar fi, ca de la 
vîrsta de un an sau doî, să doarmă în timpul 
nopţeî fără scufă; îî e suficient părul, acest acope-
rămînt natural. Dacă copilul este prea cald îmbră
cat se expune la răcelî, guturaiu, tuse şi alte boale, 
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adesea primejdioase '). «Cînd venim pe lume obra-
«zul nu e maî puţin delicat de cît cele-1'alte părţi 
«ale corpului. Deprinderea singură e aceea care 
«obişnueşte şi întăreşte figura contra frigului» 2). 

Mulţi pedagogi moderni nu se unesc cu unele 
din părerile luî Locke, privitoare la vestmînt. Aşa 
Spencer zice, că vestmîntul, avînd de scop prote
jarea corpului nostru contra sensaţiunilor even
tuale de frig, prezintă o importanţă destul de mare 
şi deci un mod de îmbrăcăminte, care nu ţine 
socoteală de sensaţiunile de cald şi de frig la copii, 
merită să fie dezaprobat, căci expune corpul la 
toate relele posibile. Ideia ordinară că corpul tre-
bue întărit e o iluzie supărătoare, continuă Spencer» 
de oare-ce fiziologia a dovedit că această întărire 
se face în paguba creştereî copiilor 3). 

Şi cînd vestmîntul are drept cauză trebuinţa 
naturală de a obţine căldură şi a apăra corpul în 
contra sensaţiunilor externe, pentru ce părinţii maî 
caută să facă dintr'însul un obiect de vanitate şi 
invidie4)? Iată încă un alt mare adevăr, de care 
părinţii n'au voit şi nu voiesc să ţină nici de cum 
socoteală. Auzi pe copil, de la vîrsta cea maî fra
gedă, cînd abia începe a vorbi, s'o fixăm la 2 anî 
şi jumătate, zicînd mamei sale: «îmbracu-mă cu 
uhuina sau cu rochia curate, fiind-că e mai frumoasă, 
«şi 'mi -sade mal bine». Ba, dacă are vre-o oglindă la 
îndemînă, se aşează în faţa eî, gesticulează, se ad-

') Educaţia, p. 7. 
') Educaţia, p. 5 

3) Spencer, op. cil. p. 25-8—264; 
4) Educaţia, p..43. 



164 

miră, imitînd de multe orî pe mamă, îşî pune în
trebări şi răspunde singur; iar cînd sunt maî 
mulţi se ceartă între dînşiî, căci fle-căruia i se 
pare că cel-Talt are o haină maî frumoasă de cît 
a luî. A cuî este oare vina? A părinţilor, de sigur, 
ale căror păreri sunt atît de greşite aproape în 
tot ce priveşte creşterea copiilor lor; şi cînd unul 
sau altul maî priceput în ale educaţiuneî încearcă 
să le atragă atenţiunea, maî ales a mameî, cade 
în disgraţie şi nu-1 aşteaptă de cît dispreţul. 

0 altă trebuinţă naturală, poate cea maî ne
cesară şi maî imperioasă, care trebue pe deplin 
satistăcută la copil, este somnul. Acesta constitue 
timpul de odihnă, în care se repară forţele pier
dute în diverse exerciţiî, ce copilul desfăşoară în 
timpul zileî. Somnul contribue, maî mult ca orî-ce, 
la conservarea sănătăţeî ornuluî. Acela care nu 
doarme suferă, slăbeşte, nu maî poate lucra şi in 
cele din urmă succombă. Durata somnuluî nu se 
poate bine preciza, ea se regulează după vîrsta 
copiluluî. Cînd e mic să fie lăsat să doarmă cît 
voeşte, numaî treptat şi ţinînd seamă de tempe
ramentul, forţele şi constituţiunea luî să i-se impue 
oare-care restricţiune. Este însă folositor şi în in
teresul sănătăţeî sale să se culce de vreme şi să 
se scoale de dimineaţă. Apoî să fie deşteptat cu o 
voce slabă şi liniştită, nu cu sgomot sau în mod 
brusc; prin asemenea mijloace copilul s'ar putea 
speria şi nenoroci pentru întreaga viaţă. «Deşteptaţî-1 
«regulat şi forţaţî-1 să se scoale la aceiaşî oră ma
tinală ; dar aveţî mare grije deşteptîndu-1 să nu 
«faceţî aceasta prea brusc, cu un ton de voce prea 
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«puternic sau prea pătrunzător, sau cu vre un 
«alt sgomot prea violent» 1). 

Preocupat în orî-ce moment de icleea întărireî 
fizice, Locke recomandă un pat tare şi aspru, adică 
saltea şi perine de paie, nu de fulgi; are convin
gerea că aşternutul aspru fortifică membrele, pe 
cînd cel moale enervează corpul şi-1 slăbeşte, maî 
ales vara2). 

Din cele expuse pînă aci rezultă că pedagogul 
englez, cu toate erorile comise, şî-a dat maî mult 
sau maî puţin seamă de înrîurirea condiţiunilor 
fizice asupra desvoltăreî organismuluî copiluluî, 
atrăgînd atenţiunea părinţilor asupra lor şi cerînd 
de la dînşiî să caute să le cunoască şi să le aibă în 
vedere în orî-ce timp. «Clima, aerul, configura-
«ţiunea solului, regimul, natura alimentelor şi a 
«băuturilor, tot ce fiziologia coprinde sub termenii 
«technicî de circumfuza, ingesta, etc., formează 
«organismul omenesc prin acţiunea lor continuă; 
«aceste sensaţiunî lente şi surde, carî n'ajung pînă 
«la conştiinţă, dar carî pătrund neîncetat, formează 
«cu timpul acel mod obişnuit al constituţiuneî, 
«care se numeşte temperament» 3). Dar, cine se 
îngrijeşte oare de aceşti factori materiali aî vieţeî? 
Jiisuşî marele Spencer se plînge de ignoranţa pă
rinţilor în ce priveşte condiţiunile fizice de traî 
şi arată relele ce decurg din această ignoranţă. 
In adevăr, e trist ca azî, cînd nu se găseşte om 
de ştiinţă adevărată, care să tăgăduiască rolul şi 

>) Educaţia, p. 29. 
*) Educaţia, p. 30. 
3) Ribot, op. cit., p. 325. 
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importanţa acestor agenţi externi în desfăşurarea 
vieţeî de toate zilele, şi cînd ştiinţa a făcut progrese 
aşa de mari în toate ramurile, este trist zicem ca 
majoritatea părinţilor şi educatorilor să înceapă 
cea maî însemnată operă a lor fără a poseda, dacă 
nu pe toate, cel puţin cele maî elementare noţiuni 
de anatomie, fiziologie şi igienă. 

Să nu se aştepte nimeni ca medicul Locke să 
prescrie multe reguli medicale, în scop de a pre
veni boalele; el, fiind un om prin excelenţă practic, 
dă numai o singură regulă, care însă merită să 
facă atenţi pe toţi şi să fie cu rigurozitate obser
vată, anume: să nu se dea copilului doctorii ca 
mijloc preventiv şi recomandă multă prudenţă 
asupra acestui punct, căci alt-fel în loc de a pre-
întîmpina răul mai de grabă ar putea fi provocat. Să 
nu se facă apel deci la doctor pentru cea maî 
mică indispoziţiune; e mult maî bine să se încre
dinţeze copilul mersului natureî. 

Să adăogăm, la cele zise maî sus, cîte-va cu
vinte şi despre sporturî, carî, de asemenea, au 
drept ţintă desvoltarea forţeî în general. Locke 
pune un preţ deosebit pe aceste exerciţiî, maî 
ales că în timpul său ocupau o mare parte din 
orele colegianilor, consacrate studiuluî. Cbiar azî, 
educaţia sportivă preocupă mult, pe englezî, atît 
de pasionaţî pentru desvoltarea fizică, din cauza 
căreia au să sufere consecinţe triste. 

Cele maî de frunte din aceste exerciţiî, în tim
pul luî Locke, ca şi azî, eraii: scrima şi călăritul. 
«Scrima şi arta călărituluî trec drept părţî aşa de 
«necesare uneî bune educaţiunî, în cît mi s'ar re-
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«proşa ca o omisiune grava sa nu vorbesc despre 
«ele» l). 

In privinţa scrimei Locke face oare-carî rezerve. 
In adevăr, zice dînsul, scrima poate fi un exer
ciţiu folositor sănătăţeî, dar e cam periculos vieţeî. 
Tînărul, căpătînd o prea mare încredere în sine, 
devine maî sensibil de cit ar trebui asupra puno 
tulul de onoare, de unde desele provocări la duel 
şi la tot felul de lupte, în urma celei maî neînsem
nate ofense *); de aceea să nu se abuzeze de acest 
sport, în educaţia tinerilor. 

Nu maî puţin recomandă înotul şi dansul, pe 
carî copilul să le înveţe îndată ce vîrsta îl face 
capabil pentru aceasta şi are vigoarea necesară 
acestor fel de exerciţiî. înotul prezintă multe avan-
tagiî sănătăţeî şi tot-de-odatâ e o artă, graţie că
reia se poate scăpa viaţa multor oamenî; să se ia 
însă numaî măsurî ca, copilul să nu intre în apă 
asudat de un mers repede saiî avînd sîngele şi 
pulsul turburate de vre-o emoţiune 3). Intrarea în 
apă rece să se facă cu încetul şi numaî după 
oare-care odihnă a corpuluî. Azî nu maî prezintă 
nicî un pericol faptul ca, atuncî cînd cine-va e 
asudat, să ia o bae rece, numaî să fie de scurtă 
durată. 

Dansul dă cu timpul deprinderea mişcărilor 
graţioase, însă şi aci trebue supraveghiat copilul î 
să nu bea apă rece sau să ia îngheţată după dans, 
căcî dese-orî neascultarea aduce cu sine urmări" 
fatale individuluî. 

») Educaţia, p. 322. 
-) Educaţia, p. 323. 
3) Educaţia, p. 11 şi 320. 



168 

Artele manuale, maî cu seamă acelea la carî 
se lucrează în aer liber, sunt iarăşi de mare folos 
întărireî fizice a omului. Aceste arte, spre a fi în
văţate şi practicate, cer atît munca spiritului cît 
şi munca corpului, aşa că copiiî, cari se aplică la 
dînsele, ajung pe această cale la un rezultat în
doit: pe de o parte îşî măresc, prin exerril,iii. 
dibăcia şi adresa, iar pe d'alta îşî fortifică orga
nismul ; cu un cuvint abilitatea progresează aci 
împreună cu sănătatea '). 

Locke recomandă în deosebi copiilor' jocurile 
in aer liber şi curat, ca cele maî folosiloare exer
ciţii fizice, însă numai pe acelea cari fac posibilă 
mişcare membrilor în toate direcţiunile, condam-
nînd jocurile săltătoare. Mişcările în aer liber sînt 
prielnice atît desvoltăreî şi întărireî corpuluî cît şi 
trumuseţeî luî. Şi Spencer recunoaşte că aceste 
exerciţii corporale, făcute în aer curat, sunt cît 
se poate de necesare copiilor2); ele însă prezintă 
un singur pericol, care de altmintrelî poate fi uşor 
evitat: cind copilul e încălzit, fie de alergături, fie 
de un alt exerciţiu, să nu i se permită să se aşeze 
sau să se culce pe un pămînt rece sau umed, nici' 
să bea apă rece. Interzicerea prelungită se trans
formă cu timpul în obiceiu, care îl va ajuta să se 
abţie cind nu va maî fi supravegniat de nimeni3). 

Copilul obosit de munca intelectuală aleargă 
la joc şi la orî-ce exerciţiu fizic, care vine să cons-
titue pentru el o recreaţiune, ca la mijlocul cel 

') Educaţia, p. 326. 
!) Spencer, op. cit., p. 267. 
3) Educaţia, p. 13. 
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maî nimerit spre a-'şî restabili forţele epuizate 
prin studiu. Recreaţiunea este dar tot atît de ne
cesară ca şi munca şi nutrimentul, numai să fie 
ocupată de exerciţii folositoare corpului. «Slăbi-
«ciunea constituţiuneî noastre, din punctul de vedere 
«al corpului ca şi din punctul de vedere al spiri
tului, cere să ne odihnim adesea; şi la orî-ce 
«vîrstă, dacă voim să întrebuinţăm bine viaţa 
«noastră, trebue să consacram o bună parte re-
«creaţiunilor. Cel puţin această necesitate se impune 
«pentru copii» x). Vigoarea fizică formează baza, 
pe care trebue să se sprijine munca intelectuală; 
acolo unde această forţă lipseşte, creerul nu poate 
lucra. «Creerul cel maî bine organizat nu servă 
«omului la nimic dacă nu posedă o forţă vitală 
((suficientă pentru a-1 pune pe lucru» *). Să nu 
privăm deci pe copii de exerciţiile musculare, spre 
a-i devota numai studiului; ele sunt tot atît de 
necesare individului ca şi rasei căreia aparţine, 
sunt chiar o condiţiune de regenerare şi de forţă 
ereditară 3). De aceea să li se permită fără restric-
ţiune toate nebuniile inocente, toate jocurile şi pe
trecerile puerile, întru cît nu vatămă moralul lor. 
Azi. în Anglia, dintre toate exerciţiile fizice, jocu
rile atrag maî mult pe elevi; acoio aceste exerciţii 
corporale nu se consideră ca o recreaţiune facul
tativă ci ca o muncă, o datorie, impusă elevilor 
de uz şi de autoritate, care le absoarbe aproape 
tot timpul, în cît le rămîne prea puţin pentru 

') Educaţia, p. 321. 
2) Spencer, op. cit., p. 90. 
3) Guyau, op. cit., p. 89. 



170 

exerciţiile intelectuale. Din această cauză majori-
latea tinerilor, cînd părăsesc şcoala spre a merge 
la universitate, posedă o instrucţiune literară foarte 
slabă l). 

Exerciţiile musculare au devenit, zice Guyau, 
preocuparea dominantă, aproape exclusivă, a ele
vilor în şcoalele engleze. Primul defect al acestui 
sistem englezesc e oboseala fizică, care contras
tează cu oboseala intelectuală de pe continent *). 
Cu toate acestea numai graţie importanţei şi des-
voltăreî prea marî ce se dă exerciţiilor fizice, rasa 
anglo-saxonă stă în fruntea raselor omeneşti. Prin 
urmare, cu drept cuvînt, ne spune Locke, că forţa 
fizică, dobîndită prin mijlocul exerciţiilor corpo
rale, constitue un element de progres, e chiar 
viaţa unui popor. 

Să se păstreze însă şi la recreaţiunî o măsură 
justă, aceasta se impune cu necesitate; să nu se 
abuzeze de dînsele, căcî intr'un asemenea caz co
pilul se obişnueşte cu lenea; nici să-î fie interzise 
în mod absolut, de teamă ca nu cum-va să se 
desguste de muncă. Idealul luî Locke ar fi ca 
exerciţiile spiritului să alterneze cu acelea ale 
corpului. 

In aceste cite-va pagini am expus, credem, to: 
ce era esenţial din educaţiunea fizică, aşa cum o 
înţelege Locke, şi tol-de-odată am putut vedea că 
această parte formează un fragment foarte însem
nat din educaţiunea generala, prin faptul că ne 
învaţă cum trebue întărit organismul copilului 

') Demogeot şi Montucci, op. cit., 20—25. 
s) Guyau, op. cit., p. 87. 
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spre a evita epuizările precoce. De şi, în ce pri
veşte întărirea fizică, manifestă o tendinţă exce
sivă, totuşi se găsesc alte măsuri igienice foarte 
folositoare şi demne de atenţiunea orî-căruî edu
cator. Apoi Locke e primul pedagog, care con
damnă moda şi face un loc larg natureî. Un veac 
maî tîrziu marele ] Rousseau urmează calea indi
cată de dînsul. 



EDUCAŢIUNEA MORALĂ 

Am arătat că scopul educaţiuneî şi ceea ce 
reclamă maî mult grija educatorului e să stabi
lească, de timpuriu, în spiritul copilului, princi
piile şi practica virtuţeî; să-1 facă să găsească 
plăcere în virtute şi durere în greşeală şi să-1 
deprindă cu bunele manieri. «Imî iau libertatea 
«să spun că virtutea şi buna educaţiune sunt sin-
«gurele principii, pe cari un tată poate sprijini 
«norocul fiului său, dacă voeşte să apuce calea 
«cea bună si aceea unde succesul, în adevăr, e 
«sigur» '). 

Educaţiunea morală formează partea cea maî 
grea din întreaga operă a educaţiuneî; la dînsa 
colabrează, în prima linie, inclinaţiunile particu
lare ale copilului, apoî, în al doilea rînd, lecţiunile 
şi exemplele părinţilor şi ale dascălilor şi în fine 
mediul social, cu toate moravurile şi credinţele 
luî, în care copilul este menit să trăiască şi să-şî 
desvolte întreaga viaţă. Influenţa acestor treî fac-

') Educaţia, p. 90. 
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torî asupra formăreî spiritului şi a caracterului 
copilului nu se poate tăgădui de nimeni. 

înainte de a ne introduce în ceea ce constitue 
sufletul educaţiuneî morale, aşa cum o înţelege 
Locke, ţinem să arătăm că s'aîi emis diferite pă
reri privitoare la natura copilului. 

Sunt, maî întîiu, optimiştii, între cari putem 
număra pe Montaigne, Rousseau şi alţii. Aceştia 
susţin inocenţa şi bunătatea absolută a natureî 
copilului; eî zic că el posedă numai tendinţe instinc
tive spre bine, de unde rezultă că opera educa
ţiuneî ar fi inutilă. «Tout est bien sortant des mains 
«de l'auteur des choses. tout degenere entre Ies 
«mains de Phomme ')• 

Prin urmare cel maî bun lucru ar fi să lăsăm 
pe copil să se desvolte, conform tendinţelor sale 
naturale, de teamă ca nu cum-va să stricăm ceea 
ce autorul suprem a zidit cu atîta măestrie. Şi cu 
toate acestea găsim în «Essais», la Montaigne, un 
capitol special, conţinînd reguli însemnate relative 
la educaţiune, iar Rousseau, ştim cu toţiî, ne-a lă
sat în «Emile» un tratat complect asupra aceleiaşî 
materiî. Am putea dar conchide că, după părerea 
acestora, educaţiunea este un rău însă un rău 
indispensabil. 

In opoziţie cu părerea optimistă avem pe cea 
pesimistă, profesată de părinţiî bisericeî, de parti-
zaniî doctrineî janseniste şi de cîţî-va moralişti 
Aceştia, contrariu celor de sus, consideră pe copil 
de la naştere ca o fiinţă decăzută şi viţioasă, pentru 
care nu maî rămîne nimic de făcut. 

') J. J. Rousseau, Emile, tom. I. p. 1. 
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Unde vom găsi adevărul? De sigur într'o pă
rere, care să ocupe linia de mijloc între cele două 
păreri extreme. 

Pedagogul Locke susţine că, copilul, la ori
gină, nu e nici bun, nici" răii. Binele şi răul se ra-
poartă la voinţă şi, conform doctrinei sensualiste, 
s'a văzut că la naştere nu se află, în spiritul copi
lului, nici o urmă de forţă morală sau intelectuală; 
deci ne-avînd voinţă, nici judecată, el nu poate fi 
capabil de bine sau de răii. Voinţa e o idee care 
se capătă prin reflexiune1); ast-fel că numai când 
copilul va poseda această putere, va fi în stare să 
şi voiască şi atunci voinţa devine isvorul orî-căruî 
bine şi orî-căruî rău 2). 

Maî târziu Locke, obişnuit să facă concesiuni 
ideilor timpuluî, admite şi el tendinţe înăscute sau 
ereditare, pentru că ne vorbeşte de dispoziţiunile 
reîe ale spirituluî, de perversitatea voinţei, din carî 
decurg, zice dînsul, toate injustiţiile şi nesupunerea 
copiluluî8). Iată-1 înfine pe Locke considerînd na
tura omenească ca un amestec de bine şi rău, de 
porniri bune şi rele. «Printre fliî luî Adam, în 
«adevăr, puţinî sunt aşa de favorizaţi, în cît să nu 
«se nască cu vre-o tendinţă, care să predomine în 
«lemperamentul lor şi e opera educaţiuneî, fie de 
«a o distruge, fie de a o contrabalanţa» 4). 

Dacă dar voinţa e germenele moralităţeî, is
vorul bineluî şi răuluî, rămîne să ne adresăm eî, 

') Essai, p. 83. 
') Educaţia, p. 172. 
3 ) Educaţia, p. 108. 
4) Educaţia, p. 220. 
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în prima linie, şi să îngrijim, înainte de toate, 
de cultura dmsei, eăutînd să fie supusă şi stăpî-
nită cu 'rigurozitate chiar din primele momente. 
(.(Geneza moralitate), e înainte de toate geneza voinţei»'*). 

Toate interzicerile şi tot cortegiul pedepselor, 
aplicate de educator, să nu aibă alt scop de cît 
stăpînirea voinţei copiilor. A-î învăţa, de timpuriu, 
să-şî reguleze pasiunile şi să se supue ordinelor 
părinţilor şi superiorilor lor, aceasta e poate cea 
maî bună preparaţiune, spre a-î face mai târziu 
să urmeze, fără ezitare, îndemnul propriei1 lor ra
ţiuni 2). 

Afară de cîte-va exageraţii, Locke propune 
mijloace educatrice excelente pentru a stabili pri
mele fundamente ale virtuţeî la copil şi a-1 dispune 
să practice binele în general, căci1 un om virtuos 
e acela care practică binele. 

Şcoala, în veacul al XVlI-lea, ca şi azî, dădea 
tot interesul cultureî intelectuale, neglijînd cu de-
săvîrşire cultura morală. Pedagogul englez schimbă 
problema şi face din formarea caracterului şi a 
voinţei copilului scopul suprem al şcoaleî, iar din 
instrucţiune un mijloc de realizare a acestui scop. 
Sliinţa, zice dînsul, trebue să cedeze întiietatea vir
tuţeî, de oare-ce numai aceasta singură este în 
stare să asigure omului' un loc onorabil în familie 
si societate. 

De altminteri şi Spencer împărtăşeşte părerea 
luî Locke, că moralitatea prezintă o maî mare 
mportanţă de cît instrucţiunea, prin faptul că prima 

') Guyau, op. cil., p. 51. 
2) Educaţia, p. 166—175. 
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serveşte prosperitate! sociale pe cinci cea de a doua 
serveşte numai individului. Apoi împrăştierea in
strucţiune! nu contribue întru nimic la îmbunătă
ţirea conduitei omului, continuă Spencer. încre
derea în efectele moralizatoare ale cultureî intelec
tuale, pe care faptele le contrazic aşa de categoric, 
e absurdă a priori. Cultura morală nu se cîştigă 
citind şi învăţînd pe din afară: tot ast-fel precep
tele şi exemplele nu contribuesc a da naştere unei 
abitudinî morale, afară numai dacă caută cine-va 
să le urmeze şi să le imite. O abitudine morală 
se cîştigă prin acţiunea frecventă, determinată de 
sentimentul corespunzător. Cunoştinţa pură dar nu 
poate determina conduita noastră, ci numai emo-
ţiunea excitată de această cunoştinţă. Iată, ne spune 
Spencer, un adevăr psihologic, cu care trebue să 
se conformeze orî-ce sistem raţional de educaţie 
omenească x). 

Guyau, care iarăşi a tratat cu multă inteligenţă 
chestiunea educaţiuneî, se plînge şi el de acelaşi 
rău, că şcoala dă azî prea puţină atenţiune edu
caţiei morale, ocupîndu-se în mod exclusiv de in
strucţiune. ((On instruit et on se fie a la vertu mo
rale de I'instruction, voilă tout» 2). 

Copilul, lipsit la început de orî-ce voinţă şi ra
ţiune, prin urmare incapabil de a lucra prin el 
însuşi şi a judeca, are nevoe de direcţiune şi de 
disciplină, cu alte cuvinte trebue să recunoască au
toritatea altora, să fie supus si ascultător, de oare-

") Herbert Spencer: Introduction â la science sociale 
p. 386-401. 

'-') Guyau, op. cit., p. 117. 
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ce nestăpînit de nimeni, uşor poate fl împins spre 
rău, fie de instinctele sale cele rele, fie de exem
plele periculoase pe cari i-le dă înconjurimea. Pri
mul educator fiind părintele, luî incumbă, în prima 
linie, sarcina de a deprinde pe copil la ascultare 
.şi supunere, impunîndu-î autoritatea sa de la prima 
licărire a inteligenţei, adică îndată ce devine ca
pabil de supunere şi înainte de a [fi ajuns la vîrsta 
arzătoare a pasiunilor; căci acela care n'are au-
loritate nu poate fi educator. 

Să se excludă indulgenţa şi familiaritatea, în 
primele timpuri, din relaţiunile părintelui cu copiii 
săî, cari, ţinuţi ast-fel la distanţă şi formaţi' numai 
pentru supunere şi respect, vor recunoaşte în cu-
rînd într'însul pe stăpînul lor absolut, de care se 
vor teme maî mult ca de orî-ce. 

Teama dar să conducă la început pe copil, 
Ireptat însă şi cu desvoltarea raţiuneî, copilul să 
se supue, nu de teamă, ci pentru că iubeşte şi în 
fine pentru că respectă. Locke pretinde ca în sen
timentul primitiv de teamă să se găsească deja un 
început de iubire şi respect. Autoritatea paternă 
trebuie neapărat să se compue din aceste trei ele
mente : teama, iubirea şi respectul moral, graţie 
cărora va putea tot-d'a-una exersa un imperiu 
desăvîrşit asupra spiritului copilului. Iar cînd va 
sosi timpul ca să treacă de la viaţa de familie la 
cea de şcoală, a se supune va părea copilului lu
crul cel maî natural şi cel maî uşor. Supunerea e 
marea virtute a virsteî tinere, zice un pedagog 
distins. 

Sentimentul de adevărat respect nu poate lua 
naştere în spiritul copilului, de cît dacă părintele 

1271 12 
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va fi răuşit. maî întîiu, să-1 facă să înţeleagă că el 
este stăpânul luî legitim şi să-î fi inspirat senti
mentul de teamă, atît de necesar la altoirea celui 
d'întîiu. Apoî, să-î fi dovedit cu prisosinţă afecţiunea 
şi grija continuă ce-î poartă, mîngîindu-1 cînd a 
săvîrşit o acţiune bună şi încurajîndu-1; în fine să 
fi deşteptat în acelaşi timp, prin conduita sa atec-
tuasă, în sufletul copilului, un sentiment particular 
de afecţiune pentru acela care i-a dat lumina zilei. 
Şi chiar cînd copilul dă dovadă de un respect deo
sebit faţă de părintele luî, încă e nevoe ca acest 
sentiment să fie întreţinut şi conservat în cele două 
elemente ale sale: iubirea şi teama, «două mari 
«principii, carî vă vor da în tot-d'a-una prilejul 
«de a îndrepta spiritul copiluluî pe calea virtuţeî 
«şi a onoareî» '). 

Pe măsură însă ce copilul înaintează în vîrstă, 
distanţa între părinte şi el să se micşoreze şi fa
miliaritatea să ia locul severităţeî de altă-dată; cu 
alte cuvinte rigoarea disciplinei să se îndulcească 
şi copilul să devie, cum ziceam aiurea, prietenul cel 
maî intim al părintelui. Atunci, de sigur, el va recu
noaşte că aplicarea acelor măsuri disciplinare, care 
îî păreau prea drastice, a pornit din cea maî curată 
dragoste părintească şi din grija de a-î asigura 
respectul şi stima întregeî lumî. «Prin teamă şi 
«respect trebue să luaţî, maî întîiu, stăpînire asupra 
«spiritelor copiilor, prin iubire şi prietenie să o 
«păstraţi maî tîrziu» 3). 

') Educaţia, p. 150. 
*) Educaţia, p. 151. 
s) Educaţia, p. 51. 
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In această pagină se reflectă clar sistemul ex
cepţional de educaţie, inaugurat de bătrînul Locke 
şi aplicat cu stricteţă fiului său, sistem pe care 
acest din urmă îl găseşte atît de excelent, în cît 
nu ezită un singur moment de a-1 recomanda tu
turor educatorilor. 

Dar oare aşa se întîmplă în realitate? Putem 
noî face din copil ceea ce voim ? Dacă el n'ar aduce 
cu sine la naştere nici o dispoziţiune înăscută, con
form principiilor şcoaleî sensualiste, în acest caz 
s'ar putea forma spiritul luî după cum convine 
fie-căruia; această metodă de educaţie însă devine 
inaplicabilă acolo, unde natura oferă educatorului 
un fond de tendinţe cari mărginesc puterea educa-
ţiuneî şi eficacitatea mijloacelor sale. 

S'a zis că disciplina, inaugurată de Locke, e 
falşă, de oare ce se bazează pe teamă şi teama e 
un mobil care paralizează activitatea liberă a in
teligenţei. Dar noî am văzut că la dînsul teama 
este temperată de afecţiune. De şi face din disci
plină o condiţiune de succes, totuşi condamnă ex
cesul unei discipline prea riguroase. El şî-a dat 
bine seamă că o asemenea disciplină aserveşte şi 
umileşte spiritul copiilor, îi face să piardă toată 
activitatea şi vigoarea lor, incapabili de a se maî 
ridica şi ajunge la ceva serios,— ceea ce vom căuta 
să arătăm în paginile cari urmează, — şi deci învi
nuirea ce i-se aduce e nedreaptă. «Acela, care 
«a găsit mijlocul de a păstra copilului un spirit 
«uşor, activ şi liber, îndepărtîndu-1 tot-de-odată de 
«la un mare număr de lucruri, pe cari le-ar dori, 
«şi dispunîndu-1 la acţiuni cari îî sunt displăcute, 
«acela, zic, care a ştiut să împace aceste contra-



180 

«dicţiuni aparente, a descoperit, după mine, se
cretul educaţiuneî»1)-

Mijloacele disciplinare, propuse de pedagogul 
Locke, sunt dar departe de a căuta să facă din 
copii nişte sclavî;"contrariu el sfătueşte, în nenumă
rate rîndurî, pe părinţi că dacă voesc să obţie su
punerea fiilor lor să le respecte libertatea, pe care 
o iubesc din primele momente ale existenţei lor. 
«Sunt multe lucruri cari ne inspiră aversiune, nu-
«maî pentru că ne-au fost impuse» 2). 

Da, să se ceară copilului supunere, însă să 
i-se facă această supunere uşoară şi plăcută şi să 
se procedeze în aşa fel, în cît să ajungă cu timpul 
să se supue nu de teamă, ci de bună voe. 

In aparenţă Locke pledează în favoarea unei 
autorităţi absolute, în fond însă e partizanul unei 
educaţiunî liberale, căutînd pe cît posibil să împace 
drepturile autorităţeî cu cerinţele libertăţeî. Prin 
urmare trebue înlăturată cu orî-ce preţ din educa-
ţiune autoritatea arbitrară; ea să ştie să şi cedeze 
cîte odată. Ordinele să fie raţionale şi puţine; prea 
multe şi prea dese fac pe copil să se desguste de 
toate şi să nu respecte nici unul. Afară de acestea, 
să nu se dea copilului acum un ordin şi după cîte-va 
momente un contra-ordin; căci ştiut este că ordi
nele şi contra ordinele îl fac să se furişeze, aducînd 
ast-fel vătămare sincerităţeî caracterului luî3). 

Locke condamnă severitatea extremă, bazat 
pe două motive, bine studiate: întîiu pentru că nu 

') Educaţia, p. 54. 
*) Educaţia, p. 240. 
•) Educaţia, p. 211. 
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convine primei vîrste, ale cărei caractere sunt: ve
selia şi nesocotinţa, şi al doilea, ea supune pe copil 
numai pentru moment, iar îndată ce părintele dis
pare, dînsul dă curs tuturor pornirilor sale celor 
rele. Maî mult, teama dusă la extrem dă naştere 
disimulaţiuneî sau adevăratei minciuni morale, fruct 
al unei educaţiunî rău înţeleasă. O autoritate bine 
înţeleasă nu se poate impune copiilor, de cît ajutată 
de următoarele mijloace: convingerea, respectul, 
corecţiunea şi mai' pre sus de toate iubirea, dragos
tea, cel maî puternic mobil de activitate. De corec-
ţiune, vom vedea, că trebue să se facă uz cît maî rar. 
Nu maî încape îndoială că întrebuinţînd asemenea 
procedeurî disciplina aspră dispare de la sine. 

Conchidem dar, că severitatea constitue, după 
Locke, un mijloc de disciplină necesar şi superior 
la începutul educaţiuneî, prin faptul că asigură 
educatoruluî maî lesne supunerea copiluluî şi tot-
de-odată se pot preveni, cu ajutorul eî, foarte 
multe greşelî; cînd însă şi-a produs efectul, adică 
cînd o practică constantă a făcut din supunere şi 
respect o deprindere, atunci să i-se substitue o 
formă de disciplină maî dulce. Adevărata disci
plină e un amestec de blîndeţe şi de severitate ')• 

Să presupunem acum că, prin măsurile pro
puse maî sus, educatorul a reuşit să obţie supu
nerea copiluluî; ce-î maî rămîne de făcut? Primul 
lucru şi cel maî principal de îndeplinit ar fi: să-1 ţie 
la distanţă de tot ce ar putea să aibă vre-o înrîu-
rire vătămătoare asupra formăreî voinţeî sale. Am 
văzut că ceea ce determină voinţa omuluî, la fie-

G. Compayrâ, op. cit., p. 456. 
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care acţiune voluntară, e dorinţa fixată asupra 
unui bine absent, bine care se poate reduce la a 
căuta să se scape de o durere, de care se simte 
atins, sau poate consta din o bucurie, provocată de 
o plăcere ce i se procură de alţii'). Plăcerea şi 
durerea alcătuesc ast-fel două mobile puternice de 
acţiune, sunt două stări sufleteşti, carî însoţesc 
toate ideile ce ne vin prin sensaţiune şi reflecţiune, 
şi singura cale de a cunoaşte aceste idei este pro
pria experienţă a omulm 2). 

Există decî în chiar natura omenească o in-
clinaţiune naturală, care o face să caute plăcerea 
sensibilă şi imediată şi să evite cu ori-ce preţ du
rerea3). De acest adevăr psihologic educatorul 
trebue să ţie neapărat seamă, de oare-ce luî in
cumbă datoria de a opune rezistenţă dorinţei co
pilului, care ar avea de scop satisfacerea plăce
rilor sensibile; căci, dacă s'ar permite copilului să 
dea curs unei asemenea dorinţe, s'ar putea întări 
într'însul o dispoziţiune, care cu timpul să devie 
isvorul tuturor acţiunilor viţioase şi neregularită-
ţilor întregeî vieţi. 

Copiii au, într'adevăr, ca şi oamenii formaţi, 
trebuinţele lor naturale: le este foame, sete, frig, 
simt necesitatea de repaos, etc.; pe toate acestea 
sunt nevoiţi să le facă cunoscute părinţilor lor, iar 
aceştia, la rîndu-le, sunt obligaţi să le satisfacă, prin 
mijloace convenabile şi cu moderaţiune, de oare
ce ne-intervenind pentru satisfacerea lor, expun 

') Essai, p. 195. 
•) Essai, p. 84—86. 
a) Educaţia, p. 55. 
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pe copii la suferinţe grave. Afară însă de aceste 
trebuinţe naturale, copiii maî au şi altele artificiale, 
isvorîte din fantazia lor, cari se pot maî bine numi 
capriciurî. La acestea face aluziune Locke cînd 
sfătueşte pe părinţi să se opuie satisfacereî lor; 
maî mult, el pretinde ca nicî să nu se permită 
copiilor să facă menţiune de ele, întru cît satisfa
cerea unor ast-fel de capriciurî le slăbeşte spiritul 
şi îî pasionează pentru lucrurî nefolositoare l). Să 
nu uităm ceea ce ne recomanda maî sus, că încă 
de la leagăn copilul sa se obişnuiască să-şî stă-
pînească pasiunile şi să înveţe arta de a înăbuşi 
dorinţele sale cele fantastice, ca maî tîrziu să nu 
cază pradă lor. Nu există mijloc maî nimerit de 
a învăţa pe copil să fie cu minte, să se supue şi 
să se abţie, de cît acest refuz constant, cu care tre-
bue să întîmpinăm la fie ce pas satisfacerea pof
telor luî. Ajuns la vîrsta cînd raţiunea îl face ca
pabil să dicteze pasiuneî, atunci să i-se acorde o 
maî mare libertate 2). 

Orî-ce s'ar zice, Locke ne pare aci prea exigent, 
cere prea multă forţă morală şi o prea mare pre
vedere de la nişte fiinţe aşa de slabe cum sunt 
eopiiî, cu un creer abia la începutul evoluţieî sale. 

Dar să continuăm. Natura pune la îndemînă 
copilului două mijloace foarte expeditive de a-şî 
manifesta dorinţele şi pretenţiunile; acestea sunt: 
ţipetele şi plînsetele, pe carî le întrebuinţează din 
primul moment al venireî sale pe lume. Dacă 
ele sunt efectul unei dureri să i-se dea tot aju-

') Educaţia, p. 156—158. 
2) Educaţia, p. 100. 
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torul necesar, ba cel însărcinat cu îngrijirea luî să-î 
dovedească că are şi oare-care milă de dînsul, fără 
însă a-1 văita, căci atunci încuragiază desvoltarea 
facultăţilor de pură sensibilitate, şi ani văzut că 
copilul trebiie obişnuit să îndure toate suferinţele, 
atît fizice cît şi morale. Plînsetele însă maî pot fi 
şi rezultatul unui sentiment de încăpăţînare sau 
mîndrie; într'un asemenea caz să se impue copi
lului tăcere cu severitate, şi dacă o privire, un 
ordin formal nu sunt suficiente, să se recurgă cbiar 
la pedeapsa corporală x)-

Sunt şi cazurî, unde vaietele au drept prin
cipiu temperamentul particular al copilului sau 
diferite alte împrejurări, pentru cari nu se pot 
stabili reguli invariabile. «Atunci, mijloacele îndu-
«plicătoare, abaterea cugelăreî către alte obiecte, 
«surîsul batjocoritor, cu care e primit copilul, iată 
«poate metoda care convine să se aplice la în-
«ceput» 2). 

Un alt fapt, care merită maî ales să atragă 
atenţiune părinţilor, este următorul: ceea ce s'a 
refuzat odată copilului, să nu i-se acorde altă
dată; adică orT-ce autoritate educatrice să fie 
consecinţe cu ea însăşi, să nu se contrazică. Nu 
putem tăgădui ceea ce experienţa zilnică ne do
vedeşte, că inconsecvenţa, această greşeală atît 
de gravă, poate cea maî gravă din toate, aceea 
care dă curs tuturor capriciilor copilului, se comite 
şi azî foarte des în educaiune: «Să se observe ca 
«o maximă inviolabilă, de a nu acorda nicî-odată 

') Educaţia, p. 172. 
2) Educaţia, p. 173. 
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«la strigătele şi importunităţile copiilor ceea ce li 
«s'a refuzat odată» '). 

Ziceam că, copiii iubesc libertatea şi au am
biţiunea, ca şi oamenii formaţi, să arate că acţiu-
nele cele maî bune ce săvîrşesc sunt opera lor şi 
că se bucură de o independenţă absolută 8), Acest 
lucru e constatat de toată lumea, în cît toţi edu
catorii se simt obligaţi să le acorde această liber
tate şi să le o respecte. 

Dar se naşte întrebarea : în ce înţeles ia Locke 
cuvîntul de libertate? E vorba de libertate în în
ţelesul moral sau în alt înţeles? 

In tratatul său despre educaţiune nu pomeneşte 
nimic despre libertatea voinţei; în critica sa, «asupra 
inteligenţei omeneşti», explică această idee în înţe
lesul moral. In acest înţeles am văzut că libertatea 
înseamnă puterea de >i lucra sau a nu lucra, după 
cum spiritul se determină pentru o acţiune sau 
alta, în urma unei" judecăţi ultime <). Prin urmare 
într'o acţiune liberă rolul cel maî important îl 
are judecata, o operaţiune intelectuală superioară, 
de care copilul nu poate fi încă capabil; de unde 
rezultă cu evidenţă, că Locke întrebuinţează cu
vîntul de libertate în înţelesul popular si atunci 
înseamnă posibilitatea de a face sau a nu face 
ceva. Aşa se cuvine ca copiii să aibă toată liber
tatea de a face cunoscute trebuinţele şi dorinţele 
lor părinţilor, pe cari aceştia sunt ţinuţi să le 
satisfacă, cu toată dragostea, cel puţin în prima 

') Educaţia, p. 48. 
s) Educaţia, p. 97. 
3) Essai, p. 220. 
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vîrstă '); bine-înţeles însă, afară de cazurile, pre
văzute maî sus, cînd dînşiî reclamă un lucru prin 
strigăte şi caută să impue cu orî-ce preţ autori
tatea lor părinţilor. 

Să facem acum cunoştinţă şi cu părerile luî 
Locke privitoare la pedeapsa corporală: 

El condamnă vechia metodă, singura între
buinţată în timpul său, în familie şi în şcoală, aceea 
care proceda prin pedepse şi loviri. Disciplina bi
ciului, zice dînsul, pe de o parte fiind prea rigu
roasă, prea aspră, displace, iar pe d'alta, ne-fîind 
fundată pe principii de psihologie, nu se îngrijeşte 
de studiul natureî copilului, nu caută să prindă 
momentele favorabile cînd se deşteaptă în el di
feritele inclinaţiunî şi deci aplicarea unei asemenea 
discipline, în loc să aducă îndreptare, ar putea 
duce la urmări grave. De multe orî ea dă naştere 
perversitate! în loc s'o combată. 

Prin urmare, pedepsele corporale, întru cît 
produc maî mult rău de cît bine, constituesc un 
mijloc de disciplină foarte puţin propice spre a fi 
pus în serviciul educaţiuneî, de aceea întrebuin
ţarea lor să fie esclusă aproape cu totul clin o edu
caţie liberală. «O disciplină servilă face caractere 
servile» 2). 

Educaţiunea e, în adevăr, o artă şi încă cea 
maî delicată dintre toate, pentru-că are de a face 
cu întreg sufletul copilului. Scopul eî fiind desvol-
tarea uneî fiinţe active şi libere, se cere de la un 
educator să ştie să-şî aplice arta cu dibăcie, cu 

') Educaţia, p. 156. 
1 Educaţia, p 46. 
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ajutorul mijloacelor celor maî blînde, prin cuvinte 
dulci şi insinuante, fără a fi însoţite de pedepse 
sensibile. 

Locke admite aplicarea pedepsei corporale nu
mai în cazurile cele maî extreme şi ca un ultim 
remediu, după ce se va fi întrebuinţat toate cele-
l'alte mijloace mai blînde şi vor fi rămas toate 
ineficace1). Vom vedea că Locke se călăuzeşte de 
cea maî înaltă înţelepciune în recomandaţiunele 
ce dă în această privinţă. 

Neîndoios că copilăria are unele defecte natu
rale, cari dau naştere la greşeli, unde nu se poate 
descoperi nicî cea maî mică urmă de premeditare, 
cum sunt greşelile carî provin din slăbiciunea, ina-
tenţiunea sau zburdălnicia copilului. Pe acestea le 
corectează timpul şi observaţiunile dulcî şi se
rioase, maî lesne de cît pedepsele aspre. «Adesea 
«o privire sau un semn vor fi suficiente pentru a 
«îndrepta pe copiî cînd au greşit; şi dacă cîte o-
«dată e nevoe să se recurgă la cuvinte, ele să fie 
«grave, dulcî şi discrete»2). 

Sunt apoî copiî de diferite naturi: uniî blînzî, 
carî se supun cu uşurinţă; alţii însă răutăcioşi, 
carî, întrebuinţînd chiar toate mijloacele posibile, 
n'ar putea fi hotărîlî să lucreze. In acest caz e 
vorba de un caracter încăpăţînat, pentru care 
există un singur remediu, bătaia, dar administrată 
după alte procedeurî de cît cele ordinare. «Da, 
«încăpăţînarea şi greşelile voluntare trebuesc re-
«primate cu orî-ce preţ şi la nevoe chiar cu bă-

') Educaţia, p. 115. 
s) Educaţia, p. 103. 
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«tăia» 1). Afară de aceasta gradul de pedeapsă nu 
trebue măsurat după mărimea sau micimea apa
rentă a greşeleî, ci după spiritul de încăpăţînare pe 
care ea îl revelă cum şi după rezistenţa ce opune 
copilul, faţă de datoriile sale de supunere şi respect 
ce are către părintele său a). 

Un alt defect odios, ce se observă la foarte 
mulţi copii, şi din care decurg o mulţime de obi
ceiuri rele, e minciuna, peutru a cărui distrugere 
recomandă Locke, la început, tot mijloacele cele 
blînde. Aşa, la prima dată, cind copilul a fost prins 
în flagrant delict de minciună, să nu fie pedepsit; e 
suficient ca ceî cari îl înconjoară să manifeste o 
mare suprindere faţă de fapta lui. Dacă acest mij
loc nu produce nici un efect şi copilul cade în 
recidivă, atunci să fie aspru mustrat şi tratat cu 
răceală de toţi cari îî cunosc greşeala. Numai în 
al treilea rînd, şi dacă părintele nu va (i reuşit 
cu nimic să îndrepte acest defect degradator, să 
recurgă la bătae, ca şi în cazul de încăpăţînare i 

de oare-ce repetarea aceleeaşî greşeli dovedeşte 
perversitate complectă şi decî merită pedeapsa 
cea maî aspră; «căci, după toate avertismentele 
«ce i-aţî dat, o minciună premeditată trebue să 
«fie tot-d'a-una considerată ca un act de revoltă, 
«care nu poate rămîne nepedepsit3). 

Singura măsură excelentă de pus în serviciul 
disciplinei, ar fi să obişnuim pe copii să fie sin
ceri, să spună numai adevărul şi să-1 iubească. Iar 

') Educaţia, p. 266. 
•) Educaţia, p. 107. 
3) Educaţia, p 211. 
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cînd mărturisesc, fără ezitare, greşeala lor, să fie 
lăudaţi pentru graba şi sinceritatea cu care şî-au 
mărturisit-o. «Arătaţi copiilor că minciuna trece 
«drept o ruşine supremă, care prăvăleşte pe om 
«în rîndul cel maî infim şi cel maî de jos, care 
«îl confundă cu oamenii ceî maî de dispreţuit»1). 

Uniî susţin că copiii mint, în general, ca să 
scape de pedeapsă. Guyau consideră ca o eroare 
această afirmaţiune. «Minciuna», zice el, «e adesea 
«primul exerciţiu al imaginaţiuneî, prima invenţie, 
«germenele artei»2). 

Mulţi pedagogi azî sunt de părerea luî Guyau. 
Studiul psihologiei infantile constată, într'adevăr, 
că, în prima vîrstă, imaginaţia fiind foarte vie, co
pilul clădeşte o lume întreagă de închipuiri; aşa 
că dese-orî ceea-ce noî numim minciună sunt pro
duse ale fantazieî, pe cari dînsul le consideră ca 
adevăruri', ca realităţi. 

In orî-ce caz minciuna este o înclinare rea, 
de multe orî cîştigată, care trebue dezaprobată şi 
combătută prin toate mijloacele posibile. 

Urmează din cele expuse maî sus că pedeapsa 
corporală, dacă nu se poate suprima cu desăvîrşire, 
să fie cel puţin maî rar aplicată şi anume la greşelile 
cele maî grave, carî, cu drept cuvînt, merită ultima 
expresie a mînieî părinţilor. Şi, chiar în aceste cazurî, 
înainte de a recurge la acest mijloc, să se studieze cu 
băgare de seamă natura greşeleî şi temperamentul 
particular al copiluluî, spre a se putea evita escesul 
în disciplină; în caz contrariu, adică întrebuinţînd 

J) Educaţia, p. 210. 
2) Guyau, op. cit., p. 148. 



190 

bătaia fără discreţiune, pentru greşelile cele maî 
uşoare, cum de pildă cînd a păcătuit contra re
gulilor de bună cuviinţă, sau a regulilor de gra
matică, sau a celor de logică, — ast-fel se făcea în 
timpul luî Locke, — atunci ea devine un remediu 
ineficace şi inutil în cazurile unde se simte nevoe 
de aplicarea eî. 

Cînd însă greşelile sunt atît de grave în cît 
pedeapsa sensibilă devine necesară, fără îndoială 
că aceasta trebue să fie foarte aspră, ca s'o ţie 
bine minte copilul. Iar profesorul să aibă în ve
dere următoarea observaţiune pedagogică: să nu 
pedepsească nicî-odată ca să se răzbune de o gre
şeală ce l'a pus în mînie; cu alte cuvinte pasiunea 
să lipsească cînd e vorba de disciplină, de oare-ce 
copilul distinge perfect cînd profesorul lucrează 
cu pasiune şi cînd nu. 

Iarăşi se maî poate întîmpla ca pedeapsa dată 
cu patimă să depăşească marginele covenabile şi 
dccî să piardă orî-ce eficacitate. Ca să evite toate 
aceste bănuieli şi neajunsuri, profesorul să caute 
să nu aplice pedeapsa imediat după greşeală1), 
«înclin a crede că perversitatea la elev e adesea 
«rezultatul unei rele dispoziţiunî a profesorului şi 
«cea maî mare parte din copiî ar merita să fie 
«rar bătuţî, dacă o severitate inutilă şi nu la locul 
«ei, n'ar fi desvoltat sentimentele lor cele rele, in-
«spirîndu-le o aversiune secretă pentru profesorul 
«lor şi pentru tot ce vine de la dînsul» -). 

Numeroşî pedagogî moderni au obiectat luî 

') Educaţia, p. 114. 
5) Educaţia, p. 266. 
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Locke faptul că menţine încă pedeapsa corporală, 
fie şi pentru acele puţine cazuri menţionate maî 
sus, ceea-ce dovedeşte, zic dînşiî, că spiritul său 
n'a putut fi emancipat cu desăvîrşire de prejude-
că .!. v Har chiar dacă Locke ar fi încerca 
să suprime cu iui u . bătaia din educaţiune, măr
turisim că n'ar fi reuşit, de oare-ce ea forma un 
mijloc de disciplină tradiţional şi atît de înrădă
cinat, în cît numai timpul putea s'o desfiinţeze, 
iar nici de cum opera unui singur om. E o lege 
universală că orî-ce îmbunătăţire, orî-ce progres 
se face încet şi treptat, nu prin salturi mortale. 
Două veacuri aii trecut peste scrierea lui Locke 
şi cu toate acestea azî, ca şi în veacul al XVII-lea, 
biciul este tot în mare cinste în şcoalele din An
glia. De şi înjositor, s'a conservat totuşi cu o perse
verenţă de neînchipuit, ţin la el atît profesorii cît 
şi elevii. Magistrul vede într'însul marele resort 
al educaţiuneî, ne spun Demogeot şi Montucci, 
cari citează mărturia unui elev dintr'o clasă su
perioară a unei şcoli de gramatică, unde direc
torul îşî închipuise că ar putea desfiinţa pedeapsa 
corporală, substituindu-î o amendă. încercarea a 
fost funestă, întreaga şcoală a strigat s «jos amenda, 
sus biciul». Restauraţiunea triumfă şi biciul fu re
integrat cu solemnitate l). 

Maî bine le convenea elevilor să suporte du
rerea fizică de cît să sufere buzunarul, al cărui 
conţinut material, de obiceiu, este destinat a sa
tisface plăcerile sensibile. 

Aplicarea pedepselor corporale copiilor a fost 

') Demogtot şi Montucci. op. cit. p. 40—42. 
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condamnată din timpuri îndepărtate. Deja Quin-
lilian o considera ca un tratament ruşinos şi ser
vil pentru o vîrstă slabă şi incapabilă de a se 
apăra *)• 

In timpurile moderne, înainte de Locke, Erasm, 
Rabelais, Montaigne şi alţii aii protestat contra 
bătăeî, numind'o un mijloc de disciplină barbar. 

După Locke, în veacul al XVIII-lea, Rousseau 
lasă greşelile copiilor, imprudenţele lor să fie pe
depsite de natură, excluzînd cu totul intervenţia 
educatorului. Copilul, zice dînsul, să sufere urmă
rile naturale ale acţiunilor sale. Marele filosof Her
bert Spencer, mintea cea mai pătrunzătoare a 
veacului trecut, este şi el contra pedepselor arti
ficiale şi reproduce teoria luî Rousseau sub nu
mele de areacl/unt naturale». 

Pedepsele artificiale trebuesc înlăturate din 
educaţiune, susţine Spencer, pentru motivul că 
falsifică criteriile moralei, pe cînd sistemul disci
plinei prin reacţiunile naturale, e mult mai efi
cace şi prezintă avantagiî maî mari. 

In prima linie, aplicarea acestui principiu, dă 
naştere în spiritul copilului la noţiuni juste despre 
cauză şi efect, despre binele şi răul rezultînd din 
săvîrşirea actelor bune sau rele, noţiuni pe cari 
experienţa de maî tîrziii le va complecta. Al doi
lea, face pe copil să aibă o conştiinţă mai mult 
sau maî puţin limpede despre dreptatea penali-
tăţeî. Al treilea, pedeapsa fiind aplicată de natură, 
spiritul e maî puţin turburat; şi, in fine, tocmaî 
prin faptul că operează natura şi nu părinţii, re-

Quintilian, opere complecte, p. 35. 
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laţiunile dintre aceştia şi copii vor fi maî afec
tuoase '). 

Insă, atît sistemul lui Rousseau cit şi acela 
al luî Spencer, ambele sunt insuficiente şi ca atari 
nu pot forma un mijloc exclusiv de disciplină. 

Să vedem de ce? 
Mai întîiu, pedepsele date de natură nu pot fi 

aplicabile in toate cazurile, aşa că intervenirea 
educatorului devine de la sine necesară. Apoi pe
nalitatea natureî, de multe orî, nu e proporţională 
cu greşeala comisă; sunt cazuri chiar unde ea poate 
fi omorîtoare, din cauză că natura pedepseşte or
beşte şi inconştient, pe cînd educatorul trebue să 
pedepsească cu reflecţiune şi conştiinţă. Afară de 
acestea, reacţiunile naturale nu sunt capabile să 
desvolte în copil ideile de obligaţiune şi respon
sabilitate. 

Spencer şî-a dat maî tîrziu seamă de insufi
cienţa sistemului său disciplinar, de aceea admite, 
alături de reacţiunile naturale, reacţiunile sociale, 
cari se manifestă prin aprobarea şi stima, sau 
dezaprobarea şi dispreţul mediului înconjurător. 

Aceste reacţiunî, ne spune dînsul, sunt tot aşa 
de naturale ca şi cele dintîiu; ele pot constitui mij
loace de disciplină tot atît de puternice, de aceea 
să le însoţească pe cele-1'alte şi să le complecteze2). 

In Germania chestiunea bătăeî se discută încă; 
în Franţa s'a suprimat cu desăvîrşire din toate 
şcoalele. La noî, din păcate, maî există în şcoalele 
primare, atît în cele de fete cît şi în cele de băeţî; 

') Spencer, op. cit, cap. «Educaţiunea morală», p. 180-215. 
») Spencer, op. cit. p. 219. 

1271 13 
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şi e regretabil faptul cu atît mai mult, cu cit cor
pul didactic al acestui învăţămînt a fost chemat, 
deja de cîţî-va anî, să se îndeletnicească cu studiul 
altor măsuri disciplinare maî blînde, maî eficace 
şi maî conforme cu demnitatea omenească. 

Ziceam că Locke recomandă procedeurî noî 
după cari să s'aplice pedeapsa corporală. Găsim 
maî nimerit să-1 lăsăm pe el să ne vorbească despre 
acele procedeurî. «Cred că dacă aveţî în serviciul 
«vostru un servitor discret, care să poată ţine 
«lîngă copil locul unuî guvernor (se adresează 
«părinţilor), este maî bine ca durerea pedepscî 
«să fie procurată direct copiluluî de o altă mînă 
«de cît a voastră, dar cu permisiunea şi în pre-
«zenţa voastră. In acest chip, autoritatea părin-
«ţilor e maî bine ocrotită şi resentimentul copiluluî, 
«pentru durerea pe care a îndurat'o, se îndreaptă 
«asupra persoaneî care i-a cauzat'o direct» J). 

Tot ast-fel, în colegiile iezuiţilor, nu se per
mitea profesoruluî să aplice el însuşî corecţiunca; 
se considera aceasta ca o faptă incompatibilă cu 
caracterul luî, de aceea era însărcinat cu exe
cutarea pedepseî un corector titrat sau chiar un 
servitor. 

Maî departe, ne spune Locke, să se adminis
treze lovirile fără furie şi cu intermitenţă, adăo-
gînd la fie-care raţionamentele necesare; iar de 
îndată ce ele şî-au produs efectul dorit, adică cînd 
corectorul observă că pacientul a devenit blînd, 
ascultător şi supus, atuncî să le facă să înceteze2). 

') Educaţia, p. 115. 
2) Educaţia, p. 170. 
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Locke contează prea mult pe rezultatele ime
diate ale unei simple corecţiunî; îndreptările nu 
se fac pe loc, cu o pedeapsă sau două, ele cer 
timp-şi răbdare; apoi succesul maî depinde în 
mare parte si de natura copilului. 

Acelaşi procedeu să se întrebuinţeze si pentru 
mustrări, la cari să se recurgă cît se poate de 
rar ; căci prea dese şi maî cu seamă făcute cu 
pasiune, micşorează autoritatea părinţilor şi res
pectul copiilor pentru dînşiî. Maî mult încă. ele 
slăbesc încrederea şi simpatia copiilor, atîtea mij
loace de educaţiune. Asemenea să nu li se adre
seze mustrările în public şi durata lor să fie ra
ţională. Locke recomandă cu insistenţă avertis
mentul particular. «Mustrările trebuesc făcute nu 
«numaî în termenî sobrî, gravî şi fără pasiune, 
«dar chiar în particular şi între patru ochi,' pe 
«cînd laudele, pe carî le pot merita copiiî, să le 
«fie adresate înaintea altor persoane. In adevăr, 
«a publica o laudă înseamnă a îndoi recompensa '). 

Şi Guyau împărtăşeşte această idee. A spune 
unui copil, zice el, că este leneş, rău, etc., înseamnă, 
în general, a-1 face maî leneş şi maî rău de cît e; 
a-1 înălţa în stima publică şi în propria sa stimă, 
iată cel maî bun mijloc pentru a-1 înălţa în rea
litate -). 

Un singur caz ne maî rămîne, anume acela 
cînd, aplicînd şi bătaia de maî multe orî, totuşi 
părintele n'a reuşit să schimbe dispoziţiunile rele 
ale copilului; «atunci rugăciunea», ne sfătueşte 

') Educaţia, p. 67. 
! ) Guyau, op. cit., p. 18—19. 
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Locke, «să fie ultimul vostru refugiu» *), sfat pe 
care ni Fa dat şi aiurea. 

Să ne oprim acum un moment, spre a vedea 
cum explică Locke, din punctul de vedere psiho
logic, pedeapsa corporală? 

Pedeapsa sensibilă, aplicată copilului, dă naş
tere la două fenomene: unul fizic, durerea; cel-1'alt 
moral, ruşinea. Ceea-ce are să intereseze pe edu
cator este tocmai' acest al doilea fenomen. Cînd 
pedepseşte, ţinta luî să nu fie alta de cit să caute a 
deştepta în copil ruşine şi căinţă pentru greşeala 
comisă. Aceste două elemente principale ale pe
depsei: ruşinea şi căinţa, alcătuesc durerea mo
rală, care trebue să aibă o maî puternică influenţă 
asupra spiritului copilului de cît durerea fizică; 
alt-fel corecţiunea aplicată nu-î poate fi de nici un 
folos. «Şi chiar în acel caz» făcînd aluziune Locke 
la cazul de încăpăţânare, de nesupunere preme
ditată şi intenţională a copilului, cînd admite bă
taia — «aşî dori, dacă ar fi posibil, să se facă aşa, 
«ca ruşinea de a fi biciuit, iar nu durerea fizică, 
«să devie elementul principal al pedepsei'. Ruşinea 
«de a fi făcut rău, de a fi meritat o pedeapsă, e 
«singura desciplină care are raporturi cu vir-
«tutea»2). 

Dacă ar fi posibil, zice Locke, de oare-ce ştie 
bine că se loveşte aci de o mare dificultate, de 
durerea fizică, care e mult mai' vie şi maî puter
nică de cît sentimentul ruşineî şi deci, în majori
tatea cazurilor, impresionînd maî adînc pe copil, 

') Educaţia, p. 119. 
5) Educaţia, p. 104. 
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o să înăbuşe în el sentimentul moral care ar tre
bui să predomine. 

«Ruşinea e o îngrijorare a sufletului, ce o re-
«simte cine-va cînd crede că a făcut ceva inde-
«cent sau care poate să-î micşoreze stima ce alţii 
«au pentru dînsul; ruşinea nu e tot-d'a-una în-
«soţită de roşeală» l). 

Din această cauză pedepsele să nu fie prea 
dese, căcî cu timpul ele încetează de a maî pro
duce efectul dorit şi nu întîrzie a uza sentimentul 
ruşineî, care, am văzut, că trebue deşteptat şi în
treţinut viu în spiritul copilului". 

Perez constată că sentimentul ruşineî, cultivat 
peste măsură, poate da naştere la ură şi la rea 
voinţă t). • 

Locke adaogă la teama de ruşine, sentimentul 
onoareî. Aceste două principii sunt pentru el con
ducătoarele tuturor acţiunilor omeneşti, singurele 
cari pot ţine în frîu caracterul copilului şi să-1 
oblige a rămîne în ordine toată viaţa. Iată de ce 
să i-se inspire, de timpuriu, aceste două sentimente, 
făcîndu-1, în orî-ce ocazie, sensibil la tot ce ar pu
tea să-î ridice roşeala în obraz cum şi la tot ce 
i-ar putea atrage stima altora. Marele resort al 
educaţiuneî stă tocmai în a găsi mijloacele nece
sare, spre a realiza acest scop. 

Semnalăm că, pedagogul Locke ia cuvîntul de 
onoare în înţelesul de stimă sau bună reputaţiune, 
şi dezonoare în acela de ruşine sau dispreţ. «Fa-
«ceţî pe copil, pe cit posibil, sensibil pentru onoare 

') Essai, p. 179. 
*) P6rez, op. cit., p. 264. 
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«şi ruşine. Cind veţî fi ajuns la aceasta, ve|î li 
«aruncat în spiritul său un principiu, care va in-
«fluenfa asupra conduitei sale cind nu veţî maî fi 
«lingă dînsul, un principiu, cu care nu poate fi 
«comparată teama de biciu şi de mica durere, pe 
«care i-o cauzează biciul, şi care, în fine, v*a fi 
«tigelul, pe care veţî putea în urmă altoi adevă-
«ratele principii ale moi-alităţeî şi religiuneî».l). 

Mulţî pedagogî au obiectat luî Locke că, 
făcînd din amorul propriu un principiu de ac
ţiune, sădeşte în sufletul copiluluî germenî pe-
riculoşî. Aşa germanul, Carol von Raumer2), se 
exprimă, cu privire la acest punct, în modul ur
mător : 

«Hier tritt die Verkehrtheit der lockeschen 
«Principien ganz unverhiillt auf. Dornen pflanzt er 
«mit grosster Sorgfalt, auf diese will er, wenn sie 
«wuchernd angewachsen sind, Feigen piropfen. 
«Er hat keine Ahnung von dem Wesen eines 
«christlichen Gharakters, dessen erste, zweite und 
«dritte Fundamentaltugend, nach Augustin, De-
«mut ist» 3). 

Locke însă nu confundă sentimentul onoareî 
cu ambiţiunea; pe cînd cel d'intîiu face pe copiî, 
în mod nevinovat, «să găsească plăcere în a fi sti-
«maţî şi maî cu seamă apreciaţî de către părinţii 

') Educaţia, p. 325. 
!) Geschichte der Pâdagogik, tom. II, p. 111. 
3) «Aci ese la lumină întorsătura principiilor loldane. El 

sădeşte cu cea maî mare îngrijire spini, pe aceştia voeşte, cind 
s'au înmulţit peste măsură, să altoiască smochini. Nu-şi dă 
seamă de fiinţa unul caracter creştin, a cărui întîia, a doua 
ţi a treia virtute fundamentală e, după Augustin, umilinţa». 
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«lor şi de toţi aceia de cari depind» l), cea de a 
doua îî face geloşi, mîndrî şi vanitoşi. 

In adevăr, copiii sunt foarte sensibili la auzul 
laudelor şi complimentelor ce le aduc părinţii', 
rudele sau chiar străinii, cit şi la nemulţumirile 
ce aceştia manifestă faţă de dînşiî. Dacă sunt lău
daţi cînd au făcut o faptă bună şi, contrariu, sunt 
priviţi cu un aer rece şi indiferent cînd au săvîr-
şit una rea, vor ajunge în 'curînd să prindă de la 
sineşî diferenţa între actele lor şi să înţeleagă, cu 
timpul, că cutare acţiune e bună, iar cutare rea 
şi pentru ce este bună şi pentru ce e rea. Ase
menea mijloace vor produce un efect maî salutar 
asupra spiritului copiilor de cît lovirile dese şi 
ameninţările; eî vor ajunge pe această cale maî 
uşor la desvoltarea conştiinţei morale, adică la 
noţiunea binelui şi răului. Laudele şi stima sunt 
dar semnele satisfacţiuneî; indiferenţa, răceala şi 
dispreţul semnele nemulţumireî. Iată recompen
sele şi pedepsele cele maî delicate, măsurile dis
ciplinare cele maî proprii, spre a desvolta în copil 
sentimentul de responsabilitate şi datorie. Totuşi 
să se aibă în vedere ca laudele să fie împărţite cu 
dreptate şi discreţiune; asemenea nemulţumirile şi 
răceala să nu dureze prea mult, alt-fel pierd din 
eficacitatea şi valoarea lor. 

Alăturî de pedepse Locke face să lucreze re
compensele, şi era natural să le admită, întru cît 
emulaţiunea constitue la dînsul un mijloc de dis
ciplină şi se ştie că recompensele sunt tocmaî 

') Educaţia, p. 63. 
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menite să deştepte şi să întreţie viu, în sufletul 
copilului, acest sentiment. 

Ba maî mult de cit atît. Locke ne spune că 
pedepsele şi recompensele au un mare rol în 
cducaţiune, sunt poate singurele motive de ac
ţiune pentru o fiinţă raţionabilă; condamnă însă 
recompensele şi pedepsele sensibile, ca fiind nişte 
mijloace disciplinare detestabile, cari obişnuesc pe 
copil să facă din plăcere şi durere principiul ac
ţiunilor sale. Este prea adevărat că se găsesc pă
rinţi cari le întrebuinţează, — şi chiar pedagogi 
cari le recomandă, — cu scop de a-şî asigura au
toritatea şi a hotărî pe copii la diferite studii, pen
tru carî simt repulsiune, şi la cari, ce e drept, 
reuşesc să-î facă să se aplice, fie de teama pe
depsei", fie nutriţi de speranţa într'o recompensă; 
dar prin aceasta eî caută să răstoarne principiile 
educaţiuneî, încurajînd acele instincte carî sunt 
isvorul tuturor relelor şi carî ar trebui distruse 
în copil din primele momente chiar. «Acela, care 
«dă fluluî său mere sau bomboane, sau alt-ceva 
«de acest fel, spre a-1 hotărî să-şî înveţe lecţiunea, 
«nu face de cît să încurajeze inclinaţiunea sa pentru 
«plăcere şi să păstreze acea periculoasă tendinţă, 
«pe care ar trebui s'o învingă şi s'o înăbuşe în 
«el prin toate mijloacele» '). 

Nu se arată oare Locke aci prea riguros faţă 
de copil, lipsindu-1 pînă şi de plăcerile cele maî 
inocente? 

Nu, de oare-ce începuturî micî au dus în urmă 
la nenorociri" mari. El a studiat în deajuns sufîe-

Educaţia, p. 59. 
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Iul copilului şi şî-a dat destul de bine seamă de 
toate puterile şi slăbiciunile luî, aşa că severitatea 
măsurilor sale desciplinare nu-1 poate duce la ti
ranie. Am văzut că el permite copilului să se bu
cure cu prisosinţă de toate plăcerile şi libertăţile 
vieţeî, fără însă a scăpa din vedere principiul de 
la care a plecat, ca acele plăceri să nu vatăme vir-
tuţeî şi sănătăţeî lui şi să nu vază în ele de cît con
secinţele naturale ale stimei pe care a meritat-o1). 

Teoria Im Locke asupra pedepselor se apropie 
de aceea a luî Spencer, despre care am vorbit maî 
sus, numită: teoria reacţiunilor naturale, cu deose
bire că, pe cînd Spencer consideră pedepsele ca 
nişte urmări naturale, fatale ale actelor copilului, 
ca rezultatele unei necesităţi inevitabile, Locke, in-
troducind un element moral în aceste pedepse ine
vitabile şi infailibile, le prezintă nu ca expresiu-
nea unei necesităţi' a natureî ci ca expresiunea 
nemulţumire! părinţilor sau educatorilor, după cum 
recompensele sunt semnul satisfacţiuneî lor *.). 

«Pentru a înrădăcina mai adînc sentimentul 
«onoareî şi al ruşineî şi a-î da o maî mare auto-
(O'itate, trebue ca alte lucrurî plăcute sau neplăcute 
«să fie în mod constant unite cu aceste două stărî 
«suiieteştî diferite; nuca recompense sau pedepse 
«particulare, atribuite cutăreî sau cutăreî acţiunî 
«particulare, ci ca consecinţe necesare, carî aş-
«teaptă în mod infailibil pe orî-care copil, cînd prin 
«propria sa faptă a meritat mustrare sau laudă3). 

') Educaţia, p. 60. 
s) G. Compayre, op. cit., p. 03, nota I, 

Educaţia, p. 63 
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Să se inspire, deci, copiilor respect şi stimă 
pentru ceî chemaţi să le acorde recompense ca şi 
pentru ceî cari le aplică pedepse, făcîndu-î să crează 
că unii ca şi alţii urmăresc numai binele lor, ast
fel că recompensele sunt o dovadă de stima ce li 
se cuvine, iar pedepsele îî avertizează de un peri
col apropiat. 

Unii susţin că disciplina n'are ce căuta în 
şcoală, al cărei scop e numai să instruiască. Educaţia 
trebue lăsată, zic dînşiî, pe seama familiei şi în 
special a mameî, aceasta fiind chemată de natură 
şi împrejurări să suporte toată grijea conducereî 
morale a copilului. Aşa Tolstoi suprimă toate pedep
sele, lăsînd pe copii să se bucure de cea mai de
plină libertate, de aceea în şcoala de la Iasnaya 
Poliana domneşte cea maî grozavă dezordine. Azî 
însă nu maî are rost discuţiunea asupra acesteî 
chestiunî; avem dovada experienţeî că disciplina e 
tot atît de trebuincioasă în şcoală ca şi în familie; 
una are să complecteze pe cea-1'altă, cu o condi-
ţiune numaî, deja cunoscută de noî, să nu fie prea 
riguroasă, să nu umilească spiritul copiilor, aser-
vindu-1; căcî odată forţele intelectuale paralizate, 
eî nu vor maî fi în stare să lucreze şi nu acesta 
e scopul celor carî pedepsesc. Copilul să fie res
pectat ca şi dinsul, la rîndul său, să respecte pe 
superiorii săî şi să se supue ordinelor lor; adică pe 
măsură ce se desvoltă să i-se dea tot maî multă 
atenţiune şi consideraţiune. «Maxima debetur puc-
ris reverentia» zice Juvenal1). 

Dar dacă am înlătura teama de pedeapsă din 

') Satira a 14"-
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educaţiune, cu ce armă disciplinară ar putea ea 
fi înlocuită? 

Cu afecţiunea, ne răspunde Locke; aceasta e 
resortul cel maî puternic în educaţiune, sentimentul 
cel maî delicat ce trebue cultivat din vreme la 
copil, ca premergător tuturor celor-l'alte senti
mente. «Copilul care iubeşte se supune pentru ca 
«să nu supere pe părinţii săî, acela care are tre-
«buinţă de pedeapsă e un copil căruia îî lipseşte 
«afecţiunea»'). Insă ziceam că şi părinţii sunt datori 
să dovedească că iubesc în destul pe copiii lor şi 
că în tot momentul se preocupă numai de binele 
şi fericirea lor-

De şi Locke condamnă bătaia, pe toate căile, 
din o bună educaţiune, ca cea maî înjositoare dintre 
pedepse şi ca aceea care inspiră copiluluî aver
siune pentru durerea sensibilă, cu toate acestea 
aiurea îl supune, cu voinţă, din timp în timp, la 
durere chiar cînd se conduce bine, numaî şi numaî 
spre a se obişnui să o îndure şi să n'o considere 
ca un rău suprem, de care trebue să se teamă 
maî mult ca de orî-ce. El cere pe lîngă întărirea 
fizică şi pe cea morală, şi aci se resimte influenţa 
exempluluî oferit de vechia Spartă, căreia îî păstra, 
cum arătam maî sus, o admiraţiune deosebită. 

Este ştiut că, copilul se sperie la cea maî mică 
mişcare, de oare-ce se teme de un răii apropiat, 
ce i-ar putea procura o durere sau Tar putea 
lipsi de o plăcere 3). Prin urmare, principiul friceî 
la copil e durerea; şi ce l'ar întări maî sigur în 

') Guyau, op. cit., p. 
') Essai, p. 148. 
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contra acestei temeri jde o nenorocire care i-ar 
putea cauza o durere, ce mijloc maî nimerit şi 
maî eficace de cit să se obişnuiască să sufere. 
«Obişnuind copiii, pe nesimţite, să îndure oare-carî 
«grade de durere,:'fără a se plînge, se întrebuinţează 
«un mijloc excelent spre a fortifica spiritul lor şi 
«a aşeza fundamentele curagiuluî şi tăriei pentru 
«restul vieţeî lor»1). 

Am văzut că durerea nu este ataşată nici la 
forma, nici la valoarea, nici lasituaţiunea obiecte-
or vizibile, ea e în noî şi o dobîndim printr'o ex

perienţă constantă. Ast-fel, pînă cînd copilul n'a 
trecut degetul său prin flacăra lumînăreî, sau n'a 
introdus mîna în foc, două fenomene cari de alt
minteri fac o impresie plăcută asupra ochilor săi, 
el n'a ştiut că aceste două cauze externe îî pot 
produce durere, şi deci nu s'a temut de ele. «Co-
«piilor la naştere toate obiectele vizibile, cari nu 
«fac rău ochilor lor, le sunt indiferente; nu se 
«sperie maî mult văzînd un negru sau un leu, de 
«cît văzînd pe doica lor sau o pisică. Ce-î înspăi-
«mîntă maî tîrziiî în obiectele de o certă formă 
«şi de o certă culoare? Nimic alt de cît teama de 
«răul ce aceste obiecte pot să le facă» 2). 

Sentimentul friceî are, în adevăr, utilitatea sa, 
şi am arătat chiar acest lucru; însă e de dorit să 
nu i-se dea o prea mare desvoltare, căcî atuncî 
ar putea duce la urmări fatale. Cu alte cuvinte 
să se procedeze şi aci cu mult tact pedagogic; pă
rintele să ia mari precauţiunî, să nu meargă prea 

') Educaţia, p. 182 
•-) Educaţia, p. 179. 
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repede, de teamă ca nu cum-va în loc de a preîntâm
pina răul să-1 provoace. Dacă sunt oare-carî fiinţe 
sau obiecte, de cari e dispus să se sperie copilul, 
ceî d/împrejur să caute să-1 obişnuiască, în prima 
linie,^ cu vederea acelor fiinţe sau obiecte, iar în 
urmă să-] apropie din ce în ce maî mult de ele 
şi, în fine, să-1 facă să le atingă. Se maî poate încă 
asocia cu apariţiunea unui obiect lucruri plăcute, 
pînă ce obiectul îî devine familiar şi nu se maî 
sperie de el. In ce priveşte copiii, cari se găsesc 
încă la sînul mameî, aceştia pot fi uşor ţinuţi de
parte de orî-ce obiect carî le produce spaimă, pînă 
în ziua cînd vor şti să vorbească şi să înţeleagă 
ceea-ce li se spune1). 

Frica dar se introduce în spiritul copilului 
treptat, prin experienţa sa propie şi maî cu seamă 
de către ceî însărcinaţî cu supravegherea luî. Asu
pra acestuî punct găsim la Locke observaţiunî 
psihologice de mare însemnătate, carî ar trebui 
să atragă atenţiunea tuturor părinţilor. Un mare 
rău, carî bîntuia societatea în timpul luî — şi din 
nefericire o bîntue şi azî — era obiceiul de a insi
nua în mintea copiilor ideî falşe despre diferite 
fiinţe sau lucrurî înspăimîntăloare, ceea-ce se face 
uşor, la această vîrstă fragedă, cînd creerul e 
cît se poate de susceptibil pentru impresiî dura
bile. Părinţii, ca să evite acest rău, — de şi 
adesea eî ceî d'întîiu cad în asemenea păcate, -
sunt obligaţî să-î supravegheze cît maî de aproape; 
să nu permită ca doica, bona, servitoriî în Ge
neral şi în fine nimeni, prin poveştî rău alese şi 

') Educaţia, p. 178—180. 
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absurde, să introducă în spiritul copiilor idei de 
asemenea natură, nici să fie surprinşi prin obiecte 
teribile, căci' mulţi oameni au rămas timizi şi fri
coşi toată viaţa lor, din cauză că au fost speriaţi 
în copilărie. Ast-fel de poveşti absurde, des repe
tate, dau naştere în spirit la asociaţiunî trainice între 
idei, asociaţiunî cari, de şi neregulate şi falşe, însă 
au puterea să producă efecte tot aşa de marî, ca 
şi cum legătura între idei ar fi naturală, şi merg 
pînă a da o direcţiune acţiunilor morale precum 
şi cugetărilor omului. Vorbind de psihologia luî 
Locke, am văzut, că ele pot captiva pînă şi raţiunea 
persoanelor celor.maî serioase şi maî sincere şi 
le orbeşte într'atît, în cît le fac să lucreze chiar 
în dauna binelui public. Exemple de felul acesta 
sunt foarte numeroase, de aceea se recomandă cu 
multă stăruinţă educatorului, să previe la timp 
asemenea asociaţiunî neregulate în spiritul tinere
lor creaturi, iar unicul şi cel maî sigur mijloc de 
a îndrepta acest rău e, să creeze asociaţii nouî 
de idei. 

Să se dea, zice Locke, oare-care atenţiune şi 
impresiilor cari se rapoartă la inteligenţă şi la pa
siune, nu numai impresiilor cari se rapoartă la 
corp şi la sănătate; cu atît maî mult cu cît cele 
d'întîiii au fost şi sunt încă foarte neglijate de 
majoritatea oamenilor. 

Să se insufle copilului curajul în locul friceî, 
căci fără curaj el nu se expune lâ nimic, nu riscă 
nimic; prin urmare e o fiinţă incapabilă de a în
cerca ceva şi a-.şî face datoriile. Să se aibă însă 
în vedere aci un lucru, că natura şi temperamen
tul copilului joacă mare rol; cu toate acestea, fie 
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el pît de slab şi de fricos, un bun educator, prin 
mijloacele indicate maî sus şi prin abilitatea sa, va 
reuşi să corecteze întru cît-va această slăbiciune 
a natureî luî. Aşa, dacă copilul e obligat să exe
cute o acţiune, pe care cu oare-care bună-voinţă 
ar putea-o săvîrşi, dar ezită din cauza lipsei de 
curaj, ceea-ce părintele sau educatorul are de tăcut, 
Locke le spune în cîte-va cuvinte: «Să-1 ajutaţi', maî 
«întîiti, s'o îndeplinească, şi puţin cîte puţin să-1 
((ruşinaţi de lipsa sa de îndrăzneală, pînă ce prac
t ica îî dă mai multă siguranţă şi în acelaşi timp 
«mai multă abilitate; atunci îl veţi recompensa 
«cu mari laude, făcîndu-1 să înţeleagă că a meri-
«tât stima voastră»'). Iată dar cum copilul învaţă, 
cu timpul şi ajutat de raţiune şi voinţă, să-şî stăpî-
nească acea timiditate care îl umileşte în faţa altora. 
Si odată devenit maî îndrăzneţ, se poate spera 
mult de la dînsul. 

Chestiunea fiind delicată Locke se teme să nu 
fie rău înţeles şi educatorul, abuzînd de mijloa
cele ce-î pune la îndemînă, să ajungă la rezultate 
puţin satisfăcătoare. Ast-fel, căutînd să desvolte 
în copil tendinţa spre acte curagioase, aceasta să 
degenereze în cruzime. 

Am admis că natura copilului e un amestec 
de porniri bune şi rele. Conform acestei teorii, 
unele din greşelele luî sunt rezultatul tendinţelor 
rele înăscute, alte provin din ignoranţa luî, dar 
sunt şi multe cari se datoresc educaţiuneî, cum 
de exemplu: minciuna, lăcomia, lenevia, etc... Locke 
face pe părinţi răspunzători de majoritatea defec-

') Educaţia, p. 183. 
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telor copiilor lor. Înainte de a şti să meargă, zice 
rlînsul, eî îî învaţă direct viţiul, le întipăreşte în 
minte, de la vîrsta cea maî fragedă, principiile de 
violenţă, de răzbunare, de cruzime şi cîte altele ')• 

«Părinţii, răsfăţînd pe copiii lor cînd sunt mici, 
«conrup instinctele natureî. Maî tîrziu vor veni să 
«se plîngă de amărăciunea apelor, pe cari le beau, 
«şi în realitate eî sunt aceia carî au otrăvit isvorul»2). 

Cine n'a observat oare la copil un fel de în
clinare deosebită de a maltrata toate sărmanele 
animale, care îî stau la dispoziţie, făcîndu-şî din 
aceasta chiar o distracţie? 

După uniî, în rîndul cărora numărăm pe Perez, 
această tendinţă este ereditară şi influenţabilă de 
educaţiune; după alţii, din carî face parte şi Locke, 
e cîştigată şi străină natureî copiluluî, e o deprin
dere, care rezultă din pilda dată, fie de părinţî, fie 
de strainî şi care poate da naştere la urmărî grave. 
Incurajînd această dispoziţiune, copilul devine ne
drept, aspru şi crud faţă şi de semeniî săî. De unde 
necesitatea de a substitui, de timpuriu, acesteî ten
dinţe, prin mijloacele lente şi blînde, dispoziţiunea 
contrară şi mult maî naturală, care duce la bună 
voinţă şi compătimire 3). 

Sub acest raport familia e chemată, în prima 
linie, sădea exemplu bun copiluluî, demonstrîndu-î 
că şi animalele sunt fiinţe simţitoare de carî trebue 
să aibă milă. 

Copilul maî e turburat de o altă pornire, care 

') Educaţia, p. 43. 
2) Educaţia, p. 40. 
!) Educaţia, p. 165 — 187 
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ne-supraveghiată poate fi periculoasă atît lui cît şi 
altora, anume de pasiunea de a-şî apropia lucrul 
altuia. Acest rău derivă din dorinţa de a avea cît mai 
multe lucruri în stăpînirea sa. Cine voeşte să se 
convingă de acest, fapt să observe puţin felul copilu
lui de a se conduce, faţă de micul său avut şi faţă 
deal altuia, Gînd e vorba de jucăriile orî de lucrurile 
luî, să îndrăznească numai cine-va să i-le atingă 
şi e gata să-şî dispute dreptul asupra lor. Cînd însă 
e vorba de lucrurile şi jucăriile altui copil, atunci 
şi le însuşeşte fără multă discuţie şi adese-orî nu le 
dă îndărăt, de cît făcîndu-î promisiuni de tot felul. 
El nu simte în realitate nici o trebuinţă de a avea 
acele lucruri sau jucării, ci împins numai de egoism, 
care la început conduce toate actele copilului, voeşte 
să poseadă cît maî mult. Ideea de al meu şi al tău 
e încă confuză în capul lui; întru cît îî lipseşte 
jedecata şi puterea de reflecţiune, el nu poate să 
înţeleagă ce este proprietatea şi cum devine cine-va 
proprietar. Acest instinct de a-şî însuşi totul, fără 
saţiu, trebue stîrpit în grabă, căci poate da naştere 
la multe apucături rele şi la numeroase nedreptăţi. 
Părintele, spre a înăbuşi în copil această înclinare 
vătămătoare şi egoistă, să arate la prima dată sur
prindere şi oroare, fie chiar dacă a săvîrşit vre-o 
nedreptate din nebăgare de seamă. Gînd însă comite 
un asemenea act cu conştiinţă şi rea voinţă, atunci 
să întrebuinţeze mijloace maî energice: să-îia,de 
pildă, obiectul pe care îl reclamă ca proprietate a 
sa şi să nu i-1 restitue sub nicî un pretext1). Pe 
de altă parte să caute a desvolta într'însul libera-

') Educaţia, p. 167. 
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lilalea sau dispoziţiunea de a împărţi cu tovarăşii 
săî ceea-ce are sau îî place şi de a se întrece cu 
alţii asupra acestui punct. Apoi, de cîte orî va da 
probe de generozitate şi bună-voinţă, faţă de semenii 
săî, să fie lăudat şi bine recompensat. Ast-fel, 
printr'o practică continuă, copilul se obişnueşte a 
fi darnic cu aproapele şi va simţi chiar plăcere în 
a se arăta generos şi politicos, nu numai faţă de aî 
săî dar şi faţă de cele-1'alte persoane străine *). 

S'a reproşat luî Locke că, vecînic preocupat de 
interes şi de punctul de onoare, a uitat să cultive 
la copil sentimentele afectuoase, în carî rezidă prin
cipiul cel maî sigur şi maî fecund al generozităţeî. 
Este o eroare însă a crede aceasta. Cine răsfoeşte 
cu răbdare cartea sa găseşte sfaturî preţioase, pri
vitoare la cultivarea acestor sentimente nobile şi 
înălţătoare de suflet, şi toate recomandaţiunile sale 
se sprijină pe dînsele. «Invăţînd pe copil, de tim-
«puriu, să iubească pe semeniî săî, să fie bun pentru 
«dînşiî, aţî întemeiat- în el adevăratele principiî ale 
«onestităţeî; căcî injustiţiile provin în general din 
«faptul că ne iubim prea mult pe noî înşine şi 
«nu iubim în destul pe ceî-1'alţî oamenî» 2). 

Maî găsim un alt instinct la copil, cîte-odată 
foarte desvoltat, instinctul de stăpînire, în virtutea 
căruia îndrăzneşte să impue părinţilor şi tuturor 
voinţa sa, în orî-ce ocazie, căutînd să pozeze, cu 
chipul acesta, în stăpîn şi să-şî reclame lucrurile 
cu drept urî. Acest instinct se manifestă maî ales 

"•) Educaţia, p. 164. 
;) Educaţia, p. 220. 
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cînd trăesc maî mulţi' copii împreună şi-şî dispută 
prioritatea; ceea-cc face, de multe orî, ca disputele 
lor să degenereze în lovirî, în cît intervenirea educa
torului devine de la sine necesară. Atunci se cere să 
fie sever şi neînduplecat faţă de aceste naturi rebele; 
să reprime, prin toate mijloacele posibile, îndrăz
neala şi instinctele lor violente. Să încerce, în schimb, 
a excita afecţiunea mutuală printre dînşiî, învă-
ţîndu-î să fle blînzî şi politicoşî unii faţă de alţii şi 
să aibă tot respectul cuvenit unii pentru alţii. Nu 
trebuesc ascultate plîngerile unuia contra altuia, 
căci de regulă reclamă tot vinovatul iar victima su
feră şi tace. Cel maî bun procedeu ar fi: educatorul 
să asculte pe toţi şi nici unul, adică să nu dea în 
faţă nici unuia dreptate. «N'ascultaţî şi păziţi-vă de 
«a primi cu favoare acuzaţiunile reciproce ale co-
«piilor; acestea nu sunt de cît strigătele mînieî şi 
«ale răzbunare)', cari invoacă ajutorul altuia. A le 
«permite să se plîngă înseamnă a slăbi şi a moleşi 
«spiritul copiilor»1). 

Locke maî descoperă la copil o mulţime de 
alte înclinări rele, propunînd, în acelaşi timp, spre 
îndreptarea lor, şi măsurî disciplinare destul de 
salutare; noî însă am vorbit în trăsuri generale 
de cele ipaî principale, recomandînd pentru detaliî 
maî amănunţite tratatul său. 

Dintre toate măsurile disciplinare exemplele 
sunt cele maî esenţiale şi maî eficace; cu ajutorul 
lor educatorul poate face minunî. Discursurile şi 
regulile nu duc la nici un rezultat fericit întru cît 
scapă îndată din memoria copilului, pe cînd ceea-ce 

') Educaţia, p. 163 
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vede la altul caută să imite şi el şi ast-fel se întipă
reşte mai aclînc în spiritul luî. «Dintre toate mij-
«loacele de întrebuinţat pentru a instrui pe copii, 
«pentru a forma moravurile lor, cel maî simplu, 
«cel maî lesne şi cel maî eficace, e de a-le pune 
«înaintea ochilor exemplele lucrurilor, pe cari voim 
«sâ-î facem să le practice sau să le evite» ])-

Influenţa exemplelor dar se sprijină pe ins
tinctul deimitaţiune şi Locke este cel d'intîiu peda
gog al timpurilor moderne, care a arătat importanţa 
acestui instinct ca mijloc educator. Iată ce zice Vinei, 
relativ la acest instinct. «Imitaţiunea ne supune 
«exemplului altuia. Ea înseamnă o înclinare irezis-
«tibilă a ne asimila cu semeniî noştri sub certe 
«condiţiunî date. Caracterele eî sunt: ireflecţiunea, 
«instinctivitatea şi reciprocitatea. Imitaţiunea sin-
«gură explică comunitatea perfectă de limbagiu,. 
«de accentuare, de obiceiuri fizice, de moravuri şi 
«de prejudiţiî, carî se pronunţă între membrii 
«aceleiaşî familiî, între locuitoriî aceluiaşi oraş şi 
«cetăţenii aceluiaşî stat»8). 

Apoi nu numaî copiiî sunt dispuşî să imite, chiar 
oameniî formaţi lucrează prin imitaţiune, de sigur 
însă că maî înclinaţi vor fi ceî d'întîiu. Copilul imită 
nu numaî ceea ce este bun, ci şi faptele cele rele. In 
familie imitează pe părinţî, pe rude, pe servitori, 
adică toată înconjurimea sa; în şcoală pe profesorii 
şi pe camarazii săî, cu un cuvînt el este rezultatul 
mediuluî în care trăeşte. De unde concluziunea, că, 
dacă toţi servesc copilului de imagini viî, atunci 

') Educaţia, p. 113. 
s) Vinet, L'education, la familie et la societe, p. 337. 
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toţi sunt chemaţi să-î dea exemple bune şi nici unul 
să nu facă înaintea luî ceea ce n'ar voi ca el să 
imite, căci nimic nu pătrunde maî adine în spirit 
ca exemplul. «Noî semănăm cu cameleonii, cari 
«reflectă tot-d'a-una ceva din culoarea obiectelor 
«înconjurătoare; şi să nu ne mire dacă este tot 
«ast-fel la copii, cari înţeleg maî bine ceea ce văd 
«de cît ceea ce aud»1). 

Maî departe, pentru a excita instinctul de imi-
taţiune sau a slăbi puterea luî, să se ia exemplele 
din viaţa persoanelor pe carî copilul le cunoaşte, 
de oare-ce acţiunile celor-l'alţî oamenî le dă o maî 
bună idee despre viţiu şi virtute de cît toate in
strucţiunile şi discursurile cele maî frumoase. La 
acestea părintele sau educatorul e obligat să adaoge 
oare-carî reflecţiunî personale asupra moralităţeî 
sau imoralitate!, saii, cum zice Locke, asupra fru
museţe! sau uriciuneî acelor acţiunî carî le servesc 
drept modele de copiat sau de respins 2). In orî-ce 
caz exemplele să fie proporţionale cu vîrsta şi cu 
dispoziţiunile naturale şi cîştigate ale copiluluî3). 

Amintim încă că simpatia joacă mare rol cînd 
e vorba de imitaţiune; aceasta va fi cu atît maî 
puternică, cu cît persoanele, carî înconjoară pe copil 
şi carî îî servesc de exemple vîî, îî au inspirat o 
maî mare simpatie. 

In special părinţii să fie atenţî asupra societăţeî 
servitorilor, isvorul cel maî bogat de exemple rele. 
De la servitorii răii crescuţi şi stricaţi învaţă copiii 

') Educaţia, p. 82. 
-) Educaţia, p. 113. 
3 ) Perez, op. cit., p. 251. 
*) Educaţia, p. 217. 
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un limbagiii grosolan, manieri' necuvincioase şi în 
fine o mulţime de viţii4). Tot prin imprudenţa aces
tora, am văzut, că se introduc în creerul copiilor o 
mulţime de prejudiţiî şi de idei înspăimîntătoare, 
cari le excită viu imaginaţiunea în cît îî face să se 
teamă de însuşi umbra lor, şi cari', odată înrădăci
nate, va fi imposibil a le maî scoate din capul lor. 

In ce priveşte regulile de conduită ce trebuesc 
impuse copilului, acestea să fie cît se poate de pu
ţine, căci prea multe îî împovărează memoria şi se 
va întîmpla unul din următoarele două lucrurî: 
sau va trebui să fie des pedepsit, şi e ştiut că pe
deapsa prea frecventă devine familiară şi nu maî 
produce efectul dorit, sau va fi lăsat să calce ordi
nele şi preceptele date, fără a fi pedepsit, şi în acest 
caz dobîndeşte obiceiul de a le dispreţui, iar auto
ritatea părinţilor pierde din prestigiul său'). 

Locke maî recomandă un alt mijloc disciplinar, 
care a fost viu criticat de Rousseau cum şi de 
alţî pedagogi posteriori. Ar fi bine, zice el, să ju
decăm, să raţionăm cu copiiî, tratîndu-î ca nişte 
creaturî raţionabile; adică putem să-î tăcem să 
înţeleagă că ceea ce li se recomandă să facă e 
raţional în sine şi în acelaşî timp folositor şi nece
sar pentru dînşiî; că părinţii, în ordinele pe cari 
le dau, nu se conduc de capriciu, de pasiune orî 
de fantazie, ci numaî de raţiune, ne-avînd în ve
dere alt-ceva de cît binele lor. Toate acestea copiiî 
sunt perfect în stare să le priceapă. «Copiiî înţeleg 
«de cuvînt îndată ce ştiu să vorbească şi, dacă nu 
«mă înşel, le place să fie trataţî ca nişte creaturî 

') Educaţia, p. 72. 
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«raţionabile thai de timpuriu de cit îşî închipue 
xcine-va. E un fel de mîndrie, care trebue desvol-
«tată într'înşiî, şi de care trebue să se servească 
«cine-va, pe cît îî e cu putinţă, ca de un instrument 
«puternic spre a-î conduce»'). 

Raţionamentele însă de cari ne vorbeşte Locke 
nu sunt raţionamente filosofice, legate prin ideî ab
stracte, al căror conţinut e cu totul străin copiilor, 
orî discursuri lungi şi plictisitoare, cari mai mult ză
păcesc şi obosesc spiritul lor de cît să-1 instruiască, 
ci el înţelege să întrebuinţăm cu dînşiî raţionamente 
familiare şi la nivelul înţelegereî lor. Copilul deci 
să se obişnuiască, din vreme, să reflecteze asupra 
actelor sale şi să-şî dea seamă de ele; deprinderea 
de a reflecta e o garanţie sigură că mintea luî se 
va abate de la rătăciri. «A obliga cugetarea sa să 
«se răsfrîngă adesea asupra eî însăşi, este cea mai 
«bună abitudine intelectuală ce i-se poale da»2). 

Tot luî Locke revine meritul de a li cel d'în-
tîiu pedagog, care 'şî-a îndreptat atenţiunea asu
pra jocului, arătînd importanta luî ca măsură dis
ciplinară, întru cît tinde să formeze deprinderi bune 
şi folositoare la copil. Jocul, cu adevărat, prezintă 
mari avantagiî din punct de vedere fizic, dar nu 
mai puţin interesează pe pedagog şi din punct de 
vedere moral şi intelectual,de oarece el exersează 
întreaga activitate a natureî copiluluî. Sub toate 
formele luî jocul constitue distracţia cea maî atră
gătoare şi maî plăcută a copiluluî. In prima linie, 
jocul aduce marî foloase sănătăţeî, fiind un exer-

') Educaţia, p. 110. 
'-) Educaţia, p. -485. 
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ciţiii fizic excelent pentru desvoltarea şi mărirea 
forţelor vitale ale corpului; în acelaşi timp însă 
maî e şi o ocupaţiune, o muncă şi încă o muncă 
serioasă, pe care 'şî-o alege însuşi copilul şi la care 
se aplică cu multă bună voinţă. La joc îşî desco
peră dînsul cu maî multă naivitate toate patimile, 
căci vîrsta, la care se îndeletniceşte cu acest fel 
de distracţie, nu-î permite să se prefacă, aşa că 
aceasta ar fi ocazia cea maî nimerită pentru a-1 
studia. Profesorul maî ales, avînd nevoie să cu
noască cît maî de aproape şi maî bine caracterul 
elevuluî său, se va folosi de aceste manifestări 
sincere şi nesilite ale natureî, spre a da o bună 
direcţiune voinţeî sale, a-î inculca moravurî bune 
şi a-î inspira sentimente altruiste, jocul fiind cel 
maî bogat isvor de sentimente afectuoase. 

«Jocul», zice Guyau, «e prima muncă a co-
«piilor micî. El permite deja a judeca caracterul 
«lor, a-1 desvolta în sensul perseverenţeî si al 
«energieî active»1). 

Jocul, prin taptul că excită activitatea facultă
ţilor imaginative, are strînsă legătură şi cu edu-
caţiunea estică. In adevăr, imaginaţia fiind toarte 
vie la copil, cea maî mică impresie o face să lu
creze şi dă naştere la tot felul de născocirî; de 
aceea nu e ncvoe sase îngrămădească în jurul luî 
jucăriî artificiale, maî ales că la început se mul
ţumeşte cu puţin de tot şi decî jucăriile pot fi cît 
de simple. Un clopoţel, o foae de hîrtie colorată, 
cercul de cheî al marneî, sau orî-ce alt obiect, care 
atrage pe copil şi pe care dînsul îl poate mînui, 

') Guyau, op. cit., p. 111. 
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fără să-şî facă rău, toate acestea îl amuză în destul. 
Maî tîrziu copilul să încerce să-şî fabrice el singur 
jucării, şi se va vedea că adesea micile sale in-
venţiunî sunt minunate şi dovedesc un talent şi un 
gust artistic deosebit. Aceste mici creaţiunî îî dau 
tot maî multă încredere în puterile luî şi îî plac 
chiar maî mult de cît jucăriile cumpărate, pe carî 
le sfarămă îndată ce le ia în mînă. «Nu cumpă-
«raţî copiilor jucăriî, să şi le facă eî singuri, sau 
«cel puţin să încerce să se aplice la această 
«muncă» '). 

Dacă părinţii obişnuesc pe copiî să se desfete 
cu jucăriî fabricate de alţii şi cumpărate cu pre-
ţurî costisitoare, cum face azî din nenorocire ma
joritatea lor, atuncî, zice Locke, spiritul nu maî 
are nimic de făcut, nimic de inventat, pe cînd 
scopul educaţiuneî adevărate e, să le deştepte min
tea la muncă, să-î ajute şi să-î îndrepte în munca 
lor. El îngădue să li se dea şi jucăriî artificiale, 
însă numai de acelea pe carî n'au talentul să le 
fabrice singurî, cum, de exemplu, o minge, o stîr-
lează, etc. Iar cînd copiiî se arată încăpăţînaţî şi 
leneşî, aşteptînd totul de la munca altora şi ne-voind 
să lucreze nimic cu propriile lor mîinî, într'un ase
menea caz să li se refuze orî-ce cerere de obiecte, 
menite a le procura distracţie. Graţie unor astfel 
de procedeurî copiiî învaţă să fie activî, economî şi 
moderaţi în dorinţele şi pretenţiunile lor; ajunşîla 
o vîrstă maî înaintată, vor şti să preţuiască munca 
şi să dispreţuiască lenevia şi vanităţile lumeî. 

Din această întreagă desfăşurare de măsuri 

'1 Educaţia, p. 207. 
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disciplinare, propuse de Locke şi privitoare la cdu 
raţiunea morală, rezultă că toate au de scop culti
varea voinţei şi formarea unuî caracter moral, al 
caruî sediu e însăşi voinţa. 

Caracterul, în înţelesul moral, e putinţa de a-şî 
regula cine-va conduita după nişte principii sau 
maxime formulate de sine însuşi, principii scoase 
dintr'un lung şir de observaţii şi experienţe, şi cari 
au să varieze după felul de viaţă al fie-căruia, 
după deprinderile contractate, gusturi, trebuinţe, 
etc... Prin urmare nu se poate vorbi de caracter, în 
acest înţeles, la copil. Numaî treptat, cu înaintarea 
în vîrstă şi cu dezvoltarea facultăţilor intelectuale, 
spiritul luî se îmbogăţeşte în idei, acestea se leagă 
între ele, unele încep să stăpînească pe cele-1'alte, şi 
din această legătură şi stăpînire între diferitele gru
puri de idei iau naştere acele principii, cari devin 
capabile să influenţeze şi să determine voinţa la 
acţiune. Pentru un om de caracter se cere nu nu
maî să lucreze, dar să lucreze la fel în aceleaşi îm
prejurări, după regulile pe cari le consideră ba 
cele maî juste. Acela însă, care azî lucrează într'un 
fel şi mîine într'alt-fel, care într'o zi neagă ceea-ce 
a afirmat, într'alta. acela nu e un om de caracter. 
De aceea repetăm că disciplina, fie în familie, fie în 
şcoală, să caute, înainte de toate, să înzestreze pe 
copil cu deprinderi bune, căci acestea odată stabi
lite vor influenţa asupra întregeî sale vieţi, lucrînd 
cu maî multă forţă chiar de cît raţiunea, «pe care 
«uităm s'o consultăm cînd avem trebuinţă si maî 
«adesea încă s'o urmărim»1). 

Educaţia, p. 167. 
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Fără îndoială că şi partea ereditară, adică de
prinderile, contractate de părinţii, moşii şi strămoşii 
noştri şi transmise pe cale de moştenire, joacă un 
rol destul de mare în explicarea caracterului", acest 
factor atît de însemnat al vieţeî omeneşti'. Să nu 
se uite apoi că el începe să se formeze încă din 
prima vîrstă, în cît opera de disciplinare să înceapă 
de la leagăn dacă se poate, cînd copilul primeşte 
primele impresii de la lumea din afară. Aceste 
prime impresii sunt de o importanţă capitală, căci 
se întipăresc cele maî adînc în spirit şi exercită 
o influenţă considerabilă asupra acţiunilor viitoare 
ale copilului1; ceea-ce obligă pe părinţir şi în ge
neral pe toţi educatorii1, să intervie pentru a da o 
direcţiune acestor impresii, direcţiune pe care co
pilul s'o poată urmări toată viaţa. «Cbiar impresii1 

«uşoare, aproape inspnsibile, cînd au fost primite 
«din cea maî fragedă copilărie, aii urmări impor-
«tante şi durabile»'). 

Şi apoi de ce educaţiunea copiilor n'ar pre
ocupa pe părinţi în mod serios, din primele mo
mente ale existenţei lor f Au destulă grije, zice 
Locke, si cu multă dreptate, să disciplineze ani
malele, cît se poate de timpuriu, numai pe pro
prii lor copii î'î neglijează, pe cînd toată grijea 
şi atenţiunea ar trebui îndreptată tocmai asupra 
acestor din urmă. Este o greşeală ireparabilă şi 
neertată, de a expune pe copil, o fiinţă atît de 
debilă, lipsită de orî-ce experienţă, incapabilă de 
a se apăra, atîtor pericole ce-o înconjoară, fără 
nici un sprijin, fără o mînă sigură care s'o con-

Kducaţia, p. 2. 
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ducă. «După ce am făcut copii răutăcioşi', avem 
«naivitatea de a spera să devie oameni buni»1). 

O singură consideraţiune încă: Să nu se 
ceară prea multă moralitate de la copil, să nu fie 
pedepsit pentru cea maî neînsemnată abatere. 
Moralul său ca şi fizicul şi intelectul, are să treacă 
prin diferite faze de evoluţie, adică e opera timpu
lui, ceea ce îî dă dreptul la o maî mare indulgenţă 
din partea părinţilor şi educatorilor pentru defec
tele sale, cu atît maî mult cu cît acestea pot fi 
în mare parte rezultatul părţeî moştenite de la 
aî săî. 

Aeastă observaţie însă nu scuteşte întru 
nimic pe părinte de a veghea vecînic în jurul 
copiluluî său şi de a-1 supune uneî discipline se
vere, abătîndu-1 ast-fel de la comiterea multor 
greşelî, pînă cînd, ajuns la o vîrstă oare-care, 
voinţa sa încetează de a se maî supune judecăţeî 
altora spre a se supune propriei sale judecăţi, fiind 
în stare să facă uz de dînsa *). In acel moment 
copilul trece de la disciplina, care îî vine din 
afară, la disciplina care îî vine din năuntru, sau 
maî bine zis începe să se conducă şi să se guver
neze singur, atingînd în acest ultim stadiu scopul 
adevărat al educaţiuneî. 

Maî avem o întrebare, la care trebue să ne răs
pundă pedagogul Locke, şi anume: Unde să-şî 
facă copilul educaţiunea? In familie sau în şcoală? 

Am văzut că educaţiunea morală formează 
punctul de gravitaţiune în scrierea luî pedagogică, 

') Educaţia, p. 42. 
'-') Educaţia, p. 4-2. 
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în opoziţie cu tendinţa şcoaleî publice, care da 
toată atenţiunea instrucţiuneî, care se îngrijea 
numai de ştiinţa profesorului, lăsînd caracterul şi 
calităţile morale ale acestuia pe al doilea plan sau 
aproape neînteresîndu-se de loc de ele. Cunoscînd 
dar în deajuns lipsurile de cari sufereau şcoala şi 
dascălii săî, Locke se temea să expue inocenţa 
şi pornirile bune ale copilului la diferitele neajun
suri ce ar putea întîmpina acolo şi ast-fel să-1 
piardă pentru toată viaţa. Iată de ce condamnă 
educaţiunea publică şi dă toată preferinţa celei" 
private. De şi, după cum vom vedea, găseşte şi de 
partea aceasta destule inconveniente, cari îl pun 
în imposibilitate de a realiza idealul său de edu-
caţiune, totuşi e nevoit, din două rele, să aleagă 
pe cel maî mic. «Ce voiu face din copilul meu ? 
«întreabă un părinte. Dacă îl ţiu la mine mă tem 
«să nu-şi ia aere de stăpîn; dacă îl trimit la şcoală, 
«cum să fac să-1 apăr contra contagiuneî mojiciei 
«şi viţiuluî, carî sunt pretutindeni la modă»?1). 

Să vedem acum carî sunt avantagiile şi deza-
vantagiile şcoaleî: 

In prima linie, ea lucrează în mod maî ener
gic ele cît familia asupra caracteruluî copilului; 
avînd acolo maî multe de înfruntat el devine 
maî curagios şi maî îndrăzneţ. Nevoia de a se 
apăra îî dă iarăşi o maî mare încredere în sine 
şi-1 face maî circumspect. Apoî şcoala are încă 
la îndemînă un mijloc educativ excelent, emu-
Ifiţiunea, un sentiment care derivă din amorul 
propriu şi din dorinţa de a dobîndi stima altora 

M Educaţia, p. 84. 
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şi care, odată excitat în copil în prezenţa celor-l'alţî 
camarazi', îl îndeamnă la muncă, insuflîndu-î maî 
multă viată şi tragere de inimă. Tot în şcoală în
vaţă copilul să cunoască maî bine lumea, toate 
greşelele şi meritele ei. In acelaşi timp însă ne
vinovăţia şi virtutea luî sunt expuse la toate pe
ricolele traiului comun. «Nu merită, pentru puţină 
«greacă şi latină, să expuneţî la toate întîmplările 
«vieţeî comune inocenţa şi virtutea copilului»'). 

Maî mult, zice Locke, nu este obiceiîî rău pe 
care copilul să nu-1 contracteze în şcoală. Intr'a-
devăr, şcoala fiind formată din o adunătură de 
copii de toate condiţiunile, în mare parte rău 
crescuţi şi răii înclinaţi, un copil de oameni cum 
se cade, venind în contact cu alţii maî ordinari 
de cît dînsul, pe lîngă manierile grosolane ce'şî în
suşeşte de la aceştia, el maî poate deveni îndrăz
neţ pînă la obrăznicie, răutăcios şi violent. Cu 
timpul ajunge chiar să-şî facă tel de fel de închi
puiri trufaşe despre persoana sa şi să se creadă 
maî mult de cît trebue; cu alte cuvinte viaţa de 
şcoală expune pe copil la toate ispitele rele, îl în
vaţă toate viţiile şi tocmai această plagă, viţiul, 
încearcă Locke să combată din toate puterile sale. 

Prin urmare ar fi o mare nesocotinţă din 
partea părinţilor să lase o fiinţă atît de naivă şi 
modestă, un caracter cu totul slab, abia la înce
putul formăreî sale, fără vre-o armă de apărare, 
să ajungă prada atîtor impresii rele şi viţioase, 
provenite de la mediul şcolar. 

Intr'un asemenea caz nu-î rămîne luî Locke 

') F.ducaţia, p. 85. 
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alt-ceva de ales, de eît să facă apel la familie, 
singura în stare, după dînsul, să realizeze eu maî 
mult succes scopul adevărat al educaţiuneî. «Yir-
«tufea e lucru maî greu de cîştigat de cit cunoa-
«şterea lumeî. Dacă tînărul a pierdut odată gustul 
«pentru virtute, rar se maî poate repara această 
«perdere Cu cît un copil va fi făcut maî 
«mult, progres pe calea virtuţeî, cu atît va avea 
«maî multe aptitudinî spre a cîştiga cele-1'alte 
«calilătî»'). 

Familia, maî întîiu de toate, păstrează ino
cenţa copiluluî; graţie exemplelor bune ce-î dă, 
îl învaţă să fie virtuos şi modest, îl formează în 
sensul manierilor plăcute şi nobile, îî inspiră apoî 
cugetăpi virile şi cîte alte calităţi marî şi frumoase 
nu se datorese eî. Tot familia deşteaptă în copil 
sentimentul a ceea ce este demn şi convenabil şi 
îî inculcă, de timpuriu, principiile de justiţie, de 
generazitate şi temperanţă, principii pe carî 
şcoala, crede Locke, nu e capabilă să le sădească 
în sufletul luî. 

Pedagogul Locke însă comite aci o eroare, de 
oare-ce tocmaî şcoala are menirea să insufle co
piluluî şi să întărească într'însul aceste principii, 
maî de timpuriu de cît sar crede. Viaţa comună 
dă naştere la un fel de trebuinţă de a respecta 
drepturile altuia, fapt ce contribue să facă ca
racterele maî juste. Nu maî puţin actele profe
sorilor şi ale camarazilor servesc de exemple viî 
elevilor, spre a le inspira ideea de justiţie, idee 
cîştigată după Locke, pe cînd Rousseau, Darwin 

') Educaţia, p. 80 şi «3. 
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.şi alţii o consideră ca înăscută. Cine apoi maî 
bine fie cît şcoala poate face pe copil generos? 
Acolo se găsesc copii foarte diferiţi unii de alţii, 
din punct de vedere al poziţiuneî lor materiale, 
şi deci se prezintă maî des copilului ocaziunea 
să-şî exercite liberalitatea sa faţă de un aproape 
mai în lipsă ca dînsul. Tot acolo învaţă să-şî tem
pereze dorinţele cele nemăsurate, prin taptul că 
sunt maî puţin luate în seamă şi cu atît maî pu
ţin satisfăcute; iar cugetările virile şi ideea de 
egalitate nimenî nu le poate deştepta în copil maî 
de timpuriu şi maî bine ca şcoala. 

De alt-fel Locke, călăuzit cum e în toate ve
derile sale de un spirit de dreptate excepţional, 
nu tăgădueşte nicî el dezavantagiile educaţiei de 
familie, ba chiar ni le arată cu cea maî mare 
bună-voinţă. Aşa, timiditatea sau lipsa de curaj, 
ignoranta în ce priveşte lumea, spiritul de domi-
naţiune; adesea încăpăţînarea, perversitatea, toate 
acestea, zice el, sunt roadele eî; la carî trebue 
adăogat intemperanta, provocată de părinţi în
şişi, carî se întrec în a grămădi în jurul copiilor 
lor tot felul de mîncărî şi băuturî delicioase, 
obişnuindu-î cu chipul acesta să bea şi să mă-
nînce maî mult de cît au nevoe. Tot părinţii 
îî învaţă să fie nerăbdători şi supărăcioşî, cînd 
le acordă într'un moment ceea ce le-a refuzat 
într'altul, ca un fel de recompensă pentru nerăb
darea şi nemulţumirea ce au manifestat. Aci e 
locul să ne amintim, ceea ce Locke ne mărturisea 
într'un moment de indignare şi care nouă ni se 
părea calomnios şi crud, că nu e defect pe care 
copiii să nu-1 înveţe de la părinţii lor. Familia 
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dar, prin neehibzuinţa eî, aruncă singură sămînţa 
răului în spiritul copilului. «Nu înţeleg prin aceasta 
«exemplele ce le dă, modelele ce le pune sub 
«ochi, cari sunt deja o încurajare suficientă, dar 
«voesc să observ aci că îi învaţă direct vi ţi îi, îî 
«îndepărtează de la calea virtuţeî»1). De multe 
orî dacă raţiunea nu temperează afecţiunea pă
rinţilor, de la natură atît de puternică, ea dege
nerează în iubire oarbă, în cît iubesc cu persoana 
şi defectele copiilor lor. Le dă tot ce cer, le fac 
voia în toate, sub pretext că sunt mici şi tară 
minte, tolerînd ast-fel nesupunerea, care cu tim
pul ajunge o deprindere periculoasă făcîndu-î rău
tăcioşi şi încăpăţînaţi. Şi chiar dacă 'şî-ar închipui 
cine-va că s'ar putea evita toate aceste inconve
niente, rămîne totuşi o altă piedică mare şi de 
neînvins, de care părinţii se lovesc la fle-care pas 
în educaţiunea copiilor; acea piedică sunt servi
torii3). Rău crescuţi şi fără nici o pricepere în 
ale educaţiuneî, ei nesocotesc vecinie ordinele date 
de părinţi, acordînd copiilor ceea ce le-a fost re
fuzat, mijloc foarte nimerit de a-î ataşa tot maf 
mult la persoana lor şi a-î face să piardă toată dra
gostea şi respectul ce datoresc părinţilor, ale căror 
sacrificii pentru dînşiî nu se pot nici odată calcula. 
«Am spus deja că servitorii pot să facă mult rău 
«copiilor cînd, prin linguşirile lor, distrug efectul 
«şi forţa mustrărilor părinţilor şi micşorează au-
«toritatea lor»3). 

') Educaţia, p. 42. 
') Educaţia, p. 64. 
:!) Educaţia, p. 82. 
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In tala atîtor rele semnalate ne întrebăm: 
Cum maî poate da Locke preferinţă educaţiuneî 
private? Nu sunt ele de natură a nimici ori-ce 
speranţă de a face din copil o fiinţă vie, cu in
teligenţa întreagă şi cu o voinţă fermă şi pătrunsa 
de sentimente altruiste? 

Nici de cum, ne răspunde dînsul. Acele detecte, 
ce se impută educaţiei domestice, «nu sunt ur
c ă r i l e necesare ale vieţeî de familie, şi în orî-
«ce caz, chiar dacă ar fi, ele nu constituesc rele 
«incurabile. Viţiul e un rău mult maî încăpăţînat 
«şi maî periculos; prin urmare viţiul trebue com-
«bătut înainte de toate» r). De unde rezultă că de
fectele educaţiuneî de familie, orî cît de numeroase 
ar fi, sunt de aşa natură că pot fi în parte în
dreptate cu oare-care bună-voinţă şi strădanie din 
partea părinţilor şi educatorilor. 

Aşa, spre a combate timiditatea — care, zice 
Perez e un vîţiu, o boală ce trebue atacată şi vin
decată încă din copilărie2) — cum şi ignoranţa în 
ce priveşte lumea, tînărul să fie pus, înainte de a 
părăsi casa părintească, în raport cu tot felul de 
oameni, de toate vîrstele şi condiţiunile sociale, de 
oare-ce acest comerciu cu oameniî îî dă curaj şi 
încredere în sine, sprijine atît de trebuincioase în 
lupta cu nevoile vieţeî; tot-de-odată îl introduce 
treptat în ceea-ce Locke numeşte «cunoştinţa despre 
lume». Nu maî puţin în familie, unde se perindează 
zilnic diferite persoane, tînărul are ocaziune sa 
stabilească destule relaţiunî şi cu mult înainte de 

') Educaţia, p. 87. 
s) Perez, op. cit., p. 258. 
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a intra în lumea mare. Cu privire la timpurile 
noastre am putea zice, că numărul persoanelor cari 
frecventează o familie este de multe orî chiar prea 
mare, în cît se sustrage copilul prea mult şi une
ori înainte de vreme, de la ocupaţiunî mai' serioase 
şi maî folositoare. 

Chestiunea, care ne preocupă, ne sugerează 
id-eea rolului însemnat ce e chemat să îndeplinească 
guvemorul, în educaţiunea de familie, sun condu
cerea căruia pune Locke pe copil şi pentru a cărui 
alegere stabileşte o sumă de conditiunî, foarte greu 
de realizat. 

Orî-ce guvernor, zice dînsul, să se călăuzească 
după o regulă generală, care a devenit azî o ma-
xină în pedagogie: «Conduita sa nu trebue nicî-
«odată să-î dezmintă preceptele, alt-fel nu face de 
«cît să pervertească pe elevul său» '). Menirea luî 
e, să înzestreze pe copil, pe de o parte, cu cali
tăţi hune, fie prin exemple date de el însuşi, fie 
atrăgîndu-î atenţiunea la acţiunile altora; pe de 
altă parte, să-1 ferească de acele exemple cari 
tind să creeze în el dispoziţiunî rele. Iar maî 
presus de toate i se impcne ca cea maî sfîntă din
tre datorii, să facă cunoscut elevuluî său, îndată 
ce a devenit capabil să-1 înţeleagă, lumea aşa cum 
este ea şi să-1 dispue să creadă că oamenii nu 
sunt nici maî buni, nicî maî răî, nicîmaî înţelepţî, 
nicî maî nebunî, de cît sunt în realitate. Căci sin
gurul mijloc de a se feri cine-va de lume e de a o 
cunoaşte. Insă pentru ca guvernorul să fie în stare 
să vorbească elevuluî săîî despre toate aceste lu-

Educaţia, p. 152. 
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crurî «e necesar să cunoască el însuşi lumea, adică 
«moravurile, gusturile, nebuniile, şireteniile, defec-
«tele secolul uT în care destinul l'a aruncat şi maî 
«eu seamă ale ţăreî în care trăeşte» ')• 

Dar oare a face cunoscut unui tînăr viţiile tim
pului nu înseamnă a deştepta într'însul acele viţii? 

La această obiecţiune, a cărei parte de ade
văr nu poate fi contestată de nimeni,— de şi con
secinţele depind de multe orî şi de natura tînă-
ruluî, — iată şi răspunsul sincer al luî Locke: «Nu 
«maî e posibil azî, cum era poate altă dată, să se 
«menţină un om tînăr în ignoranţa complectă a 
«viţiilor, afară numai dacă aţî voi să-1 ţineţi închis 
«toată viaţa într'un cabinet şi să-î interziceţi orî-ce 
«societate»2). 

Felul nostru de trai, nevoile şi legăturile noas
tre zilnice, ne impun cu necesitate cunoaşterea 
oamenilor şi a caracterelor lor. Această ştiinţă ar 
trebui, zice Locke, să formeze o ramură însemnată 
din învăţămîntul necesar şi obligator, iar cel însăr
cinat cu predarea eî să fie un om abil şi discret, 
care pe lîngă faptul că trebue să cunoască bine 
lumea, dar în acelaşi timp să ştie şi să aprecieze 
caracterul, înclinaţiunile şi părţile slabe ale tînă-
ruluî, cu un cuvînt să fie în stare să studieze 
maî întîiu de toate firea luî. «Imî pare de o ex-
«tremă importanţă de a introduce ştiinţa lumeî în 
«spiritul tînăruluî, orî de cîte-orî ocazia se pre-
«zintă, pentru ca în ziua cînd va fi aruncat pe 
«largul măreî, sa nu fie ca un marinar, care n'ar 

?) Educaţia, p. 130. 
a) Educaţia, p. 134. 
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«avea la dispoziţia sa nici plan, nici compas, nici 
«hartă marină»'). 

In acest scop recomandă Locke călătoriile, prin 
mijlocul cărora tînărul să poată veni în contact 
cu diferiţii oameni, conversînd cu aceea carî, prin 
temperament, obiceiuri şi moravuri, diferă uniî de 
alţii şi diferă maî ales de ceî din localitatea şi ve
cinătatea sa2). Copilul să călătorească sau cînd e 
mic, în care caz se cere supravegherea unui gu-
vernor, sau la o vîrstă maî mare, avînd judecata 
destul de desvoltată, şi atunci fără guvernor. Cine 
a citit pe Rousseau îşî aduce aminte că dînsul 
isolează pe copil de societate; pedagogul englez, 
contrariu, voeşte ca el să trăiască în mijlocul 
eî, căci numai frecventînd societatea va putea 
să aibă la îndemînă observaţiile şi experienţele tre
buincioase conducereî sale proprii; graţie acestui 
contact zilnic el va învăţa să devie înţelept şi pru
dent, maî uşor ele cît ajutat de toate lecţiunile şi 
discursurile. 

Apoi, maî adaogă Locke, nu numaî în ve
derea calităţilor morale, dar chiar în vederea 
instrucţiuneî ar trebui preferată educaţiunea do
mestică, de oare-ce modestia şi supunerea, însuşiri 
cîştigate în familie, prepară maî sigur pe copil 
pentru acest scop, de cît prea mare încredere în 
sine şi prea marea libertate de care se bucură în 
şcoală. In general vorbind, familia maî bine de cît 
şcoala, poate să formeze spiritul copilului şi să 
desvolte în el pe om maî de timpuriu de cît am 

') Educaţia, p. 135. 
=) Educaţia, p. 138. 



230 

crede. Atenţiunea părinţilor saii a guvernoruluî 
tiind mult maî constantă, copiii sunt maî de aproape 
ţinuţi în Mu şi maî des supuşi la reflecţiunî serioase, 
ceea-ce un profesor nu eîn stare să realizeze într'o 
şcoală, cu o populaţiune adesea prea numeroasă, 
orî-cît de mari i-ar fi silinţele. Sau maî bine zis, 
felul de organizare al şcoaleî face imposibilă edu
caţia individuală a copiilor. «Iată pentru ce acord 
«toate preferinţele mele educaţiuneî domestice, care 
«se face sub ochii tatăluî, cu ajutorul unuî bun 
«guvernor; acesta e cel maî bun mijloc şi cel maî 
«sigur de a atinge marele scop al educaţiuneî, de 
«cîte-orî lucrul e cu putinţă şi se urmează metodele 
«cele bune» '). 

Concluziunea ar fi că Locke, nemulţumit cu 
nicî una din cele două educaţiunî, fie aceea care 
se făcea în şcoală, fie aceea care se făcea în familie, 
întru cît una înţelegea rău educaţiunea, iar celeî-
I'alte îî era greu să găsească un preceptor virtuos 
şi bine instruit, el ar fi dorit să vază realizîndu-se o 
reformă radicală în familie şi în scoală, ar fi dorit 
o reformă a întregeî societăţî. Părerea noastră e că, 
dacă şcoala ar fl fost alt-fel organizată, cu un pro
gram de studiî bine întocmit şi cu metode potri
vite cu vederile luî Locke, apoî dacă profesorul 
ar fl adăogat la autoritatea ştiinţei sale pe aceea 
a caracterului său, de sigur că atunci şi el ar fi 
dat preferinţă educaţiuneî publice. 

Deja Quintilian, la ceî vechî, şi-a dat seamă 
de motivele carî au determinat pe uniî să prefere 

') Educaţia, p. <)3. 
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educaţiunea privată celei publice, motive earî sunt 
identice cu cele invocate de Locke. 

La ceT moderni Greard face aceleaşi consta
tări. Azî predomină, în pedagogie, părerea că fa
milia trebue să colaboreze cu şcoala la educaţiunea 
copilului. Familia şi maî ales mama sunt chemate 
să-1 prepare pentru educaţiunea publică, s'o susţie 
şi s'o complecteze. «Spre a conduce inteligenţa şi a 
«forma cu succes caracterul copilului, şcoala şi 
«mama sunt necesare, dar maî întîiu mama» l). 

Dezaprobăm pe acei dascăli cari zic că nu 
trebue lăsat nimic în sarcina familiei şi că şcoala 
are să facă totul. Ne îndoim că ea va fi în stare 
vre-odată să realizeze totul, fără sprijinul acelora 
pe cari însăşi natura şi legea îî fac răspunzători 
de soarta copiilor lor. Tocmai azî, maî mult ca 
orî cînd, şcoala are nevoe să apeleze la familie şi 
s'o îndemne să lucreze alături de dînsa; s'o facă 
conştientă de datoriile ce are faţă de copiiî săî, şi 
poate acesta ar fi prilejul cel maî nimerit de a 
o îndruma pe căî maî bune. 

Nimeni însă nu va crede că, odată cu incbeerea 
opereî familiî şi a şcoaleî, s'a desăvîrşit şi opera 
educaţiuneî; complectarea eî difînitivă o va face 
societatea, în care tînărul are să-şî desfăşoare acti
vitatea sa maî departe, şî-o va face el singur în 
tot decursul vieţeî sale. 

i) Legouve: Histoire morale des femmes, p. 279. 



CEEA CE AR TREBUI SĂ ÎNVEŢE COPILUL 

Locke pune instrucţiunea în ultimul rînd şi am 
arătat motivele cari l'au determinat la aceasta. El o 
consideră ca un mijloc trebuincios în mîna profeso
rului pentru cultivarea şi formarea inteligenţei co
pilului. Instrucţiunea are să introducă în spiritul luî 
cunoştinţe multiple, solide şi folositoare, cu menirea 
de a lărgi tot maî mult sfera sa restrînsă de idei, şi 
ast-fel să se poată prin cugetare influenţa asupra 
voinţei şi prin aceasta asupra acţiunilor cari de
curg dintr'însă. «Lectura, scrisul, instrucţiunea, 
«consider toate acestea trebuincioase, dar nu cred 
«ca aceasta să ne afacerea principală a educaţiuneî 
« Instrucţiunea e necesară, dar trebue 
«aşezată în al doilea rînd, ca un mijloc pentru a 
«cîştiga calităţi maî mari))'). 

Spencer este şi el de aceiaşi părere, ca orî-ce 
cunoştinţă să constitue, maî întîiu, un exerciţiu in
telectual şi apoî un mijloc de a îndrepta acţiunile 
omuluî2). 

De şi Locke nu tratează într'un capitol spe-

') Educaţiunea, p. 238 şi 23'.». 
5) Spencer, op. cit., p. 19. 
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cial chestiunea educaţiuneî intelectuale, ca distinctă 
de instrucţiune propriu zisă, — chestiune care are 
azî o importanţă capitală în pedagogie, — totuşi 
reese din diferite pasagiî ale scriereî sale că face 
perfect această deosebire în mintea sa, dar nu se 
ocupă de dînsa maî pe larg din două motive: 
întîiu pentru că îl preocupa maî mult chestiunea 
educaţiuneî morale, ca o cerinţă imperioasă a tim-
puluî, şi al doilea el nu scrie un tratat complect 
de educaţiune în toată întinderea cuvîntuluî. 

In schimb însă, găsim la dînsul un început de 
determinare a legilor evoluţiei mintale, concepţie 
la care a ajuns studiind şi încercînd să rezolve 
psihologiceşte problema educaţiuneî. Formularea 
preciza a legilor evoluţieî mintale ştim că o face, 
două veacurî maî tîrziu, marele filosof Herbert 
Spencer. 

Educaţiunea, avînd să lucreze asupra fondului 
pe care-1 oferă natura, mintea copiluluî nu maî 
poate fi privită ca o «tabula rasa» la naştere,— 
teorie asupra căreia, am văzut, că revine Locke, — 
ci ca o totalitate de germenî ce trebuesc desvol-
taţî treptat, prin mijlocul cunoştinţelor ce se vor 
propune în acest scop. 

înainte de a răspunde la chestiunea, coprinsă 
în titlul acestuî capitol, ne vom opri un moment 
asupra cîtor-va consideraţiunî didactice. 

Maî înainte de a iace primiî paşî în instruc
ţiune, să se ştie că, copilul n'are trebuinţă să în
veţe şi să aprofundeze toate ştiinţele din univers. 
Căcî orî-cît s'ar presupune o fiinţă favorizată de 
natură din punctul de vedere al gradului de inte
ligenţă, pe de o parte, viaţa omului fiind scurtă şi 
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nehotărîtă îî ar fi imposibil să îmbrăţişeze toate 
studiile; iar pe d'alta ar fi şi absurd, de oare-ce 
nu toate lucrurile sunt importante de cunoscut. 
«Non multa, sed multum», zice Pliniu cel tînăr. Cel 
mult poate învăţa copilul din toate cite ceva, adică 
să poseadă cunoştinţe enciclopedice. 

Principiul utilităţei, care caracteriza întreaga 
fllosofie engleză, domneşte ca o maximă în didac
tica luî Locke. Numai acele studiî, zice dînsul, să 
se propună copilului, de cari va avea maî mare 
nevoe şi cari îî vor fi de maî mult folos în cursul 
vieţeî sale. Orî-ce altă consideraţie trebue înlă
turată. «In toate părţile edueaţiuneî, ceea ce reclamă 
«maî mult timp şi maî multe sforţărî, sunt cuno-
«ştinţele carî, precum se vede, vor fi de cea maî 
«mare consecvenţă şi de cel maî obişnuit us, în 
«cursul ordinar şi în circumstanţele vieţeî, căreia 
«e destinat tînărul»1). 

Preceptorul, căruia Locke încredinţează edu-
caţiunea şi instrucţiunea copiluluî şi care, la un 
moment dat, vine să înlocuiască pe părinte lîngă 
el, să se ocupe neîncetat numai de următoarele: 
buna cducaţiune, cunoaşterea lumeî, virtutea, acti
vitatea şi iubirea de bună reputaţiune. Tînărul, odată 
în posesiunea acestor calităţi, uşor va putea cîştiga 
altele şi tot ce-î va fi trebuincios în viaţă 2). Dar 
ca să aducă la îndeplinire toate aceste obligaţiunii, 
preceptorul nu trebue să fie un erudit, de oare-ce 
nu are să înveţe pe copil toată ştiinţa lumeî; e 
suficient să inspire elevului său gust şi dragoste 

l) Educaţia, p. 323. 
-) Educaţia, p. 139. 
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pentru studiu şi să-1 pue în poziţiune de a-şî com
plecta singur educaţiunea intelectuală, prin pro
pria-? muncă, dacă va simţi nevoe. Cu alte cuvinte, 
învăţămîntul, orî de ce natură ar fi, să fie edu
cativ, să desvolte în copil capacitatea de a învăţa, 
să-1 înveţe a învăţa. Educatorul nu poate să dea 
alt-ceva, după cum ne spune şi Guyau, de cît 
direcţiuni generale de cugetare şi conduită. 

In veacurile trecute, spiritul era considerat ca 
un receptacol, destinat numai să înmagazineze tot 
ce-î venea de la lumea din atară; azî profesorul 
e obligat să studieze cu pătrundere natura şi ca
racterul elevului săîi, spre a vedea ce e sus
ceptibil să primească şi să-şî asimileze, adică ce 
poate să înţeleagă şi să facă, căci dese-orî se în-
tîmplă să i-se prezinte lucruri, pe cari nu e în 
stare să le priceapă şi se ştie că copilul nu reţine 
nimic din ceea ce n'a înţeles, în care caz atît 
munca luî cît şi a profesorului vor fi zadarnic des
făşurate. Scopul instrucţiuneî ne liind dar să in
troducă cît maî multe cunoştinţe în capul copilului, 
acumularea acestora în spirit e maî mult afacere 
de memorie, care va deştepta într'însul maî de 
grabă aversiune de cît gust pentru studiu. Prin 
urmare, profesorul să nu se intereseze atît de nu
mărul cunoştinţelor, cît de menirea lor; ele să 
constitue, după cum ziceam maî sus, un exerciţiu 
propriu pentru cultivarea facultăţilor intelectuale. 
Şcoala are decî să se îngrijiască numai de cultura 
generală a copiluluî nu de cultura sa specială, 
întru cît nu e destinată să prepare oameni de pro
fesie. «Afacerea principală în educaţiune e de a 
«educa bine spiritul însuşî ca, în orî-ce ocazie, să 
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«dea consimţimîntul sau la ceea ce este conform 
«cu demnitatea şi cu excelenţa unei creaturi ra-
«ţionabile» l). Iar acele cunoştinţe, cari n'au me
nirea să cultive şi să formeze inteligenţa, ci numai 
s'o obosească, cum sunt numele geografice, da
tele istorice, etc.; acestea pot fi lăsate la o parte, 
căci de ce 'şî-ar cheltui copilul forţele intelectuale 
pentru dobîndirea unor cunoştinţe fără de nici un 
folos în viaţa practică. «Dacă acest profund scriitor», 
zice marele istoric Buckle, referindu-se la Locke, 
«ar fi trăit în timpurile noastre, ar face un răz-
«boiu crîncen marilor noastre universităţi şi şcoa-
«lelor noastre publice, în cari se învaţă o mulţime 
«de lucruri, pe cari nimeni n'are trebuinţă să le 
«înţeleagă şi pe cari puţine persoane voiesc să-şî 
«dea osteneala să le înveţe» 2). 

După aceste aprecieri generale să trecem maî 
departe. 

îndată ce copilul ştie să vorbească poate să 
înveţe să citească; şi cînd a învăţat să citească 
bine în limba maternă, să fie iniţiat în elementele 
scriereî. Spre cinstea şi lauda luî Locke, e primul 
pedagog, în Anglia, care recunoaşte importanţa 
învăţămîntuluî limbeî materne. Luî revine tot 
meritul de a fi ridicat prestigiul limbeî engleze şi 
de a-î fi asigurat un loc de frunte în noul său 
program de învăţămînt. Pînă la dînsul ea era con
siderată ca «limba vulgului incult»,l) al cărei 
studiu trecea peste demnitatea unuî om nutrit cu 
greceşte şi latineşte. 

') Educaţia, p. 38 si p. 1,-3. 
-) Buckle, op. cit., tom. I. 
-1) Educaţia, p. 305. 
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Aceiaşi activitate o desfăşurase Comcnius în 
Germania'şi solitarii de la Port-Royal în Franţa, 
ca să pue în evidenţă necesitatea învăţămîntuluî 
limbeî materne. «Orî-care ar fi limbele străine, cu 
«carî se ocupă un tînăr, nu e maî puţin adevărat 
«că trebue să studieze cu cît mai multă critică 
«propria sa limbă. In propria sa limbă trebue să 
«lucreze spre a cîştiga uşurinţa, limpezimea şi 
«eleganţa de expresiune, şi pentru aceasta îi tre-
«bue un exerciţiu de toate zilele» »). 

Aşa dar copilul să înveţe să-şî exprime cu
getările, fie în scris, fie oral, cu claritate şi con
vingere, cu şir, fără dezordine şi cu politeţă, în 
limba de care are să se servească zilnic; însă 
pentru a dobîndi aceste calităţi, are nevoe de mult 
exerciţiu şi de numeroase aplicări practice. «N'ar 
«fi rău ca, îndată ce copiii vor fi capabili, să-î în-
«demnaţî dese-orî să povestească de la dinşiî o is
torioară despre lucruri pe cari le cunosc bine»2). 
Odată făcut primul pas, adică începând copilul să 
nareze, să i-se îndrepte cu bună-voinţă greşelele 
cele maî grave, comise în alcătuirea subiectului, 
şi numai cînd va fi stăpîn pe naraţiunile orale, 
atunci să i-se ceară şi naraţiuni scrise, dar numai 
în limba maternă. Ajuns aci, profesorul sări maî 
înveţe să pue legătură între diferitele părţî ale 
uneî naraţiunî şi să-î arate cum ar putea evita 
greşelile de gramatică. Cînd e convins că copilul 
s'a supus recomandaţiunilor şi stăruinţelor sale, 
îl va familiariza şi cu regulile uneî bune naraţiunî, 

') Educaţia, p. 306. 
») Educaţia, p. 302. 
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arălîndu-T în ce constă arta şi graţiile unei poves
tiri elegante. Ga modele de imitat îî pot servi vechii 
autori clasici, unde aceste reguli sunt aplicate cu 
cea maî strictă justeţă. De sigur însă, că pentru 
aceasta se cere cunoştinţa limbelor clasice. în 
fine, copilul stăpin şi pe scris, primul lucru cu care 
trebue să se îndeletnicească sunt scrisorile. «Cînd 
«copiii ştiu să scrie în englezeşte, cu şir, cu pro-
«prietate, cu ordine şi dispun de un stil narativ 
«bunicel, îî puteţi exersa să scrie scrisori.. . Arta 
«de a seri o scrisoare e de un aşa mare uz în 
«toate afacerile vieţeî, în cît nu e nimeni care să 
«poată scăpa obligaţiuneî de a arăta ceea ce ştie 
«să facă în acest gen» '). 

Să nu se uite că, toate chestiunile de disciplină 
intelectuală, Locke le rezolvă pe cale de utilitate 
practică şi, conform acestui principiu, copilul are 
să înveţe limbele prin uz, fără reguli gramaticale, 
de oare-ce studiul gramaticei nu e folositor tuturor 
oamenilor şi maî' ales acelora, cari studiază lim
bele numai pentru a-şî comunica cugetările în 
viaţa comună de toate zilele. Acest studiu este 
necesar, în adevăr, însă numai acelor tineri cari 
studiază limbele în toată adîncimea lor, în scop 
de a deveni critici serioşi şi buni scriitori. «Sunt 
«de acord că trebue să se studieze cîte-odată cu 
«mare îngrijire gramatica unei limbi, dar aceasta 
«convine numai oamenilor formaţi, cari voesc să 
«înţeleagă o limbă ca filosofi şi critici, ceea ce 
«nu e de cît afacerea erudiţilor» 2). 

') Educaţia, p. 303. 
'-') Educaţia, p. 202. 
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Maî există apoi o altă categorie de oameni, 
can au în viaţă trebuinţă de limba şi condeiul lor; 
aceştia iarăşi, avînd nevoe să-şî cultive limbagiul 
şi să-şî perfecţioneze stilul, pentru dînşiî studiul 
gramaticei încă devine indispensabil, dar să stu
dieze gramatica propriei lor limbi, de care se 
servesc zilnic, ca să înţeleagă cuvîntările patrio
ţilor lor şi să vorbească eî înşişi corect şi bine. 
Spre ruşinea dascălilor englezi, tinerii, în timpul 
luî Locke, erau obligaţi să înveţe gramatica lim-
belor moarte şi a limbelor străine, de care pro
babil n'aveau să se servească nici o dată în viaţă, 
iar despre gramatica propriei lor limbi nu li se 
făcea nicî măcar menţiune. «Nici nu ştiu că există 
«o gramatică englezească nu li se pro-
«pune nicî o dată limba maternă ca demnă de 
«grija şi studiul lor, de şi se servesc zilnic de 
«dînsa» l)-

Cu studiul gramaticei limbelor străine să se 
îndeletnicească, zice Locke, numaî aceia carî 
sunt conduşi să aprofundeze acest studiu de vre-o 
necesitate, sau de vre-o înclinare particulară a 
spirituluî lor'-'). In general el consideră studiul lim
belor străine ca cea maî neînsemnată parte din 
educaţiune, şi la întrebarea: carî sunt limbele pe 
carî trebue să le înveţe un copil ? el răspunde: 
«Trebue să mărturisesc, în adevăr, că e muncă 
«inutilă şi timp perdut să înveţe cine-va o limbă, 
«de care probabil nu va face nicî un uz în viaţă 

•) Educaţia, p. 271. 
») Educaţia, p. 273. 
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«şi pe care se va grăbi s'o părăsească şi s'o uite 
«îndată ce va dispune de libertatea sa» J). 

Aceste vederi nu se maî potrivesc cu timpu
rile noastre. Azî, cînd comerţul, cu diversele hu 
ramuri de activitate, a apropiat într'atît contactul 
dintre popoare şi legăturile dintre dînsele devin din 
ce în ce maî strînse; cînd iarăşi dorinţa de a cu
noaşte orî-ce mişcare, făcută pe orî-ce teren de 
un popor sau altul, a devenit atît de arzătoare, 
se maî poate cine-va mulţumi numaî cu cunoş
tinţa proprieî sale limbî, care de multe orî nu 
trece peste hotare? Evident că nu. De aceea co
pilul va trebui să studieze, în primul rînd, şi cu 
o deosebită dragoste şi mîndrie limba sa maternă, 
nu e însă maî puţin adevărat că studiul limbelor 
străine se impune astăzi orî-căruî program de 
scoale secundare şi în special de scoale comer
ciale. 

Momentul cel maî favorabil, cînd copilul poate 
să înceapă studiul gramaticeî uneî limbî, e după 
ce ştie să vorbească acea limbă, căcî alt-f'el n'ar 
putea-o învăţa. Gramatica nu învaţă pe cine-va 
să vorbească, ci să vorbească corect şi după re
gulile exacte ale uneî limbî; decî corecţiunea, fiind 
şi ea un element important al eleganţei limba-
giuluî, devine trebuincioasă celor ce voesc să se 
deosebească de oameniî inculţî. 

Vechiul program punea imediat după grama
tică studiul retoriceî şi al logiceî. Studiul grama
tical constituia chiar un fel de introducere la stu
diul retoriceî, şi pretutindeni, unde retorica nu era 

') Educaţia, p. 310 şi 315. 



241 

necesară, gramatica putea să lipsească de ase
menea1). Pedagogul englez însă se opreşte foarte 
puţin asupra acestor din urmă două studiî: re
torica şi logica. Nutrea în contra lor o ură, maî 
mult sau maî puţin îndreptăţită, de oare-ce în 
timpul său, ca şi în veacul de mijloc, se făcea 
în scoale un mare abuz de dînsele. Aceasta 1-a 
dus la credinţa că e suficient unui gentilom să 
aibă numai oare-care idee despre aceste arte. 
El recomandă tinerilor, pentru perfecţionarea sti
lului" şi puritatea limbagiuluî matern, să citească 
opere bine scrise în limba patriei lor. Spre a 
stăpîni cine-va arta cuvîntăreî n'are nevoe, zice 
dînsul, să ştie pe degete toţî tropii şi toate figu
rile retorice; ea nu se învaţă cu un mare nu
măr de regulî, e o artă care depinde, în prima 
linie, de talent şi apoi de practică. In ce priveşte 
studiul logicei Locke îl suprimă aproape cu desă-
vîrşire din programul său de studiî. Credincios 
părereî luî Bacon, neagă utilitatea teorieî silogis
mul uî ca mijloc pentru dovedirea adevărului sau 
falsităţeî unuî argument *). Spiritul omenesc n'a 
învăţat să raţioneze ajutat de regulile silogismului; 
el poate percepe potrivirea saîi nepotrivirea idei
lor condus numaî de facultăţile sale naturale. 
«Pentru că profitul şi scopul unuî raţionament 
«drept este de a avea ideî drepte, de a face o 
«judecată dreaptă asupra lucrurilor, de a distinge 
«adevărul de eroare, binele de rău şi de a lucra 

') Educaţia, p. 273. 
s) Essai. p. 558—574. 

'127! 10 



242 

«în consecinţă; nu nutriţi pe fiul vostru cu forma-
«lismul gol şi artificial al dialecticei»1). 

Dacă dar silogismul nu contribue întru nimic 
la mărirea fondului cunoştinţelor omeneşti, el nu 
poate fi un instrument al raţiune! şi atunci logica 
devine o ştiinţă nefolositoare, de al cărei studiu 
elevii pot fi cu totul dispensaţi, afară numai dacă 
şcoala urmăreşte să facă dintr'înşiî nişte oameni 
vecinie preocupaţi de plăcerea de a triumfa în dis-
cuţiune, iar nici de cum de cercetarea adevărului. 
«Dintre toate felurile de a vorbi c cel maî puţin 
«folositor şi cel maî displăcut, şi nu e lucru în 
«lume care să convină maî puţin unuî gentilom 
«sau unuî amic al adevărului» '-). 

Această îndoială despre valoarea reală a Si
logismului îşî găseşte explicarea în preocupările 
luî Locke, îndreptate într'o cu totul altă direcţiune. 
Apoî, în timpul său, se da toată importanţa numaî 
părţeî formale a logicei, aşa că ideile sale sunt 
maî de grabă o reacţiuue contra tendinţeî spiri-
tuluî timpuluî, se rapoartă la partea, ca să zicem 
aşa, cu totul exterioară a logiceî, iar nicî de cum 
la valoarea eî intrinsecă. 

Cînd copilul ştie să vorbească bine limba sa 
maternă poate învăţa şi o limbă străină. Locke 
dă preferinţă limbeî aceluî popor, al cărui nume 
umplea pe acele vremurî Europa occidentală şi 
ajunsese în mare cinste chiar la curtea luî Carol 
al II-lea, adică limbeî franceze. «La multe curţi 

') Educaţia, p. 299. 
"-) Educaţia, p. 301. 
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«slrăinc principii şi nobilii o vorbiau cu mai multă 
«proprietate de expresiune şi de eleganţă de cît 
«limba ţăreî lor... Limba latină nu maî era la 
«modă... Un gentilom care cita pe Oraţiu sau pe 
«TerenţiCi într'o adunare aleasă era considerat ca 
«un pedant emfatic. A umple însă conversaţia sa 
«cu bucăţi de fraze franţuzeşti, aceasta era cea 
«maî bună dovadă ce putea da cine-va de talen-
«tele şi cunoştinţele sale» l). 

Să se înceapă studiul acestei limbi de tim
puriu, cînd organele copilului sunt încă destul de 
flexibile, spre a-şî însuşi maî cu înlesnire accentul 
eî propriu ; maî tîrziu îî va ii cu neputinţă să devie 
stăpîn pe dînsa şi să o pronunţe bine. De sigur 
că poporul englez, ca şi cel german, avînd o 
limbă maî aspră şi maî puţin flexibilă, întîmpină 
maî mari greutăţi la învăţarea limbeî franceze 
cu toate graţiile eî de cît, de exemplu, popoarele 
de rasă latină. 

In general vorbind Locke consideră copilăria 
ca timpul cel maî favorabil pentru învăţarea lim-
belor străine, şi anume primii anî aî copiluluî. 
«Prima vîrstă cînd copilul poate învăţa limbele 
«străine şi să se obişnuiască să le pronunţe cu 
«adevăratul lor accent, este, cred, de la 7 la 14 sau 
«16 anî» 2). Ca şi pentru învăţămîntul limbeî mame 
recomandă conversaţiî dese, fără intervenirea re
gulilor gramaticale. 

învăţămîntul limbeî franceze, în şcoalele de 
gramatică din Anglia, abia în veacul din urmă, 

<( 

') Macauly, op. cit., tom. I, p. 434. 
*) Educaţia, p. 339. 
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învingînd toate prejudecăţile, a ajuns să facă parte 
din cursul regulat al studiilor, din cauză că cel 
însărcinat cu predarea luî trebuia să fie un străin 
şi englezilor nu le plăcea amestecul străinilor în 
opera educaţiuneî1). Nicî azî englezii nu prea se 
îndeletnicesc cu studiul limbelor viî; limbele moarte 
constituesc încă preocuparea lor de căpetenie în 
şcoalele publice. 

După ce copilul a învăţat să vorbească şi să 
citească franţuzeşte, să înceapă şi latineşte, însă 
se va avea în vedere următorul fapt: să nu i se 
permită să nesocotească limba sa proprie, ci la 
fle-care pas să amestece studiul limbeî latine cu 
acela al limbeî materne. 

Studiul limbeî latine, zice Locke, poate fi, cu 
adevărat, trebuincios educaţiuneî unuî gentilom, dar 
nu acelora pe carî părinţii îî destină comerciuluî 
sau vre-uneî alte profesiuni, unde nu se vor servi 
nicî odată de dînsa. 

Cunoştinţele de cel maî mare preţ şi chiar 
absolut necesare pentru cea maî mare parte din 
profesiunî, sunt: o scriere bună şi arta de a pune 
în ordine conturile sale. Locke însă regretă că 
aceste cunoştinţe, atît de indispensabile negoţuluî 
şi tuturor afacerilor vieţeî, nicî nu erau ţinute în 
seamă în colegiile din timpul său, şi din nenoro
cire neguţătorii şi agricultorii trimiteau acolo, ca 
şi azî, pe fiiî lor, împinşi numaî de obiceiu, de şi 
n'aveaii intenţiunea să facă dintr'înşiî nişte literaţî2). 

Nu e păcat dar, exclamă dînsul, să piardă 

') Demogeot şi Montucci, op. cil., p. 72—74. 
2) Educaţia, p. 250. 



245 

copilul timpul cel maî preţios din viaţa sa cu stu
diul unei limbi moarte, chiar cu preţul biciului, 
numai şi numai pentru-că moda a făcut din el o 
parte esenţială a educaţiuneî? N'ar fi maî' înţe
lept ca acest timp să se întrebuinţeze în folosul 
altor cunoştinţe, maî necesare viitoarei sale ca
riere ? 

Dacă, în fine, părinţii, stăpîniţî de modă, îşî 
trimit cu orî-ce preţ copiii la colegiu, cel puţin 
să ceară ca aceştia să fie dispensaţi de a com
pune dizertaţiunî latineşti şi a face versuri, fie ele 
de orî-ce speţă. 

Aceste sfaturi, orî cît de înţelepte ar părea 
ele, n'au fost şi nu sunt nici azî ţinute în seamă 
în şcoalele din Angia, unde se consacră o parte 
considerabilă din timpul elevilor, destinat studiului, 
compunerei de versuri latineşti şi greceşti, de tot 
felul de măsuri1). «Ar fi maî bine să citească pe 
«autorii bunî grecî şi latini, de cît să facă versuri 
«rele într'o limbă care nu e a lor»2). 

Se pretinde de unii, ne spune Locke, că dizer-
taţiunile exersează şi aprind imaginaţiunea tine
rilor şi îî învaţă să vorbească cu convenienţă şi 
eleganţă asupra orî-căruî subiect; dar este absurd 
să susţină cine-va aceasta, de oare-ce, pentru ca un 
elev să poată discuta asupra unuî subiect oare-care, 
trebue neapărat să cunoască acel subiect. Tot-de-
odată, zic dînşiî, dizertaţiunile sunt un mijloc cît 
se poate de nimerit, spre a face pe elevi să se per
fecţioneze şi să înainteze în cunoştinţa limbeî la-

•) Demogeot şi Montucci, op. cit., j>. 101. 
«) Educaţia, p. 280. 
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tine. Dar atunci, zice Locke, de ce să nu fie obli
gaţi să scrie în limba pe care o mînuese cu maî 
mare uşurinţă şi unde comandă cuvintelor, cu alte 
vorbe, de ce să nu scrie în limba lor proprie? 

Dacă totuşi un gentilom e forţat de împreju
rări să studieze limba latină, atunci se va proceda, 
ca şi pentru cele-1'alte limbi', cu cetire şi conver
saţii zilnice, fără reguli gramaticale, de cari are 
oroare pedagogul Locke. Elevul va folosi maî mult 
citind în fle-cre zi bucăţi alese din autorii cari au 
scris în această limbă1). 

Călăuzit vecinie de punctul său de vedere uti
litar Locke omite cu totul, din planul său de studii, 
învăţămîntul limbeî greceşti. Intru cît nu se ocupă 
de educaţia unui savant de profesie, ci pur şi sim
plu de educaţia unui gentilom, ar fi, zice dînsul, 
o trudă intelectuală zadarnică să înveţe un tînăr 
o limbă de care nu se va maî ocupa nicî odată, 
după ce va fi părăsit colegiul. De altminteri, Locke 
are tot atît de mare respect şi admiraţiune pentru 
cultura greacă ca şi pentru cea lalină. «In adevăr, 
«feunt de părere că Grecia e ţara unde trebue 
«căutat izvorul original, fundamentele orî-căreî 
«ştiinţe, care s'a dezvoltat în partea noastră de 
«lume (are în vedere Anglia)... şi voiu adăoga 
«că un om nu poate trece de savant dacă ignoră 
«limba greacă»2). 

Prin urmare studiul limbeî latine şi acela al 
limbelor viî prezintă un interes maî mare, din 
punct de vedere practic, pentru un gentilom, de 

') Educaţia, p. 255. 
-") Educaţia, p. 314. 
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cit studiul limbeî grece, care poate rămîne pe 
seama erudiţilor si celor cari voesc să facă pa
radă de cunoştinţe. 

Paralel cu studiul limbelor franceză şi latină 
să meargă studiul aritmeticei, geografiei, istoriei 
şi geometriei. Aceste obiecte se pot învăţa în fran
ţuzeşte saii latineşte, îndată ce elevii aii cîştigat 
oare-carî cunoştinţe într'una sau alta din aceste 
două limbi. Această practică le înlesneşte învă
ţarea limbeî însăşi. 

Dar aci pedagogul Locke contrazice vederile 
sale expuse maî sus. Am văzut cu cîtă energie 
condamnă excesul de muncă intelectuală, încer-
cînd să reducă, pe cî posibil, programul său de 
studii, numai la ceea ce e necesar şi folositor. In 
cazul de faţă el comite o îndoită eroare pedago
gică: maî întîiu face pe copil să înveţe prea multe 
lucruri de odată şi apoi într'o limbă pe care n'o 
stăpîneşte încă. Probabil că n'a putut rezista cu
rentului de, idei al timpului, curent a cărui putere 
se resimte şi azî în şcoalele engleze. Cu toate 
acestea, vom vedea, că, afară de mici excepţiunî, 
în toate şi pretutindeni se conduce de o tactică 
pedagogică deosebită. 

Mărturisim că, din acest punct de vedere, nici 
noî nu stăm maî bine azî ca în veacul al XVII-lea. 
Plîngerile contra surmenajului intelectual aii de
venit generale; din toate părţile se ridică critici 
severe programelor actuale de învăţămînt, încăr
cate cu atîtea obiecte de studiu, fără vre-un folos 
real pentru majoritatea tinerilor. Este prea ade
vărat că s'a făcut şi se fac mereu încercări de 
simplificare, însă pare că ţoale rămîn zadar-
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nice; nu se reduce nimic, se suprimă numai un 
obiect spre a fi înlocuit cu altul. Ast-fel şcoala 
continuă a împovăra creerul elevilor cu învăţarea 
a tot felul de cunoştinţe, obosindu-1 peste măsură, 
din care cauză de multe orî devine incapabil de 
a lucra maî departe. Credem că a sosit timpul — 
maî ales că igiena se numără printre studiile de 
prima ordine la noî — să se convingă toţi oamenii 
de şcoală, de efectele dezastroase ce încordările 
prea mari şi prea îndelungate aii asupra siste
mului nervos al acestor fiinţe tinere şi delicate, 
can fără de voe se supun unei torturi intelectuale 
atît de grozave şi de ucigătoare. 

Revenind la programnl de studii al luî Locke, 
ziceam că el convine să se continue cu studiul 
geografiei. Acesta fiind un studiu care depinde 
maî mult de văz şi de memorie, copilul se aplică 
la el maî uşor şi reţine maî bine ceea ce a în
văţat, «fn adevăr, studiul configuraţiuneî globuluî, 
«situaţia şi limitele celor patru părţî ale lumeî, ale 
«diferitelor regate şi părţî din univers, toate acestea 
«sunt numaî un exerciţiu de memorie şi de ochi; 
«si prin urmare un copil e în stare să înveţe cu 
«plăcere şi să reţie aceste cunoştinţe» '). 

Orî cît de elementare ar părea aceste prime no
ţiuni geografice sunt totuşî o preparaţie excelentă, 
care uşurează mult cele-1'alte studii geografice maî 
grele, cum este, de pildă, studiul cercurilor paralele; 
şi meridiane, nişte liniî artificiale şi imaginare, pe 
eartl copilul le pricepe cu multă bătae de cap. 

Avînd odată fixată în memorie diviziunea na-

') Educaţia, p. 2S.S. 
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turală a globului, copilul să se ocupe cu aritmetica. 
De şi e o ştiinţă abstractă şi, conform principiului 
stabilit de Locke ca instrucţiunea să înceapă cu 
studiile concrete, ar trebui aşezată în urma altor 
ştiinţe, el însă avînd în vedere folosul eî practic 
în viaţa de toate zilele, nu ezită un singur moment 
de a o pune chiar înaintea studiului istorie!. «Dintre 
«toate ştiinţele de raţionament abstract, aritmetica 
«e cea maî uşoară; ea deci trebue studiată cea 
«d'intîiu Aritmetica este de alt-fel de o utilitate 
«aşa de generală în toate afacerile vieţeî, în cît nu 
«e nimic care să se poată face fără dînsa»1). 

Stăpîn pe cele patru operaţiuni elevul să înain
teze cu studiul geografiei. Făcînd cunoştinţă cu 
ceî douî poli, cu zonele, cu cercurile paralele şi 
meridiane, poate să studieze longitudinea şi latitu
dinea şi să-şî dea seamă, în acelaşi timp, de uzul 
hărţilor. Cu ajutorul numerilor, puse pe marginea 
lor, ajunge repede să distingă poziţiunea relativă a 
diverselor localităţi şi tot de odată învaţă s'o regă
sească pe globurile terestre. După ce se va fami
liariza cu această muncă, să i-se arate elevului şi 
globul ceresc, căci trebuie să aibă oare-carî ideî 
şi despre figura şi situaţiunea diferitelor constela-
ţiunî ale emisferuluî nostru cum şi despre lumea 
planetară. In acest scop e bine să i-se prezinte o 
schiţă după sistemul luîCopernic2j, însoţită de expli-
căŢiî asupra poziţiuneî planetelor şi-a distanţei care 
le separă de soare, centrul revoluţiuneî lor, pre-
parînd cu chipul acesta pe elev, în mod natural 

') Educaţia, p. 289. 
2) Educaţia, p. 2'Mi. 
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şi fără multă osteneală, la înţelegerea mişeăreî si 
teoriei planetelor1). 

Maî mult sau maî puţin obişnuit cu studiul 
sferelor să nu rămîie străin copilul nici de geo
metrie. Primele 6 cărţi din Euclide îî daii cuno
ştinţe geometrice suficiente, de oare ce ele conţin 
aproape tot ce e necesar şi util unui om de afa
ceri8). Bine înţeles că Locke recomandă toate 
acestea pentru timpul său, de şi, după programele 
şcoalelor de gramatică din Anglia, studiul geo
metriei nu este astăzi cu mult maî înaintat. 

Mînă în mînă cu geografia să meargă cro
nologia. Aceste două ştiinţe, ajutătoare şi indis
pensabile studiului istoriei, servesc a răspîndi lu
mină şi a stabili ordine şi certitudine în baosul 
de fapte istorice ce s'au petrecut în decursul vea
curilor, legîndu-le de o dată certă şi de o anume 
localitate cînd şi unde s'au întîmplat. «Fără cronolo-
«gie şi fără geografie, istoria, care e marea şcoală 
«a înţelepciuneî şi a ştiinţei sociale, şi care trebue 
«să fie studiul priviligiat al unui gentilom şi al 
«unui om de afaceri, istoria zic, se fixează rău în 
«memorie şi nu e maî de loc folositoare; ea nu 
«e atunci, în adevăr, de cit o adunare de fapte, 
«confuz grămădite, fără ordine şi fără interes»'). 

Locke însă se referă numai la partea gene
rală a cronologiei, la aceea care dă elevului o 
idee de cursul universal al secolelor şi de princi
palele epoce, cari se disting în istorie. 

') Educaţia, p. 291. 
s) Educaţia, p. 2l.)2. 
') Educaţia, p. 203 



251 

Este de regretat că elevul ajunge aşa de tîrziu 
la studiul istoriei, şi ne miră acest lucru cu atît 
maî mult cu cît Locke îl consideră ca unul dintre 
cele maî instructive şi mai plăcute studii, ca isvo-
rul de unde spiritul omului se poate adăpa pentru 
multe adevăruri folositoare '). Totuşi există şi aci 
o cauză explicativă. Modul cum profesorul înţe
legea predarea cursului de istorie în acele timpuri 
— foarte neglijiat şi azî din cauza literilor — era 
cu totul condamnabil. Prin povestiri de tot felul, 
nepotrivite cu vîrsta tinerilor şi cu şcoala, se in
sinua în sufletele lor cruzimea în locul blîndeţeî 
de caracter, făcîndu-î ast-fel aspri şi nemiloşi faţă 
de semenii lor. «Tot ce-î învaţă din istorie con-
«sistă în recitări de bătălii şi măceluri. Onoarea 
«si gloria ce se acordă cuceritorilor (cari în cea 
«maî mare parte nu sunt de cît marii măcelarî 
«aî omenireî), termină prin a rătăci spiritele tine-
«rilor; şi eî ajung să privească arta de a omorî 
«oameniî ca marea afacere a neamuluî omenesc 
«şi ca cea maî eroică dintre virtuţi» 2). 

Cînd eleviî, ajutaţi de cunoştinţele cronologice, 
sunt în stare să distingă binişor epocele istorice, 
reducîndu-le la perioada juliană, să li se reco
mande citirea autorilor latini. Locke e de pă
rere să înceapă cu ceî maî uşorî şi maî clari, ca: 
Eutropiu, Quintu Curţiii, etc., şi să continue cu 
lectura treptat pînă la ceî maî greoi. Probabil că 
nu prea e tare în cunoştinţele literatureî clasice 

') Essai, p. 55 i-. 
"-') Educaţia, p. 187 
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romane, de oare-ce numără printre istorici pe 
Cicerone, pe Vergiliti şi pe Oraţiii '). 

In legătură cu istoria stau chestiunile gene
rale de drept civil, iarăşi foarte necesare unuî 
gentilom. Pentru acest studiu recomandă Locke 
orî cărui tînăr să citească faimoasa opera a luî 
Grolius, «de jure belii et pacis»2), orî şi maî nimerit 
tratatul luî Pu/fendorf: «de jure naturali et gen
tium» a), unde va putea să facă cunoştinţă cu 
drepturile naturale ale omului, cu origina şi fon
darea societăţilor şi cu datoriile rezultînd de aci. 
Cu asemenea chestiunî generale să se ocupe ti
nerii neîncetat, să le studieze tot maî amănunţit 
şi să nu se mulţumească numaî cu superficia
lităţi. 

Nu maî puţină importanţă prezintă studiul le
gilor ţăreî in care trăeşte cine-va, foarte esenţial 
ca mijloc educator. Orî-ce cetăţean e chemat 
îă-şî dea, întru cît-va, seamă de legislaţia pre
zinte şi trecută a ţăreî sale. Şi cîte îuvăţăturî nu 
se pot trage din cercetări de asemenea natură. 
«In toate condiţiunele, e o cunoştinţă atît de ne-
«cesară în cît, de la judecătorul de pace pină 
«la ministru de stat, nu văz ce om s'ar putea 
«lipsi de dînsa, dacă voeşte să ţie cu demnitate 
«rangul său •*). 

l) Educaţia, p. 295. 
'-') «Despre războia şi pace». Groţius e un celebru crudil 

olandez, născut la anul 1583 şi mort la 1646. 
') «Despre dreptul natural şi al ninţilnn. Puff'endorf e un 

ilustru publicist german, născut în Saxonia Ia 1632 şi mort 
la Berlin, în 1694. 

4) Educaţia, p. 297. 
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Gentilomul capătă o idee exactă despre con
stituţia şi guvernământul ţăreî sale, folosindu-se 
de autorii vechi şi moderni cum şi de istoricii pa
triei. La studiul fle-căruî rege (are în vedere Anglia) 
să adaoge pe acela al legilor, făcute sub domnia 
luî, şi al principiilor pe cari au fost stabilite acele 
legi. Cu ast-fel de procedeurî va pătrunde maî 
sigur în spiritul lor adevărat şi va înţelege lot-de-
odată maî bine autoritatea lor. 

Istoria constitue dar cel maî bun mijloc pentru 
învăţarea legilor ţăreî, pe a căror cunoştinţă Locke 
pune un preţ deosebit. 

înainte de a complecta programul de studii 
al pedagoguluî Locke, ne vom opri cîte-va momente 
la învăţămîntul moral şi religios, care formează 
partea esenţială a acestuî program. 

In prima vîrstă, lipsind copiluluî judecata spre 
a putea distinge singur binele de rău, educatorul 
e obligat să vie în ajutorul slabei sale inteligenţi 
şi să-î lumineze conştiinţa, învăţîndu-1 primele da-
toriî. Ca să atingă acest scop însă n'are nevoe să 
facă zilnic copiluluî un curs special de morală, 
adică să imbibe spiritul său cu tot felul de precepte 
morale, ci plecînd de la propriile luî acţiunî, acestea 
să-î ofere ocaziune pentru lecţiunile sale de morală, 
carî făcute în asemenea condiţiunî vor fi cele maî 
clare, cele maî inteligibile, şi în acelaşî timp cele 
maî folositoare. Am văzut că aprobînd, pe de o 
parte, faptele bune ale copiluluî şi recompensîndu-1 
cu laudă, iar pe de alta, dezaprobînd pe cele rele 
şi mustrîndu-1 sau pedepsindu-1, el ajunge, cu timpul, 
să distingă de la sine acţiunile permise de cele 
ne-permise şi să înţeleagă mobilele carî le au dat. 
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naştere. «Aceste exerciţii' deschid inteligenţa inaî 
«sigur de cît maximele, orî cit de clar ar fi ele ex-
«puse, şi întipăresc maî trainic regulile în memorie 
«pentru uzul vieţeî practice» 1). Tot-de-odată prin 
aceste mijloace educatorul deşteaptă în copil dra
goste pentru buna reputaţiune, din cares'a văzut 
că Locke face un principiu de disciplină morală, şi 
(lesvoltă într'însul acea forţă internă, numită ener
gie morală, în virtutea căreia devine capabil să-şî 
modereze dorinţele cele maî arzătore şi să reziste 
tuturor tentaţiunilor venite din afară. Aceasta în
seamnă a-1 învăţa să practice de timpuriu virtutea. 
Să nu uităm apoi că exemplele, orî de cine ar fi 
date numaî să fie bune, sunt cel maî puternic în
văţător. Se poate face apel atît la exemplele viî cît 
si la cele istorice. Maî ales învăţămîntul istorieî e 
menit să tindă la formarea inimeî şi conştiinţeî 
copiluluî, inspirîndu-î sentimentele înalte de milă, 
de generozitate şi de datorie. 

La un grad maî mare de desvoltare a inteli
genţei educatorul are la îndemînă lecturile si reci
tările, din diferiţii autorî însemnaţî, două mijloace 
excelente pentru a învăţa pe copil oare-carî regulî 
de morală. Cîte-va părţi din sfînta Scriptură sunt 
iarăşî propriî de pus la dispoziţia copiluluî, fie spre 
a deştepta în el gustul lectureî, fie spre a-1 instrui. 
Acolo se găsesc multe maxime morale, simple şi 
clare, pe carî să le citească mereu, pînă ce se vor 
întipări în memoria luî, şi când va fi capabil să le 
înţeleagă bine, profesorul să i-le prezinte ca re
gulile sacre şi imutabile ale acţiunilor lor2). 

') Educaţia, p. 148. 
'-) Educaţia, p. 248 şi 240. 
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Să nu i-se pună în înînă nic-î un tratat de 
morală, pînă la vîrsta cînd va fi în stare să citească 
cartea «despre datorii» a luî Cicerone '). In această 
scriere se găsesc expuse toate principiile de mo
rală, după cari trebue să se conducă cine-va în 
viaţă. In urma acestei lecturi recomandă Locke: 
ade o/ficio hominis et civisn, de Puffendorf2). 

Culegerea fabulelor luî Esop încă o consideră 
ca cea maî bună carte, din care s'ar putea trage 
multe învăţături morale. «Sunt acolo, în adevăr, 
«istorii proprii a încînta şi a desfăta pe copil, şi 
«cari în acelaşi timp conţin reflecţiunî folositoare 
«unui1 om format. Dacă le păstrează în memoria 
«sa în tot restul vieţeî, nu-î va părea rău să le 
«găsească, printre cugetările sale de om şi preo-
«cupările sale serioase»3). 

Pedagogii azî merg maî departe; eî zic că 
fie-care ramură de învăţămînt poate constitui o 
lecţiune de morală pentru un copil, din care să 
tragă un principiu folositor. Aşa o bucată muzicală^ 
distinsă prin emoţiunile pe carî le cauzează, o frază 
dată ca exemplu la aplicarea uneî reguli de gra
matică, un model de scris, ba chiar şi o problemă 
matematică, toate pot şi trebue să aibă o tendinţă 
moralizatoare intenţională4). 

Ar fi bine însă, zice Locke, ca asupra chestiu
nilor de moralitate, părintele să apeleze şi la jude
cata copilului. îndată ce observă că e în stare să-1 

') Educaţia, p. 296. 
5) «Despre datoria omului şi a cetăţeanului». 
3) Educaţia p. 246. 
") .1. Aubert: Cours de pedagogie et de methodologie. 

p. 360. 
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înţeleagă să-î ceară şi părerea Juî, adică să-1 con
sulte asupra lucrurilor pe cari le pricepe, de oare
ce copilul se mîndreşte să fie om maî de timpuriu 
de cit suntem obişnuiţi să credem; şi cu cit părin
tele se va grăbi să trateze pe fiul său ca atare, cu 
atît maî de vreme va începe să devie1). 

învăţământul religios figurează şi el în planul 
de studii al luî Locke cu însemnătatea cuvenită 
luî. In general englezii au mare respect pentru 
religiunea ţăreî lor, de aceea şi daii o îngrijire deose
bită educaţiuneî religioase, care însă, în mare parte, 
cade în sarcina familiei, rămînînd şcoalei puţin de 
făcut în această privinţă. «Pentru a da un principiu 
«virtuţei, trebue să se întipărească din vreme, în spi-
«ritul copiluluî, o noţiune adevărată despre Dum-
«nezeu, prezentîndu-i-1 ca fiinţa independentă şi 
«supremă, ca autorul şi creatorul tuturor lucru-
«rilor, de la care avem toată fericirea noastră, care 
«ne iubeşte şi ne a dat toate lucrurile. In urmă să 
«se inspire copiluluî iubire şi respect pentru această 
«fiinţă supremă»3). 

Aceasta ar fi suficient la început, crede Locke; 
nu e nevoe să se dea copiluluî explicărî maî largî 
spre a-î face inteligibilă natura uneî fiinţe, al cărei 
caracter este de a fi incomprehensibilă. Cea maî 
mică imprudenţă ar putea fi fatală copiluluî. Neîn-
ţelegînd noţiunile abstracte, de cari se serveşte cel 
ce îî face explicările, este de temut să nu se intro
ducă în spiritul luî ideî falşe, carî să-1 ducă la o 
închipuire superstiţioasă despre divinitate. Părinţiî 

') Educaţia, p. 143. 
2) Educaţia, p. 215. 
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au făcut deja mult dacă au reuşit să obişnuiască 
pe copil sa-şi tacă regulat, dimineaţa si seara 
rugăciunea sa, care să fie scurtă şi simplă în 
raport cu vîrsta şi cu înţelegerea lui, înlăturînd 
toate cercetările de detaliu, cari, pe lîngă că nu ar 
aduce vre un folos copilului, dar i-ar putea fl chiar 
dăunătoare. După aceasta să înveţe pe din afară 
tatăl. n o s t r u ' c r e z u l ? j c e l e 1 0 porunci: iar mai 
tirziu sa i-se pună în mână un catechism, unde toate 
răspunsurile să fie date în termenii proprii sfinteî 
Scripturi1). «Cind va şti perfect pe din afară cate 
«chismul, (singura dată cînd Locke admite învăţarea 
«pe din afară), în cît să răspundă cu înlesnire si 
«repede la toate chestiunile ce conţine, e bine să 
«înveţe şi cele-1'alte precepte morale, semănate ier 
«şi colo în Biblie 2). 

Locke, fiind un servitor credincios al bisericei 
anglicane, consideră Biblia ca cea mai potrivită 
carte, de unde copilul poate culege principiile reli-
giuneî, însă nu trebue s'o citească în întregime1 

ci numai anume părţi dintr'însa, cari sunt propor
ţionale cu înţelegerea Juîs copilărească. «Cred că 
«lectura complectă şi indiscretă a acesteî cărţi e 
«atît de departe de a fl folositoare copiilor, fie pentru 
«a-i perfecţiona în lectură, fie din punct de vedere 
«al principiilor religiunei, în cît ar fi peste putinţă 
poate «să se găsească o carte maî rea»3). 

Sfînta scriptură oferă copiilor ocaziunea de a 
se femmârrfa în acelaşi timp, şi cu ideea spiritelor 

') Pe timpul iui Locke era în uz catechismul D-ruluî 

*) Educaţia, p. 250. 
*) Educaţia, p. 248. 

1271 
17 
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şi cu credinţa în esistenţa lor, căci trebue să notăm 
că Locke admite şi o lume a spiritelor, formînd 
din studiul eî o ramură însemnată a filosofieî 
naturale. Existenţa a maî multor specii de spirite, 
zice dînsul, nu e nici imposibilă de conceput, nicî 
contra raţiuneî; de oare-ce dupe cum în lumea 
vizibilă şi corporală nu se observă nicî un gol, ci 
sub speţa omenească sunt atîtea 'specii sensibile 
şi materiale cari se coboară prin grade aproape 
insensibile, tot ast-fel trebue să fie şi d'asupra eî 
maî multe speciî de creaturi inteligente, carî se 
ridică treptat de la dînsa către nemărginita perfec
ţiune a luî Dumnezeu; ceea ce este conform atît 
cu armonia ce domneşte în întregul univers, cît şi 
cu bunătatea infinită a autorului tuturor lucrurilor1). 

Filosoful Locke e un spiritist convins, ale cărui 
credinţe se pot împăca întru cît-va cu ştiinţa; ba 
putem zice chiar că explicările sale coprind în între
gime germenele teorieî evoluţioniste. Această cre-
dinlă într'o lume a spiritelor a fost împărtăşită azî de 
un mare număr de inteligenţe, distinse prin cul
tura lor, carî nu maî puţin caută s'o întemeieze 
pe baze cu totul ştiinţifice. A.şa, iată ce zice ilustrul 
filolog şi istoric al ţăreî noastre, D-nu B. P. Haşdău, 
în scrierea sa întitulată: «Sic cogito». «Evoluţiunea, 
«care merge în jos pînă la aşa numita protoplasma, 
«nu se poate opri în sus la om, ca şi când între 
«om şi Dumnezeu n'ar fi nimic la mijloc. După 
«cum scara ne pogoară pînă la infinit, de asemenea 
«pînă la infinit ea trebue să ne urce. Fiinţa neor-
«ganică devine organică, fiinţa organică cată să 

') Essai, p. 860. 
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«devie fiinţă supraorganică, şi tot înainte, înainte 
«pînă la infinit»1). 

Dar cum se poate cunoaşte această lume a 
spiritelor? 

Omul nu are nici o idee clară şi distinctă 
despre o existenţă a el particulară; simţurile nu 
sunt, în stare să-î descopere nimic asupra acestui 
punct. Şi există încă o mulţime de alte lucruri, pe 
cari nu le putem cunoaşte, pentru că înţelegerea 
lor se ridică d'asupra raţiunei noastre, în care caz 
ajung materie de credinţă. Acolo însă, unde raţiunea 
nu poate pătrunde, ne spune Locke, îî vine în-
tr'ajutor revelaţiunea, care autoriză pe om să creadă 
că există cu siguranţă asemenea creaturi d'asupra 
lui. «Tot ce voim să facem cunoscut copilului asupra 
«acestui punct, să împrumutăm revelaţiuneî", de 
«oare-ce ideile noastre cele maî clare şi maî com-
«plecte despre spirite, altele de cît Dumnezeu şi 
«sufletele noastre, le dobindim prin revelaţiune»2). 

Cum se cîştigă atunci ideea de Dumnezeu? 
Filosofii, partizani aî doctrinei ineităţeî, consi

deră această idee ca înăscută şi invoacă, în spri
jinul părereîlor, consimţimîntul universal al tuturor 
oamenilor în a recunoaşte pe Dumnezeii. Locke, 
adversarul acestei doctrine, argumentează cu totul 
contrariu: ideea de Dumnezeu, zice el, nu e înă
scută, pentru că n'o au toţi oamenii. In ultimii 
secolî s'au descoperit naţiuni întregi, cari n'aveau 
nici o idee de Dumnezeu; şi chiar dacă am pre
supune că întreg genul omenesc ar avea o idee 

') «Sic cogito», p. 30 
'•') TCducaţia, p. 307. 
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oare-care despre această cauză primă, încă nu 
urmează de aci ca ea să fie înăscută. Se observă 
dese-orî că membrii unuia şi aceluiaşi popor, de 
şi se servesc de acelaşi nume pentru a însemna 
fiinţa supremă, au cu toate acestea idei diferite;, 
une-orî diametral opuse, despre dînsa. Prin urmare, 
universalitatea de consimţimînt se rapoartă numaî 
la nume, nu şi la idee. Omul dobîndeşte ideea de 
Dumnezeu numaî prin meditaţiune, prin uzul le
gitim ce face de facultăţile sale; e o idee com
plexă, compusă din idei simple, toate primite prin 
refiecţiune. Aşa, după ce şi-a format, considerînd 
ceea ce încearcă într'însul, ideile de existenţă şi 
de durată, de cunoştinţă, de putere, de plăcere, de 
fericire şi de maî multe alte calităţi şi puteri, el 
poate lărgi sfera fie-căreia din aceste idei, prin mij
locul aceleia ce are despre infinit, şi unindu-le pe 
toate împreună îşî formează cu încetul ideea com
plexă de Dumnezeu % 

însăşi propria existenţă a omului e o dovadă 
clară şi incontestabilă despre existenţa unei fiinţe 
prime. Dacă există omul, trebue să existe ceva din 
toată eternitatea care l'a produs; căci ar fi o absur
ditate să credem că purul neant sau absenţa ori
cărei fiinţe, a putut vre odată să producă ceva 
care să existe acum. Şi dacă trebue să existe ceva 
din toată eternitatea, acel ceva trebue să fie cu 
necesitate o fiinţă cugetătoare. Această descoperire 
a unui spirit, existînd cu necesitate din toată eter
nitatea, duce pe om la cunoştinţa lui Dumnezeu, de 
care tuebue să depindă toate cele-1'alte fiinţe inte-

') Essai p. 45—50 şi 240. 
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ligente, can au un început, precum şi întreg restul 
naturii însufleţite şi neînsufleţite1). 

In adevăr, existenţa lumeî şi în special a nea
mului omenesc, a dat şi va da în toate timpurile de 
gîndit omului. El se întreabă mereu : de origina sa, 
de acea putere de cugetare ce posedă, neexplicată 
încă de nimeni şi inexplicabilă poate; apoi se naşte 
el numai pentru ca să moară? Saîi maî bine zis, 
care e însemnătatea existenţei sale pe pămînt? 
Ce devine el după moarte? Iată atîtea chestiuni, 
pe cari şi le poate pune orî-ce fiinţă cugetătoare, 
şi de cari voind să-şî dea seamă îşî frămîntă creerul 
anî de zile. cum au făcut mulţi, ba chiar viaţa în
treagă, şi unii înarmaţi cu tot arsenalul ştiinţific, 
însă în cele din urmă şi ştiinţa îşî declină com-
petinţa, rămînînd vecinie mută la toate aceste îri-
ttfebărî capitale. 

Problema cauzei prime, a acelui vo&ţ cum o 
numiau Grecii, care a produs universul şi prin 
urmare şi pe om, întru cît face parte din el, această 
problemă interesează tot atît de viu azî pe orn ca 
şi în timpurile primelor cercetări. însuşi marele 
Spencer declară că incunosti/nlid, orî-care ar fi 
numele ce i-se dă, se impune ca o necesitate spi
ritului omenesc, dar acesta se găseşte în imposi
bilitate de a pătrunde tainele acelui necunoscut. 
Are dreptate deci Locke cînd zice, că ne lipsesc 
facultăţile necesare rezolvireî unei probleme de o 
aşa de mare însemnătate. Discuţiunile asupra unor 
chestiuni de felul celor de maî sus n'aduc alte foloase 
omului, de cît să-1 facă tot maî sceptic şi adesea 

') Essai, p. 516—519. 
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sfârşesc prin a-1 proclama ateu sau a-1 trimite înlr'o 
casă de nebuni.-

Mult timp religiunea a fost adevărata conso-
latrice a omenirei; ea a constituit o forţă indis
pensabilă, menită să o conducă în toate şi să-î 
dea toate explicările; privitoare la destinaţia sa pe 
pămînt. Azî însă, cînd credinţa religioasă a slăbit 
cu desăvîrşire şi, după cum zic unii, are să şi 
dispară din lume, ce maî poate oare consola pe 
om ? Am văzut că ştiinţa ori cît de departe ar 
merge cu cercetările eî îl lasă indiferent şi rece, 
nu-1 mişcă pentru că nu face apel la sensibilitatea, 
ci la inteligenţa luî. Şi totuşî, chiar dacă ar pieri 
ultima licărire de credinţă din sufletul omului şi cu 
dînsa de sigur orî-ce consolare, el tot nu va înceta 
de a se întreba neîncetat, turburînclu-şî mintea, de 
autorul acelei opere sublime ce-1 înconjoară, de 
care depinde şi întreaga luî existenţă pe pămînt? 

Locke se ocupă, în alcătuirea programului său, 
şi de studiul filosofieî naturale, prin care se înţe
legea în acel timp ştiinţa natureî în general, şi 
era înpărţită în două părţi: prima cuprindea stu
diul spiritelor, cu natura şi calităţile lor, purtînd 
numele de metafizică; cea de a doua studiul corpu
rilor sau fizica, cu toate ştiinţele relative la natură. 
Studiul metafizicei trebue, zice Locke, să preceadă 
pe acela al fizicei şi să prepare pe elev pentru 
acest din urmă, de teamă ca nu cum va ideia 
de materie să acapareze spiritul tînăruluî în între
gime şi ast-fel să excludă ideia de tot ce nu e 
materie. Nu e fenomen mare în natură, care să 
poată fi explicat numai cu operaţiunile naturale 
ale materiei si cu legile mişcărei; d'asupra lui 
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domneşte voinţa pozitivă a unei fiinţe superioare, 
care l'a regulat şi care îl conduce; de aceea stu
diul spiritelor se impune ca un studiu trebuincios, 
graţie căruia omul se poate treptat urca cu min
tea pînă la fiinţa divină, spiritul spiritelor, a cărei 
putere nemărginită învîrteşte întreaga maşină a 
universului, care a creat tot ce există şi care co
prinde într'însa totul. «In adevăr, fără noţiunea 
«spiritului, filosofia noastră va fi şchioapă şi va 
«rămîne incomplectă într'una din părţile sale esen-
«ţiale, pentru că va lăsa la o parte consideraţia 
«fiinţelor celor mâî puternice şi maî excelente ale 
«creaţiuneî» ')• 

Locke, argumentînd maî departe, susţine că 
filosofia naturală, cu tot cortegiul de sisteme la cari 
a dat naştere, nu există în înţelesul de ştiinţă spe
culativă şi nicî nu va fi omul în stare isă facă din 
ea o ştiinţă, cu cunoştinţele pe cari le are sau le ar 
putea avea. El nu posedă idei perfecte şi com
plecte despre acele corpuri, cari sunt maî aproape 
de dînsul şi pe cari le are maî mult sau maî puţin 
la îndemîna sa, necum despre cele maî îndepăr
tate. Afară de aceasta, neputînd pătrunde în con
stituţia întimă a corpurilor, nu are o cunoştinţă 
sigură despre ele; prin urmare, opera natureî fiind 
complexă, nu e posibil ca omul să ajungă vre
odată la legî ştiinţifice în ce priveşte explicarea 
tuturor fenomenelor ce se produc în univers a). 

Gonsiderînd, maî întîiii. cît de puternic a fost 
avîntul ştiinţific în veacul al XVII-lea, ne între-

'.) Educaţia, p. 308. 
*) Essai, ]>. 460. 



264 

băni, cum de n'a ajuns'Locke să întrevadă un 
viilor maî strălucit pentru ştiinţa natureî; şi în al 
doilea rînd, avînd în vedere tendinţa empiristă a 
spiritului săîi, e de mirare, cum zice şi Gitsclimann1), 
că nu recunoaşte valoarea pedagogică eminentă 
a studiului natureî, a putereî sale culturale şi deci 
să-î acorde primul loc în programul să ii şcolar? 

Orî-ce s'ar zice, pe cit e de uşor a observa 
greşelile altora, pe atît e de greii a le îndrepta. 
Cine ar putea tăgădui luî Locke sentimentele de 
admiraţiune ce nutreşte pentru natură şi frumu
seţile eî? Zelul cu care culege tot felul de obser-
vaţiunî şi se interesează de toate experienţele fizice 
ce se făceau, nu numai în Anglia, dar pretutindeni, 
cum şi faptul că, în tocmaî ca predecesorul său 
Bacone, îşî începe orî-ce cercetare de la natură, 
toate acestea ne dovedesc cu prisosinţă cît de mare 
dragoste avea el pentru studiul eî. «N'aş dori să 
«se creadă că dispreţuesc studiul natureî, saii că 
«voesc să abat pe cine-va de la acest studiu» *). 

Aşa dar, nu maî încape îndoielă că Locke era 
conştient de progresul ştiinţific al veaculuî în cure 
trăia, ba am văzut cît de mult a contribuit prin 
inteligenţa şi activitatea luî la acel progres; însă, 
de sigur, a fost prea mic faţă de progresele făcute 
azî pe acest tărîm, dupăcarîa fost judecat. Apoî, 
nu trebue să uităm că, in veacul al XVII-lea, do
meniul' cercetărilor natnrale şi fizice nu era încă 
separat de domeniul cercetărilor religioase, în cît 
convingerile sale în acest din urmă ordin ţje ideî 

') Op. cil. 
') Essai, p. 53'.). 
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au putui contribui să-1 ducă la unele concepliunî 
ştiinţifice, cari nouă să ne pară azî stranii. 

Cu toate aceste consideraţiunî, chiar dacă 
Locke ar fi asigurat ştiinţe? natura un loc de frunte 
în planul său de studii, totuşi n'ar fi avut ferici
rea, nici el nici urmaşii luî, să vadă acel plan 
realizat, de oare-ce şcoalele publice ţineau prea 
mult la tradiţie. Demogeot şi Montucci ne spun, 
în a doua jumătate a veacului al XIX-lea, că, în 
şcoalele de vechie fundaţie, ştiinţele fizice şi natu
rale sunt dispreţuite cum erau odinioară ştiinţele 
matematice; numai în şcoalele moderne ocupă un 
loc din ce în ce maî întins, lăsînd studiul limbelor 
moarte pe al doilea plan '). 

Privitor la diferitele sisteme de pură specu
laţie, la carîa dat naştere studiul natureî, filosoful 
Locke e pe deplin convins că ele nu daîî o cu
noştinţă complectă şi ştiinţifică despre operile eî, 
că nu conţin nici adevăr, nici certitudine, de aceea 
tinerii să nu fie de loc constrînşî la studiul lor. 
Poate cel mult curiozitatea de a face cunoştiinţă 
cu diferitele ipoteze ale diferiţilor autori să hotă
rască pe cine-va la studiul acelor sisteme, iar nici 
de cum n'ar fi de vre un folos progresului cunoş
tinţei 01116116811. Un gentilon, zice Locke, să stu
dieze maî bine scrierile savanţilor, cari aii făcut 
experienţe metodice şi aii adunat observaţiunî 
bogate, cum erau scrierile luî Boyle, celebrul fizi
cian din veacul al XYII-lea, precum şi alte scrieri 
de valoare, tratînd subiecte de ştiinţă naturală 2). 

') Op. cit., p. 80. 
-') Educaţia, p. 312 
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Dacă însă voeste cu orî-ce preţ să tacă cunoştinţă 
cel puţin cu unul din acele sisteme, pentru moti
vul că Locke înclină către ipoteza fllosofleî mate
rialiste, care explică lumea cu întinderea şi miş
carea, el recomandă sistemul luî Descartes, pe care 
îl studiase maî de aproape şi era şi la modă în 
timpul său'). 

Nu maî puţină atenţiune merită şi scrierea luî 
Newton: «Philosophiae naturalis principia mathe-
matica » 2). 

însuşi Locke scrisese un mic dar excelent 
tratat, intitulat: «Elemente de/Uosofie naturală», care 
rezuma cu claritate toată ştiinţa pozitivă, din tim
pul său, asupra natureî3). 

Spre a complecta instrucţiunea copiluluî, să 
vedem dacă pedagogul Locke se interesează şi de 
educaţiunea luî estetică; adică acordă el şi arte
lor un loc în planul său de studii? 

Aci fle-ne permis să spunem că se prezintă ca 
un judecător- prea sevei-şi întru cîl-va nedrept faţă 
de artă. Orî-cine s'ar putea întreba: cum e posibil 
ca un pedagog de competinţa luî, înzestrat cu aşa 
înalte calităţi sufleteşti, să nesocotească însemnă
tatea cultureî estetice şi a influenţei sale asupra sen
timentelor bune ale copiluluî ? Oare să fi uitat dinsul 
că arta abate pe om de la preocupările materiale 
de toată ziua, că îî procură mîngîere şi odihnă 
după o muncă obositoare desfăşurată aiurea, că 
îî înalţă sufletul deşteptind întrinsul sentimente 

') Essai, p. 452. 
'-) u.Prbicipiileu_rrtati'jiiatv<: ale filosofii naturale». 
') Marion, op. cit,, p. 89 
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de simpatie şi admiraţiune pentru semenii săî .şi 
operile lor, cu un cuvînt îl civilizează? Şi ne pare 
cu atît maî straniu cu cit în tratatul său dă prio
ritate educaţiuneî morale, şi se ştie — şi de sigur 
o ştia şi el — cit de strînsă e legătura între cul
tura estetică şi cea morală. Totuşi, dacă avem in 
vedere împrejurările grele sociale, în cari dînsul 
îşî desfăşoară cugetarea, starea de decadenţă a 
artei în veacul al XVII-lea în Anglia, unde nu în-
tîlnim nici un artist de valoare, cum şi vederile 
sale utilitariste, atunci se explică întru cît-va dis
preţul ce el păstrează artei în general şi decî me
rită indulgenţa noastră. 

In deosebi nu se poate împăca cu muzica, pe 
care o aşează în urma tuturor artelor de agre
ment, pentru motivul că un tînăr are rievpe de 
prea mult timp ca să ajungă fie chiar la un ta
lent mediocru ; apoi dese-orî această artă îl intro
duce în societatea oamenilor celor maî imoralî, 
de aceea ar fi mai bine să se îndeletnicească cu 
alte lucruri maî de preţ şi maî folositoare viitoarei 
sale activităţi. «Mi s'a întimplat aşa de rar, în so
re cietatea oamenilor cu judecată şi practici', să 
«auz lăudînd sau stimînd pe cine-va pentru exce-
«lenţa talentuluî său muzical, în cit printre lucru-
«rile cari pol să figureze pe lista artelor de agre-
«ment, aş atribui de bună-voe muziceî ultima 
«treaptă» x). 

Asemenea simte repulziune pentru poezie şi 
autorii eî, din cauza vieţeî destrăbălate ce duceau 
aceştia. El aşează pe poeţî pe acelaşi plan cu ju-

:) Educaţia, p. 821. 



2( iS 

cătpciî. De altmintrelî şi Taine ne-î înfăţişează i'ăcînd 
parte din societăţile cele mai decăzute, iar pro
dusele lor erau revoltătoare din punctul de vedere 
al simţului moral, ceea ce explică lipsa de respect 
a lumeî faţă de dînşiî şi puţina răsplată ce li se 
da. «Poezia si jocul, cari de obiceiu merg împreună, 
«au şi această asemănare că nu profită în general 
«de cit acelora cari n'au alt mijloc de trai» '). 

Locke, făgăduind poeziei orî-ce putere de in
fluenţă asupra desvoltăreî sentimentelor estetice 
la copil, găseşte stranie dorinţa unui părinte de a 
cultiva talentul poetic al fiului său cînd acesta îl 
posedă, şi nimic mal nechibzuit cînd nu-1 are. 
«Contrariu, sunt de părere că părinţii ar trebui 
«să înăbuşe şi să reprime această dispoziţie poetică, 
«pe cît vor putea»2). 

Dintre toate artele de agrement cea maî de 
preferat, după Locke, ar fi pictura; totuşi el o 
exclude şi pe aceasta din educaţia unui gentilom, 
bazat pe două motive: 

Intîiu, se poate ca copilul să fie lipsit de talani 
şi atunci orî-ce cheltuială de forţe, de timp şi de 
bani este zadarnică. Şi chiar dacă s'ar descoperi 
la dinsul oare-care talent şi un gust natural pen
tru pictură, iarăşi e de temut să nu neglijeze cele-
l'alte studii maî folositoare. 

Locke, cum vedem, nu se abate un singur 
moment de la principiile şcoaleî utilitare, în vir
tutea cărora subordona toate cunoştinţele, carî nu 
sunt absolut necesare, acelora carî prezintă maî 

•) Educaţia, p. 270. 
*) Educaţia, p. 279. 
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mult interes în viaţa practică, şi sunt cazuri — cum 
e cel ele faţă — cînd le exclude cu desăvîrşire, 
ceea ce a contribuit ca sistemul său de educaţie 
să fie considerat de foarte mulţi ca incomplect. 

Al doilea, pictura e o recreaţiune sedentară, 
care ocupă maî mult spiritul de cit corpulx); co
pilul îndeletnicindu-se cu dînsa se privează de miş
care şi prin aceasta aduce vătămare sănătăţeî sale. 
Iată de ce părintele să nu caute cu orî-ce preţ să 
facă din fiul său un pictor desăvîrşit. 

Dintre toate artele aceea a desemnuluî, crede 
Locke, ar fi de maî mare folos unui gentilom, maî 
ales in timpul călătoriilor, spre a schiţa vederi 
şi poziţiunî demne de reţinut. îndată ce copilul 
ştie să scrie bine şi iute poate învăţa să desemneze. 
Cînd manifestă o oare-careînclinaţiune particulară 
pentru această artă, progresul se face maî repede 
şi fără multă trudă; dacă însă nu dă dovezî de o 
dispoziţiune naturală, desemnul, ne fiind un lucru 
absolut necesar, copilul poate fi dispensat de dîn-
sul. «Desemnul îî va permite, în adevăr, să ex-
«prime în cîte-va trăsurî bine adunate ceea ce n'ar 
«putea reprezenta şi face inteligibil, chiar acoperind 
«cu scrisul sail o foae întreagă de hîrtie»2). 

Stenografia sau scrierea prescurtată, repre
zentată prin semne, încă ar merita s'o înveţe co
pilul. Cu ajutorul eî poate nota repede ceea ce nu 
voeşte să uite şi să ascundă, în acelaşi timp, ceea ce 
nu voeşte să ştie toată lumea. Dar să nu-1 forţăm 
să facă uz de această scriere prea de timpuriu, 

') Educaţia, p. 327. 
") Educaţia, p. 252. 
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ci numai cînd va şţi să scrie perfect şi destul de 
repede ')• 

Printre artele de agrement maî figurează: 
dansul, scrima şi călăritul, despre cari am vor
bit la educaţiunea fizică. 

La cele de maî sus Locke adaogă încă şi ne
cesitatea unui meşteşug manual, sau a unei arte 
mecanice. Gentilomul ar fi bine să ştie şi două şi 
chiar trei meşteşuguri, dacă se poate, dar maî cu 
seamă unul8). Aşa, i se lasă la dispoziţie să înveţe 
arta grădinărieî, sau agricultura în general, apoi 
lucrări în lemn aparţinînd dulgherieî, tîmplărieî 
saii strungărieî; lucrărî în fier, cupru, argint, etc; 
arta de a prepara parfumurî, gravatul, precum şi 
tăiatul şi lustruitul pietrelor. Toate acestea consti-
tuesc recreaţiunî, cari convin atît omuluî de studiu 
cît şi celuî de afacerî, întru cit unul ca şi altul 
simt nevoie de un exerciţiu, care, pe de o parte, 
să le distragă spiritul, iar pe d'alta să procure 
corpului lor un mijloc pentru întărirea sănătăţeî. 
Studiul cere muncă intelectuală, meşteşulul muncă 
fizică, ast-fel că, tînărul ocupîndu-se, în afară de 
studiu, şi cu învăţarea unui meşteşug, realizează 
unul din principiile pedagogice de căpetenie: al
ternanţa mancei fizice cu cea intelectuală. 

Recreaţiunea nu constă dar în a nu face nimic, 
ci în a odihni, prin varietatea exerciţiuluî, organul 
obosit3). 

Dintre toate popoarele, cel german maî ales a 

') Educaţia, p. 253. 
') Educaţia, p 325. 
3) Educaţia, p. 320-331 
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realizat aproape în întregime această cerinţă a luî 
Locke. Acolo, de la oamenii ceî maî de jos pînă la 
capetele încoronate, toţi învaţă un meşteşug, unii 
făcîndu-şî din el un mijloc de cîştigat hrana zilnică, 
alţii un mijloc recreativ, întrebuiţînd cu folos tim
pul prisosit de la alte ocupaţiunî. 

Menţionăm încă o cunoştinţă, pe care Locke 
o o numără printre cele absolut necesare unui 
gentilom, anume: ţinerea comptabilităţeî. Această 
ştiinţă este foarte trebuincioasă, nu numai comer
cianţilor, dar tuturor oamenilor. Tînărul să se 
obişnuiască, de timpuriu, cu ţinerea unuî mic re
gistru, în care să-şi dea seamă de toate chel-
tuelile făcute, începînd cu afacerile cele maî mic:', 
lucru de mare folos în viaţa de maî tîrziu '). Pe 
lîngă ordinea ce-î inspiră, avînd mereu în faţa 
ochilor socotelile efectuate în toată regula, carî 
îî dovedesc negru pe alb ce a dat în afară şi ce-î 
maî rămîne în casă, ajunge treptat să-şî echilibreze 
cu chibzuinţă şi bugetul; adică ştiind tot-d'a-una 
ce are va şti şi cît să cheltuiască. 

In fine călătoriile, despre carî am maî pomenit, 
încoronează opera educaţiuneî şi desăvîrşesc pe 
un gentilom. Locke pune un mare preţ pe dînsele, 
atribuindu-le marî avantagiî. Pe lîngă faptul că 
tînărul are posibilitatea să înveţe limbele străine, 
i-se prezintă şi ocaziunea să cunoască maî bine 
lumea şi să tragă învăţături bune din contactul 
său cu ceî-1'alţî oamenî, deosebiţî de dînsul sub 
toate rapoartele. In timpul luî Locke se alegea 

Educaţia, p. ."136. 



pentru aceste călătorii vîrsta între 16 şi 21 anî, 
epocă foarte puţin proprie spre a asigura unui 
tînăr toate avantagiile pe cari" le aşteaptă de 
la ele. Maî întîiu, la această vîrstă, îşi însuşeşte 
cine-va maî greii adevăratul accent al limbe-
lora) şi al doilea, tînărul, crezîndu-se deja destul 
de mare şi de priceput spre a se conduce sin
gur, nu maî primeşte tutela altuia, în cît, nea-
vînd nicî destulă seriositate, nicî destulă expe
rienţă practică, se expune maî mult ca orî cînd 
la cele maîmarîşi maî de temut pericole ale vieţeî, 
fără a avea cel puţin puterea de a se apăra 
contra lor, dacă i-a lipsit prevederea. Iată de ce 
Locke, cunoscînd în deajuns relele urmărî ale 
călătoriilor făcute în asemenea condiţiunî, reco
mandă vîrsta între 7 şi 14 anî, cînd copilul, am 
văzut, că trebue să fie însoţit de un pedagog. La 
această vîrstă, ne avînd încă judecata destul de 
desvoltată, are nevoe să fie pus sub direcţiunea 
uneî persoane maî experimentate, şi fiind maî puţin 
încăpăţînat va îndura cu maî mare rezemnaţiune 
influenţa autorităţeî conducătoruluî asupra per-
soaneî sale, tolosindu-se ast-fel cu succes de toate 
bine-facerile ce-î pot procura călătoriile. 

«Acestea sunt, pentru moment, cugetările mele 
«asupra studiilor şi artelor de agrement Dar 
«marea afacere, maî pre sus de toate, e virtutea 
«şi înţelepciunea» 2). 

Or cît de bune şi juste vor fi fost unele din 
vederile pedagoguluî Locke, expuse în acest capi-

') Educaţia, p. 339. 
») Educaţia, p. 324. 
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toi şi privitoare la modificarea programelor şco
lare, clin nenorocire puterea obiceiului era maî tare 
ca orî-ce, clin care cauză recomandaţiunile sale nu 
numai că n'au fost apreciate în bine sau rău, dar 
nici n'au fost luate în seamă aproape de nimeni, 
fapt de altminteri prevăzut de el însuşî. Abia în 
veacul al XVIII-lea aceste ideî reformatoare sunt 
scoase la iveală de oameni cu vederi înalte şi iubi
tori de adevăr. Atunci ele pătrund în toate ţările 
civilizate, sunt studiate cu minuţiozitate, şi cu toate 
că li se aduc numeroase îndreptări, reclamate de 
nevoile timpului, nimeni nu poate tăgădui că ideile 
generale ale luî Locke alcătuesc baza celor mai* 
de căpetenie tratate de educaţiune. 

Ceea ce ne uimeşte la acest pedagog, studiind 
această parte din opera sa, nu e programul său 
de studii, care pentru noî azî nu prea maî are 
mare valoare,—de cît dacă am voi să ne dăm seamă 
de evoluţia programelor de învăţămînt, — dar ideile 
luî înaintate şi îndrăzneţe, energia cu care luptă 
spre a impune nouile sale reforme, sau maî bine 
zis spre a reorganiza şcoala îmbătrînită în obiceiuri 
rele şi dăunătoare tinerilor vlăstare. 

O! cît de fericiţi am fi dacă şi ţara noastră 
ar găsi în sînul eî fiinţa superioară, care, cu voinţa 
şi priceperea înţeleptuluî Locke, să încerce să dis
trugă tot ce e învechit şi nepractic în şcoală, inau-
gurînd o nouă stare de lucruri, maî apropiată de 
nevoile vremeî şi ale noastre, călăuzită însă numai 
de binele poporului, iar nu de ambiţiunea de a 
se face ilustră şi a-şî înscrie numele în aşa numita 
«carte de aur a naţiunilor». 

Nu e suficient să ne mîndrim că avem şcoli 
1271 IS 



274-

.şi programe încărcate cu studiile cele maî variate ; 
important e să se vadă dacă acele programe sunt 
întocmite în aşa mod în cît să corespundă trebuin
ţelor noastre. Pretutindeni şcoala urmăreşte un 
scop, şi numai atunci l'a realizat cînd a reuşit să 
iacădin populaţia sa nişte individualităţi capabile 
nu numai să lucreze, dar să lucreze în sensul as-
piraţiunilor şi nevoilor lor şi ale patriei care le 
adăposteşte. 

Să sperăm însă! 



METODELE DE INVÂŢĂMÎNT 

_ Mult l'a preocupat pe Locke, în expunerea 
ideilor sale pedagogice, îmbunătăţirea metodelor 
de învăîămînt. Putem chiar zice că, în ce priveşte 
această parte, ni se înfăţişează ca un pedagog 
cu desăvîrşire emancipat de toate prejudecăţile 
timpului. 

Metodele ordinare, întrebuinţate în timpul lui 
erau acelea ale erudiţiei medievale, can, am văzut' 
că inspirau copilului mai mult ură de cît dragoste 
de muncă. Viţiul lor consta în faptul, că se îngri-
jiau numai să-t încarce memoria cu o mulţime 
de reguli, neînţelese în mare parte, de aceea le şi 
uita copilul îndată ce le auzea. Acei oameni de 
şcoală, cum îî numeşte Locke, nu prinseseră încă 
secretul adevăratei metode; luî însă i-a fost dat 
să-1 găsească şi să-1 dea la lumină. «Amintiţi-vă 
«că nu se instruesc copiii cu reguli, cari le scapă 
«mereu din memorie» '). 

Noua metodă a luî Locke se prezintă cu un 
caracter maî liberal şi mai blînd; ea face apel mai 

') Educaţia, p. 72. 
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mult la. spontaneitatea copilului şi prin aceasta dă 
o cu totul altă direcţiune nouilor studii. Apoi maî 
are marele avantaj de a uni strîns teoria cu prac
tica. Aşa, enunţă profesorul o regulă, imediat să-i 
urmeze un exemplu căruia să o aplice; ba încă 
să deprindă pe copil să găsească el singur e-
xemple la regulile enunţate de dînsul; numai 
ast-fel se va putea convinge dacă a fost sau nu 
pe deplin înţeles de şcolarii săî. «Lucru de care 
«sunt sigur e că, spre a lumina calea unui şcolar, 
«a-1 susţine în mersul său, a-î permite să meargă 
«cu un pas uşor şi să înainteze cît de departe în 
«orî-ce cercetare, nimic nu întrece o metodă 
«bună»'). 

Principiile, de la cari pleacă Locke în cerce
tările sale metodologice, sunt nişte principii sănă
toase şi solide, admise şi desvoltate de toţi peda
gogii posteriori. Ne vom încerca să adunăm pe 
cît ne va fi posibil, dacă nu pe toate, cel puţin pe 
cele principale. 

1. Cînd e vorba de instrucţiune să se ia ca 
punct de plecare ceea ce ştie copilul. Tranziţiunea 
de la ceea ce posedă la cunoştinţele nouî, ce i-se 
propun, să fie aproape insensibilă, adică să se sta
bilească o legătură strînsă între ceea ce copilul 
ştia de maî înainte şi ceea ce are să vie după 2). 

Iată deci că Locke îşi da bine seamă de mer
sul natural al evoluţiei mintale şi căuta să con
formeze metoda sa cu acest mers. 

2. Orî-care ar fi obiectul de studiat să se în-

') Educaţia, p. 318. 
5) Educaţia, p. 3J8. 
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ceapă tot-d'a-una cu părţile cele maî simple, cele 
maî uşoare şi cele maî clare; spiritul să treacă 
numai treptat şi pe nesimţite la ceea ce e maî 
complex, maî înalt şi maî greii de priceput *). Toată 
arta şi dibăcia profesoruluî, cînd prezintă un nou 
ordin de cunoştinţe copiluluî, constă în a-1 ajuta 
să învingă, pe cît îî permit forţele intelectuale, 
toate obstacolele ce ar putea întîmpina, iar nu în 
a-î înmulţi dificultăţile şi a se adresa în urmă cu 
ameninţărî şi pedepse. 

3. Să nu păşească copilul la studiul unui obiect 
noii, pînă ce nu va fi învăţat şi întipărit perfect 
în memoria sa obiectul ce i s'a propus mai 'nainte2); 
căci la ce i-ar folosi nouile cunoştinţe, dacă nu e 
stăpîn saii a uitat pe cele învăţate. Şi dese-orî 
copilul uită pentru că explicările profesoruluî n'aii 
fost destul de clare, sau eraţi maî pre sus de pu
terea sa de a înţelege. 

4. Înainte de a propune un nou studiu copilu
lui;, e nevoe să se îndepărteze din mintea luî orî-ce 
altă cugetare ce o preocupă în acel moment, spre 
a putea da toată atenţiunea cuvenită nouilor cu
noştinţe. Acestea, la rîndul lor, trebuesc prezentate 
în aşa mod în cît să lase o impresie durabilă în 
creer, de oare-ce de acele lucruri îşî aminteşte co
pilul maî bine şi maî de grabă, carî l'aiî impresionat 
maî puternic. 

5. Copilul să nu înveţe prea multe lucrurî de 
odată. Este ştiut că îî place noutatea şi varietatea, 

') Educaţia, p. 291. 
*) Educaţia, p 202. 
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dar prezentîndu-î prea multe obiecte în acelaşi timp, 
el le poate confunda unele cu altele. Acest precept 
pedagogic stă în strinsă legătură cu principiul psi
hologic, că spiritul copilului fiind slab şi mărginit 
nu este în stare să perceapă maî multe idei de 
odată '). 

6. Cunoştinţele, pentru a fi menţinute, trebuesc 
organizate într'o ordine oare-care, adică sistemati
zate, lucru care cere sîrguinţă, răbdare şi price
pere din partea profesorului. Dacă se prezintă co
pilului cunoştinţele împrăştiate, tară nici un şir şi 
legătură între ele, el nu poate prinde bine ideile 
şi deci nu e capabil să le reţie, afară numai dacă 
este un bun papagal, care reproduce cu fidelitate 
cuvintele magistrului. 

7. In fine instrucţiunea să nu fie grăbită; maî 
cu seamă în materie de instrucţiune să ştie 
cine-va să piardă timpul. E fapt constatat, că pre
cocitatea intelectuală ca şi cea morală duc la 
urmări tataie. Cit de grozav păcătuesc acei părinţi1, 
carî-'şî cbinuesc copiii intelectualiceşte de la vîrsta 
cea maî fragedă, împinşi adesea numai de orgoliul 
de a auzi zicîndu-se că copiii lor sunt nişte geniî, 
că soarta le rezervă un viitor mare, etc., dar nu 
se gîndesc nenorociţii că în loc de geniî, la vîrsta 
de 16 sau 17 anî, pot avea nişte tîmpiţî sau îî pot. 
aşeza înainte de vreme în mormînt. 

Conform doctrinei filosofice lockcane ştim că 
nu se găseşte la naştere în spiritul copilului nicî o 
idee întipărită, nicî cea maî mică urmă de vre-o im
presie oare-care. Totul mărginindu-se la experienţa 

') Essai, p. 103. 
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externă şi internă, adevăratul şi singurul izvor al 
tutulor cunoştinţelor ce el poate avea, urmează ca 
primele obiecte ce i-se prezintă să contribuiască la 
formarea primelor sale idei. De aceea părinţii sunt 
datori să fie cât se poate de atenţi asupra primelor 
lucruri ce se înfăţişează inteligenţei copilului, întru 
cît au să producă în creer impresiile cele maî du
rabile. Iar ideile se vor înmulţi în măsura în care 
copilul va ajunge să cunoască o maî mare canti
tate de obiecte sensibile. Apoi, noî am văzut că nu 
e suficient numai ca el să perceapă lucrurile, adică 
să aibă idei despre dînsele, ci pentru ca să poată 
mări numărul cunoştinţelor sale trebue să şi reţie 
acele idei, sau maî bine zis să le fixeze în memorie, 
de unde să le recheme la nevoe. Maî mult, e ne
cesar să-şî facă un obiceiîi de a le aduna, a le 
lărgi înţelesul şi a le combina în diferite moduri'). 

Spre a fixa şi păstra ideile în memoria copi-
luluî, profesorul are la îndemînă următoarele două 
mijloace: «atenţiunea şirepetiţiunea». Atenţiunea maî 
ales are o aşa de mare importanţă pedagogică, în 
cît cea maî elementară instrucţiune nu poate fi 
scutită de dînsa. Graţie eî, un copil înzestrat cu 
însuşiri intelectuale mediocre, ajunge să întreacă 
pe un altul, superior din acest punct de vedere, 
dar vecînic distras şi indiferent faţă de tot ce i-se 
propune. 

Studiul psihologieî infantile constată că, în ade
văr, unele spirite sunt maî atente, altele maî distrase, 
dar că, în general vorbind, cea maî mare parte din 
copii sunt ast-fel dispuşî de la natură, în cît cugetarea 

') Essai, p. 49. 
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lor trece cu cea maî mare uşurinţă de la un obiect, 
la altul, de la o idee la alta, numaî din simpla do
rinţă de a schimba, de a varia, fiind-că una şi 
aceiaşi ocupaţiune îî plictiseşte şi îî desgustă. Prin 
urmare copilăria se caracteriza prin nesocotinţă, 
distracţiune şi nestatornicie de cugetare, defecte 
pe cari le îndreaptă timpul1), afară de singu
rul caz, cînd inatenţiunea provine din o indife
renţă generală sau lenevire a spiritului pentru 
toate lucrurile, şi atunci constitue defectul cel maî 
grav ce se poate manifesta la un copil, de oare-ce 
avînd principiul său în temperament e un defect 
incurabil 2). 

Rezultă din această constatare psihologică că, 
în prima virstă, atenţiunea trebue să fle impusă 
copilului, întru cit fără dînsa nu se poate face un 
pas în instrucţiune; şi fiind impusă, ea nu poate 
fi de lungă durată. Fixarea sau concentrarea mai" 
îndelungată asupra unui obiect sau unei idei, re
clamată de atenţiune, aparţine unei vîrste maî înain
tate şi decî uneî minţi maî desvoltate şi maî ener
gice. A cere însă de la un copil prea multă sfor
ţare de atenţiune, aceasta înseamnă a-î epuiza 
forţele cerebrale fără nicî un profit şi a-î contra
zice acele dispoziţiunî naturale, de carî pomenirăm 
maî sus; cu un cuvînt ar fi să-1 supunem la tot 
ce poate fi maî penibil. Intensitatea atenţiuneî se 
măreşte prin exerciţiu zilnic, nu prin constrîngere 
şi oboseală. 

In baza acestor consideraţiunî se recomandă 

') Educaţia, p. 266. 
s) Educaţia, p. 196. 



2S1 

profesorului, căruia incumbă greaoa sarcină de a 
obţine şi păstra atenţiunea copilului, a nu recurge la 
pedepse cînd observă la dînsul lipsă de atenţiune 
sau distracţiune. Am condamnat pedeapsa ca nu 
mijloc de educaţiune detestabil, întrebuinţat de ve
chia metodă l). Un asemenea procedeu, pe lingă că 
nu aduce nici un serviciu copiilor, are încă urmările 
cele maî funeste. Spiritul, stăpînit în acel moment 
de sentimentul puternic al t'riceî, care turbură orî-ce 
linişte sufletească, nu maî poate fi atent şi deci nu 
maî e capabil să profite de instrucţiunile magis
trului, orî cît de bune ar fi ele. Intr'un ast-fel de 
caz copilul repetă numaî cele ce i se spun, fără 
a le înţelege, de aceea le şi uită îndată ce a pă
răsit şcoala. «E tot atît de imposibil a forma ca-
«ractere regulate într'un spirit, pe care îl agită 
«teroarea, dupe cum ar fi să scrim pe o foaie 
«de hîrtie care tremură»2). 

Profesorul are la dispoziţia sa destule alte mij
loace maî blînde şi maî raţionale pentru a obţine 
atenţiunea elevului său. Aşa, să-1 facă, maî întîiu, 
să înţeleagă, pe cît îi e cu putinţă, utilitatea a celor 
ce învaţă, iar cînd a progresat oare cum în noile 
cunoştinţe, să-î arate de ce avantagiî se bucură 
asupra celor carî sunt încă în ignoranţă. Afară de 
acestea toate instrucţiunile şi întreaga luî conduită 
să fie o dovadă de dragostea ce-î poartă. Copilul 
să simtă că profesorul îl iubeşte şi că are în vedere 
numaî binele luî; iată singurul mijloc d e a excita 
în schimb afecţiunea copilului, afecţiune care îl va 

') Educaţia, p. 264. 
*) Educaţia, p. 265. 
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angaja să-î asculte lecţiunile cu religiositate şi să 
prindă gust, pentru ceea ce învaţă1). 

Aci îrnî amintesc cuvintele demne ale înţelep
tului filosof grec, Socrate, cu privire la acest mijloc 
excelent de educaţie. «Magistrii şi elevii au toţi 
«un stăpîn comun, afecţiunea. Acela care nu iubeşte 
«şi care voieşte să instruiască seamănă cu un om, 
«care ia în arendă un pămînt; el nu caută nici 
«de cum să-1 îmbunătăţească dar să tragă din el 
«cel maî mare profit. Contrariu, acela care iubeşte 
«seamănă cu proprietarul unui cîmp, care aduce 
«din toate părţile ceea ce poate pentru a îmbogăţi 
«obiectul afecţiuneî sale». 

Stimulenţiî însă ceî maî puternici aî atenţiuneî 
sunt.- interesul şi plăcerea. Studiile propuse să deş
tepte oare care interes în elevî, de oare-ce lipsa 
de interes dă naştere la distracţie, care ştim 
cit de dăunătoare este instrucţiuneî. Interesul, pe 
lîngă folosul intelectual ce aduce, influenţează în 
bine şi asupra stăreî morale a copilului, producînd 
în el o excitaţiune plăcută, care contribue foarte 
mult ca dînsul să primească şi să-şî asimileze 
cunoştinţele cu înlesnire şi repeziciune. 

Procedeul cel maî salutar, după părerea lui 
Locke, ca profesorul să poată obţine atenţiunea copi
lului, ar fi să-1 obişnuiască să-şî înlănţue bine ideileşi 
să-şî menţină spiritul, pe cît posibil, într'un cerc 
de ideî dat; şi de cite orî este surprins că sare de 
la un lucru la altul, de la o idee la alta, să fio 
aspru pedepsit. 

Un alt instrument puternic de care s'ar putea 

') Educaţia, p. 265. 
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servi cine-va în instrucţiune e instinctul de curiozi
tate ce posedă copilul, isvorul adevărat şi natural al 
atenţiuneî. Curiozitatea, zice Fenelon, este o înclinare 
a natureî, care merge înaintea instrucţiuneî. Voim 
deci să mărim durata atenţiuneî copilului, să dăm 
o desvoltare maî mare instinctului de curiozitate, 
să-1 provocăm şi să-1 încurajăm prin tot felul de 
mijloace. Gînd acest instinct se manifestă, avem o 
dovadă de un început de muncă intelectuală. «Curio-
«zitatea copiilor e dorinţa de a cunoaşte. Ea merită 
«să fie încurajată, nu numai ca un simptom exce
dent, dar ca un mare instrument de care se ser-
«veşte natura pentru a vindeca ignoranţa noastră 
«nativă, ignoranţă, care, fără îndemnul acestei dis-
«poziţiunî cercetătoare, ar face din noî nişte crea-
«turî stupide şi nefolositoare»'). 

Ga să ţinem vecinie activ la copil acest instict, 
iată cum ne învaţă Locke să procedăm: 

1) De obiceiu copilul adresează o mulţime de în
trebări mamei, tatei, fraţilor, bonei, rudelor şi tuturor 
celor cari vin în contact cu dînsul. Să i-se răspundă 
cu seriozitate la toate chestiunile, ne dispreţuind nicî 
una, pînă la cea maî neînsemnată; şi toate expli
cările date să fie cît se poate de clare şi în raport 
cu vîrsta şi cu înţelegerea luî, căcî ce alt scop 
urmăreşte instrucţiunea de cît să lumineze şi să 
formeze judecata copilului"? Graţie unor răspun
suri juste şi apropiate, numărul cunoştinţelor sale 
creşte din ce în ce, şi cu cît observă că întrebările 
luî sunt maî mult luate în consideraţie şi încura
jate, cu atît devine maî setos de cunoştinţe nouî. 

') Educaţia, p. 190. 
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Unele chestiuni cari ne par nouă neînsemnate, 
pentru dînsul, care ignoră toate lucrurile, sunt destul 
de importante. De aceea să nu fie luat de nimeni 
nici odată în rîs, flind-că înţelege îndată în ce 
situaţie ridicolă s'a pus şi cu altă ocazie, ruşi-
nîndu-se, nu va maî adresa nici o întrebare, de 
teamă să nu se repete scena, rămînînd ast-fel 
ignorant asupra ceea ce voia să ştie; pe cînd 
contrariu ar trbeui să i-se răspundă tot-d'a-una 
cu multă bună-voinţă şi cu mult tact. Sunt cazuri, 
cînd chestiunile spontane şi ne-prevăzute, ale unui 
copil curios şi cercetător, daii de lucru chiar cu-
getăreî unui om mator1). 

2. Să se respecte adevărul în toate explicările; 
să nu se dea copiilor răspunsuri înşelătoare şi 
iluzorii, aceasta ar fi un exemplu rău pe care sunt 
gata să-1 înţeleagă şi să-1 imite. Asemenea negli
jenţe contribuesc adesea să-î facă, la rîndul lor, 
neglijenţi, făţarnici şi mincinoşi. Dacă, din întîm-
plare, întrebarea unui copil e de aşa natură, în cît nu 
poate fi satisfăcută printr'un răspuns imediat, sase 

amîne acest răspuns pentru alte timpuri, spunîndu-T 
sincer că este un lucru, a cărui explicare n'o înţelege 
încă sau nu se cuvine s'o înţeleagă, de cît să fie 
împăcat cu o minciună sau cu un răspuns deşert -). 

3. In fine, pentru a excita cît maî mult eurio-
sitatea copilului, să i-se pună în faţă lucruri nouî 
şi stranii, provocînd în acest mod cercetările lut 
şi dîndu-î ocaziune să-şî înjghebe singur explică
rile la unele chestiuni. Cînd explicările închipuite 

') Educaţia, p. 190. 
') Educaţia, p. 192. 
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de dînsul sunt admisibile, să fie lăudat după cum 
merită; dacă însă sunt greşite, tară a fi luat în 
bătae de joc, educatorul să-1 îndrepte pe calea 
adevărului şi a lumineî '). Prin acest procedeu spi
ritul se obişnueşte să se îndrepte de la sine, din 
propria-î intenţiune şi voinţă, către obiecte nouî 
spre a le observa şi cunoaşte, părăsind orî-ce altă 
preocupare. Cu alte cuvinte copilul devine, pe ne
simţite, capabil de atenţiune voluntară, şi atunci e 
firesc să se sustragă de sub tutela intelectuală a 
magistrului şi să se încredinţeze propriei sale 
voinţe şi raţiuni. 

Am arătat că în afară de atenţiune, primul 
mijloc care conduce la fixarea ideilor în spirit, maî 
avem repetitiunea, menită să prelungească impresia 
primită şi s'o întipărească adînc în memorie. Aci 
observăm că de şi Locke recunoaşte, pe de o parte, 
necesitatea facultăţeî memorieT, în toate acţiunile 
vieţeîşi în toate condiţiunile, şi susţine că fără dînsa 
toate ostenelile dascălului vor fi zadarnice, totuşi, 
pe d'altă parte, tăgădueşte eficacitatea exerciţi uhu 
asupra desvoltăreî eî şi pretinde că forţa acestei" 
facultăţi se datoreşte numai unei constituţii fericite. 
«Este adevărat că spiritul e apt să reţină lucrurile 
«la carî aplică atenţiunea sa, şi că, pentru a nu 
«le lăsa să scape, trebue să le imprime adesea 
«clin nou în amintirea sa prin reflecţiunî frecvente; 
«dar aceasta tot-d'a-una în proporţie cu forţa na-
«turală a memoriei sale» 2). 

Teoria sensualistă, care ne a explicat alîlea 

') Educaţia, p. 194. 
•) Educaţia, p. 282. 
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afirmaţiunî greşite, ne va explica şi pe aceasta. 
Spiritul copilului fiind ia naştere o «tabula rasa», 
în care nu se găseşte germenele nici uneî facul-
tăţî, urmează că nici memoria nu poate fi con
siderată ca o facultate independentă. 

Principiul psihologic, de la care pleacă Locke, 
fiind fals era natural ca şi concluziunea pedago
gică la care ajunge să fie tot falsă. Dacă nu există 
in natura copilului germenele acestei facultăţi, 
atunci educaţiunea nu maî are nici un rol; ne 
avînd nimic de desvoltat, exerciţiul nu maî e fo-
ositor, nu maî poate forma condiţiunea forţeî sale. 
Memorie înseamnă diferite amintirî, carî, la rîndul 
lor, sunt nişte impresiî maî mult sau maî puţin 
desreînoite; dar, prin făptui că copilul întipăreşte 
în memorie o lecţiune sau o pagină dintr'un autor, 
des repetate, aceasta nu dispune întru nimic me
moria sa să reţie sau să înveţe maî cu înlesnire 
alte lucruri. «Ştiu că se pretinde că trebuesc obli-
«gaţî copiiî să înveţe lecţiunî pe din afară, în scop 
«de a exersa şi desvolta memoria lor; aş voi însă 
«ca aceasta să fie zis cu atîta autoritate şi raţiune 
«cîtă încredere se pune în a o afirma, şi ca această 
«practică să fie maî de grabă justificată prin ob-
«servaţiî exacte de cât printr'un vechili uz 
«Invăţînd pe din afară paginî din latineşte, aceasta 
«nu dispune maî mult memoria să reţină alt-ceva, 
«de cit gravînd o cugetare pe o lamă de plumb, 
«acest metal n'ar deveni maî capabil să reţie în 
«mod solid alte imprente» '). 

Cînd memoria e slabă din fire, să se atragă 

') Rducaţia, p. 283. 
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atenţiunea copilului asupra acelor lucruri, cari îl 
interesează maî mult; apoi să se adaoge ordine 
şi metodă şi atunci, zice Locke, veţi fi tăcut tot 
posibilul pentru a o ajuta '). Bazat pe argumentele 
de maî sus, el condamnă în mod energic exerci
ţiile de memorie, de orî-ce natură, maî ales că 
în timpul său se făcea în colegiî un abuz gro
zav cu recitările, fie în proză, fie în versuri. Aşa. 
se găseau elevî, în şcoalele de gramatică, carî, 
ajutaţi de o memorie mecanică fericită, erau în 
stare să spună pe din afară miî de versuri şi bu-
căţî de paginî întregî, din diferiţii autori grecî şi 
latini. Asemenea exerciţii, pe lângă că nu cultivă 
nicî memoria, nici spiritul, maî inspiră încă şco
larilor desgust şi aversiune pentru cărţî şi tot ce 
coprinde într'însele. Pinâ şi azî, în şcoalele de ve
chie fundaţie, se păstrează cu sfinţenie acest obi-
ceiu tradiţional. 

Insă, după cum se întîmplă adesea ca, com-
bătînd cine-va un rău să cadă într'altul, tot ast-fel 
şi Locke ajunge în cele din urmă să suprime a-
proape cu desăvîrşire exerciţiile de memorie, fără 
a-şî da seama şi de partea bună şi folositoare des-
voltăreî inteligenţei a acestor mijloace pedagogice. 
Iată dupe dînsul numaî ceea ce e permis să me
moreze elevul: «De sigur, cînd întîlneşte cine-va la 
«un autor un pasagiu, ale căruî cugetări merită să şi 
«le amintească şi a căruî expresiune este exactă 
«şi perfectă—şi sunt multe pasagiî de acest fel la 
«scriitorii anticităţeî—nu ar fi răii să-1 aşeze în amin 
«tirea şcolarilor şi să exerseze din timp în timp me-

') Educaţia, p. 284. 
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«moria lor cu aceste fragmente admirabile ale 
«marilor magistri în arta de a scrie» '). 

Este .prea adevărat că şi pedagogia modernă 
condamnă învăţarea pe din afară, fără nici un 
rost, a lecţiunilor cum şi abuzul tuturor exerci-
ţiilor de memorie nefolositoare, întru cît scopul 
instrucţiune! e să formeze oameni cu judecata 
luminată şi sănătoasă, iar nu nişte pedant!; cu toate 
astea permite acele exerciţii can contribuesc la for
marea şi îmbogăţirea cugetare! cum şi la înfrumu
seţarea limbagiuluî. 

Revenind la metodele de învăţămînt, constatăm 
că Locke nu găseşte cuvinte suficiente pentru a 
recomanda cu maî multă insistenţă pe cele atră
gătoare, singurele în stare să inspire copilului 
gust şi dragoste la studiu şi să-î asigure cea mai 
deplină libertate, atît de necesară formare! indivi
dualitate! sale. El obligă pe profesor să observe cu 
atenţiune pînă şi schimbările de dispoziţiune la 
elev, ca să prindă momentul favorabil cînd e bine 
dispus şi cînd spiritul său nu se preocupă de vre-un 
alt obiect, dacă voeşte ca lecţiunile luî să fie bine 
şi repede înţelese şi să-şî economisească munca şi 
timpul; iar cînd elevul se arată rău dispus, să-i 
insufle dispoziţiunea contrară, ceea ce nu va fi 
prea greii celui care i-a studiat caracterul. Nicî 
chiar lucrurile, pentru car! dascălul a reuşit să-î 
inspire gust, să nu-1 forţeze să le facă de cît în 
momentele cînd e bine dispus 2). 

Locke condamnă metoda care face din studiu 

') Educaţia, p. 282. 
!) Educaţia, p. 98. 



289 

o obligaţiune, o sarcină, tocmai fiind-că o asemenea 
metodă nu se îngrijeşte de dispoziţiile copilului, 
adică nu studiază momentele favorabile cind el e 
dispus ca să lucreze, ci întrebuinţează numai con-
strîngerea şi forţa, mijloace cari excită în el des-
gust pentru studiu şi-1 face să regrete libertatea 
pierdută, de care e atît de gelos. «Nu trebue impus 
«nimic copiilor, care să semene cu o muncă sau 
«cu ceva serios; nu s'ar acomoda cu aceasta nici 
«spiritul, nici corpul lor» '). 

Şi tot pledînd în favoarea metodelor atrăgă
toare, pedagogul englez ajunge, în cele din urmă, 
să confunde, întocmai ca Fenelon, studiul, cu jocul, 
cu recreaţiunea. «Am crezut în tot-d'a-una că 
«studiul ar putea să devie un joc, o recreaţiune 
«pentru copii» 2). Această părere constitue un 
abuz în materie de instrucţiune, însă Locke recurge 
la joc ca la o măsură instructivă şi prin aceasta 
a întrecut pe Froebel. 

Jocurile le plac copiilor, fiind-că acolo se pot 
bucura de cea maî deplină libertate3); să se folo
sească deci educatorii de ele spre a-î învăţa multe 
lucruri trebuincioase şi în primul rînd să citească. 

Aşa alfabetul se poate foarte bine învăţa cu 
ajutorul jucăriilor, gravînd pe dînsele literile. Să 
se fabrice, de pildă, o bulă de ivoriu, care să 
aibă 32 de feţe, sau maî de grabă 24 sau 25. Pe 
maî multe clin aceste feţe să se lipească un A, pe 
altele un B, pe altele un C, pe altele în fine un D. 

') Educaţia, p. 241. 
-) Educaţia, p 240. 
3) Educaţia, p. 202. 

1 2 " ! 1!» 
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Cînd copilul cunoaşte perfect aceste litere, să se 
adaoge cele următoare, pînă ce va sfir.şi cu tot 
alfabetul. In urmă literile pot fi înlocuite cu silabe 
şi ast-fel treptat învaţă să citească, fără multă 
greutate, si se aplică la aceasta cu mare plăcere '). 

Dacă profesorul n'a reuşit să prezinte elevilor 
studiul ca o petrecere, ci contrariu le-a făcut din 
el o muncă grea, care îî a desgustat, atunci să 
procedeze în sens contrariu, adică: să observe 
.jocul lor favorit şi să-î oblige să se aplice la el un 
cert număr de ore pe zi, impunîndu-le aceasta ca 
o datorie de îndeplinit, nu ca o pedeapsă. Pentru 
motivul că una şi aceeaşi ocupaţiune îî plictiseşte, 
dupe cîte-va zile şcolarii se vor simţi atît de obo
siţi de jocul lor, în cît vor prefera cărţile orî-cărer 
alte ocupaţiunî2). 

Acest procedeu, ne spune Locke, produce efecte 
mult maî salutare şi maî sigure, şi scuteşte tot-de-
odată pe profesor de-a recurge la ameninţări şi 
pedepse. 

Dorinţa luî expresă ar fi ca studiul să constiue 
o petrecere în urma jocului, dupe cum jocul cons-
titue o petrecere în urma studiului, împiedicînd 
cu chipul acesta pe copil de a se desgusta fie de 
unul, fie de altul şi a se îndrepta pe căî piezişe. 

In Anglia şi azî trecerea de la studiu la recrea-
ţiune şi vice-versa e aproape insensibilă; elevii 
se bucură de o libertate excesivă 3). 

') Educaţia, p 243. De sigur că se pot întrebuinţa şi 
alte jucăriî, numai să aibă gravate pe ele literile alfabetului. 

») Educaţia, p. 203. 
') Demogeot si Montucci, op. cit., p. 19. 
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Dupe ce copilul a învăţat să citească bine în 
limba maternă poate să se îndeletnicească cu scrisul, 
întrebuinţând iarăşi expediente uşuoare şi atrăgă
toare. Aci însă e nevoe de oare-carî instrucţiuni pre
liminare: să i-se arate, maî întîiu, cum să ţie con
deiul şi să-şî aşeze hîrtia ; apoi cum să ţie braţul 
şi tot restul corpului. Odată ştiute acestea, să ia 
profesorul o planşă, pe care să fie gravate literile, 
cu caracterul ce-î place maî mult, cu condiţiune 
însă ca acel caracter să fie ceva maî gros de cît 
cel de care se va servi copilul de ordinar la scris. 
Să tragă, în urmă, dupe această planşă maî multe 
exemplare cu cerneală roşie pe hîrtie bună de 
scris, în cît copilul să treacă numai peste acele 
caractere cu un condeiu bun, înmuiat în cerneală 
neagră ')• Prin mijlocul acesta se va obişnui iute 
să facă toate literile, dacă profesorul a avut grije 
să-î arate de unde trebue să înceapă şi cum se 
formează fie-care literă. Ajuns aci, poate să se exer
seze la scris pe bîrtie frumoasă albă, pînă ce mîna 
se va deprinde să scrie bine şi repede cu orî-ce 
caracter' ar voi. 

Pentru învăţămîntul limbelor recomandă Locke 
o singură metodă, uşoară şi eficace, adică uzul. 
Toate limbele, pînă şi cea latină, zice dînsul, se 
pot învăţa cu ajutorul acestei metode. Dacă edu
catorul întreţine zilnic conversaţii cu copiii, fără a 
face să inlervie regulile gramaticale, cu acest 
exerciţiu continuu şi ajutaţi de memorie, ei ajung 
cu timpul să stăpînească orî-ce limbă, fie ea cît 
de grea. Studiul gramaticei, de multe ori, îi ener-

') Educaţia, p. 251. 
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vează, îi desgustă şi iî face încăpăţînaţi, de aceea 
să fie amînat pentru maî tîrziu şi rezervat celor 
cari au nevoe de dînsul. 

«Limbele nu sunt produsul regulilor, nici al 
«artei, ele provin din hazard şi din uzul comun 
«al poporului. Aceî cari le vorbesc bine nu urmează 
«altă regulă de cît uzul, şi nu se rapoartă la altă 
«facultate de cît la memorie şi la obiceiul de a 
«vorbi cum vorbesc aceî ce trec drept oameni 
«cari se exprimă cu preciziune» '). 

Dacă nu se poate găsi un preceptor, care să 
vorbească bine latineşte, (căci erau rari în timpul 
luî Locke) atunci, zice dînsul, să se procedeze în 
modul următor: să se ia o carte uşoară şi plă
cută— recomandă fabulele luî Esop — şi să se 
scrie pe două liniî, aşezate una d'asupra celeî-
l'alte de o parte traducerea în limba maternă, pe 
cît se poate de literală, de cea l'altă cuvîntul lati
nesc, corespunzător fîe-căruia din cuvintele limbeî 
materne. Să citească copilul zilnic traducerea, reve
nind de maî multe orî, pînă ce va fi înţeles pe 
deplin sensul cuvintelor latineşti 2). 

Această metodă maî are avantagiul de a ame
steca studiul limbeî latine cu acela al limbeî materne, 
aşa că progresul unuia merge paralel cu al celuî-
l'alt, şi pe lîngă acest însemnat folos ce aduce 
învăţămîntuluî maî exersează şi mîna la scris. 

Găsim încă la Locke oare-carî recomandaţi unî, 
foarte bine venite chiar nouă şi împrumutate luî 
La Bruvere, a căruî autoritate o invoacă dese-orî. 

') Educaţia, p. 268. 
•) Educaţia, p. 259. 
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Acesta sfătuieşte pe şcolari ca, atunci cînd voesc 
să studieze pe un autor, să se adreseze direct textelor, 
drumul cel maî scurt, cel maî sigur şi cel maî 
plăcut pentru orî-ce fel de erudiţie. De comen
tatori şi de adnotatori să se folosească numai în 
cazurile extreme, întru cît nu traduc exact ideile 
autorilor1). 

Mergînd maî departe Locke zice că pentru cu
noştinţele geografice nu e nevoe de o metodă specială, 
de oare-ce ele se pot dobîndi cu ajutorul ochilor 
şi în urmă deprinderea le Axează în memorie3). 

In ce priveşte studiul istoriei să se urmeze 
ordinea cronologică3). 

Vorbind de învăţămîntul aritmeticei nu ne po
meneşte de vre-o metodă nouă. 

La studiul moralei încearcă să aplice metoda 
experimentală. Aşa copilul să înveţe să cunoască 
virtutea în mod practic, ajutat numai de exemple, 
nu cu reguli1). 

In cercetările filosofice să se ia ca fir condu
cător ordinea natureî, care în toate mersurile sale 
se îndreaptă, de la punctul pe care îl ocupă la 
punctul imediat juxtapus5). 

Iată-ne, în fine, aj unşi la cea maî importantă che
stiune din pedagogie, la: «lecţiunile despre lucruri», 
chestiune care decurge din teoriile psihologice ale 
fîlosofuluî Locke. 

Am arătat că toate cunoştinţele ce are omul 

') Educaţia, p. 317. 
s) Educaţia, p. 288. 
3) Educaţia, p. 318. 
4) Educaţia, p. 295. 
») Educaţia, p. 318. 
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despre lumea din afară le obţine prin simţuri, 
prin observaţie şi experienţă. Prin urmare, plecînd 
de la acest principiu, conchidem pedagogiceşte, că 
prima instrucţiune are să pornească de la acele 
cunoştinţe cari pot cădea sub simţuri, adică de 
la cunoştinţele concrete, carî cer numai memorie. 
«Copiii sunt capabili să înveţe tot ce cade sub sim-
«ţurî, în particular sub simţul vedereî, pe cît timp 
«numai memoria singură e de exersat1). 

Dar învăţămîntul care se adresează simţurilor 
şi prin mijlocul acestora spiritului, poartă numele 
de «învătămmt intuitiv», din care Locke face baza 
instrucţiune!. Da, în studiile despre lucruri, ne spune 
dînsul, trebuesc aşezate bazele instrucţiune!, iar nu 
în noţiunile abstracte de logică şi metafizică, carî 
sunt maî propriî să amuze de cît să formeze inte
ligenţa copilulu!2). 

Chestiunea elecţiunilor despre lucruri» face titlul 
de onoare al luî Locke, de oare-ce e primul pe
dagog, care a arătat importanţa lor, obligînd pe 
dascăl să prezinte copilulu! adevărul sub forma 
concretă, cel maî excelent mijloc pentru a da o 
desvoltare normală facultăţilor sale de observa-
ţiune, de car! depinde tot succesul în instrucţiune. 
«Prezentat! copilulu! atîtea cunoştinţe reale cît 
«veţî putea, începînd cu obiectele carî isbesc maî 
«mult simţurile, de exemplu: mineralele, plantele, 
«şi în particular lemnele de construcţie şi arboriî 
«fructiferî, indicînd întrebuinţarea lor şi modul de 
«a-î planta»3). 

') Educaţia, p. 292. 
2) Educaţia, p. 258. 
") Educaţia, p. 274. 
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Obiectele concrete şi sensibile să i-se prezinte 
cele d'întîiu, fiind-că acestea exercită o putere de 
atracţiune maî mare asupra atenţiuneî copilului" 
.şi sunt în stare să-1 captiveze pentru un timp maî 
îndelungat. Să nu i-se vorbească despre lucruri, 
pe carî nu le-a văzut nici odată şi de cari habar 
n'are; căci cuvintele fiind numai nişte sunete goale, 
nu sunt suficiente a-î da o idee, fie ea cît de 
vagă, despre acele lucruri. E necesar dar să se 
prezinte simţurilor copilului lucrurile însă-şî, şi în 
cazul cînd nu se poate avea la îndemînă acele 
lucruri, să i-se dea reprezentările lor, adică ima
ginile. In acest scop, ne spune Locke, îî pot iarăşi" 
servi cu succes fabulele hă Esop, dacă exemplarul 
conţine ilustraţiunî", şi cartea englezească, întitulată: 
Reynard the Fox1). «îndată ce copilul începe să 
«silabisească e bine să i-se arate atîtea figuri de 
«animale cîte se pot găsi, cu numele lor înscrise de 
«desubtul imagineî, ceea ce îl excită să citească şi 
«tot-de-odată îî dă ocaziunea să chestioneze şi să se 
instruiască 2). 

Faptul că, copilul, are posibilitatea să participe 
şi el la învăţâmînt prin întrebărî de tot felul, 
adesea foarte ingenioase, face ca, pe de o parte, să 
devie viu şi activ, iar pe d'alta i-se pune la înde
mînă un mijloc nepreţuit de a-şî exersa judecata. 
Intr'adevăr, copilul venind în contact direct cu 
lucrurile, le poate examina, măsura şi cîntări de 
repeţite orî, pînă ce ajunge să cunoască per-

*) O satiră foarte lungă, produs al veacului de mijloc, 
in care se biciueşte societatea feudală cu toate apucăturile cu 

-) Educaţia, p. 240. 
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feet formele şi toate calităţile lor, ajutat fiind ne
apărat în această lucrare, destul de grea şi de 
însemnată pentru slabele lui forţe de pricepere, de 
organele simţurilor şi de conducerea profesorului. 

Aceste procedeurîconstituesc «metoda intuitivă», 
care introduce în spirit lucrurile însăşi şi le fixează 
acolo cu evidenţa care le însoţeşte; pe cînd cu
vintele, cari sunt cel mult nişte slabe reprezentări, 
nişte imagini aproximative ale lucrurilor, vor fi 
tot aşa de lesne uitate'dupe acum au şi fost prinse *). 
Această nouă metodă, e numai o aplicare peda
gogică a metodei inductive, împrumutată de Locke 
de la predecesorul său Bacon. Pe dînsa pune el 
toată greutatea, pentru că pleacă de la lucrurile 
particulare spre a se urca treptat la principii, con-
damnînd rnotoda ce se întrebuinţa pe atunci în 
învăţămînt, care pleacă de la principii spre a se co
borî la cazurile particulare adică metoda deductivă. 

Aceste vederi, cu totul nouî, îndreptăţesc pe ori
cine a pretinde de la Locke să fi tratat, cel puţin în 
general, chestiunea cultureî simţurilor, principalele 
organe de percepere. Insă dacă n'a făcut aceasta, 
să ne amintim că tratatul său e o scriere de ocazie, 
şi ca atare n'a avut un plan hotărît după care 
să se orienteze. El se ocupă mai mult de cultura 
simţului vedereî, întru cît acesta dă omului cuno
ştinţele cele mai multe şi cele mai de valoare. 
Despre simţul auzului şi al tactului abia pomeneşte, 
iar despre cele-1'alte nici o menţiune. 

De asemenea ne atrage Locke atenţiunea a-
supra (ânrăiuinmtuhă mutual sau reciproc» cum şi 

M Educaţia, p. 148 şi 273. Essai, p. 113 si 326. 
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asupra «metodei derivativelor», două procedeurî ce 
se pot aplica cu folos în instrucţiune. 

Primul constă în a încredinţa copilului grijea 
de a comunica ceea ce ştie, asupra unui lucru, 
fraţilor săî şi surorilor sale maî mici de cît dînsul, 
sau altor copii străini. Acest mod de comunicare 
face pe copil să dea maî mult interes celor ce în
vaţă şi să fixeze maî bine amintirea lor în me
moria sa. In acelaşi timp îl încurajază să păşească 
maî departe pe calea instrucţiuneî '). 

Cel d'al doilea procedeu serveşte a îndrepta 
atenţiunea copilului de la un obiect la altul, ca să 
nu se obosească şi să se desguste. 

Ne maî rămîne acum să spunem cîte-va cu
vinte şi despre rolul profesorului în aplicarea me
todelor la învăţămînt: 

Naî întîiu, el trebue să obişnuiască pe elevî cu 
ordinea, să le arate în ce constă o bună metodă şi 
care sunt foloasele eî în toate funcţiunile cugetăreî. 

Al doilea să-î familiarizeze cu diversele sale 
forme, în special cu aceea care pleacă de la lucru
rile particulare spre a se urca la noţiunî generale, 
adică cu metoda inductivă, cît şi cu aceea care se 
coboară de la general la cazurile particulare, adică 
cu metoda deductivă, arătîndu-le tot de odată su
perioritatea celei d'întîiu asupra celeî de a doua. 

Şi, în fine, al treilea, să le arate la carî din 
studiile, prevăzute în programul de învăţămînt, 
poate fi aplicată fle-care din aceste metode şi căruia 
convine maî bine; cu alte cuvinte profesorul să 
ştie să unească tot-d'a-una teoria cu practica. 

Educaţia, p. 291. 
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Aceste cîte-va părţi, în cari am desfăcut micul 
tratat al pedagogului englez Locke, exprimă atîtea 
dorinţe viîşi înalte, privitoare la educaţiune, pentru 
realizarea cărora are nevoe de un sprijin puternic, 
sigur şi sănătos, pe care îl găseşte în părinţi, sin
gurii capabili, crede el, de a face ca ideile sale să 
nu rămînă numai" scrise pe liîrtie. De aceea lor 
se adresează cu un apel călduros, conjurîndu-î 
să-şî facă din creşterea copiilor lor cea maî sfîntă 
datorie de îndeplinit. Eî să lucreze neîncetat la 
această operă şi cu o supraveghere din cele maî 
active, fără a cruţa vre-un sacrificiu, (ie material 
fie moral. Iar, dacă oare-carî împrejurărî îî con-
strîng să-şî părăsească postul, să aibă grije ca 
persoana străină, care vine să le ţină locul lingă 
copiî, să fie destul de prudentă, moderată, zeloasă, 
discretă, în fine o persoană înţeleaptă în adevă
ratul înţeles al cuvîntuluî. Insă pentru-că asemenea 
calităţî rar se găsesc reunite în aceeaşî persoană, 
maî cu seamă în acelea carî primesc un mic sa
lariu, Locke sfătueşte pe părinţi să dea tot cînd 
e vorba de educaţiunea şi instrucţiunea propriilor 
lor copiî, aceasta fiind cea maî bună întrebuinţare 
a banului ce se poate face în viaţă. «Acela, care 
«cu orî-ce preţ procură fluluî său un spirit sănă-
«tos, principii bune, gust pentru tot ce este onest 
«şi folositor, politeţa şi buna creştere, a făcut o maî 
«bună achiziţiune, de cit dacă ar fi întrebuinţat 
«baniî săî să adaoge cîte-va fîşiî de pămînt maî 
«mult la pogoanele pe carî le posedă deja»1). 

') Educaţia, p. 123. 
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Această încercare de analiză, asupra opere 
celui maî ele frunte cugetător din veacul al XVII-lea, 
ne a pus în faţă aproape toate problemele educa-
ţiunei, dintre cari parte au fost rezolvite de însuşi 
autorul opereî, cu multă competinţă de judecată şi 
cu mult bun simţ, iar parte au rămas săfiedesle-
gate de urmaşii săî. 

Mulţi comentatori au acuzat pe Locke de pla
giat. Aşa, Gitscbmann ') zice că s'a folosit de scrie
rea luî Comenius «Magna Didactice» ; Arustaedt2) 
că a fost influenţat de Montaigne; Carol de Rau-
mer 3) presupune că a cunoscut lucrările lui' Wolf
gang Ratke, etc. Toţî aceştia însă pare că voesc 
să scadă întru cît-va meritul pedagogului englez, 
care, în adevăr, e o minte adînc pătrunzătoare şi 
cu multă experienţă pedagogică, posedă apoî o 
cultură generală aleasă şi înalte calităţi morale. 

') Op. cit. p, 14. 
-) Frangois Rabelais und sein «trăite d'i'nluralioiin. 
3) Geschichte der Paedagogik, p. 107. 
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De ce dar să ne mire faptul, că un om, cu 
asemenea însuşiri intelectuale şi morale, şi-ar fi 
îndreptat activitatea sa atît de întinsă, şi asupra şti
inţei educaţiuneî, în domeniul căreia a aj uns la re
zultate mult maî fericite de cîtceîdesus. Dacă ideile 
sale se găsesc de acord cu principiile luî Rabelais, 
Montaigne, Comenius, etc., aceasta nu dovedeşte 
întru nimic că s'a folosit de scrierile lor. Potrivirea 
de gîndirî provine, de sigur, din nişte trebuinţe 
comune ale vremeî, trebuinţe pe cari le-au simţit 
cu toţii, ca oameni culţi şi vecinie preocupaţi de 
progresul tinerilor generaţii. 

Vederile luî Locke sunt rezultatul unor expe
rienţe îndelungate şi al unor observaţiunî psiho
logice întemeiate, începute, după cum am maî arătat, 
de la vîrsta de 14 anî şi continuate pînă la sfârşitul 
vieţeî, la carî trebuesc adăogate reflecţiunile luî 
personale şi mature. 

L'am numit fundatorul pedagogiei psihologice, 
fiind-că e cel d'întîiu care a pus în evidenţă legă
tură strînsă ce are ştiinţa educaţiuneî cu psiho
logia, menită să-î procure punctul de plecare 
Această constatare odată făcută a folosit mult am
belor ştiinţe, de oare-ce din acel moment progresul 
uneia a mers paralel cu al celeî-l'alte, în cît azî 
suntem îndretăţiţî de faptul, că cercetările ştiinţi
fice dau rezultate din ce în ce maî sigure în dome
niul psihologieî, să întrevedem un viitor maî stră
lucit şi pentru ştiinţa educaţiuneî. 

Tot el a recunoscut, pentru prima oară, înrîu-
rirea mediuluî fizic şi social usupra educaţiuneî 
şi a arătat însemnătatea acestei înrîurirî. 
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Cel maî mare merit însă al luî Locke e de a 
fi recomandat instrucţiunea intuitivă, adică de a 
fi pus în locul studiului limbelor moarte, care forma 
baza învăţămîntuluî, în Anglia, în veacul al XVII-lea, 
studiul lucrurilor concrete, condamnîndcu o ener
gie de fer metoda învăţăreî pe din afară, fără 
nici o reflecţiune, şi abuzul de exerciţii literare. 
Cu un cuvînt Locke face prima încercare de uşu
rare a programului de învăţămînt, lucrare care, 
am văzut, că şi azî e încă la începutul eî. 

Unii pedagogi îî au obiectat că pune un preţ 
prea mare pe deprinderi bune şi pe politeţă; că 
prin urmare se preocupă maî mult de educaţiune, 
neglijind cu totul instrucţiunea copilului. Dar am 
putut deduce, din cele expuse în paginile anterioare, 
că dînsul se ocupă aproape exclusiv de învăţă-
mîntul secundar, care avea, ca şi azî, în Anglia, 
un caracter cu totul aristrocratic, aşa că el îşî scrie 
opera pentru educaţia unor tineri de condiţiune 
socială înaltă si încă sub influenţa puternică a 
ideilor timpului. Şi dacă consideraţiunile sale, privi
toare la instrucţiune, par cam superficiale, noî am 
încercat iarăşi să dovedim că această tendinţă 
înfăţişează spiritul de reacţiune contra exce
sului de instrucţiune ce se făcea în timpul său, 
căcî alt-fel nu s'ar putea admite ca un om de 
valoarea luî Locke, cu gradul său înalt de cultură 
şi cu vederî aşa de largî, să nu fi recunoscut că cel 
instruit vede maî limpede şi maî departe, adică 
distinge cu maî mare uşurinţă adevărul de fals 
şi binele de rău, de cît cel ignorant, şi prevede cu 
maî multă siguranţă consecinţele acţiunilor sale, 
prin aceea că reflectează maî mult. 
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Afară de acestea pedagogul Locke, magistrul 
prin excelenţă, a căutat să stabilească un fapt de 
o importanţă netăgăduită încă de nimeni, dar care 
din nenorocire nici azî nu e ţinut în seamă, anume 
că cultura fără educaţiune nu valorează nimic, ba 
chiar adesea poate fi un pericol pentru o naţiune. 
Şi, într'adevăr, la ce ne-ar sluji oare cunoştinţele 
cele maî înalte, dobîndite cu destulă muncă şi per-
dere de vreme, dacă nu ştim să ne folosim de 
dînsele în raporturile ce avem zilnic cu semenii' 
noştri şi sub o formă, care să strîngă din ce în 
ce maî mult legăturile dintre eî şi noî? A sosit 
credem timpul să recunoaştem cu toţii că cea maî 
aleasă cultură intelectuală nu foloseşte nimănui, 
dacă nu e însoţită de o educaţiune sănătoasă. Ea 
e numaî o vanitate, care de multe orî face pe om 
maî rău de cît e, şi o pedanterie care plictiseşte 
în Ioc să atragă şi să ne facă maî bunî. 

Marele adevăr, exprimat şi formulat de cel 
maî luminat om al veaculuî nostru, Herbert Spencer, 
că există un raport necesar între un sistem de 
educaţiune şi starea socială cu care există1), poate 
fi foarte bine aplicat Ia scrierea luî Locke. El e 
unul din spiritele, care a pătruns maî adînc în 
sufletul poporului englez, i-a cunoscut maî bine 
ca orî-care nevoile şi s'a indentiflcat pe deplin cu 
aspiraţiunile luî, de aceea între opera sa şi starea 
socială din acea epocă trebue stabilită cea maî 
strînsă legătură. 

Alţi critici au găsit că abuzează de unele mă-

') Op. cit., p. 89. 



303 

suri disciplinare, ceea ce face ca sistemul său de 
educaţie să fie un sisiem defectuos şi periculos. 

Considerînd întreaga desvoltare de ideî de 
pînă acum, putem afiirma că Locke a înţeles 
disciplina mult maî bine de cit mulţi din pre
decesorii şi contimporanii săî şi chiar de cît mulţi 
din urmaşii săî; dacă însă a rămas întru cît-va 
credincios obiceiurilor ereditare, ne-desfiinţînd cu 
desăvîrşire bătaia din şcoală, a contribuit totuşi, 
în mod simţitor, la îndulcirea moravurilor disci
plinare. 

In fine ne oprim aci şi zicem că, orî-cît de 
multe lacune s'ar găsi în opera distinsului pedagog 
englez, ea va rămîne tot-d'a-una o scriere de mare 
merit, o operă clasică, dacă avem în vedere timpul 
cînd a scris-o cît şi progresele făcute de ştiinţa 
educaţiuneî. A j udeca însă o lucrare pedagogică din 
veacul al XVII-lea, cu progresele realizate azî pe 
terenul pedagogiei, înseamnă a comite o eroare 
de neertat, a nedreptăţi, fără cel maî mic scrupul 
de conştiinţă, pe un om, care a făcut tot ce putea 
face pentru timpul său. 

De şi învăţămîntul secundar şi copiiî familiilor 
nobile au format preocuparea luî de căpetenie, 
cu toate acestea a atins icî colo şi chestiunea 
învăţămîntuluî primar. Multe din perceptele, cu 
carî am făcut cunoştinţă, pot folosi şi profesorilor 
de şcolî primare. 

Nu maî puţin s'a gîndit şi la fiii poporuluî, la ceî 
desmoşteniţî de soartă. împins de sentimentul uma-
nităţeî, atît de desvoltat la dînsul, printr'un raport, 
adresat guvernuluî, în care expune ideile sale re
formatoare, cere şi înfiinţarea unor case de lucru 
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sau aziluri1), instituţiunî cari au luat azî un mare 
avînt la maî toate popoarele civilizate, unde copiii 
săraci să găsească hrană şi îmbrăcăminte. Locke 
căuta, cu chipul acesta, pe de o parte, să îndulcească 
întru cît-va suferinţele familiei, provocate de lipsă, 
şi maî ales ale mamei, care era nevoită să-şî cîştige 
hrana zilnică printr'o muncă grea şi obositoare, 
desfăşurată în afară de casă; iar pe d'altă parte, 
adunînd de pe stradă pe acei copii nenorociţi şi 
fără nici un căpătîiu, dîndu-le de lucru şi supu-
nîndu-î la o disciplină maî aspră, spera să poată 
combate imoralitatea timpuluî. 

Maî relevăm încă faptul că Locke recunoaşte 
mameî rolul ce i se cuvine în educaţiunea copiilor. 
Ea are să se ocupe maî ales de prima parte a 
acestei opere şi în special i se impune desvoltarea 
inimeî şi formarea caracterului. 

Cu drept cuvînt Rousseau şi Voltaire, cele 
două marî geniî, pe cari le-a produs Franţa în 
veacul al XVIII-lea l'au supranumit: «înţeleptul 
Locke». In adevăr, el este farul care luminează, 
la începutul timpurilor moderne, calea pe unde are 
să străbată ştiinţa educaţiuneî. Graţie valoareî şi 
trăînicieî ideilor sale, această ştiinţă ia, în veacul 
al XVIII-lea, o desvoltare neprevăzută de veacul 
care apusese. 

Multe şi marî adevărurî coprind «.cugetările» 
luî «asupra educaliuneî»; sfaturile pe carî le dă 
părinţilor şi în general tuturor educatorilor sunt 
dintre cele maî preţioase şi maî bine-făcătoare; 
maî cu deosebire nouă romînilor, a căror bună 

Compayre: Prefaţa autorului, p. XVI. 
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creştere lasă încă atît de mult de dorit, ne-ar li 
cît se poate de bine-venite. De aceea credem că 
micul tratat al pedagogului Locke merită cinstea 
de a figura în biblioteca noastră. Cel ce se înde
letniceşte cu lectura acestei scrieri îşî adapă spiritul 
şi inima la un isvor limpede şi sănătos, cu un 
cuvînt se instrueşte singur, folosind sie-şî şi în 
acelaşi timp societăţeî din care face parte. 

1271 M 
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