
Jean-Jacques Rousseau -

filosof,

scriitor,

pedagog,

compozitor

300 de ani de la naştere

(28 iun. 1712 – 2 iul. 1778)

BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ 

a Universităţii de Stat „ Alecu Russo” din Bălţi 

Aniversări UNESCO 2012

Prezentare selectivă din colecţiile Bibliotecii



Jean - Jacques Rousseau -
date biografice

Romancier şi filozof, 
este una dintre figurile 

notorii ale secolului 
Luminilor,

un secol al raţiunii, al 
afirmării ideilor de 

libertate, egalitate şi
fraternitate.

S-a născut la Geneva, la 
28 iunie 1712, în familia

unui ceasornicar elveţian –

Isaac Rousseau.



1741 - la vîrsta de 16 ani  se stabileşte 
la Paris

1741-1743 – a compus opera 

„Muzele galante”, devenind cunoscut 
ca muzician şi dramaturg 

1750- publică „Discurs asupra 
ştiinţelor şi artelor” care se bucură 
de mult succes, aducîndu-i 
celebritatea. Obţine Premiul Mare al 
Academiei din Dijon.

„Omul este bun de la natură, dar 
societatea îl corupe”

(„Discursul asupra ştiinţelor şi artelor” 
J.J.Rousseau)



1752 – au fost montate  comedia 

„Narcis” şi opera comică „Ghicitorul

satului”

1755 – publică „Discurs asupra

originii şi fundamentelor  inegalităţii

dintre  oameni“

1758 – publică „Scrisoare către

D'Alembert asupra spectacolelor ”

1761 – publică romanul epistolar 

„Julia sau Noua Heloiză” 



1762 – publică romanul pedagogic „Émil 
sau despre educație” şi opera 
filozofică „Contractul social”. La 9 
iunie 1762 scrierea “Emil” a fot arsă pe 
scările Parlamentului de Justiţie, 
acelaşi destin l-au avut şi 
“Scrisorile....”, arse în 1765

1762- urmărit pentru concepţiile sale, se 
refugiază  în Elveţia, apoi în Anglia

1765- revine în Franţa sub numele Jean-
Joseph Renou 

1772 - a scris „Considerații
despre guvernarea Poloniei”

1778 –publică „Visările unui hoinar 
singuratic”; scrie „ Confesiunile “ - o 
operă autobiografică  publicată postum 
în1782

A decedat la 2 iulie 1778, la 
Ermenonville, lîngă Paris, fiind 
înmormîntat  pe insula Plopilor



Jean - Jacques Rousseau -
300 de ani de la naştere

„M-am apropiat

întotdeauna de

oameni, nu atît 
pentru binele pe 

care mi l-au făcut, 
ci pentru acela pe

care mi l-au dorit”. 
(J.J.Rousseau)



Opera

„Totul e bun ieşit din

mîinile Creatorului şi totul se 

corupe intrînd în acelea ale 

oamenilor”
„ Emile” J.-J. Rousseau







„Totul este perfect ieşind din 

mîinile autorului lucrurilor, totul 

degenerează în mîinile omului”

„Contractul social” 

J.-J. Rousseau





„Confesiunile“ sînt

cea mai exemplară lucrare a

lui Rousseau.

„Am început o lucrare care nu 
are model, a cărei realizare 
nu va avea imitator. Vreau să 
prezint semenilor mei 
muritori un om în toată 
integritatea naturii; şi acel om 
sînt eu însumi. Eu singur. Îmi 
cunosc inima şi am studiat 
omenirea.”

(„Confesiunile”, J.J. Rousseau)





“Sînt un 

om din 

popor...”

“Confesiuni” 
J.-J. Rousseau





„Trompeta judecăţii din urmă să sune cînd va voi,

eu voi veni cu această carte în mîină, înaintea

Judecătorului suveran. Voi spune sus şi tare: iată ce

am făcut, ce am gîndit, cine am fost. M-am descris

aşa cum am fost, demn de dispreţ şi josnic, cînd am

fost bun, generos, sublim. Mi-am dezvăluit sufletul 

aşa după cum l-ai văzut tu însuţi, Fiinţă eternă...”

„Confesiuni” J.- J. Rousseau



„ Acel copil va fi bine condus, 

care va avea un singur

conducător”
(J.-J. Rousseau)
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„Ca să fie 

independent, 

omul trebuie 

să

muncească”
( J.-J. Rousseau)









„Omul se naşte liber 

şi pretutindeni este 

înlănţuit. Unul se 

crede stăpînul 

celorlalţi şi cu toate 

acestea rămîne mai 

sclav decît ei”.

„Contractul social” 

cartea 1,   cap.1

J.-J. Rousseau







Jean - Jacques Rousseau. Critică literară
în limba română



























Jean - Jacques Rousseau
în publicaţii periodice
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