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Ժ. Ժ. Ռուսոյի «էմիլ կամ դաստիարակության մասին»  
վեպ-տրակտատի հրատարակության 

պատմությունը և արժևորումը 
Հարությունյան Արմեն 

Մարուքյան Լուսինե 
 

Հանգուցային բառեր. տրակտատ, աշխարհայացք, «բարենո-
րոգչական մանկավարժություն», հանձնարարական, «սովորեցնել` 
զբաղեցնելով», գաղափարներ 

Ժան Ժակ Ռուսոն այն բացառիկ տեսաբաններից է, որոնք 
խորը հետք են թողել մանկավարժության տեսության և պրակտի-
կայի զարգացման վրա, և ում հայացքները դարերի ընթացքում չեն 
կորցրել արդիականությունը: Նրա հիմնական գաղափարներն 
ամբողջացվել են հանրահայտ «Էմիլ կամ դաստիարակության 
մասին» վեպ-տրակտատում: Սա այն բացառիկ աշխատություն-
ներից է, որի ծնունդն ուղեկցվել է հալածանքներով, բռնություննե-
րով, որը նոր գաղափարախոսություն էր անձի զարգացման և ձևա-
վորման գործընթացում և մարտահրավեր՝ ժամանակի կրթադաս-
տիարակչական համակարգերին: 

Վերոբերյալով է հիմնավորվում թեմայի արդիականությունը և 
ընտրությունը: 

«Էմիլ»-ը առաջին անգամ հրատարակվել է 1762թ. Փարիզում և 
Ամստերդամում, իսկ հեղինակի կյանքի ընթացքում հրատարակ-
վել է բազմիցս:  

«Էմիլ»-ի ռուսերեն թարգմանությունները կրճատումնեով կամ 
հատվածաբար լույս են տեսել շատ անգամ` 1770, 1779, 1807, 1866, 
1896, 1911, 1913, 1961, 1976 և այլն: Համեմատաբար ամբողջական 
հրատարակությունը տեղի ունեցավ 1911թ: 

Այժմյան հրատարակության մեջ «Էմիլ կամ դաստիարակու-
թյան մասին» գիրքը տպագրվել է Պ. Դ. Պերվովի հրատարակու-
թյամբ. Ժ. Ժ. Ռուսո – «Էմիլ կամ դաստիարակության մասին» 2-րդ 
հրատարակություն, Մոսկվա, Կ. Ի. Տիխամիրովի գրքարտադրու-
թյուն, 1911: 
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Ռուսոյի տեքստի կրճատումները, որոնք արված էին Պերվովի 
թարգմանության մեջ, լրացվել են ֆրանսիական հրատարակու-
թյան մեջ [3]: Ռուսոն սկսեց աշխատել վեպի վրա մոտ 1753 թ.: 
Վերջին` 5-րդ գիրքը գրվել է 1759թ.: Ռուսոն մտադիր էր գրքի վրա 
աշխատանքը շարունակելու, սակայն այդ պլանները չիրականա-
ցան: Աշխատանքը շարունակելու մտադրությունը արտահայտվեց 
«Էմիլ և Սոֆի կամ միայնակները» սևագրության մեջ: 

Լույս ընծայվելուն պես «Էմիլը» հայտնվեց եկեղեցու արգե-
լանքի տակ: Տպագրվելուց 10 օր հետո վեպի խմբաքանակը Փարի-
զում բռնագրավվեց և այրվեց: Խորհրդարանում եկեղեցականները 
դատական գործ հարուցեցին հեղինակի դեմ: Ռուսոն 1762թ. 
հունիսի 5-ին գրեց. «Պառլամենտը տրամադրված է ինձ դատի 
տալ, ես գտնում եմ, որ դրանով նա ցույց է տալիս սոսկ իր տխմա-
րությունը»: Իսկ 2 օր անց գրառել է. «Նրանք կարող են ինձ զրկել 
կյանքից, բայց ոչ ազատությունից: Իմ գործունեության վերջը եկել 
է, մնում է այն արժանապատվությամբ ավարտել»: 

Ռուսոն Փարիզից Շվեյցարիա է փախչում` Բեռնի մոտ ոչ մեծ 
մի բնակավայր: 

1761թ., երբ Ժնևի և Բեռնի իշխանությունները հրաժարվեցին 
Ռուսոյին ապաստան տալ, «Էմիլի» հեղինակը տեղափոխվեց 
Մոտյե փոքր քաղաք: 

«Էմիլի» Ամստերդամի առաջին հրատարակության տպաքա-
նակը այրվեց 1762թ. հունիսին Փարիզի հրատարակության պես: 
Օգոստոսին Փարիզի արքեպիսկոպոս Բոմոնը «Էմիլը» մտցրեց 
արգելված գրքերի ցանկի մեջ և վեպը համարեց հարձակում «քրիս-
տոնեական կրոնի հիմքերի և պետության կայունության վրա»: 

Հոկտեմբերին Կլիմենտ XIII պապը հեղինակին բանադրանքի 
ենթարկեց:  

«Էմիլը» չէր համապատասխանում նաև Ռուսաստանի կայս-
րուհի Եկատերինա II-ի բարոյական չափանիշներին: 1763թ. 
Պետերբուրգում պատահականորեն կարդալով «Էմիլը»` նա գրում 
է. «Հատկապես չեմ սիրում էմիլյան դաստիարակությունը. այդպես 
չէին մտածում մեր հին, բարի ժամանակներում»: Այսպիսի ամփո-
փումից հետո Ռուսաստանում «Էմիլի» վրա արգելանք դրվեց: 
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Ռուսոյի մանկավարժական պոեմը չհասկացան նաև իր 
ընկերներից ոմանք. այսպես՝ Հելվեցիուսը քննադատեց «Էմիլ»-ում 
հնչող կոչը (ամբոխին չհնազանդվելու իրենց ինքնիշխանությանը): 

Վոլտերը քննադատորեն վերաբերվեց «բնական դաստիարա-
կության» գաղափարին, թեև գտնում էր, որ մանկավարժական 
վեպում ուշադրության արժանի «հիսուն էջ կա» [3, 329]: 

«Էմիլ» վեպը արտացոլում էր Ռուսոյի ընդհանուր աշխարհա-
յացքը, որտեղ մանկավարժությունը կարևոր էր, բայց եզակի ոլորտ 
չէր: «Էմիլի» ընթերցողը կնկատի, որ Ռուսոն լավ ծանոթ է իր 
ժամանակի մանկավարժական գաղափարներին: Ռուսոյական 
ծրագիրը թափանցիկորեն հիշեցնում էր Ռաբլեի մտորումները ֆի-
զիկական դաստիարակության մասին, Տյուրգոյինը` մարդու` 
բնությամբ բարի լինելու մասին, Սեն-Պիեռինը` բարոյական դաս-
տիարակության մասին, Պլյուշինը` կենդանի լեզուների ուսուցման 
մասին, Դը Պոնսինը` բնական գիտությունների ուսուցման մասին, 
Բոննեինը` զննական ուսուցման մասին: 

«Էմիլը» ծնեց լայն հետաքրքրություն դաստիարակության նկա-
տմամբ: Կտրուկ ավելացավ մանկավարժական ստեղծագործու-
թյունների թիվը: Ֆրանսիայում 25 տարում (Ռուսոյի տրակտատի 
երևալուց հետո) տպագրվեցին երկու անգամ ավելի աշխատանք-
ներ՝ դաստիարակության վերաբերյալ, քան 60 տարվա ընթացքում: 

«Էմիլը» դարձավ Եվրոպայի շատ խոշոր մտածողների սեղանի 
գիրքը: Այն հիացմունքով ընդունեցին Յումը և Կանտը: 

Կանտը խոստովանեց, որ մանկավարժական վեպը իր վրա 
այնպիսի տպավորություն է թողել, ինչպես իր կարդացած ոչ մի այլ 
գիրք: 

«Էմիլը» ազդեցություն թողեց 18-րդ դարավերջի ականավոր 
մանկավարժների վրա, ամենից առաջ` Ի. Պեստալոցցիի և Ի. Բա-
զեդովի վրա: Պեստալոցցին «Էմիլը» կարդալուց անմիջապես հետո 
վճռեց զբաղվել դաստիարակչական գործունեությամբ, որը, ըստ 
նրա, նշանակում է շրջադարձ դեպի մանկավարժությունը: Ցյուրի-
խում հիմնելով ուսումնական հաստատություն` Պեստալոցցին 
փորձում էր իրականացնել Ռուսոյի մանկավարժական գաղա-
փարները: 
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Գերմանացի մանկավարժ-բարենորոգիչ Ի. Բազեդովը իր դաս-
տիարակությանը վերաբերող աշխատանքում հենվում էր Ռուսոյի 
վեպի մանկավարժական գաղափարների վրա: 

«Էմիլի» գաղափարները ոգևորեցին ֆրանսիական հեղափո-
խական գործիչներին: Նրանք «Էմիլ»-ում տեսան ապագա արդա-
րամիտ հասարակության մանկավարժության ծրագիրը: 
Կոմունիստ-ուտոպիստ Բաբեֆը, որը կրքոտորեն պաշտպանում 
էր «Էմիլի» հեղինակին, իր երեխաներին անվանակոչեց վեպի 
հերոսների անուններով և փորձում էր պրակտիկորեն իրականաց-
նել Ռուսոյի մանկավարժական հանձնարարականները: Դպրոցա-
կան ռեֆորմների նախագծի հեղինակները ֆրանսիական հեղափո-
խության շրջանում օգտագործում էին «Էմիլի» գաղափարները: 

Մ. Ժ. Շենժեն Ռուսոյին անվանեց «ամենալավ դաստիարակ-
չական համակարգի ստեղծող»: Լ. Մ. Լեպելետյեն դարձավ Ռուսոյի 
վաստակի հանդիսավոր ցուցադրման նախաձեռնողը: 

Ռուսաստանում գրող-հեղափոխական Ա. Ն. Ռադիշչևը իր 
«Ճանապարհորդություն Պետերբուրգից Մոսկվա» գրքում [3] նկա-
րագրում է երկու երիտասարդ ազնվականի` դաստիարակությամբ 
նրանց նմանեցնելով Ռուսոյի վեպի հերոսներին: 

Ռուսոյի մանկավարժական գաղափարների հանդեպ մեծ 
հետաքրքրություն ցուցաբերեց Լև Տոլստոյը: Իր «Զարգացման չորս 
դարաշրջան» ստեղծագործության համար պլան մտմտալով` 
Տոլստոյը անթաքույց գտնվում էր «Էմիլի» ազդեցության տակ և այդ 
հայեցակետից էլ նրա մեջ առանձնացրեց 4 մաս` «մանկություն, 
դեռահասություն, պատանեկություն, երիտասարդություն»:  

Կ. Ուշինսկին հանգամանորեն ուսումնասիրեց Ռուսոյի ման-
կավարժական վեպը:  

Ռուսոյի կյանքի օրոք «Էմիլը» առաջ բերեց քննադատների 
կշտամբանքները: Նրանք քննում էին երկու սխեմաներից մեկը` 
կամ ընդունելով «Էմիլի» մանկավարժական գաղափարների հայտ-
նի արժեքը, իսկ հետո պնդում էին, որ նրանց մեջ բացակայում է 
համակարգվածությունը, կամ պնդելով, որ ցանկացած ինչ-որ 
չափով հետաքրքիր գաղափար վեպում փոխառնված է: Շատ 
փիլիսոփաներ և մանկավարժներ (Ֆ. Նիցշե, Ժ. Լեմետր, Ի. Տեն և 
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ուրիշներ) սկսեցին օգտագործել Ռուսոյի թյուր մեկնաբանություն-
ները` իրենց ուսմունքը փաստելու համար: Այդպես էլ Ժ. Լեմետրը 
պնդում էր, որ «Էմիլի» իսկական արժեքը կրոնական դաստիարա-
կությունը փառաբանելու մեջ է:  

XX դարի սկզբից կրկին սկսվում է հետաքրքրությունը Ռուսոյի 
մանկավարժական գաղափարների նկատմամբ: Բուրժուական 
մանկավարժները դեն են նետում Ռուսոյի մանկավարժական 
պոեմի հեղափոխական էությունը: 

Ռուսոյի գաղափարներն սկսեցին օգտագործվել «բարենորոգ-
չական մանկավարժության» համար` որպես արտադասարանա-
կան ընթերցանության նյութ: Ժամանակակից բուրժուական ման-
կավարժները, խուսափելով ուղղակի կամ անուղղակի հղումնե-
րից` ուղղված «Էմիլին», փորձում էին ստիպել հավատալու վերդա-
սակարգային դաստիարկությանը: «Որքան երկար երեխան գտնվի 
բնական վիճակում, նրա համար այնքան քիչ է հասարակական 
օրենքների ստրուկը դառնալու վտանգը»,– գրում է ժամանակակից 
ֆրանսիացի մանկավարժ-կղերական, Ռուսոյի երկրպագու 
Ֆրանսիս Իմբերտը)  

Մ. Նեմոյի, Ժ. Շատոյի, Ժ. Գուենոյի և ժամանակակից ուրիշ 
բուրժուական ռուսոյականների աշխատություններում նկատվում 
էին «Էմիլի» մոդեռնացման միտումները, որոնք ներքաշում էին 
Ռուսոյին մանկավարժական մտքի հակապատմական սխեմայի 
զարգացման մեջ: Ժ. Շատոն այս կամ այն մանկավարժական 
տեսության ծագման մեջ սոցիալ-պատմական պայմանավորվա-
ծությունը անտեսելով, կոչ էր անում մանկավարժական մտքի 
զարգացման պատմությունը բաժանել է երկու հոսքի. նրանցից 
մեկը անվանելով «կոնկրետ», որը ներառում է պատմական դարա-
շրջանի բոլոր մանկավարժներին, դրանց մեջ էլ` Ժ. Ժ. Ռուսոյին: 

«Էմիլի» ուսումնասիրության որակական նոր փուլը կապված 
էր XIX – XX դդ. սահմաններում ռուս հեղափոխականների շարժ-
ման հետ. «Մեզ հետաքրքրում են ոչ թե առանձին հանձնարարա-
կաններ, այլ Ռուսոյի ողջ մանկավարժական կոնցեպցիան և նրա 
գիտական վերլուծությունը»,– գրում էր Վ. Զասուլիչը [3, 83]:  

Ռուսոյի համար համահունչ են Ջ. Լոկի այն մտքերը, որ 
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երեխային պետք է դաստիարակել մանկան հոգեբանության 
առանձնահատկություններին համապատասխան, «սովորեցնել` 
զբաղեցնելով». Ռուսոն կիսում է նրա բողոքը ուսուցման մեջ 
«տիրացուականության», հին լեզուների անիմաստ ուսուցման դեմ: 

Բայց և այնպես Ռուսոյի և Լոկի հայացքների մեջ գոյություն 
ուներ էական տարբերություն: Դա պայմանավորված էր տարբեր 
աշխարհայացքային դիրքորոշումներով: Ի տարբերություն Լոկի` 
Ռուսոն մշակել էր դաստիարակության ժողովրդավարական 
ծրագիր: Լոկը և Ռուսոն տարբեր կերպ էին ներկայացնում ուսուց-
ման և դաստիարակության էությունը: Լոկը գտնում էր, որ զգաց-
մունքը, ընդունակությունը, գիտելիքները սանի պրակտիկ փորձի 
արդյունքն են: 

Ռուսոն դաստիարակության մեջ ելնում էր բնական սկզբից և 
չէր կարող ընդունել Լոկի գործնականությունը և ռացիոնալիզմը: 

Դոբրոլյուբովը «Դաստիարակության մեջ հեղինակության 
նշանակության մասին» հոդվածում ելնում է բնական զարգացու-
մից` ընդգծելով մանկան բնության իրավունքների դեմ մանկա-
վարժական կամայականությունը` որպես դաստիարակության 
կարևորագույն թերություններից մեկը: Այս առումով ընդգծում է. 
«Երեխաների հետ վարվելու արվեստը դիդակտիկորեն չի կարելի 
փոխանցել. կարելի է միայն նշել այդ հիմունքները, որոնց վրա նա 
կարող է հաստատվել, և այն նպատակը, որին պետք է ձգտել: Եվ 
մենք կարծում ենք՝ գլխավորը, որ պետք է նկատի ունենա 
դաստիարակը, հարգանքն է դեպի մարդկային բնությունը մանկան 
մեջ, նրան նորմալ, ազատ զարգացում տրամադրելը, ձգտումը` 
ամենից առաջ և ամենից ավելի ներշնչել նրան ճիշտ գաղա-
փարներ իրերի մասին, կենդանի ու հաստատուն համոզմունքներ, 
ստիպել նրան գործելու գիտակցաբար, հարգանքով դեպի բարին և 
ճշմարիտը, և ոչ թե վախից, ոչ թե գովասանքի ու պարգևատրու-
թյան շահախնդրական նկատառումով»…[1, 8-9]: 

Դոբրոլյուբովը իր հոդվածում անդրադարձել է Պիրոգովի 
«Կյանքի հարցեր»-ին` մեղադրելով շատ մանկավարժների, որոնք 
իրենց դաստիարակության տեսության մեջ երեխային դիտում են 
որպես «իր», որի հետ կարող են անել ինչ կամենան: Մեծ մտա-
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ծողը գրում է. «Երեխան իր սեփական կամքը չպետք է ունենա, 
ասում են գերիմաստուն մանկավարժները.– նա պետք է կուրորեն 
հնազանդվի ծնողների, ուսուցիչների, առհասարակ ավագների 
պահանջներին: Դաստիարակի հրամանը բարձրագույն օրենք 
պետք է լինի նրա համար և կատարվի առանց նվազագույն դատո-
ղությունների» [1, 10]: 

Ռուսոյի` ժամանակակիցների հասցեին կշտամբանքը արտա-
հայտված է «Մանկությունը չգիտեն» ստեղծագործության մեջ: 
Գրողները չափազանց քիչ էին դիմում մանկության թեմային: 
Քանդակագործները և գեղանկարիչները իրենց ստեղծագործու-
թյուններում երեխաներին ներկայացնում էին որպես մեծահասակ-
ների փոքրացված պատճեն: 

Ռուսոն բացեց մանկությունը ժամանակակիցների համար: 
Անրի Վալլոնը գրում էր. «Էմիլը» մեծ արձագանք գտավ 

ընթերցողների շրջանում, և թեև Վոլտերը համարեց Ռուսոյի գիրքը 
անկապ ու անհասկանալի, գրքի դրույթները դարձան կրքոտ 
վեճերի առարկա, նորաձև դարձան և թողեցին իրենց ազդեցու-
թյունը բարքերի վրա» [3, 6]: 

«Էմիլ կամ դաստիարակության մասին» հանճարեղ աշխատու-
թյան մեջ Ռուսոն ոչ միայն շարադրում էր իր մանկավարժական 
գաղափարները, այլև բազմակողմանի քննադատության ենթար-
կում ֆեոդալական հասարակարգի բարոյականությունն ու բար-
քերը, դեսպոտիզմի արտահայտությունները հասարակական 
կյանքում, մանավանդ դաստիարակության բնագավառում:  

Ռուսոն հակադրվեց նաև միջնադարյան մանկավարժության 
կողմից պաշտպանված այն գաղափարին, որի համաձայն երեխան 
բնականից արատավոր է, հակված դեպի չարը, և ուրեմն դաստիա-
րակությունը կոչված է ոչնչացնելու նրա նախնական բնությունը ու 
փոխարինելու այն նորով: Բայց ժխտելով այդ տեսակետը՝ նա 
ընկավ հակառակ ծայրահեղության մեջ: Նա իդեալականացրեց 
երեխայի բնությունը: Եվ հենց այդ էր այն հիմնաքարերից մեկը, 
որի վրա կարող էր կառուցվել նրա ուսմունքը բնական և ազատ 
դաստիարակության մասին: 

Աշխատանքային դաստիարակության հարցում նրա հիմ-



 
– 262 – 

նական ելակետը սոցիալական հավասարության գաղափարի 
պաշտպանությունն էր, ամեն տեսակ դասային արտոնությունների 
ժխտումը: 

Ռուսոյի մանկավարժական հայացքների մեջ վճռական տեղ 
են գրավում բարոյական դաստիարակության հարցերը: Բարոյա-
կան դաստիարակության նպատակը Ռուսոն համարում է մարդա-
սիրությունը` սիրել մարդկային ցեղը և բոլոր մարդկանց: Բարոյա-
կան դաստիարակության լավագույն միջոցներից մեկը Ռուսոն 
համարում էր բարոյական վարժությունը: 

«Էմիլի» մեջ չափազանց արժեքավոր, հաճախ էլ փայլուն 
մտքեր կան նաև այն մասին, թե ինչպես պետք է դաստիարակը 
վերաբերվի իր սանին, ինչպիսի փոխհարաբերություններ պետք է 
իշխեն նրանց միջև և ինչքան մեծ նշանակություն ունի դաստիա-
րակի վերաբերմունքը նրա սանի բարոյական դաստիարակության 
գործում: 

Վերջին հաշվով Ռուսոյի դեմոկրատիզմն ու հումանիզմն էլ 
ապահովեցին այն բացառիկ տեղը, որ նրա «Էմիլ»-ը գրավում է հա-
մաշխարհային մանկավարժական կլասիկ գրականության մեջ [2]:  

Անվիճելի է, որ բարոյական դաստիարակության մասին 
Ռուսոյի հայացքները, իրենց սխալներով և հակասություններով 
հանդերձ, ներծծված են դեմոկրատիզմով և հումանիզմով: 
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История публикации и оценка романа-трактата  
Ж.-Ж. Руссо «Эмиль или о воспитаниии» 

Арутунян Армен 
Марукян Лусине 

Резюме 
Ключевые слова: трактат, мировоззрение, “реформаторская педагогика”, 

рекомендация, учить, занимая, идеи 
В статье обсуждается история и оценка публикации романа-трактата 

Жан-Жака Руссо «Эмиль, или о воспитании».  
Роман-трактат подвергался многочисленным гонениям, становясь 

жертвой огня, подвергаясь преследованиям со стороны церкви. Однако 
роман был по достоинству оценен передовыми мыслителями, педагогами 
своего времени. Они нашли в романе «Эмиль, или о воспитании» то, что 
искали. 

В романе-трактате отражены взгляды Руссо, изложена предложенная 
им программа воспитания. 

После издания книги Руссо во Франции были изданы многочисленные 
книги о воспитании, количество которых превысило изданное на эту тему 
в течение 60 лет:  

Критики произведения Руссо отмечали неупорядоченность, отсутствие 
системности в этом труде. Однако его “реформаторская педагогика” 
послужила основой для деятельности педагогов различных поколений – 
как современников Руссо, так и наших современников. 
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History and Evaluation of Publication of the Novel – Tract  
“Emil or on Education” by J. J. Russo 

Harutyunyan Armen 
Marukyan Lusine 

Summary 
Key words: tract, outlook, “reforming pedagogy”, instruction, to teach by 

occupying, ideas 
The article examines history and evaluation of the publication of the 

novel-tract “Emil or on Education” by Jean Jacques Russo. 
The novel-tract has suffered much persecution, even becoming the part of 

a fire or meeting the anathema of the church. Nevertheless, the value of “Emil” 
was made more important by well-known pedagogues and advanced scholars. 
Many of them found in “Emil” what they had been looking for. 

The novel-tract reflected Russo’s world-view in general and proposed his 
own program on education. 

After publishing Russo’s book in France, so many books were published on 
education that hadn’t been printed during 60 years. 

Those who denied Russo’s theory pointed the absence of systemizing the 
work. But the “reforming pedagogy” with its ideas became roadbook not only 
for the teachers of his time, but also for the teachers of our days. 
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